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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣΠΠ ΡΡ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ
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. Ἐπι-
βάλλεται, 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 ἀπο-
λυτρωτικῆς 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 Ἐκκλη-
σίας. ῞Οταν ὁ Οἰκουµενισµός κατώρθωνε σχεδόν ὁλικόν ἔµφραγµα εἰς τήν δυ-
νατότητα 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 Προ-
τεσταντισµοῦ, 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, Κα-
θολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι
Ἐκκλησίαι, ἀντί νά φροντίζουν διά τήν ἕνωσιν τῶν ἀνθρώπων µέ τόν Θεόν, ἐχώ-
ριζον 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 Ἐκκλη-
σίαν 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 Ἐπίσκο-
πος 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 ὀλέ-
θριον 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 ἐπαι-
νετικῶν λόγων ἤ ὡραίων περί αὐτοῦ σχολίων. Θά τόν τιµήσουν ἀνταξίως καί
ἐπαρκῶς τά Ἐκκλησιαστικά δεδοµένα, ἡ ἁπλῆ παράθεσις τῶν ἱστορικῶν γε-
γονότων καί τῶν περιστάσεων ἐντός τῶν ὁποίων ἔζησεν ὡς Ἐπίσκοπος καί ∆ιά-
δοχος τῶν Ἀποστόλων, ὁµολογῶν τήν Ὀρθόδοξον Ἀποστολικήν Πίστιν καί χει-
ροτονῶν Ἐπισκόπους διά τήν συνέχισιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς, ὅταν οἱ
ἄλλοι ἀπεσκίρτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Αἱ χειροτονίαι τοῦ 1948 εἶναι ἀποτέλεσµα µιᾶς σειρᾶς Ἱστορικῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα ὡδήγησαν τόν Βρεσθένης Ματθαῖον νά προβῇ
µόνος του εἰς τήν µεγίστην αὐτήν Ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ια-
δοχῆς. ∆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 Αὐτο-
κέφαλον Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν γενικώτερον, διά νά ἔχῃ ὁ ἀνα-
γνώστης  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 ἑποµέ-
νους αἰῶνας µέχρι τῆς
ἀντιεκκλησιαστικῆς
ἐπιβολῆς του. Πῶς πα-
ρανόµως εἰσήχθη καί
πῶς ἀντέδρασεν τό
Ὀρθόδοξον πλήρωµα,
ὁ πιστός καί φύλαξ
λαός. Πῶς εὑρέθησαν
Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκο-
ποι µετά τήν Ἀλλαγήν
τοῦ Ἡµερολογίου καί
ποία ἡ στάσις αὐτῶν
ἔναντι τῆς Σχισµατικῆς
Νεοηµερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας. Ποία ἡ
πορεία των εἰς τήν συ-
νέχειαν καί πῶς πάλιν
ἠρνήθησαν τήν Ὀρθο-
δοξίαν. Τί ἐξηνάγκασε
καί ὑπεχρέωσε τόν
Ἐπίσκοπον Βρεσθένης
Ματθαῖον νά προβῇ
µόνος εἰς Χειροτονίας
Ἐπισκόπων. Πῶς ἀπε-

δείχθη ὅτι ἦτο ὁ µόνος ἐναποµείνας Ὀρθόδοξος καί ὁ µόνος µή Νεοηµερολο-
γίτης Ἐπίσκοπος ὅστις δικαιωµατικῶς καί ἐν πλήρει ἐξουσίᾳ ἐχειροτόνησεν
Ἐπισκόπους, καί πῶς αἱ µετέπειτα ἐξελίξεις ἐδικαίωσαν πλήρως τάς Χειροτο-
νίας τοῦ 1948.

Ἡ ἐκτεταµένη αὐτή ἀναφορά εἶναι ἀπαραίτητος διά νά φανερωθῇ ἡ Ἐκκλη-
σιαστική 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 κανονικότη-
τος αὐτῶν.
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ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓΕΕ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΗΗΩΩ ΓΓ ΗΗ
Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 22000088 συμπληρώνονται 6600 ἔτη ἀπό τό ὁρόσημον

τῶν ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ  ἈἈεειιμμννήήσσττοουυ  ππααττρρόόςς  ἡἡμμῶῶνν  ΜΜααττθθααίίοουυ  ((ΚΚααρρππααθθάάκκηη)),,
ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς,,  αἱ ὁποῖαι ἔγιναν τό ἔτος 11994488 καί διά τῶν ὁποίων
ἀνεδείχθησαν ττέέσσσσααρρεεςς  ΓΓννήήσσιιοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι πρός
ἀδιάκοπον συνέχισιν τῆς ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΧΧΗΗΣΣ καί πρός ἀκεραίαν
διαφύλαξιν τῆς ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ ττῆῆςς  ΜΜιιᾶᾶςς,,  ἉἉγγίίααςς,,  ΚΚααθθοολλιικκῆῆςς,,
κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ ἡἡμμῶῶνν..  

ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήή  κκααίί  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγιικκήή  σσηημμαασσίίαα ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ
11994488 εἶναι μεγίστη, διότι αὗται ἐτελέσθησαν ὅταν ἡ λαίλαψ τοῦ ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιι--
σσττιικκοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιισσμμοοῦῦ εἶχε σαρώσει ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τάς κατά
τόπους Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, καί εἶχε στήσει παντοῦ κκίίββδδηηλλαα  ὁὁμμοοιιώώμμαατταα
ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, 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,
ἐἐννεεσσωωμμααττώώθθηησσαανν  οοὕὕττωω  εεἰἰςς  ττόόνν  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιισσμμόόνν καί ἀπώλεσαν τή Θείαν Χά-
ριν, βάσει τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος, ὁὁ  κκοοιιννωωννῶῶνν  ἀἀκκοοιιννωωννήήττωω  ἀἀκκοοιιννώώννηηττοοςς  ἔἔσσττααιι
(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 11558822.. Ὡς πρός τήν Παπικήν αὐτήν διατάραξιν τῆς
Ἡμερολογιακῆς τάξεως καί τῶν Κινητῶν καί τῶν Ἀκινήτων Ἑορτῶν, ἡ
Ἐκκλησία ἔλαβε θέσιν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς. ΔΔιιάά  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  κκααίί  δδιιάά
ΤΤοοππιικκῶῶνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ΚΚΑΑΤΤΕΕΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΕΕ κατ᾽ ἐπανάληψιν ἀπό τό 11558833  ἕως τό 11990044
τό Νέον Παπικόν Μηνολόγιον καί Πασχάλιον καί τό παρέδωσε ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΣΣ,,

ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΛΛΗΗΤΤΩΩΣΣ  εἰς τό αἰώνιον ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ  ..
Ἡ ἑξηκοστή ((6600ήή))  ἐπέτειος καί μόνη ἀρκεῖ ὡς ἀφορμή διά τήν ἀνάμνη-

σιν ττῶῶνν  χχεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ  11994488.. Ἐπί πλέον ὅμως ἀἀφφοορρμμήή  δδίίδδεεττααιι,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑννόόςς,,
ἐκ τῆς συντηρήσεως τῆς ἀδίκου κριτικῆς τήν ὁποίαν ἤγειρον κατ᾽ αὐτῶν τῶν
χειροτονιῶν οοἱἱ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΟΟΤΤΑΑΙΙ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
τῶν Γ.Ο.Χ. ΔΔεεκκααττρριιμμεερρῖῖττααιι  ΦΦλλωωρριιννιικκοοίί,,  ἡἡ  ΟΟΥΥΝΝΙΙΑΑ ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιι--
σσμμοοῦῦ,, κκααίί  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑττέέρροουυ,, ἐκ τῆς ἐγέρσεως ἀντορθοδόξως μαινομένων ἀνδρῶν,
μμεεττααξξύύ  ττῶῶνν  δδιιααδδόόχχωωνν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠααττρρόόςς  ΜΜααττθθααίίοουυ,,  οἱ ὁποῖοι καί πρωτο-
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φανεῖς ΑΑἱἱρρέέσσεειιςς ἔστησαν κατά τῆς Ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀδί-
στακτα ΣΣχχίίσσμμαατταα προεκάλεσαν εἰς βάρος τῆς Ἀμωμήτου ΝΝύύμμφφηηςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριι--
σσττοοῦῦ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, ἀποδεικνυόμενοι οὕτω ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφοοιι  ΜΜααττθθααιιϊϊκκοοίί,,  ννοο--
θθοογγεεννεεῖῖςς  υυἱἱοοίί,,  κκααίί  ἐἐππίίοορρκκοοιι  δδιιάάδδοοχχοοιι  ττῆῆςς  ἐἐκκεείίννοουυ  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόττηηττοοςς..

ἘἘξξ  εεὐὐγγννωωμμοοσσύύννηηςς κινούμενοι δδιιάά  ττάάςς  ΧΧεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  11994488,, καί εεἰἰςς  ἀἀνναα--
ττρροοππήήνν  ττῶῶνν  ἐἐππιικκρρίίσσεεωωνν  κκααττάά  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ααὐὐττῶῶνν,, ἀλλά καί εεἰἰςς  ἀἀννάάδδεειι--
ξξιινν ττῆῆςς  ἈἈλληηθθεείίααςς  ὅὅττιι ααἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488  ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν  ΣΣυυννεείίδδηησσιινν  ὈὈρρθθοο--
δδοοξξίίααςς,,  ἘἘππίίγγννωωσσιινν  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγίίααςς  κκααίί  μμέέττρροονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  εεὐὐθθύύννηηςς ττοοῦῦ
ὉὉμμοολλοογγηηττοοῦῦ  ττῆῆςς  ΓΓννηησσίίααςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ΠΠίίσσττεεωωςς  ἐἐππιισσκκόόπποουυ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  κκααίί  μμεε--
ττέέππεειιτταα  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί  ππάάσσηηςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ΑΑ´́,,
κατατίθενται εἰς τήν συνέχειαν ὀὀκκττώώ  σσύύννττοομμαα  κκεεφφάάλλααιιαα ἐπισκοπήσεως τοῦ
ὅλου ἐν προκειμένῳ θέματος ττῶῶνν  χχεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ  11994488,,  αὐτοῦ τοῦ μο-
ναδικῆς σημασίας ΣΣττααθθμμοοῦῦ  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἹἹσσττοορρίίαανν::

ΑΑ))  ΑΑἱἱ  ΘΘεεόόππννεευυσσττοοιι  ΚΚααττααδδιικκαασσττιικκααίί  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ΜΜιιᾶᾶςς,,  ἉἉγγίίααςς,,  ΚΚααθθοολλιικκῆῆςς
κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααττάά  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ..  

ΒΒ))  ἩἩ  ἈἈννττιιεεκκκκλληησσιιαασσττιικκήή,,  ΠΠααρράάννοομμοοςς  κκααίί  ἈἈννττιικκααννοοννιικκήή  ΕΕἰἰσσααγγωωγγήή  ττοοῦῦ
ΝΝέέοουυ  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  κκααττάά  ττόό  11992244..

ΓΓ))  ἈἈνναασσκκόόππηησσιιςς  ττῶῶνν  ἐἐνν  σσχχέέσσεειι  ππρρόόςς  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαα--
σσττιικκῶῶνν ΓΓεεγγοοννόόττωωνν  μμεεττααξξύύ  11992244  κκααίί  11994488..

ΔΔ))  ΤΤόό  ἹἹσσττοορριικκόόνν  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς
ΜΜααττθθααίίοουυ  κκααττάά  ττόό  11994488..

ΕΕ))  ΑΑἱἱ  ΠΠααλλιιννωωδδίίααιι  ττῶῶνν  ΨΨεευυδδοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγιιττῶῶνν,,  ππρρώώηηνν
ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ  κκααίί  ττῶῶνν  σσύύνν  ααὐὐττῷῷ..

ΣΣΤΤ))  ΑΑἱἱ  κκύύρριιααιι  ἘἘππιικκρρίίσσεειιςς  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεε--
σσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττόό  11994488  κκααίί  ἡἡ  ὈὈφφεειιλλοομμέέννηη  ἈἈππάάννττηησσιιςς..

ΖΖ))  ἈἈπποοττίίμμηησσιιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγιικκῆῆςς  σσηημμαασσίίααςς  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιι--
σσκκόόππωωνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττόό  11994488..

ΗΗ))  ΑΑἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488  ὡὡςς  ΣΣυυννεείίδδηησσιιςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  κκααίί  ὡὡςς  μμέέττρροονν
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  εεὐὐθθύύννηηςς  ἐἐνν  ᾧᾧ  ἀἀννττιιμμεεττρρῶῶννττααιι  ααἱἱ  μμεεττέέππεειιτταα  ἐἐξξεελλίίξξεειιςς  εεἰἰςς  ττήήνν
ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττῶῶνν  ἀἀππόό  ΜΜααττθθααίίοουυ  ππρροοεερρχχοομμέέννωωνν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ.. ἙἙλλλλάάδδοοςς..

ΔΔηηλλώώννοομμεενν  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρροοττέέρρωω  ὅὅττιι::  
ΔΔέένν  ὑὑπποοσσττηηρρίίζζοομμεενν  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  11994488  ἐἐππεειιδδήή  εεἴἴμμεεθθαα  ΜΜααττ--

θθααιιϊϊκκοοίί  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..,, ἀἀλλλλάά  εεἴἴμμεεθθαα  ΜΜααττθθααιιϊϊκκοοίί  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἐἐππεειιδδήή  μμᾶᾶςς  σσττηηρρίίζζοουυνν  εεἰἰςς
ττήήνν  ΓΓννηησσίίαανν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ΠΠίίσσττιινν  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ααἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488..

ΟΟὐὐκκ  ἔἔσσττιι  χχρρεείίαα  φφιιλλοοννιικκίίααςς  ππρρόόςς  ὑὑππεερρίίσσχχυυσσιινν  γγννώώμμηηςς..  ἈἈρρκκεεῖῖ  ἡἡμμῖῖνν  ἡἡ  φφιι--
λλααλλήήθθεειιαα  κκααίί  ἡἡ  ἐἐππίίγγννωωσσιιςς  ὅὅττιι  ἀἀννήήκκοομμεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΝΝ    ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΝΝ
ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΝΝ,, ἥἥττιιςς  ἐἐσσττίίνν  ἡἡ ΜΜΙΙΑΑ,,  ΑΑΓΓΙΙΑΑ,,  ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΘΘΕΕΟΟΥΥ,,  ἡἡ  μμόόννηη  ππααρρέέχχοουυσσαα  ΖΖωωήήνν  ααἰἰώώννιιοονν..
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α´
μέ Ἀρχιερατικόν Μανδύαν. Ἐλαιογραφία εὑρισκομένη εἰς τό Δεσποτικόν

τῆς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:38 PM  Page 72



ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 73-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

ΑΑ))  ΑΑΙΙ    ΘΘΕΕΟΟΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΙΙ    ΘΘΕΕΟΟΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΙΙ    
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΣΣ    ΜΜΙΙΑΑΣΣ,,    ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ,,    ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ    ΜΜΙΙΑΑΣΣ,,    ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ,,    ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥἌνευ οὐδενός Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί οὐδεµιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς αἰτίας,κατά τό πρῶτον τέταρτον τοῦ 2200οοῦῦ αἰῶνος, προέκυψεν ἩἩµµεερροολλοογγιιαακκόόνν  ΠΠρρόό--ββλληηµµαα  κκααίί  ΣΣχχίίσσµµαα εἰς τό Σῶµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καί ἈποστολικῆςἘκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. ἩἩ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληησσίίαα,, ἤδη ἀπό τόν 1166οονν αἰῶνα, διά τῶν ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκοοῦῦκκύύρροουυςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν τοῦ 11558833,, τοῦ 11558877 καί τοῦ 11559933,, εεἶἶχχεε  ΚΚΑΑ--ΤΤΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΕΕΙΙ  ττήήνν  ἀἀππόό  ττόό  11558822 ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΠΠάάππαα  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ΙΙΓΓ´́  κκααιιννοοττοοµµίίαανν  ττῆῆςςἈἈλλλλααγγῆῆςς  ττοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ  κκααίί  εεἶἶχχεε  ππααρρααδδόόσσεειι  εεἰἰςς  ττόό  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ  ττήήνν  ττρροοπποο--πποοίίηησσιινν  ττόόσσοονν  ττοοῦῦ  ΠΠαασσχχααλλίίοουυ  ὅὅσσοονν  κκααίί  ττοοῦῦ  ΜΜηηννοολλοογγίίοουυ..  Παρά ταῦτα, µετά ἀπό 335500  ἔτη, τήν δεκαετίαν τοῦ 11992200 εὑρέθησαν ἀἀχχρρεεῖῖοοιιτινές τολµητίαι καί ἀἀννττιιχχρριισσττῖῖττααιι (κατά παλαιότερον χαρακτηρισµόν τοῦΟἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεµίου Β´ τοῦ Τρανοῦ), δόλια ὄὄρργγαανναα  ττῆῆςς  ἙἙββρρααιι--οοµµαασσσσωωννίίααςς  κκααίί  ττοοῦῦ  ΣΣααττααννᾶᾶ,, οἱ ὁποῖοι ἀνόµως καί ἐκνόµως, παρανόµως καίἀθέσµως, Ἀντικανονικῶς καί Πραξιοπηµατικῶς, εεἰἰσσήήγγααγγοονν  ττόόνν  δδααίίµµοονναα  ττοοῦῦΠΠάάππαα κκααίί  ααὐὐττοοµµάάττωωςς,,  ὄὄχχιι  ββααθθµµηηδδόόνν  ἤἤ  σσττααδδιιαακκῶῶςς,,  ἀἀλλλλ᾽̓  ὡὡςς  ἀἀσσττρρααππήή,,  ἐἐξξῆῆλλθθοοννττοοῦῦ  ΣΣώώµµααττοοςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..  ΚΚααττεεππάάττηησσαανν  ττάάςς  ΘΘεεοοππννεεύύσσττοουυςς  ἈἈπποο--φφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  οοὕὕττωω  ἀἀππεεσσχχίίσσθθηησσαανν  ἐἐξξ  ααὐὐττῆῆςς..  ἘἘφφήήρρµµοοσσαανν  ττόό  ἈἈνναα--θθεεµµααττιισσµµέέννοονν  ΝΝέέοονν  ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν κκααίί  οοὕὕττωω  ππρροοεεκκάάλλεεσσαανν  ΜΜέέγγαα  κκααίίἈἈθθεερράάππεευυττοονν  ΣΣχχίίσσµµαα,,  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  ἐἐξξεελλίίχχθθηη  εεἰἰςς  ΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΝΝ..ἩἩ  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ττῆῆςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοοῦῦ  11558833  ππρροοββλλέέππεειι  ρρηηττῶῶςς  κκααίί  κκαα--ττηηγγοορρηηµµααττιικκῶῶςς  ὅὅττιι::  

««ὍὍπποοιιοοςς  δδέένν  ἀἀκκοολλοουυθθᾶᾶ  ττάά  ἔἔθθηηµµαα  ((ssiicc)) ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  κκααθθώώςς  ααἱἱ  ἙἙππττάά  ἍἍγγιιααιι
ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκααίί  ΣΣύύννοοδδοοιι  ἐἐθθέέσσππιισσαανν  κκααίί  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠάάσσχχαα  κκααίί  ττόό  ΜΜηηννοολλόόγγιιοονν κκααλλῶῶςς
ἐἐννοοµµοοθθέέττηησσαανν  ννάά  ἀἀκκοολλοουυθθῶῶµµεενν,,  κκααίί  θθέέλλεειι  ννάά  ἀἀκκοολλοουυθθᾶᾶ  ττόό  ννεεοοεεφφεεύύρρεεττοονν  ΠΠαασσχχάά--
λλιιοονν,, κκααίί  ΝΝέέοονν  ΜΜηηννοολλόόγγιιοονν ττῶῶνν  ἀἀθθέέωωνν  ἀἀσσττρροοννόόµµωωνν  ττοοῦῦ  ΠΠάάππαα,,  κκααίί  ἐἐννααννττιιώώννεεττααιι
εεἰἰςς  ααὐὐττάά  ὅὅλλαα,,  κκααίί  θθέέλλεειι  ννάά  ἀἀννααττρρέέψψῃῃ  κκααίί  ννάά  χχααλλάάσσῃῃ  ττάά  ππααττρροοππααρράάδδοοτταα  δδόόγγµµαατταα
κκααίί  ἔἔθθηηµµαα  ((ssiicc)) ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ἄἄςς  ἔἔχχηη  ττόό  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ,,  κκααίί  ΕΕΞΞΩΩ  ττῆῆςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττῆῆςς  ττῶῶνν  ππιισσττῶῶνν  ὁὁµµηηγγύύρρεεωωςς  ἄἄςς  εεἶἶννααιι ..

ἘἘσσεεῖῖςς  δδέέ  οοἱἱ  εεὐὐσσεεββεεῖῖςς  κκααίί  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί,,  µµέέννεεττεε  ἐἐνν  οοἷἷςς  ἐἐµµάάθθεεττεε  κκααίί  ἐἐγγεενν--
ννήήθθηηττεε  κκααίί  ἀἀννεεττρράάφφηηττεε  κκααίί  ὅὅτταανν  ττόό  κκααλλέέσσῃῃ  ὁὁ  κκααιιρρόόςς  κκααίί  ἡἡ  χχρρεείίαα,,  κκααίί  ααὐὐττόό  ττόό  ααἷἷµµαα
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σσααςς  ννάά  χχύύννεεττεε  δδιιάά  ννάά  φφυυλλάάξξεεττεε  ττήήνν  ππααττρροοππααρράάδδοοττοονν  ΠΠίίσσττιινν  κκααίί  ὉὉµµοολλοογγίίαανν  σσααςς,,  κκααίί
φφυυλλάάγγεεσσθθεε  ἀἀππόό  ττῶῶνν  ττοοιιοούύττωωνν,,  κκααίί  ππρροοσσέέχχεεττεε..  ἽἽνναα  κκααίί  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦςς  ΧΧρριι--
σσττόόςς  σσᾶᾶςς  ββοοηηθθᾶᾶ  ἅἅµµαα  κκααίί  ἡἡ  εεὐὐχχήή  ττῆῆςς  ἡἡµµῶῶνν  µµεεττρριιόόττηηττοοςς  εεἴἴηη  µµεεττάά  ππάάννττωωνν  ὑὑµµῶῶνν..  ἈἈµµήήνν..»»

ἩἩ  ΧΧάάρριιςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ἡἡ  ΕΕὐὐλλοογγίίαα  κκααίί  ααἱἱ  ΕΕὐὐχχααίί  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  σσυυννοοδδεεύύοουυννὅὅσσοουυςς  δδιιααφφυυλλάάσσσσοουυνν  ττάά  ἹἹεερράά  θθεεσσππίίσσµµαατταα  ππεερρίί  ττοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ,,  ττηηρροοῦῦνν  ττήήννππααττρροοππααρράάδδοοττοονν  ΠΠίίσσττιινν  κκααίί  ὉὉµµοολλοογγίίαανν,,  κκααίί  ἀἀσσππάάζζοοννττααιι  ὅὅσσαα  ααἱἱ  ἙἙππττάά  ἍἍγγιιααιιΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκααίί  ΣΣύύννοοδδοοιι  κκααθθώώρριισσαανν..  ἈἈππ᾽̓  ἐἐννααννττίίααςς,,  ὅὅσσοοιι  κκααττααππααττοοῦῦνν  ττάάςς  ἘἘννττοολλάάςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  κκααίίἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦνν  ττόό  ΝΝέέοονν  ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν,,  ἕἕλλκκοουυνν  ἐἐππίί  ττῶῶνν  κκεεφφααλλῶῶνν  ααὐὐττῶῶννττόό  ΦΦρριικκττόόνν  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ,, ἐἐξξοορρίίζζοοννττααιι  ττῆῆςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ΒΒαασσιιλλεείίααςς,,  χχωωρρίίζζοοννττααιι  ἀἀππόό
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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. Χειρό-
γραφα 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 Κελ-
λίον «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος», ἀρ. κώδ. 285. Ἐπίσης τά αὐτά ὑπάρ-
χουν εἰς τήν Μονήν Σινᾶ καί εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας. 

ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ  ΤΟΥ  1583           ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ  ΤΟΥ  1593ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ  ΤΟΥ  1583           ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ  ΤΟΥ  1593
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ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 75-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øNττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα,,  ἀἀπποοκκόόππττοοννττααιι  ττοοῦῦ  ΣΣώώµµααττοοςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,κκααίί  ἐἐνν  ττέέλλεειι  σσττεερροοῦῦννττααιι  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς,,  ττῆῆςς  µµαακκααρρίίοουυ  ΣΣωωττηηρρίίααςς  κκααίί  ττῆῆςςΑΑἰἰωωννίίοουυ  ΖΖωωῆῆςς..  ΑΑὐὐττήή  εεἶἶννααιι  ἡἡ  φφρριικκττήή  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ττοοῦῦ  11558833  κκααττάάττῆῆςς  ΛΛααττιιννιικκῆῆςς  ἩἩµµεερροολλοογγιιαακκῆῆςς  ΚΚααιιννοοττοοµµίίααςς..  ἩἩ  ααὐὐττήή  φφρριικκττήή  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ττοοῦῦ  11558833 ἐἐκκυυρρώώθθηη  κκααττ᾽̓ἐἐππααννάάλληηψψιινν  ΣΣυυννοοδδιικκῶῶςς  κκααίί  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωςς,,  ττόό  11558877,,ττόό  11559933,, ττόό  11772222,, ττόό  11775566,, ττόό  11883366,, ττόό  11884488,, ττόό  11889955,,κκααίί  ττόό  11990044.. ΣΣυυννιισσττᾶᾶ  λλοοιιππόόνν  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκῶῶςς  ἀἀπποοδδεε--κκττόόνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα,, ὍὍρριιοονν  ΑΑἰἰώώννιιοονν  κκααίίἈἈµµεεττάάθθεεττοονν.. ∆∆έένν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ἁἁππλλῶῶςς  σσυυλλλλεεκκττιικκῆῆςςἀἀξξίίααςς  ἀἀρρχχααιιοοππρρεεππέέςς  κκεειιµµήήλλιιοονν,,  ὡὡςς  ππααλλααιιᾶᾶςς  κκοοππῆῆςςννόόµµιισσµµαα..  ΟΟὔὔττεε,,  ἀἀππ᾽̓  ἐἐννααννττίίααςς,,  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ππααρρωωχχηηµµέέννηηννµµυυωωππιικκήήνν  ππρροοκκααττάάλληηψψιινν..  ΤΤόό  ππεερρίί ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν  ΘΘεεόόππννεευυσσττοονν  θθέέσσππιισσµµαα  δδέένν  ἀἀπποο--ττεελλεεῖῖ ἹἹσσττοορριικκόόνν  κκααθθίίζζηηµµαα..  ἈἈπποοττεελλεεῖῖ  ΠΠννεεύύµµααττοοςςἉἉγγίίοουυ  ΝΝοοµµοοθθέέττηηµµαα..ἩἩ  ααὐὐττήή  φφρριικκττήή  ἈἈππόόφφαασσιιςς κκααττάά  ττῆῆςς  ἀἀλλλλααγγῆῆςς  ττοοῦῦἡἡµµεερροολλοογγίίοουυ  ὑπεγράφη ὑπό τοιούτου ἀναστήµατος Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶνὡς ἦτο ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἹἹεερρεεµµίίααςς  ΒΒ´́  ὁὁ  ΤΤρρααννόόςς  ((11557722--11559955)),, ὁ Ἀλε-ξανδρείας ΣΣίίλλββεεσσττρροοςς  ((11556666--11559900)),, ὁ Ἱεροσολύµων ΣΣωωφφρρόόννιιοοςς  ∆∆´́  ((11557799--11660088)),, καί ἀργότερον ὁ ἄλλος Ἀλεξανδρείας καί ἐπί διε-τίαν Ἐπιτηρητής τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ΜΜεελλέέττιιοοςς  ὁὁ  ΠΠηηγγᾶᾶςς  ((11559900--11660011))..  ΑΑἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ααὐὐττααίί  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωννεεἶἶννααιι  ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΙΙ,,  ΑΑΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΛΛΗΗΤΤΟΟΙΙ,,    ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ ΚΚΑΑΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΙΙ ∆∆ΙΙ᾽̓  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΤΤΑΑΣΣ..  ∆∆έέννδδύύννααττααιι  οοὐὐδδεεµµίίαα  ἄἄλλλληη  µµεελλλλοοννττιικκήή  ΣΣύύννοοδδοοςς  ννάά  ττρροοπποο--πποοιιήήσσῃῃ  ἤἤ  ἀἀλλλλοοιιώώσσῃῃ  ααὐὐττάάςς..  ΚΚααίί  οοἱἱ  ππααρρααββααίίννοοννττεεςς  ααὐὐττάάςςδδέένν  εεἶἶννααιι ὑὑππόόδδιικκοοιι εεἰἰςς  µµεελλλλοοννττιικκήήνν  ΣΣύύννοοδδοονν· εεἶἶννααιι  ἤἤδδηηΠΠρροοδδεεδδιικκαασσµµέέννοοιι  κκααίί  ΚΚααττααδδεεδδιικκαασσµµέέννοοιι..Πρέπει νά γνωρίζῃ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὅτισυµφώνως πρός τό ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  κκααίί  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΝΝ    ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  κκάάθθεεἈἈππόόφφαασσιιςς  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκῆῆςς  ἤἤ  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  εεἶἶννααιιΘΘΕΕΟΟΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΣΣ..  ∆ι’ αὐτό, ὡς ἐκδοθεῖσα τῇ ἐπινεύσει καίκαθοδηγήσει τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, εἶναι ΑΑἰἰώώννιιοοςς

Ἱερεμίας Β ́ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως

(εἰκών ἐκ τοιχογραφίας 
εἰς Μονήν Ἁγίου Ὄρους) 

Μελέτιος Πηγᾶς
Πατρ/χης Ἀλεξαν-
δρείας 1590-1601

(εἰκών Μονῆς Ἀγκα-
ράθου Κρήτης ὅπου

εἶχε μονάσει) 
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 76-κκααίί  ἈἈµµεεττάάθθεεττοοςς,,  δδέένν  ἐἐππιιδδέέχχεεττααιι  οοὐὐδδεεµµιιᾶᾶςςἈἈννααιιρρέέσσεεωωςς  ἤἤ  ἈἈλλλλοοιιώώσσεεωωςς,,  κκααίί  ἀἀπποοττεελλεεῖῖΠΠηηγγήήνν  ΚΚααννοοννιικκοοῦῦ  ∆∆ιικκααίίοουυ..ΠΠΗΗΓΓΑΑΙΙ    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ    ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ δδιιάά  ττήήννὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  ττήήνν  ΜΜίίαανν,,  ἉἉγγίίαανν,,ΚΚααθθοολλιικκήήνν  κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,εεἶἶννααιι::  11))  ἩἩ  ἉἉγγίίαα  ΓΓρρααφφήή,,  ΠΠααλλααιιάά  κκααίί  ΚΚααιιννήή∆∆ιιααθθήήκκηη,,  22)) ἩἩ  ἹἹεερράά  ΠΠααρράάδδοοσσιιςς,,  ΓΓρρααππττήήκκααίί  ΠΠρροοφφοορριικκήή,,  33)) ΟΟἱἱ  ἈἈπποοσσττοολλιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς,,44))  ΟΟἱἱ  ΚΚααννόόννεεςς  ττῶῶνν  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκῶῶνν  ΣΣυυννόόδδωωννκκααθθώώςς  κκααίί  ὅὅσσοοιι  ΚΚααννόόννεεςς  ΤΤοοππιικκῶῶνν  ΣΣυυννόό--δδωωνν  ἤἤ  ἉἉγγίίωωνν  ΠΠααττέέρρωωνν  ἔἔχχοουυνν  ἀἀννααγγννωωρριισσθθῆῆἀἀππόό  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκάάςς  ΣΣυυννόόδδοουυςς,,  κκααίί  55)) ΑΑἱἱἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν..

∆∆έένν  δδύύννααττααιι  οοὐὐδδεεµµίίαα  ἄἄλλλληη  ΠΠαανν--οορρθθόόδδοοξξοοςς  ἤἤ  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκήή  ΣΣύύννοο--δδοοςς  εεἰἰςς  ττόό  µµέέλλλλοονν  ννάά  ττρροοπποοπποοιιήήσσῃῃ,,ἀἀλλλλάάξξῃῃ  ἤἤ  ἀἀλλλλοοιιώώσσῃῃ  µµίίαανν  ππρροο--ηηγγοουυµµέέννηηνν,,  ππόόσσοονν  µµᾶᾶλλλλοονν  ννάά  ἀἀννττιι--σσττρρέέψψῃῃ  ἤἤ  ἀἀκκυυρρώώσσῃῃ  ἤἤ  ἀἀθθεεττήήσσῃῃααὐὐττήήνν,,  δδιιόόττιι  ἐἐνν  ττοοιιααύύττηη  ππεερριιππττώώσσεειιθθάά  ἀἀννττιιφφέέρρεεττοο  εεἰἰςς  ααὐὐττόό  ττοοῦῦττοο  ττόόΠΠααννάάγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦµµαα ττόό  λλααλλῆῆσσαανν  δδιιάάττῆῆςς  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ΣΣυυννόόδδοουυ..

Ἱερεμίας Β´ ὁ ΤρανόςἹερεμίας Β´ ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-

λεως εἰς τρεῖς περιόδους:  1572-
1579, 1580- 1584, 1587-1595.
Ἐπί τῆς Πατριαρχείας του Κα-
τεδικάσθη 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 Ἀπο-
φάσεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου
τοῦ 1593, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται

καί ἡ τρίτη ΚΑΤΑΔΙΚΗ τοῦ Νέου Πα-
πικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδα «Κα-
θημερινή» 14 Σεπτεμβρίου 1997).
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ἩἩ  ἰἰσσχχύύςς  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  κκααίίΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶνν  ννοο--µµοοθθεεττηηµµάάττωωνν  δδέένν  εεἶἶννααιι  ππααρροοδδιικκήή..∆έν νοµοθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-σία τοῦ ΘΕΟΥ ὅπως αἱ κοσµικαί πο-λιτεῖαι, κατά τρόπον ὅστις νά ἐπι-δέχεται µελλοντικήν ἀναθεώρησινκαί ἀνατροπήν. ∆έν θά εἶχε νόηµανά νοµοθετῇ διά κάτι τό ὁποῖον δένθά ἔχῃ συνεχῆ ἰσχύν καί θά δύναταιµία ἑποµένη Σύνοδος νά τό ἀλλάξῃ.ΝΝοοµµοοθθεεττεεῖῖ  ἐἐνν  ΠΠννεεύύµµααττιι  ἉἉγγίίῳῳ  κκααίίδδέένν  ἔἔχχεειι  ννόόηηµµαα  οοὔὔττεε  θθέέσσιινν  ἡἡ  ττρρεε--ππττόόττηηςς  εεἰἰςς  ττάάςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς..ΟΟὐὐδδέένν  ἀἀλλλλοοιιωωττόόνν  ἤἤ  ππρροοσσωωρριιννόόνν  ἤἤἀἀννίίσσχχυυρροονν  εεἰἰςς  ττοούύςς  ΘΘεεοοππννεεύύσσττοουυςςΝΝόόµµοουυςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..Πᾶσα Ἀπόφασις Οἰκουµενικῆςἤ Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναιὉὉρριισσττιικκήή,,  ἈἈµµεεττάάκκλληηττοοςς,,  ΤΤεελλεεσσίί--δδιικκοοςς  κκααίί  ∆∆εεσσµµεευυττιικκήή διά τούς Πι-στούς. Τά µέλη τῆς ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦΘΘΕΕΟΟΥΥ  εἶναι ὑποχρεωµένα νά ὑπα-κούουν καί πειθαρχοῦν εἰς αὐτήν.Εἰς ἐναντίαν περίπτωσιν, οοἱἱ  ἀἀππεειιθθοοῦῦννττεεςς  κκααίί  µµήή  ππεειιθθααρρχχοοῦῦττεεςς ὑπόκεινται εἰςτάς Ἀράς καί τά Ἐπιτίµια τῆςΣυνόδου ἡ ὁποία τήν ἐξέδω-κεν. Ὑπόκεινται ἐπίσης καί εἰςτά ἐἐππιιββλληηθθέένντταα ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑτῆς Καθόλου Ἐκκλησίας, τῆςΜιᾶς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡὁποία ἔχει ἐγκολπωθῆ πᾶσαντοιαύτην Ἀπόφασιν εἰς τήν γε-νικήν Νοµοθεσίαν αὐτῆς καίἔχει θεσπίσει τούς ὑὑππάάρρχχοονν--ττααςς Κανόνας διά τήν ἑνότητατῶν Πιστῶν µετά τοῦ ΘΘΕΕΟΟΥΥ..

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 77-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ἡ Ὑπογραφή τοῦ Μελετίου Πηγᾶ, 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, εἰς Ἐπιστολήν του
πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς Βενετίας τό 1596

Ἐπιστολή Μελετίου Πηγᾶ, τοῦ κατόπιν
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, πρός τόν
Γέροντά του Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρον

κατά τοῦ Νεωτερισμοῦ τοῦ Νέου Παπι-
κοῦ Καλενδαρίου, 10 Ἀπριλίου 158´7
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 78-ΟΟἱἱ  ἐἐννααννττιιοούύµµεεννοοιι  εεἰἰςς  ττάάςς  ππεερρίί  ττῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  δδέέννεεἶἶννααιι  ὑὑππόόδδιικκοοιι  δδιιάά  ννάά  κκρριιθθοοῦῦνν  εεἰἰςς  ττόό  ΜΜέέλλλλοονν  ὑὑππόό  ἄἄλλλληηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ἬἬδδηη  κκέέ--κκρριιννττααιι  κκααίί  εεἶἶννααιι  ἤἤδδηη  κκααττάάδδιικκοοιι  ὡὡςς  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΕΕ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ..ὉὉ  ἀἀπποοκκεεφφααλλιισσθθεείίςς  δδέένν  ἐἐκκππννέέεειι  ὅὅτταανν  κκααίί  ἐἐάάνν  ὑὑππάάρρξξῃῃ  µµεελλλλοοννττιικκήή  ἰἰααττρριικκήήγγννωωµµάάττεευυσσιιςς  ὅὅττιι  ἀἀππέέθθααννεενν.. Εἶναι ἤδη νεκρός ἅµα τῇ σφαγῇ του καί δέν χρει-άζεται γνωµάτευσις διά νά χωρισθῇ ἀπό τό σῶµα ἡ ψυχή του. ∆έν εἶναι δδυυ--ννάάµµεειι  νεκρός ἕως ὅτου ἐκδοθῇ γνωµάτευσις, ἀλλ᾽ εἶναι ππρράάγγµµααττιι νεκρός καίπρίν ἀπό τήν ἔκδοσίν της. Ὁ παραβαίνων ΘΘεεοοππννεεύύσσττοουυςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν ἀπο-θνήσκει Πνευµατικῶς καί Ἐκκλησιαστικῶς ἅµα τῇ παραβάσει..  ΠΠααρράάββαασσιιςςττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  δδέένν  σσηηµµααίίννεειι  ὑὑπποοδδιικκίίαα..  ΣΣηηµµααίίννεειι  ἔἔξξωωσσιιςς ἀἀππόόττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  χχωωρριισσµµόόςς  ἀἀππόό  ττόόνν  ΘΘεεόόνν  κκααίί  ἀἀππώώλλεειιαα  ΖΖωωῆῆςς  ΑΑἰἰωωννίίοουυ..Ὁ Ἅγιος Ἀµφιλόχιος Ἰκονίου προειδοποιεῖ κάθε Χριστιανόν ὅτι ὁ ὑποπίπτωνεἰς τό Ἐκκλησιαστικόν ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ  ὑφίσταται τήν ἄµεσον ἀπώλειαν τῆς ΘείαςΧάριτος: «ὩὩςς  γγάάρρ  ββααππττιισσθθεείίςς  εεἰἰςς  ΧΧρριισσττόόνν  ΧΧρριισσττόόνν  ἐἐννεεδδύύσσωω,,  οοὕὕττωωςς  ἀἀπποοδδηηµµήήσσααςς
ἀἀππόό  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ΧΧρριισσττόόνν  ἐἐξξεεδδύύσσωω» (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᾽ ὁλό-
κληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί διά πάντας τούς αἰῶνας.
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Ἡ φρικτή Ἀπόφασις τῆς ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ κατά τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερο-
λογίου κατεπατήθη κακοβούλως ὑπό
πονηρῶν ἐπιβούλων τῆς Σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου, ἠγνοήθη ὑπό σκοτεινῶν
χαρακτήρων, ὑπεσκάφθη ὑπό ἀνδρει-
κέλων, τυφλῶν ἐντολοδόχων καί µελῶν
τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας,
ὅπως ἦσαν ὁ προσκυνητής τοῦ Προτε-
σταντισµοῦ Προύσσης ∆ωρόθεος, καί
ὁ τρίς καθαιρεθείς καί καθῃρηµένος ὤν
ἀναρριχηθείς εἰς τόν Θρόνον Κων-
σταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης,
καθώς καί ὁ δι᾽ ἀριστίνδην Συνόδου,

ἀντικανονικῶς, ὑπό πραξικοπηµατικῆς
Κυβερνήσεως ἐπιβληθείς ἐπί τοῦ Θρό-
νου τῶν Ἀθηνῶν, Μητροπολίτης Χρυ-
σόστοµος Παπαδόπουλος.

Οὕτω τόν Ἰανουάριον τοῦ 1920, ἐπί
Προύσσης ∆ωροθέου, τοποτηρητοῦ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ἐξηγγέλθη δη-
µοσίως ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου ὡς
προοπτική Ἑνώσεως µετά τῶν ∆υτικῶν.
Ἐξεδόθη τότε ἡ ∆ιαβόητος Αἱρετική
καί ΟἰκουµενιστικήἘγκύκλιος ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, µέ
τίτλον, «Πρός τάς Ἁπανταχοῦ Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ », διά τῆς ὁποίας αἱ

ΒΒ)) ΗΗ    ΑΑΝΝΤΤΙΙΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣΗΗ    ΑΑΝΝΤΤΙΙΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΚΚΟΟΠΠΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΗΗ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΚΚΟΟΠΠΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΩΩΓΓΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ    
ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟ 1199224411992244

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, 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 Ἀμε-
ρικῆς, ὅπου καί καθηρέθη. Ὕστερον δέ καί ἐνῶ ἦτο καθηρημένος ἐγένετο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό ὅπου καί ἐξεδιώχθη διά τάς Ἀντιεκ-
κλησιαστικάς ἐνεργείας του καί ὑπέβαλε τήν παραίτησίν του εὑρισκόμενος
εἰς τήν Θεσσαλονίκην. Ἐν συνεχείᾳ, τῇ βοηθείᾳ πάλιν τῶν Μασσώνων ἐγέ-
νετο 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 Ἀρχι-

μανδρίτης Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος, κατά

τήν διαμονήν των εἰς τήν
Ἀμερικήν καί Ἀγγλίαν

περιεφέροντο μέ λαϊκήν
ἐνδυμασίαν κατά τά
πρότυπα τῶν Προτε-

σταντῶν. Φωτογραφία
ληφθεῖσα τό 1918 εἰς
τήν OXFORD STREET

τοῦ Λονδίνου ἐν Ἀγγλίᾳ
(περιοδικόν  «Ἑσπερία»,
ἔτος Γ´, ἀριθ. 152,  6 Δε-
κεμβρίου 1918, ἀνατυ-

πωθεῖσα εἰς φύλλον «Δευτέρα Παρουσία», Ἀθῆναι, 1 Ἰανουαρίου 1931).
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Ἀντίχριστοι Αἱρέσεις τοῦ Παπισµοῦ καί
τοῦ Προτεσταντισµοῦ ἀναγνωρίζονται
καί ἀναφέρονται ὡς «Ἐκκλησίαι Χρι-
στοῦ», «µή πλέον ξέναι καί ἀλλότριαι
ἀλλά συγγενεῖς καί οἰκεῖαι ἐν Χριστῷ»,
«συγκληρονόµοι καί σύσσωµοι τῆς ἐπαγ-
γελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ».

Ἡ Αἱρετική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920
περιλαµβάνει ἕνδεκα ἄρθρα, ἐξ ὧν τό
πρῶτον καθορίζει «τήν παραδοχήν ἑνι-
αίου ἡµερολογίου πρός ταυτόχρονον
ἑορτασµόν τῶν µεγάλων Χριστιανικῶν
ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν »,
ἤτοι τήν ἐφαρµογήν τοῦ Καταδικα-
σµένου Παπικοῦ, Νέου Ἡµερολογίου.

∆ιά τήν Ἱστορίαν θά πρέπει νά ἀνα-
φερθῇ ὅτι, ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, µετά
τήν ὑπογραφήν τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς,
µετέβη εἰς τήν Ἀγγλίαν, ὅπου ἔγινε δε-
κτός µέ τιµάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, ὑπό
Ὑπουργῶν καί Λόρδων καί ὑπ᾽ αὐτοῦ
ἀκόµη τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας Γε-
ωργίου Ε .́ Τοῦ ἡτοιµάσθη µάλιστα καί
εἰδική τελετή Βραβεύσεως, µέ τήν ἀπο-
νοµήν τοῦ τίτλου τοῦ Τιµητικοῦ Ἀντι-
προέδρου τῆςΠαγκοσµίου 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 Καν-
τερβουργίας Randall Thomas Davidson,
ὅπου ἐνῶ ὁ ∆ωρόθεος τοῦ προσέφερεν
ἐπισκοπικόν ἐγκόλπιον µέ τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας, ἀπέθανεν ἐξαίφνης ἔµ-
προσθέν του ἀπό καρδιακήν προσβολήν.

Ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, ὁ µεταθέσας
ὅρια αἰώνια, ἐξέψυξεν εἰς τάς ἀγκάλας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Προτεσταντῶν

Ἀγγλικανῶν. Ἠκολούθησε τά πρός ∆υ-
σµάς ἴχνη τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως Ἰωσήφ, ὅστις εἰς τήν Φλω-
ρεντίαν 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 ἀπέ-
θανε 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 Νεοηµερο-
λογιτῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτελεῖ τόν

Τό Ἐξώφυλλον τῆς Αἱρετικῆς καί
Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό 1920
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Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ, 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 ἀντι-
θέου καί ἀντιχρίστου βάσεως τῆς «Θεω-
ρίας τῶν Κλάδων», BRANCH THEORY.

Κατά τήν βλάσφηµον θεωρίαν αὐτήν,
ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι, Ὀρθόδοξοι καί µή,
ὅλαι αἱ Ὁµολογίαι καί Αἱρέσεις, ἀπο-
τελοῦν κλάδους τοῦ Χριστιανικοῦ δέν-
δρου, ἔχουν µέρος τῆς Ἀληθείας καί
οὐδεµία κατέχει τό ὅλον τῆς Ἀληθείας.

Βάσει τῆς Θεωρίας τῶν Κλάδων,τά Νε-
οηµερολογιτικά καί Παλαιοηµερολογιτικά
Πατριαρχεῖα ἵδρυσαν µετά τῶν Προτε-
σταντῶν τήν Ἀντίχριστον Παναίρεσιν καί
Πανθρησκείαν τοῦ Ἀθέου Οἰκουµενισµοῦ,
ἵνα ἐν τέλει τούς πάντας εἰς χεῖρας τοῦ
Πάπα παραδώσωσιν καί εἰς τόν Ἀντίχρι-
στον 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 Χρι-
στόν καί συκοφαντοῦντες τήν Ἐκκλη-
σίαν, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
ὑπάρχει ἀλλά θά προκύψῃ διά τῶν ἰδίων
αὐτῶν προσπαθειῶν. Οὕτω µόνοι των ὁµο-

λογοῦν ὅτι ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ἰσχυριζόµενοι ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Κα-
θολική, καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἀκόµη, οἱ Οἰκου-
µενισταί µόνοι των ὁµολογοῦν ὅτι ∆ΕΝ
εὑρίσκονται ἐντός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας ἀλλ᾽ ΕΚΤΟΣ αὐτῆς. 

Πολλοί µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου, ὅπως παλαιότερον
ὁ Ἐλβετίας ∆αµασκηνός καί ὁ Ἀλε-
ξανδρείας Παρθένιος διεκήρυττον πώς
ἐργάζονται διά τήν ἀναδόµησιν τῆς
Ἐκκλησίας καί ἀκόµη ὅτι ὅλαι αἱ θρη-
σκεῖαι εἶναι ἠθεληµέναι παρά Κυρίου
ὁδοί Σωτηρίας διά τούς ἀνθρώπους.

Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουν εἰς τήν Θεωρίαν
τῶν Κλάδων καί ὅτι δέν ὑπάρχει σήµε-
ρον ἡ Μία Ἐκκλησία, ἀλλά θά γίνῃ εἰς
τό µέλλον, µόνοι των οἱ ἴδιοι διακηρύσ-
σουν 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 ζυ-
µώσεις διά τήν Ἡµερολογιακήν Πειρα-
τείαν καί Παπικήν Ἀπαγωγήν τῆς Ἐκ-
κλησίας 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
ἄλλων» (ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ.
159-161).

Τήν 25ην Ἰανουαρίου 1923, τό Βα-
σιλικόν ∆ιάταγµα περί τοῦ Νέου Πο-
λιτικοῦ Ἡµερολογίου Ν.∆. 25/1923/

Ἡ Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως 
τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,

ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ. 159-
161, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται ἡ
ἜκθεσιςἜκθεσις τῆς πενταμελοῦς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῆς Μεταρρυθμίσεως

τοῦ Ἡμερολογίου καί τό ΒασιλικόνΒασιλικόν
ΔιάταγμαΔιάταγμα περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ

Ἡμερολογίου, Ν.Δ. 25/1923/
ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923. Ἡ μέν Ἐπι-

τροπή διαπιστώνει ὅτι ὅποια τοπική
Ἐκκλησία ἀποδεχθῇ τό Νέον Ἡμε-
ρολόγιον καθίσταται ΣΧΙΣΜΑΣΧΙΣΜΑ--

ΤΙΚΗ,ΤΙΚΗ, τό δέ Βασιλικόν Διάταγμα
θεσπίζει τήν διατήρησιν τοῦ Ἰουλια-
νοῦ Ἡμερολογίου ὅσον ἀφορᾶ τήν

Ἐκκλησίαν, τάς Θρησκευτικάς Ἑορ-
τάς 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 Θρησκευ-
τικάς 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 Μετα-
ξάκης συνεκάλεσεν εἰς τήν Κωνσταντινού-
πολιν Πανορθόδοξον Συνέδριονπαρωδίαν,
ἕνα κατ᾽ οὐσίαν Ληστρικόν, Οἰκουµενι-
στικόν καί Μασσωνικόν Συνέδριον,εἰς τό
ὁποῖον δέν συµµετεῖχε οὐδέν Ὀρθόδοξον
Πατριαρχεῖον.Συµµετεῖχεν εἷς καθηγητής
Μαθηµατικῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Βε-
λιγραδίου, εἷς Ρουµάνος Γερουσιαστής,
κάποιοι ἀπεσταλµένοι τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Κύπρου, καί ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος
Γκόρ.Ὑπό αὐτοῦ τοῦ Μασσωνικοῦ Συµ-

βουλίου ἀπεφασίσθη νά εἰσαχθῇ καί εἰς
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό Παπικόν

Γρηγοριανόν Νέον Ἡµερολό-
γιον, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τήν
1ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1923.

Ἡ ἀπόφασις αὐτή ὅµως ἠγ-
νοήθη ὑπό ὅλων τῶν Πατριαρ-
χείων καί δέν ἐξετελέσθη, ὡς µή
οὖσα Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἠγνοήθη ὑπό πάν-
των, διότι δέν ἦτο Ἀπόφασις Πα-
νορθοδόξου Συνεδρίου, ὡς ἐπι-
µένουν τινές κοµψευόµενοι, ἀλλά
ἦτο χάλκευµα Τεκτονικῆς Στοᾶς.

Τόν Μάρτιον τοῦ 1924, ἐπί
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Χρυσο-

Πρακτικά καί Ἀποφάσεις 
τοῦ Ληστρικοῦ Συνεδρίου τοῦ 1923
παρά τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ

Ὁ Ἀγγλικανός
ἐπίσκοπος
Ὀξφόρδης
Κάρολος

Γκόρ, σύνε-
δρος τοῦ λε-

γομένου
«Πανορθοδό-

ξου», ἀλλά
κατ᾽ οὐσίαν

Αἱρετικοῦ καί
Ληστρικοῦ,

Μασσωνικοῦ
Συνεδρίου
τοῦ 1923
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στόµου Παπαδοπούλου καί Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ζ´
(Ζερβουδάκη), κατόπιν ἐντόνων Μασ-
σωνικῶν παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν
καί ἐπεµβάσεων τῆς Στρατιωτικῆς Κυ-
βερνήσεως ἐν Ἑλλάδι, ἡ 10η Μαρτίου
ὠνοµάσθη 23η Μαρτίου.

Οὕτως, ἄνευ τελετῆς καί ἐπισηµότη-
τος, µέ σκαιότατον τρόπον, βιαίως καί
βαναύσως, µέ τήν φονικήν χεῖρα τοῦ
Κάϊν, «ἐδιώρθωσαν» οἱ Μασσῶνοι Σα-
τανολάτραι τό Ἡµερολόγιον τῆς Ἐκ-
κλησίας καί οὕτω ἔσχισαν τόν ἄραφον
χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, παραδίδοντες νε-
κρούς εἰς τάς χεῖρας τοῦ Σατανᾶ πάν-
τας τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς. 

∆ιά τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ, ὑπό Τριῶν
Πανορθοδόξων Συνόδων Καταδικα-
σθέντος, 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 ἐπε-
βλήθη ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, καί οὕτω αὕτη
ἀπό Ὀρθόδοξος κατέστη Κακόδοξος.
Ἡ Ἐκκλησία δέν ἤλλαξε τό Ἡµερολό-
γιον. Ἡ Ἐκκλησία Κατεδίκασεν, Ἀνα-
θεµάτισε καί Ἀπέβαλε τοῦ Σώµατός
της τόσον τούς δράστας τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ Ἡµερολογίου ὅσον καί τούς ἀκο-
λουθήσαντας 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 θέµα-
τος ἡ Ἀρνητική Ἀπόφασις τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας διά Πανορθοδόξων
Συνόδων. Οὕτω, διά τῆς ἐλλείψεως πά-
σης 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 Συνό-
δου νά εἶχον κάνει τήν Ἀλλαγήν, αὐτή

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 Γρη-
γοριανοῦ Ἡμερολογίου. Μήπως δέν ἐγνώριζε
τήν προηγηθεῖσαν ἀπαγορευτικήν Ἀπόφασιν
τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως ἡ Ὑπογραφή τοῦ προ-
κατόχου του εἰς τόν Θρόνον τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, Ἱερεμίου Β´  τοῦ Τρανοῦ, ἐπί τῶν
Ἀποφάσεων Τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων ἦτο
ἀμελητέα, ἄνευ κύρους καί δέν τόν ἐδέσμευεν; 
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θά ἦτο βεβαίως καί πάλιν παράνοµος
καί Ἀντιεκκλησιαστική, ὡς ἀντιβαί-
νουσα εἰς τάς προηγηθείσας Πανορ-
θοδόξους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἄς σηµειωθῇ παρενθετικῶς ὅτι ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου συνετελέσθη
εἰς µίαν περίοδον Ἐθνικῆς ἀκαταστα-
σίας, ὀλίγον µετά τήν Μικρασιατικήν
Καταστροφήν. ∆ιά νά καταδειχθῇ δέ
ὅτι ὄχι µόνον νηφάλιος δέν ἦτο ἡ Ἀλ-
λαγή αὐτή, ἀλλά µάλιστα ἐπεβλήθη ὑπό
ἀνωµάλων καί διεστραµµένων ἐγκεφά-
λων, ἀρκεῖ νά κυττάξῃ κανείς πότε ἔγινε.

Κατά τήν περίοδον τῶν τελευταίων
µόνον διεργασιῶν διά τήν Ἀλλαγήν τοῦ
Ἡµερολογίου, τό πεντάµηνον Νοεµ-
βρίου 1923 - Μαρτίου 1924. ἡ Ἑλλάς
ὡς κράτος µετῆλθεν, ἀφ᾽ ἑνός, ∆ΥΟ
Ἀρχηγούς Κράτους, τόν Βασιλέα Γε-
ώργιον Β´ καί τόν Πρόεδρον Παῦλον
Κουντουριώτην, καί ἀφ᾽ ἑτέρου, ΠΕΝΤΕ
Πρωθυπουργούς, τόν Κροκιδᾶν, τόν
Γονατᾶν, τόν Βενιζέλον, τόν Καφαν-
τάρην καί τόν Παπαναστασίου.

Ὅλα τά ἄλλα προβλήµατα τά εἶχον λύ-
σει αἱ Ἀρχαί τοῦ Κράτους καί τό µόνον τό
ὁποῖον ἐναπέµεινεν ἦτο τό ἀνύπαρκτον
πρόβληµα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡµε-
ρολογίου, τῆς ἀκριβεστέρας µετρήσεως
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χρόνου, ἡ «διόρθω-
σις» τοῦ Λειτουργικοῦ Ἡµερολογίου
τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἐθνική ἀκαταστα-
σία δέν ἦτο πρόβληµα διά τό Ἑλληνικόν
Κράτος. Ἡ ∆ιαφορά τοῦ Ἡµερολογίου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πα-
πικήν καί τάς Προτεσταντικάς Συναγω-
γάς ἦτο τό κύριον Κρατικόν πρόβληµα!
Μόλις τό ἔλυσαν αὐτό οἱ σοφοί Ἄρχοντες
τά πάντα εὗρον τήν ὁµαλήν των ροήν! 

Ἡ Ἐθνική ἀκαταστασία ἦτο σκόπιµον
κατασκεύασµα σκοτεινῶν ∆υνάµεωνδιά νά
διευκολυνθῇ ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς Ἐκκλη-
σίας, νά ἐπιτευχθῇ ὁ διχασµός καί ἡ δηµι-
ουργία Σχίσµατος, διά τῆς προωθήσεως
τοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου καί τῆς ἐπι-
βολῆς 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 ἠκο-
λούθησαν τήν ἐξωσυνοδικῶς ἐπιβλη-
θεῖσαν Ἀντιεκκλησιαστικήν, Καινοτό-
µον, Τελεσιδίκως Καταδικασµένην καί
Ἀναθεµατισµένην Μεταρρύθµισιν καί
Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου. ∆έν δύναν-
ται δέ νά ἀπαλλαγοῦν αὐτοῦ τοῦ ἄγους
ὑπό µελλούσης Συνόδου, διότι οὐδεµία
Σύνοδος εἰς τό µέλλον δύναται νά τρο-
ποποιήσῃ τάς Ἀποφάσεις τῶν προηγου-
µένων Πανορθοδόξων Συνόδων καί νά
θεωρῆται Ὀρθόδοξος. 

Ἀποφάσεις ληφθεῖσαι µέ τήν ἔµπνευ-
σιν καί καθοδήγησιν τοῦ Παναγίου καί
Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος εἶναι Θεόπνευ-
στοι. Τροποποίησις Ἀποφάσεως Πανορ-
θοδόξου 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 Πα-
πικοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ἰδίαν λο-
γικήν ∆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 Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, ἡ Εἰσαγωγή τοῦ ἤδη
Καταδικασµένου Νέου Παπικοῦ Ἡµε-
ρολογίου ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ, ὡς διατείνονται
ἐκκλησιαστικοί διπλωµάται, ὑπόδικος
εἰς µίαν µελλοντικήν Πανορθόδοξον
Σύνοδον, ἀλλά εἶναι ἤδη Ὁριστικῶς,
Ἀµετακλήτως καί Τελεσιδίκως Προ-
δεδικασµένη καί Καταδικασµένη.

Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ΝΕΟΥ  ΠΑΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕΝ  ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ. Ὅσοι ἠκο-
λούθησαν τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολο-
γίου καί ὅσοι ἐδέχθησαν εἰς πνευµατικήν
ἐπικοινωνίαν τούς ἀκολουθήσαντας τήν
Ἡµερολογιακήν Ἀλλαγήν, ἔστω καί ἄν
οἱ ἴδιοι ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµε-
ρολόγιον, 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 ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί εἰς τάς Ἐντο-
λάς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

∆έν εἶναι παράνοµος µόνον ὁ κλέ-
πτης 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-

οηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ΕΚΤΟΣ
νόµου. ∆ιότι προβλέπει εἰς σχετικόν
ἄρθρον ὅτι Ὀρθόδοξος εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία ἡ ἔχουσα Κεφαλήν της τόν Κύριον
ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἡ τηροῦσα ἀπα-
ρασαλεύτως τούς Ἱερούς Ἀποστολικούς
καί Συνοδικούς Κανόνας καί φυλάτ-
τουσα 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 ἐσε-
βάσθη 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 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑ-
ΤΙΚΗ. Εἶναι λοιπόν καί Ἐκκλησια-
στικῶς καί Πολιτικῶς ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά εἰς τήν Ἱστορίαν
τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν ὁποίαν ἕν
Ἐκκλησιαστικόν Σχίσµα δέν προκα-
λεῖται ἐκ τῶν ἔσω, ἀλλά ἐπιβάλλεται
ἐκ τῶν ἔξω.∆ἰ  αὐτό καί ἡ συνείδησις τοῦ
ἁπλοῦ λαοῦ ἀπεδοκίµασεν τήν ἀλλα-
γήν τοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ρῆσιν,
«Φραγκέψαµε. Μᾶς Ἐφράγκεψαν.»

Ἡ Ἡµερολογιακή ἐπίθεσις κατά τῆς
Ἐκκλησίας δέν προκαλεῖ µόνον ἕν γι-
γάντιον Σχίσµα, ἀλλ᾽ ἐκφράζει καί τήν
οὐσίαν ὅλων τῶν Αἱρέσεων. ∆ιότι ἡ µέν
Ἐκκλησία ἔχει ὑπέρχρονον καί οὐρά-
νιον ἀρχήν, αἱ δέ Αἱρέσεις ἐγκόσµιον
καί χρονικήν. Τί δέ πλέον Αἱρετικόν
ἀπό τό νά στήνεται Νέα Ἐκκλησία ἐπί
τῆς προλήψεως τῆς ἀκριβεστέρας µε-
τρήσεως τοῦ χρόνου;
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Τό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεωςΤό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰςτοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς

τόν οὐρανόν, ἄνωθεν τόν οὐρανόν, ἄνωθεν τοῦτοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου ἸωάννουἹ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ τοῦ 
Θεολόγου εἰς τούς πρόΘεολόγου εἰς τούς πρό--

ποδας τοῦ Ὑμητοῦ ποδας τοῦ Ὑμητοῦ εἰς εἰς 
τόν Χολαργόν, κατά τόν Χολαργόν, κατά 
τήν νύκτα τῆς 13ης τήν νύκτα τῆς 13ης 
πρός 14ην Σεπτεμ-πρός 14ην Σεπτεμ-
βρίουβρίου 1925, 1925, ὅταν οἱὅταν οἱ
Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολου-Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολου-
θοῦντες τό Παλαιόνθοῦντες τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον συν-Ἡμερολόγιον συν-

ήχθησαν νά τελέ -ήχθησαν νά τελέ -
σουν ἀγρυπνίαν σουν ἀγρυπνίαν 
διά τήν ἑορτήν διά τήν ἑορτήν 
τῆς Παγκοσμίου τῆς Παγκοσμίου 

Ὑψώσεως Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ Σταυροῦ 
μέ τό μέ τό 

Πα-Πα-
λαιόν.λαιόν.

ΗΗΗΗ ΘΘ ΕΕ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΝΝΘΘ ΕΕ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΝΝ ΒΒ ΕΕ ΒΒ ΑΑ ΙΙΒΒ ΕΕ ΒΒ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΣΣ ΙΙ ΣΣΩΩ ΣΣ ΙΙ ΣΣ
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ΓΓ))  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΩΩΝΝ    ΕΕΝΝ    ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΩΩΝΝ    ΕΕΝΝ    ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙ    ΠΠΡΡΟΟΣΣ
ΤΤΟΟ    ΝΝΕΕΟΟΝΝ    ΤΤΟΟ    ΝΝΕΕΟΟΝΝ    ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΩΩΝΝ    ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ    11992244    ΚΚΑΑΙΙ    11994488ΩΩΝΝ    ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ    11992244    ΚΚΑΑΙΙ    11994488

Πρώτη Περίοδος, 1924 - 1935
Τήν πραξικοπηµατικήν καί ἀντορθόδοξον Ἡµερολογιακήν ἀλλαγήν εἰς

τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος δέν τήν ἐδέχθησαν ὅλοι, ἀλλά ὑπῆρξαν ἀρκε-
ταί 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 Ἡµερολο-
γίου. Οἱ Σύλλογοι αὐτοί, ὅπως ὁ
«Σύλλογος Ὀρθοδόξων» εἰς τήν
Ἀθήνα, ὁ µετέπειτα ἐξελιχθείς εἰς
τήν «Πανελλήνιον Θρησκευτικήν
Κοινότητα τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν», καθώς καί
ὁ «Ἱερός Σύνδεσµος τῶν Ζηλω-
τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὑπεστή-
ριξαν πολυτρόπως τούς ἐµµέ-
νοντας 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 Σχισµατοαιρε-
τικῶν, καί εἰς τήν ∆ιακήρυξιν ὅτι
οἱ Νεοηµερολογῖται εἶναι ΕΚΤΟΣ
τῆς Ἐκκλησίας, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ
τῆς Θείας Χάριτος τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος καί ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
Ἔγκυρα Μυστήρια.

«Η  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΠΕΡΙ
ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  ΗΜΕΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ», Γρηγορίου Εὐστρατιάδου,

Ἀθῆναι 1929
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Οὕτω διά τῆς ἱδρύσεως Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν, διεφυλάχθη ἡ Ὀρθό-
δοξος Πίστις καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συνέχισε τήν Ἱστορικήν της
πορείαν µέ πολύ ὀλίγα µέλη, τούς κρατοῦντας τάς Ἀποφάσεις τῶν Οἰκου-
µενικοῦ κύρους Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν προηγουµένων αἰώνων. 

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ µή ἀποδεχθέντες τήν Αἱρετικήν Πα-
πικήν Καινοτοµίαν τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ ἡµερολογίου ∆ΙΕΚΟΨΑΝ  ΑΜΕΣΩΣ
καί ἐπισήµως κάθε Πνευµατικήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν
µετά τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Οἰκουµενιστικῆς Ἐκκλησίας, ΑΠΟΚΗΡΥ-
ΞΑΝΤΕΣ αὐτήν πολλάκις ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ. Μία ἐκ τῶν
πολλῶν αὐτῶν ἀποκηρύξεων ἡ ὁποία ἐπεδόθη εἰς τήν Νεοηµερολογιτι-
κήν Σύνοδον ἦτο καί ἡ τῆς 1ης Αὐγούστου 1934, διά τῆς ὁποίας ἡ Νεο-
ηµερολογητική 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 Παρά-
δοσιν 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 ἐτε-
λεσφόρησαν. Τρεῖς ἀρχιερεῖς
ἐδέχθησαν νά ἀποκηρύξουν
τήν Νεοηµερολογητικήν Ἐκ-
κλησίαν ὡς Σχισµατικήν.

Τήν 13ην Μαΐου 1935, ὁ ∆η-
µητριάδος Γερµανός (Μαυρο-
µάτης), ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστοµος (Καβουρίδης),
καί ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος
(∆ηµητρίου), διέκοψαν πᾶσαν
Ἐκκλησιαστικήν σχέσιν καί
ἐπικοινωνίαν µέ τήν Νεοηµε-
ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί
τήν ἀπεκήρυξαν ὡς Σχισµατι-
κήν ἐπισήµως, ἐνώπιον 25.000
λαοῦ εἰς τόν Ἱ.Ν. Κοιµήσεως
τῆς Θεοτόκου (Ἐπιδαύρου 14,

Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, ἐξ ἀριστερῶν, ὁ
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ Δημη-
τριάδος Γερμανός, καί ὁ Ζακύνθου Χρυ-
σόστομος, οἱ ἐκ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου

ἐπιστρέψαντες εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τήν 13ην Μαΐου τοῦ 1935
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Κολωνός Ἀθῆναι), ἀλλά
καί ὑπηρεσιακῶς διά δι-
καστικοῦ κλητῆρος πρός
τήν Νεοηµερολογιτικήν
Σύνοδον, καί διά δηµο-
σιεύσεων εἰς τόν ἡµερή-
σιον 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 Νεο-
ηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας,
τοῦ Λιβέλου, ἀπεκατεστά-
θησαν Κανονικῶς εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
συµφώνως πρός τούς σχε-
τικούς Ἱερούς Κανόνας
τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων (7ος Κανών τῆς Β´,
95ος Κανών τῆς ΣΤ´ καί
8ος Κανών τῆς Α´), οἱ
ὁποῖοι προβλέπουν διά

τούς ἐπιστρέφοντας εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἐκ Σχίσµατος καί Αἱρέσεως
Ἱερωµένους, οἵτινες εἶχον λάβει Ὀρθοδόξως τό Βάπτισµα καί τήν Ἱερω-
σύνην, νά ἀποκαθίστανται µόνον διά Λιβέλλου. Ὡς γνωστόν, τά δύο
Μυστήρια τοῦ Βαπτίσµατος καί τῆς Ἱερωσύνης δέν ἐπαναλαµβάνον-
ται. Κατόπιν τούτου, ὁ τρίτος, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος, ὡς χειρο-
τονηθείς µετά τό Σχίσµα τοῦ 1924, ἀπεκατεστάθη κανονικῶς εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διά χειροθεσίας ὑπό τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµα-
νοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.

Εἰς τό Ἔγγραφον µέ τό ὁποῖον οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ
τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον καί ἀπέστειλον εἰς αὐτήν διά ∆ικα-
στικοῦ 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

Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ὁδός
Ἐπιδαύρου 14 εἰς Κολωνόν Ἀθηνῶν), ὅπου
ἐνώπιον 25.000 λαοῦ, οἱ 3 Ἀρχιερεῖς, Δημη-
τριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσό-
στομος καί Ζακύνθου Χρυσόστομος, ὡμολό-
γησαν  τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν Ὀρθοδο-
ξίαν καί κατεδίκασαν δημοσίως τό Σχίσμα 
τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, εἰς τάς 

13 Μαΐου 1935
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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 µο-
νοµεροῦς καί
ἀντικανονικῆς
εἰσαγωγῆς καί
ἐν τῇ Θείᾳ Λα-
τρείᾳ τοῦ Γρη-
γοριανοῦ Ἡµε-
ρολογίου τήν ἑ-
νότητα τῆς Κα-
θόλου Ὀρθο-
δοξίας, καί δι-
αιρέσασα τούς
Χριστιανούς
εἰς δύο ἀντιθέ-
τους ἡµερολο-
γιακάς µερίδας,
ἔθιξεν ἐµµέσως
καί τό ∆όγµα
τοῦ Συµβόλου
τῆς Πίστεως εἰς
Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν
Ἐκκλησίαν. . . .

»Ἐπειδή τέ-
λος δι᾽ ὅλους
τούς ἀνωτέρω
λόγους ἡ ∆ιοι-

Ἡ 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 δικαστι-
κοῦ κλητῆρος, χαρακτηρίζοντες αὐτήν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ καί ΔΙΑΚΟΠΤΟΝ-
ΤΕΣ 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 ἀ-
πέσχισε καί ἀπε-
τείχισε ἑαυτήν
κατά τό πνεῦµα
τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων τοῦ κα-
θόλου κορµοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας
καί ἐκήρυξεν κατ᾽
οὐσίαν ἑαυτήν
Σχισµατικήν,
καθά ἀπεφάνθη
καί ἡ πρός µελέ-
την τοῦ Ἡµερο-
λογιακοῦ Ζητή-
µατος ὁρισθεῖσα
ἐξ εἰδικῶν νοµο-
µαθῶν καί θεο-
λόγων καθηγη-
τῶν τοῦ Ἐθνικοῦ
Πανεπιστηµίου
Ἐπιτροπή, ἧς
µέλος ἀπετέλει
τότε καί ὁ Μα-
καριώτατος, ὡς
καθηγητής τοῦ
Π α ν ε π ι σ τ η -
µίου. . . .

»∆ιά ταῦτα,
ὑποβάλλοντες
εἰς τήν ∆ιοικοῦ-
σαν Σύνοδον τήν
ἐπισυνηµµένην
∆ιαµαρτυρίαν
ἡµῶν, δηλοῦµεν,
ὅτι κόπτωµεν τοῦ
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λοιποῦ πᾶσαν σχέσιν καί Ἐκκλησια-
στικήν ἐπικοινωνίαν µετ᾽ Αὐτῆς, ἐµµε-
νούσης εἰς τήν Ἡµερολογιακήν Και-
νοτοµίαν, καί ἀναλαµβάνοµεν τήν
Πνευµατικήν Ἡγεσίαν καί Ἐκκλησια-
στικήν Ποιµαντορίαν τοῦ Ἀποκηρύ-
ξαντος 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 Ἀπο-
κηρύσσουν τήν Νεοηµερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν ὡς Καινοτόµον, Σχισµα-
τικήν καί Ἀντορθόδοξον. Ἀναγγέλ-
λουν δέ τήν Ἀνάληψιν τῆς ἡγεσίας
τῶν πιστῶν, τῶν ἐµµενόντων εἰς τό
Πάτριον καί Ὀρθόδοξον Ἰουλιανόν
Ἡµερολόγιον.

Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ   ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
Μετά τήν Ἀποκήρυξιν αὐτήν, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς µέ 18σέλιδον Προ-

κήρυξιν ἤρχισαν τήν διαποίµανσιν τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μο-
ναχῶν, ἐνηµερώνοντες δι᾽ αὐτῶν ἅπαν τό ποίµνιον, περί τῆς ἄνευ κύ-
ρους ἀντικανονικῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου. Εἰς τήν Προκήρυξιν,
ὄχι µόνον ἀπορρίπτουν τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου, ἀλλά καί ΚΑ-
ΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ αὐτήν ὡς αἰτίαν Σχίσµατος. Παρατίθενται εἰς τήν συ-
νέχειαν ἀντιπροσωπευτικά ἀποσπάσµατα τῆς Προκηρύξεως:

«Τό ὅτι δέ καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη εἶτα σιωπηρῶς τήν
γενοµένην µεταβολήν τοῦ Ἡµερολογίου . . . οὐδαµῶς δύναται νά προσ-
δώσῃ κῦρος Ἐκκλησιαστικόν εἰς τήν Ἡµερολογιακήν ταύτην καινοτοµίαν.
Ὥστε ἡ µεταβολή τοῦ Ἡµερολογίου . . . στερεῖται, οὐ µόνον Πανορ-

«Τό Ἐκκλησιαστικόν Ἡμερολόγιον
ὡς Κριτήριον Ὀρθοδοξίας, Ἀπολο-
γία τοῦ πρ. Φλωρίνης», ἔκδοσις

«Κήρυκος τῶν Ὀρθοδόξων» Ἀθῆναι
1935, ἐν ᾧ περιέχεται τό ἔγγραφον

διά τοῦ ὁποίου ὁ πρ. Φλωρίνης
Χρυσόστομος μετά τοῦ Δημητριά-
δος Γερμανοῦ καί τοῦ Ζακύνθου

Χρυσοστόμου ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ τήν
διοικοῦσαν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ.
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θοδόξου κύρους, . . .
ἀλλά καί τοπικοῦ Ἐκ-
κλησιαστικοῦ κύρους,
ὡς µή ἀπορρεύσασα
ἐκ τῆς Συνόδου τῆς
ὅλης Ἱεραρχίας τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρό-
νου καί τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἀλλά καί ἄν ἀκόµη
ἡ µεταβολή αὕτη τοῦ
Ἡµερολογίου ἐγένετο
ὑφ᾽ ὅλης τῆς Ἱεραρ-
χίας τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Θρόνου καί τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος συνερχοµένης εἰς
Σύνοδον, πάλιν ∆ΕΝ
θά εἶχε κῦρος Ἐκκλη-
σιαστικόν . . . . Ἐπί
πλέον δέ ἡ ἀποδοχή
τοῦ Νέου Ἡµερολο-
γίου εἶναι καί Ἀντορ-
θόδοξος.»

Οἱ δέ ἀκολουθοῦντες
τό Νέον Ἡµερολόγιον,
κλῆρος καί λαός, ὅταν
πληροφορηθῶσι ὅτι ἡ
«ἀντικανονική µετα-
βολή τοῦ Ἡµερολογίου
ἐδηµιούργησε συνεπείας
θιγούσας τάς Παρα-
δόσεις τῶν 7 Οἰκουµενικῶν Συνόδων καί τό ∆όγµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, θά ἀποκηρύξωσι τήν ἐπά-
ρατον ταύτην καί Παπισµοῦ ὄζουσαν Ἡµερολογιακήν Καινοτοµίαν».

Ἀπευθυνόµενοι πρός τούς κληρικούς οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν νά συµ-
µορφωθῶσιν µέ τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς γρά-

Ἡ ἀπό 18/31 Μαΐου 1935 Ἐγκύκλιος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος δι᾽ ἧς ἐνημερώ-
νονται τά παραρτήματα ὅτι οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς,
Δημητριάδος, πρώην Φλωρίνης καί Ζακύνθου,
διώκονται ὑπό τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος καί ὅτι εἰς τάς σχετικάς εὐχάς πρέπει νά
μνημονεύουν ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γερμανοῦ  
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φουν: «δέν εἶναι ἀνταρσία πρός τήν
ἔννοιαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἄρνησις
νά συµµορφωθῆτε πρός µίαν Ἀντικα-
νονικήν καί Ἀντορθόδοξον Ἀπόφασιν
τῆς ∆ιοικούσης Συνόδου».

«Οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐφ᾽ ὅσον . . . διέσπα-
σαν τό ἑνιαῖον τῆς Ὀρθοδοξίας ∆όγµα,
. . . ἀπώλεσαν κατά τούς Θείους καί
Ἱερούς Κανόνας πᾶν δικαίωµα σεβα-
σµοῦ καί πειθαρχίας ἐκ µέρους ὑµῶν.
Οὗτοι πρῶτοι ἔσχισαν τόν ἄνωθεν
ὑφαντόν χιτῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰσα-
γαγῶντες Ἀντικανονικῶς . . . τό Νέον
Ἡµερολόγιον».

Χρησιµοποιοῦν ἐπίσης καί τόν ΙΕ´
Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου
διά νά ἀποκηρύξουν τήν Νεοηµερο-
λογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς ΚΑΤΕΓΝΩ-
ΣΜΕΝΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, γράφοντες τά

ἑξῆς: «Καί ἵνα βεβαιωθῆτε, ὅτι ἡ ἐπιβεβληµένη αὕτη Ἀποκήρυξις πε-
ριποιεῖ 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 συνε-
πείας τοῦ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ. . . . Ἐν ὀνόµατι τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀποκηρύ-
ξατε τόν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΝ  Ἀρχιεπίσκοπον καί τούς ὁµόφρονας αὐτοῦ
Ἀρχιερεῖς, καί ταχθῆτε παρά τό πλευρόν τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων,
τῶν ἀγωνιζοµένων ὑπέρ τῆς Πατρῴας Ὀρθοδοξίας καί τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Παραδόσεων».  

Παρόµοιαι διατυπώσεις ἀπαντῶνται εἰς ὅλας τάς σελίδας. Τά ἀνω-
τέρω 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 Ἀρχιε-
ρέων τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ∆ηµητριά-

Τό ἐξώφυλλον τῆς Προκηρύξεως
τῶν τριῶν Ἀρχιερέων, Μάϊος 1935
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δος Γερµανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί Ζακύνθου Χρυσο-
στόµου, πρός τόν Ἐφηµεριακόν Κλῆρον καί τούς Μοναχούς τῆς Ὀρθο-
δόξου 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 Πα-
τριαρχεῖα καί τάς Αὐτοκεφάλους
Ἐκκλησίας.

Μετά παρέλευσιν δεκαηµέρου
ἀπό τήν Ἐπίσηµον Ἀποκήρυξιν
τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν πρός τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡµερολο-
γίου, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, οἱ Κανο-
νικῶς, ὡς ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Νό-
µοι, ἐπιστρέψαντες εἰς τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστο-
λικήν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ συνεκρό-
τησαν Ἱεράν Σύνοδον, προέβησαν
εἰς τήν χειροτονίαν τεσσάρων νέων
Ἐπισκόπων. 

Αἱ χειροτονίαι αὗται ἔλαβον
χώραν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς
Ἁγίας Μαρίνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης
Κερατέας Ἀττικῆς, µέ τήν ἀκό-
λουθον σειράν:

Τήν 23ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ Κυκλάδων Γερµανός (Βαρυ-
κόπουλος).

Τήν 24ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος (Χατζῆς).
Μετά τό 1950 τοῦ ἐδόθη ὁ τίτλος Χριστιανουπόλεως, διά νά µήν ἔρχε-
ται 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

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ τῶν τριῶν Ἀρχιερέων
πρός ἅπαντα τά Πατριαρχεῖα κατά
τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Ἡμερολο-

γίου, Ἀθῆναι 1935, σελ. 32. 
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Μέ τήν σειράν χειροτονίας, οἱ 4 νεοχειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς τόν Μάϊον
τοῦ 1935, ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Κυκλάδων Γερμανός, ὁ Μεγαρίδος Χριστόφο-

ρος, ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος

Τό ἱστορικόν παρ-
εκκλήσιον τῆς ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ, εἰς τήν Ἱ.
Μ. Παναγίας Πευκο-
βουνογιατρίσσης Κε-
ρατέας Ἀττικῆς, τῆς
ὁποίας κτίτωρ ἦτο ὁ
Ἁγιορείτης, Ἀρχιμαν-
δρίτης τότε, Ματθαῖος
Καρπαθάκης. 

Ἐν αὐτῷ, τόν Μάϊον
τοῦ 1935 ἐχειροτονή-
θησαν οἱ 4 Ἀρχιερεῖς,
Κυκλάδων Γερμανός,
Μεγαρίδος Χριστόφο-
ρος, Διαυλείας Πολύ-
καρπος 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 Νεοηµερολο-
γιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὁριστικῶς, Ἀµετακλήτως καί Τελεσιδίκως ΣΧΙ-
ΣΜΑΤΙΚΗ. Ὄχι ∆υνάµει µέν Σχισµατική Ἐνεργείᾳ δέ οὐ Σχισµατική,
ἀλλά καί τῇ ΕΝΕΡΓΕΙᾼᾼ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, Μή χρήζουσα ἄλλης µελλον-
τικῆς Συνόδου πρός ἐκδίκασιν διά νά καταστῇ καί ἐνεργείᾳ Σχισµατική.

∆ιά τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἀπέδειξαν ἐµπράκτως ὅτι ἡ Νεοη-
µερολογιτική Ἐκκλησία, ἀποδεχθεῖσα τό ἀπό τοῦ 16ου αἰῶνος κατα-
δικασθέν ὑπό Τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων Παπικόν Ἡµερολόγιον,
δέν τελεῖ ἁπλῶς ὑπόδικος µέχρις ὅτου δικασθῆ ὑπό µελλούσης Συνό-
δου, ἀλλ᾽ εὑρίσκεται ἤδη ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΣ ὡς ΠΡΟ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΗ. 

∆ιά τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἀπέδειξαν ἐµπράκτως ὅτι ἡ Νεοη-
µερολογιτική 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 ∆ογ-
µατικῶς 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 κα-
θαίρεσιν 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 Ἀπο-
χαιρετιστήριος 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 λάβα-
ρον 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 ἀθε-
τήσεως 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, ἐδη-
µιούργησεν 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 », εἰσήγα-
γεν ἄνευ τῆς συναινέσεως ἁπασῶν
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ
Θείᾳ Λατρείᾳ τό ΠΑΠΙΚΟΝ Ἑορτο-
λόγιον, ∆ΙΑΙΡΕΣΑΣΑ οὕτως οὐ µό-
νον τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας,
ἀλλά καί τούς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς εἰς δύο ἀντιθέτους µερίδας.

»Ἡµεῖς ἀναλαβόντες τήν ποι-
µαντορίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνι-
κοῦ πληθυσµοῦ τοῦ ἀκολουθοῦντος
τό πάτριον καί Ὀρθόδοξον Ἑορτο-
λόγιον, καί ἔχοντες συναίσθησιν τοῦ
Ὅρκου Πίστεως ὅν ἐδώσαµεν ὅτι θά
φυλάξωµεν πάντα ὅσα παρελάβοµεν
παρά τῶν 7 Οἰκουµενικῶν Συνόδων,
ἀποφεύγοντες πάντα νεωτερισµόν,
δέν ἠδυνάµεθα παρά νά κηρύξωµεν
ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ τήν Ἐπίσηµον
Ἐκκλησίαν, ἥτις ἐδέχθη τό ΠΑΠΙΚΟΝ
Ἑορτολόγιον, ὅπερ ἐχαρακτηρίσθη ὑπό

Τό «Διάγγελμα»«Διάγγελμα» τῶν τριῶν
Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφά-
λου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Δη-
μητριάδος Γερμανοῦ, πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί

Ζακύνθου Χρυσοστόμου, πρός
τόν Εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνι-
κόν Λαόν περί τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Ἡμερολογίου τό 1935
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Πανορθοδόξων Συνόδων «ὡς Νεωτερισµός τῶν Αἱρετικῶν, ὡς παγκό-
σµιον 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  ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ἔχωσι µετά τῆς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ Ἐκκλησίας καί τῶν
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ λει-
τουργῶν αὐτῆς, ἀπό
τῶν ὁποίων ΕΦΥΓΕΝ
Η  ΧΑΡΙΣ  τοῦ Πανα-
γίου Πνεύµατος ·διότι
οὗτοι ἠθέτησαν Ἀπο-
φάσεις τῶν Πατέρων
τῆς 7ης Οἰκουµενικῆς
Συνόδου καί πασῶν
τῶν Πανορθοδόξων
Συνόδων τῶν καταδι-
κασασῶν τό Γρηγορια-
νόν Ἑορτολόγιον. Ὅτι
δέ ἡ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ
Ἐκκλησία ∆ΕΝ  ΕΧΕΙ
ΧΑΡΙΝ καί Ἅγιον
Πνεῦµα, τοῦτο διαβε-
βαιοῖ καί ὁ Μ. Βασί-
λειος λέγων τά ἑξῆς:
«Εἰ καί περί µή ∆όγ-
µατα οἱ Σχισµατικοί
σφάλλοιντο, ἀλλ᾽ ἐπει-
δή τοιγε Κεφαλή τοῦ
Σώµατος τῆς Ἐκκλη-
σίας ὁ Χριστός ἐστι,
κατά τόν θεῖον Ἀπό-
στολον, ἐξ οὗ τά µέλη
πάντα ζωοῦται καί τήν
πνευµατικήν αὔξησιν
δέχεται, οὗτοι δέ τῆς
ἁρµονίας τῶν Μελῶν
τοῦ Σώµατος ἀπερρά-

Ἀνωτέρω παρατίθεται αὐτούσιον τό Διάγγελμα
τῶν 3 Ἀρχιερέων, Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου, καί Ζακύνθου Χρυσο-
στόμου, πρίν ἀναχωρήσουν διά τήν ἐξορίαν τήν
7ην Ἰουνίου τοῦ 1935, ἐκ τοῦ ὁποίου καταχω-

ροῦνται 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 κα-
ταθλιπτικά, ὅπως βιάσῃ τήν ὀρθόδοξον ἡµῶν συνείδησιν, συνιστῶµεν
ὑµῖν, ὅπως τά πάντα ὑποµείνητε καί κρατήσητε τήν Ὀρθόδοξον Πα-
ρακαταθήκην 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 ὑπο-
βληθῆτε 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 φω-
τίσῃ 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 διεδραµατί-

σθη σειρά ὑπαναχωρήσεων καί παλινδροµήσεων: 
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος, µετά ἀπό σύν-

τοµον παραµονήν εἰς τήν ἐξορίαν, ἐν τῇ Μονῇ
Ροµβοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, ὑπέβαλεν Αἴτησιν
καί ἐπέστρεψεν «ἐν µετανοίᾳ» εἰς τήν Νεοηµε-
ρολογιτικήν Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία
τόν ἀπεκατέστησεν εἰς τήν Μητρόπολίν του.
Ἀξιοµνηµόνευτον εἶναι ὅτι, ἐπί Γερµανικῆς Κα-
τοχῆς, ἐν συνεργασίᾳ µέ τόν ∆ήµαρχον Ζακύν-
θου Καρρέρ ἔσωσεν ἀπό τάς ἐκκαθαριστικάς
ἐπιχειρήσεις τῶν Γερµανῶν ὅλους τούς Ἑβραί-
ους τῆς νήσου. 

Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου 
(1890 - 1958)
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Τήν 18ην Ἰουλίου 1935, οἱ νεοχειροτονηθέντες Μεγαρίδος Χριστό-
φορος καί ∆ιαυλείας Πολύκαρπος ἀνεγνώρι σαν 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 ἐπανέφε-
ρεν 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 Συ-
νόδου. 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 ἐνυπογρά-
φου 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 καταρτι-
σµόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἁρµο-
διότητα τῶν Συνοδικῶν ∆ικαστηρίων. Ὡσαύτως ἀποκηρύσσω τάς περί
διορθωµένου ἡµερολογίου δοξασίας τῶν λεγοµένων παλαιοηµερολο-
γιτῶν, πιστεύων ὅτι καί µετά τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας γενοµένην διόρ-
θωσιν τοῦ ἡµερολογίου δέν διεσπάσθη ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. ∆ηλῶ δέ ἀνεπιφυλά-
κτως 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 Ἐκκλη-
σίας. Προσεπιδηλῶ δέ ὅτι διά τῆς ἀποδοχῆς τοῦ διορθωµένου ἡµερο-
λογίου οὐδόλως ἐθίγησαν τά δόγµατα καί ἡ Ἱερά Παράδοσις τῆς Ἁγίας
ἡµῶν Ἐκκλησίας. Ὡς πρός δέ τόν χαρακτηρισµόν Σχίσµατος ἐκ τῆς ἀπο-
δοχῆς 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 ∆ικα-
στηρίου ἐκηρύχθη ἄκυρος, ἐξ οὗ καί οὐδέποτε ἠξίωσα ὅτι εἶµαι Ἐπί-
σκοπος 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 µο-
νίµως ἐκτός παντός Ἱερατικοῦ ἀξιώµατος κατά τήν ἰδίαν αὐτοῦ ἄρνη-
σιν. 

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 Ὀρθο-
δόξου Ὁµολογίας των, καταφρονηταί τῆς Ἀρχιερωσύνης των, ἔκπτω-
τοι παντός ἱερατικοῦ βαθµοῦ, καί ἔνοχοι ἐπί ἐσχάτῃ προδοσίᾳ διότι
προσέφερον «γῆν καί ὕδωρ» εἰς τήν Σχισµατικήν Κακόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου.

Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος µέ ἄρθρον του εἰς τήν ἐφηµερίδα
τῆς Κοινότητος, «Κήρυξ Ὀρθοδόξων» (ἔτος Ε´ φύλ. 223, τῆς 22ας Ἰου-
λίου 1935 παλ. ἡµερ.) κατεδίκασεν ὡς ἀντικανονικήν καί τήν Ἀπόφα-
σιν 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 θαµβω-
θέντες ἐκ τῆς µωροσόφου διδασκαλίας ὑµῶν ἔσπευσαν νά µετανοή-
σωσιν, ἐφ᾽ οἷς ὀρθοδόξησαν καί µεταπέσουν εἰς τήν πλάνην, ἥν ἐν γνώ-
σει καί ἐλευθέρως ἀπέπνευσαν . . . Γινωσκέτωσαν δέ καί οὗτοι, ὅτι δέν
ἔχουσι τό δικαίωµα νά παραιτηθῶσι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ βαθµοῦ καί νά
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ἐπανέλθωσιν εἰς τήν τάξιν τῶν Πρεσβυ-
τέρων, χωρίς νά ὑποστῶσι τάς συνεπείας
τῆς αὐτοκαθαιρέσεως καί νά ἀπωλέσωσι
πᾶν δικαίωµα ἐν τῷ µέλλοντι νά ἀνυ-
ψωθῶσιν εἰς τόν Ἐπισκοπικόν βαθµόν
κατά τόν Β´ κανόνα τῆς ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ
Συνόδου, διαγορεύοντα. «Εἴ τις Ἐπί-
σκοπος 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 φέ-
ρειν, ἱεροσυλία ἐστίν».

Παρά ταῦτα, ὅταν τό 1945 ὁ Χατζῆς
καί ὁ Λιώσης ἐπέστρεψαν πρός αὐτόν, ὁ
παλίµβουλος πρ. Φλωρίνης τούς ἐδέχθη
ὡς Ἐπισκόπους, µολονότι εἶχον ἀρνηθῆ
τήν Ἀρχιερωσύνην των τό 1935. Ἐξυπη-
ρετεῖτο γάρ ἡ σκοπιµότης τῆς στιγµῆς.

Ὅταν λοιπόν ἀργότερον, τό 1948, ὁ
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 Φλωρί-
νης Χρυσόστοµον, οὗτοι ἐπέτυχον τήν λύσιν τῆς ἐξορίας των ἐντός 3-4
µηνῶν, δηµοσιεύοντες τήν νέαν των ἀνακάλυψιν, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοη-

Ἡ δημοσίευσις τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου εἰς
τόν «Κήρυκα Ὀρθοδόξων»
περί τῶν δύο ἐκπεσόντων

Ἀρχιερέων καί ἐπιστρεψάντων
εἰς τήν Σχισματικήν Νεοημε-

ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν
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µερολογιτική Ἐκκλησία δέν εἶναι καί Ἐνεργείᾳ σχισµατική, ἀλλά µόνον
∆υνάµει σχισµατική. Μέ τόν νεοανακαλυφθέντα διαχωρισµόν τοῦ ∆Υ-
ΝΑΜΕΙ καί ΕΝΕΡΓΕΙ�, οἱ δύο παλαιοί Ἐπίσκοποι, ὁ ∆ηµητριάδος καί
ὁ πρώην Φλωρίνης, περιῆλθον εἰς τήν κακόδοξον θέσιν ὅτι ἡ Νεοηµε-
ρολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ταµειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, ὅτι οἱ βα-
πτισθέντες 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 Πα-
τριαρχείου ἔχει Ἁγιαστικήν Χάριν, καί ὅτι µόνον µία µέλλουσα Πανορ-
θόδοξος Σύνοδος θά ἦτο εἰς θέσιν νά κρίνῃ καί νά δικάσῃ τήν Νεοηµερο-
λογιτικήν 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, ἐπιστρέ-
φοντες ἀφρόνως εἰς τόν ἴδιον ἐµετόν.

Ἐάν ἴσχυον αὐταί αἱ θέσεις, τότε διατί τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἀπεκή-
ρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί στε-
ρουµένην 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 ἀµετα-
κίνητοι 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 Ἐφη-
µερίδα τῆς Κοινότητος, «Κήρυξ τῶν Ὀρθοδόξων», 26 Ἀπριλίου 1936).

Ἐπί πλέον ὁ ἴδιος ἀπέστειλεν τρεῖς Λιβέλλους πρός τήν Νεοηµε-
ρολογιτικήν 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, «Νο-
µοκανονικαί Ἐνασχολήσεις»,
∆ηµητρίου Πετρακάκου, Ἐπι-
τρόπου Ἐπικρατείας παρά τῇ
Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, 1943, Πέντε
Ἔγγραφοι Αἰτήσεις τοῦ ∆η-
µητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστό-
µου πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος διά µέσου τοῦ
Ὑπουργείου Θρησκευµάτων
καί Παιδείας ἐπί Κ. Γεωργα-
κοπούλου, σελίδες 180, 181,
183, 285). Ἐκτός αὐτῶν τῶν πέντε Αἰτήσεών των διά τήν Ἐπιστρο-
φήν 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 Σχισµατοαι-
ρετικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως!!!

Σηµειωτέον ὅτι αὐτή ἡ Αἴτησις τοῦ πρώην Φλωρίνης δέν ἦτο µία
ἁπλῶς προσωπική ἐνέργεια, ἀλλά εἶχε καί Νοµικήν διάστασιν καί προ-
έκτασιν. Αὐτήν τήν Αἴτησιν ἐπεκαλέσθη ὁ ὑπό τοῦ πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόµου χειροτονηθείς Ἱερεύς Καλλιόπιος Γιαννακουλόπου-
λος, ὅταν τό 1964 ἐδικάζετο ἐπί ἀντιποιήσει ἀρχῆς εἰς ∆ικαστήριον
τοῦ Πειραιῶς. Τήν ἐπεκαλέσθη καί ἠθωώθη!

Τόσον ἡ πρός τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως Ἄσκησις Ἐφέ-
σεως τοῦ πρώην Φλωρίνης ὅσον καί ἡ µετέπειτα ἐπί ∆ικαστηρίῳ ἐπί-
κλησίς της ὑπό τοῦ Καλλιοπίου συνιστοῦν τήν ἐκ µέρους των ἀνα-

Ἡ Αἴτησις τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ,
ἀπό 2-12-1935, πρός τό Ὑπουργεῖον
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τήν
Ἐπαναφοράν του εἰς τήν μητρόπολίν
του, ὅθεν εἶχε καθαιρεθῆ ὑπό τῆς Νεο-

ημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας. 
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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 ∆η-
µητριάδος καί τοῦ πρώην Φλωρίνης
δέν ἐστάθη µόνον εἰς τά ἔγγραφα
αὐτά καί τάς ἐφέσεις. Εἶχε καί πρα-
κτικήν προέκτασιν εἰς τήν λειτουρ-
γικήν 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.

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 Γερ-
µανός 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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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 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΣΤΙΚΗΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΤΟΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΤΟΥ 1937
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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 Βα-
ρυκόπουλος ἀπέστειλεν κοινάς ἐπιστολάς πρός τόν ∆ηµητριάδος Γερ-
µανόν Μαυροµάτην καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον Καβου-
ρίδην, 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 ἑπό-
µενος ∆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. Βα-
πτίσµατος, ἁγ. Μύρου κλπ.) καίπερ ρητῶς ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως οἱ
Κανόνες ἐπιτάσσουσι τήν µή ἀποδοχήν τούτων, (ἴδε λ.χ. ΜΣΤ´ Ἀπο-
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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
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στολικόν Κανόνα κλπ.)», δηλαδή, ἡ «ἀναγνώρισις τῆς Σχισµατικῆς καί
Αἱρετικῆς ὑπό τόν Ἀθηνῶν Χρυσόστοµον Παπαδόπουλον Ἐκκλη-
σίας», συνεπάγεται ὅπως τούς τονίζει τήν «ἀναγνώρισιν τῶν καθαι-
ρετικῶν 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 Ἐπι-
κοινωνία µετά τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης

Ἡ 4σέλιδος Ἐγκύκλιος τῆς 5ης
Ὀκτωβρίου 1937 (π.ἡ.) πρός ἅπαν-
τας τούς Γ.Ο.Χ. διά τῆς ὁποίας οἱ

Κυκλάδων Γερμανός καί Βρεσθένης
Ματθαῖος ἐνημερώνουν τό Ὀρθόδο-
ξον ποίμνιον διατί ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ
τόν Δημητριάδος Γερμανόν καί τόν

πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον

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 Ἐπικοι-
νωνία μετά τῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ

καί πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

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.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:39 PM  Page 112



ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 113-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

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 σήµε-
ρον, διότι οἱ λόγοι τῆς ἐπιβολῆς της ὄχι µόνον δέν ἐξέλειπον ἀλλά καί
ηὐξήθησαν µετά τό 1960.

Τήν 14ην Ὀκτωβρίου 1937, ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Συνόδου ἡ ὁποία συνε-
κλήθη 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 πρότι-
νος Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου, ∆ηµητριάδος Γερµανόν καί πρώην Φλωρί-
νης Χρυσόστοµον, οἱ ὁποῖοι ἐγγάφως καί προφορικῶς εἶχον ἀρνηθῆ τήν
Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ 1935 καί εἶχον κηρύξει δηµοσίως ὅτι ἡ Νεο-
ηµερολογιτική Ἐκκλησία ∆ΕΝ εἶναι Σχισµατική, ὅτι ∆ΕΝ πρέπει νά µυ-
ρώνωνται οἱ ἐκ τοῦ Νέου Ἡµερολογίου προσερχόµενοι, ὅτι τό Μῦρον
τοῦ Πατριαρχείου ἔχει ἁγιαστικήν Χάριν, καί ὅτι τά Μυστήρια τῶν Νεο-
ηµερολογιτῶν 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 δι-
πλωµατικήν χρῆσιν τοῦ ὅρου «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ», διά τοῦ ὁποίου
ἐπεχειρεῖτο ἐντέχνως νά νοµιµοποιηθῇ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡµερο-
λογίου ὡς Ὀρθόδοξος καί Κανονική.

Χαρακτηριστικά σηµεῖα τῆς Ὁµολογίας αὐτῆς διαλαµβάνουν τά κά-
τωθι: «Πᾶς δέ ὁ µή κατά τήν Παράδοσιν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας πι-
στεύων, 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 πα-
νορθοδόξως καταδικάσασα εἰς τρεῖς Συνόδους τῷ 1583, 1587, 1593 κατα-
δικάζοµεν 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 Πατέ-
ρων καί ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ἀναγνωρίζοµεν. Τά δέ µυστήρια τῶν Νεοη-
µερολογιτῶν 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 ἐπά-
ρατον 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 προφορι-
κήν ἀντιβαίνουσαν πρός τήν ἀνωτέρω Ὁµολογίαν ἀπορρίπτοµεν. Καί
ἀποκηρύττοµεν ὦδε καί πᾶσαν πρᾶξιν ἤ φρόνηµα τῶν δύο νεωτερι-
σάντων καί ἀρνησαµένων τήν πρώτην αὐτῶν ὁµολογίαν Ἀρχιερέων
τέως ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης ἀντικειµένην πρός τήν πα-
ροῦσαν Ὀρθόδοξον τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως Ὁµολογίαν».

Ἐξέχουσαν θέσιν µεταξύ τῶν ὑπογραφῶν ἔχει καί τό ὄνοµα τοῦ Ἀρχι-
µανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ, ἐνῶ ἀκροτελεύτιοι ὑπογράφουν ὁ Μοναχός
Μάρκος (Χανιώτης) καί ὁ Μοναχός Βίκτωρ (Ματθαίου), ἄνδρες δια-
βόητοι διά τήν καταπάτησιν αὐτῆς τῆς Ὁµολογίας καί διά τόν ἡγετικόν
ρόλον τόν ὁποῖον ἀνέλαβον ἀργότερον εἰς τάς τάξεις τοῦ ἐδῶ ἀπορρι-
φθέντος, ἀποκηρυχθέντος καί ἀναθεµατισθέντος πρώην Φλωρίνης.

Περί τοῦ ὅτι ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς κατεδίκασε καί Ἀναθε-
µάτισε 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 Γιαν-
νακουλόπουλος εἰς τό περιοδικόν του «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής» (Ἰού-
λιος - Αὔγουστος 1962, σελ. 3), τό ὁποῖον παρατίθεται αὐτούσιον εἰς
ἑπόµενον Κεφάλαιον ὅπου ἐξιστοροῦνται τά γεγονότα µετά τήν ἐπιστρο-
φήν 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 µυ-
στήρια τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔγκυρα πρέπει νά ἀνα-
γνωρίσουν καί τήν ὑπ᾽ αὐτῆς καθαίρεσίν των. «ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ
λοιπόν καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καί ἡµεῖς . . . τό Νέον Ἡµερολό-
γιον καί πάντας τούς ἀκολουθοῦντας αὐτό κληρικούς τε καί λαϊκούς,
ὡς Σχισµατικούς καί σεσηπότα µέλη, καί ξένους τῆς Ὀρθοδοξίας θε-
ωροῦµεν . . . 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 ἀπέ-

στειλεν 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 διαµαρτύ-
ρεται ὅτι αὐτοί τόν κατηγοροῦν ἐπειδή, ὡς λέγει: « ἠρνήθηµεν νά ἐπι-
τρέψωµεν τήν ἀναµύρωσιν τῶν τέκνων τῶν βαπτισθέντων ὑπό τῶν Νε-
οηµερολογιτῶν 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 ἑκα-
τοµµύρια Ἑλλήνων ἀδελφῶν καλῇ τῇ πίστει ἀκολουθούντων τό Νέον
Ἡµερολόγιον » . . . καί νά ἔλθωµεν εἰς ἀντίθεσιν µέ ὅλα τά Πατριαρ-
χεῖα τά ὁποῖα ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον καί δέχονται τούς
Νεοηµερολογίτας καί συλλειτουργοῦσι µετ᾽ αὐτῶν, διότι µόνον µία Πα-
νορθόδοξος Σύνοδος δικαιοῦται νά κηρύξῃ αὐτούς Σχισµατικούς.

Εἰς τήν αὐτήν ἐπιστολήν ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος γράφει:
«Τό δικαίωµα τοῦ κηρύττειν τά ἄτοµα καί τάς Ἐκκλησίας Σχισµατι-
κάς 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 Ὀρθο-
δοξίας καί εἶχον διακόψει Πνευµατικήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοι-
νωνίαν µετ᾽ αὐτῶν. Ἰσχυρίζεται εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐπιστολήν ὅτι οἱ Νε-
οηµερολογῖται «κατέστησαν ∆ΥΝΑΜΕΙ µόνον οὐχί δέ καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼᾼ
ἔκπτωτοι τῆς Θείας Χάριτος . . . . . θά καταστῶσι καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼᾼ
ἔκπτωτοι τῆς Θείας Χάριτος καί ἀλλότριοι τοῦ Ὀρθοδόξου Πνεύµατος
τῶν Μυστηρίων, ὅταν οὗτοι κηρυχθῶσι τοιοῦτοι καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼᾼ σχι-
σµατικοί ὑπό Πανορθοδόξου Συνόδου, µόνης δικαιουµένης πρός τοῦτο».
Συνεχίζει δέ γράφων ὅτι οἱ Νεοηµερολογῖται προσερχόµενοι εἰς τό Πα-
λαιόν 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 κακο-
δοξεῖ, καί ψεύδεται σχετικῶς µέ τά ὅσα εἶχε γράψει καί ὑπογράψει εἰς τό πρό
τῆς ἐξορίας του «∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ», λέγων: «Ἄν δέ ἡµεῖς ἀπερχόµενοι εἰς ἐξο-
ρίαν 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 ἀπώ-
λεσε 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 Νεοηµερο-
λογιτικήν Ἐκκλησίαν «σχισµατικήν» δέν ἐννοοῦσε ὅτι αὕτη εἶχεν ἀπω-
λέσει 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 εἰπόν-
τες, ὅτι οὐδεµίαν ἐπικοινωνίαν νά ἔχωµεν µέ τούς Σχισµατικούς Νε-
οηµερολογίτας 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 Ὀρθοδό-
ξου 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 γλυ-
κυτάτην φωνήν τοῦ ∆ιδασκάλου . . . καί ἐν διαστήµατι 24 ὡρῶν µετά τοῦ
∆ιαβόλου εἰς τόν Ἅδην». 

Ἐρωτᾶ αὐτόν,«πιστεύετε καί ὁµολογεῖτε ὅτι Σύνοδος ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
µατι 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 διακη-
ρύξεών του, γράφουσα: «πιστεύοντες» αὐτά «καταγγέλλετε ὡς ἐλλιπῆ τήν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, παραδεχόµενοι ὅτι δέν ἐλάλησεν ἀρτίως τό Πανά-
γιον 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 συ-
νερχοµένη, ἀλλά θά εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ ∆ιαβόλου συναγοµένη». 

Καταγγέλλει δέ αὐτόν δριµύτατα διά τήν ἀναγνώρισιν τῶν Νεοηµερο-
λογιτικῶν Μυστηρίων καί τόν ἀποκηρύττει, γράφουσα: «ἀποφαίνεσθε ὅτι
τά ὑπό τῶν Νεοηµερολογιτῶν ἐκτελούµενα Μυστήρια ἔχουσι τήν Ἁγια-
στικήν Χάριν, καί ἑποµένως, ὅτι εἶναι ἔγκυρα!  Ἐδῶ . . . ὑπέστητε τέλειον
ναυάγιον· διότι τά Μυστήρια µόνον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐκτε-
λοῦνται καί ἁγιάζονται ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος· εἰς δέ τήν Ἐκκλη-
σίαν 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 πο-
νηρευοµένων». Ἑποµένως εἰς τοιαύτην Ἐκκλησίαν µυστήρια δέν ἁγιά-
ζονται 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 µνη-
µόσυνον 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 Μο-
ναχῶν 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. 

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 118-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:39 PM  Page 118



»Ἐπειδή ἠθετήσατε ἐσχάτως τήν ὡς ἄνω Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν ὑµῶν
βάσει τῆς ὁποίας ἐδέχθηµεν ὑµᾶς ὡς ἰδίους ποιµένας καί ἐκηρύξατε ἀναι-
σχύντως ἐγγράφως καί ἐπ  ̓Ἐκκλησίαις πολλάκις ὅτι ἡ νεωτεροποιός Ἐκκλη-
σία τοῦ Παπαδοπούλου δέν εἶναι οὔτε Σχισµατική οὔτε Αἱρετική, ἀλλ᾽ Ὀρ-
θόδοξος, 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 συ-
νεπῶς ὡς ΕΓΚΥΡΟΝ  τήν ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ  ὑµῶν κλπ.. . . . . 

»Ἐπειδή διά τῆς µεταβολῆς ὑµῶν ταύτης κατεπροδώσατε τήν Πί-
στιν ὑµῶν . . . . 

»∆ΙΑ  ΤΑΥΤΑ καί δι᾽ ὅλα ὅσα περιέχει ἡ καθ᾽ ὑµῶν ἀποκηρυκτήριος
Ἔκθεσις ἡµῶν ἥν συνηµµένως ὑµῖν ἀποστέλλοµεν,

Ἀποκηρύσσοµ ε ν  ὑµᾶς
ὡς ἀλλοτρίους ποιµένας, ὡς λύκους βαρεῖς περιβεβληµένους τεχνη-
έντως τήν δοράν τοῦ προβάτου πρός προβάτων φθοράν, ὡς λυµεῶνας
τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Ἀγῶνος, . . . ὡς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλη-
σίας 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 Θρησκευ-
µάτων, 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 ἀποφά-
σεων τῆς καθαιρέσεώς των, διά τήν ἀναγνώρισιν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν γενο-
µένων 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 Θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν», δεχό-
µενοι 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 σχε-
τικῆς 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 θέ-
µατα 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 Βα-
σιλείου Κηρύκου εἰς Ψυχικόν Ἀθηνῶν µέ θέµα τήν ἕνωσιν τῶν Ἀρχιε-
ρέων ∆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 Θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος. Κατά τήν ἐπεισοδιακήν συνάντησιν, ὁ ∆ηµητριά-
δος, 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 Συνό-
δου τοῦ 1848 ἐπί Ἀνθίµου Πατριάρχου:

«Κρατῶµεν τῆς Ὁµολογίας, ἥν παρελάβοµεν ἄδολον παρά τηλι-
κούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόµενοι πάντα νεωτερισµόν, ὡς ὑπαγόρευµα
τοῦ ∆ιαβόλου. Ὁ δεχόµενος νεωτερισµόν κατελέγχει ἐλλειπῆ τήν κε-
κυρωµένην Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἀλλ᾽ αὕτη πεπληρωµένη ἤδη ἐσφρά-
γισται, 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 ἐνεδύ-
θησαν κατάραν ὡς ἱµάτιον (Ψαλµ. ΡΗ´  18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πα-
τριάρχαι, 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 πά-
σης 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 Πα-

τριάρχου 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 Λα-
τινοτρόπων, 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 καύ-
χηµα 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 δηµοσί-
ευµα, ∆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 συν-
αντήσεως καί ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἑνώσεως. 

Ὅπως ἐξηγεῖ, ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἑνώσεως ἐδόθη ὑπό τῶν ∆ηµη-
τριάδος 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 Μονα-
χόν Πολύκαρπον Κληµατιανόν εἰς τό ἍγιονὌρος µέ ἡµεροµηνίαν 4-4-1940.
Ἐν αὐτῇ µαρτυροῦνται τά ὅσα διεδραµατίσθησαν κατά τήν ἐν λόγῳ συ-
νάντησιν καί παρέχονται περισσότεραι λεπτοµέρειαι, αἱ ὁποῖαι ἐπιβεβαι-
ώνουν 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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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 και-
νοτόµων καί νεωτεριστῶν νά ἀναµυρώνωνται.
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Δύο τμήματα ἀπό
τήν 1ην καί 2αν σε-
λίδα τῆς δισελίδου
Ἐγκυκλίου (Ἀπρί-

λιος 1940) τῶν
Ἀρχιερέων Κυκλά-
δων Γερμανοῦ καί
Βρεσθένης Ματ-
θαίου, ἀφορώσης

εἰς τήν ἀποτυχημέ-
νην προσπάθειαν

Ἑνώσεώς των μετά
τῶν Δημητριάδος
καί πρ. Φλωρίνης
κατά τήν συνάντη-
σιν τῆς 29ης Μαρ-

τίου 1940.

Δύο τμήματα ἀπό
τήν 1ην καί 4ην σε-
λίδα τῆς 4σελίδου

Ἐπιστολῆς τοῦ
Ἀρχιμ. Ἀκακίου

Παππᾶ πρός τόν
Ἁγιορείτην μοναχόν
Πολύκαρπον Κλη-

ματιανόν, 4-4-1940,
διά τῆς ὁποίας ἐνη-
μερώνει αὐτόν ὡς
αὐτόπτης μάρτυς
περί τῆς συναντή-

σεως τῶν Ἀρχιερέων
Κυκλάδων καί Βρε-

σθένης μετά τῶν
Δημητριάδος καί

πρ. Φλωρίνης κατά
τήν 29-3-1940 καί

τῶν διαμειφθέντων
ἐν αὐτῇ.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:39 PM  Page 123



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 124-

»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 Μαρ-
τίου 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 Φλω-
ρίνης 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 ∆η-
µητριάδος καί πρώην
Φλωρίνης. ∆ιατί δέν
ἐδέχθησαν νά δηµοσιεύ-
σουν τήν θέσιν αὐτήν
πέντε µῆνας ἐνωρίτερον
κατά τήν συνάντησιν
τῆς 29-3-1940;

Τήν 27ην Ἰανουα-
ρίου 1942, ὁ Κυκλάδων
Γερµανός καί ὁ Βρε-
σθένης Ματθαῖος, ἀπέ-
στειλαν πρός τόν πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστό-
µον Ἐπιστολήν ἀπαν-
τῶντες εἰς σχετικήν
πρόσκλησιν διά συν-
άντησιν µετ᾽ αὐτοῦ καί
τοῦ ∆ηµητριάδος Γερ-
µανοῦ, ὅπως συζητή-
σουν περί τοῦ Ἱεροῦ
Ἀγῶνος καί τῆς δυνα-
τότητος Ἑνώσεως. Ἐν
τῇ ἐπιστολῇ αὐτῇ διετύ-
πωνον τέσσαρα βασικά
σηµεῖα ἐπί τῶν ὁποίων

Ἐπιστολή Κυκλάδων Γερμανοῦ καί Βρεσθένης Ματ-
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 Ἐκκλη-
σίαν τήν ἐπαναφοράν των καί ἐπανένταξιν εἰς αὐτήν. 

Τό 1942, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός, διαφωνήσας δι᾽ ἀδιευκρινίστους
λόγους µέ τόν πρ. Φλωρίνης Χρυ-
σόστοµον, παρῃτήθη τῆς ἡγεσίας
καί ἀνέλαβεν αὐτήν ὁ πρ. Φλωρίνης. 

Τήν 17ην Αὐγούστου 1943, ὁ ∆η-
µητριάδος Γερµανός, παρακινηθείς
ὑπό τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πά-
γου Γεωργιάδου καί διαφόρων ἄλλων
παραγόντων, ὑπέβαλεν εἰς τό Συνοδι-
κόν ∆ικαστήριον τῆς Νεοηµερολογι-
τικῆς Ἐκκλησίας Αἴτησιν Ἀναθεωρή-
σεως τῆς ἀπό τό 1935 Καθαιρέσεώς
του. ∆ιά τῆς πράξεώς του αὐτῆς ἐπρό-
δωσε καί πάλιν τήν Ὀρθοδοξίαν,
ὅπως εἶχε πράξει καί διά τῆς προηγη-
θείσης παροµοίας τήν 2αν ∆εκεµβρίου
τοῦ 1935, καί ἐνετάχθη πλέον ὁρι-
στικῶς εἰς τήν Κακόδοξον, Σχισµατι-
κήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν,
ὡς κανονικός Νεοηµερολογίτης (!)

Τήν 31ην Αὐγούστου 1943, οἱ τρεῖς
Ἀρχιµανδρῖται, Ἀκάκιος Παππᾶς,
Ἀρτέµιος Ξενοφωντινός καί Κοσµᾶς

ΑΙΤΗΣΙΣ τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ
Μαυρομάτη (17 Αὐγούστου 1943)

πρός τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος διά τήν Ἄρσιν τῆς
Καθαιρέσεώς του καί διά τήν Ἐπι-
στροφήν καί ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 

του εἰς τάς τάξεις της
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Καράµπελας, ἀπέστειλον ἐπιστολήν, πρός τόν ἐν Θήβαις Ἱεροµόναχον Γε-
δεών καί τούς Μοναχούς Γεράσιµον, Ἱερόθεον καί Ἱερεµίαν, ἡ ὁποία πε-
ριέχει 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 Ὁµο-
λογίας, 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 ἐχωρίσθη-
µεν 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 µνηµο-
νεύωµε 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 Φλω-
ρίνης καί ἤρχισε νά κηρύττῃ ὅτι δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό
τόν πρώην Φλωρίνης. Οὕτω προκύπτει πρόβληµα διά τήν ἑνότητα µε-
ταξύ 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 πί-
στεως 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 Κυ-
κλάδων 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 ἀπό-
φασιν 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 πί-
στεως 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 ἀπέ-
στειλε 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 ἐπι-
στολήν 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 Ἐγκυ-
κλίους 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 ἐπιβε-
βαιώνεται 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 ὑπο-
γράφοντες Ἀρχιµανδρῖται, Ἀκάκιος, Ἀρτέµιος, Κοσµᾶς, τασσόµενοι
κατηγορηµατικῶς κατά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Κυκλάδων πρός τάς κακο-
δοξίας τοῦ πρώην Φλωρίνης καί ὑπέρ τῆς καθαρᾶς Ὀρθοδόξου Ὁµο-
λογίας 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 Ὀρθό-
δοξα 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 Φλω-
ρίνης 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 µοι-
χαλίδα 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 ∆η-
µητριάδος ». Μέ αὐτόν τόν τρόπον διεκήρυξεν καί αὐτός τήν ἀπεµπό-
λησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τοῦ 1935 καί τοῦ 1937.

Τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1943, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ἔχων ζητήσει ἐξηγή-
σεις περί τῶν ἀνωτέρω τοποθετήσεων τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ Βαρυκοπού-
λου καί µή λαβών οὔτε ἀπάντησιν οὔτε διάψευσιν, οὔτε γραπτήν οὔτε προ-
φορικήν,διέκοψεν δἰ  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 λά-
βει τήν ἀπό 26-6-1943 Ἐπι-
στολήν τοῦ Κυκλάδων, ἀλλά
δύο ἔτη ἀργότερον µετεπή-
δησεν καί αὐτός εἰς τόν Φλω-
ρίνης, ὅπως τώρα ὁ Κυκλά-
δων Γερµανός.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: ∆ιά τῆς ἀ-
νωτέρω Ἐγκυκλίου 12-10-
1943, σελ. 10-11, ὁ Βρε-
σθένης ἀπευθύνει καί πάλιν
πρόσκλησιν πρός τόν Κυ-
κλάδων Γερµανόν Βαρυκό-
πουλον, λέγων: «Κηρύξατε τά
Μυστήρια Ἄκυρα τῆς Κα-
κοδόξου 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
ἁγιαστικήν δύναµιν καί τά
παιδία τά βαπτισθέντα εἰς
τό ἐκείνης Βάπτισµα δέον

Ἡ ἀπό 12ην Ὀκτωβρίου 1943 Ἐγκύκλιος τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου διά τῆς ὁποίας ἀποκόπτει
τόν Κυκλάδων Γερμανόν Βαρυκόπουλον (τμή-
ματα τῆς πρώτης καί τῆς τελευταίας σελίδος)
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νά µυρώνωνται παρά τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων συµφώνως τῷ πρώτῳ Κα-
νόνι τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἐµπρός λοιπόν, ἄνδρες γενναῖοι, προβῆτε εἰς χει-
ροτονίας νέων Ἐπισκόπων, συγκροτήσατε νέαν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἐξ εὐλαβεστάτων κληρικῶν . . . .πράξατε ὅλα αὐτά νά τά ἴδωµεν, καί
ἡµεῖς ἀµέσως δηλοῦµεν διά τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου εἰς ὅλον τόν Ὀρθό-
δοξον Χριστιανικόν κόσµον ὅτι θά σᾶς ἀσπασθῶµεν χεῖρας καί πόδας καί
θά σᾶς δεχθῶµεν πάλιν δι᾽ Ἀρχηγούς µας. Σᾶς προκαλοῦµεν λοιπόν νά πρά-
ξετε τό καθῆκον σας καί ἡµεῖς νά τεθῶµεν ἀµέσως εἰς τό πλευρόν σας».

Τήν 6/19-3-1944 ἀπέθανε καί ἐτάφη κακό-
δοξος 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 Ἑλλά-
δος. ∆ιεκήρυξεν δέ µεταξύ ἄλλων ὅτι, «ἡµεῖς
οἱ Παλαιοηµερολογῖται δέν ἀποτελοῦµεν ἰδι-
αιτέραν καί ἀνεξάρτητον Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν ἐν Ἑλλάδι διότι οὐδεµία Ἐκκλησία µᾶς
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 Νεοηµε-
ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί νά προκαλέσῃ Σχίσµα, πή-
ξας ἄλλην Ἐκκλησίαν ὡς Προτεστάντης, καί ὑπεστήριξεν ὅτι, µόνον µία
µέλλουσα Πανορθόδοξος ἤ Μεγάλη Τοπική Σύνοδος δύναται νά ἀποφα-
σίσῃ 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

Ὁ Δημητριάδος Γερμανός
Μαυρομάτης ἀπέθανε τήν

6/19-3-1944 καί ἐτάφη ὡς
Νεοηµερολογίτης
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ἀπεκήρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν; Ἦσαν
Προτεστάνται ὅταν τότε προέβησαν εἰς χειροτονίας τεσσάρων Ἐπι-
σκόπων; 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 Νεο-
ηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί µάλιστα προέβησαν εἰς
χειροτονίας Ἐπισκόπων; Πῶς δέν ἐσκέφθησαν τότε ὅτι, ἡ Νεοηµερο-
λογιτική 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 τελε-
σίδικοι 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 µό-
νον 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 παρεφρό-
νησεν; Τί ἔπαθεν; Τί συνετελέσθη εἰς τόν ψυχικόν του κόσµον καί προεκά-
λεσεν 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 Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας διά τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου
αἰῶνος. Τάς Θεοπνεύστους ἐκείνων Ἀποφάσεις ἀπεδέχθησαν οἱ Παλαι-
οηµερολογῖται Γ.Ο.Χ. καί «τοῖς κείνων ρήµασι πειθόµενοι» διέκοψαν
πᾶσαν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς Ἐκκλη-
σιαστικήν καί Πνευµατικήν Ἐπικοινωνίαν, ὡς ἀπό Σχισµατικῶν, Στε-
ρουµένων τῆς Θείας Χάριτος καί κεχωρισµένων ἀπό τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν εἶχε διατελέσει ποτέ µέλος τῆς Νεοηµε-
ρολογιτικῆς 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 κατα-
δικαστικάς 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, Κα-
θολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, κατέστη αὐτοµάτως ΕΝΕΡΓΕΙᾼ
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, ὑπέπεσεν εἰς τό Αἰώνιον ΑΝΑΘΕΜΑ καί ἐνεδύθη ΚΑ-
ΤΑΡΑΝ ὡς ἱµάτιον. Ἀρχιµανδρίτης ἔτι ὤν, ὁ Ματθαῖος ἐδηµοσίευσεν ἀµέ-
σως ἀπό τήν ἀρχήν φυλλάδια µέ τάς Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συ-
νόδων πρός διαφώτισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τήν 21ην Σεπτεµβρίου 1944, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐξέδωσεν πολυ-
σέλιδον 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 ψευδαπο-
στόλου καί φθοροποιοῦ
διδασκάλου πρώην Φλω-
ρίνης», καί ἀποκαλύπτει
«ὅλα τά σαπρά καί κακό-
δοξα φρονήµατά του». Χα-
ρακτηριστικῶς δέ ἀναιρεῖ
τήν κατηγορίαν ὅτι δέν
ἔπρεπε νά τούς ἀποκηρύξῃ
ἐπειδή αὐτοί τόν εἶχον χει-
ροτονήσει, γράφων: «τότε
διατί καί ὑµεῖς ἀποκηρύ-
ξατε τήν Σχισµατικήν Ἐκ-
κλησίαν τό 1935, ἡ ὁποία
σᾶς ἐχειροτόνησε καί τῆς
ὁποίας ἦσθε τέκνα;. . . .
καί ἡµεῖς, ἐπειδή ἀναιρέ-
σατε τήν πρώτην ἤ µᾶλλον
τάς πολλάς Ὁµολογίας
σας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπό τό 1935 καί ἐντεῦθεν,
δι᾽ αὐτό ἀκριβῶς σᾶς ἀπε-
κηρύξαµεν ὡς µέλη σεση-
πότα τῆς Ἁγιωτάτης ἡµῶν
Ἐκκλησίας. Λοιπόν µήν
ἐξαπατᾶτε τούς ἁπλοϊ-
κούς Χριστιανούς ὅτι
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Ἡ ἀπό 21-09-1944 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου διά τῆς ὁποίας ἀπαντᾶ εἰς
τήν ἀπό 1-07-1944 Ἐγκύκλιον τοῦ πρώην Φλω-

ρίνης, ἐλέγχει τάς ἀντιφάσεις καί καταδικάζει τάς
πλάνας καί φθοροποιούς διδασκαλίας αὐτοῦ

(τμήματα τῆς πρώτης καί τῆς τελευταίας σελίδος).
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µᾶς ἐχειροτονήσατε καί δι᾽ αὐτό εἴµεθα ὑποχρεωµένοι νά σᾶς ἀκολου-
θήσωµεν. ∆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 ∆υ-
νάµει 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 ἀπεγυ-
µνώθη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κύρους καί τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος τότε καί αἱ Ἀποφάσεις της εἶναι ἔγκυροι, (Σ.Σ. καθώς καί ἡ Κα-
θαίρεσίς 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 σέ-
βεσθε 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 καταδε-
δικασµένη . . . . ∆ιότι τότε εἶναι ὡσάν νά λέγητε ὅτι ἄν αἴφνης σήµε-
ρον 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 ἐδη-
µοσίευσεν 15σέλιδον ∆ΙΑΣΑΦΗΣΙΝ ἐπί τῆς ἀπό 1ης Ἰουνίου 1944 Ποι-
µαντορικῆς Ἐγκυκλίου του. Ἐν αὐτῇ ἐπεβεβαίωσεν καί ἐπανέλαβεν ὅσα
εἶχε διατυπώσει εἰς τήν ἀνωτέρω Ἐγκύκλιόν του, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοη-
µερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Κανονική καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, µέ-
χρι 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 Αὐτο-
κέφαλον Ἑλληνικήν Ἐκκκλησίαν καί
ἅπασαν τήν Ἑλληνικήν Ἱεραρχίαν
ἄνευ οὐδεµιᾶς δίκης καί ἀπολογίας
ἐπί καταρρακώσει τῶν Θείων καί
Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Κανο-
νικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαίου,
καθ᾽ ὅ οὐδείς Κληρικός, καί δή
Ἱεράρχης, καθαιρεῖται ἐπί κακο-
δοξίᾳ καί ἀποσχίζεται τοῦ καθο-
λικοῦ κορµοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἄνευ προ-
ηγουµένης δίκης καί ἀπολογίας.

»Συνεπῶς οἱ διαληφθέντες παρασυνάγωγοι Ἐπίσκοποι . . . διά τῆς κη-
ρύξεως ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ὡς Σχισµα-
τικῆς, οὐ µόνον δυνάµει, ἀλλά καί ἐνεργείᾳ ἐπί τῇ ἡµερολογιακῇ καινο-
τοµίᾳ 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 Ὀρθο-
δοξίας ἐν ὀνόµατι τῆς ὁποίας νά δικαιῶνται νά τελῶσιν Ὀρθοδόξως
καί ἐγκύρως τά Ἱερά Μυστήρια. Καί οὕτω . . . περιεβλήθησαν οἱ τά-
λανες τόν τρίχινον σάκκον τῆς Προτεσταντικῆς Ὁµολογίας ».

Ἡ ἀπό 18-1-1945 ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ 
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου φέ-
ρουσα ἄνωθεν ἰδιόχειρον σημείωμα καί

τήν ὑπογραφήν του εἰς τό 
ἐξώφυλλόν της

ΑΘΗΝΑΙ
18 Ἰανουαρίου 1945
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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 «ΣΧΙ-
ΣΜΑΤΙΚΟΣ»; 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. Καταφεύ-
γουν τώρα εἰς διφορουµένους χρησµούς καί οἱ Χριστιανοί Ἀρχιερεῖς;

Τόν ὅρον «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ» τόν ἔλαβεν ὁ πρ. Φλωρίνης ἀπό τήν ὑπο-
σηµείωσιν τοῦ Πηδαλίου εἰς τόν Γ´ Ἀποστολικόν Κανόνα ὁ ὁποῖος εἶναι παν-
τελῶς ΑΣΧΕΤΟΣ µέ Σχίσµατα καί Αἱρέσεις καί τήν Ἡµερολογιακήν Καινο-
τοµίαν, καί ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Εἴ τιςἘπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος παρά τήν τοῦ
Κυρίου διάταξιν τήν ἐπί τῇ Θυσίᾳ, προσενέγκοι ἕτερά τινα ἐπί τό Θυσιαστή-
ριον, ἤ µέλι, ἤ γάλα, ἤ ἀντί οἴνου σίκερα ἐπιτηδευτά, ἤ ὄρνιν, ἤ ζῶά τινα, παρά
τήν διάταξιν, καθαιρείσθω. . .» (Γ´ Ἀποστ. Κανών). Ἀναζητεῖ ὁ πρ. Φλωρί-
νης 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 δια-
σκεδάζει ὁ κόσµος µέ τάς διακυµάνσεις τῆς νοοτροπίας τοῦ πρώην Φλω-
ρίνης», ὁ ἴδιος ἐντός ὀλίγου ἐκδηλώνει ἐπικινδύνους µεταπτώσεις νοοτρο-
πίας 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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καί Ἐνεργείᾳ, πα-
ραθέτων ἰσχυρά
καί συντριπτικά
ἐπιχειρήµατα κατ᾽
αὐτοῦ. Ἐν αὐτῷ
καταδεικνύεται
ὅτι ἡ διάκρισις µε-
ταξύ ∆υνάµει καί
Ἐνεργείᾳ ἀφορᾶ
εἰς περιπτώσεις
π ρ ο σ ω π ι κ ῶ ν
ἁµαρτηµάτων καί
πρωτοεµφανιζο-
µένων ἑτεροδιδα-
σκαλιῶν, ὄχι εἰς τήν
περίπτωσιν κατε-
γνωσµένων Αἱρέ-
σεων ἤ Ἐκκλησια-

Ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ
δημοσιευθεῖσα εἰς συνεχείας εἰς τήν ἐφημερίδα
«Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων». Ἐδῶ ἡ δημοσί-
ευσις 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 κυ-
ρίως διά τό σαθρόν του ἐπιχείρημα τό ἐπικα-
λούμενον τήν διάκρισιν τοῦ Δυνάμει καί τοῦ
Ἐνεργείᾳ. Συγκεκριμένως γράφει: «Τό Δυ-
νάμει 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». ἘἘννῶῶ  «Ἡ
καινοτομήσασα Ἐκκλησία εἶναι εἰς τήν θέσιν
τοῦ συλληφθέντος ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ διότι ὅλος ὁ
κόσμος τῆς ὑφηλίου γνωρίζει καλῶς τήν κατα-
δίκην 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».
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στικῶς καταδικασµένων Μεταρρυθµίσεων ὅπως τυγχάνει ἡ Ἡµερολο-
γιακή. 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 Χρυσοστό-
μου καθώς καί ἡ ὑπ᾽ αὐτοῦ σοφιστική χρῆσις τοῦ ὅρου «Δυνάμει καί Ἐνερ-
γείᾳ». 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 ἀπό-
δειξιν 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 καθῃρη-
µένος. 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 προ-
οιµίου 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 κατα-
δικασθῇ. 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 Ἡµε-
ρολόγιον, 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 Πα-
πικόν 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 Θεο-
πνεύστως προελάλησαν.

Οὐκ ἔστι χρεία µελλοντικῆς κρίσεως, ὅτε τό ἔγκληµα κέκριται ὡς
ἔδοξε Αὐτῷ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

Ἡ Ἐκκλησία ΑΠΕΦΑΝΘΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ. Πᾶσα ἡµερολογιακή µε-
ταρρύθµισις ἔστι καταδεδικασµένη καί ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς. Τό
Νέον Ἡµερολόγιον ἔστι δεδεµένον δεσµοῖς ἀϊδίοις. Τούς δέ ἀκολου-
θοῦντας τό Νέον Ἡµερολόγιον καί τούς κοινωνοῦντας αὐτοῖς, κλη-
ρικούς, µοναχούς καί λαϊκούς, ὡς «µή τηρήσαντες τήν ἑαυτῶν ἀρχήν,
ἀλλά ἀπολιπόντας τό ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δε-
σµοῖς 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 µε-
τέρχονται ὅσοι δέν θέλουν οἱ ἴδιοι νά εἰσέλθουν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ οὔτε νά ἀφήσουν ἄλλους νά εἰσέλθουν.
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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 Σχι-
σµατικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία τούς εἶχεν
ὑποβιβάσει ἀπό Ἀρχιερεῖς εἰς Ἱερεῖς,
µετά τήν ἀπογοήτευσίν των διότι δέν
εἶχον γίνει δεκτοί ὡς Ἐπίσκοποι, προ-
σεχώρησαν καί πάλιν εἰς τήν παράταξιν
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.

Τήν 11ην Ἰουνίου, 1945, Κυρια-
κήν τῆς Πεντηκοστῆς. ὁ πρώην Φλω-
ρίνης, 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 Πρεσβυ-
τέρου, εἶχε δηµοσιεύσει τότε εἰς τήν
ἐφηµερίδα «Κήρυξ Ὀρθοδόξων» Ἰού-
λιος 1935, ὅτι ὁ Β´ Κανών τῆς ἐν
Ἁγίᾳ Σοφίᾳ Συνόδου καταδικάζει
αὐτούς οἱ ὁποῖοι ὑποβιβάζονται ἀπό
ἐπίσκοποι εἰς ἱερεῖς καί ὅτι ἐάν ποτέ
ἐπιστρέψουν δέν εἶναι δυνατόν νά γί-
νουν ἀποδεκτοί ὡς Ἐπίσκοποι, τώρα
τούς δέχεται ὡς Ἐπισκόπους!!! Ἄλλη
ἡ ἀντιµετώπισις τό 1935, ἄλλη τό 1945,
ἄλλη καί ἡ λογική κάθε φορά. Ἡ λο-
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 χαρα-
κτηρίζουν 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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ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ, τό φυλλάδιον τῶν
Χριστοφόρου Χατζῆ καί Πολυκάρπου
Λιώση, διά τοῦ ὁποίου ἀνακοινώνεται
ἡ ἀναχώρησίς των ἀπό τήν Νεοημερο-
λογιτικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ ἐπιστροφή
των εἰς τούς Παλαιοημερολογίτας τοῦ
πρ. Φλωρίνης, τό Θέρος τοῦ 1945 καί
τό ὁποῖον ἀνήρεσαν δημοσίως ἐντός

τοῦ ἰδίου ἔτους, τήν 14-11-1945.
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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. Φλω-
ρίνης τούς ἐπέπληξεν αὐστηρῶς λέγων: «Γινωσκέτωσαν δέ καί οὗτοι, ὅτι δέν
ἔχουσι τό δικαίωµα νά παραιτηθῶσι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ βαθµοῦ καί νά ἐπα-
νέλθωσιν 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 Κα-
θαίρεσιν 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 χει-
ροτονίαν Ἐπισκό-
που. ∆ιαβεβαιοῦµεν
τάς Ἐκκλησιαστικάς
καί Κυβερνητικάς
Ἀρχάς ὅτι ἡµεῖς
ἔχοντες πλήρην τήν
συναίσθησιν ὅτι εἴ-
µεθα ἁπλοῖ θεµατο-
φύλακες ἑνός θεσµοῦ
Πανορθοδόξου ση-
µασίας οἷος τυγ-
χάνει τό Πάτριον
Ἐκκλησιαστικόν
Ἡµερολόγιον καί ὄχι
προεστῶτες Ἐπανα-
στατικῆς Ἐκκλη-
σίας, οὐδέποτε καί ἐν
οὐδεµιᾷ περιπτώσει
θά προβῶµεν εἰς
Ἐκκλησιαστικάς

Δημοσίευμα τοῦ πρώην
Φλωρίνης, τοῦ Μεγαρίδος
καί τοῦ Διαυλείας ὅτι δέν
πρόκειται νά προβοῦν εἰς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων,
(ἐφημερίς «Ἐλευθερία»
14 Νοεμβρίου 1945).

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:39 PM  Page 139



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 140-

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 Πα-
λαιοηµερολογιτῶν 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 ἀντι-
θέσει, αὐτό τοῦτο ἀποτελεῖ συνείδησιν Ὀρθοδόξου Πίστεως διά τόν Βρε-
σθένης 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 ἐπι-
σκόπους τοῦ Μαΐου 1935 ΕΠΡΟ∆ΩΣΑΝ τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν,
ΑΠΕΣΚΙΡΤΗΣΑΝ καί ΑΠΕΚΟΠΗΣΑΝ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ καί προσετέθησαν εἰς τήν Αἵρεσιν τοῦ Νεοηµερολογι-
τικοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὡς ἄλλοι ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ.

Οὕτω ἐπί ἀρκετά ἔτη ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἀπέµεινεν µό-
νος ὀρθοτοµῶν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Ἐπίσκοπος καί ἐλπί-
ζων µήπως µετανοήσῃ καί ἐπιστρέψῃ ἔστω καί εἷς ἐξ αὐτῶν. 

Ἡ δεινή Ἱστορική πραγµατικότης τῆς δεκαετίας τοῦ 1940, ἡ γενικευ-
µένη 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, πε-
ριέπλεξαν 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 ἀνα-
πόφευκτον βιολογικόν του τέλος, ἐφοβοῦντο ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία θά ἔµενε πάλιν ἄνευ Ἐπισκόπου, ὅπως εἰς τήν περίοδον 1924-1935.

Ἡ ἐσχάτη δεινότης ὅµως δέν εὑρίσκετο εἰς τάς ἀντικειµενικάς αὐτάς περι-
στάσεις. 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 Ὀρθόδο-
ξος καί ὁ µόνος ἁρµόδιος
διά τοῦτο Ἐπίσκοπος.

Ἡ Ἐπιστολή αὐτή ἀπε-
στάλη πρός τόν Βρεσθένης
Ματθαῖον καί ἐδηµοσιεύθη
ἐπίσης εἰς τήν ἐφηµερίδα «Κή-
ρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων»
τήν 15ην Ἰουνίου 1945. Ὑπο-
γράφεται ὑπό τοῦ Ἀρχιµαν-
δρίτου Ἀκακίου Παππᾶ, τοῦ
Ἀρχιµανδρίτου Ἀρτεµίου Ξε-
νοφωντινοῦ καί τοῦ Πρωθιε-
ρέως Εὐγενίου Τόµπρου καί
ἐκφράζεται ἀπεριφράστως
ὑπέρ τῆς πραγµατοποιήσεως
χειροτονιῶν Ἐπισκόπων:

«Σεβασµιώτατε, . . . Ἡµεῖς
µνήµονες τῶν καθηκόντων
ἡµῶν ὡς κληρικῶν τῆς Μιᾶς
Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας, προαγό-
µεθα νά ὑποµνήσωµεν εἰς τήν
Ὑµετέραν Σεβασµιότητα τά
ἀνωτέρω καί νά παρακαλέσω-
µεν Ὑµᾶς ὅπως θέσητε τέρµα
εἰς τήν ἐκκρεµῆ καί ὀδυνηράν
κατάστασιν τοῦ Ἀγῶνος ἡµῶν.
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Ἡ ἀπό 1 Μαΐου 1945 ἐπι-
στολή πρός τόν Βρεσθένης

Ματθαῖον δημοσιευθεῖσα εἰς
τήν ἐφημερίδα «Κήρυξ Γνη-
σίων Ὀρθοδόξων» τήν 15ην
Ἰουνίου 1945, προτρέπουσα

αὐτόν νά προβῇ µόνος του εἰς
χειροτονίας Ἐπισκόπων. Ὑπο-
γράφεται καί ἀπό τόν τότε Ἀρχι-

µανδρίτην 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 δύ-
ναµιν, εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καί Πνεύµατος Ἁγίου. Ἀµήν.

Μετά υἱϊκοῦ σεβασµοῦ Ἀσπαζόµενοι τήν Ἁγίαν Ὑµῶν ∆εξιάν, 
οἱ ἐλάχιστοι ἐν Ἱεροµονάχοις, 
Ἀκάκιος Παππᾶς, Ἀρχιµανδρίτης, 
Ἀρτέµιος Ξενοφωντινός, Ἀρχιµανδρίτης, 
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, ἐθεώ-
ρησε τάς χειροτονίας αὐτάς παρανόµους καί ἀντικανονικάς. Οὗτος κα-
τέστη 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 Νεοηµερολο-
γιτῶν, καί τέλος µετερχόµενος πᾶσαν ἀνοµίαν καί σκολιότητα ἐδηµι-
ούργησεν 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 ἀχρονο-
λόγητος Ἐγκύκλιος τοῦ πρώην Φλωρίνης διά τῆς ὁποίας ἀνακοινώνεται
γενικῶς ὅτι ὁ π. Ἀκάκιος καί ὁ π. Κοσµᾶς προσχωροῦν εἰς αὐτόν δι᾽ Αἰτή-
σεώς 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).

Εἰς ἑτέραν δηµοσίευσιν τῆς
ἐπιστολῆς αὐτῆς φαίνεται

ὑπογράφων καί ὁ Ἀρχιµαν-
δρίτης Κοσµᾶς Καράµπελας.
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ΔΔ))  ΤΤΟΟ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΤΤΤΤΟΟ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΤΤ ΩΩΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝΩΩΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠ ΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ

ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟ 1199441199448888

Παρ  ̓ὅλας τάς οὐσιώδεις διαφοράς καί τήν διακοπήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπι-
κοινωνίας µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ,
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν ἔπαυ-
σεν νά ἀναζητῇ τρόπους διά τήν
ἐπάνοδόν των εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ὁµολογίαν τῆς ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ΠΠίί--
σσττεεωωςς,,  τήν ὁποίαν ττόό  µµιικκρρόόνν  πποοίί--
µµννιιοονν  τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
διεκράτει ἀπό τό11992244  κκααίί  ἐἐννττεεῦῦθθεενν,,
ἥἥνν  κκααίί  ἐἐκκεεῖῖννοοιι  εεἶἶχχοονν  ∆∆ιιαακκηηρρύύξξεειι  ττόόνν
ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355,, οὕτως ὥστε νά
µεριµνήσουν ἀπό κοινοῦ διά τήν
διασφάλισιν τῆς ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ∆∆ιιαα--
δδοοχχῆῆςς,, πρός συνέχισιν τῆς ΓΓννηησσίίααςς
ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς..Εἰς τό ἑἑννδδεεκκααεεττέέςςδιά-
στηµα µεταξύ 11993377 καί 11994488,, ὁ
Βρεσθένης ἐµερίµνησε περί τῆς
ἐξευρέσεως λύσεως εἰς τόν παλαι-
οηµερολογιτικόν διχασµόν διά
τῆς ἀνταλλαγῆς πολλῶν ἐπι-
στολῶν, διά τῆς ἐπαφῆς ἑκατέ-
ρωθεν ἀντιπροσωπειῶν καθώς
καί διά προσωπικῶν συναντή-
σεων, χωρίς ὅµως τό ποθούµε-
νον ἀποτέλεσµα τῆς ἑνώσεως.

ΤΤήήνν  11ηηνν  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994477,,  ὁὁ
ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἐἐξξέέδδωωκκεενν
ΠΠοοιιµµααννττοορριικκήήνν  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν περί
τοῦ πρώην Φλωρίνης, τοῦ Κυκλά-

Ἡ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου, 1-10-1947 περί Ἑνώσεως τῶν

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 11993355  θά εἶναι δυνατή ἡ Ἕνωσις. 

ΤΤόό  11994488  ἀἀννττηηλλλλάάγγηησσαανν  ἀἀπποοφφαασσιισσττιικκῆῆςς  σσηηµµαασσίίααςς  ἐἐππιισσττοολλααίί  µµεεττααξξύύ
ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  κκααίί  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς..  

ὉὉ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,, 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 66ηηνν  ἸἸοουυλλίίοουυ  11994488 εἰς τήν
οἰκίαν τοῦ Βασιλείου Κηρύκου εἰς
τό Ψυχικόν Ἀθηνῶν. Τήν παραµο-
νήν ὅµως τῆς ὁρισθείσης συναντή-
σεως, ὁ ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ἀπέστειλε
σηµείωµα πρός τόν Βρεσθένης προ-
τείνων ἕἕννωωσσιινν  ἄἄννεευυ  ὅὅρρωωνν καί µεταξύ
ἄλλων γράφων: ««ννάά  ρρίίψψωωµµεενν  ττάά  ππαα--
ρρεελλθθόόνντταα  εεἰἰςς  ττήήνν  λλήήθθηηνν  κκααίί  σσυυννεερρ--
γγαασσθθῶῶµµεενν  ττοοῦῦ  λλοοιιπποοῦῦ  ἄἄννεευυ  οοὐὐδδεεµµιιᾶᾶςς
ἀἀπποολλύύττωωςς  σσυυζζηηττήήσσεεωωςς»»..

ὉὉ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,, διά τῆς
ἀπό 99--77--11994488 Ἐπιστολῆς του πρός
τόν πρώην Φλωρίνης τοῦ ἀπήντησεν
µεταξύ ἄλλων ὅτι, ««∆∆έένν  δδύύννααµµααιι  ννάά
ππααρρίίδδωω  ζζηηττήήµµαατταα  ΠΠίίσσττεεωωςς,,  ὡὡςς  ἐἐκκεεῖῖνναα
ἅἅττιινναα  µµᾶᾶςς  ἐἐχχώώρριισσαανν  ..  ..  ..  ΠΠααρραακκααλλῶῶ
ττήήνν  ὙὙµµεεττέέρραανν  ΣΣεεββαασσµµιιόόττηητταα  ὅὅππωωςς
µµᾶᾶςς  ἀἀππααννττήήσσεεττεε  ἐἐππίί  ττῶῶνν  ἑἑξξῆῆςς::

11))  ἘἘάάνν  δδέέχχεεσσθθεε  ὅὅττιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα
ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  δδιιάά  ττῆῆςς  ππααρρααδδοοχχῆῆςς  ττοοῦῦ
ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἙἙοορρττοολλοογγίίοουυ  κκααττέέσσττηη  ΣΣχχιι--
σσµµααττιικκήή..

22))  ὍὍττιι  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς  εεἶἶννααιι
ἄἄκκυυρραα..

33))  ὍὍττιι  ἔἔχχαασσεε  ττήήνν  ΧΧάάρριινν  ττοοῦῦ  ΠΠαα--
ννααγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς..

Ἀνωτέρω ἡ 3σέλιδος Ἐπιστολή τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου πρός τόν Φλω-
ρίνης Χρυσόστομον, 9 Ἰουλίου 1948.

Παρατίθενται τμήματα τῆς 1ης καί
3ης σελίδος μέ τήν ὑπογραφήν του.
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44))  ὍὍττιι  ττάά  ββααππττιισσθθέένντταα  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ΣΣχχιισσµµααττιικκῶῶνν  ππααιιδδίίαα  ππρρέέππεειι  ννάά  µµυυρρώώ--
ννωωννττααιι..

ΚΚααίί  ττααῦῦτταα  ππάάνντταα  κκοοιιννοοπποοιιήήσσηηττεε  δδιιάά  ∆∆ιικκαασσττιικκοοῦῦ  ΚΚλληηττῆῆρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  κκαα--
κκόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  ἀἀπποοσσττέέλλλλοοννττεεςς  κκααίί  εεἰἰςς  ἡἡµµᾶᾶςς  ἀἀννττίίγγρρααφφοονν
ἐἐππιιδδοοττηηρρίίοουυ  κκααίί  ἐἐξξααπποολλύύσσηηττεε  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν  ἐἐππ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν  ππρρόόςς  ττόόνν  ἙἙλλλληηννιικκόόνν
λλααόόνν..  ΤΤόόττεε  ααὐὐττοοµµάάττωωςς  ἐἐππέέρρχχεεττααιι  ἡἡ  ἝἝννωωσσιιςς  ἡἡµµῶῶνν  κκααίί  δδυυννάάµµεεθθαα  ννάά  κκαα--
ττέέλλθθωωµµεενν  ππρρόόςς  σσυυννάάννττηησσιινν  κκααίί  σσυυννεερργγαασσίίαανν  µµεεθθ᾽̓  ὑὑµµῶῶνν  κκααίί  ππρρόόςς  δδιιαακκαα--
ννοοννιισσµµόόνν  ττῶῶνν  ππεερρααιιττέέρρωω  ζζηηττηηµµάάττωωνν»»..

Ἀναµείνας ὅµως ἐπί δίµηνον, ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  δέν ἔλαβεν οὐδε-
µίαν ἀπάντησιν εἰς τήν ἀπό 99  ἸἸοουυλλίίοουυ  ττοοῦῦ  11994488  ἐἐππιισσττοολλήήνν  ττοουυ..

Καί ἡ πολλοστή αὐτή ἐπιστολή τοῦ ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ πρός τόν πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστοµον, ππρροοσσκκααλλῶῶνν  ααὐὐττόόνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἑἑννόόττηητταα  ττῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς,,
δδιιάά  ττῆῆςς  ἐἐππιισσττρροοφφῆῆςς  ττοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  ὉὉµµοολλοογγίίαανν  ττοοῦῦ  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11993355,,  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν
ἀἀννάάλληηψψιινν  ττοοῦῦ  κκααθθήήκκοοννττοοςς  ννάά  µµεερριιµµννήήσσοουυνν  ἀἀππόό  κκοοιιννοοῦῦ  δδιιάά  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ννέέωωνν  ἈἈρρχχιιεερρέέωωνν  κκααίί  ττήήνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαανν  ΣΣυυννόόδδοουυ,, ἀπέβη ἄκαρπος. 

Οὕτω ἀποµείνας µµόόννοοςς  ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος καί ὤὤνν  ὀὀγγδδοοήήκκοονντταα  ἑἑππττάά
((8877))  ἐἐττῶῶνν,,  ἤἤρρθθηη  εεἰἰςς  ττόό  ὕὕψψοοςς  ττῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶνν  εεὐὐθθυυννῶῶνν  κκααίί  ἹἹσσττοορριικκῶῶνν
ππεερριισσττάάσσεεωωνν  µµόόννοοςς  κκααίί  µµόόννοοςς  ἐἐξξεεππλλήήρρωωσσεε  ττόό  χχρρέέοοςς  ττῆῆςς  ἈἈρρχχιιεερρααττιικκῆῆςς  ττοουυ
εεὐὐθθύύννηηςς  δδιιάά  ττήήνν    ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ∆∆ιιααδδοοχχήήνν  ἐἐνν  ττῇῇ  ἘἘκκκκλληησσίίᾳᾳ..  

ΤΤήήνν  2266ηηνν  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  11994488,,  κατόπιν συντόνου προσευχῆς καί νηστείας,
ὄχι µόνον τοῦ ἰδίου, ἀλλά καί πολλῶν κληρικῶν, µοναχῶν καί λαϊκῶν, κα-
τόπιν τῆς συγκαταθέσεως τοῦ λαοῦ, διά πολλῶν ἐπιστολῶν καί ἀναφορῶν
ἐκπεφρασθείσης, ὁ πολιός Βρεσθένης Ματθαῖος, Θεοπνεύστως κινηθείς, ἐν
πνεύµατι συνέσεως καί εὐθύτητος, συνεκάλεσεν ἹἹεερράάνν  ΣΣύύννααξξιινν ττοοῦῦ  ΚΚλλήή--
ρροουυ  εἰς τήν Θεοµητορικήν Μονήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πευκο-
βουνοϊατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς καί ἐζήτησεν τήν ψῆφον αὐτῶν ἐπί τοῦ
θέµατος τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων. Ἐκεῖ, συνδιασκεφθέντες ἐν Ἁγίῳ
Πνεύµατι, ἀφοῦ συνεζήτησαν τήν ἐπί µακρόν διαµορφωθεῖσαν κατάστα-
σιν 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 ὁµο-
φώνως, «ὍὍππωωςς  ὁὁ  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἡἡµµῶῶνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  κκ..κκ..  ΜΜααττ--
θθααῖῖοοςς  ππρροοββῇῇ  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ννέέωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,  ἐἐφφ᾽̓    ὅὅσσοονν  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ψψεευυδδεε--
ππίίσσκκοοπποοιι  ττῶῶνν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  δδέένν  ἐἐννννοοοοῦῦσσιι,,  οοὔὔττεε  ννάά  ὁὁµµοολλοογγήήσσωωσσιι  ττήήνν  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαανν,,
οοὔὔττεε  ννάά  ἑἑννωωθθῶῶσσιι  µµεεθθ᾽̓  ἡἡµµῶῶνν,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  οοὔὔττεε  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσωωσσιι  δδέέχχοοννττααιι»
(Πρακτικ:ν τ+ς Ἱερ(ς Συν�8εως 26 Α1γ9&στ9υ, 1948, Πρ(8ις 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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ΤΤόόνν  ΣΣεεππττέέµµββρριιοονν  κκααίί  ὈὈκκττώώββρριιοονν  ττοοῦῦ  11994488,, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος
ἀπεφάσισε καί προέβη εἰς ἐπισκοπικάς χειροτονίας, αἱ ὁποῖαι, ὅὅππωωςς  ἀἀππεε--
δδεείίχχθθηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρρααγγµµάάττωωνν,,  ἀπετέλεσαν ἀἀδδιιάάψψεευυσσττοονν  ὉὉµµοολλοογγίίαανν  ΠΠίίσσττεεωωςς,,
ΣΣττααθθµµόόνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἹἹσσττοορρίίαανν  κκααίί  ττεεῖῖχχοοςς  κκααττάά  ττῆῆςς  ΠΠααννααιιρρέέ--
σσεεωωςς  ττοοῦῦ  ἈἈννττιιχχρρίίσσττοουυ  κκααίί  ἈἈθθέέοουυ  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσµµοοῦῦ,,  εἰς τόν ὁποῖον περιέπεσαν
ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ἀκολουθοῦσαι εἴτε τό
Νέον εἴτε τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον, καθώς καί οἱ ∆εκατριµερῖται ψευδορ-
θόδοξοι Φλωρινικοί, οοἱἱ  ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ..  

11994488::    ΕΕΤΤΟΟΣΣ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΤΤΟΟΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΙΙΑΑΣΣ
((ΠΠρρόόννοοιιαα    ΘΘεεοοῦῦ κκααίί    ὄὄχχιι    ΣΣύύµµππττωωσσιιςς))

Τό ἔτος 11994488  εἶναι σηµαδεµένον ἀπό δύο σηµαντικότατα γεγονότα,
ἀντιθέτου ὅµως πνοῆς: 
ΑΑ)) Ἀπό τό Σατανικῆς ἐµπνεύσεως µέγα ἀντιεκκλησιαστικόν γεγονός τῆς
ἹἹδδρρύύσσεεωωςς ττοοῦῦ  ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν ((ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ..)),, κατά τό
διάστηµα Αὐγούστου - Σεπτεµβρίου εἰς τό Ἄµστερνταµ τῆς Ὁλλανδίας, δι᾽
ὅ ττόό  11994488  εεἶἶννααιι  ἔἔττοοςς  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσµµοοῦῦ,, καί 
ΒΒ)) Ἀπό τό Θεϊκῆς νεύσεως µέγα Ἐκκλησιαστικόν γεγονός τῆς ΧΧεειιρροοττοοννίίααςς
ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν εἰς τήν διωκοµένην Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, κατά τό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Ὀκτωβρίου, δι᾽
ὅ ττόό  11994488  εεἶἶννααιι  ἔἔττοοςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς..

ΟΟΤΤΑΑΝΝ οἱ Κακόδοξοι Νεοηµερολογῖται καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς, δη-
λαδή ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι Νέου καί Πα-
λαιοῦ Ἡµερολογίου, συµµετεῖχον ὡς ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΤΤΑΑΙΙ µµεεττάά  ττῶῶνν  ΠΠρροοττεεσσττααννττῶῶνν
εεἰἰςς  ττήήνν  ἽἽδδρρυυσσιινν  ττοοῦῦ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΥΥ    ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΩΩΝΝ,, τό
ὁποῖον εἶναι ἡ αἰχµή τοῦ δόρατος τοῦ ΑΑΘΘΕΕΟΟΥΥ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ,,

ΤΤΟΟΤΤΕΕ ὁ µµόόννοοςς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τῆς ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ,,
ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,,  ππρροοέέββααιιννεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν..

ΟΟΤΤΑΑΝΝ οἱ ἀποκοπέντες ἐκ τοῦ κορµοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Νεοη-
µερολογῖται καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΟΟΝΝ µετά τῶν Προτεσταντῶν,
εἰς τό Ἄµστερνταµ τῆς Ὁλλανδίας τήν ἐπίσηµον ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττοοῦῦ  ΣΣααττααννᾶᾶ,,

ΤΤΟΟΤΤΕΕ ὁὁ  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ,,  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,,  εἰς τήν Ἱεράν Μο-
νήν τῆς Κερατέας Ἀττικῆς δδιιεεσσφφάάλλιιζζεενν  ττήήνν  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΝΝ    ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΗΗΝΝ
κκααίί  ττήήνν  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝ,, διά τῆς χειροτονίας νέων Ἐπισκόπων
εἰς τήν ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΝΝ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ    ΤΤΟΟΥΥ    ΘΘΕΕΟΟΥΥ..

ΟΟΤΤΑΑΝΝ εἰς τό Ἄµστερνταµ, ἀπό 2222  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  ἕἕωωςς  44  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11994488,,
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οἱ ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΣΣΤΤΑΑΙΙ,, ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγῖῖττααιι  καί
οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς, ἐἐννεεσσωωµµααττώώννοοννττοο  µετά τῶν Προτεσταντῶν, ὡς
ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΑΑΙΙ,, εἰς τήν ΠΠααννθθρρηησσκκεείίαανν  ττοοῦῦ ΣΣΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑ καί ὑπετάσσοντο ὡς
δοῦλοι καί ὑπηρέται εἰς ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττοοῦῦ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ,,

ΤΤΟΟΤΤΕΕ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Κερατέας, ἀπό 11  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
ἕἕωωςς  2255  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994488,, ὁὁ  µµόόννοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ΒΒρρεε--
σσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,, ὡς τύπος Χριστοῦ ἐπλούτιζε τήν ΣΣττρρααττεευυοοµµέέννηηνν ἘἘκκκκλληη--
σσίίαανν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ διά νέων Ἀρχιερέων, διά νέων ἐργατῶν εἰς τήν ἌἌµµππεελλοονν  ἥἥνν
ἐἐφφύύττεευυσσεενν  ἡἡ  ∆∆εεξξιιάά  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ (Ψαλµ. ΟΘ´ 15-16). 

ΟΟΤΤΑΑΝΝ οοἱἱ  ∆∆εεκκααττρριιµµεερρῖῖττααιι  κκααίί  ὄὄννττωωςς  ψψεευυδδοοππααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγῖῖττααιι  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοιι,, Χρυσόστοµος Καβουρίδης, Γερµανός Βαρυκόπουλος, Χριστόφορος
Χατζῆς καί Πολύκαρπος Λιώσης, ὡς ἄλλοι ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ κκαακκοοδδόόξξωωςς  ἐἐδδέέχχοοννττοο  ττήήνν
ἐἐγγκκυυρρόόττηητταα  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ἠἠρρννοοῦῦννττοο  ννάά  ππρροοββοοῦῦνν
µετά τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 

ΤΤΟΟΤΤΕΕ ὁὁ  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ,,  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ΚΚααρρππααθθάάκκηηςς,, ὡς
ἄἄλλλλοοςς  ΠΠρροοφφήήττηηςς  ἨἨλλίίααςς  εἰς τό παρεκκλήσιον ττοοῦῦ  ΠΠρροοφφήήττοουυ  ἨἨλλιιοοῦῦ τῆς Μονῆς
του, ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΠΠααννααγγίίοουυ  κκααίί  ΤΤεελλεεττααρρχχιικκοοῦῦ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς  κκααθθοοδδηηγγοούύµµεεννοοςς,,
συνέχιζε τό ἔργον τῆς Πεντηκοστῆς, χχεειιρροοττοοννῶῶνν  ττέέσσσσααρρααςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς καί
παραδίδων ττήήνν  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΝΝ ΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝ κκααίί  ττήήνν  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΝΝ    ∆∆ΙΙΑΑ--
∆∆ΟΟΧΧΗΗΝΝ εἰς χεῖρας Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων. 

ΤΤάά  ἀἀννωωττέέρρωω  ττααυυττόόχχρροονναα  γγεεγγοοννόότταα  ττοοῦῦ  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  ττοοῦῦ  11994488 δδέένν  εεἶἶννααιι  ἁἁππλλααῖῖ
σσυυµµππττώώσσεειιςς..Ἐργάζεται ὁ Ἄρχων τοῦ Σκότους ἵνα ὑποτάξῃ τούς πάντας, ἀλλά ππρρόόςς
κκέέννττρραα  λλαακκττίίζζεειι  κκααίί  µµάάττηηνν  κκοοππιιᾶᾶ,, διότι ἐργάζεται καί ἡ ΠΠρρόόννοοιιαα  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ τήν
Σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, καί ἔστιν ἡ Χείρ Αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς, εἰς τό Ἀπολυτρω-
τικόνἜργον, διά τῶν ἀσθενῶν καί ἐξουθενωµένων, ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ.  

ὉὉ  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ππρροοέέββηη  ττόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ααὐὐττόό
εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ννέέωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν..  

Αἱ ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονίαι Ἐπισκόπων ἐτελέσθησαν
εεἰἰςς  ττόό  ππααρρεεκκκκλλήήσσιιοονν  ττοοῦῦ  ΠΠρροοφφήήττοουυ  ̓̓ ΗΗλλιιοοῦῦ,,  ἄἄννωωθθεενν  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΜΜοοννῆῆςς  ΜΜεε--
ττααµµοορρφφώώσσεεωωςς,, µέ τήν ἀκόλουθον σειράν:

ΤΤήήνν  11ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11994488 ἐχειροτονήθη ὁὁ  ΤΤρριιµµυυθθοοῦῦννττοοςς  ΚΚύύππρροουυ  ΣΣππυυ--
ρρίίδδωωνν ((ΠΠάάσσιιοοςς)).. Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 11888888 καί, ὡς Ἱεροµόναχος µέ τό
ὄνοµα ΓΓεεδδεεώώνν,, εἶχε διατελέσει Ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου
Ὄρους. Ἐκοιµήθη δέ ἐν Κυρίῳ τήν 1188ηηνν  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11996633..

ΤΤήήνν  1133ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11994488 ἐχειροτονήθη ὁὁ  ΠΠααττρρῶῶνν  ἈἈννδδρρέέααςς ((ἈἈννέέσσττηηςς))..
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Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 11991155καί, ὡς Ἱεροµόναχος µέ τό ὄνοµα Ἀθανάσιος, εἶχε ὑπη-
ρετήσει εἰς πολλάς ἐνορίας τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί τῆς Πελοποννήσου. Ἀπέθανε
δέ τό 22000055  ἐκτός Ἐκκλησίας εἰς τήν
Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονοµαχίας.

ΤΤήήνν  1166ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11994488
ἐχειροτονήθη ὁὁ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ∆∆ηη--
µµήήττρριιοοςς ((ΨΨααρροοθθεεοοδδωωρρόόπποουυλλοοςς))..
Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 11990022 καί
ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ τήν 3311ηηνν  ∆∆εε--
κκεεµµββρρίίοουυ  11997766..

ΤΤήήνν  2255ηηνν  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994488ἐχει-
ροτονήθη ὁὁ  ΚΚοορριιννθθίίααςς  ΚΚάάλλλλιισσττοοςς
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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.

Τό ἱστορικόν παρεκκλήσιον τοῦ
Προφήτου Ἠλιοῦ, ἄνωθεν τῆς Ἱ. Μ.
Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ Ἀττικῆς,
ὅπου τόν Σεπτέμβριον καί Ὀκτώ-

βριον τοῦ 1948 ἐτελέσθησαν ὑπό
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου αἱ χει-
ροτονίαι τεσσάρων Ἐπισκόπων. 

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:40 PM  Page 150



ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 151-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

((ΜΜαακκρρῆῆςς)).. Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 11990055.. Κατά δέ τήν τελευταίαν δεκαετίαν τῆς
ζωῆς του, περιελθών τάς παρατάξεις τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν, οἱ ὁποῖοι τόν
ἐχρησιµοποίουν ἀναλόγως τῶν σκοπῶν των, καί ττρρίίςς  κκααθθααιιρρεεθθεείίςς,, τέλος δέ
ἐἐκκδδιιωωχχθθεείίςς ἐκ τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας, παρέµεινε µόνος καί
ἀπέθανεν ἐκτός Ἐκκλησίας εἰς τό Σοφικόν Κορινθίας τήν 1122ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11998866..

ὉὉ  ἀἀννττίίκκττυυπποοςς  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν
ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττόό  11994488  ὑὑππῆῆρρξξεενν  ἄἄµµεεσσοοςς..

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 Νεοηµε-
ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν, δέν τά ἀνελάµβανον, διότι ἦσαν καί ἐνήργουν ὡς
ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ.. Ὁ Βρεσθένης ὅµως δέν ἦτο ψεύστης
οὔτε ἀλχηµιστής καί τά ἀνέλαβε. Ἐκεῖνοι, ττρρεεῖῖςς  ὄὄννττεεςς,,  δέν προέβαινον εἰς
χειροτονίας ἔξω ἀπό τήν Κρατικοδίαιτον Φραγκεµένην Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος. Ἐκεῖνος, εεἷἷςς  ὤὤνν,, ἐν πλήρει Ὀρθοδόξῳ συνειδήσει ἐχειροτόνησεν.

ΤΤήήνν  2299ηηνν  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994488,, ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς,, αἰφνι-
διασθείς ὑπό τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης καί φοβούμενος διαρροάς
πρός τήν πλευράν ἐκείνου, ἐξέδωκεν ἐσπευσμένως  Ἐγκύκλιον διά νά συγ-
κρατήσῃ μέ παραπλάνησιν τόν κόσμον, γράφων: «......ΠΠῶῶςς  εεἶἶννααιι  δδυυννααττόόνν,,
ἀἀφφοοῦῦ  θθεεωωρροοῦῦμμεενν  ττήήνν  ΚΚρρααττοοῦῦσσαανν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  ΣΣχχιισσμμααττιικκήήνν  κκααίί
δδιιεεκκόόψψααμμεενν  ἐἐππιισσήήμμωωςς  ππᾶᾶσσαανν  μμεεττ᾽̓  ααὐὐττῆῆςς  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαανν,,  δδιιάά  ττόόνν  λλόόγγοονν
ττοοῦῦττοονν  κκααίί  μμόόννοονν,,  ππῶῶςς  εεἶἶννααιι  δδυυννααττόόνν  ννάά  φφρροοννῶῶμμεενν  ππεερρίί  ττῶῶνν  ὑὑππόό  ττῶῶνν  λλεειι--
ττοουυρργγῶῶνν  ααὐὐττῆῆςς  ττεελλοουυμμέέννωωνν  ΜΜυυσσττηηρρίίωωνν,,  ἄἄλλλλωωςς,,  ἀἀππόό  ττάά  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ἹἹεερρῶῶνν
ΚΚααννόόννωωνν  κκααθθοορριισσμμέένναα  ἐἐνν  σσχχέέσσεειι  ππρρόόςς  ττάάςς  ἱἱεερροοππρρααξξίίααςς  ττῶῶνν  οοὕὕττωω  ἀἀπποο--
σσχχιισσθθέέννττωωνν  ἐἐκκ  ττῆῆςς  κκααθθόόλλοουυ  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς;;  ΓΓννωωρρίίζζοομμεενν  ὅὅθθεενν  εεἰἰςς
ααὐὐττοούύςς  κκααίί  εεἰἰςς  ττοούύςς  ὑὑππ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν  ππλλααννωωμμέέννοουυςς,,  ὅὅττιι  ἡἡμμεεῖῖςς  ππρροοσσωωππιικκῶῶςς  θθεεωω--
ρροοῦῦμμεενν  κκααίί  ππιισσττεεύύοομμεενν  ττήήνν  ΚΚρρααττοοῦῦσσαανν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  ΣΣΧΧΙΙ--
ΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΑΑ    ΜΜΥΥΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ ττάά  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ΚΚλληηρριικκῶῶνν  ααὐὐττῆῆςς  ττεελλοούύ--
μμεενναα  ΑΑΜΜΟΟΙΙΡΡΑΑ    ΤΤΗΗΣΣ    ΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ    ΧΧΑΑΡΡΙΙΤΤΟΟΣΣ ..  ..  ..  » (Πρώην Φλωρίνης,
Ἐγκύκλιος ἀριθ. Πρωτ. 112233//2299--1100--11994488)).. Ὅταν ττόόνν  ἸἸοούύλλιιοονν  τοῦ ἐζήτη ὁ
Βρεσθένης τοιαύτην Ὁμολογίαν δέν ἐδέχετο διότι δέν τό ἐπίστευεν. ΤΤόόνν
ὈὈκκττώώββρριιοονν,, μετά τάς Χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης, θορυβηθείς καί ἐν ἀπο-
γνώσει, ππρροοσσεεπποοιιήήθθηη  δδιιάά  δδηημμααγγωωγγιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς ὅτι ὁμολογεῖ πώς εἶναι
Σχισματική ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Ἐάν ὄντως ἐπίστευεν ὅσα
διεκήρυξεν θά ἐζήτη ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:40 PM  Page 151



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 152-

καί τῶν Ἀρχιερέων αὐτοῦ, ὡς ὄντων πάν-
των ὁμοφρόνων καί δέν θά τούς ἐπολέμει.
Ἀντ᾽ αὐτοῦ ὅμως ἐδημοσίευσεν ὅτι ββδδεελλύύσσ--
σσεεττααιι ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς..

ΤΤήήνν  2200ήήνν  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  ττοοῦῦ  11994488,, µέ δη-
µοσίευµά των εἰς τήν ἐφηµερίδα ««ΒΒρραα--
δδυυννήήνν»»,, ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοο--
µµοοςς,,  ὁὁ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  κκααίί  ὁὁ
∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλύύκκααρρπποοςς ἀἀππεεκκήήρρυυξξαανν  ττάάςς
χχεειιρροοττοοννίίααςς  ααὐὐττάάςς  γγρράάφφοοννττεεςς:: ««ὉὉ  ἐἐππίί--
σσκκοοπποοςς  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς,,  χχεειιρροοττοοννήήσσααςς  ἘἘππιι--
σσκκόόπποουυςς  ἀἀννττιικκααννοοννιικκῶῶςς  ἄἄννεευυ  οοὐὐδδεεµµιιᾶᾶςς
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  ἀἀννάάγγκκηηςς ἀἀλλλλάά  µµόόννοονν
ππρρόόςς  ἐἐκκµµεεττάάλλλλεευυσσιινν  ..  ..  ..  ..    ΤΤήήνν  ττοοιιααύύττηηνν
ΠΠρρααξξιικκοοππηηµµααττιικκήήνν  κκααίί  ἘἘξξωωφφρρεεννιικκήήνν
ΠΠρρᾶᾶξξιινν  ἈἈπποοκκηηρρύύττττοοννττεεςς  µµέέ  ὅὅλληηνν  ττήήνν  δδύύ--
ννααµµιινν  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  µµααςς  κκααίί  µµεεττάά  ββδδεελλυυγγµµίίααςς
δδηηλλοοῦῦµµεενν  ὅὅττιι  ἡἡµµεεῖῖςς  οοὐὐδδεεµµίίαανν  εεὐὐθθύύννηηνν
ὑὑππέέχχοοµµεενν  δδιιάά  ττήήνν  ττοοιιααύύττηηνν  ἈἈννττιικκααννοοννιι--
κκήήνν  ΠΠρρᾶᾶξξιινν»».. Οἱ ψευδορθόδοξοι ἀπεκή-
ρυξαν µµεεττάά  ββδδεελλυυγγµµίίααςς τάς Χειροτονίας
Ἐπισκόπων τάς ὁποίας ἐν Ἐκκλησιαστικῇ
ἰσχύει ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐτέλεσεν καί
τό Ἅγιον Πνεῦµα ἐκύρωσεν, δι᾽ ὅ καί οὐδε-
µία ἐν τῇ Χάριτι ἡ µερίς αὐτῶν. ἩἩ  δδέέ
ββδδεελλυυγγµµίίαα  ττωωνν  ααἰἰωωννίίωωςς  ααὐὐττοούύςς ἐἐκκ  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  χχωωρρίίζζεειι..

Εἰς ἀπάντησιν πρός τάς ἐπικρίσεις
τῶν χειροτονιῶν αἱ ὁποῖαι ἐδηµοσιεύθη-
σαν εἰς τάς ἐφηµερίδας «ΚΚααιιρροοίί»τήν 1199--
1122--11994488,,  καί «ΒΒρρααδδυυννήή» ττήήνν  2200--1122--
11994488 καθώς καί εἰς τήν ἔκτακτον ἔκδοσιν
τῆς «ΦΦωωννῆῆςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς», ὁὁ  ΒΒρρεε--

σσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἀπήντησεν µέ 33σσέέλλιιδδοονν ἐγκύκλιον ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΙΙΝΝ εἰς
τό ἐπίσηµον περιοδικόν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος «ΚΚήήρρυυξξ  ΓΓννηησσίίωωνν
ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν» ∆∆εεκκέέµµββρριιοοςς  11994488  σσεελλίίδδεεςς  8800--8822..

Τό Ἀνακοινωθέν τῶν τριῶν δεκα-
τριμεριτῶν ἐπισκόπων, πρώην

Φλωρίνης, Μεγαρίδος καί Διαυ-
λείας, διά τοῦ ὁποίου ἀπεκήρυξαν
τάς ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
Χειροτονίας Ἐπισκόπων (ἐφημε-

ρίς «Βραδυνή» 20-12-1948)
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Ἐν αὐτῇ, µεταξύ ἄλλων ἐἐξξηηγγεεῖῖ  τούς λόγους διά τούς ὁποίους προέβη εἰς τάς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων, σσττηηλλιιττεεύύεειι τήν προδοσίαν τῶν κατηγόρων του πα-
ραθέτων τά προδοτικά ἔγγραφά των, ἐἐκκθθέέττεειι τάς αἰτίας διά τάς ὁποίας τούς

εἶχεν ἀποκηρύξει ἐπισήµως (διά τοῦ
δικαστικοῦ κλητῆρος ∆. Στράγκα καί
τό ἀποδεικτικόν ἐπιδόσεως ὑπ᾽ ἀριθµ.
22333344//1188--99--3377))  καί ζζηηττεεῖῖ  νά δηλώσουν
τήν θέσιν των εἰς τά οὐσιώδη ἐρωτή-
µατα ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται
ττίί  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαα  κκααίί  ττίίννεεςς  οοἱἱ  ΓΓννήή--
σσιιοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι..  

«ΤΤάά  ἐἐρρωωττήήµµαατταα::  αα))  ΚΚααττέέσσττηη  ΣΣχχιι--
σσµµααττιικκήή  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
δδιιάά  ττῆῆςς  ππααρρ᾽̓  ααὐὐττῆῆςς  εεἰἰσσααγγωωγγῆῆςς  ττοοῦῦ  ττεε--
ττρράάκκιιςς  κκααττααδδιικκαασσθθέέννττοοςς  ὑὑππόό  ττῶῶνν

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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ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν ΣΣυυννόόδδωωνν  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ,,  δδυυννάάµµεειι  κκααίί  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ,,  ἤἤ  οοὔὔ;;  
ββ))  ἜἜχχοουυσσιι  ττήήνν  ΧΧάάρριινν  κκααίί  ὅὅλληηνν  ττήήνν  ἐἐγγκκυυρρόόττηητταα  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς,,  ἤἤ  οοὔὔ;;
γγ)) ἜἜχχοουυνν  κκααννοοννιικκόόττηητταα  ααἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς,,  ἤἤ  οοὔὔ;;»

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, ἀνεξάρτη-
τος ἀπό τήν Σχισµατικήν τοῦ Νέου Ἡερολογίου καί ὅτι δέν ὑπόκεινται Ἐκκλη-
σιαστικῶς καί ∆ιοικητικῶς εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος;

ΤΤήήνν  1122ηηνν  ΜΜααρρττίίοουυ  11994499,,  ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς,,  ὁὁ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς
ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  κκααίί  ὁὁ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλύύκκααρρπποοςς ἔγραφον, εἰς τήν ««ἈἈκκρρόόπποολλιινν»»
καί ἄλλας Ἀθηναϊκάς ἐφηµερίδας, ὅτι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ««ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  µµίίαανν
κκαακκοοήήθθηηνν  ἀἀππόόφφυυσσιινν  ττοοῦῦ  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ»» καί ὅτι αὐτοί ἦσαν µό-
νον, ««ἰἰδδεεοολλόόγγοοιι  ττοοῦῦ  ἙἙοορρττοολλοογγιικκοοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς»»,, δηλαδή ἐθεώρουν τόν ἑαυτόν
τους ἕἕνναα  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘκκκκλληησσίίαανν.. Ἐν συνεχείᾳ ἐδήλουν ὅτι ««µµόόννηη  ἐἐννδδεε--
δδεειιγγµµέέννηη  λλύύσσιιςς  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ὁὁρριισσττιικκήή  κκααίί  ἔἔγγκκυυρροοςς  δδιιεευυθθέέττηησσιιςς  ττοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ  ὑὑππόό
ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ»».. ΑΑὐὐττήή  ἡἡ  δδήήλλωωσσιιςς  ββεεββααίίωωςς  ἰἰσσοοδδυυννααµµεεῖῖ  µµέέ  ΑΑΡΡΝΝΗΗ--
ΣΣΙΙΝΝ ττοοῦῦ  κκύύρροουυςς  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ττοοῦῦ  11558833,,  11558877,,  11559933  κκααίί  ὅὅλλωωνν
ττῶῶνν  µµεεττέέππεειιτταα  ααἱἱ  ὁὁπποοῖῖααιι  ὅὅππωωςς  ἔἔδδοοξξεε  ττῷῷ  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύµµααττιι ΚΚΑΑΤΤΕΕ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΑΑΝΝ κκααίί
ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙ--
ΣΣΑΑΝΝ ὉὉρριισσττιι--
κκῶῶςς,,  ΤΤεελλεεσσιιδδίί--
κκωωςς  κκααίί  ἈἈµµεετταα--
κκλλήήττωωςς  ππᾶᾶσσαανν
ἡἡµµεερροολλοογγιιαακκήήνν
κκααιιννοοττοοµµίίαανν,,
δδιι᾽̓  ὅὅ  κκααίί  δδέένν
ἐἐππ ιιδδ έέχχ οοννττααιι
ἐἐππααννεεξξέέτταασσιινν,,
ἐἐππααννεεκκδδίίκκαα--
σσιινν,,  ἀἀκκύύρρωωσσιινν
ἤἤ  ἐἐννααννττίίωωσσιινν  εεἰἰςς
ττάάςς  ΘΘεεοοππννεεύύ--
σσττοουυςς  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑ--
ΣΣΕΕΙΙΣΣ  ττωωνν..  

Ὁμολογιακή ἐκδήλωσις καί δημοσία παρουσία τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος κατά τήν  Δεσποτικήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων τό
1949.1949. Πομπή διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό
Φάληρον τοῦ Πειραιῶς. Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Βρεσθένης Ματθαῖος ἔχων ἐκ
δεξιῶν του τόν Θεσσαλονίκης Δημήτριον καί ἐξ εὐωνύμων

του τόν Κορινθίας Κάλλιστον. Προπορεύεται ὁ Πρωτοσύγ-
κελος π. Εὐγένιος Τόμπρος καί ἀκολουθεῖ πλῆθος κόσμου.
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ΤΤόό  ΠΠρραακκττιικκόόνν  ττῆῆςς  ΣΣυυννοοδδιικκῆῆςς  ἈἈνναακκηηρρύύξξεεωωςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  εεἰἰςς  ἈἈρρχχιιεε--
ππίίσσκκοοπποονν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί  ππάάσσηηςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  ττήήνν  1155ηηνν  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11994499..  

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 Κάλλι-
στος, 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.
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΤΤΕΕΟΟΝΝ:: Οἱ ἀκολουθοῦντες τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καθιερωθέν Ἡµερολόγιον, τό Παλαιόν, δέν ἦσαν οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι κα-
τεδίκασαν τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, ὅπως τούς κατηγοροῦν οἱ
Προδόται τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Φλωρίνης καί οἱ σύν αὐτῷ. Τό εἶχον ἤδη κα-
ταδικάσει αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι προηγουµένων αἰώνων.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀποδεχθέντες καί στηριχθέντες εἰς τάς ΘΘεεοοππννεεύύσσττοουυςς
ΚΚααττααδδιικκαασσττιικκάάςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς 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 ΠΠρροοδδεεδδιικκαασσµµέέννοονν  κκααίί  ἤἤδδηη
ΚΚααττααδδεεδδιικκαασσµµέέννοονν ὑπό τῆς ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  καί δέν ἐχρειάζετο
νέα Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε βεβαίως συνεχωρεῖτο ἄλλη, διαφορετική. 

ΤΤήήνν  1155ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11994499,, ἡἡ  ἹἹεερράά  ΣΣύύννοοδδοοςς,,  εεἰἰςς  µµίίαανν  ππρρᾶᾶξξιινν  ὉὉµµοολλοο--
γγιιαακκῆῆςς  ππααρρρρηησσίίααςς,,  ἀἀπποοσσκκοοππῶῶσσαα  ννάά  κκααττααδδεείίξξῃῃ  ὅὅττιι  ααὕὕττηη  ππλλέέοονν  δδιιααπποοιιµµααίί--
ννεειι  ττόόνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  λλααόόνν  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  ἀἀννεεκκήήρρυυξξεε  ττόόνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοονν
ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποονν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί  ππάάσσηηςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς..

ΤΤόόνν  ἸἸααννοουυάάρριιοονν  11995500,, ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρµµααννόόςς  ἡἡννώώθθηη  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίί--
ννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόµµοουυ,,  ττοοῦῦ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλυυκκάάρρπποουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  ΧΧρριισσττοοφφόόρροουυ,,  µµεε--
ττωωννοοµµαασσθθέέννττοοςς  ΧΧρριισσττιιααννοουυππόόλλεεωωςς,,  δδιιάά  ννάά  µµήήνν  εεἶἶννααιι  δδύύοο  οοἱἱ  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  εεἰἰςς  ττήήνν  ααὐὐττήήνν

Ὁμολογιακή
ἐκδήλωσις καί
δημοσία πα-
ρουσία τῶν

Γ.Ο.Χ. Ἑλλά-
δος κατά τήν
Δεσποτικήν
Ἑορτήν τῶν
Θεοφανείων

τό 1950.1950.
Πομπή διά

τήν κατάδυ-
σιν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς
τό Φάληρον

τοῦ Πειραιῶς.
Ὁ ΒρεσθένηςΒρεσθένης

ΜατθαῖοςΜατθαῖος
ἔχων ἐκ δε-

ξιῶν του τόν Πατρῶν Ἀνδρέα καί ἐξ εὐωνύμων τόν Κορινθίας Κάλλιστον. 
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ἐἐππιισσκκοοππήήνν,,  ἀἀννααγγννωω--
ρρίίζζοοννττεεςς  οοὕὕττωω  ὡὡςς  κκαα--
ννοοννιικκόόνν  ττόόνν  ΝΝεεοοηη--
µµεερροολλοογγίίττηηνν  ἐἐππίίσσκκοο--
πποονν  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς..ΚΚααίί
ἡἡννώώθθηη  µµεεττάά  ααὐὐττῶῶνν
χχωωρρίίςς  ννάά  ζζηηττήήσσῃῃ  ἐἐξξ
ααὐὐττῶῶνν  ὉὉµµοολλοογγίίαανν
ΠΠίίσσττεεωωςς..

ΤΤήήνν  66ηηνν  ἸἸααννοουυ--
ααρρίίοουυ ττοοῦῦ  ααὐὐττοοῦῦ
ἔἔττοουυςς,,  οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς
ΟΟὐὐννῖῖττααιι,,  ∆∆εεκκααττρριι--
µµεερρῖῖττααιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι
ὁὁµµοοῦῦ  ἐἐππααννηηγγύύρριισσαανν
ἐἐππιισσήήµµωωςς  ττήήνν  ΚΚαα--
ττάάδδυυσσιινν  ττοοῦῦ  ΣΣττααυυρροοῦῦ  εεἰἰςς  ττόόνν  θθααλλάάσσσσιιοονν  χχῶῶρροονν  ΦΦααλλήήρροουυ ΠΠεειιρρααιιῶῶςς..

ΤΤήήνν  88ηηνν  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11995500,, οἱ τέσσαρες ∆εκατριµερῖται Ἀρχιερεῖς ἀνεκοί-
νωσαν δι᾽ Ἐγκυκλίου ««ὡὡςς  λλίίαανν  ΧΧααρρµµόόσσυυννοονν  ΓΓεεγγοοννόόςς»»  τήν ἕνωσίν των, ἡ
ὁποία ἀπεκλήθη καί «ΘΘρρίίααµµββοοςς  ἈἈγγάάππηηςς»..  Ἐπί λέξει δέ ἔγραφον: ««ἐἐππῆῆλλθθεενν
ἡἡ  πποοθθηηττήή  ἝἝννωωσσιιςς  ττῶῶνν  ἄἄννεευυ  λλόόγγοουυ  δδιιϊϊσσττααµµέέννωωνν  ππααρρααττάάξξεεωωνν»»,, δηλαδή τοῦ
Κυκλάδων Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.

∆ιά τῆς πράξεώς του αὐτῆς, ὁ Κυκλάδων Γερµανός ἐἐππεεββεεββααίίωωσσεενν  ὡὡςς
ἀἀλληηθθεεῖῖςς  κκααίί  ππρρααγγµµααττιικκοούύςς ττοούύςς  λλόόγγοουυςς  δδιιάά  ττοούύςς  ὁὁπποοίίοουυςς  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττ--
θθααῖῖοοςς  εεἶἶχχεε  δδιιαακκόόψψεειι  δδιιάά  ΠΠοοιιµµααννττοορριικκῆῆςς  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ  ττήήνν  µµεεττ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ  κκοοιιννωω--
ννίίαανν  ττήήνν  1122ηηνν  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994433. 

ΤΤήήνν  1144ηηνν  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11995500  ἐξεδόθη ἡ ὑπ᾽ ἀριθµ. 22 Ἐγκύκλιος, ὑπογεγραµ-
µένη καί ὑπό τῶν τεσσάρων, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου, Κυκλάδων
Γερµανοῦ, Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί ∆ιαυλείας Πολυκάρπου, εἰς
τήν ὁποίαν ἀνακοινώνεται καί πάλιν τό γεγονός ὅτι, ««ἑἑωωρρττάάσσααµµεενν  εεὐὐφφρρααιι--
ννόόµµεεννοοιι  ἐἐνν  ΚΚυυρρίίῳῳ,,  ἐἐππίί  ττῷῷ  χχααρρµµοοσσύύννῳῳ  γγεεγγοοννόόττιι  ττῆῆςς  ἙἙννώώσσεεωωςς  ττῶῶνν  δδύύοο  δδιιϊϊ--
σσττααµµέέννωωνν  ὡὡςς  µµήή  ὤὤφφεειιλλεε ππααρρααττάάξξεεωωνν  ττῶῶνν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἙἙλλλλάάδδοοςς»» ἤτοι τοῦ Κυ-
κλάδων Γερµανοῦ µετά τοῦ πρ. Φλωρίνης καί τῶν σύν αὐτῷ.

∆∆ηηλλώώννοουυνν,, δηλαδή, ὅτι ἡ διάστασις µεταξύ τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ Βα-
ρυκοπούλου καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου Καβουρίδου δέν συνί-
στατο εἰς διαφοράς Πίστεως, ἀλλ᾽ εἰς ἐλάσσονα θέµατα, καί διά τοῦτο δέν
ἔπρεπε νά ὑφίσταται σχίσµα µεταξύ των. 
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Οἱ Δεκατριμερῖται μετά τήν ἕνωσίν των, εἰς κοινόν
ἀλλά καί κενόν πανηγυρισμόν τῶν Θεοφανείων τήν 6ην
Ἰανουαρίου 1950. Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Χριστιανουπόλεως
Χριστόφορος, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ Κυ-

κλάδων Γερμανός καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος.
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∆ιά τούτου ἐἐππααννεεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι ἡ ὀρθότης τῶν λόγων διά τούς ὁποίους
ττήήνν  1122--1100--11994433 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 Φλω-
ρίνης, ἀλλά µέ τόν Βρεσθένης. Γίνεται λοιπόν φανερόν ὅτι, ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς
ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἦἦττοο  ἀἀννάάδδεελλφφοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ττόό  11994488..  ∆έν ἦτο δυνατόν νά ἔχῃ
Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν καί λειτουργικήν Ἑνότητα µέ τόν Κυ-
κλάδων, ὅπως δέν ἠδύνατο νά εἶναι ἡνωµένος µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης.

ΗΗ    ΚΚΟΟΙΙΜΜΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ    ΗΗ    ΚΚΟΟΙΙΜΜΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ    
ΤΤΩΩΝΝ    ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..    ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΑΑΣΣΗΗΣΣ    ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣΤΤΩΩΝΝ    ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..    ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΑΑΣΣΗΗΣΣ    ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΑΑ´́    ((ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑΘΘΑΑΚΚΗΗ))ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΑΑ´́    ((ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑΘΘΑΑΚΚΗΗ))

ΤΤῇῇ  1144ῃῃ  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,,  ΤΤῇῇ  1144ῃῃ  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,,  ἡµέρᾳ Σαββάτῳ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί περί
τήν 88ηηνν  ἑσπερινήν ὥραν, µόλις εἴκοσι µῆνας µετά τάς Χειροτονίας τοῦ
11994488,, ἐἐξξεεδδήήµµηησσεενν  ππρρόόςς  ΚΚύύρριιοονν  ὁὁ
ΜΜαακκααρριιώώττααττοοςς  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῶῶνν  ΓΓννηησσίίωωνν  ὈὈρρθθοο--
δδόόξξωωνν  ΧΧρριισσττιιααννῶῶνν,,  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί
ππάάσσηηςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΣΣ ΑΑ´́..

ΜΜεεττάά  ἀἀππόό  ττρριιήήµµεερροονν  λλααϊϊκκόόνν
ππρροοσσκκύύννηηµµαα  ΓΓννηησσίίωωνν  ὈὈρρθθοοδδόό--
ξξωωνν  ΧΧρριισσττιιααννῶῶνν  ἀἀππόό  ὅὅλληηνν  ττήήνν
ἙἙλλλλάάδδαα,,  ἐἐκκηηδδεεύύθθηη  εεἰἰςς  ττόόνν  ΠΠααρρ--
θθεεννῶῶνναα  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΜΜοοννῆῆςς  ΠΠαανναα--
γγίίααςς  ΠΠεευυκκοοββοουυννοοϊϊααττρρίίσσσσηηςς  ΚΚεε--
ρρααττέέααςς,,  ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ἦἦττοο  ὁὁ  κκττίίττωωρρ..
ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥ    ΗΗ    ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗ..ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥ    ΗΗ    ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗ..
Ἡ σεπτή σορός τοῦ κοιμηθέντος τήν
14 Μαΐου 1950, Ἀειμνήστου καί Ἀοι-
δίμου 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 Πευκοβου-
νογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς. 
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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΕΕΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΕΕΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣΤΤΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΟΟΙΙ∆∆ΙΙΜΜΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ    ΗΗΜΜΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΟΟΙΙΜΜΕΕΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΟΟΙΙ∆∆ΙΙΜΜΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ    ΗΗΜΜΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΟΟΙΙΜΜΕΕ----

ΝΝΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥΝΝΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΑΑ´́ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΑΑ´́

ὉὉ  ἀἀεείίµµννηησσττοοςς  ἹἹεερράάρρχχηηςς  εεἶἶχχεε  γγεεννννηηθθῆῆ  εεἰἰςς  ττόό  χχωωρρίίοονν  ΠΠααννέέθθηηµµοονν,,  ἐἐππααρρχχίίααςς
ΚΚιισσσσάάµµοουυ  ττοοῦῦ  ννοοµµοοῦῦ  ΧΧααννίίωωνν  ΚΚρρήήττηηςς  ττήήνν  11ηηνν  ΜΜααρρττίίοουυ  11886611  κκααίί  ἔἔλλααββεε  ττόό
ὄὄννοοµµαα    ΓΓεεώώρργγιιοοςς..  ΓΓοοννεεῖῖςς  ττοουυ  ἦἦσσαανν  ὁὁ  ἹἹεερρεεύύςς  ΧΧααρράάλλααµµπποοςς  ΚΚααρρππααθθάάκκηηςς  κκααίί
ἡἡ  ΠΠρρεεσσββυυττέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή..    

ΤΤήήνν  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν  ππααιιδδεείίαανν  ἔἔλλααββεενν  εεἰἰςς
ττόό  ΠΠααννέέθθηηµµοονν,,  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ΧΧρρυυ--
σσοοππηηγγῆῆςς  ΧΧααννίίωωνν,,  εεἰἰςς  ττήήνν  ἈἈλλεεξξάάνν--
δδρρεειιαανν,,  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  ΘΘεεοολλοογγιικκήήνν  ΣΣχχοολλήήνν
ττοοῦῦ  ΤΤιιµµίίοουυ  ΣΣττααυυρροοῦῦ  εεἰἰςς  ἹἹεερροοσσόόλλυυµµαα..
ΠΠααρρααλλλλήήλλωωςς  ἔἔµµααθθεε  κκααίί  ἐἐκκααλλλλιιέέρρ--
γγηησσεε  ττήήνν  ττέέχχννηηνν  ττῆῆςς  ἉἉγγιιοογγρρααφφίίααςς..

∆∆ιιάάκκοοννοοςς  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ὑὑππόό  ττοοῦῦ
ΠΠααττρριιάάρρχχοουυ  ἹἹεερροοσσοολλύύµµωωνν  ΝΝιικκοοδδήή--
µµοουυ  ττόό  11888855.. ἈἈππόό  ττόό  11888866  ἐἐµµόόνναασσεε
εεἰἰςς  ττόό  ΚΚεελλλλίίοονν  ἍἍγγιιοοιι  ΠΠάάννττεεςς  ττῆῆςς
ἉἉγγίίααςς  ἌἌννννηηςς  εεἰἰςς  ἍἍγγιιοονν  ὌὌρροοςς,,  ὅὅπποουυ
ἔἔλλααββεε  ττόό  ΜΜέέγγαα  κκααίί  ἈἈγγγγεελλιικκόόνν  ΣΣχχῆῆµµαα
κκααίί  µµεεττωωννοοµµάάσσθθηη  ΜΜααττθθααῖῖοοςς..

ΤΤήήνν  2266--77--11889933 ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη
ἹἹεερροοµµόόννααχχοοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ΓΓρρηη--
γγοορρίίοουυ  κκααίί  κκααττέέσσττηη  ΠΠννεευυµµααττιικκόόςς
εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ἉἉγγίίααςς  ΛΛααύύρρααςς,,  εεἰἰςς
ττήήνν  ΣΣκκήήττηηνν  ττῶῶνν  ΚΚααυυσσοοκκααλλυυββίίωωνν,,
εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ΣΣίίµµωωννοοςς  ΠΠέέττρρααςς
κκααίί  ἀἀλλλλοοῦῦ..  ΣΣυυχχννάά  ἀἀππεεσσττέέλλεεττοο  εεἰἰςς  ττάά  ἉἉγγιιοορρεείίττιικκαα  ΜΜεεττόόχχιιαα  ττῶῶνν  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί
ττῆῆςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  κκααίί  εεἰἰςς  πποολλλλάάςς  ππεερριιοοδδεείίααςς..  

ΤΤόό  11991100  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ἈἈρρχχιιµµααννδδρρίίττηηςς  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ,,  γγννωω--
ρρίίσσααςς  ααὐὐττόόνν  ὡὡςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήνν  ττῆῆςς  ΡΡιιζζααρρίίοουυ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  ΣΣχχοολλῆῆςς..  ὉὉ
ἍἍγγιιοοςς  ΝΝεεκκττάάρριιοοςς  ττοοῦῦ  ἐἐχχάάρριισσεε  κκααίί  ττόό  ἘἘππιιγγοοννάάττιιόόνν  ττοουυ,,  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  εεὑὑρρίί--
σσκκεεττααιι  εεἰἰςς  ττόό  ∆∆εεσσπποοττιικκόόνν  ττῆῆςς  ΜΜοοννῆῆςς  ΕΕἰἰσσοοδδίίωωνν  ΚΚεερρααττέέααςς..

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 159-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος κατά τό
ἔτος 1916 ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ

Ναοῦ Ἀναλήψεως Παγκρατίου Ἀθηνῶν
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ἘνταλτήριονἘνταλτήριον
ΓράμμαΓράμμα

παρά τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου, Ἐπι-

σκόπου Πενταπό-
λεως τοῦ ἐν

Αἰγίνῃ, ἀπό μῆνα
Ἀπρίλιον 1910,1910,

ἐπιδοθέν μεθ᾽
Ἱεροῦ Ἐπιγονα-
τίου πρός τόν
ἹερομόναχονἹερομόναχον
τότε ΜατθαῖονΜατθαῖον
Καρπαθάκην,Καρπαθάκην,

βεβαιοῦν τήν εἰς
αὐτόν ἀνάθεσιν

τοῦ λειτουργήμα-
τος τῆς Πνευμα-

τικῆς Πατρότητος,
ἤτοι, τοῦ ἀναδέ-
χεσθαι τούς λογι-
σμούς, τά πάθη
καί τάς πράξεις

τῶν ἐξομολογου-
μένων, τοῦ οἰκονο-
μεῖν τήν σωτηρίαν
τῶν προσερχομέ-
νων εἰς μετάνοιαν,

τοῦ ἀποκείρειν
Μοναχούς, τοῦ
ἐξετάζειν τούς

ἀναγομένους εἰς
τό τῆς Ἱερωσύνης
ἀξίωμα, τοῦ γενέ-
σθαι «συνεργός

καί ὑπηρέτης τῆς
παρά Θεοῦ δοθεί-
σης ἡμῖν Πνευμα-
τικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Χάριτος».

Ο  ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣΟ  ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΗΡ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣΠΑΤΗΡ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΥΠΟ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΕΝ  ΑΙΓΙΝῌΥΠΟ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΕΝ  ΑΙΓΙΝῌ
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ΑΑἱἱ  ππεερριισσττάάσσεειιςς  ττόόνν  ἔἔφφεερροονν  ππάάλλιινν  εεἰἰςς  ττάά  ἹἹεερροοσσόόλλυυµµαα,,  ἀἀρργγόόττεερροονν  εεἰἰςς  ττήήνν
ΣΣµµύύρρννηηνν  κκααίί  ττήήνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολλιινν,,  ππάάλλιινν  εεἰἰςς  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ὌὌρροοςς  κκααίί  εεἰἰςς  ἈἈθθήή--
ννααςς..  ΤΤόό  11991144 ἵἵδδρρυυσσεενν  ἹἹεερρόόνν  ἩἩσσυυχχαασσττήήρριιοονν  εεἰἰςς  ττόόνν  ΚΚααρρααθθῶῶνναα  ΝΝααυυππλλίίοουυ..
ΤΤόό  11991166 ἐἐδδιιωωρρίίσσθθηη  ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοοςς  ττοοῦῦ  ΣΣιιµµωωννοοππεεττρρίίττιικκοουυ  ΜΜεεττοοχχίίοουυ  ττῆῆςς  ἈἈνναα--
λλήήψψεεωωςς  εεἰἰςς  ττόό  ΠΠααγγκκρράάττιιοονν  ἈἈθθηηννῶῶνν,,  ὅὅπποουυ  ἀἀννέέππττυυξξεε  σσπποουυδδααίίαανν  ππννεευυµµααττιικκήήνν
δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ἥἥττιιςς  ππααρρώώξξυυννεε  ττοούύςς  ἐἐππιιχχωωρρίίοουυςς  ἐἐφφηηµµεερρίίοουυςς..  ΤΤόό  11992222 ἐἐξξωωρρίί--
σσθθηη  δδιιάά  λλόόγγοουυςς  φφθθόόννοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜοοννήήνν  ΖΖεερρµµππίίττσσηηςς    ΣΣππάάρρττηηςς.. ΤΤόό  11992233
ἐἐππααννῆῆλλθθεενν  εεἰἰςς  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ὌὌρροοςς,,  ὅὅπποουυ  ἠἠσσκκήήττεευυσσεενν  ἐἐνν  ααὐὐσσττηηρρόόττηηττιι  εεἰἰςς  ττόό  ΚΚεελλ--
λλίίοονν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΜΜηηννᾶᾶ,,  θθέέσσιιςς  ΒΒίίγγλλαα,,  εεἰἰςς  ἀἀππόόκκρρηηµµννοονν  σσππήήλλααιιοονν,,  κκααίί  εεἰἰςς  ττόό  ἡἡσσυυ--
χχαασσττήήρριιοονν  ττῶῶνν  ΕΕἰἰσσοοδδίίωωνν  ττῆῆςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  ἔἔρρηηµµοονν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  

ΤΤόό  11992266,, µµεεττάά  ττήήνν  ἐἐππάάρρααττοονν  ἈἈλλλλααγγήήνν  ττοοῦῦ  ἡἡµµεερροολλοογγίίοουυ,,  ττῇῇ  ππρροοττρροοππῇῇ
πποολλλλῶῶνν  ππιισσττῶῶνν,,  ἐἐξξῆῆλλθθεε  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ὌὌρροουυςς  ππρρόόςς  ἐἐννίίσσχχυυσσιινν  ττοοῦῦ  ἹἹεερροοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς
ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..  

ΤΤόό  11992277 ἵἵδδρρυυσσεε  ττήήνν  ΓΓυυννααιι--
κκεείίαανν  ἹἹεερράάνν  ΜΜοοννήήνν  ττῶῶνν  ΕΕἰἰσσοο--
δδίίωωνν  ττῆῆςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ,,  ΠΠεευυκκοοββοουυ--
ννοογγιιααττρρίίσσσσηηςς,,  ΚΚεερρααττέέααςς  ἈἈττττιι--
κκῆῆςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  εεἰἰςς  ττήήνν  ἀἀκκµµήήνν  ττηηςς
ἠἠρρίίθθµµηη  ππλλέέοονν  ττῶῶνν  335500  ΜΜοονναα--
ζζοουυσσῶῶνν..

ΤΤόό  11993344 ἵἵδδρρυυσσεε  ττήήνν  ἀἀννδδρρώώαανν
ἹἹεερράάνν  ΜΜοοννήήνν  ΜΜεεττααµµοορρφφώώ--
σσεεωωςς  ττοοῦῦ  ΣΣωωττῆῆρροοςς,,  εεἰἰςς  ΚΚρρόόννιι--
ζζαανν  ΚΚοουυββααρρᾶᾶ  ἈἈττττιικκῆῆςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα
εεἰἰςς  ττήήνν  ἀἀκκµµήήνν  ττηηςς  ἠἠρρίίθθµµηη  ππεερρίί  ττοούύςς  220000  ΜΜοοννααχχοούύςς..  

ἽἽδδρρυυσσεε  ττάάςς  δδύύοο  ΛΛααύύρρααςς,,  δδύύοο  ΦΦάάρροουυςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς,,  ττοοῦῦ 2200οοῦῦ  ααἰἰῶῶννοοςς..
ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  δδιιάά  ττήήνν  ἀἀρρεεττήήνν  ττοουυ  ττήήνν  2266ηηνν  ΜΜααΐΐοουυ  11993355,, ὑὑππόό

ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ἀἀκκοολλοουυθθοούύννττωωνν  ττόό  ππάάττρριιοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν ἙἙοορρ--
ττοολλόόγγιιοονν,,  ἀἀπποοττεελλοουυµµέέννηηςς  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ∆∆ηηµµηηττρριιάάδδοοςς  ΓΓεερρµµααννοοῦῦ,,  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωω--
ρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόµµοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΖΖαακκύύννθθοουυ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόµµοουυ..

ΤΤέέλλοοςς,,  ττόό  11994488  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεενν  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜίίαανν,,
ἉἉγγίίαανν,,  ΚΚααθθοολλιικκήήνν  κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  δδιιάά  ττήήνν ἀἀδδιιάάκκοοπποονν  σσυυννέέχχιι--
σσιινν  ττῆῆςς  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ κκααίί  ττῆῆςς  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ    ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟ--
ΧΧΗΗΣΣ,,  ἕἕωωςς  ττῆῆςς  ἐἐννδδόόξξοουυ  ∆∆εευυττέέρρααςς  ἐἐππίί  γγῆῆςς  ΠΠααρροουυσσίίααςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  κκααίί  ΘΘεεοοῦῦ
κκααίί  ΣΣωωττῆῆρροοςς  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ..

ΤΤήήνν  1144ηηνν  ΜΜααΐΐοουυ  11995500  ἐἐκκοοιιµµήήθθηη  ἐἐνν  ΚΚυυρρίίῳῳ  ὁὁσσιιαακκῶῶςς..  ΠΠρροοσσεεττέέθθηη  εεἰἰςς  ττοούύςς  ΠΠαα--
ττέέρρααςς ααὐὐττοοῦῦ  κκααίί  σσυυννεεκκααττεερριιθθµµήήθθηη  µµεεττάά  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ττῆῆςς  ΘΘρριιααµµββεευυοούύσσηηςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,
ττῶῶνν  ἐἐχχόόννττωωνν  ττόό  πποολλίίττεευυµµαα  ααὐὐττῶῶνν  ἐἐνν  ΟΟὐὐρρααννοοῖῖςς..  ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥ    ΗΗ    ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗ..

Τό Κάθισμα τῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου
Ὄρους, ὅπου ἠγωνίσθη ἀσκητικῶς ὁ Ἱερ/χος
Ματθαῖος. Δεξιά διακρίνεται ὁ ἴδιος ἐπί
τοῦ παραθύρου ἀτενίζων τήν θάλασσαν.
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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 δια-
βόλου,
ἔνθα ἡ

κάθαρσις
καί ὁ φω-
τισμός
καί ἡ ἐξ
ὕψους

ἐνίσχυσις
καί αἱ
ἐλλάμ-

ψεις τοῦ
Ἁγίου

Πνεύμα-
τος.

ΤΤόό ΣΣππήήλλααιιοονν ὅὅπποουυ ἀἀσσκκήήττεευυσσεενν

ὁὁ ἹἹεερροομμόόννααχχοοςς ΜΜααττθθααῖῖοοςς
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ὁὁ ἹἹεερροομμόόννααχχοοςς ΜΜααττθθααῖῖοοςς

Ἀριστερά: Ἡ Βίγλα
εἰς τό Ἀκρωτήριον
Ἄκραθως. Κελλίον

Ἁγίου Μηνᾶ καί
Σπήλαιον ἀσκή-
σεως τοῦ Ἁγίου

Πατρός Ματθαίου.

ΤΤόό ΣΣππήήλλααιιοονν ὅὅπποουυ ἀἀσσκκήήττεευυσσεενν

Κάτω: Ἡ Ἱερά
Μονή Παναγίας
Πευκοβουνογια-

τρίσσης εἰς Κερα-
τέαν Ἀττικῆς κατά

τήν ἐποχήν τοῦ
κτίτορος αὐτῆς
Ἀρχιμανδρίτου
Ματθαίου Καρ-
παθάκη, τοῦ κα-
τόπιν Βρεσθένης
Ματθαίου καί με-
τέπειτα Ἀρχιεπι-

σκόπου τῶν
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν

καί πάσης Ἑλλά-
δος (φωτογραφία

περί τό 1940)

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 
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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 Παρεκ-
κλήσια, τό Ἀρχονταρίκιον καί ἄλλοι βοηθητικοί χῶροι.

Ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης. Διακρίνεται εἰς
τό κέντρον τό μεγαλοπρεπές καθολικόν τῆς Μονῆς, ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου, ὄπισθεν δέ αὐτοῦ τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος,

δεξιά ἐπάνω ἡ Ζωοδόχος Πηγή καί ἀριστερά εἰς τό βάθος ὁ Ἅγιος Μόδεστος.
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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 Ἐπί-

σκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος 
μετά τῆς ἀκολουθίας του.

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 Με-
γαρίδος Μελέτιος, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Β´, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ
Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ Μεσση-
νίας Γρηγόριος, ὁ Πατρῶν
Ἀνδρέας, ὁ Κορινθίας Κάλλι-
στος, ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας
Ἰωάννης, ὁ Τρίκκης καί Στα-
γῶν Βησσαρίων, (περί τό
1960).
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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.

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 Πει-

ραιῶς, τήν Ἡμέραν τῶν Θεο-
φανείων τοῦ 1950
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Μέρος τῆς
ἀδελφότη-
τος τῆς Ἱ.
Μονῆς τῶν
Εἰσοδίων

τῆς Θεοτό-
κου Κερα-

τέας εἰς
τόν Παρ-
θενῶνα

μετά τῆς
Ἱερᾶς Συ-

νόδου
κατά τόν
Ἑσπερι-
νόν τῆς

Ἀγάπης τό
1959. Δια-
κρίνεται ἡ

λάρναξ
τῶν λειψά-

νων τοῦ
Κτίτορος

τῆς Μονῆς,
Ἀρχιεπ.
κυροῦ

Ματθαίου.

   Ἀναμνη-
στικόν

ἀπό τήν
τελετήν

τοῦ Ἁγίου
Μύρου κα-
θαγιασθέν-

τος ὑπό
τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου

τῶν διαδό-
χων 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 μακα-
ριστοῦ 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 Πευκοβου-
νογιατρίσσης, ἧς ἦτο ὁ κτίτωρ
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ΕΕ))    ΑΑΙΙ    ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝΑΑΙΙ    ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝΩΩΔΔΙΙΑΑΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΨΨΕΕΥΥΔΔΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΩΩΝΝΩΩΔΔΙΙΑΑΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΨΨΕΕΥΥΔΔΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΩΩΝΝ
ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΤΤΩΩΝΝ,,  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΤΤΩΩΝΝ,,  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ

ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΙΙΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΤΤΩΩΝΝΩΩΝΝ ΣΣΥΥΝΝ  ΣΣΥΥΝΝ  ΑΑΥΥΤΤΑΑΥΥΤΤῼῼῼῼ

ΤΤήήνν  2266ηηνν  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,, µόλις 1122 ἡµέρας µετά τήν κοίµησιν τοῦ ἈειµνήστουἈρχιεπισκόπου Ματθαίου, οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι,,  ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοο--µµοοςς,,  ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρµµααννόόςς,,  ὁὁ  ΧΧρριισσττιιααννοουυππόόλλεεωωςς  ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  κκααίί  ὁὁ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοο--λλύύκκααρρπποοςς,, δδιιάά  ττῆῆςς  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ  ἀἀρριιθθµµόόςς  1133,, δηµοσιευθείσης εἰς τό ἐπίσηµον Πε-ριοδικόν των, ««ἩἩ  ΦΦωωννήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς »» ἀἀρριιθθµµ..  ττεεύύχχοουυςς  8866,,  1122  ἸἸοουυννίίοουυ  11995500,,  σσεελλ..77,, ἀἀππεεκκήήρρυυξξαανν  ὅὅσσαα  εεἶἶχχοονν  γγρράάψψεειι,,  ὑὑπποογγρράάψψεειι  κκααίί  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι  ἀἀππόό  ττόό  11993377  ἕἕωωςς  ττόόττεε,,κκααθθώώςς  κκααίί  ττάά  ππεερρίί  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,,  κκααίί  εεἶἶπποονν  ὅὅττιι  ἐἐππιισσττρρέέφφοουυνν  εεἰἰςς  ττήήννὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ὉὉµµοολλοογγίίαανν  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  εεἶἶχχοονν  δδιιαακκηηρρύύξξεειι  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355..  ἘἘππίί  λλέέξξεειι  δδέέ  ἐἐδδήήλλοουυνν::  ««ΚΚααττάά  ττόό  ΣΣωωττήήρριιοονν  ἔἔττοοςς  11993355  ἐἐκκηηρρύύξξααµµεε  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν
ττῶῶνν  ΚΚααιιννοοττόόµµωωνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΝΝ· ἐἐππααννααλλααµµββάάννοοµµεενν  κκααίί  ααὖὖθθιιςς ττήήνν
ττοοιιααύύττηηνν  δδιιαακκήήρρυυξξιινν  κκααίί  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαανν  ἐἐννττεελλλλόόµµεεθθαα  ττήήνν  ἐἐφφααρρµµοογγήήνν ττοοῦῦ  ΑΑ´́  ΚΚαα--
ννόόννοοςς  ττοοῦῦ  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  δδεεδδοοµµέέννοουυ  ὅὅττιι  ττάά  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  ττεε--
λλοούύµµεενναα  ΜΜυυσσττήήρριιαα,,  ὡὡςς  ΣΣχχιισσµµααττιικκῶῶνν  ὄὄννττωωνν  ττοούύττωωνν,,  σσττεερροοῦῦννττααιι  ττῆῆςς  ἉἉγγιιαασσττιικκῆῆςς
ΧΧάάρριιττοοςς..  ..  ..  ..  ..  ..  ΠΠρροοσσκκααλλοοῦῦννττεεςς  δδέέ  ὑὑµµᾶᾶςς,,  ααἵἵρροοµµεενν  ττάά  ἐἐξξ  ὑὑππααιιττιιόόττηηττοοςς  ἡἡµµῶῶνν  δδηηµµιι--
οουυρργγηηθθέένντταα  σσκκάάννδδααλλαα κκααίί  ππρρόόςς  ττοοῦῦττοο  ἀἀνναακκααλλοοῦῦµµεενν  κκααίί  ἀἀπποοκκηηρρύύσσσσοοµµεενν ππᾶᾶνν  ὅὅ,,ττιι
ἀἀππόό  ττοοῦῦ  ἔἔττοουυςς  11993377  ἕἕωωςς  σσήήµµεερροονν  ἐἐγγρράάφφηη  κκααίί  ἐἐλλέέχχθθηη  ὑὑφφ᾽̓  ἡἡµµῶῶνν,,  δδιιάά  κκηηρρυυγγµµάάττωωνν,,
δδιιαασσααφφήήσσεεωωνν,,  δδηηµµοοσσιιεευυµµάάττωωνν  κκααίί  ἘἘγγκκυυκκλλίίωωνν,,  ἀἀππάάδδοονν  κκααίί  ἀἀννττιισσττρρααττεευυόόµµεεννοονν
ππρρόόςς  ττάάςς  ἈἈρρχχάάςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἈἈννααττοολλιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααίί  ττοοῦῦ  ὑὑφφ᾽̓
ἡἡµµῶῶνν  δδιιεεξξααγγοοµµέέννοουυ  ἹἹεερροοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς  ὑὑππέέρρ  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  οοὗὗττιιννοοςς  ττόό  κκήήρρυυγγµµαα  ππεε--
ρριιλλααµµββάάννεεττααιι  ἐἐνν  ττῇῇ  ἐἐκκδδοοθθεείίσσῃῃ  ἘἘγγκκυυκκλλίίῳῳ  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  κκααττάά  ττόό  ἔἔττοοςς  11993355
ἄἄννεευυ  οοὐὐδδεεµµιιᾶᾶςς  ππρροοσσθθήήκκηηςς  κκααίί  ἀἀφφααιιρρέέσσεεωωςς  κκααίί  ααὐὐττόόνν  ἀἀκκόόµµηη  ττόόνν  ἐἐππιισσττηηµµοοννιικκόόνν
ὅὅρροονν  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» ..  ..  ..  ..  ἐἐππ᾽̓  εεὐὐκκααιιρρίίᾳᾳ  δδιιαακκηηρρύύσσσσοοµµεενν  ὅὅττιι  ππάάννττεεςς  ἡἡµµεεῖῖςς
δδέέοονν  ννάά  φφυυλλάάσσσσωωµµεενν  ττήήνν  ὑὑφφ᾽̓  ἡἡµµῶῶνν  δδοοθθεεῖῖσσαανν  ὉὉµµοολλοογγίίαανν  ἐἐνν  ἔἔττεειι  11993355  ἀἀκκεερρααίίαανν
µµέέχχρριι  ττέέλλοουυςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ἡἡµµῶῶνν  ἐἐππιικκααλλοούύµµεεννοοιι  ττόό  ἔἔλλεεοοςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  δδιιάά  ππᾶᾶσσαανν  ππααρρέέκκ--
κκλλιισσιινν.. ΣΣττῶῶµµεενν  ὅὅθθεενν  κκααλλῶῶςς..  ΜΜεεττ᾽̓  ΕΕὐὐχχῶῶνν  ∆∆ιιααππύύρρωωνν  

ἩἩ  ἹἹεερράά  ΣΣύύννοοδδοοςς  
ὉὉ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΤΤάά  ΜΜέέλληη  

††  ὉὉ  ΠΠρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΜΜΟΟΣΣ,,      ††  ὉὉ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΟΟΣΣ
††  ὉὉ  ΧΧρριισσττιιααννοουυππόόλλεεωωςς  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ

††  ὉὉ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΡΡΠΠΟΟΣΣ »»
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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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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 172-ἩἩ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ..  1133//2266--55--11995500 ττῶῶνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωννΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ  ττήήνν  ΜΜεεγγααλλυυττέέρραανν  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΣΣΙΙΝΝ τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων αἱὁποῖαι ἐγένοντο ὑπό τοῦ Ἀειµνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου (Καρ-παθάκη) τόν Σεπτέµβριον τοῦ 11994488,,  ἀἀπποοδδεειικκννύύοουυσσαα  ααὐὐττάάςς  ∆∆ΟΟΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΣΣ    ΚΚΑΑ--ΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΣΣ,,  δδιιόόττιι  δδιι᾽̓  ααὐὐττῆῆςς  ὁὁµµοολλοογγοοῦῦνν  µµόόννοοιι  ττωωνν  οοἱἱ  44  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  ὁὁ  ππρρ..  ΦΦλλωωρρίί--ννηηςς  κκααίί  λλοοιιπποοίί,,  ὅὅττιι  ττόό  11994488  δδέένν  ὑὑφφίίσσττααττοο  οοὔὔττεε  εεἷἷςς  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς,,οοὕὕττωωςς  ὥὥσσττεε  ννάά  δδύύννααττααιι  κκααννεείίςς  ννάά  ἐἐππιικκααλλεεσσθθῇῇ  ττόόνν  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα..ἩἩ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ    ἀἀννααννττίίρρρρηηττοονν  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΞΞΙΙΝΝ ὅτι κατά τό11994488 ὁ µόνος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, διότι διά τῆςἰδίας αὐτῶν ὁµολογίας ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ των διακηρύσσουν ὅτι, οὔτε ὁὁ  ππρρ..ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς,,  οὔτε ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρµµααννόόςς,,  οὔτε ὁὁ  ΧΧρριισσττιιααννοουυ--ππόόλλεεωωςς  ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς,,  οὔτε ὁὁ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλύύκκααρρπποοςς,, ἦσαν Ὀρθόδοξοι κατάτό 11994488 ὅτε ἐγένοντο αἱ χειροτονίαι. Καθώς µόνοι των διά τῆς Ἐγκυκλίουτων ὁµολογοῦν, ἀἀππόό  ττόό  11993377  ἕἕωωςς  ττήήνν  2266ηηνν  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11995500  δδέένν  ἦἦσσαανν  ὈὈρρθθόό--δδοοξξοοιι,, καί µόλις τόν Μάϊον τοῦ 11995500  ἐπανῆλθον καί ἐπέστρεψαν εἰς τήνὈρθοδοξίαν τήν ὁποίαν εἶχον ὁµολογήσει τό 11993355,, γράφοντες: ««ααἵἵρροοµµεενν  ττάά
ἐἐξξ  ὑὑππααιιττιιόόττηηττοοςς  ἡἡµµῶῶνν  δδηηµµιιοουυρργγηηθθέένντταα  σσκκάάννδδααλλαα  κκααίί  ππρρόόςς  ττοοῦῦττοο  ἀἀνναακκααλλοοῦῦµµεενν
κκααίί  ἀἀπποοκκηηρρύύσσσσοοµµεενν  ππᾶᾶνν  ὅὅ,,ττιι  ἀἀππόό  ττοοῦῦ  ἔἔττοουυςς  11993377  ἕἕωωςς  σσήήµµεερροονν  ἐἐγγρράάφφηη  κκααίί  ἐἐλλέέχχθθηη
ὑὑφφ᾽̓  ἡἡµµῶῶνν,,  δδιιάά  κκηηρρυυγγµµάάττωωνν,,  δδιιαασσααφφήήσσεεωωνν,,  δδηηµµοοσσιιεευυµµάάττωωνν  κκααίί  ἘἘγγκκυυκκλλίίωωνν  ..  ..  ..
κκααίί  ααὐὐττόόνν  ἀἀκκόόµµηη  ττόόνν  ἐἐππιισσττηηµµοοννιικκόόνν  ὅὅρροονν  ∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ..  ..  ..»»ἩἩ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ  ρριιζζιικκήήνν  ΑΑΝΝΑΑΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΝΝ  κκααίί  ἘἘκκµµηηδδέέννιισσιινντοῦ ἐπιχειρήµατός των, ὅτι δῆθεν κατά τό 11994488  ὁ Βρεσθένης Ματθαῖοςἠγνόησε τούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους καί προέβη µόνος του εἰς χειροτο-νίας νέων Ἐπισκόπων. ∆∆ιιόόττιι  ἐἐνν  ααὐὐττῇῇ  ὁὁµµοολλοογγεεῖῖττααιι  ρρηηττῶῶςς  κκααίί  κκααττηηγγοορρηηµµαα--ττιικκῶῶςς  ὅὅττιι  οοὗὗττοοιι  δδέένν  ἦἦσσαανν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  κκααθθ᾽̓  ὅὅλλοονν  ττόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ἀἀππόό  ττόό  11993377  ἕἕωωςςττόό  11995500  κκααίί  ββεεββααίίωωςς  δδέένν  ὑὑππῆῆρρχχοονν  οοὔὔττεε  κκάάπποοιιοοιι  ἄἄλλλλοοιι..Οἱ ἴδιοι λοιπόν µαρτυροῦν ὅτι ἀπό τό 11993377  ἕἕωωςς  ττόό  11995500δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καίὅτι τότε, ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11995500,,  ἐπανέρχονται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαντοῦ 11993355..  ΤΤοοῦῦττοο  σσηηµµααίίννεειι  ὅὅττιι  κκααττάά  ττόό  1133εεττέέςς  ἐἐκκεεῖῖννοο  δδιιάάσσττηηµµαα,,  κκααίί  ἰἰδδιιααιιττέέρρωωςςκκααττάά  ττόό  11994488  ὅὅττεε  ἐἐγγέέννοοννττοο  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι,,  δδέένν  ὑὑππῆῆρρχχοονν  ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίί--σσκκοοπποοιι  ππλλήήνν  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ..  ἘἘκκεεῖῖννοοςς  µµόόννοοςς  δδιιεεκκρράάττεειι  ἀἀδδιιαακκόόππωωςς,,ἀἀννοοθθεεύύττωωςς  κκααίί  ἀἀππααρραασσααλλεεύύττωωςς  ττήήνν  ∆∆ιιαακκηηρρυυχχθθεεῖῖσσαανν  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝ  ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί  ΑΑΠΠΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΙΙΝΝ  ττῆῆςς  ΚΚαακκοοδδόόξξοουυ  ΝΝεεοοηηµµεε--ρροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττῶῶνν  κκοοιιννωωννοούύννττωωνν  ααὐὐττῆῆςς  ὡὡςς  ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ,, ὡὡςςἈἈπποοκκεεκκοοµµµµέέννωωνν  ττοοῦῦ  ΣΣώώµµααττοοςς  ττῆῆςς  ΜΜιιᾶᾶςς,,  ἉἉγγίίααςς,,  ΚΚααθθοολλιικκῆῆςς  κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςςἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  κκααίί  ττῶῶνν  ΜΜυυσσττηηρρίίωωνν  ααὐὐττῶῶνν  ΣΣττεερροουυµµέέννωωνν  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς  ττοοῦῦἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς,,  σσυυµµφφώώννωωςς  ππρρόόςς  ττάάςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ττρριιῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόό--ξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ττοοῦῦ  11558833,,  11558877  κκααίί  11559933..  
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Ἡ Ὀρθόδοξος Ὁµολογία τόν ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355  διεκήρυσσε τοῦτο ὄχι µόνον διάτήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί διά πᾶσαν ἄλληντοπικήν Ἐκκλησίαν ἔχουσαν πνευµατικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίανµετ᾽ αὐτῆς, ἔστω καί ἄν αὕτη ἠκολούθη τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον. ἌἌλλλλωωσσττεεδδιἰ̓   ααὐὐττόό  κκααίί  ττόό  11993355  ἐἐγγέέννοοννττοο  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ἘἘππιισσκκόόππωωνν.. Ἐάν ἡ ΝεοηµερολογιτικήἘκκλησία καί αἱ κοινωνοῦσαι µετ᾽ αὐτῆς Παλαιοηµερολογιτικαί ἦσαν Ὀρθό-δοξοι, τότε αἱ χειροτονίαι τοῦ 11993355 θά ἦσαν Ἄκυροι, Ἀνυπόστατοι καί Κατα-δικαστέαι, οἱ δέ χειροτονήσαντες καί χειροτονηθέντες θά ἦσαν Σχισµατικοί. ἘἘππίί  ππλλέέοονν  ττοούύττωωνν,,  ἡἡ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς,,  ἀἀρριιθθµµ..  1133//2266--55--11995500  ττοοῦῦ  ππρρ..ΦΦλλωωρρίίννηηςς  κκααίί  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  ττρριιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ  κκααίί  ΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΜΜΑΑΧΧΗΗ--ΤΤΟΟΝΝ    ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑ ὅτι εἰς τάς τελεσθείσας χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦΒρεσθένης Ματθαίου τό 11994488 δέν ἔχει ἐφαρµογήν οοὔὔττεε ὁ Α´ Ἀποστολικός Κα-νών οοὔὔττεε οἱοσδήποτε ἄλλος προβλέπει τήν ὑπό δύο ἤ τριῶν Ἐπισκόπων χει-ροτονίαν Ἐπισκόπου. Καί τοῦτο διότι αὕτη µµααρρττυυρρεεῖῖ  κκααίί  ββεεββααιιώώννεειι τήνὁµολογίαν τῶν 44  Ἐπισκόπων ὅτι, κκααττάά  ττήήνν  ππεερρίίοοδδοονν  ἐἐκκεείίννηηνν  ππέέρραανν  ττοοῦῦ  ΒΒρρεε--σσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ,,  ∆∆ΕΕΝΝ    ΥΥΠΠΗΗΡΡΧΧΟΟΝΝ    ΑΑΛΛΛΛΟΟΙΙ    ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ..ὉὉ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν καί οἱ σχετικοί ἄλλοι Κανόνες ἐντέλλονται τήνσυµµετοχήν καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ΕΕΦΦ’’    ΟΟΣΣΟΟΝΝ    ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥΝΝ,, ὄὄχχιιὅὅµµωωςς  κκααίί  ὅὅτταανν  δδέένν  ὑὑππάάρρχχοουυνν..  Οἱ Κανόνες αὐτοί προϋποθέτουν ὅτι ὑὑππάάρρχχοουυννκαί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καί δι᾽ αὐτό ἀπαγορεύουν τήν χειροτονίανὑφ᾽ ἑνός καί κηρύσσουν αὐτήν Ἄκυρον. Ὅταν ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ὀρθό-δοξοι Ἐπίσκοποι καί δέν καλοῦνται νά συµµετάσχουν εἰς τήν χειροτονίανἘπισκόπου ὑπάρχει παράβασις. ὍὍτταανν  ∆∆ΕΕΝΝ  ὑὑππάάρρχχοουυνν ἄλλοι Ὀρθοδοξοι Ἐπί-σκοποι, ποῖος νά κληθῇ νά συµµετάσχῃ εἰς τήν Ἐκλογήν καί ΧειροτονίανἘπίσκόπου; ἈἈππααγγοορρεεύύεεττααιι  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ  µµόόννοοςς  ττοουυ  ὁὁ  εεἶἶςς,,  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  ὑὑππάάρρχχῃῃκκααίί  ἕἕττεερροοςς.. Ὅταν ὅµως δέν ὑπάρχῃ ἄλλος Ἐπίσκοπος δέν δύναται νά γίνε-ται ἐπίκλισις τοῦ Α´ Ἀποστολικοῦ ἤ οἱουδήποτε ἄλλου σχετικοῦ Κανόνος.∆∆ΕΕΝΝ  ἀἀππααγγοορρεεύύοουυνν  οοἱἱ  ἹἹεερροοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήνν  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ὅὅτταανν  δδέέννὑὑππάάρρχχῃῃ  ἄἄλλλλοοςς,,  ὡὡςς  ἀἀδδυυννααττοοῦῦννττοοςς  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςς,,  ὡὡςς  µµήή  ἔἔχχοοννττοοςς  ττήήνν  ππρρόόςς  ττοοῦῦττοοἱἱεερροουυρργγιικκήήνν  ἱἱκκααννόόττηητταα..  ΟΟὐὐδδεείίςς  ΚΚααννώώνν  ἀἀννααφφέέρρεειι  ὅὅττιι  ἀἀππααγγοορρεεύύεεττααιι  ννάά  χχεειι--ρροοττοοννῆῆττααιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὑὑππόό  ἑἑννόόςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ὅὅτταανν  δδέένν  ὑὑφφίίσσττααττααιι  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόό--δδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς..  ἩἩ  ἀἀππααγγόόρρεευυσσιιςς  ἰἰσσχχύύεειι  ὅὅτταανν  ὑὑππάάρρχχῃῃ  ἔἔσσττωω  κκααίί  ἕἕννααςς  ἀἀκκόόµµηηὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς.. ὍὍτταανν  ὅὅµµωωςς  δδέένν  ὑὑππάάρρχχῃῃ  ἄἄλλλλοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ππλλέέοονν  ττοοῦῦἑἑννόόςς,,  ὅὅππωωςς  ἀἀππεεδδεείίχχθθηη  ἱἱσσττοορριικκῶῶςς  ὅὅττιι  δδέένν  ὑὑππῆῆρρχχεενν  ἄἄλλλλοοςς  ττόό  11994488,,  ττόόττεε  δδέέννἔἔχχεειι  ἐἐφφααρρµµοογγήήνν  ἡἡ  ἀἀππααγγόόρρεευυσσιιςς  ττοοῦῦ  ΚΚααννόόννοοςς  ααὐὐττοοῦῦ  κκααίί  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  σσχχεεττιικκῶῶνν..ΟΟἱἱ  ΚΚααννόόννεεςς  ααὐὐττοοίί  ππρροοϋϋπποοθθέέττοουυνν  ὅὅττιι  ὑὑππάάρρχχοουυνν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ἤἤ  ὅὅττιιὑὑππάάρρχχεειι  ΣΣύύννοοδδοοςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  κκααίί  δδιιααλλααµµββάάννοουυνν  ττήήνν  ππεερρίίππττωωσσιινν  ππααρρααββάάσσεεωωςςττῆῆςς  ΣΣυυννοοδδιικκόόττηηττοοςς  δδιιάά  ττῆῆςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς..
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 174-∆∆έένν  ὑὑππάάρρχχεειι  ΚΚααννώώνν  ννάά  ἀἀππααγγοορρεεύύῃῃ  ττόόνν  ἕἕνναα ἐἐππίίσσκκοοπποο  ννάά  χχεειιρροοττοοννῇῇ  ὅὅττααννεεἶἶννααιι  µµόόννοοςς  ττοουυ  κκααίί  δδέένν  ὑὑππάάρρχχῃῃ  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς..∆∆ιιάά  ττῆῆςς  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  λλοοιιππόόνν  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ 1133//2266  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,, καί οἱ 44  τότε ἐπιζῶντεςἈρχιερεῖς ΕΕΠΠΕΕΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΑΑΝΝ  ΑΑ∆∆ΙΙΑΑΨΨΕΕΥΥΣΣΤΤΩΩΣΣ  τήν ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ--ΤΤΗΗΤΤΑΑ,, ὅτι ὁὁ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ὁ ὁποῖος ὑπῆρχεν ττόόνν  ΣΣεε--ππττέέµµββρριιοονν  ττοοῦῦ  11994488 ἦτο ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος (Καρπαθάκης). ∆ιά τοῦτο δένδύνανται νά ἐπικαλοῦνται οὔτε τόν Α´ Ἀποστολικόν Κανόνα οὔτε ἄλλουςσχετικούς Κανόνας, καθώς ππρροοϋϋππόόθθεεσσιιςς  ττῆῆςς  ἐἐφφααρρµµοογγῆῆςς  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ΚΚααννόόννωωννααὐὐττῶῶνν  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι,,  ἐἐννῶῶ  ὑὑππάάρρχχοουυνν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ἀἀγγννοοοοῦῦννττααιι  ααὐὐθθααιιρρέέ--ττωωςς..  Τό 11994488,,  κατά τήν ἰδίαν αὐτῶν ὁµολογίαν οἱ 44, ∆∆ΕΕΝΝ  ἦἦσσαανν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι..∆∆ηηλλααδδήή  ττόό  11994488  ∆∆ΕΕΝΝ    ΥΥΠΠΗΗΡΡΧΧΟΟΝΝ    ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι..ἘἘππίί  ππλλέέοονν,, γεννᾶται τό ἐρώτηµα, διατί δέν ἔκαναν αὐτήν τήν Ὁµολογίαν τόθέρος τοῦ 11994488 ὥστε νά ἑνωθοῦν µετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ὅταν αὐτός τόἐζήτη ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον µέ τήν ἀπό 99--77--11994488 ἐπιστολήν του; Ἡ ἐκ µέρους των ἔλλειψις αὐτῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τό 11994488,,  τούςἀπέκλεισεν ἀπό τήν συµµετοχήν των εἰς τάς χειροτονίας Ἐπισκόπων τάςὁποίας ∆∆ιικκααίίωωςς  κκααίί  ΚΚααννοοννιικκῶῶςς ἐτέλεσεν µόνος του τότε ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος.Μή θέλοντες νά ὁµολογήσουν τό 11994488 ὅ,τι ὡµολόγουν ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355,,ἔἔλλυυσσαανν  ττάάςς  χχεεῖῖρρααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  µµόόννοοςς  ττοουυ  κκααίίἐἐξξηησσφφάάλλιισσαανν  ττήήνν  ἀἀδδιιααµµφφιισσββήήττηηττοονν  ΚΚααννοοννιικκόόττηητταα  κκααίί  ἘἘγγκκυυρρόόττηητταα  ττῶῶνν  ΧΧεειι--ρροοττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  εεἰἰςς  ττάάςς  ὁὁπποοίίααςς  ππρροοέέββηη  ττόόττεε  οοὗὗττοοςς..ΠΠλλήήνν  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττωωνν  ἱἱσσττοορριικκῶῶνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  δδιιάά  ττῆῆςς  ἐἐννλλόόγγῳῳ  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ,,  ἀἀρριιθθµµ..  1133//2266--55--11995500,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  ββεεββααιιώώννεειι  ὅὅττιι  κκααττάά  ττόό  11994488∆∆ΕΕΝΝ    ΥΥΠΠΗΗΡΡΧΧΕΕΝΝ    ΑΑΛΛΛΛΟΟΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ,,  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΚΚΝΝΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΤΤΙΙΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΘΘΕΕΙΙΣΣΑΑΙΙ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ    ΕΕΓΓΚΚΥΥΡΡΟΟΝΝ,,    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ∆∆ΟΟΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ--ΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΝΝ  κκααίί  δδέένν  δδύύννααττααιι  ννάά  ἐἐγγεερρθθῇῇ  ππεερρίί  ααὐὐττῶῶνν  ἀἀµµφφιισσββήήττηησσιιςς  ὑὑππόό  οοὐὐδδεεννόόςς..ἈἈλλλλάά  κκααίί  ααὕὕττηη  ἡἡ  ὉὉµµοολλοογγίίαα  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  δδιιεεττύύππωωσσαανν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν  ττῆῆςς2266ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,, ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςς,,  ΚΚααννοοννιικκῶῶςς  κκααίί  ἹἹσσττοορριικκῶῶςς  ἐἐξξεεττααζζοοµµέέννηη,,ἦἦττοο  ὑὑπποοκκρριιττιικκήή  κκααίί  µµόόννοονν  φφααιιννοοµµεεννιικκῶῶςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς,,  κκααίί  δδέένν  ττοούύςς  ἀἀππεεκκαα--ττέέσσττηησσεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν δδιιάά  πποολλλλοούύςς  λλόόγγοουυςς::αα))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  δδέένν  ἀἀννέέφφεερροονν τό γεγονός ὅτι κατά τό διάστηµα 11993377--11995500,, κατάτό ὁποῖον αὐτοί δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἦτο ὁ µόνοςὈρθόδοξος Ἐπίσκοπος.ββ))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  δδέένν  ἀἀννεεγγννώώρριισσαανν τάς Χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθέ-νης Ματθαίου τό 11994488,, ὅτι ἦσαν ΚΚααννοοννιικκααίί  κκααίί  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι,, ὡὡςς ὑὑππόό  ττοοῦῦ  µµόό--ννοουυ  ττόόττεε  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττεελλεεσσθθεεῖῖσσααιι,, τήν στιγµήν κατά τήν ὁποίαν
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διά τούς ἑαυτούς των ὡµολόγουν δηµοσίως ὅτι κατά τό 1133εεττέέςς διάστηµα11993377--11995500  δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καί ὅτι µµόόλλιιςς  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11995500  ἐπέστρε-φον εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ 11993355.γγ))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  δδέένν  ἀἀππηηυυθθύύννθθηησσαανν πρός τούς ὑπάρχοντας Ὀρθοδόξους Ἐπισκό-πους, τούς ἀπό Ματθαίου προερχοµένους, διά νά φανῇ ὅτι ὄντως πιστεύουνεἰς τά ὅσα γράφουν εἰς τήν Ἐγκύκλιόν των, ὅτι δηλαδή πράγµατι ἐπιστρέ-φουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ 11993355 τήν ὁποίαν παραδέχονται ὅτιδέν εἶχον κατά τό διάστηµα 11993377  --  11995500..δδ)) ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  δδέένν  ἀἀππεεκκήήρρυυξξαανν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ἐπισήµωςδιά ∆ικαστικοῦ Κλητῆρος ὡς εἶχον πράξει τόν Μάϊον τοῦ 11993355..εε))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  ἀἀννττίί  ννάά  ππρροοσσέέλλθθοουυνν  εἰς τούς ὑπάρχοντας Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπουςπρός Ἕνωσιν, ἀπέσπασαν πιστούς ἐκ τῆς δικαιοδοσίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπι-σκόπων, εἰσέβαλον εἰς τήν Ἀνδρώαν Μονήν Μεταµορφώσεως τοῦ κτίτοροςΜατθαίου εἰς Κουβαρᾶν Κερατέας, προεκάλεσαν διχασµόν καί βιαιοπραγίαςεἰς τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προέβησαν ἀνόµως εἰς χειροτονίαςΜοναχῶν καί Κληρικῶν ἐντός τῆς Μονῆς τοῦ Ἀειµνήστου Ματθαίουἀγνοοῦντες τούς Ἀρχιερεῖς του, ὡδήγησαν τούς Μοναχούς εἰς µακροχρονί-ους δικαστικούς ἀγῶνας µεταξύ των, καί τελικῶς ἐξεδίωξαν τούς ἐναπο-µείναντας Ὀρθοδόξους Μοναχούς οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νά οἰκοδοµήσουννέαν Μονήν εἰς παρακείµενον χῶρον.σσττ))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  ἐἐάάνν  ἐἐππίίσσττεευυοονν ὅτι, διά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου, 1133//2266  ΜΜααΐΐοουυ11995500,, (ἡ ὁποία ἀναιρεῖ ὡς κακοδόξους ὅλας τάς θέσεις των τάς δηµοσιευθεί-σας µεταξύ 11993377  καί 11995500 καί ὁµολογεῖ ἐπιστροφήν εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ11993355)),, ἐἐππέέσσττρρεεφφοονν  εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, τότε πῶς δέν ἦσαν δι᾽ αὐτούς Ὀρθό-δοξοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἵσταντο εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ 11993355,,  ἤἤττοοιιὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  κκααίί  οοἱἱ  ἈἈρρχχιιεερρεεῖῖςς  ττοουυ  κκααίί  οοἱἱ  ἕἕωωςς  ττέέλλοουυςς  σσύύνν  ααὐὐττῷῷ,,  οἱὁποῖοι ποτέ δέν παρέκκλινον ἀπό αὐτήν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν οὔτεἀπώλεσαν αὐτήν;ζζ))  ∆∆ΙΙΟΟΤΤΙΙ  ττήήνν  1111ηηνν  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  11995500,, ἀπεκαλύφθη πλήρως ττόό  ψψεευυδδέέςς  κκααίίὑὑπποοκκρριιττιικκόόνν  τῆς Ὁµολογίας τῆς 2266ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,, ἡ ὁποία εἰς ἄλλας σκο-πιµότητας ἀπέβλεπεν καί δδέένν  ἦἦττοο  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς..  Μέ δηµοσίευµά του εἰς τήν Ἐφηµερίδα ««ΒΒρρααδδυυννήήνν»»  1111--1122--11995500,, ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωω--ρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς  ἀἀνναακκααλλεεῖῖ  ττήήνν  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν  τῆς 2266ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  11995500,, ἀποκαλῶναὐτήν ππρρᾶᾶξξιινν  ἀἀµµύύννηηςς καί µή θεωρῶν αὐτήν ὡς ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγιικκήήνν∆∆ιιαακκήήρρυυξξιινν.. ∆ιότι µεταξύ ἄλλων ἐν αὐτῇ γράφει: ««ΕΕἶἶννααιι  µµέένν  ἀἀλληηθθέέςς  ὅὅττιι  ἡἡµµεεῖῖςς,,
ἀἀππεεφφύύγγααµµεενν  κκααττ᾽̓  ἀἀρρχχάάςς  ἐἐκκ  σσεεββαασσµµοοῦῦ  ππρρόόςς  ττήήνν  ἔἔννννοοιιαανν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ννάά  κκηηρρύύξξωω--
µµεενν  ααὐὐττήήνν  ὡὡςς  ΣΣχχιισσµµααττιικκήήνν  δδιι᾽̓  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ,,  ἐἐννῶῶ  ααὕὕττηη  ἐἐκκήήρρυυξξεενν  ἡἡµµᾶᾶςς

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:40 PM  Page 175



ΣΣχχιισσµµααττιικκοούύςς  ἐἐππίί  δδιικκαασσττηηρρίίοουυ      ..  ..  ..  ..  ττόόττεε  λλοοιιππόόνν  κκααίί  ἡἡµµεεῖῖςς  ἐἐνν  ἀἀµµύύννῃῃ  εεὑὑρριισσκκόόµµεεννοοιι ἐἐξξαα--
ππεελλύύσσααµµεενν  ττήήνν  σσχχεεττιικκήήνν  ἘἘγγκκύύκκλλιιοονν  ππρρόόςς  κκααθθηησσύύχχαασσιινν  ττῆῆςς  ἐἐξξεεγγεερρθθεείίσσηηςς  σσυυννεειι--
δδήήσσεεωωςς  ττοοῦῦ  πποοιιµµννίίοουυ  ἡἡµµῶῶνν»».∆ηλώνει δέ ἐπί πλέον ὅτιδέν θεωρεῖ Σχισµατικήν τήνἘκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡµε-ρολογίου. Ἀναφέρει ὅτι τόΠαλαιόν Ἡµερολόγιον προ-εκάλεσε Σχίσµα καί ἔπρεπενά συγκρατηθῇ, ἔἔσσττωω  κκααίίδδιιάά  ττῆῆςς  ὑὑπποοκκρρίίσσεεωωςς,,  ἐντόςτῶν ὁρίων τά ὁποῖα δέν θάἔθιγον τήν Ἐκκλησίαν τοῦΝέου Ἡµερολογίου. Συνε-χίζων γράφει: ««ΤΤόό  ΠΠααλλααιιόόνν
ἙἙοορρττοολλόόγγιιοονν  εεἶἶννααιι  µµίίαα  ζζωω--
ττιικκήή  ἀἀρρττηηρρίίαα,,  δδιι᾽̓  ἧἧςς  δδιιοοχχεε--
ττεεύύεεττααιι  ττόό  κκααθθααρρόόνν  ὈὈρρθθόόδδοο--
ξξοονν  ΑΑἷἷµµαα  εεἰἰςς  ττήήνν  κκααρρδδίίαανν  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  [ἐννοεῖ τήν Νε-οηµερολογιτικήν] ..  ..  ..  ..    ἘἘάάνν
δδέέ  ἡἡµµεεῖῖςς  οοἱἱ  ἈἈρρχχιιεερρεεῖῖςς  δδέένν
ἐἐξξήήλλθθοοµµεενν  ἀἀµµέέσσωωςς  εεἰἰςς  ττόόνν
ἙἙοορρττοολλοογγιικκόόνν  ἈἈγγῶῶνναα,,  ττοοῦῦττοο
ἐἐππρράάξξααµµεενν,,  ἵἵνναα  µµήή  γγίίννωωµµεενν
ααἴἴττιιοοιι  ΣΣχχίίσσµµααττοοςς  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
κκααίί  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑττέέρροουυ  δδιιόόττιι  ἠἠλλππίίζζοο--
µµεενν  σσύύνν  ττῷῷ  χχρρόόννῳῳ  κκααίί  ττήήνν
ππρροοσσχχώώρρηησσιινν  ττῶῶνν  λλοοιιππῶῶνν
ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν  εεἰἰςς  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεε--
ρροολλόόγγιιοονν  [ἐννοεῖ ὅτι ἐάν καίτά ὑπόλοιπα Πατριαρχεῖαἐδέχοντο τό Νέον Ἡµερο-λόγιον δέν θά ὑφίστατοπρόβληµα καί θά τό ἐδέ-χοντο καί αὐτοί].. ἈἈλλλλ᾽̓  ὅὅττεε
εεἴἴδδοοµµεενν  ὅὅττιι  ττόό  ΣΣχχίίσσµµαα  ἐἐδδηηµµιι--
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Τμήματα τοῦ δημοσιευθέντος ἄρθρου τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου μέ τήν ὑπογραφήν του
εἰς τήν ἐφημερίδα «Βραδυνή» 11-12-1950, εἰς

τό ὁποῖον οὐσιαστικῶς ἀνακαλεῖ τήν Ἐγκύκλιον
τῆς 26-5-1950, ἀναγνωρίζει τήν Νεοημερολογιτι-

κήν Ἐκκλησίαν ὡς Ὀρθόδοξον, ὁμολογεῖ ὅτι
ὑποκρίνεται τόν παλαιοημερολογίτη καί δηλώνει

ὅτι περιμένει μίαν μέλλουσαν Σύνοδον διά νά
κρίνῃ τό θέμα τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου.
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οουυρργγήήθθηη  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  κκααίί  ἄἄννεευυ  ἡἡµµῶῶνν  κκααίί  ὅὅττιι  ττοοῦῦττοο  ..  ..  ..  ἐἐξξεεττρρέέππεεττοο
εεἰἰςς  ἀἀκκρρόόττηηττααςς  ἐἐππίί  ζζηηµµίίᾳᾳ  ττοοῦῦ  κκύύρροουυςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττοοῦῦ  γγοοήήττρροουυ  ττῆῆςς  ἹἹεερρααρρχχίίααςς[ἐννοεῖ τῆς Νεοηµερολογιτικῆς]..  ..  ..  ἀἀππεεδδύύθθηηµµεενν  εεἰἰςς  ττόόνν  ἈἈγγῶῶνναα..  ..  ..  ..  ΚΚααίί  ἐἐννῶῶ  ἡἡ
ἹἹεερρααρρχχίίαα  χχάάρριινν  ττοοῦῦ  κκύύρροουυςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττοοῦῦ  γγοοήήττρροουυ  ααὐὐττῆῆςς  ἔἔδδεειι  ννάά  εεἰἰσσηηγγηηθθῇῇ
εεἰἰςς  ἕἕνναα  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηνν  ννάά  ΥΥΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΘΘῌῌ  ττόόνν  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττηηνν [δηλαδή ὁ ἴδιος ὑπε-κρίθη τόν Παλαιοηµερολογίτην] κκααίί  ννάά  ττεεθθῇῇ  ἐἐππίί  κκεεφφααλλῆῆςς  ττῶῶνν  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοο--
γγιιττῶῶνν,,  ὅὅππωωςς  σσυυγγκκρρααττήήσσῃῃ  ττόόνν  ἈἈγγῶῶνναα  εεἰἰςς  ττάά  ὅὅρριιαα  ττάά  κκααννοοννιικκάά,,  µµόόλλιιςς  ἐἐξξῆῆλλθθοονν  εεἰἰςς  ττόόνν
ἹἹεερρόόνν  ἈἈγγῶῶνναα  ἰἰδδεεοολλόόγγοοιι ἈἈρρχχιιεερρεεῖῖςς  [ἐννοεῖ τήν ὁµάδα τῶν τριῶν οἱ ὁποῖοι ἐπέ-στρεψαν τό 11993355] ὅὅππωωςς  κκααττεευυθθύύννωωσσιινν  ααὐὐττόόνν  κκααίί  σσυυγγκκρρααττήήσσωωσσιινν  εεἰἰςς  ττάά  ππλλααίίσσιιαα
ττῶῶνν  ἹἹεερρῶῶνν  ΚΚααννόόννωωνν..  ..  ..»» Ὑποστηρίζει κατ᾽ ἐπανάληψιν ὅτι τό Πάτριον Ἑορτο-λόγιον εἶναι µµίίαα  ἰἰδδεεοολλοογγίίαα  καί αὐτός ἕἕννααςς  ἰἰδδεεοολλόόγγοοςς,,  καί ὄχι ὅτι ὁ Ἀγών τῶνΓ.Ο.Χ. εἶναι Ἀγών ττῆῆςς  ΣΣττρρααττεευυοοµµέέννηηςς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Οἰκου-µενιστικοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Σχίσµατος.Ἐν τέλει, εἰς τήν αὐτήν δηµοσίευσιν, προτείνει πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦΝέου Ἡµερολογίου καί πρός τό Κράτος νά δείξουν ἀνοχήν ««µµέέχχρριιςς  οοὗὗ  σσυυννέέλλθθῃῃ
µµίίαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ἤἤ  ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤοοππιικκήή  ΣΣύύννοοδδοοςς,,  µµόόννηη  ἁἁρρµµοοδδίίαα  ννάά  λλύύσσῃῃ  ἐἐγγκκύύρρωωςς  κκααίί
ττεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  ττόό  ἀἀππόό  2255εεττίίααςς  σσοοββοοῦῦνν  σσοοββααρρόόνν  ττοοῦῦττοο  ζζήήττηηµµαα»»..∆∆ιἰ̓   ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς  ἘἘγγκκυυκκλλίίοουυ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  δδιιάά  ττοοῦῦ  ἄἄρρθθρροουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  «ΒΒρρααδδυυννήήνν» ττεελλιικκῶῶςςΕΕΠΠΙΙΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑ∆∆ΙΙΑΑΨΨΕΕΥΥΣΣΤΤΩΩΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΩΩΣΣ  δδιιάά  µµίίαανν  εεἰἰσσέέττιι  φφοορράάνν  ὅὅττιι  δδέέννὑὑππῆῆρρχχεενν  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ττόό  11994488  ππλλήήνν  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ..Τήν δηµοσίευσιν αὐτήν εἰς τήν «ΒΒρρααδδυυννήήνν» τήν ὑπογράφει ὁ ἴδιος ὁ πρώηνΦλωρίνης. ∆∆ηηλλααδδήή  δδηηλλώώννεειι  ἐἐππιισσήήµµωωςς  ὅὅττιι  ττόό  ΝΝέέοονν  ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν∆∆ΕΕΝΝ    ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ὁὁρριισσττιικκῶῶςς,,  ἐἐγγκκύύρρωωςς  κκααίί  ττεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  κκααττααδδιικκαασσµµέέννοονν!!  ΠΠοοῖῖοονν  λλοοιιππόόνν  ἐἐξξηηππάάττεειι  ττόό  11993355,,  ττόόνν  ἑἑααυυττόόνν  ττοουυ  ἤἤ  ἄἄλλλλοουυςς;;  ΠΠόόττεε  ἐἐσσκκέέππττεεττοο  κκααίί  ἐἐννήήρργγεειι  ὈὈρρθθοοδδόόξξωωςς,,  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355  ἤἤ  ττόόνν  ∆∆εε--κκέέµµββρριιοονν  ττοοῦῦ  11995500;;ΤΤίί  ννόόηηµµαα  εεἶἶχχεε  ἡἡ  ἀἀππόό  1133//2266--55--11995500  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς;;  ΠΠοοίίαανν  δδιιππλλωωµµααττίίαανν  ἤἤ  σσκκοο--ππιιµµόόττηητταα  ἐἐξξυυππηηρρέέττεειι;;  ΝΝάά  ἐἐξξααππααττήήσσῃῃ  ττοούύςς  ἀἀφφεελλεεῖῖςς;;  ΝΝάά  δδιιααλλύύσσῃῃ  κκααίί  ὑὑφφααρρππάάξξῃῃττάάςς  ἹἹεερράάςς  ΜΜοοννάάςς  ττοοῦῦ  ἀἀεειιµµννήήσσττοουυ  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ  ΜΜααττθθααίίοουυ;;  ΚΚααττάά  ττοούύςς  ΦΦλλωωρριιννιικκοούύςς,,  ἡἡ  µµέέλλλλοουυσσαα  ννάά  σσυυγγκκλληηθθῇῇ  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ἤἤ  ΜΜεε--γγάάλληη  ΤΤοοππιικκήή  ΣΣύύννοοδδοοςς  θθάά  εεἶἶννααιι  ἁἁρρµµοοδδίίαα  ννάά  λλύύσσῃῃ  ἐἐγγκκύύρρωωςς  κκααίί  ττεελλεεσσιιδδίίκκωωςςττόό  θθέέµµαα  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ..  ΑΑἱἱ  ππααρρεελλθθοοῦῦσσααιι,,  ααἱἱ  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκοοῦῦ  κκύύρροουυςς,,ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοιι  ΣΣύύννοοδδοοιι  ττῶῶνν  ἐἐττῶῶνν  11558833,,  11558877,,  11559933,,  δδέένν  ἦἦσσαανν  ἁἁρρµµόόδδιιααιι  δδιιάά  ννάάἀἀπποοφφαασσίίσσοουυνν  ἐἐγγκκύύρρωωςς,,  ὁὁρριισσττιικκῶῶςς  κκααίί  ττεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  ππεερρίί  ττῆῆςς  ἈἈππααγγοορρεεύύσσεεωωςςκκααίί  ΚΚααττααδδίίκκηηςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ;;  ἘἘάάνν  δδέένν  ἦἦσσαανν  ἁἁρρµµόόδδιιααιι,,  ττόόττεε  δδιιααττίί  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355  ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίί--ννηηςς  κκααίί  οοἱἱ  σσύύνν  ααὐὐττῷῷ  ἈἈππεεκκήήρρυυξξαανν  ὡὡςς  ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΝΝ  ττήήνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιι--
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 178-κκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  κκααίί  µµάάλλιισστταα  ππρροοέέββηησσαανν  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν;;  ἘἘάάννὄὄννττωωςς  δδέένν  ἦἦσσαανν  ἁἁρρµµόόδδιιααιι,,  ττόόττεε  ααἱἱ  ππρράάξξεειιςς  ττοοῦῦ  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11993355  ἦἦσσαανν  ἈἈννττιι--κκααννοοννιικκααίί,,  ἌἌκκυυρρααιι  κκααίί  ΚΚααττααδδιικκαασσττέέααιι !!  ΚΚααίί  ααὐὐττοοίί  ἦἦσσαανν  ΣΣχχιισσµµααττιικκοοίί!!!!!!Γεννᾶται βεβαίως καί µία σειρά ἐρωτηµάτων δι᾽ ὅσους ἕως τότε συνεπο-ρεύοντο µετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων τοῦ Ματθαίου, ἀλλ᾽ ἀπεστάτησανἀπό αὐτούς καί ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν καί ἠκολούθησαν τόν πρώην Φλωρί-νης καί τούς σύν αὐτῷ εἰς τήν κακοδοξίαν, µέ τήν δικαιολογίαν τῆς Ἐγκυ-κλίου τῆς 2266ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  11995500::ΠΠρρῶῶττοονν,, ἐάν ἐπίστευσαν ὅτι διά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου ὁ πρ. Φλωρίνηςκαί οἱ σύν αὐτῷ ἐπέστρεψαν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διατί ἔφυγοναὐτοί ἀπό τούς µηδέποτε κακοδοξήσαντας Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς τοῦ Ματ-θαίου, ἀντί νά ὑποχρεώσουν τούς ἐκδότας τῆς Ἐγκυκλίου, ἤτοι τόν πρ. Φλω-ρίνης καί τούς σύν αὐτῷ τρεῖς ἐπισκόπους, νά προσέλθουν ἐκεῖνοι εἰς τούςἀπό Βρεσθένης Ματθαίου Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς; ∆∆εεύύττεερροονν,, πότε οἱ ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου κληρικοί ἤ Ἀρχιερεῖς ἀπώ-λεσαν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν, οὕτως ὥστε νά ἀποσκιρτήσουν ἐξ αὐτῶν;ΤΤρρίίττοονν,, ἐφ᾽ ὅσον εἶδον καί διεπίστωσαν ὅτι ὁ πρ. Φλωρίνης καί οἱ σύν αὐτῷδιά τῶν ἐνεργειῶν των ∆∆ΕΕΝΝ  ἦἦσσαανν  σσυυννεεππεεῖῖςς εἰς τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Μαΐου τοῦ11995500,, ὅτι ∆∆ΕΕΝΝ ἐπίστευον εἰς τά ἐν αὐτῇ ὁµολογούµενα, ἀλλά ἦλθον µέ δοράνπροβάτου ὡς λύκοι νά ἁρπάξουν καί θύσουν καί ἀπωλέσουν, δδιιααττίί  ἔἔµµεειιννοονν
µµεεττ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν;;ΤΤέέττααρρττοονν,, ὅταν µετά ἀπό ὀλίγους µῆνας ὁ πρ. Φλωρίνης ἀνεγνώρισεν δη-µοσίως τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί ἀνῄρεσεν τήν Ἐγκύκλιον τοῦΜΜααΐΐοουυ  11995500  διά δηµοσιεύσεώς του εἰς τήν ««ΒΒρρααδδυυννήήνν»»  1111--1122--11995500,,  δδιιααττίί  ππαα--ρρέέµµεειιννοονν  µµεεττ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ;;ΠΠέέµµππττοονν,, διατί δέν ἐπέστρεψαν εἰς τήν προτέραν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαντων ἥν εἶχον µετά τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Ματθαίου, ἀλλ᾽ ἀπώλεσαν τήν Πί-στιν των ἀκολουθοῦντες τούς περί τόν πρ. Φλωρίνης παλινδροµοῦντας καίἐπαµφοτερίζοντας;ΤΤόό  11995511,,  οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς,,  ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὁ Κυκλάδων Γερ-µανός, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος,ἀναµασῶντες τάς γνωστάς ἀἀννττιιφφάάσσεειιςς  κκααίί  ααὐὐττοοααννααιιρρέέσσεειιςς,, ἐξέδωκαν καί πά-λιν νέαν Ἐγκύκλιον εἰς τήν ὁποίαν προέτεινον τήν ὁριστικήν καί τελεσίδι-κον ἐπίλυσιν τοῦ Ἡµερολογιακοῦ θέµατος ὑπό µελλούσης ΠανορθοδόξουΣυνόδου λέγοντες: ««ττόό  ζζήήττηηµµαα  ττοοῦῦττοο  ττυυγγχχάάννεειι  ἐἐππίίδδιικκοονν  ἐἐννώώππιιοονν  ττῆῆςς  ΠΠααννοορρθθοο--
δδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  ..  ..  ..  ..  µµέέχχρριι  ττῆῆςς  ὁὁρριισσττιικκῆῆςς  κκααίί  ἐἐγγκκύύρροουυ  δδιιεευυθθεεττήήσσεεωωςς  ὑὑππόό  ΠΠααννοορρ--
θθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοοῦῦ  σσοοββααρροοῦῦ  κκααίί  σσκκααννδδααλλώώδδοουυςς  ττοούύττοουυ  ζζηηττήήµµααττοοςς »»..

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:40 PM  Page 178



ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 179-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ἀλήθεια, ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355,,  εἰς ποῖον Ἐκκλη-σιαστικόν ∆ίκαιον ἐστηρίχθησαν καί ἀπεκήρυξαν ὡςΣχισµατικήν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καίµάλιστα προέβησαν καί εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων; Ὁ ὅρος ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» ἐξεδόθη µετάτάς χειροτονίας τάς ὁποίας ἐτέλεσαν ττόό  11993355 ἤδέν ἦτο γνωστός ἕως τότε;(!!!)ΤΤήήνν  2244ηηνν  ΜΜααρρττίίοουυ  11995511,,  ἀπέθανε καί ἐτάφη εἰς τό Β´Νεκροταφεῖον Ἀθηνῶν, ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρµµααννόόςς Βαρυ-κόπουλος, ἀναµένων τήν µέλλουσαν Σύνοδον νά ἀπο-φ α σ ί σ ῃπερί τῆςΝεοηµερο-λογιτικῆςἘ κ κ λ η -σίας.ΤΤήήνν  1122ηηνν  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  11995522,, εἰς τήνἐφηµερίδα ««ἙἙλλλληηννιικκήή  ἩἩµµέέρραα»»,, ὁ πρώηνΦλωρίνης Χρυσόστοµος ἐδηµοσίευσενἄρθρον µέ τίτλον ««∆∆έένν  εεἴἴµµεεθθαα  ἡἡµµεεῖῖςς  οοἱἱ
ἀἀδδιιάάλλλλαακκττοοιι»»,, εἰς τό ὁποῖον µεταξύ ἄλ-λων δηλώνει: ««ἩἩµµεεῖῖςς  δδέένν  ππρροοεεββάάλλααµµεενν
πποοττέέ  ὅὅρροουυςς,,  ἀἀλλλλ᾽̓  ἀἀννττιιθθέέττωωςς,,  ἀἀππεεδδέέχχθθηηµµεενν
ὅὅλλοουυςς  ττοούύςς  ὅὅρροουυςς  ττῆῆςς  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκοοππῆῆςς»»(ἐννοεῖ τῆς Κακοδόξου Νεοηµερολο-γιτικῆς Ἐκκλησίας).ΤΤήήνν  33ηηνν  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  11995522,, οἱ τρεῖςἐναποµείναντες, ὁ πρώην ΦλωρίνηςΧρυσόστοµος, ὁ ΧριστιανουπόλεωςΧριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύ-καρπος, συνέταξαν 22σσέέλλιιδδοονν  ΠΠΡΡΑΑ--ΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ διά τοῦ ὁποίουπαρῃτήθησαν ἀπό Ἀρχηγοί τῶν Πα-λαιοηµερολογιτῶν, καί τό κατέθεσανεἰς τούς ἁρµοδίους Ὑπουργούς. Πε-ρίληψις τούτου ἐδηµοσιεύθη εἰς τάςἈθηναϊκάς ἐφηµερίδας ««ἘἘµµππρρόόςς»» καί

Ὁ Κυκλάδων Γερμανός
Βαρυκόπουλος, 1864-1951

Ἄρθρον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου εἰς τήν ἐφημερίδα «Ἑλληνική
Ἡμέρα» τῆς 12-8-1952, ὅπου ὁμο-
λογεῖ ὅτι πάντοτε ἀπεδέχετο τούς
ὅρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
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««ἘἘλλεεύύθθεερροοςς  ΛΛόόγγοοςς»»  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  ἐἐφφηηµµεερρίίδδαα ««ἩἩµµέέρραα»»  ττῶῶνν  ΠΠααττρρῶῶνν,,  τήν 99ηηνν  ΝΝοο--εεµµββρρίίοουυ  11995522  ((ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν)).. Τό ἐν λόγῳ κείµενον τοῦ Πρακτικοῦ δια-λαµβάνει: ««δδηηλλοοῦῦµµεενν  ὅὅττιι  ππααρρααιιττοούύµµεεθθαα  ττοοῦῦ  λλοοιιπποοῦῦ  ττῆῆςς  ἐἐννεερργγοοῦῦ  ὑὑππηηρρεεσσίίααςς  κκααίί  ττῆῆςς
ΠΠοοιιµµααννττοορριικκῆῆςς  κκηηδδεεµµοοννίίααςς  ἐἐππίί  ττοοῦῦ  πποοιιµµννίίοουυ  ἡἡµµῶῶνν..  ..  ..  ..  µµέέχχρριι  ττῆῆςς  ὁὁρριισσττιικκῆῆςς  κκααίί  ττεε--
λλεεσσιιδδίίκκοουυ  λλύύσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ἡἡµµεερροολλοογγιιαακκοοῦῦ
ζζηηττήήµµααττοοςς  ὑὑππόό  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόό--
δδοουυ..  ἘἘνν  ττέέλλεειι  σσυυννιισσττῶῶµµεενν κκααίί  ππααρρααγγ--
γγέέλλοοµµεενν  ππάάννττααςς  ττοούύςς  ἐἐφφηηµµεερρίίοουυςς  ττοοῦῦ
ττέέωωςς  πποοιιµµννίίοουυ  ἡἡµµῶῶνν  ὅὅππωωςς  ππααύύσσωωσσιι
ττοοῦῦ  λλοοιιπποοῦῦ  ννάά  µµννηηµµοοννεεύύωωσσιινν  ἐἐππ᾽̓  ἐἐκκκκλληη--
σσίίααιιςς κκααττάά  ττάάςς  θθρρηησσκκεευυττιικκάάςς  ἱἱεερροοττεε--
λλεεσσττίίααςς  κκααθθ᾽̓  ἅἅ  κκεελλεεύύοουυσσιινν  οοἱἱ  ἹἹεερροοίί
ΚΚααννόόννεεςς  ττοοῦῦ  ὀὀννόόµµααττοοςς  ἡἡµµῶῶνν,,  ππααρρααιι--
ττηηθθέέννττωωνν  ττῆῆςς  πποοιιµµααννττοορριικκῆῆςς  ἡἡµµῶῶνν
ἀἀρρχχῆῆςς  κκααίί  ἘἘξξοουυσσίίααςς  ἐἐππίί  ττῶῶνν  ἀἀκκοολλοουυ--
θθοούύννττωωνν  ττόό  ΠΠάάττρριιοονν  ἙἙοορρττοολλόόγγιιοονν»».. (Τόὡς ἄνω ««ΠΠρραακκττιικκόόνν  ΠΠααρρααιιττήήσσεεωωςς»»ἐλήφθη ἐν φωτοτυπίᾳ ἐκ τοῦ ἀρχείουτοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείαςκαί Θρησκευµάτων.)Κατά τήν περίοδον αὐτήν, µετάἀπό συνεργασίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Παι-δείας καί Θρησκευµάτων, ἐξεδόθη

Ἀνωτέρω τμήματα ἀπό τό 2σέλι-
δον Πρακτικόν Παραιτήσεως τῶν
τριῶν, πρώην Φλωρίνης, Χριστια-
νουπόλεως καί Διαυλείας, οἱ ὁποῖοι

τό κατέθεσαν τήν 3/11/1952 εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμά-
των ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ὁποίου ἐλήφθη. Διά τοῦ Πρακτικοῦ αὐτοῦ δηλώ-
νουν ὅτι παραιτοῦνται ἀπό Ἀρχηγοί τῶν Παλαιοημερολογιτῶν!!! 

Δημοσίευμα εἰς τήν ἡμερησίαν Ἀθηναϊ-
κήν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Λόγος»

τῆς 9ης Δεκεμβρίου 1952, περί τῆς δη-
λωθείσης ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ τῶν τριῶν
ἐπισκόπων, πρώην Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου, Χριστιανουπόλεως Χριστο-
φόρου καί Διαυλείας Πολυκάρπου,

ἀπό τήν Ποιμαντορίαν καί Διοίκησιν
τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.
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νόµος διά τήν σύστασιν ἈἈννωωττέέρροουυἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκοοῦῦ  ∆∆ιικκαασσττηηρρίίοουυ  πρόςἀναθεώρησιν τῶν καθαι    ρετικῶνἈποφάσεων τοῦ ΠρωτοβαθµίουἘκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου ἐναν-τίον τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν κλη-ρικῶν παντός βαθµοῦ, ἐφ᾽ ὅσοναὐτοί ὑὑπποοββάάλλοουυνν  ΑΑἴἴττηησσιινν  ΜΜεετταα--ννοοίίααςς  κκααίί  ΣΣυυγγγγννώώµµηηςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ΝΝεε--οοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν..  Βάσει αὐτοῦ τοῦ νόµου, ἀρκετοίἐξ ὅσων δέν εἶχον Ὀρθόδοξον φρό-νηµα, ὅπως ὁὁ  ΧΧρριισσττιιααννοουυππόόλλεεωωςςΧΧρριισσττόόφφοορροοςς,,  ὁὁ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλύύ--κκααρρπποοςς  κκααίί  λλοοιιπποοίί,,  ηηὐὐττοοµµόόλληησσαανν  ἐἐππιισσήήµµωωςς εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Κα-κόδοξον καί Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά-δος, ἐἐνν  «µµεεττααννοοίίᾳᾳ»..  ΤΤήήνν  2255ηηνν  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11995533,, ἐδηµοσιεύθηεἰς τήν ἐφηµερίδα ««ἈἈκκρρόόπποολλιιςς»» Ἀθηνῶν ἡ Ἀπό-φασις τῆς Συνόδου τῆς ΝεοηµερολογιτικῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὁποίας ἐγέ-νετο δεκτή ἡ ∆∆ήήλλωωσσιιςς  ΜΜεεττααννοοίίααςς  κκααίί  ἡἡ  ΑΑἴἴττηησσιιςςτοῦ ΧΧρριισσττιιααννοουυππόόλλεεωωςς  ΧΧρριισσττοοφφόόρροουυ  ΧΧααττζζῆῆ,, εἰςτόν ὁποῖον ἀπενεµήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπουΚΚααρρυυοουυππόόλλεεωωςς  καί ὁ ὁποῖος ἐνετάχθη ὡς Ἐπί-σκοπος καί κανονικόν µέλος εἰς τήν ΚακόδοξονΣχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον. (!) ΤΤήήνν  1133ηηνν  ΜΜααρρττίίοουυ  11995533,, εἰς τήν ἐφηµερίδα
««ἩἩµµέέρραα »» τῶν Πατρῶν ἐδηµοσιεύθη ἡ Ἀπόφα-σις τοῦ 1177//µµεελλοοῦῦςς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀναθεω-ρητικοῦ ∆ικαστηρίου  τῆς ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκῆῆςςἘἘκκκκλληησσίίααςς  τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὁποίας ἐγέ-νετο δεκτή ἡ ΑΑἴἴττηησσιιςς  ΜΜεεττααννοοίίααςς  κκααίί  ΜΜεεττααµµεε--λλεείίααςς  τοῦ ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ΠΠοολλυυκκάάρρπποουυ  ΛΛιιώώσσηη,, εἰςτόν ὁποῖον ἀπενεµήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπουΣΣττααυυρροουυππόόλλεεωωςς,, καί ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψεν ὡςἘπίσκοπος εἰς τήν Κακόδοξον ΣχισµατικήνΝεοηµερολογιτικήν Σύνοδον. (!)

Δημοσίευμα εἰς τήν ἐφημε-
ρίδα «ΗΜΕΡΑ» τῶν Πατρῶν,
13-3-1953, περί τῆς ΑΠΟΑΠΟ--
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Πο-
λυκάρπου Λιώση εἰς τήν

Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὡς
Ἐπισκόπου Σταυρουπόλεως.

Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «ΑΚΡΟ-
ΠΟΛΙΣ» τῶν Ἀθηνῶν, 25-2-1953, περί

τῆς ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Χρι-
στοφόρου Χατζῆ εἰς τήν Ἱεραρχίαν

τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
ὡς Ἐπισκόπου Καρυουπόλεως.
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Αὐτή ἦτο ἡ εἰλικρίνεια τῆς ««ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ»»  εἰς τήν ὑπ᾽ ἀριθ. 1133//2266--55--11995500Ἐγκύκλιον καί αὐτό ἦτο τό βαθύ ««ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΩΩ»»  τῶν ὑπογραψάντων αὐτήνΟΟὐὐννιιττῶῶνν  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ;;ΚΚααττόόππιινν  ττῆῆςς  ἘἘσσχχάάττηηςς  ΠΠρροοδδοοσσίίααςς ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοφφόόρροουυ  ΧΧααττζζῆῆ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΠΠοολλυυ--κκάάρρπποουυ  ΛΛιιώώσσηη,,  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  ἔἔδδωωκκαανν  δδοουυλλιικκῶῶςς  γγῆῆνν  κκααίί  ὕὕδδωωρρ εεἰἰςς  ττοούύςς  ΣΣχχιισσµµαα--ττοοααιιρρεεττιικκοούύςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττααςς,, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέµεινενπλέον µόνος του. Ἴσως αὐτό ἐπεδίωκεν, διά νά ἐλέγχῃ ὁ ἴδιος τήν κατά-στασιν, ὅπως εἶχε γράψει εἰς τήν ἐφηµερίδα ««ΒΒρρααδδυυννήήνν»» 1111--1122--11995500,, ὅτιἔπρεπε ἕνας Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ννάά  ὑὑπποοκκρριιθθῇῇ  ττόόννΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττηηνν καί νά συγκρατήσῃ τούς Παλαιοηµερολογίτας ««ἐἐννττόόςς
ττῶῶνν  ὁὁρρίίωωνν»» τῆς ΣΣχχιισσµµααττιικκῆῆςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  τήν ὁποίαν κατ᾽οὐσίαν ὑπηρέτει πιστεύων ὅτι εἶναι Κανονική. Ἐάν ἐπεδίωκε τήν ἐξαφάνισιντῶν Παλαιοηµερολογιτῶν Ἐπισκό-πων, διά νά ἐξαναγκαστοῦν ἐκ τῶνπραγµάτων οἱ Ὀρθόδοξοι νά «µαν-δρωθοῦν» εἰς τά τείχη τῆς Νεοηµε-ρολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἐξηγεῖται καίτό µένος του κατά τῶν χειροτονιῶντοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί τὀπλῆθος τῶν αὐτοαναιρέσεών του.ΤΤήήνν  1155ηηνν  ἸἸοουυλλίίοουυ  11995544,, ὁ πρώηνΦλωρίνης Χρυσόστοµος ἐδηµοσί-ευσεν µόνος του πλέον ττόό  κκύύ--κκννεειιοονν  ἄἄσσµµαα  ττοουυ,, µίαν 88σσέέλλιιδδοοννἘἘγγκκύύκκλλιιοονν,, εἰς τήν ὁποίαν κατα-φέρεται κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-στιανῶν τῶν ἀπό Ματθαίου προ-ερχοµένων καί ττοοννίίζζεειι  ππάάλλιινν  ὅὅττιιµµόόννοονν  µµίίαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοοδδοοςςδδύύννααττααιι  ννάά  λλύύσσῃῃ  ἁἁρρµµοοδδίίωωςς  ττόόἩἩµµεερροολλοογγιιαακκόόνν  θθέέµµαα..∆ι᾽ ὅλων τῶν ἀνωτέρω δηµοσι-ευθέντων Ἐγκυκλίων καί ἄλλωνἐγγράφων, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος καί οἱ ἄλλοι τρεῖς ἀνῄρεσαν δη-µοσίως καί ἐµπράκτως πολλάκις καί πλειστάκις τήν ὑπ᾽ ἀριθµ. 1133//2266--55--11995500Ἐγκύκλιόν των, ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  δδέένν  δδύύννααττααιι  ννάά  θθεεωωρρηηθθῇῇ  ὡὡςς  εεἰἰλλιικκρριιννήήςς  ππρρᾶᾶξξιιςς  ἐἐππιι--σσττρροοφφῆῆςς  εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν καί Πίστιν ἥν εἶχον διακηρύξει τόνΜάϊον τοῦ 11993355,,  ἀλλά ππρρᾶᾶξξιιςς  ὑὑπποοκκρριισσίίααςς  ππρρόόςς  ὕὕπποουυλλοονν  ἄἄγγρραανν  ττῶῶνν  ἀἀφφεελλῶῶνν..
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ἩἩ  ττεελλεευυττααίίαα  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς  
ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,    

1155  --  77  --  11995544
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ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 183-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øNΤΤήήνν  77ηηνν  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  11995555,, ὁὁ  ππρρώώηηννΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς  ἀἀππέέθθααννεε  κκααίίἐἐττάάφφηη,, ἀναµένων µίαν µέλλουσαν Πα-νορθόδοξον Σύνοδον νά δικάσῃ τήνΝεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, τῆςὁποίας τά Μυστήρια ἕως τότε θά εἶναικατ᾽ αὐτόν Ἔγκυρα, βάσει ττῆῆςς  ἀἀλλχχηη--µµεείίααςς  κκααίί  σσοοφφιισσττιικκῆῆςς  χχρρήήσσεεωωςς  ττοοῦῦ  δδιι--κκοολλααββιικκοοῦῦ  κκααίί  σσχχοολλαασσττιικκοοῦῦ  ὅὅρροουυ,,  ««∆∆υυ--
ννάάµµεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»».. ἈἈππέέθθααννεε  κκααίί  ἐἐττάάφφηηὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς  χωρίςνά ἔχῃ χειροτονήσει ἐπισκόπους πρόςδιαδοχήν, συνεπής εἰς τάς ἀπό 11994455ὑποσχέσεις καί δεσµεύσεις τάς ὁποίαςεἶχε δώσει δδηηµµοοσσίίωωςς µετά τοῦ Χρι-στιανουπόλεως Χριστοφόρου καί τοῦ∆ιαυλείας Πολυκάρπου πρός τήν Κα-κόδοξον καί Σχισµατικήν Νεοηµερο-λογιτικήν Σύνοδον: ««∆∆ιιααββεεββααιιοοῦῦµµεενν  ττάάςς
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκάάςς  κκααίί  ΚΚυυββεερρννηηττιικκάάςς  ἈἈρρχχάάςς
ὅὅττιι  ἡἡµµεεῖῖςς  ἔἔχχοοννττεεςς  ππλλήήρρηηνν  ττήήνν  σσυυννααίίσσθθηη--
σσιινν  ὅὅττιι  εεἴἴµµεεθθαα  ἁἁππλλοοῖῖ  θθεεµµααττοοφφύύλλαακκεεςς  ἑἑννόόςς
θθεεσσµµοοῦῦ  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  σσηηµµαασσίίααςς  οοἷἷοοςς  ττυυγγ--
χχάάννεειι  ττόό  ΠΠάάττρριιοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν  ἩἩµµεε--
ρροολλόόγγιιοονν  κκααίί  ὄὄχχιι  ππρροοεεσσττῶῶττεεςς  ἘἘππαανναασστταα--
ττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  οοὐὐδδέέπποοττεε  κκααίί  ἐἐνν  οοὐὐδδεεµµιιᾷᾷ  ππεερριιππττώώσσεειι  θθάά  ππρροοββῶῶµµεενν  εεἰἰςς
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκάάςς  ππρράάξξεειιςς  ὡὡςς  εεἶἶννααιι  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ἘἘππιισσκκόόππωωνν »»  (Ἐφηµερίς ««ἘἘλλεευυ--
θθεερρίίαα»»,, 1144--1111--11994455,,  ββλλέέππεε  ππααρρααττιιθθέέµµεεννοονν  δδηηµµοοσσίίεευυµµαα  εεἰἰςς  σσεελλίίδδαα  113399). ἈἈππέέθθααννεε  κκααίί  ἐἐττάάφφηη ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοοςς,,  ὑποκρινόµενος τόνΠαλαιοηµερολογίτην, ὅπως εἶχεν ὁ ἴδιος δηµοσιεύσει εἰς τήν ἐφηµερίδα ««ΒΒρραα--
δδυυννήή »» τῆς 1111--1122--11995500,, κκααίί  ττόό  µµννηηµµόόσσυυννοονν  ααὐὐττοοῦῦ  ἀἀππώώλλεεττοο  µµεεττ᾽̓  ἤἤχχοουυ..Ἕως ἐδῶ ἔκλεισεν ἡ ἱστορία τοῦ παλιµβούλου καί παλινδροµοῦντος, φά-σκοντος καί ἀντιφάσκοντος, ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόµµοουυ  ΚΚααββοουυρρίίδδοουυ,, µέτά πολλά του ««ἥἥξξεειιςς  ἀἀφφίίξξεειιςς»» ττῆῆςς  ΠΠυυθθίίααςς  κκααίί  ττάάςς  πποολλιιττιικκάάςς  δδιικκοολλααββίίααςς  κκααίίσσοοφφιισσττεείίααςς,,  ὥστε νά δίδῃ κάθε φοράν ὅποια ἑρµηνεία τόν βολεύει, δεικνύωνοὕτω ὅτι δέν ἔχει ὑπεύθυνον συνείδησιν Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός. ΑΑὐὐττήήνν  ττήήννππααρρααφφρροοσσύύννηηνν  ττήήνν  ἐἐκκλληηρροοννόόµµηησσαανν  κκααίί  οοἱἱ  ὀὀππααδδοοίί  ττοουυ..

Ὁ Πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστομος Καβουρίδης

13/11/1869 - 7/9/1955
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ΑΑΙΙ    ΜΜΕΕΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΝΝ    ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ    ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΜΜΟΟΝΝ
((ΚΚΑΑΒΒΟΟΥΥΡΡΙΙ∆∆ΗΗΝΝ))    ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ    ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΧΧΩΩΡΡΟΟΝΝ    

ΤΤΟΟΥΥ    ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΤΤΩΩΝΝ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  11995555 --  11996600Τόσον ἐκ τῶν ἐγγράφων τῶν ἰδίων, τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµουκαί τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ, ὅσον καί ἐξ ἐγγράφων πολλῶν ἄλλων κλη-ρικῶν καί λαϊκῶν τῆς συναφείας των, ὅπως τοῦ µοναχοῦ Μάρκου Χανιώτου,τοῦ Σταύρου Καραµήτσου, τοῦ µοναχοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου καί πολλῶνἄλλων, προκύπτει ὅτι αὐτοί δδέένν  εεἶἶχχοονν  σσυυννεείίδδηησσιινν  ὅὅττιι  ἀἀννήήκκοουυνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληη--σσίίαανν  ττῶῶνν    ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  ἀἀλλλλ᾽̓  ὅὅττιι  ἀἀννήήκκοουυνν  εεἰἰςς  ἕἕνν  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ  ἐἐννττόόςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη--σσίίααςς  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ..  ∆∆έένν  ἐἐππίίσσττεευυοονν  ὅὅττιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττῶῶνν  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..  εεἶἶννααιιἡἡ  ΜΜίίαα,,  ἉἉγγίίαα,,  ΚΚααθθοολλιικκήή  κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἀἀλλλλάά  ὅὅττιι  ἡἡ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιι--ττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  κκααίί  ὅὅττιι  ααὐὐττοοίί  ἀἀννήήκκοουυνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίααννττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ  ὡὡςς  ἕἕνν  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ  ἐἐννττόόςς  ααὐὐττῆῆςς.. Μάλιστα κατά τόν µονα-χόν Μάρκον Χανιώτην ἀποτελοῦν ««ΘΘΕΕΟΟΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΝΝ    κκααίί    ΜΜΕΕΓΓΑΑΠΠΝΝΟΟΥΥΝΝ    ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ»»καί ὄχι ξεχωριστήν ἀπό τό Νέον Ἡµερολόγιον Ἐκκλησίαν. Παρατηρεῖται δέ τόφαινόµενον ὅτι, πολλοί ἐξ αὐτῶν ἄλλοτε διακηρύσσουν ὅτι εἶναι Ἐκκλησίακαί ἄλλοτε πάλιν ὅτι εἶναι ΚΚίίννηηµµαα,,  ἐµφανίζοντες διχασµένην προσωπικότητα.Ἀπόδειξις τρανοτάτη ὅτι ἐπίστευον πώς οἱ Παλαιοηµερολογῖται εἶναι ΚΚΙΙ--ΝΝΗΗΜΜΑΑ  κκααίί  ΟΟΧΧΙΙ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ εἶναι καί τό ὅτι, ἐνῶ ἄλλοτε ἦσαν τρεῖς Ἐπίσκο-ποι, πρό τοῦ 11995500,, καί ἄλλοτε τέσσαρες, µετά τό 11995500,,  δέν προέβησαν ποτέεἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων. Καί δέν ἔπραξαν τοῦτο διότι δέν ἐπίστευον ὅτιοἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί ἈποστολικῆςἘκκλησίας. Ἐάν ἐπίστευον ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Σύνοδος τῆς ΓΓννηησσίίααςς  ὈὈρρθθοοδδόό--ξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, θά ἐχειροτόνουν Ἐπισκόπους διά νά συνεχισθῇ ἡ Ἀποστο-λική ∆ιαδοχή, ὅπως ἔκανε ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος. ∆έν ἐπίστευον, δι᾽ ὅ καί∆∆ΕΕΝΝ    ΕΕΤΤΟΟΛΛΜΜΗΗΣΣΑΑΝΝ    ΝΝΑΑ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥΝΝ    ΟΟΥΥΤΤΕΕ    ΕΕΝΝΑΑ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΝΝ ὥστε νάἀποδείξουν ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὅτι ἡ χειροτονία των, συγκρινο-µένη µέ τάς τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, εἶναι ἡ πλέον νόµιµος. Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι αὐτό ἦτο τό πραγµατικό των ΠΠιισσττεεύύωω,, ὁ πρώην Φλωρί-νης δέν ἠδύνατο νά σταθῆ εὐσυνειδήτως οὔτε ὡς Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς τοῦΠαλαιοῦ Ἡµερολογίου οὔτε νά χειροτονήσῃ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, ἀλλ᾽ἠναγκάζετο ὡς οἱ διπλωµάται πολιτικοί νά µεταπηδᾶ ἀπό θέσεως εἰς θέσινµέχρι τοῦ θανάτου του. ἘἘξξηηννααγγκκάάσσθθηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρρααγγµµάάττωωνν  κκααίί  ααὐὐττόόςς  ὁὁ  µµοο--ννααχχόόςς  ΘΘεεοοδδώώρρηηττοοςς  ΜΜααῦῦρροοςς  ννάά  γγρράάψψῃῃ  ὅὅττιι  ααἱἱ  ππααλλιιννωωδδίίααιι  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίί--ννηηςς  δδέένν  ἐἐκκααρρπποοφφόόρρηησσαανν  δδιιόόττιι  ἦἦσσαανν  πποολλιιττιικκααίί  εεὐὐεελλιιξξίίααιι  κκααίί  δδιι᾽̓  ααὐὐττόό  δδέέννεεἶἶχχοονν  ττήήνν  εεὐὐλλοογγίίαανν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  (ἩἩµµεερροολλοογγιιαακκόόνν  ΣΣχχίίσσµµαα,,  11997733,,  σσεελλ..  1155))..  
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Οἱ ὀπαδοί τοῦ πρώην Φλωρίνης ἐβίωσαν τήν σσττυυγγννήήνν  ἐἐξξααππάάττηησσιινν τῶν παλινο-διῶν τοῦ παλιµβούλου Ἀρχηγοῦ των, ἐναποµείναντες µετά τόν θάνατόν του µέ τήνπικρίαν τῆς ἀπογοητεύσεως καί ἄνευ Ἐπισκόπου. Ἐξ ἀδηρίτου ἀνάγκης κινούµε-νοι, ὑπεχρεώθησαν πλέον νά στραφοῦν εἰς ἀναζήτησιν Ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος θάἔκανε ὅ,τι δέν ἔκανε ὁ πρώην Φλωρίνης, δηλαδή θά τούς ἐχειροτόνει Ἐπισκόπους. ἈἈρρννοούύµµεεννοοιι  ττήήνν  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ τῶν χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματ-θαίου τό 11994488,, πολλοί ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶχον ζητήσει νά χειροτονήσῃἘπισκόπους, ὅπως ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς καί λοιποί, διέτρεξαν εἰςτό ἐξωτερικόν, εἰς τήν Σερβίαν καί τά Ἱεροσόλυµα, διά νά χειροτονηθοῦν ἐπί-σκοποι, ἀλλά δέν ἐγένοντο ἀποδεκτοί. Ἔκρουσαν τήν θύραν τοῦ ἸἸωωαακκεείίµµΣΣοουυρρρρῆῆ,, τοῦ ὑπό τῶν αὐτοχειροτονήτων Οὐκρανῶν ἐν Ἀµερικῇ χειροτονη-θέντος, καί τήν θύραν τινος ««ΠΠααττρριιάάρρχχοουυ»»  ἸἸωωσσήήφφ,,  τοῦ χειροτονηθέντος ὑπότοῦ αὐτοχειροτονηθέντος καί διγάµου ἸἸωωάάννννοουυ  ΚΚεεββρρόόσσκκιι,, καθώς ἐπίσης καίτήν θύραν τοῦ διαβοήτου ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΚΚααττσσοουυννάάκκηη,, ὁ ὁποῖος µετά τοῦ ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεε--οοννττίίοουυ  ΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς συµµετεῖχεν εἰς κοινάς τελετάς µέ Παπικούς, ὅπως φαί-νεται καί εἰς σχετικάς φωτογραφίας, τάς ὁποίας εὗρον καί ἐδηµοσίευσαν οἱἰδικοί των ὀπαδοί καί ἀκόλουθοι, εἰς τήν ἐφηµερίδα τῆς ἈἈδδεελλφφόόττηηττοοςς  ««ΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ
ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΣΣ»», καθώς ἐπίσης καί εἰς τήν ἐφηµερίδα ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΤΤύύπποοςς»»..  Μή ἐπιτυχόντων τοῦ ποθουµένου, προσέφυγον δύο φοράς εἰς τήν ΣΣύύννοοδδοοννττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  ὑὑππόό  ττόόνν  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηνν  ἈἈνναασσττάάσσιιοονν,,  ἐν ΝέᾳὙόρκῃ τῆς Ἀµερικῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχον Ἐκκλησιαστικήν καί Πνευµατικήν ἐπι-κοινωνίαν µετά τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-λεως, εἰς τό ὁποῖον ὑπήγοντο, καθώς καί µέ τήν Ἀρχιεπισκοπήν Βορείουκαί Νοτίου Ἀµερικῆς ὑπό τόν Νεοηµερολογίτην Ἀρχιεπίσκοπον Ἰάκωβον, καίµέ λοιπούς Νεοηµερολογίτας. Ἡ προσφυγή των ὅµως εἰς αὐτήν τήν Σύνοδονἀπερρίφθη κατ᾽ ἐπανάληψιν µέ τήν ἀπάντησιν: ««ἜἜχχεεττεε  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  εεἰἰςς  ττήήνν
ἙἙλλλλάάδδαα..  ΠΠηηγγααίίννεεττεε  ννάά  χχεειιρροοττοοννηηθθῆῆττεε  ἀἀππόό  ααὐὐττοούύςς..  ΓΓιιααττίί  ἤἤλλθθααττεε  ἐἐδδῶῶ;;»» ἐννοοῦντεςτούς Νεοηµερολογίτας Σχισµατικούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδος.Ἡ Συνοδική ἄρνησις διά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ µαρτυρεῖταικαί εἰς ἐπίσηµον ἐπιστολήν τῆς ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαα--σσπποορρᾶᾶςς  ἐἐνν  ἈἈµµεερριικκῇῇ πρός τόν ∆ιευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΠΠααρραα--
ττηηρρηηττήήςς»»,,  Ἀρχ/την Καλλιόπιον Γιαννακουλόπουλον, µέ ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//990000,,  ἸἸοουυννίίοουυ  2233,,  11996611,,  ὅὅπποουυ  ἀναφέρονται ρητῶς τά ἑξῆς: ««ὉὉ  ἈἈρρχχιιµµααννδδρρίίττηηςς
ἈἈκκάάκκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  ππααρροουυσσιιάάσσθθηη  εεἰἰςς  ττήήνν  ΣΣύύννοοδδόόνν  µµααςς  ὅὅτταανν  εεὑὑρρίίσσκκεεττοο  εεἰἰςς  ττάάςς  ἩἩννωω--
µµέέννααςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  κκααίί  µµᾶᾶςς  ππααρροουυσσίίαασσεε  µµίίαανν  ΑΑἴἴττηησσιινν  δδιιάά  ΧΧεειιρροοττοοννίίαανν..  ὍὍµµωωςς  ἡἡ  ΣΣύύ--
ννοοδδόόςς  µµααςς  δδέένν  ἐἐννέέκκρριιννεε  ττόό  ααἴἴττηηµµάά  ττοουυ..  ἝἝννεεκκαα  ττοούύττοουυ  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ὑὑππόό
ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  µµααςς..  ΠΠοολλύύ  εεἰἰλλιικκρριιννάά  ὑὑµµέέττεερροοςς  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ,,  ΠΠρρωωθθιιεε--
ρρεεύύςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓκκρράάµµππεε,,  ἈἈρρχχιιγγρρααµµµµααττεεύύςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν»»..
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Ἀπελπισθέντες ἐκ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἀποτυχιῶν εἰς τήν ἐπιδίωξιν τοῦσκοποῦ των, ἐνήργησαν πλέον παρασκηνιακῶς, διερχόµενοι παντός ἀθεµί-του µέσου. Μετά πολλῶν κόπων καί βασάνων κατόρθωσαν ((ΠΠῶῶςς  ἄἄρρααγγεε;;)),, νάπαρασύρουν ἕνα µέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόνΜητροπολίτην Ἀναστάσιον, καί συγκεκριµένως ττόόνν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ΣΣιικκάάγγοουυ  κκααίί

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 186-

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 Ἀκα-
κίου Παππᾶ. Ὁ ἴδιος ἐμεσολάβη-
σεν εἰς ὅλας τάς ἐπαφάς τάς
ὁποίας εἶχεν ὁ Ἀκάκιος ἐν Ἀμε-
ρικῇ μέ τούς Ρώσσους τῆς Δια-
σπορᾶς καί μέ πολλούς ἄλλους
αὐθαιρέτους καί αὐτοχειροτονή-
τους. Τέλος παρέστη καί ἔλαβε
μέρος εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ
Ἀκακίου Παππᾶ εἰς τό Ντιτρόϊτ
τήν 9-12-1960.

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστά-
σιον (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.
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ΝΝττιιττρρόόϊϊττ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἸἸββάάννωωφφ.. Οὗτος ἐἐάάνν  κκααίί  ἐἐγγννώώρριιζζεε  κκααλλῶῶςς ὅὅττιι  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδόόςςττοουυ  εεἶἶχχεενν  ἀἀρρννηηθθῆῆ  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ΠΠααππππᾶᾶνν  εεἰἰςς  ἘἘππίίσσκκοοπποονν,, παράταῦτα, κρυφίως, φατριαστικῶς καί ἄνευ συγκαταθέσεως τῆς Συνόδου του,ππρροοέέββηη  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈρρχχιιµµααννδδρρίίττοουυ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  εεἰἰςς  ἘἘππίί--σσκκοοπποονν  ΤΤααλλααννττίίοουυ..  ΠΠεερρίί  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  δδέένν  ὑὑππάάρρχχοουυνν  ἐἐππίίσσηηµµοοιι  ἀἀπποοδδεείίξξεειιςς..ὙὙππάάρρχχεειι  µµίίαα  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΙΙΣΣ ὑὑπποογγεεγγρρααµµµµέέννηη  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ  κκααίί  ΝΝττιιττρρόόϊϊττ  ΣΣεε--ρρααφφεείίµµ,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  δδιιέέρρεευυσσεε  κκααίί  ἐἐκκυυκκλλοοφφόόρρηησσεενν  ἀἀννεεππιισσήήµµωωςς..  ΑΑὐὐττήή  µµέέχχρριι  σσήή--µµεερροονν  δδέένν  ἔἔχχεειι  δδηηµµοοσσιιεευυθθῆῆ  ἐἐππιισσήήµµωωςς  οοὔὔττεε  ἀἀππόό  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ΠΠααππππᾶᾶνν  οοὔὔττεεὑὑππόό  ττῶῶνν  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκῶῶνν  κκααίί  οοὐὐδδεείίςς  µµέέχχρριι  σσήήµµεερροονν  ἀἀννέέλλααββεενν  ττήήννεεὐὐθθύύννηηνν  ὡὡςς  ἐἐκκππρρόόσσωωππόόςς  ττωωνν  ννάά  ττήήνν  δδηηµµοοσσιιεεύύσσῃῃ..  ἘἘππίί  ππλλέέοονν  ἡἡ  ΒΒεεββααίίωωσσιιςςααὐὐττήή  δδέένν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ἐἐππίίσσηηµµοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν  ΧΧεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  ἜἜγγγγρρααφφοονν..  

ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ  ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς  ΒΒεεββααιιώώσσεεωωςς  δδιιααππιισσττοοῦῦττααιι  ὅὅττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοο--ννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ::  11)) Ἐγένετο τήν 99ηηνν  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  11996600,,  εἰς τήν πόλιν τοῦ Ντιτρόϊτ Ἀµερικῆς.22)) Ἐγένετο ἄἄννεευυ  ἐἐννηηµµεερρώώσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ τοῦ χειροτονήσαντος (δηλαδήκρυφίως καί ἀντικανονικῶς, παρανόµως καί πραξικοπηµατικῶς).33)) Ἐγένετο µέ τήν συµµετοχήν ἑνός ἀκόµη Ἐπισκόπου τῆς αὐτῆς ΡωσσικῆςΣυνόδου, ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  ττόό  ὄὄννοοµµαα  δδέένν  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι..
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Ἡ Βεβαίωσις τοῦ Σικάγου Σεραφείμ περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
Παππᾶ, πρωτοτύπως εἰς τήν Ρωσσικήν γλῶσσαν (ἀριστερά) 

καί μεταφρασμένη εἰς τήν Ἑλληνικήν (δεξιά)

Η  ∆ΙΑΒΟΗΤΟΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ  ΤΟΥ  ΣΙΚΑΓΟΥ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΚΑΚΙΟΥ  ΠΑΠΠΑ  
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44)) Ὁ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείµ ἀπαιτεῖ ὅπως, δέον νά θεωρηθῇ νόµι-µος ἡ χειροτονία αὕτη κκααίίττοοιι  δδέένν  ἐἐγγέέννεεττοο  µµέέ  ττήήνν  γγννώώµµηηνν  κκααίί  ἀἀππόόφφαασσιινν  ττῆῆςςΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ..55)) Ἡ Βεβαίωσις αὐτή φφέέρρεειι  ΜΜίίαανν  µµόόννοονν  ὑὑπποογγρρααφφήήνν,,  τοῦ Σικάγου καί Ντι-τρόϊτ Σεραφείµ Ἰβάνωφ.66))  Ὁ ἀναφερόµενος καί µή κατωνοµαζόµενος, ἕτερος Ἐπίσκοπος, δέν ὑπέ-γραψε τήν Βεβαίωσιν. 77)) Ὁ χειροτονηθείς ἔλαβεν τόν τίτλον τοῦ ἐπισκόπου Ταλαντίου, παλαιάἐπισκοπή τῆς περιοχῆς τῆς Φθιώτιδος. 88)) Ἡ χειροτονία ἐγένετο ὑὑππεερροορρίίωωςς,, ἤτοι, ἐκτός τῶν Κανονικῶν Ὁρίων δι-καιοδοσίας καί τοῦ χειροτονήσαντος καί τοῦ χειροτονηθέντος. Βάσει τῶνἹερῶν Κανόνων, οὔτε ὁ ἐν Ἀµερικῇ εἶχε τό δικαίωµα νά χειροτονήσῃ διά τήνἙλλάδα οὔτε ὁ ἐξ Ἑλλάδος εἶχε τό δικαίωµα νά χειροτονηθῇ εἰς τήν Ἀµερι-κήν, ἐφ᾽ ὅσον καί οἱ δύο ἀνεγνώριζον ὡς Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον  τήν Νε-οηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Καί οἱ δύο ἐνήργησαν παρανόµως.

ΠΠρρέέππεειι  ννάά  σσηηµµεειιωωθθῇῇ  ὅὅττιι,,  ἡἡ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ΒΒεεββααίίωωσσιιςς  µµέέχχρριι  σσήήµµεερροονν,,  5500  ἔἔττηη  ἀἀρργγόόττεε--
ρροονν,,      δδέένν  ἔἔχχεειι  δδηηµµοοσσιιεευυθθῆῆ  οοὔὔττεε  ἀἀννααφφεερρθθῆῆ  εεἰἰςς  ττάά  ἐἐππίίσσηηµµαα  ἔἔγγγγρρααφφαα  κκααίί  ΠΠεερριιοοδδιικκάά
ττῶῶνν  ΦΦλλωωρριιννιικκῶῶνν,,  ἤἤ  µµᾶᾶλλλλοονν  οοὐὐσσιιαασσττιικκῶῶςς  ππλλέέοονν  ττῶῶνν  ΣΣεερρααφφεειιµµιικκῶῶνν,,  κκααίί  οοὔὔττεε
ππρρόόκκεειιττααιι  ννάά  ττήήνν  δδηηµµοοσσιιεεύύσσοουυνν  πποοττέέ,,  δδιιάά  ττοούύςς  ἑἑξξῆῆςς  λλόόγγοουυςς::
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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». ∆Ε5ΙΑ: Ὁ ΑΚΑΚΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ ὁ μέ τήν συμμετοχήν Νεοημερολο-
γίτου χειροτονηθείς κρυφίως, παρά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς Συνόδου, καί μή τολ-

μήσας ποτέ νά δημοσιεύσῃ Πῶς, Ποῦ, Πότε καί ὑπό Ποίων ἐχειροτονήθη, 

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:41 PM  Page 188



11)) ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ ἐἐγγέέννεεττοο  ὑὑππόό  δδύύοο  ἐἐππιισσκκόόππωωνν,,  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςςσσυυλλλλεειιττοουυρργγοοῦῦννττοοςς  µµεεττάά  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  κκααίί  ττοοῦῦ  ἄἄλλλλοουυ  ὄὄννττοοςς  ΝΝεεοοηηµµεερροο--λλοογγίίττοουυ.. Ὁ χειροτονηθείς Ἀκάκιος ἀπεδέχθη αὐτήν τήν ἑἑρρµµααφφρρόόδδιιττοονν  χχεειιρροο--ττοοννίίαανν  καί συνεφώνησε νά χειροτονηθῇ οὐσιαστικῶς ὑπό Νεοηµερολογιτῶν.   22)) ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ ἐγένετο ὑὑππεερροορρίίωωςς,, ὅπερ ἀπαγορεύεται καίκαταδικάζεται ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ὁ χειροτονηθείς µετέβη εἰς ξένηνἘκκλησιαστικήν δικαιο-δοσίαν καί ὁ χειροτο-νήσας ἐδέχθη νά χειρο-τονήσῃ ξένης Ἐκκλη-σιαστικῆς δικαιοδοσίαςκληρικόν εἰς Ἐπίσκο-πον, διά ξένην Ἐκκλη-σιαστικήν δικαιοδοσίαν.Καί εεἶἶννααιι  ὑὑππεερρόόρριιοοςς  κκυυ--ρρίίωωςς  διότι ἀµφότεραι αἱπλευραί, καί ὁ χειροτονή-σας καί ὁ χειροτονηθείς,ἐπίστευον ὅτι ἡ Νεοηµε-ρολογιτική Ἐκκλησίαεἶναι Ὀρθόδοξος Κανο-νική Ἐκκλησία. ((∆∆ιιααττίί  ὁὁ
ἈἈκκάάκκιιοοςς  µµεεττέέββηη  εεἰἰςς  ττήήνν
ἈἈµµεερριικκήήνν  κκααίί  δδέένν  ἐἐχχεειιρροο--
ττοοννήήθθηη  εεἰἰςς  ττήήνν  ἙἙλλλλάάδδαα
ὑὑππόό  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιι--
κκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν
ἐἐππίίσσττεευυεενν  ὅὅττιι  ααὐὐττήή  εεἶἶννααιι
µµόόννοονν  ∆∆υυννάάµµεειι ΣΣχχιισσµµααττιικκήή
κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ ΣΣχχιισσµµαα--
ττιικκήή,,  δδηηλλααδδήή  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  µµίίαα
ΚΚααννοοννιικκήή  κκααίί  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς
ττοοππιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  µµέέ  ἜἜγγκκυυ--
ρραα  ΜΜυυσσττήήρριιαα,,  ἔἔττσσιι  ὥὥσσττεε  ννάά
µµήήνν  εεἶἶννααιι ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοουυ
ὑὑππεερρόόρριιοοςς,,  ππααρράά  ΚΚααννόόννααςς
κκααίί  ἈἈννττιικκααννοοννιικκήή;;))
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Τό κτίριον εἰς τό Ντιτρόϊτ τοῦ Μίσιγκαν ὅπου τήν
9ην Δεκεμβρίου 1960 ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀκάκιος

Παππᾶς ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Ταλαντίου ὑπό
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείμ
(Ἰβάνωφ) καί τοῦ Νεοημερολογίτου Γαλλίας Θεοφί-
λου (Ἰωνέσκου). Ἡ χειροτονία αὐτή ἐτελέσθη κρυ-
φίως καί παρά τήν ρητήν ἄρνησιν καί ἀπαγόρευσιν
τῆς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον Συνόδου

τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκον. 
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33))  ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ ἐἐγγέέννεεττοο  ππρρααξξιικκοοππηηµµααττιικκῶῶςς,,  κκρρυυφφίίωωςς,,  ἄἄννεευυγγννώώµµηηςς,,  σσυυγγκκααττααθθέέσσεεωωςς  κκααίί  ἀἀπποοφφάάσσεεωωςς  κκααίί  ἐἐννττοολλῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ((∆∆ιιααττίί  ἠἠγγννοοήήθθηη
ὁὁ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν  κκααίί  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  σσχχεεττιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  ππρροοββλλέέπποουυνν  κκααίί
ἀἀππααιιττοοῦῦνν  ττήήνν  σσυυµµµµεεττοοχχήήνν  κκααίί  σσυυγγκκααττάάθθεεσσιινν  ττοοῦῦ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  κκααίί  ττῶῶνν  ὑὑπποολλοοίίππωωνν
ὑὑππααρρχχόόννττωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ;;  ΚΚααθθ᾽̓  ἥἥνν  σσττιιγγµµήήνν  ὁὁ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  δδέένν  ἦἦττοο
ὁὁ  µµόόννοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς,,  ἀἀλλλλάά  ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ττῆῆςς  ααὐὐττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  κκααίί  ἠἠγγννοοήή--
θθηησσαανν,,  κκααττεεππααττήήθθηη  ὁὁ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν  κκααίί  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  σσχχεεττιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς..))44)) ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ, καθώς προκύπτει ἀπό τά ἐπίσηµαἔγγραφα τῆς ἐν ∆ιασπορᾷ Ρωσσικῆς Συνόδου: ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//886688,,  ἸἸοουυννίίοουυ  1177,,  11996611,,  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//990000,,  ἸἸοουυννίίοουυ  2233,,  11996611,,  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//11229966,,  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,,  καίἀἀρριιθθµµ..  33//5500//884455  ττῆῆςς  55//77//11996622, τά ὁποῖα παρατίθενται εἰς τήν συνέχειαν µέ χρονολογικήν σειράν καί ἐν φω-τοτυπίᾳ καί ἀποσπασµατικῶς ὡς κείµενα, µαρτυροῦν ὅτι ἐἐγγέέννεεττοο  κκααττόόππιιννρρηηττῆῆςς  κκααίί  ἐἐππααννεειιλληηµµµµέέννηηςς  ἀἀρρννήήσσεεωωςς  κκααίί  ἀἀππααγγοορρεεύύσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ααὐὐττῆῆςςννάά  χχεειιρροοττοοννηηθθῇῇ  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς..  Τοῦτο τό ἐγνώριζον καί ὁ Ἀκάκιος καί ὁ Σερα-φείµ καί ὁ Θεόφιλος καί ὁ Πέτρος Ἀστυφίδης καί ὁ Ἀκάκιος ὁ Μικρός, ἀλλά
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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 ΔΙΑ-
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 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. ((∆∆ιιααττίί  ἠἠγγννοοήήθθηησσαανν  κκααίί
κκααττεεππααττήήθθηησσαανν  ὁὁ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοο--
λλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν  κκααίί  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ    σσχχεε--
ττιικκοοίί  ἄἄλλλλοοιι  ΚΚααννόόννεεςς,,  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι
ππρροοββλλέέπποουυνν  ττήήνν  σσυυµµµµεεττοοχχήήνν
κκααίί  ττήήνν  ἔἔγγκκρριισσιινν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ
δδιιάά  ττήήνν  ἘἘκκλλοογγήήνν  κκααίί  ΧΧεειιρροοττοο--
ννίίαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυ;;  ΕΕἰἰςς  ττήήνν  ππεερρίί--
ππττωωσσιινν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ,,  ὄὄχχιι
µµόόννοονν  ἜἜγγκκρριισσιιςς  δδέένν  ὑὑππῆῆρρχχεενν
ἀἀλλλλάά  κκααίί  ρρηηττήή  ἌἌρρννηησσιιςς  κκααίί
ἈἈππααγγόόρρεευυσσιιςς  ὑὑππῆῆρρχχεε,,  κκααίί  ααὐὐττόό
ἦἦττοο  ἐἐνν  γγννώώσσεειι  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ἐἐµµππλλεε--
κκοοµµέέννωωνν,,  κκααίί  ττῶῶνν  χχεειιρροοττοοννοούύνν--
ττωωνν  κκααίί  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννοουυµµέέννοουυ..))55)) ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  ««ΒΒεεββααίίωωσσιιςς»»  ττοοῦῦΣΣεερρααφφεείίµµ δδέένν  εεἶἶννααιι  ἐἐππίίσσηηµµοοννΧΧεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν,, ἀλλά ἕναἁπλό σηµείωµα. ((∆∆έένν  ἐἐξξεεδδόόθθηη
ΧΧεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  ἐἐππεειιδδήή  οοἱἱ  σσυυµµ--
ππρράάξξααννττεεςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ἀἀννττεελλααµµββάάννοοννττοο  ττήήνν  ππααρρααννοο--
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Ἐπίσημον Συνοδικόν
Ἔγγραφον τῶν, ὑπό τόν

Μητροπολίτην Ἀναστάσιον,
Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς,

ὑπ᾽ ἀριθ. 3/50/900 τῆς 23ης
Ἰουνίου 1961, τό ὁποῖον
ἀπεστάλη διά τοῦ Ἀρχι-
γραμματέως Γεωργίου

Γκράμπε πρός Κληρικούς
τῆς Ἑλλάδος καί διά τοῦ

ὁποίου ἡ Σύνοδος δηλώνει
ὅτι ἀπέρριψε καί δέν ἐνέ-
κρινε τήν Αἴτησιν διά χει-

ροτονίαν 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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µµίίαανν  κκααίί  ἀἀννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  ττῆῆςς  ππρράάξξεεώώςς  ττωωνν  κκααίί  ἐἐφφοοββοοῦῦννττοο  ττήήνν  κκααθθααίίρρεεσσίίνν  ττωωνν
κκααίί  ττάάςς  ἐἐππιιππττώώσσεειιςς  ἀἀππόό  ττήήνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκοοππήήνν  ἈἈµµεερριικκῆῆςς  κκααίί  ττόό
ΑΑἱἱρρεεττιικκόόνν  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοονν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς,,  µµεεττάά  ττῶῶνν  ὁὁπποοίίωωνν  οοἱἱ  ΡΡῶῶσσσσοοιι  ττῆῆςς
∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  εεἶἶχχοονν  ππλλήήρρηη  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαανν..))66)) ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ««ΒΒεεββααίίωωσσιιςς»» φφέέρρεειι  µµόόννοονν  ΜΜίίαανν  ὑὑπποογγρρααφφήήνν,,  ὡὡςς  ννάά  ἐἐγγέέννεεττοοὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  µµόόννοονν  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ἡἡ  ΧΧεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ.. ((ΠΠῶῶςς  λλοοιιππόόνν  ννάά    ἐἐµµφφααννίί--
σσοουυνν  ααὐὐττήήνν  µµέέ  µµίίαανν ὑὑπποογγρρααφφήήνν  ὅὅτταανν  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττάάςς
ἀἀππέέρρρριιππττοονν  ὡὡςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς;;  ἮἮττοο  ἀἀδδύύννααττοονν  ννάά  ἀἀπποοττοολλµµήήσσοουυνν  ννάά  ἐἐµµφφααννιισσθθοοῦῦνν  κκααίί  ααὐὐττοοίί
ὡὡςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννηηµµέέννοοιι..  ∆∆ιιάά  ττοοῦῦττοο  δδέένν  ππρρόόκκεειιττααιι  ννάά  ττήήνν  ἐἐµµφφααννίίσσοουυνν  πποοττέέ..))77))  ∆∆ιιόόττιι  ὁὁ  φφεερρόόµµεεννοοςς  ὡὡςς  λλααββώώνν  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ὁ ἀρνηθείς νάὑπογράψῃ τήν ««ΒΒεεββααίίωωσσιινν»», Ρουµάνος Ἐπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος Ἰωνέ-σκου, µέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, ἦἦττοο  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττηηςς,,
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Τό ὑπ᾽  ἀριθμ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεμβρίου 27, 1961, ἐπίσημον Συνο-
δικόν 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. Κοι-
νοποιεῖται δέ εἰς τό Νεοημερολογιτικόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κων-
σταντινουπόλεως καί τήν Νεοημερολογιτικήν Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου καί
Νοτίου Ἀμερικῆς ὑπό τόν Ἰάκωβον. Ἀνωτέρω, εἰς τήν Ἀγγλικήν καί μετα-

φρασμένον εἰς τήν Ἑλληνικήν.  
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ὅπως Νεοηµερολογίτης ἦτο ἐπίσης καί ὁ Χάγης Ὁλλανδίας Ἰάκωβος. ((ΠΠῶῶςς
λλοοιιππόόνν  ννάά  ἐἐµµφφααννίίσσοουυνν  ττήήνν  ΒΒεεββααίίωωσσιινν  ὅὅτταανν  ὁὁ  δδεεύύττεερροοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἦἦττοο  ΝΝεεοοηηµµεερροο--
λλοογγίίττηηςς κκααίί  ααὐὐττοοίί  δδῆῆθθεενν  κκόόππττοοννττααιι  ὑὑππέέρρ  ττοοῦῦ  ΠΠααλλααιιοοῦῦ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ;;))88))  ∆∆ιιόόττιι  ὁὁ  ααὐὐττόόςς  ΡΡοουυµµάάννοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς,, ὄχι µόνον δέν ὑπέγραψετήν ««ΒΒεεββααίίωωσσιινν»», ἀλλά εἰς ἘἘππιισσττοολλήήνν  ττοουυ πρός τόν διάδοχον τοῦ Ἀναστασίουτόν ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηνν  ΦΦιιλλάάρρεεττοονν ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς,, τήνὁποίαν ἐδηµοσίευσεν τό 11997711  εἰς Περιοδικόν του εἰς Γαλλίαν,, ἠἠρρννήήθθηη  κκάάθθεε  σσυυµµ--µµεεττοοχχήήνν  ττοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ἤἤ  γγννῶῶσσιινν  ττοουυ  ππεερρίί  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοο--ννίίααςς  ααὐὐττῆῆςς,,  γράφων τά ἑξῆς: ««ΜΜέέ  κκααττηηγγοορροοῦῦνν  ὅὅττιι  ἔἔλλααββοονν  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ττοοῦῦ  ππααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ὀὀννόόµµααττιι  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ..  ΤΤοοῦῦττοο  εεἶἶννααιι  ΨΨεευυ--
δδέέσσττααττοονν..  ΟΟὐὐ  µµόόννοονν  δδέένν  σσυυµµµµεεττέέσσχχοονν  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ΡΡώώσσσσοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ,,  εεἰἰςς
ττοοιιααύύττηηνν  ττιιννάά  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  µµόόλλιιςς  ττώώρραα  ππλληηρροοφφοορροοῦῦµµααιι ττήήνν  εεἴἴδδηησσιινν  ττααύύττηηνν
..  ..  ..  ..  µµέέ  ὑὑπποοχχρρεεώώννεειι  ννάά  ὑὑππάάρρξξωω  σσααφφήήςς,,  ρρηηττόόςς  κκααίί  κκααττηηγγοορρηηµµααττιικκόόςς,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ἐἐππιισσκκοοππιικκῇῇ
µµοουυ  δδιιααββεεββααιιώώσσεειι,,  ὅὅττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ὡὡςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  µµοοίί  εεἶἶννααιι  ππαανν--
ττεελλῶῶςς  ἄἄγγννωωσσττοοςς  κκααίί  ττυυγγχχάάννεειι  ξξέέννηη  ππρρόόςς  ἐἐµµέέ..  ..  ..  ..  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυ»»..
((ΚΚααττόόππιινν  ττῆῆςς  ρρηηττῆῆςς  ααὐὐττῆῆςς  ἐἐγγγγρράάφφοουυ  κκααίί  δδηηµµοοσσίίααςς  ἀἀρρννήήσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα
δδηηµµοοσσιιεεύύεεττααιι  1111  ἔἔττηη  µµεεττάά  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ,,  ππῶῶςς  θθάά  ἦἦττοο  δδυυννααττόόνν  ννάά  δδηη--
µµοοσσιιεεύύσσοουυνν  ττήήνν  ««ΒΒεεββααίίωωσσιινν»»  ττοοῦῦ  ΣΣεερρααφφεείίµµ;;  ΠΠῶῶςς  ννάά  ὑὑπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  ππλλέέοονν  ὅὅττιι  ἡἡ  χχεειι--
ρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  δδέένν  εεἶἶννααιι  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  κκααίί  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ππιιόό  κκααννοοννιικκήή ἀἀππόό  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς
ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττόό  11994488;;  ∆∆ιι᾽̓  ααὐὐττόό  δδέένν  ἐἐττόόλλµµηησσαανν,,  δδέένν  ττοολλµµοοῦῦνν  ἕἕωωςς  σσήήµµεε--
ρροονν  κκααίί  δδέένν  θθάά  ττοολλµµήήσσοουυνν  πποοττέέ  ννάά  ττήήνν  δδηηµµοοσσιιεεύύσσοουυνν  οοἱἱ  φφίίλλοοιι  ττοοῦῦ  ψψεεύύδδοουυςς  κκααίί  ττῆῆςς
ἀἀππάάττηηςς  ΟΟὐὐννῖῖττααιι  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ  ∆∆εεκκααττρριιµµεερρῖῖττααιι  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί))..Περί τῆς ἀρνήσεως αὐτῆς τοῦ Θεοφίλου καί περί τῶν λόγων τούς ὁποί-ους εἶχον ὁ Θεόφιλος καί ὁ Ἀκάκιος διά νά µήν δηµοσιευθῇ τό ππῶῶςς,,  πποοῦῦ,,ππόόττεε  κκααίί  ὑὑππόό  πποοίίωωνν  ἐγένετο ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, ὑπάρχει καί ἡ ἐπι-βεβαίωσις τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ εἰς τήν 66σσέέλλιιδδοονν Ἐπιστολήν τουπρός τόν Αὐξέντιον, τήν ἀπό 2266--1100--11997722,, τῆς ὁποίας µέρη παρατίθενται εἰςἑποµένας σελίδας µέ χρονολογικήν σειράν καί εἰς τήν ὁποίαν ἀποκαλύ-πτονται βαρυσήµαντα µυστικά καί σοβαραί ἀντικανονικότηται καί παρα-νοµίαι εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου.99))  ∆∆ιιόόττιι  ἡἡ  ἐἐνν  ἈἈµµεερριικκῇῇ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς,, εἰς τήν ὁποίανἀνῆκεν ὁ Σεραφείµ τοῦ Σικάγου, µέ ἔγγραφόν της πρός Φλωρινικούς ἐνἙλλάδι κληρικούς, τό ὁποῖον ἐκοινοποίησεν πρός τό Σχισµατικόν Πατριαρ-χεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί πρός τόν Νεοηµερολογίτην ἈρχιεπίσκοπονἸάκωβον τῆς Ἀµερικῆς, ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//11229966,,  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,, εἶχε δια-βεβαιώσει µεταξύ ἄλλων ὅτι: ««ΟΟὐὐδδεεµµίίαα  δδιιααττααγγήή  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  µµααςς  ἐἐξξεεδδόόθθηη  πποοττέέ
ἀἀφφοορρῶῶσσαα  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ππ..  ἈἈκκαακκίίοουυ..  ΤΤοοὐὐννααννττίίοονν  ἡἡ  ΑΑἴἴττηησσίίςς  ττοουυ  δδιιάά  χχεειιρροο--
ττοοννίίαανν  ἀἀππεερρρρίίφφθθηη  ππααρράά  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ΟΟἱἱ  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττοοιι  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοιι  ΣΣεερρααφφεείίµµ
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κκααίί  ΒΒιιττττάάλλιιοοςς  ἐἐδδήήλλωωσσαανν  δδιιάά  µµίίαανν  ἐἐππίί  ππλλέέοονν  φφοορράάνν ὅὅττιι  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ττόόνν  ππ..
ἈἈκκάάκκιιοονν  κκααίί  σσυυννεεππῶῶςς  δδέένν  ἠἠδδύύννααννττοο  ννάά  χχοορρηηγγήήσσωωσσιινν  εεἰἰςς  ααὐὐττόόνν  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόόνν
ΧΧεειιρροοττοοννίίααςς..  ..  ..  ..  ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  µµααςς  πποοττέέ  δδέένν  ἐἐκκήήρρυυξξεε  ττόό  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκόόνν  ΠΠααττρριιααρρ--
χχεεῖῖοονν  ἤἤ  ττήήνν  ἙἙλλλληηννιικκήήνν  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκοοππήήνν  ττῆῆςς  ΒΒοορρεείίοουυ  κκααίί  ΝΝοοττίίοουυ  ἈἈµµεερριικκῆῆςς  ὡὡςς  ΣΣχχιι--
σσµµααττιικκάάςς  κκααίί  δδέένν  δδιιέέκκοοψψεε  ττήήνν  ππννεευυµµααττιικκήήνν  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαανν..  ..  ..  ..  ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  µµααςς
..  ..  ..  δδιιααττηηρρεεῖῖ  ππννεευυµµααττιικκάάςς  σσχχέέσσεειιςς  µµέέ  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ααἵἵττιιννεεςς  ἐἐδδέέχχθθηησσαανν
ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν»»..  ((ΣΣυυµµφφώώννωωςς  ππρρόόςς  ττόό  ἀἀννωωττέέρρωω  ΣΣυυννοοδδιικκόόνν  ἜἜγγγγρρααφφοονν,,  ὁὁ  ΣΣιι--
κκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἠἠρρννήήθθηη  ἐἐννώώππιιοονν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ  κκααττ᾽̓  ἐἐππααννάάλληηψψιινν  ὅὅττιι  ἐἐχχεειιρροο--
ττόόννηησσεε  ττόόνν    ἈἈκκάάκκιιοονν  ἤἤ  ὅὅττιι  ττοοῦῦ  ἐἐχχοορρήήγγηησσεενν  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόόνν  ΧΧεειιρροοττοοννίίααςς..  ΚΚααττόόππιινν
ττοούύττοουυ  ππῶῶςς  θθάά  ἦἦττοο  δδυυννααττόόνν  ννάά  κκυυκκλλοοφφοορρήήσσοουυνν  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί  ττήήνν  ἐἐνν
λλόόγγῳῳ  ««ΒΒεεββααίίωωσσιινν»»  ττοοῦῦ  ΣΣεερρααφφεείίµµ;;  ΑΑὐὐττόό  θθάά  ἐἐδδηηµµιιοούύρργγηη  ττεερράάσσττιιαα  ππρροοββλλήήµµαατταα  κκααίί  ἐἐνν
ἙἙλλλλάάδδιι  κκααίί  ἐἐνν  ἈἈµµεερριικκῇῇ,,  δδιιόόττιι
ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ααὐὐττήή,,  ὅὅππωωςς  ἐἐξξ  ἄἄλλλλοουυ
φφααίίννεεττααιι  κκααίί  ἀἀππόό  ττόό  ἔἔγγγγρρααφφοονν
ααὐὐττόό,,  ἀἀννεεγγννώώρριιζζεε  ττοούύςς  ΝΝεεοοηη--
µµεερροολλοογγίίττααςς  ὡὡςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυςς
κκααίί  εεἶἶννααιι  γγννωωσσττόόνν  ὅὅττιι  δδέένν  εεἶἶχχεε
δδιιαακκόόψψεειι  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  κκααίί
ΠΠννεευυµµααττιικκήήνν  ἘἘππιικκοοιιννωωννίίαανν
µµεεττ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν..))1100))  ∆∆ιιόόττιι  κκααίί  οοἱἱ  δδύύοο  φφεερρόό--µµεεννοοιι ὡὡςς  ἐἐµµππλλεεκκόόµµεεννοοιι  εεἰἰςςττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ,,κκααίί  ὁὁ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  κκααίί  ὁὁ  ΘΘεεόόφφιι--λλοοςς,, ἠἠρρννήήθθηησσαανν  ἐἐππιισσήήµµωωςς,,ρρηηττῶῶςς  κκααίί  ἐἐγγγγρράάφφωωςς  ττήήννχχεειιρροοττοοννίίαανν  ααὐὐττήήνν.. ((ΠΠοοῖῖοονν
χχεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  ἤἤ  πποοίίαανν  ββεε--
ββααίίωωσσιινν  θθάά  ἐἐδδηηµµοοσσίίεευυοονν  οοἱἱ
ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί  δδιιάά  ννάά
ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  δδέένν
εεἶἶννααιι  ααὐὐττοοχχεειιρροοττόόννηηττοοςς  ἀἀλλλλάά
ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ὑὑππόό  ἘἘππιισσκκόόππωωνν
κκααίί  µµάάλλιισστταα  δδύύοο;;))  

ἘἘξξ  ααἰἰττίίααςς  αα))  ττῆῆςς  µµήή  ὑὑππάάρρ--
ξξεεωωςς  ΧΧεειιρροοττοοννηηττηηρρίίοουυ,,  ββ))  ττῆῆςς
µµήή  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΒΒεεββααιι--
ώώσσεεωωςς,,  γγ))  ττῆῆςς  ἀἀρρννήήσσεεωωςς  ττῶῶνν
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Τό περιοδικόν Ὀρθόδοξος Παρατηρητής τοῦ
Φλωρινικοῦ Ἀρχ/του Καλλιοπίου Γιαννακουλο-
πούλου ἐδημοσίευσεν εἰς τό ἀνωτέρω τεῦχος 6.
Ἰούνιος 1961 τήν ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολί-
του τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς Ἀναστασίου
ΑΡΝΗΣΙΝ ὅτι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας του

ἐχειροτόνησαν τόν ΑΚΑΚΙΟΝ  ΠΑΠΠΑΝ Ἐπί-
σκοπον ἐν Ἀμερικῇ. Οἱ δέ παράνομοι Φλω-

ρινο-Σεραφειμικοί οὐκ ἠβουλήθησαν συνιέναι.
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φφεερροοµµέέννωωνν  ὡὡςς  χχεειιρροοττοοννηησσάάννττωωνν  ὅὅττιι  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν,,  κκααίί  δδ))  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσήήµµοουυ  ἘἘγγγγρράάφφοουυ
ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  ὅὅττιι  ἀἀππηηγγόόρρεευυσσεενν  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαα--
κκίίοουυ,,  ΠΠΡΡΟΟΚΚΥΥΠΠΤΤΕΕΙΙ  ὅὅττιι  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  δδέένν  ἔἔχχεειι  χχεειιρροοττοοννηηθθῆῆ    ΥΥΠΠΟΟ    ΟΟΥΥ∆∆ΕΕΝΝΟΟΣΣ..  ΕΕἶἶννααιι
ΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΗΗΤΤΟΟΣΣ..  ΚΚααίί  οοἱἱ  ἐἐξξ  ααὐὐττοοῦῦ  ἕἕλλκκοοννττεεςς  οοἱἱααννδδήήπποοττεε  χχεειιρροοττοοννίίαανν  εεἶἶννααιι  ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ..1111))  ∆∆ιιόόττιι  ἐἐάάνν  ἐἐδδηηµµοοσσιιεεύύεεττοο  ἡἡ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ΒΒεεββααίίωωσσιιςς  ττοοῦῦ  ΣΣεερρααφφεείίµµ,,  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςςττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  θθάά  ππρροοέέββααιιννεενν  ἀἀµµέέσσωωςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ΚΚΑΑΘΘΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΝΝ  κκααίί  ττοοῦῦΣΣεερρααφφεείίµµ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ,,  ἐπειδή ἄλλως ἡ Σύνοδος θά εὑρίσκετοεἰς δεινήν θέσιν ἐνώπιον τῆς Ἐκ-κλησιαστικῆς της Ἀρχῆς, ἤτοι,τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείουκαί τῆς Ἑλληνικῆς ἈρχιεπισκοπῆςἈµερικῆς τοῦ Ἰακώβου. ((ὉὉ  ἈἈκκάά--

κκιιοοςς  θθάά  ἦἦττοο  κκααθθηηρρηηµµέέννοοςς  ἅἅµµαα  ττῇῇ
χχεειιρροοττοοννίίᾳᾳ  ττοουυ..))ὌὌχχιι  µµόόννοονν  ἡἡ  ΒΒεεββααίίωωσσιιςς  δδέέννἔἔχχεειι  δδηηµµοοσσιιεευυθθῆῆ,,  ἀἀλλλλάά  οοὔὔττεε  κκααίίµµίίαα  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ἀἀππόό  ττήήνν  χχεειι--ρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ,,  δδιιάά  ννάάφφααννῇῇ  ὅὅττιι  ὄὄννττωωςς  ἔἔγγιιννεε..1122))  ∆∆ιιόόττιι  κκααθθώώςς  ἔἔχχεειι  δδιιααρρρρεεύύ--σσεειιπροφορικῶς ἀπό τό περιβάλλοντοῦ Ἀκακίου καί ἔχει δηµοσιευθῆὑπό τοῦ Ἀρχιµανδρίτου ΓρηγορίουΠαπαβλάχου εἰς τήν ἐφηµερίδα
««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΤΤύύπποοςς»»  ττόό  11998844,,  χωρίςνά ἔχῃ µέχρι σήµερον διαψευσθῆὑπό τῶν θιγοµένων, ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςςΠΠααππππᾶᾶςς ὑὑππέέγγρρααψψεε  φφρριικκττόόνν  ὅὅρρκκοοννὅὅττιι  ἐἐάάνν  ἀἀπποοκκααλλύύψψῃῃ  ττόό  ἱἱσσττοορριικκόόννττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοουυ,,  ἤἤττοοιι  ττόό  ππῶῶςς,,πποοῦῦ,,  ππόόττεε  κκααίί  ὑὑππόό  πποοίίωωνν  ἔἔγγιιννεε,,ννάά  ππάάρρῃῃ  ττήήνν  ψψυυχχήήνν  ττοουυ  ὁὁ  ∆∆ιιάάββοο--λλοοςς  κκααίί  ννάά  εεἶἶννααιι  χχωωρριισσµµέέννοοςς  ἀἀππόόττήήνν  ἉἉγγίίαανν  ΤΤρριιάάδδαα..ΧΧεειιρροοττοοννίίαα  ΧΧρριισσττιιααννοοῦῦἘἘππιισσκκόόπποουυ  ἦἦττοο  ααὐὐττήή  ἤἤ  ΜΜαασσ--σσωωννιικκήή  ΜΜύύηησσιιςς;;

Τό περιοδικόν Ὀρθόδοξος Παρατηρητής τοῦ
Φλωρινικοῦ Ἀρχ/του Καλλιοπίου Γιαννακουλο-
πούλου ἐδημοσίευσεν πολλά ἄρθρα ἐναντίον
τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἀποκαλύπτον

παρανομίας καί ἀντικανονικότητας, ὅπως καί
εἰς τό ἀνωτέρω, τεῦχος 9. Σεπτέμβριος 1961,
εἰς τό ὁποῖον καταγγέλεται ὅτι «οὔτε ὁ Μη-

τροπολίτης Ἀναστάσιος, οὔτε ὁ Λεόντιος, οὔτε
ἄλλος τις ἐκ τῶν ἐν Ἀμερικῇ ἀνεγνωρισμένων
ἀλλά οὔτε καί ἐκ τῶν ἀκύρως ἐχόντων προέβη
ποτέ εἰς χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ». Οἱ
δέ Φλωρινο-Σεραφειμικοί ἀντιμετώπισαν καί
αὐτήν διά σιωπῆς ὅπως καί ὅλας τάς ἐναντίον

των δημοσιεύσεις.
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 196-Τό ὑπογεγραµµένον τοῦτο ἔγγραφον τοῦ ὅρκου τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ἐχρησι-µοποίησεν ἐκβιαστικῶς διά νά γίνῃ Ἐπίσκοπος ἈἈσσττοορρίίααςς  ὁὁ  ΠΠέέττρροοςς  ἈἈσσττυυφφίίδδηηςς,,ὅστις ἦτο παρών εἰς τήν χειροτονίαν καί ἐφωτογράφησε τόν ἐν λόγῳ ὅρκον.∆εδοµένων ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ἦτο ἀδύνατον καί ἀδιανόητον νά ἐµφανί-σουν καί δηµοσιεύσουν τήν Βεβαίωσιν τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου, καθ᾽ ἥνστιγµήν τήν ἠρνήθησαν οἱ ἐµπλεκόµενοι καί δέν ἀνελάµβανε κανείς τήν εὐθύ-νην 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 Σι-κάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ περιῆλθεν εἰς τάς χεῖρας τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου κατάτό Φθινόπωρον τοῦ 11996666  καί ἐδηµοσιεύθη διά πρώτην φοράν εἰς ΣυνοδικήνἘγκύκλιον τήν 22αανν  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11996677,,  ὑπογραφοµένην ὑπό τοῦ Πατρῶν Ἀνδρέουὡς Προέδρου, τοῦ Θεσσαλονίκης ∆ηµητρίου, τοῦ Κορινθίας Καλλίστου, τοῦ Τρίκ-κης καί Σταγῶν Βησσαρίωνος καί τοῦ Μεσσηνίας Γρηγορίου. Οἱ δέ Φλωρινο-Σε-ραφειµικοί τήν ἀντιµετώπισαν καί πάλιν διά τῆς σιωπῆς, µή τολµῶντες ἕωςσήµερον νά ἀναφερθοῦν εἰς αὐτήν διά νά διαψεύσουν ἤ ἐπιβεβαιώσουν αὐτήν.HH  EEΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦHH  ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ    ΕΕΞΞ    ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΙΙ    ΜΜΕΕΤΤΕΕΠΠΕΕΙΙΤΤΑΑ    ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ    ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΧΧΩΩΡΡΟΟΝΝ    ΤΤΟΟΥΥ    ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΤΤΩΩΝΝ    ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΩΩΝΝΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ,,    ∆∆ΕΕΚΚΑΑΤΤΡΡΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΟΟ--ΣΣΕΕΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  11996600  --  11996633Μετά τήν µυθιστορηµατικήν καί περιπετειώδη εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν του,ἡ ὁποία ἀποτελεῖ µνηµεῖον παρανοµιῶν καί συσσωρευµένων παραβάσεων, ὁὁ  ἈἈκκάά--κκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  ἐπέστρεψεν ἐξ Ἀµερικῆς εἰς τήν Ἑλλάδα, φέρων µαζί του ὅλας τάςἈντικανονικότητας, τάς Παρανοµίας, τάς Παραβάσεις καί τάς Ἐκκλησιαστικάς ἀράς.Ἐρχόµενος εἰς τήν Ἑλλάδα, ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς, ππιισσττόόςς  ττηηρρηηττήήςς ττοοῦῦ  ὅὅρρκκοουυττοουυ εἰς τήν Ἀµερικήν, ἀπέφυγε νά δηλώσῃ ππῶῶςς,,  πποοῦῦ,,  ππόόττεε  κκααίί  ὑὑππόό  πποοίίωωννἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος. Αὐτό φυσικῶς ἐδηµιούργησεν εὐλόγους καί λογι-κάς ἀντιδράσεις καί εἰς τόν χῶρον του καί ἐκτός. Οἱ ὀπαδοί του δέν ἐπληροφοροῦντο καί δέν ἦσαν σίγουροι ἐάν ὄντωςἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος καί διά τοῦτο ἀπευθύνθησαν εἰς διάφορα Πα-τριαρχεῖα καί Συνόδους, ὅπως τῆς Σερβίας καί τῶν Ἱεροσολύµων, διά νάµάθουν κάτι περί τῆς χειροτονίας αὐτοῦ. Τό περιοδικόν ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς »» τοῦ Φλωριναίου ἈρχιµανδρίτουΚαλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου ἀρθρογραφοῦσε διαρκῶς ἐπί σειρά ἐτῶν κκααττάάττῆῆςς  ἀἀπποοκκρρύύψψεεωωςς  ττοοῦῦ  ἱἱσσττοορριικκοοῦῦ  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ καί ἔφερε εἰς τήν
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δηµοσιότητα ἀρκετά στοιχεῖα ἀποκαλύ-πτοντα τάς γενοµένας παρανοµίας τάς ὁποίαςἀπέκρυπτεν ὁ Ἀκάκιος καί οἱ σύν αὐτῷ.Ἐπί πλέον, τό περιοδικόν ««ΚΚήήρρυυξξ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς
ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν»» ἐδηµοσίευεν ὅτι εἶναι ὕπο-πτος ἡ µή δηµοσίευσις καί ἀπόκρυψις τῆςἀληθείας διά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκα-κίου, καί ὅτι θέτει ἐν ἀµφιβόλῳ τήν ἐπι-σκοπικήν του ἰδιότητα.

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.

Ὁ ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου Φρικτός Ὅρκος
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 1960 εἰς Ἀμε-
ρικήν διά νά μήν φανερώσῃ τι περί τῆς
χειροτονίας του, «Ὀρθόδοξος Τύπος»,

6 Ἰουλίου 1984.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:41 PM  Page 197



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 198-Ἄλλο φυλλάδιον ἐκυκλοφόρησεν ἐκ Τριπόλεως φέρον κατ᾽ αὐτοῦ βαρείαςκατηγορίας µέ τίτλον ὅπως, ««ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΣΣ    ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑΣΣ,,  ΟΟ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ    ΑΑΠΠΑΑΤΤΕΕΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ      ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ    ΨΨΕΕΥΥΤΤΗΗΣΣ»»,,  ἐν ᾧ µεταξύ ἄλλων γράφονται:
««ἈἈλλλλ᾽̓ ὡὡςς  ννάά  µµήήνν  ἤἤρρκκεειι  ἡἡ  ππρροοδδοοσσίίαα  ὅὅπποουυ  ἔἔππρρααξξαανν  οοἱἱ  ἐἐκκππεεσσόόννττεεςς  ττῆῆςς  ὉὉµµοολλοογγίίααςς
ααὐὐττῶῶνν  ἈἈρρχχιιεερρεεῖῖςς  κκααίί  ἑἑπποοµµέέννωωςς  κκααίί  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς  ((δδιιόόττιι  ὅὅσσττιιςς  ἐἐκκππέέσσεειι  ττοοῦῦ
ΝΝόόµµοουυ  κκααίί  ττῆῆςς  ΠΠααρρααδδόόσσεεωωςς  ἐἐκκππίίππττεειι  κκααίί  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς))  ἐἐννεεφφααννίίσσθθηη  σσήήµµεερροονν
ἕἕννααςς  ἔἔττιι  µµεεγγααλλύύττεερροοςς  ΑΑΠΠΑΑΤΤΕΕΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΨΨΕΕΥΥΣΣΤΤΗΗΣΣ,,    ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΤΤΗΗΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΓΓΩΩΝΝΟΟΣΣ  κκααίί  ααὐὐττοοττιιττλλοοφφοορρεεῖῖττααιι  µµέέ  ττόό  ἀἀξξίίωωµµαα  ττοοῦῦ  ἈἈρρχχιιεερρέέωωςς,,  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς
ΠΠααππππᾶᾶςς,,  ὅὅσσττιιςς  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ὡὡςς  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ἄἄννεευυ  ὑὑπποοδδεείίξξεεωωςς  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννιικκοοῦῦ  ττοουυ..
ΠΠρρῶῶττοονν,,  δδέένν  γγννωωρρίίζζοοµµεενν  ἐἐάάνν  ππρράάγγµµααττιι  ἔἔχχεειι  χχεειιρροοττοοννηηθθῆῆ  ἤἤ  κκααµµοουυφφλλάάρρεεττααιι  ὡὡςς
ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττῇῇ  ὑὑπποοδδεείίξξεειι  ττοοῦῦ  ∆∆ιιααββόόλλοουυ..  ∆∆εεύύττεερροονν,,  δδέένν  γγννωωρρίίζζοοµµεενν  ἐἐάάνν  ἔἔχχεειι  χχεειιρροοττοο--
ννηηθθῆῆ  ὑὑππόό  ννοοµµίίµµωωνν  ἈἈρρχχιιεερρέέωωνν  ἤἤ  ππααρρααββααττῶῶνν..  ΤΤρρίίττοονν,,  δδέένν  γγννωωρρίίζζοοµµεενν  ἐἐάάνν  ππρράάγγµµααττιι
εεἶἶννααιι  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ἤἤ  κκααττάάσσκκοοπποοςς  κκααίί  ἐἐφφιιάάλλττηηςς  ττοοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς,,  δδιιάά  ννάά  δδιιααλλύύσσῃῃ  ττόόνν
ἈἈγγῶῶνναα  κκααίί  ππρροοσσφφέέρρῃῃ  ττόό  πποοίίµµννιιοονν  εεἰἰςς  ττόόνν  ΒΒωωµµόόνν  ττοοῦῦ  ΣΣχχίίσσµµααττοοςς,,  ὅὅππωωςς  οοἱἱ  ππρροοκκάάττοο--
χχοοίί  ττοουυ,,  ΧΧααττζζῆῆςς,,  ΛΛιιώώσσηηςς,,  ΓΓεερρµµααννόόςς,,  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ..  ..  ..  ..  

»»ΚΚααττηηγγοορρεεῖῖττεε  ττάάςς  ὑὑππόό  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ὡὡςς  ππααρρααννόόµµοουυςς..  ἈἈλλλλάά  οοἱἱ  χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττεεςς
ὑὑππόό  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  µµᾶᾶςς  ὑὑπποοδδεειικκννύύοουυνν  ὅὅττιι  ἔἔχχοουυνν  χχεειιρροοττοοννηηθθῆῆ  ὑὑππόό  ἑἑννόόςς,,  µµᾶᾶςς  ὑὑπποοδδεειικκννύύοουυνν  ΤΤΟΟΝΝ
ΕΕΝΝΑΑ,,  κκααίί  ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦνν  ττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  κκααίί  ΝΝόόµµιιµµοονν  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ΠΠααρράάδδοοσσιινν,,  κκααίί
ππάάλλιινν  δδέένν  ττοούύςς  ἀἀννααγγννωωρρίίζζεεττεε  ὡὡςς  ννοοµµίίµµοουυςς..  ἈἈλλλλάά  ΥΥΜΜΕΕΙΙΣΣ  δδέένν  µµᾶᾶςς  ὑὑπποοδδεειικκννύύεεττααιι  οοὔὔττεε
ττόόνν  ἕἕνναα!!  ἌἌρρααγγεε,,  ππῶῶςς  ἔἔχχεεττεε  ττήήνν  ἀἀξξίίωωσσιινν,,  ἀἀφφοοῦῦ  ΥΥΜΜΕΕΙΙΣΣ  δδέένν  ἀἀννααγγννωωρρίίζζεεττεε  ττήήνν  ππααρράά
ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ἰἰδδιικκήήνν  µµααςς,,  ννάά  ἀἀννααγγννωωρρίίσσωωµµεενν  ττήήνν  ππααρράά  ΟΟΥΥ∆∆ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ἰἰδδιικκήήνν  σσααςς  εεἴἴττεε  ὑὑππόό  δδύύοο  κκααίί
ττρριιῶῶνν  ππααρρααββααττῶῶνν;;

»»..  ..  ..  ..  εεἶἶννααιι  µµέέγγαα  ἁἁµµάάρρττηηµµαα  ννάά  σσέέ  ὀὀννοοµµάάσσωω  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττοονν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἄἄννεευυ
χχεειιρροοττοοννιικκοοῦῦ..

»»..  ..  ..  ..  ΕΕἶἶννααιι  ΝΝόόµµοοςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόςς,,  ἄἄννεευυ  χχεειιρροοττοοννιικκοοῦῦ  ννάά  µµήήνν  γγίίννεεττααιι
οοὐὐδδεείίςς  δδεεκκττόόςς  ..  ..  ..  ..  

»»ΟΟὐὐδδεείίςς  ννοοµµιιµµόόφφρρωωνν  κκλληηρριικκόόςς  δδύύννααττααιι
ννάά  ἀἀκκοολλοουυθθήήσσῃῃ  ἕἕνναα  ππααρράάννοοµµοονν  ἀἀρρχχιιεε--
ρρέέαα,,  εεἴἴττεε  ππααρρααννόόµµωωςς  χχεειιρροοττοοννηηθθεείίςς,,
εεἴἴττεε  µµέέ  ππλλαασσττόόνν  χχεειιρροοττοοννιικκόόνν,,  εεἴἴττεε  µµᾶᾶςς
ἐἐµµππααίίζζεειι  ὡὡςς  ἀἀχχεειιρροοττόόννηηττοοςς  ὅὅππωωςς  ὙὙµµεεῖῖςς..

»»ΠΠααρροουυσσίίαασσεε  ττάά  χχεειιρροοττοοννιικκάά  σσοουυ  κκααίί
ἀἀνναακκααλλοοῦῦµµεενν..  ΤΤόό  ἀἀππααιιττεεῖῖ  ΘΘεεόόςς  κκααίί  ἘἘκκ--
κκλληησσίίαα,,  οοὐὐχχίί  ἡἡµµεεῖῖςς..  ἘἘάάνν  δδέένν  ππααρροουυ--
σσιιάάσσῃῃςς  χχεειιρροοττοοννιικκόό,,  εεἶἶσσααιι  ΨΨΕΕΥΥ∆∆ΑΑΡΡΧΧΙΙ--
ΕΕΡΡΕΕΥΥΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΝΝΤΤΙΙΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  κκααίί  ἀἀππααττᾶᾶςς
ἘἘκκκκλληησσίίαανν  κκααίί  λλααόόνν ..  ..  ..»»..

Τό Φυλλάδιον τοῦ Ι. Γ. Βοσυνιώτου
ἐκ Τριπόλεως προκαλοῦν τόν Ἀκά-
κιον Παππᾶν νά ἐπιδείξῃ τό Χειρο-

τονητήριόν του
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Ἐκτός αὐτῶν ὑπῆρξαν καί ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ θρησκευτικάφυλλάδια, περιοδικά καί ἐφηµερίδες, ὅπως ὁ ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΤΤύύπποοςς»»,,  καί µίαἔκδοσις τῆς Ἀδελφότητος ««ὉὉ  ΜΜέέγγααςς  ΦΦώώττιιοοςς»»,, τά ὁποῖα κατεφέρθησαν κατάτῆς µυστικότητος µέ τήν ὁποίαν περιεβάλλετο ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίουκαί ἀπεκάλυπτον τάς κακοδοξίας ὅσων ἐνεπλέκοντο εἰς τάς παρανόµουςκαί ἀντικανονικάς πράξεις τοῦ Ἀκακίου.Ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς ὅµως, παρά τόν δικαιολογηµένον θόρυβον τόν ὁποῖονὁ ἴδιος, µέ τήν ἄρνησίν του νά ἐνηµερώσῃ, προεκάλεσεν εἰς τόν χῶρον του,εἰς ὅλους τούς Παλαιοηµερολογίτας ἀλλά καί εἰς τούς Νεοηµερολογίτας,ἔἔµµεειιννεε  ππιισσττόόςς  εεἰἰςς  ττόόνν  φφρριικκττόόνν  ὅὅρρκκοονν  ττόόνν  ὁὁπποοῖῖοονν  ὑὑππέέγγρρααψψεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἈἈµµεερριι--κκήήνν  κκααίί  δδέένν  ἀἀππεεκκάάλλυυψψεε  πποοττέέ  οοὔὔττεε  ππρρόόσσωωππαα  οοὔὔττεε  ππρράάγγµµαατταα  ππεερρίί  ττῆῆςς  χχεειιρροο--ττοοννίίααςς  ττοουυ  µµέέχχρριι  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ  ττοουυ.. Μόνον εἰς τήν Ὁµολογίαν του δέν ἔµεινεπιστός καί τήν ἤλλαζεν ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ὅλην του τήν ζωήν, ὥστεἄλλοτε νά συµπίπτει µέ τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον, ἄλλοτε µέ τόνΒρεσθένης Ματθαῖον καί ἄλλοτε µέ τό Νέον Ἡµερολόγιον, ἀφοῦ ἐδέχθη νάχειροτονηθῇ καί ἀπό Νεοηµερολογίτην.Πέραν ὅµως τῶν ἀντιδράσεων διά τό πόθεν προῆλθεν ἡ χειροτονία του,ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς ἀντιµετώπιζε καί τό ἀντικειµενικόν πρόβληµα τῆς χει-ροτονίας νέων ἐπισκόπων εἰς τήν Ἑλλάδα, διά νά µήν ἀφήσῃ χωρίς ἐπι-σκόπους τούς ὀπαδούς του ὅπως τούς εἶχεν ἀφήσει ὁ Φλωρίνης, οὔτε πάλιννά χειροτονήσῃ µόνος του. ∆ι᾽ αὐτό ἤρχισε πάλιν ἡ ἀγωνιώδης περιπέτειαἀναζητήσεως δευτέρου ἐπισκόπου.Ἰδιαιτέραν σηµασίαν ἔχει ἡ πρότασις λύσεως τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβά-νωφ πρός τόν Ἀκάκιον Παππᾶν, ὅπως συµπράξῃ µέ ἕνα Ἐπίσκοπον ἄλληςΡωσσικῆς Συνόδου, τῆς ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΑΑ,,  ἀντιπάλου πρός τήν Σύνοδον τοῦἈναστασίου, κάποιον Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος τότε εὑρίσκετο εἰς Ἀθήνας, ἀφοῦκαλύψουν τά οἰκονοµικά του ἔξοδα. Τήν λύσιν ὅµως εἰς τό πρόβληµά των εὗρον καταφεύγοντες πάλιν εἰςτήν ἐν Ἀµερικῇ Σύνοδον τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς. Εὗρον ἄνδρα κατάτήν καρδίαν αὐτῶν, ττόόνν  ΡΡῶῶσσσσοονν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεόόννττιιοονν  ΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς,,πατέρα τριῶν τέκνων, κατά τήν δηµοσίευσιν τῆς ἐφηµερίδος ««ΤΤύύπποοςς»»,, ἀἀρρ..φφύύλλ..  2211,,  ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  11996622,,  καί συχνόν συµµέτοχον εἰς τάς τελετάς τῶν Πα-πικῶν Καρδιναλίων, ὅπως φαίνεται εἰς τήν σχετικήν ἐδῶ φωτογραφίαν τήνδηµοσιευθεῖσαν εἰς πολλά περιοδικά, ἐφηµερίδας καί φυλλάδια.Ὁ Χιλῆς Λεόντιος, κατά τό ««ΡΡωωσσσσιικκόόνν  ττυυππιικκόόνν  ἀἀννττιικκααννοοννιικκόόττηηττοοςς  κκααίί  ππααρραα--
ννοοµµίίααςς»»,, µιµούµενος τόν Σικάγου Σεραφείµ, ἦλθε ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11996622  εἰς τήνἙλλάδα µµυυσσττιικκῶῶςς,,  ααὐὐττοοββοούύλλωωςς  κκααίί  ὑὑππεερροορρίίωωςς,, ἄνευ ἐντολῆς ἤ ἐγκρίσεως ἤ
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γνώσεως τῆς Συνόδου του, καί συνέπραξεν εἰς χει-ροτονίας Ἐπισκόπων µετά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ,γνωρίζων ὅτι ἡ Σύνοδός του εἶχεν ἀπορρίψει τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίουκαί εἰς ἔγγραφόν της ἠρνεῖτο ὅτι ἐπίσκοποί της ἐχειροτόνησαν τόν Ἀκάκιον. Καθίσταται προφανές ὅτι τόσον οἱ ἐν Ἑλλάδι ∆εκατριµερῖται Φλωρινικοίὅσον καί οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς δέν διέποντο ὑπό οὐδενός Κανόνος Ἐκκλη-σιαστικοῦ ἤ ∆ιοικητικοῦ καί οὐδείς φραγµός περιώριζεν τάς ἐνεργείας των,µετερχόµενοι πᾶν θεµιτόν καί ἀθέµιτον µέσον ἵνα ἐπιτύχουν προσωπικάςἐπιδιώξεις καί σκοπιµότητας, µή ἀποβλέποντες εἰς τό καλόν τῆς Ἐκκλησίας,ἀλλά νοµίζοντες ««πποορριισσµµόόνν  εεἶἶννααιι  ττήήνν  εεὐὐσσέέββεειιαανν»» (Ἀπ. Παῦλος,  Α´ Τιµ. ΣΤ´ 5).ΠΠΟΟΙΙΟΟΙΙ    ΗΗΣΣΑΑΝΝ    ΟΟΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΡΡΩΩΣΣΣΣΩΩΝΝ    ΤΤΗΗΣΣ    ∆∆ΙΙΑΑΣΣΠΠΟΟΡΡΑΑΣΣΑΑὐὐττόόςς  ἦἦττοο  ὁὁ  ττρρόόπποοςς  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  κκααίί  ζζωωῆῆςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ἘἘππιισσκκόό--ππωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς..  ἜἜκκααµµεε  ὁὁ  κκααθθεείίςς  ὅὅ,,ττιι  ἤἤθθεελλεε  κκααίί  ἠἠρρέέσσκκεεττοο..  ἌἌλλλλοοιι  ἦἦσσαανν  ἄἄγγαα--µµοοιι  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἔἔγγγγααµµοοιι  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι..  ἌἌλλλλοοιι  ἦἦσσαανν  µµέέ  γγέέννιιαα  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ξξυυρριισσµµέέννοοιι..ἌἌλλλλοοιι  κκυυκκλλοοφφοορροοῦῦσσαανν  µµέέ  ρράάσσαα  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  χχωωρρίίςς  ρράάσσαα..  ἌἌλλλλοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοοῦῦσσααννττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξηη  ψψααλλττιικκήή  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  εεἶἶχχοονν  εεἰἰςς  ττάάςς  λλααττρρεείίααςς  ττωωνν  ττήήνν  µµοουυσσιικκήήνν  κκααίίττάάςς  εεἰἰκκόόννααςς  ττῶῶνν  ΦΦρράάγγκκωωνν..  ἌἌλλλλοοιι  ἀἀππέέρρρριιππττοονν  ττόό  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοονν  ΜΜόόσσχχααςς  ὡὡςς  ΑΑἱἱρρεε--

Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος ΤΥΠΟΣ 21-9-1962
περί τοῦ Χιλῆς Λεοντίου

Ὁ Χιλῆς καί Περοῦ Λε-
όντιος Φιλίπποβιτς, ὁ
ἐλθών κρυφίως εἰς τήν

Ἑλλάδα ἄνευ ἐγκρίσεως
τῆς Συνόδου του καί
συμπράξας μετά τοῦ

Ἀκακίου εἰς χειροτονίας
ἐπισκόπων τό 1962
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ττιικκόόνν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ττοοῦῦ  ἀἀννεεγγννώώρριιζζοονν  ὅὅττιι  ἔἔχχεειι  ἜἜγγκκυυρραα  ΜΜυυσσττήήρριιαα,,  λλέέγγοοννττεεςς,,  ««∆∆έέννἐἐππιικκοοιιννωωννοοῦῦµµεε  µµέέ  ττήήνν  ΜΜόόσσχχαανν  ἀἀλλλλάά  δδέένν  µµπποορροοῦῦµµεε  ννάά  πποοῦῦµµεε  ὅὅττιι  δδέένν  ἔἔχχοουυνν  ἉἉγγιιαα--σσττιικκάά  ΜΜυυσσττήήρριιαα»»..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐλλεειιττοούύρργγοουυνν  µµέέ  ττόό  ΠΠααλλααιιόόνν,,  ἄἄλλλλοοιι  µµέέ  ττόό  ΝΝέέοονν,,  ἄἄλλλλοοιιδδέέ  εεἶἶχχοονν  κκααίί  ππααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκάάςς  ἐἐννοορρίίααςς  κκααίί  ννεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκάάςς..  ἩἩ  ΣΣύύννοοδδόόςςττωωνν  εεἶἶχχεε  κκααίί  ∆∆εεκκααττρριιµµεερρίίττααςς  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττααςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  κκααίί  ΝΝεεοοηηµµεερροο--λλοογγίίττααςς..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐχχεειιρροοττόόννοουυνν  ππααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττααςς  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ννεεοοηηµµεερροολλοογγίίττααςςἐἐππιισσκκόόπποουυςς,,  ὅὅππωωςς  ὁὁ  ΣΣάάνν  ΦΦρρααννσσίίσσκκοουυ  ἸἸωωάάννννηηςς  ΜΜααξξίίµµοοββιιττςς,,  ὁὁ  ἐἐγγκκωωµµιιααζζόόµµεεννοοςς  ὡὡςςἍἍγγιιοοςς,,  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε  ττόόνν  δδιιααββόόηηττοονν  ΡΡοουυµµᾶᾶννοονν  ΘΘεεόόφφιιλλοονν  ἸἸωωννέέσσκκοουυ  ΝΝεεοοηηµµεερροο--λλοογγίίττηηνν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν..  ἘἘππίίσσηηςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττηηνν  ἐἐππίίσσκκοοπποονν  εεἶἶχχοονν  κκααίί  ττόόνν  ΧΧάάγγηηςςἸἸάάκκωωββοονν  εεἰἰςς  ττήήνν  ὉὉλλλλααννδδίίαανν..  ἌἌλλλλοοιι  σσυυννεελλεειιττοούύρργγοουυνν  µµεεττάά  ττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοο--γγιιττῶῶνν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  σσυυννεεππρροοσσηηύύχχοοννττοο  κκααίί  εεἶἶχχοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  κκοοιιννωωννίίαανν  µµεεττάάττῶῶνν  ΠΠααππιικκῶῶνν..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι  ἔἔκκααννοονν  ΠΠάάσσχχαα  µµέέ  ττόό  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  µµέέττόό  ΠΠααππιικκόόνν..  ἌἌλλλλοοιι  εεἶἶχχοονν  ττοούύςς  ΠΠααππιικκοούύςς  δδιιάά  ΑΑἱἱρρεεττιικκοούύςς  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἀἀππεεσσττέέλλλλοοννττοοὑὑππόό  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττωωνν  ὡὡςς  ἐἐππίίσσηηµµοοιι  ΠΠααρρααττηηρρηηττααίί  εεἰἰςς  ττάάςς  ἐἐρργγαασσίίααςς  ττῶῶνν  µµεεγγάάλλωωννΠΠααππιικκῶῶνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ΡΡώώµµηηνν,,  ὅὅππωωςς  ἀἀππεεσσττάάλληη  ὁὁ  ΓΓεεννεεύύηηςς  ἈἈννττώώννιιοοςς  µµεεττάάττοοῦῦ  ΠΠρρωωθθιιεερρέέωωςς  ἸἸζζέέρρ  ΤΤρροογγιιάάννωωφφ  κκααίί  ττοοῦῦ  κκααθθηηγγηηττοοῦῦ  ΣΣεερργγίίοουυ  ΓΓκκρροοττώώφφ,,  εεἰἰςς  ττήήννΒΒ´́  ΒΒααττιικκάάννεειιοονν  ΣΣύύννοοδδοονν  ττόό  11996622  ἕἕωωςς  11996655..  ((ΟΟἱἱ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγῖῖττααιι  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς

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 ἐπισκό-
πων 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.
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 202-δδέένν  ἔἔσσττεειιλλαανν  ππααρρααττηηρρηηττάάςς  ἐἐννῶῶ  οοἱἱ  ΡΡῶῶσσσσοοιι  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  ἔἔσσττεειιλλαανν!!))  ἌἌλλλλοοιιἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ὑὑππέέγγρρααψψαανν  ττόόνν  ἈἈφφοορριισσµµόόνν  κκααττάά  ττοοῦῦ  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσµµοοῦῦ  ττόό  11998833  κκααίίἄἄλλλλοοιι  ὌὌχχιι..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐδδέέχχοοννττοο  ττοούύςς  ΠΠρροοττεεσσττάάννττααςς  κκααίί  ΠΠααππιικκοούύςς  ὡὡςς  εεἶἶχχοονν,,  ἀἀππαα--γγοορρεεύύοοννττεεςς  δδιιάά  ἐἐππιιττιιµµίίωωνν  ττήήνν  µµύύρρωωσσιινν  ττῶῶνν  ΠΠρροοττεεσσττααννττῶῶνν,,  ἄἄλλλλοοιι  ττοούύςς  ἐἐδδέέ--χχοοννττοο  δδιιάά  ΒΒααππττίίσσµµααττοοςς,,  ἄἄλλλλοοιι  δδιιάά  ΜΜύύρροουυ,,  κκααίί  ττοούύςς  ππρροοήήγγααγγοονν  κκααίί  εεἰἰςςἘἘππιισσκκόόπποουυςς  µµάάλλιισστταα,,  ὅὅππωωςς  ττόόνν  ΓΓεερρµµααννίίααςς  ΜΜάάρρκκοονν..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐττέέλλοουυνν  γγάάµµοουυςςµµόόννοονν  µµεεττααξξύύ  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  µµιικκττοούύςς  µµέέ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττααςςἤἤ  µµέέ  ΠΠααππιικκοούύςς  ἤἤ  µµέέ  ΠΠρροοττεεσσττάάννττααςς..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐζζήήλλοουυνν  ττήήνν  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαανν  κκααίίἄἄλλλλοοιι  µµεεττάά  ττῶῶνν  ΠΠρροοττεεσσττααννττῶῶνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ΕΕὐὐρρώώππηηνν  σσυυµµµµεεττεεῖῖχχοονν  εεἰἰςς  ττάάςς  ππρροο--εερργγαασσίίααςς  δδιιάά  ττήήνν  ἽἽδδρρυυσσιινν  ττοοῦῦ  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσττιικκοοῦῦ  ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυττῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν..  ἌἌλλλλοοιι  ἐἐκκααυυχχῶῶννττοο  δδιιάά  ττόό  ΠΠααλλααιιόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιιἐἐδδέέχχοοννττοο  εεἰἰςς  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττωωνν  κκααίί  εεἰἰςς  ττάάςς  ἐἐννθθρροοννήήσσεειιςς  ττωωνν  ΚΚααρρδδιιννααλλίί--οουυςς  µµέέ  ἄἄµµφφιιαα  σσυυµµππρροοσσεευυχχοοµµέέννοουυςς  κκααίί  εεἰἰςς  ττόό  ἹἹεερρόόνν,,  ὅὅππωωςς  οοἱἱ  ΜΜηηττρροοπποολλῖῖττααιιἈἈνναασσττάάσσιιοοςς  κκααίί  ΦΦιιλλάάρρεεττοοςς  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι..  ἌἌλλλλααςς  ἀἀππααννττήήσσεειιςς  ἔἔδδιιδδεενν  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδόόςςττωωνν  κκααίί  ἄἄλλλλααςς,,  ἀἀννττιιθθέέττοουυςς,,  ὁὁ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ττωωνν,,  ὁὁ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..ἌἌλλλλαα  δδιιεεββεεββααίίωωννεενν  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδόόςς  ττωωνν  ττήήνν  µµίίαανν  φφοορράάνν  κκααίί  ἄἄλλλλαα,,  ἀἀννττίίθθεετταα,,ττήήνν  ἄἄλλλληηνν..  ἌἌλλλλοοιι  ππρροοέέββααιιννοονν  κκααττάά  ττόό  δδοοκκοοῦῦνν  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιισσκκόόππωωνν,,χχωωρρίίςς  ἔἔγγκκρριισσιινν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  µµεεττέέββααιιννοονν  εεἰἰςς  ξξέέννααςς  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιι--κκάάςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ὑὑππεερροορρίίωωςς  δδιιάά  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσοουυνν  ἐἐππιισσκκόόπποουυςς  ἄἄννεευυ  γγννώώµµηηςςκκααίί  σσυυγγκκααττααθθέέσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττωωνν,,  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  ἀἀγγννοοοοῦῦσσαανν  κκααίί  ἡἡ  ὁὁπποοίίααἀἀδδυυννααττοοῦῦσσεε  ννάά  ἐἐλλέέγγξξῃῃ  ττοούύςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  ττηηςς  κκααίί  ννάά  ἐἐππιιββάάλλῃῃ  κκυυρρώώσσεειιςς  ἐἐππ᾽̓ααὐὐττῶῶνν  ἤἤ  µµᾶᾶλλλλοονν  ἀἀδδιιααφφοορροοῦῦσσεε  ππααννττεελλῶῶςς  ππεερρίί  ττῶῶνν  θθεεµµάάττωωνν  ααὐὐττῶῶνν..    ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ    ΗΗΣΣΑΑΝΝ    ΟΟΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΡΡΩΩΣΣΣΣΩΩΝΝ    ΤΤΗΗΣΣ    ∆∆ΙΙΑΑΣΣΠΠΟΟΡΡΑΑΣΣ..

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον
συνεδριάζουσα εἰς Νέαν Ὑόρκην τό 1962
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Μάλιστα, αὐτή ἦτο ἡ οἰκτρά πραγµατικότης τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐνἈµερικῇ. Τοιαύτην κανονικότητα χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἔλαβον οἱ Φλωρινι-κοί, καί ἀποροῦµεν πῶς δύνανται µέ τοιαύτην ἱστορίαν καί συνείδησιν νά ἐπικρί-νουν ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  κκααττάά  ττόό  11994488.. Ἀποτελεῖ ἐπιτοµήνἀναισχυντίας ἡ θρασύτης τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν µετά τῆς ὁποίας κατόπιντούτων τῶν αὐθαιρεσιῶν καί παρανοµιῶν τολµοῦν νά ἐπικρίνουν τάς καθ᾽ ὅλαΚΚααννοοννιικκάάςς  κκααίί  ΝΝοοµµίίµµοουυςς χειροτονίας τοῦ ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ττοοῦῦ  ἔἔττοουυςς  11994488..ΤΤόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  11996622,, ὁὁ  ἈἈκκάά--κκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  µµέέ  ττόόνν  λλααθθρρεε--ππιισσκκέέππττηηνν  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεόόννττιιοοννΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς,, ὅστις ἦλθεπρός τοῦτο εἰς τήν Ἑλλάδαχωρίς προηγουµένως ἤ µε-ταγενεστέρως νά ἐνηµε-ρώσῃ ἤ λάβῃ ἔγκρισιν ἀπότήν Σύνοδόν του, ἐχειρο-τόνησαν τούς κάτωθι τρεῖςἈρχιµανδρίτας: ΤΤόόνν  ΠΠααρρ--θθέέννιιοονν  ΣΣκκοουυρρλλῆῆνν,, εἰς Ἐπί-σκοπον Κυκλάδων, ττόόνν  ΑΑὐὐ--ξξέέννττιιοονν  ΠΠάάσσττρραα,, εἰς Ἐπίσκο-πον Γαρδικίου, ττόόνν  ΧΧρρυυσσόό--σσττοοµµοονν  ΝΝαασσλλίίµµηηνν,, εἰς Ἐπί-σκοπον Μαγνησίας.
Οἱ πρῶτοι χειροτονηθέντες ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί
Λεοντίου τό 1962. Ἐξ ἀριστερῶν οἱ καθήμενοι: Ὁ
Μαγνησίας Χρυσόστομος, ὁ Κυκλάδων Παρθέ-

νιος, ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος καί ὁ Γαρδικίου Αὐξέν-
τιος.Ἐξ ἀριστερῶν οἱ ὄρθιοι: οἱ λάθρα χειρο-

τονηθέντες Διαυλείας Ἀκάκιος (ὁ Μικρός, ἀνηψιός
τοῦ γερο-Ἀκακίου) καί ὁ Σαλαμῖνος Γερόντιος.

Οἱ Ρῶσσοι τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν
Ἀναστάσιον, ἐκ τῶν ὁποίων ἔλαβον

Νεοημερολογιτικήν Διαδοχήν οἱ Ἀκα-
κιακοί, ἀπέστειλαν ἐπισήμους παρα-

τηρητάς εἰς τήν Β´ Βατικάνειον
Σύνοδον ἐν Ρώμῃ τό 1963, ἀποτε-
λουμένην ἀπό τόν Ἐπίσκοπον Γε-
νεύης Ἀντώνιον, τόν Πρωθιερέα

Λωζάνης Ἰζέρ Τρογιάνωφ, καί τόν
καθηγητήν τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστη-
μίου Ρώμης Σέργιον Γκροτώφ. Ἀπε-
δείχθησαν οὗτοι πιό Λατινόφρονες
ἀπό τούς Νεοημερολογίτας, οἱ ὁποῖοι
ἠρνήθησαν νά ἀποστείλουν παρα-

τηρητάς εἰς Ρώμην (Ὀρθόδοξος Πα-
ρατηρητής Σεπτ.- Ὀκτ. 1963).
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Οὕτω προέκυψεν περί τόν Ἀκάκιον Σύνοδος ἐκ τεσσάρων Ἐπισκόπων.Εἰς τήν συνέχειαν, κατά πληροφορίας, δύο ἐξ αὐτῶν ἐχειροτόνησαν ὡς Ἐπί-σκοπον ∆∆ιιααυυλλεείίααςς  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ΠΠααππππᾶᾶνν  ττόόνν  ννέέοονν,, ἀνεψιόν τοῦ γέρο-Ἀκα-κίου, καί δύο ἐχειροτόνησαν τόν ΓΓεερρόόννττιιοονν  ΜΜααρριιόόλληηνν  ὡὡςς  ΣΣααλλααµµῖῖννοοςς,, χωρίςνά ἔχουν γνῶσιν οἱ µέν διά τάς ἐνεργείας τῶν δέ. Τό χάρισµα τῆς ∆ιαδοχῆς τῶν παρανοµιῶν τῶν Ρώσσων φαίνεται νάεἶναι µεταδοτικόν. ∆ιά τάς χειροτονίας αὐτάς δδέένν  ἰἰσσχχύύοουυνν  οοἱἱ  ΚΚααννόόννεεςς  οοἱἱὁὁπποοῖῖοοιι  ὁὁρρίίζζοουυνν  κκααίί  ἀἀππααιιττοοῦῦνν  ννάά  σσυυµµµµεεττέέχχῃῃ  ὅὅλληη  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς;;  Ἀλήθεια, ππόόττεεἰἰσσχχύύοουυνν οἱ Κανόνες διά τούς Φλωρινοσεραφειµικούς καί ππόόττεε  δδέένν  ἰἰσσχχύύοουυνν;;Περί τῆς συµµετοχῆς τοῦ Χιλῆς Λεοντίου εἰς τάς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίουτό 11996622,, ἐρωτηθεῖσα ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, διά τοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..33//5500//884455  ττῆῆςς  55//77//11996622 ἐγγράφου της ἀπήντησε µεταξύ ἄλλων καί τά κάτωθι: 
««∆∆έένν  ἔἔχχοοµµεενν  λλόόγγοουυςς  ννάά  ππιισσττεεύύωωµµεενν  ττοούύςς  ἰἰσσχχυυρριισσµµοούύςς  ὅὅττιι  κκάάπποοιιοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς

ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  µµααςς  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε  πποοττέέ  ττόόνν  ππααττέέρραα  ἈἈκκάάκκιιοονν  ΠΠααππππᾶᾶ  ἤἤ  σσυυµµµµεεττέέ--
σσχχεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοουυ  δδιιόόττιι  ἡἡ  ααἴἴττηησσίίςς  ττοουυ  ἀἀππεερρρρίίφφθθηη  ἀἀππόό  ττήήνν  ΣΣύύννοοδδόόνν  µµααςς..
ΤΤόό  µµόόννοονν  πποούύ  µµπποορρῶῶ  ννάά  ππρροοσσθθέέσσωω  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  µµααςς  δδέένν
ἐἐππεεσσκκέέφφθθηη  ττήήνν  ἙἙλλλλάάδδαα  ττόό  ππεερραασσµµέέννοονν  ἔἔττοοςς  ἤἤ  ἐἐφφέέττοοςς,,  ἐἐππιισσήήµµωωςς  ἤἤ  ἀἀννεεππιισσήήµµωωςς  κκααίί
ὡὡςς  ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  κκααννέέννααςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  δδιικκόόςς  µµααςς  δδέένν  µµπποορροοῦῦσσεε  ννάά  λλάάββῃῃ  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  οοἱἱαανν--
δδήήπποοττεε  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττεελλεεσσθθεεῖῖσσαανν  εεἰἰςς  ἙἙλλλλάάδδαα  ππααρράά  ττοοῦῦ  ἀἀδδεελλφφοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ..

ὍὍλλαα  ττάά  ἄἄλλλλαα  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ἰἰσσχχυυ--
ρριισσµµῶῶνν  κκααίί  σσυυµµππεερραασσµµάάττωωνν  ττῆῆςς
ἐἐππιισσττοολλῆῆςς  σσααςς  ττῆῆςς  2211  ἸἸοουυννίίοουυ
εεἶἶννααιι  ἐἐππίίσσηηςς  ἀἀπποολλύύττωωςς  ἀἀββάάσσιιµµαα..

ΕΕἰἰλλιικκρριιννῶῶςς  ὑὑµµέέττεερροοςς  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ
ΠΠρρωωθθ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓκκρράάµµππεε,,  
ἈἈρρχχιιγγρρααµµµµααττεεύύςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόό--

δδοουυ  ττῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν »»..
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Τέταρτον γνωστόν ἐπίσημον
Συνοδικόν Ἔγγραφον τῶν
Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, ὑπ᾽
ἀριθ. 3/50/845 τῆς 5ης Ἰου-
λίου 1962, διά τοῦ ὁποίου ἡ
Σύνοδος δηλώνει πάλιν ὅτι
οὐδέν γνωρίζει τόσον περί

τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
εἰς Ἐπίσκοπον, διότι ἡ Αἴτη-
σίς του εἶχεν ἀπορριφθῆ Συ-
νοδικῶς, ὅσον καί περί τῶν

χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό
τοῦ Ἀκακίου εἰς τήν Ἑλλάδα.

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς
ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον, δι᾽ ἐπι-
σήμου ἐγγράφου της, δηλώνει ὅτι ΔΕΝ ἐχει-

ροτόνησε τόν Ἀκάκιον οὔτε ἀπέστειλεν
Ἐπισκοπον εἰς Ἑλλάδα νά συμπράξῃ μετά
τοῦ Ἀκακίου εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων
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Τό κείµενον τοῦ ἐγγράφου ὁµιλεῖ ἀπό µόνο του καί δέν χρειάζεται σχό-λια διά νά καταδειχθῇ ἡ παρανοµία καί ἀντικανονικότης τόσον τῆς χειρο-τονίας τοῦ Ἀκακίου ὅσον καί τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε.ΤΤήήνν  66ηηνν  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  11996622,, ἀπέθανεν ὁ Κυκλάδων Παρθένιος Σκουρλῆς. ΤΤήήνν  11ηηνν  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  11996633,, ἀπέθανε καί ἐτάφη ὁὁ  ΤΤααλλααννττίίοουυ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  εεἰἰςςἡἡλλιικκίίαανν  7755  ἐἐττῶῶνν  ((11888888--11996633))..  Εἰς τήν συνέχειαν, τόν Ἰανουάριοντοῦ 11996644 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοποςτῆς Συνόδου τῶν Φλωρινοσερα-φειµικῶν ὁὁ  ΑΑὐὐξξέέννττιιοοςς  ΠΠάάσσττρρααςς..ΜΜέέ  ὅὅλλοουυςς  ααὐὐττοούύςς  ττοούύςς  µµυυσσττηηρριιώώ--δδεειιςς κκααίί  ππεερριιππεεττεειιώώδδεειιςς  ττρρόόπποουυςς,,ἀἀππέέκκττηησσαανν  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιµµιι--κκοοίί  ἐἐππιισσκκόόπποουυςς  µµέέ  ΝΝΕΕΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟ--ΓΓΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΝΝ    ∆∆ιιααδδοοχχήήνν  κκααίί  ΠΠίίσσττιινν,, κκααίίΟΟΧΧΙΙ    ΜΜΕΕ    ΤΤΗΗΝΝ    ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΝΝ    ΠΠΙΙ--ΣΣΤΤΙΙΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΗΗΝΝ    ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωννττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..
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Ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος Παππᾶς
Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Φλωρινο-
Σεραφειμικῶν (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», Ἰού-

λιος-Αὔγουστος 1962, σελ. 3.
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Ἀπό τό 11996600 καί ἐντεῦθεν δέν ἔχοµε πλέον νά ἀντιµετωπίσωµε ΦΦλλωωρριιννιι--κκοούύςς,,  ἀἀλλλλάά  ΣΣεερρααφφεειιµµιικκοούύςς,, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ∆ιαδοχικῶς ἀπό τούς ΣΣχχιι--σσµµααττοοααιιρρεεττιικκοούύςς  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσττάάςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττααςς..  Ἐκτός λοιπόν τῶν λόγων τοῦ 11993377,, οἱ ὁποῖοι µᾶς ἐχώρισαν τότε ἀπό τούςΦλωρινικούς, σήµερον µετά τό 11996600  µᾶς χωρίζουν καί ἐπί πλέον λόγοι,αὐτοί οἱ ὁποῖοι προέκυψαν ἀπό τάς παρανόµους, κακοδόξους καί ἀκύρουςχειροτονίας τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀκακίου καί τῶν διαδόχων του. Οἱ Φλωρινο-Σε-ραφειµικοί ἔχουν ἐξισωθῆ µετά τῶν Σχισµατοαιρετικῶν Νεοηµερολογιτῶν.Οἱ προσερχόµενοι πλέον ἀπό τούς ΦΦλλωωρριιννιικκοούύςς  ἤἤ  µµᾶᾶλλλλοονν  ΣΣεερρααφφεειιµµοοαα--κκαακκιιαακκοούύςς  γίνονται δεκτοί ὅπως καί οἱ Σχισµατοαιρετικοί Νεοηµερολογῖται,ἤτοι διά Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καί Χρίσεως Ἁγίου Μύρου, καί ἐπί πλέονδιά Χειροθεσίας εἰς τούς κληρικούς, συµφώνως πρός τήν ἀπ᾽ ἀρχῆς Πρᾶξιντῆς ΓΓννηησσίίααςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς τῆς Ἑλλάδος µετά τό 11992244 καί 11993355,, καίτάς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου κατά τό 11998811 καί τό 11998833..Εἰς τήν συνέχειαν παρατίθεται ἕνα προσωπικόν σηµείωµα τοῦ ΦΦιιλλααρρέέττοουυ,,Μητροπολίτου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, διαδόχου τοῦ Ἀναστασίου, ππρρόόςςττόόνν  ΑΑὐὐξξέέννττιιοονν,, σχετικόν µέ τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ἡ ὁποία εἶχε τελεσθῆἑπτά ἔτη ἐνωρίτερον. Τό σηµείωµα αὐτό δηµιουργεῖ πολλά εὔλογα καί ἀνα-πάντητα ἐρωτήµατα εἰς τόν ἀναγνώστην περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου.ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΟΟΥΥ    ΦΦΙΙΛΛΑΑΡΡΕΕΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΑΑΡΡΧΧ//ΠΠΟΟΝΝ    ΑΑΥΥΞΞΕΕΝΝΤΤΙΙΟΟΝΝ    ΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΝΝ    ΤΤΟΟ 11996677
««ἈἈρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500      1155//2288--1122--11996677
ΠΠρρόόςς  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποονν  ΑΑὐὐξξέέννττιιοονν  ..  ..  ..  ..
ΠΠάάννττωωςς  ἔἔχχοοµµεενν  ττήήνν  ππλληηρροοφφοορρίίαανν  ὅὅττιι  κκααττόόππιινν  ααἰἰττήήσσεεωωςς  ττῶῶνν  ἙἙλλλλήήννωωνν  ἀἀδδεελλφφῶῶνν
ττῶῶνν  ἀἀσσππααζζοοµµέέννωωνν  ττόό  ἸἸοουυλλιιααννόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν,,    ὁὁ  ππρρώώηηνν  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ἔἔχχεειι
χχεειιρροοττοοννηηθθῆῆ  ὑὑππόό  δδύύοο  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  µµααςς,,  ἤἤττοοιι  ττόόνν  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττοονν
ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποονν  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ  κκααίί  ΝΝττηηττρρόόϊϊττ  κκααίί  ττόόνν  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττοονν  ἘἘππίί--
σσκκοοπποονν  ΘΘεεόόφφιιλλοονν  ττῶῶνν  ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν  ΡΡοουυµµααννιικκῶῶνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν,,  ααἱἱ  ὁὁπποοῖῖααιι  ττυυγγχχάάννοουυ--
σσιινν ὑὑππόό  ττήήνν  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαανν  ττῆῆςς  ἡἡµµεεττέέρρααςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ἈἈµµφφόόττεερροοιι  οοἱἱ  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  οοὗὗττοοιι
ἐἐκκππλληηρροοῦῦσσιι  ττοούύςς  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκοούύςς  ΚΚααννόόννααςς  κκααίί  οοὐὐδδέέπποοττεε  ἔἔχχοουυσσιι  δδιι᾽̓  οοἱἱοοννδδήήπποοττεε
λλόόγγοονν  ἀἀπποοσσχχιισσθθῆῆ,,  σσυυννεεππῶῶςς  οοὐὐδδέέπποοττεε  εεἴἴχχοοµµεενν  ἀἀµµφφιιββοολλίίαανν  ττιινναα  ππεερρίί  ττοοῦῦ  κκύύρροουυςς
οοἱἱαασσδδήήπποοττεε  χχεειιρροοττοοννίίααςς  γγεεννοοµµέέννηηςς  ππααρρ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν  κκααίί  εεἰἰδδιικκῶῶςς  δδιιάά  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ττοοῦῦ  ττέέωωςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΤΤααλλααννττίίοουυ  ἈἈκκαακκίίοουυ..    
ΜΜεεττ᾽̓  ἀἀδδεελλφφιικκῶῶνν  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  χχααιιρρεεττιισσµµῶῶνν,,
∆∆ιιααττεελλῶῶ  εεἰἰλλιικκρριιννῶῶςς  ὑὑµµέέττεερροοςς,,    ὙὙπποογγρρααφφήή  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΦΦιιλλάάρρεεττοοςς»»..(Ἐκ τοῦ περιοδικοῦ ««ἩἩ  ΦΦωωννήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς»»,, ἀριθµ. 666622,,  2255--1122--11997722))..
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ἘἘφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  οοἱἱ  ΡΡῶῶσσσσοοιι  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς,,  ππααρράά  ττάάςς  κκαακκοοδδοοξξίίααςς  ττωωνν,,  θθέέλλοουυνν  ννάάππιισσττεεύύοουυνν  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  κκααίί  δδιιααττεείίννοοννττααιι  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληη--σσίίαα  κκααίί  ὅὅττιι  σσέέββοοννττααιι  ττοούύςς  ἹἹεερροούύςς  ΚΚααννόόννααςς,,  ττόό  ΣΣηηµµεείίωωµµαα  ααὐὐττόό  δδηηµµιιοουυρργγεεῖῖ  ττάάκκάάττωωθθιι  εεὔὔλλοογγαα  ἐἐρρωωττήήµµαατταα::  11)) ∆∆ιιααττίί  προσποιεῖται ὅτι ἔχει ἀριθµόν πρωτοκόλλου, ἐνῶ εἰς τήν πραγ-µατικότητα ἔχει µόνον τόν ἀριθµόν Φακέλου 33//5500 ὁ ὁποῖος ἀναγράφεταιἐπί ὅλων τῶν ἐγγράφων;22))  ∆∆ιιααττίίτό προσωπικόν αὐτόσηµείωµα ἐστάλη τό 11996677,,  ἐνῶἡ Σύνοδος τοῦ Φιλαρέτου, ἀπότό 11996611 καί 11996622 διεβεβαίωνενἐπισήµως, διά τεσσάρων Συ-νοδικῶν Ἐγγράφων, ὅτι ∆∆ΕΕΝΝἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοοννκαί ὅτι δέν γνωρίζει περίαὐτοῦ ἀπολύτως τίποτε, καίοἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί µέτήν σειράν των τό δηµοσι-εύουν τό 11997722,, πέντε χρόνιαἀπό τῆς λήψεώς της, τό 11996677;;33)) ∆∆ιιααττίί  δέν δηµοσιεύεταικαί τό πρωτότυπον Ἀγγλικόνἤ Ρωσσικόν κείµενον ἐάνὑπάρχῃ, ὅπως κάποια ἄλλαπρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας;44)) ∆∆ιιααττίί δέν ἀναφέρεταιὅτι ἐγράφη καί ἀποστέλλεταικατόπιν ἐντολῆς τῆς Συνό-δου του; ∆έν εἶναι Συνοδι-κόν Ἔγγραφον αὐτό;55)) ∆∆ιιααττίί ἔρχεται εἰς ἀντί-θεσιν µέ τό ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..
33//5500//11229966,,  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,,Συνοδικόν Ἔγγραφον εἰς τόὁποῖον παρέχεται ἡ ἐνηµέρω-σις ὅτι ἡ χειροτονία Ἀκακίουεἶναι παντελῶς ἄγνωστη διάτήν Σύνοδον αὐτήν;

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 207-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ἡ ἀπό 15/28-12-1967 Ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου
τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς Φιλαρέτου πρός τόν

Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Φλωρινο-Σεραφειμικῶν Αὐξέν-
τιον Πάστραν, ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τό περιοδικόν
Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀριθμ. 662, τῆς 25-12   -1972
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 208-66))  ∆∆ιιααττίί ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν µέ τά ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ..  33//5500//886688,,  ἸἸοουυννίίοουυ  1177,,11996611,,  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//990000,,  ἸἸοουυννίίοουυ  2233,,  11996611,,  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ..  33//5500//11229966,,ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,,  κκααίί  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ.. 33//5500//884455  ττῆῆςς  55//77//11996622,,  Συνοδικά Ἔγγραφα,εἰς τά ὁποῖα ἡ Σύνοδος κατ᾽ ἐπανάληψιν βεβαιώνει ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκα-κίου τούς εἶναι παντελῶς ἄγωστη;77)) ∆∆ιιααττίί ἀναφέρει ὅτι ὅσα δηλώνει ἐδῶ προέρχονται ἀπό πληροφορίαςκαί ὄχι ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἀποτελεῖ γεγονός γνωστόν εἰς τήνΣύνοδόν του τῆς ὁποίας ἦτο παλαιόν µέλος καί νῦν Πρόεδρος; 88))  ∆∆ιιααττίί ὁµιλεῖ περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ὡς περί συµβάντοςἐκτός τῆς δικαιοδοσίας τῆς Συνόδου του;99))  ∆∆ιιααττίί τό Αἴτηµα τῶν Ἑλλήνων παλαιοηµερολογιτῶν ἐδῶ ἀναφέρεται ὡςγενόµενον δεκτόν ὑπό τῶν 22 Ἐπισκόπων τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐνῶ εἶχεἀπορριφθῆ διά δύο Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, ὅπως µαρτυροῦν καί τά τέσσαραἀνωτέρω ἔγγραφα τοῦ 11996611  καί 11996622  τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς;1100))  ∆∆ιιααττίί  ὁ Φιλάρετος ἀναλαµβάνει νά γράψῃ περί τῆς χειροτονίας τοῦἈκακίου ἑἑππττάά  ἔτη µετά τήν τέλεσίν της, ἐρχόµενος εἰς ἀντίθεσιν µέ τά τέσ-σαρα ἀνωτέρω µνηµονευθέντα ἐπίσηµα ἀνακοινωθέντα καί ἔγγραφα τῆςΣυνόδου αὐτοῦ; ∆ιατί διαψεύδει τήν Σύνοδόν του;1111))  ΠΠοοῖῖοοςς  δδιιααψψεεύύδδεειι  πποοῖῖοονν;; Τό Σηµείωµα τοῦ Φιλαρέτου διαψεύδει τάς 44ἐπισήµους Συνοδικάς ἀναφοράς περί τῆς µή χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἤ αἱ44 ἐπίσηµοι Συνοδικαί ἀναφοραί διαψεύδουν τό Σηµείωµα τοῦ Φιλαρέτου;1122)) ∆∆ιιααττίί ὁ Φιλάρετος διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Σικάγου Σεραφείµ ἐχειροτό-νησε τόν Ἀκάκιον ἐνῶ τά ἀνωτέρω 44 Συνοδικά Ἔγγραφα τοῦ 11996611 καί 11996622διαβεβαιώνουν Συνοδικῶς ὅτι ὁ Σεραφείµ ∆∆ΕΕΝΝ  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε τόν Ἀκάκιον; 1133)) ∆∆ιιααττίί  ὁ Φιλάρετος, ἐνῶ ὡς µέλος τῆς Συνόδου συµµετεῖχε εἰς τήνἔκδοσιν τῶν 44 Συνοδικῶν Ἐγγράφων τῶν βεβαιούντων ὅτι ὁ Σεραφείµ δένἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον, τώρα ὡς Μητροπολίτης διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Σε-ραφείµ καί ὁ Θεόφιλος προέβησαν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου; Πότεἔλεγε τήν ἀλήθειαν ὁ Φιλάρετος;1144)) ∆∆ιιααττίί  τό Σηµείωµα δηµοσιεύεται τώρα τό 11997722,, µετά τήν δηµοσίανἌρνησιν τοῦ Θεοφίλου, ἐνῶ ὑπάρχῃ ἀπό τό 11996677;; Ὁ Φιλάρετος διαψεύδειτόν Θεόφιλον ἤ ὁ Θεόφιλος τόν Φιλάρετον; 1155))  ∆∆ιιααττίί  ὁ Φιλάρετος ἀναλαµβάνει νά χρεώσῃ τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκα-κίου καί εἰς τόν Θεόφιλον, καθ᾽ ἥν στιγµήν ὁ Θεόφιλος δδέένν  ἔἔχχεειι  ὑὑπποογγρράάψψεειιττήήνν  ββεεββααίίωωσσιινν  χχεειιρροοττοοννίίααςς καί µέχρι τό 11997722,, ὅτε ἔφυγεν ἀπό τήν Σύνοδοναὐτήν, καί µέχρι τό 11997755,, ὅτε ἀπεβίωσεν, ἀρνεῖται τήν συµµετοχήν του εἰςαὐτήν καί κάθε γνῶσιν περί αὐτῆς;1166)) ∆∆ιιααττίί νά ἀναφερθῇ εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τό 11996677,, ἑἑππττάά ἔτηµετά τήν φερόµενην τέλεσίν της τό 11996600,, καθ᾽ ἥν στιγµήν τήν ἀρνοῦνται καίοἱ 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 ««µµαα--γγεειιρρεευυθθῆῆ»» καί τί κρύπτεται πίσω ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ἱστορίαν;1177))  ∆∆ιιααττίί δέν ἔστειλε τό σηµείωµα αὐτό τό 11996600,, ὅταν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἠρώ-τουν τήν Σύνοδόν του ἀγωνιῶντες νά µάθουν περί τῆς ἐπισκοποιήσεως ἤµή τοῦ Ἀκακίου; ΤΤάά  ἁἁλλυυσσιιδδωωττάά  ἐἐρρωωττήήµµαατταα  εεἶἶννααιι  πποολλλλάά..  ΤΤόό  σσυυµµππέέρραασσµµαα  ὅὅµµωωςς  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι ::Ἤ τό ἔγγραφον αὐτό εἶναι πλαστόν, ἀφοῦ λλεείίππεειι  κκααίί  ὁὁ  ἀἀρριιθθµµόόςς  ππρρωωττοοκκόόλλ--λλοουυ,, καί δέν ἔχει σχέσιν µέ κανένα ἐπίσηµον ἔγγραφον τῆς Συνόδου τῶν Ρώσ-σων 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 αὐθαιρε-σίας καί ἐλλείψεως διοικήσεως, ὁπότε δέν ἦτο εἰς θέσιν νά διαβεβαιώσῃ ὅ,τιδήποτε περί οὐδενός, καί ὅποιος ἤθελεν ἔγραφεν, ἔλεγε καί ἔκανεν ὅ,τι ἤθελε.∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΦΦΙΙΛΛΑΑΡΡΕΕΤΤΟΟΥΥ    ΠΠΡΡΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΑΑΥΥΞΞΕΕΝΝΤΤΙΙΟΟΝΝ    ΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΝΝ    ΤΤΟΟ 11996699ΤΤήήνν  3300ήήνν  ΜΜααΐΐοουυ//1122ηηνν  ἸἸοουυννίίοουυ  11996699,,  ὁ Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπι-σκόπων τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, Μητροπολίτης ΦΦιιλλάάρρεεττοοςς,, ἀπέστειλενεἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν ΑΑὐὐξξέέννττιιοονν  ΠΠάάσσττρραανν δδεευυ--ττέέρραανν  ππρροοσσωωππιικκήήνν ἐἐππιισσττοολλήήνν,,  δδιιάά  ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ἀἀννααγγννωωρρίίζζεειι  ττόό  κκῦῦρροοςς  ττῶῶνν  χχεειι--ρροοττοοννιιῶῶνν  ττάάςς  ὁὁπποοίίααςς  ἐἐττέέλλεεσσεενν  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ἙἙλλλλάάδδαα..  ΑΑὐὐττήή  ἡἡἐἐππιισσττοολλήή  εεἶἶννααιι  ππρροοσσωωππιικκήή  κκααίί  ὄὄχχιι  ἐἐππίίσσηηµµοοςς,,  δδιιόόττιι  δδέένν  ἀἀννααφφέέρρεειι  ὅὅττιι  ἐἐσσττάάλληηκκααττ᾽̓  ἐἐννττοολλήήνν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ.. Ἕνα ἐπίσηµον ἔγγραφον τό ὁποῖον ἀπο-στέλλεται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ὡς Προέδρου τῆς Συνόδου καί ὄχι ὡς µέροςπροσωπικῆς ἀλληλογραφίας ἐπιγράφεται: ««ΚΚααττ᾽̓  ἐἐννττοολλήήνν  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΣΣυυννόόδδοουυ»»..  ἘἘφφ᾽̓  ὅὅσσοονν,,  ππααρράά  ττάάςς  κκαακκοοδδοοξξίίααςς  ττωωνν,,  οοἱἱ  ΡΡῶῶσσσσοοιι  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  θθέέλλοουυνν  ννάά  ππιι--σσττεεύύοουυνν ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  κκααίί  δδιιααττεείίννοοννττααιι  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληησσίίαακκααίί  ὅὅττιι  σσέέββοοννττααιι  ττοούύςς  ἹἹεερροούύςς  ΚΚααννόόννααςς,,  ἡἡ  δδεευυττέέρραα  ααὐὐττήή  ππρροοσσωωππιικκήή  ἐἐππιισσττοολλήήττοοῦῦ  ΦΦιιλλααρρέέττοουυ  ππρρόόςς  ττόόνν  ΑΑὐὐξξέέννττιιοονν  ἐἐγγεείίρρεειι  ἐἐκκ  ννέέοουυ  ὅὅλλαα  ττάά  ἀἀννωωττέέρρωω  πποολλλλααππλλᾶᾶἀἀννααππάάννττηητταα  ἐἐρρωωττήήµµαατταα  ττῆῆςς  ππρρώώττηηςς  ἐἐππιισσττοολλῆῆςς  ττοουυ,,  ἀἀλλλλάά  δδηηµµιιοουυρργγεεῖῖ  κκααίίἀἀκκόόµµηη  ππεερριισσσσόόττεερραα,,  ὅὅππωωςς  ττάά  κκάάττωωθθιι::11))  ∆∆ιιααττίί ἀποστέλει καί αὐτήν τήν ἐπιστολήν ὅπως τήν πρώτην, ἄνευ τῆςἐντολῆς τῆς Συνόδου καί χωρίς τά χαρακτηριστικά Συνοδικοῦ Ἐγγράφου,ὅπως: ««ἘἘννττοολλῇῇ  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ὁὁ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ττάάδδεε»»;;22))  ∆∆ιιααττίί ἀποστέλει καί αὐτήν χχωωρρίίςς  ἀἀρριιθθµµόόνν  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ;;33))  ∆∆ιιααττίί ἐπιµένει καί ἀναγνωρίζει αὐτός ὅσα ἡ Σύνοδός του ἠρνήθη ἐπισή-µως διά τῶν τεσσάρων Συνοδικῶν Ἐγγράφων τά ὁποῖα προανεφέρθησαν: τά ὑὑππ᾽̓
ἀἀρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ..  33//5500//886688,,  ἸἸοουυννίίοουυ  1177,,  11996611,,  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//990000,,  ἸἸοουυννίίοουυ  2233,,11996611,,  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ..  33//5500//11229966,,  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,,  κκααίί  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ.. 33//5500//884455
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ττῆῆςς  55//77//11996622,,  διά τῶν ὁποίων δηλώνεται παντελής Συνοδική ἄγνοια καί περίτῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἐν Ἀµερικῇ καί περί τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίαςἐτέλεσεν ὁ Ἀκάκιος ἐν Ἑλλάδι, µετά τοῦ παρανόµως καί λάθρα ἄνευ τῆς ἐγκρί-σεως τῆς Συνόδου του πρός τοῦτο ἐλθόντος Χιλῆς Λεοντίου Φιλίπποβιτς;  44))  ∆∆ιιααττίί διαπράττει τήν ἰδίαν ἀντικανονικότητα τήν ὁποίαν διέπραξανοἱ ἀνωτέρω καί δέν ἀναγνωρίζει τάς Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου του;55)) ∆∆ιιααττίί ἐπιµένει νά ἐπικυρώσῃ τάς παρανόµους ἐνεργείας τοῦ Ἀκακίου, τοῦ Σε-ραφείµ, τοῦ Θεοφίλου καί τοῦ Λεοντίου, µέ ἰδίαν πρωτοβουλίαν, χωρίς Ἀπόφασιντῆς Συνόδου του, καθ  ̓ἥν στιγµήν ἡ Σύνοδός του τάς ἀγνοεῖ ὡς ἀνυπάρκτους; 66))  ∆∆ιιααττίί ἐπιµένει νά ἀναγνωρίσῃ αὐτούς οἱ ὁποῖοι δέν ἀνεγνώρισαν καί δένἐπειθάρχησαν εἰς τήν Σύνοδόν των, ἀλλ᾽ ἐνήργησαν παρανόµως, αὐθαιρέτωςκαί ἀντικανονικῶς, ἀγνοοῦντες τήν Σύνοδόν των παντελῶς ὡς ἀνύπαρκτον; 77))  ∆∆ιιααττίί ἐνεργεῖ αὐτοβούλως, κρυφίως τῆς Συνόδου, καί µέ ποίαν ἐξουσίαννοµιµοποιεῖ παρανόµους χειροτονίας Ἐπισκόπων; ∆ιατί δίδει εἰς τόν ἑαυτόν τουΣυνοδικάς ἐξουσίας τάς ὁποίας δέν τοῦ παρέχουν οἱ Κανόνες οὔτε ἡ Σύνοδός του;ΤΤίί  κκρρύύππττεεττααιι  ππίίσσωω  ἀἀππόό  ὅὅλληηνν  ααὐὐττήήνν  ττήήνν  ἱἱσσττοορρίίαανν;;
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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
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ΕΕΝΝΑΑ    ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΡΡΓΓΟΟΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΝΝΤΤΙΙΦΦΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΝΝ    ΤΤΗΗΣΣ    ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΥΥ    ΤΤΩΩΝΝ    ΡΡΩΩΣΣΣΣΩΩΝΝ    ΤΤΗΗΣΣ    ∆∆ΙΙΑΑΣΣΠΠΟΟΡΡΑΑΣΣ    ΤΤΟΟ    11996699::ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΗΗΘΘΕΕΝΝΤΤΑΑΣΣ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΙΙ    ΟΟΧΧΙΙ    ΤΤΗΗΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ    ΤΤΟΟΥΥ    ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ  Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον, προ-έβη ττόό  11996699  εἰς µίαν ἀκόµη περίεργον, ἀντιφατικήν καί ἀπροσδόκητον ἐνέργειαν. Ἐπί ἐννέα ἔτη καί διά τῶν τεσσάρων ἐπισήµων Συνοδικῶν ἐγγράφων,τοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//886688  ττῆῆςς  1177ηηςς  ἸἸοουυννίίοουυ  11996611,,  τοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//990000
ττῆῆςς  2233ηηςς  ἸἸοουυννίίοουυ  11996611,,  τοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθµµ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//11229966,,  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  2277,,  11996611,, καίτοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..  33//5500//884455  ττῆῆςς  55//77//11996622, ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ια-σπορᾶς διεβεβαίωνε ὅτι: αα))  εἶχεν ἀπορριφθῆ ἡ αἴτησις τοῦ Ἀκακίου καί εἶχε ἀπαγορευθῆ ἡ εἰς ἐπί-σκοπον χειροτονία του, ββ))  οὐδείς ἐπίσκοπός της ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον, γγ)) τῆς ἦτο παντελῶς ἄγνωστος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, δδ)) οὐδείς ἐπίσκοπός της, ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδακατά τό 11996611 καί 11996622,,  καίεε)) οὐδείς ἐπίσκοπός της ἦτο δυνατόν νά λάβῃ µέρος εἰς οἱανδήποτε χειρο-τονίαν τελεσθεῖσαν εἰς Ἑλλάδα παρά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ.   Παρά ταῦτα, ττόό  11996699 προέβη εἰς µίαν ἀνατροπήν τῶν προηγουµένων τεσ-σάρων ἐπισήµων Συνοδικῶν διαβεβαιώσεών της. ∆ιά τῆς ἀπό 1188//3311  ∆∆εεκκεεµµ--ββρρίίοουυ  11996699 ἄἄννεευυ  ἀἀρριιθθµµοοῦῦ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ ἐπιστολῆς της, ἡ ὁποία παρατίθεταιεἰς τήν συνέχειαν, δέχεται τάς χειροτονίας τάς ὁποίας ἔκανε ὁ Ἀκάκιος εἰς τήνἙλλάδα. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον ἀναιρεῖ τόν ἑαυτόν της, ὑποδηλώνει ἐνοχήν,καί ἐπιδεικνύει ἀνευθυνότητα καί παντελῆ ἔλλειψιν σοβαρότητος, διότι:ΠΠρρῶῶττοονν.. Τό γεγονός ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔγγραφον δδέένν  φφέέρρεειι  ἀἀρριιθθµµόόνν  ππρρωωττοοκκόόλλ--λλοουυ σηµαίνει ὅτι δέν εἶναι προϊόν συνεδριάσεως τῆς Συνόδου ὁλοκλήρου τῆςἹεραρχίας των, ἀλλά µιᾶς µειοψηφίας τῶν Ἀρχιερέων, ἕνδεκα ἐπί συνόλου εἴκο-σιτεσσάρων, καί ὡς ἐκ τούτου δύναται ἀνά πᾶσαν στιγµήν νά ἀναιρεθῇ ὅτανπροκύψει ἀνάγκη ἤ πρόβληµα. Ἀναδεικνύεται λοιπόν εἰς ἔγγραφον ἀµφιβόλουἐπισηµότητος καί ἐγκυρότητος τό ὁποῖον δέν ἐκφράζει τήν Ἱεραρχίαν, δέν µαρ-τυρεῖ τήν οὐσίαν τῶν πραγµάτων ἀλλά ἐξυπηρετεῖ κάποιαν σκοπιµότητα.  ∆∆εεύύττεερροονν.. ∆έν εἶναι ἔγγραφον τῆς Ἱεραρχίας. Μία τόσον σοβαρά ὑπόθεσιςτήν ὁποίαν ἠρνεῖτο διαρρήδην ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐπί σειρά ἐτῶν, δένµπορεῖ νά ἀποτελέσῃ θέµα ἀποφάσεως µερικῶν µόνον Ἀρχιερέων καί ὄχιὅλης τῆς Ἱεραρχίας, οὔτε νά λυθῇ µέ ἕνα ἁπλό, ἄἄννεευυ  ἀἀρριιθθµµοοῦῦ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ,,ἀἀννεεππίίσσηηµµοονν  ἔἔγγγγρρααφφοονν..
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ΤΤρρίίττοονν.. Ἀναγνωρίζει τούς χειροτονηθέντας ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί ὄχι ὡςθά ἔπρεπε πρωτίστως τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τήν ὁποίαν ἠρνεῖτο δι᾽ἐπισήµων Συνοδικῶν ἐγγράφων της µέχρι ττόό  11996699..  ΤΤέέττααρρττοονν..  ∆έν εἶναι δική της ὑπόθεσις καί εὐθύνη ἡ ἀναγνώρισις καίἐγκυρότης τῶν χειροτονιῶν τοῦ Ἀκακίου, ὡς µή οὖσαι τῆς δικαιοδοσίας της.ΠΠέέµµππττοονν.. Ἐάν δι᾽ αὐτούς ἦτο ἔγκυρος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, αὐτο-νοήτως θά ἦσαν ἔγκυροι καί αἱ χειροτονίαι τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε, ὁπότετό ἔγγραφον αὐτό εἶναι ἄχρηστον.ἝἝκκττοονν.. Ἐάν δέν ἦτο ἔγκυρος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, αὐτονοήτως δένθά ἦσαν ἔγκυροι καί αἱ χειροτονίαι τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε, ὁπότε ἡ ἀνα-γνώρισίς των διά τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ ἀποτελεῖ πρᾶξιν αὐθαιρεσίας καί ὄχισοβαράν καί ὑπεύθυνον Ἐκκλησιαστικήν Πρᾶξιν Συνόδου. 
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Ἡ ἀπό 18/31 Δεκεμβρίου 1969 ἐπιστολή τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Δια-
σπορᾶς 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 ἀπαγορεύ-
σει 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 κατηγορη-
ματικῶς. 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.  
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ἝἝββδδοοµµοονν.. Ἡ πρώτη πρᾶξις εἰς τήν ὁποίαν θά ἔπρεπε νά προβῇ ἦτο ἡ ἀναγνώρι-σις τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου τό 11996600,, καί τοῦτο νά ἐπράττετο βάσει ἱστορικῶνστοιχείων. Πῶς ὅµως νά ἀναγνωρίσῃ κάτι τό ὁποῖον ἠρνεῖτο ἐπισήµως ἐπί ἐννέα ἔτη;  ὌὌγγδδοοοονν.. ∆έν ὑπέγραψε τό ἔγγραφον αὐτό ὁ φερόµενος ὡς συµµετασχώνεἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Θεόφιλος Ἰωνέσκου, ὅστις δέν παρεδέχθητήν συµµετοχήν του εἰς τήν χειροτονίαν αὐτήν, οὔτε ἕως τό 11997722 ὅτε ἦτοµέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων, οὔτε ἕως τό 11997755 ὅτε ἀπέθανε.ἜἜννννααττοονν..  ∆έν ὑπέγραψε τό ἔγγραφον αὐτό ὁ Χιλῆς καί Περοῦ ΛεόντιοςΦιλίπποβιτς, ὅστις συνέπραξε µετά τοῦ Ἀκακίου εἰς τάς χειροτονίας τάςὁποίας τό παρόν ἔγγραφον δέχεται. ∆∆έέκκααττοονν..  Τό ἔγγραφον αὐτό ∆ΕΝ νοµιµοποιεῖ τήν ἐπισκοπικήν προέλευσιν τοῦἈκακίου καί τό γνωρίζει. Ἐπί ἐννέα ἔτη ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς διάπολλῶν ἐπισήµων ἐγγράφων δέν ἀνεγνώριζεν εἰς τόν Ἀκάκιον ὅτι ἔλαβε ἐπι-σκοπικήν διαδοχήν ἐξ αὐτῆς ἀλλά οὔτε καί διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου καλύπτε-ται τό κενόν αὐτό. Ὅλοι οἱ ἀπό Ἀκακίου χειροτονηθέντες ἐπίσκοποι ἤ ἱερεῖς ἤδιάκονοι παραµένουν ἔκθετοι καί δέν νοµιµοποιοῦνται διά τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ.ἙἙννδδέέκκααττοονν.. Ἀπό τό ἔγγραφον αὐτό τοῦ 11996699  ἀπουσιάζουν αἱ ὑπογραφαίττρριιῶῶνν  ππρροοσσώώππωωνν  ««κκλλεειιδδιιάά»»,,  τά ὁποῖα εἶχον κεντρικόν ρόλον εἰς τό θέµα Ἀκα-κίου καί τό 11996699 εὑρίσκοντο ἀκόµη ἐν ζωῇ. Ἡ δέ ἀπουσία των ὑποσκάπτει τόκῦρος τοῦ ἐγγράφου. Τά πρόσωπα αὐτά εἶναι: 11)) Ὁ Γαλλίας Θεόφιλος Ἰωνέσκου,22)) Ὁ Χιλῆς καί Περοῦ Λεόντιος, καί 33)) Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς Γεώργιος Γκράµπε.ΟΟὐὐσσιιαασσττιικκῶῶςς,,  ττόό  ἔἔγγγγρρααφφοονν  ααὐὐττόό  εεἶἶννααιι  ἀἀννίίσσχχυυρροονν  κκααίί  δδέένν  ννοοµµιιµµοοπποοιιεεῖῖ  ττόόννἈἈκκάάκκιιοονν  οοὔὔττεε  ττοούύςς  ππρροοεερρχχοοµµέέννοουυςς  ἐἐξξ  ααὐὐττοοῦῦ,,  δδιιόόττιι  δδέένν  ἔἔλλυυσσεε  κκααίί  δδέένν  λλύύεειι  ττόόππρρόόββλληηµµαα  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ..  ἈἈκκόόµµηη  κκααίί  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ννάά  ἦἦττοο  ἡἡΣΣύύννοοδδοοςς  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς,,  δδιιάά  ττοοῦῦ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ἐἐγγγγρράάφφοουυ  δδέένν  θθάάἔἔλλυυεε  ττόό  ππρρόόββλληηµµαα  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  ττῶῶνν  ἈἈκκαακκιιαακκῶῶνν..Πρέπει νά τονισθῇ ὅτι τήν ἔλλειψιν ἐγκυρότητος καί κανονικότητος τοῦἐγγράφου αὐτοῦ ἐπιβεβαιώνει καί ὁὁ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ εἰς ἐπιστολήν τουπρός τόν Αὐξέντιον τό 11997722,,  δηλαδή ἔπειτα ἀπό τρία ἔτη, εἰς τήν ὁποίαν µε-ταξύ ἄλλων τοῦ γράφει: ««ΤΤώώρραα  µµέέ  ττήήνν  γγρρααππττήήνν  ἄἄρρννηησσιινν  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ,,
ὅὅττιι  δδέένν  ἔἔλλααββεε  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ἡἡ  ὑὑππόόθθεεσσιιςς  ππεερριιππλλέέκκεεττααιι  κκααίί  δδηηµµιιοουυρργγεεῖῖττααιι
ΚΚααννοοννιικκόόνν  ΖΖήήττηηµµαα  ὅὅσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν»»..ἩἩ  ἐἐππιισσττοολλήή  ττοοῦῦ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ττόό  11997722  ἀἀπποοδδεειικκννύύεειι  ἄἄκκυυρροονν  ττόό  φφεερρόόµµεεννοονν  ὡὡςςΣΣυυννοοδδιικκόόνν  ἔἔγγγγρρααφφοονν  ττοοῦῦ  11996699,,  ὅὅσσοονν  κκααίί  ἄἄνν  ππεερρίί  ττοοῦῦ  ἀἀννττιιθθέέττοουυ  δδιιααττεείίννοονν--ττααιι  οοἱἱ  ἐἐννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι,,  δδιιόόττιι  ἡἡ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ΣΣύύννοοδδοοςς  δδέένν  ἀἀννέέλλααββεε  πποοττέέ  ἐἐππιισσήήµµωωςςττήήνν  εεὐὐθθύύννηηνν  δδιιάά  ττήήνν  ππρροοέέλλεευυσσιινν  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  οοὔὔττεε  δδιιάά  ττήήννσσυυµµµµεεττοοχχήήνν  ττοοῦῦ  ΛΛεεοοννττίίοουυ  εεἰἰςς  ττάάςς  ἐἐνν  ἙἙλλλλάάδδιι  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιισσκκόόππωωνν  ὑὑππόόττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  ττήήνν  ππρροοέέλλεευυσσιινν  ττῆῆςς  ∆∆ιιααδδοοχχῆῆςς  ἐἐκκεείίννωωνν..
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 214-ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥ    ΘΘΕΕΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΥΥ    ΙΙΩΩΝΝΕΕΣΣΚΚΟΟΥΥΠΠΡΡΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΝΝ    ΦΦΙΙΛΛΑΑΡΡΕΕΤΤΟΟΝΝ    ΤΤΟΟ    11997711ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΝΝ    ΑΑΡΡΝΝΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ    ΟΟΙΙΑΑΝΝ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΝΝΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ    ΤΤΟΟ    11996600ΠΠρρόόσσωωπποο  κκλλεειιδδίί  εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 11996600 ὑπῆρξενκαί ὁ φερόµενος ὡς δεύτερος συµµετασχών ἐπίσκοπος, ὁ Ρουµᾶνος Νεοη-µερολογίτης ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυ.. Ὁ Θεόφιλος δέν ὑπέγραψε τήν Βεβαίωσινπερί τῆς χειροτονίας τήν ὁποίαν ὑπέγραψεν ὁ Σικάγου Σεραφείµ. Ὡστόσο τόὄνοµά του ἐνεπλάκη εἰς τόν δηµόσιον διάλογον περί τῆς ἐπισκοπικῆς προ-ελεύσεως τοῦ Ἀκακίου (Ἐφηµερίς ««ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόςς  ἈἈγγώώνν»»,,  ἀριθµ. 51, Ὀκτ. 1970).Ὅταν κατηγορήθη διά συµµετοχήν εἰς τήν παράνοµον χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίουκαί διά τήν εἰς τάς λειτουργίας του µµννηη--µµόόννεευυσσιινν  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττοουυ  ΠΠαα--ττρριιάάρρχχοουυ  ΚΚωωνν//ππόόλλεεωωςς  ἈἈθθηηννααγγόόρραα  κκααίίττοοῦῦ  ΠΠάάππαα  ΡΡώώµµηηςς,,ἠναγκάσθη τό 11997711καίἀπέστειλεν ἐπιστολήν εἰς τόν Μητροπο-λίτην τῆς Συνόδου του Φιλάρετον, ὅπουπαραδέχεται µέν ὅτι ἐµνηµόνευε τόνΠατριάρχην καί τόν Πάπαν, τούς Αἱρετι-κούς, ἀρνεῖται δέ κατηγορηµατικῶς ὅτισυµµετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦἈκακίου. ∆ιά τόν Θεόφιλον, δηλαδή, ἡχειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἦτο βαρύτερονἁµάρτηµα ἀπό τήν µνηµόνευσιν τοῦΠάπα καί τοῦ Ἀθηναγόρα!Τοῦτο εἶναι πολύ παράδοξον. Καίτοιἦτο γνωστόν ὅτι ὁ Μητροπολίτης τουΦιλάρετος ἀπό τό 11996677 ἀναφέρει τόὄνοµα αὐτοῦ καί δέχεται τήν συµµετο-χήν αὐτοῦ εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκα-κίου καί ὅτι ἡ Σύνοδός του ἀνεγνώρισενἀπό τό 11996699 τάς ὑπό τοῦ Ἀκακίου γε-νοµένας χειροτονίας ὡς κανονικάς, ὁΘεόφιλος τό 11997711 ἐπιµένει νά ἀρνῆταιτήν συµµετοχήν του εἰς τήν χειροτο-νίαν τοῦ Ἀκακίου γράφων πρός τόνΦιλάρετον µεταξύ ἄλλων τά κάτωθι:

Ἡ Ἐπιστολή τοῦ Θεοφίλου Ἰωνέ-
σκου πρός τόν Φιλάρετον, τό 1971,
(πρώτη καί τελευταία σελίς) εἰς τήν
ὁποίαν ἀρνεῖται, ἐν τῇ ἐπισκοπικῇ
του διαβεβαιώσει, οἱανδήποτε συμ-

μετοχήν εἰς τήν χειροτονίαν Ἀκακίου
καί οἱανδήποτε περί αὐτῆς γνῶσιν
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««ΜΜαακκααρριιώώττααττεε,,  ..  ..  ..ΜΜέέ  κκααττηηγγοορροοῦῦνν  ὅὅττιι  ἔἔλλααββοονν  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ππαα--
λλααιιοοηηµµεερροολλοογγίίττοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ὀὀννόόµµααττιι  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ..  ΤΤοοῦῦττοο  εεἶἶννααιι  ΨΨεευυδδέέσσττααττοονν..  ΟΟὐὐ
µµόόννοονν  δδέένν  σσυυµµµµεεττέέσσχχοονν  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ΡΡώώσσσσοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ,,  εεἰἰςς  ττοοιιααύύττηηνν  ττιιννάά
χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  µµόόλλιιςς  ττώώρραα  ππλληηρροοφφοορροοῦῦµµααιι ττήήνν  εεἴἴδδηησσιινν  ττααύύττηηνν  ..  ..  ..  ..  µµέέ  ὑὑπποο--
χχρρεεώώννεειι  ννάά  ὑὑππάάρρξξωω  σσααφφήήςς,,  ρρηηττόόςς  κκααίί  κκααττηηγγοορρηηµµααττιικκόόςς,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ἐἐππιισσκκοοππιικκῇῇ  µµοουυ  δδιιαα--
ββεεββααιιώώσσεειι,,  ὅὅττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ὡὡςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  µµοοίί  εεἶἶννααιι  ππααννττεελλῶῶςς
ἄἄγγννωωσσττοοςς  κκααίί  ττυυγγχχάάννεειι  ξξέέννηη  ππρρόόςς  ἐἐµµέέ..  ..  ..  ..  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυ»»..Ἡ ἐπιστολή αὐτή τρία ἔτη µετά τήν ἀναγνώρισιν τῶν ὑπό τοῦ Ἀκακίου χειρο-τονηθέντων προσβάλει τήν ἐγκυρότητα τοῦ Συνοδικοῦ ἐγγράφου τοῦ 11996699 καί τόκαθιστᾶ προβληµατικόν καί ἀνίσχυρον. Ἐπί πλέον ἀκυρώνει τήν ἀπό τό 11996600  ΒΒεε--
ββααίίωωσσιινν τοῦ Σεραφείµ καί τήν ἀπό τό 11996677 ἐπιστολήν τοῦ Φιλαρέτου πρός τόνΑὐξέντιον.  ∆ηµιουργεῖται δέ καί ἕτερον ΚΚααννοοννιικκόόνν  ππρρόόββλληηµµαα  µµέέ  ττήήνν  χχεειιρροο--ττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  ἐἐµµφφααννίίζζεεττααιι  ππλλέέοονν  ὡὡςς    ΥΥΦΦ’’    ΕΕΝΝΟΟΣΣ    ΓΓΕΕΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ !!Ἀλήθεια πῶς ἠσθάνθη ὁ Φιλάρετος µετά τήν ἐπιστολήν τοῦ Θεοφίλου; Ἀνεύ-θυνος; Ψεύστης; ∆ιατί δέν τόν διέψευσεν;ΗΗ    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ    ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ    ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΥΥ,,  ΑΑΝΝΕΕΨΨΙΙΟΟΥΥ    ΤΤΟΟΥΥ    ΓΓΕΕΡΡΟΟ--ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ((1100  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11997722))    Ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 11996600  ἔγινε µέ κάθε ἀντικανονικό-τητα καί διά τοῦτο δέν ἐξεδόθη πποοττέέ  καί δέν ἐδηµοσιεύθη πποοττέέ χειροτονη-τήριόν του. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπό τό 11996611 ἕως τό 11997722,, ἐκυκλοφόρησαν ἀρκετάἐπίσηµα καί προσωπικά ἔγγραφα σχετικά µέ τήν χειροτονίαν αὐτήν, τά ὁποῖαἀντί νά διαλευκάνουν τά περιστατικά τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ππρροοεεκκάάλλεεσσααννσσωωρρεείίαανν  ἀἀννττιιφφάάσσεεωωνν.. Ὡς ἐκ τούτου δέν δύναταί τις νά ἐξάγῃ σαφές πόρισµαπερί τῆς προελεύσεως τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου.Τά ττέέσσσσααρραα ἔγγραφα τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς τό 11996611 καίτό 11996622,, αἱ δδύύοο προσωπικαί ἐπιστολαί τοῦ Φιλαρέτου τό 11996677 καί τό 11996699,, τόΣυνοδικόν ἔγγραφον τῶν Ρώσσων τό 11996699 καί ἡ ἐπιστολή τοῦ ΘεοφίλουἸωνέσκου τό 11997711 περιέπλεξαν τήν ὑπόθεσιν τῆς χειροτονίας τοῦ ἈκακίουΠαππᾶ κατά τρόπον λλααββυυρριιννθθώώδδηη  δδιιάά  ττοούύςς  ΡΡώώσσσσοουυςς  κκααίί  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν..ΤΤόό  δδααιιδδααλλῶῶδδεεςς  ττῆῆςς  ππααρρααππλληηρροοφφοορρήήσσεεωωςς  κκααίί  ττῶῶνν  ἀἀννττιιφφάάσσεεωωνν τό ἐπεδεί-νωσεν ἕνα τραγελαφικόν καί ἀνιστόρητον δηµοσίευµα τοῦ ἈρχιεπισκόπουΑΑὐὐξξεεννττίίοουυ  ΠΠάάσσττρραα,,  εἰς τό Φλωρινικόν περιοδικόν ««ΦΦωωννήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς»».. Ἐκεῖἀναγράφεται ὅτι, ὁ γέρων Ἀκάκιος Παππᾶς ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεε--οοννττίίοουυ((!!))  ἀντί τοῦ Σικάγου Σεραφείµ, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεόφιλος ἦτο ἘπίσκοποςΝτιτρόϊτ! Ἰδού τί ἀκριβῶς λέγει:
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««ἩἩ  ΜΜααρρττυυρριικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ἡἡµµῶῶνν,,  ἀἀφφ᾽̓  ἧἧςς  σσττιιγγµµῆῆςς  ὑὑππεεχχρρεεώώθθηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρρααγγµµάάττωωνν  ττοοῦῦ
ἹἹεερροοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς  ννάά  δδεεχχθθῇῇ  ττήήνν  ἀἀννααδδόόµµηησσιινν  ααὐὐττῆῆςς  δδιιάά  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἀἀοοιιδδίίµµοουυ  ΠΠρροοκκααττόό--
χχοουυ  ἡἡµµῶῶνν  κκυυρροοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ττοοῦῦ  ΑΑ´́  ππααρράά  ττῶῶνν  ΣΣεεββαασσµµιιωωττάάττωωνν  ἈἈρρχχιιεερρέέωωνν,,  ΜΜηηττρροοπποολλιιττῶῶνν
ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ,,  µµέέλλοουυςς  ττῆῆςς  ∆∆ιιααρρκκοοῦῦςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῆῆςς  ὑὑππεερροορρίίοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν
κκααίί  ΝΝττιιττρρόόϊϊττ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ,,  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττήήνν  ααὐὐττήήνν  πποορρεείίαανν  ἥἥνν  ἤἤρρξξααττοο  ἀἀππόό  ττοοῦῦ  ἔἔττοουυςς  11992244  ..  ..  ..  »»
((ΒΒλλέέππεε  ««ΦΦωωννήή  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς»»,,  ἀἀρριιθθ..  φφύύλλ..  662299--663300,,  1155--1100--11997711,,  σσεελλ..  88,,  κκααίί  ππάάλλιινν  ἀἀρριιθθ..
φφύύλλ..  663311--663322,,  1155--1111--11997711,,  σσεελλ..  88,,  κκααίί  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..  553322//2277--88--11997733  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοςς  ττοοῦῦ  ΑΑὐὐξξεεννττίίοουυ))..  Κατ᾽ ἀρχάς ἡ δηµοσίευσις αὐτή διαψεύδει τήν Σύνοδον τῶν Ρώσσων καί περι-πλέκει τά πράγµατα ἀκόµη περισσότερον. Ἐπί πλέον περιέχει καί δύο ἀνακριβεῖςπληροφορίας, ὡς πρός τόπποοῖῖοοιι ἦσαν οἱ χειροτονή-σαντες τόν Ἀκάκιον καίὡς πρός τό πποοίίαα  ἦτο ἡἐπισκοπή τοῦ Θεοφίλου.

ΑΑὐὐττόό  ἀἀπποοδδεειικκννύύεειι  ὅὅττιι
µµέέχχρριι  ττόό  11997711,,  κκααίί  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι
ἀἀκκόόµµηη  δδέένν  ἐἐγγννώώρριιζζοονν  ττάά
ππρρααγγµµααττιικκάά  ἱἱσσττοορριικκάά  γγεε--
γγοοννόότταα  ππεερρίί  ττῆῆςς  ππρροοεελλεεύύ--
σσεεωωςς  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ
ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  σσυυννεεππῶῶςς
εεἶἶχχοονν  ἄἄγγννοοιιαανν  ττόό  ππόόθθεενν
ἔἔλλααββοονν  ττήήνν  ∆∆ιιααδδοοχχήήνν..  ὉὉ
ἴἴδδιιοοςς  ὁὁ  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοππόόςς  ττωωνν
δδέένν  γγννωωρρίίζζεειι  ττήήνν  ππρροοέέλλεευυ--
σσιινν οοὔὔττεε  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ
οοὔὔττεε  ττοοῦῦ  ἑἑααυυττοοῦῦ  ττοουυ!!Ἐπιχειρῶν νά ἐξάγῃφῶς ἀἀππόό  ττόό  χχάάοοςς  ττῶῶννἀἀννττιιφφάάσσεεωωνν  κκααίί  ἀἀννααιιρρέέ--σσεεωωνν,, ὁ ἀνεψιός τοῦ Γέρο-Ἀκακίου, ὁὁ  ∆∆ιιααυυλλεείίααςςἈἈκκάάκκιιοοςς  ((ὁὁ  ΜΜιικκρρόόςς)),, ὡς
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Ἡ ὑπεύθυνος Δήλωσις
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ
τοῦ Μικροῦ, ἀνεψιοῦ

τοῦ Γέρο-Ἀκακίου
10 Ὀκτωβρίου 1972
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αὐτόπτης µάρτυς τῆς χειροτονίας τοῦ θείουτου, ἐδηµοσίευσεν τήν 1100ηηνν  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11997722ὙὙππεεύύθθυυννοονν  ∆∆ήήλλωωσσιινν,,  διά πρώτην φοράν µµεεττάάἀἀππόό  δδώώδδεεκκαα  ἔἔττηη  σσιιωωππῆῆςς!! Ἐν αὐτῇ δηλώνει ὅτιἡ χειροτονία τοῦ Γέρο-Ἀκακίου ἐγένετο εἰςτόν ΝΝααόόνν  ἉἉγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  ἰἰδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοοῦῦἐἐππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ,,  ἐἐνν  ΝΝττιιττρρόόϊϊττ  ΜΜίίσσσσιιγγκκααννττῶῶνν  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  ττήήνν 99--1122--11996600.. Ἐν αὐτῇ ἔλαβονµέρος οἱ ἐπίσκοποι Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σε-ραφείµ καί ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ Ναοῦ ΘεόφιλοςἸωνέσκου. Συνελλειτούργησαν δέ οἱ τότεἈρχιµανδρῖται Πέτρος Ἀστυφίδης καί ὁ Ἀκά-κιος Παππᾶς. Χρέη ἱεροψάλτου ἔκαµεν ὁ ἴδιοςὁ δηλῶν, Ἀκάκιος ὁ λεγόµενος «Μικρός». ΚΚααττάά  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ττόόνν  ΜΜιικκρρόόνν,,  ααὐὐττοοίί  οοἱἱππέέννττεε  ἦἦσσαανν  οοἱἱ  µµόόννοοιι  ππααρρόόννττεεςς,,  οοἱἱ  µµόόννοοιι  µµέέττοο--χχοοιι  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  µµυυσσττηηρρίίοουυ  ττῆῆςς  ΑΑΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ..ΗΗ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ      ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΣΣΙΙΚΚΑΑΓΓΟΟΥΥ    ΣΣΕΕΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΜΜ    ΙΙΒΒΑΑΝΝΩΩΦΦ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΝΝ    ΑΑΥΥΞΞΕΕΝΝΤΤΙΙΟΟΝΝ    ΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΝΝ    ΤΤΟΟ    11997722 ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΠΠΤΤΕΕΙΙΤΤΟΟ    ΕΕΠΠΤΤΑΑΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΤΤΟΟΝΝ    ΜΜΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΠΠΕΕΡΡΙΙ    ΤΤΗΗΣΣ    ΜΜΥΥΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩ--∆∆ΟΟΥΥΣΣ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ    ΤΤΟΟ    11996600Τό Κανονικόν αὐτό πρόβληµα ἀναγκάζει τόν Σικάγου Σεραφείµ νά ἀπο-στείλῃ 66σσέέλλιιδδοονν ἐπιστολήν πρός τόν Αὐξέντιον τόν Ὀκτώβριον τοῦ 11997722,, ἡὁποία παρατίθεται εἰς τήν συνέχειαν.ἈἈξξιιοοσσηηµµεείίωωττοοςς  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἘἘππιισσττοολλήή  ααὐὐττήή  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  ττόό11997722  φφέέρρεειι  εεἰἰςς  φφῶῶςς  δδιιάά  ππρρώώττηηνν  φφοορράάνν  ὅὅλλοονν  ττόό  ἱἱσσττοορριικκόόνν  κκααίί  ἀἀπποοκκααλλύύππττεειιἐἐππιισσήήµµωωςς  ττόό  ἑἑππτταασσφφρράάγγιισσττοονν  µµυυσσττιικκόόνν  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ,,ππόόττεε,,  πποοῦῦ,,  ππῶῶςς  κκααίί  ὑὑππόό  πποοίίωωνν  ἐἐγγέέννεεττοο,, κκααίίττοοιι  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ττόόνν  εεἶἶχχοονν  ὑὑπποο--χχρρεεώώσσεειι  ννάά  ὑὑπποογγρράάψψῃῃ  φφρριικκττόόνν  ὅὅρρκκοονν  ὅὅττιι  δδέένν  θθάά  κκάάννῃῃ  γγννωωσσττόόνν  ὅὅττιιδδήήπποοττεεππεερρίί  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοουυ..∆ιά τῶν ἀποκαλύψεων τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς καθίσταται ἔνοχος καί ὁ Σι-κάγου Σεραφείµ ὁ ὁποῖος τό 11996600 εἶχεν ὑποχρεώσει τόν χειροτονηθένταἈκάκιον νά ὁρκισθῇ ἐπί τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου ὅτι θά τηρήσῃ ἄκραν µυστι-κότητα περί τῶν συµβάντων καί συντελεστῶν τῆς χειροτονίας.ΠΠααρρααττίίθθεεννττααιι  εεἰἰςς  ττήήνν  σσυυννέέχχεειιαανν  ἀἀπποοσσππάάσσµµαατταα  ἀἀππόό  ττήήνν  66σσέέλλιιδδοονν  ααὐὐττήήννἘἘππιισσττοολλήήνν  ττοοῦῦ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ::

Ὁ Διαυλείας Ἀκάκιος
Παππᾶς (ὁ Μικρός)
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««ΤΤῷῷ  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκόόππῳῳ  ΑΑὐὐξξεεννττίίῳῳ ΤΤῇῇ  2266ῃῃ  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ,,  11997722
»»ἈἈγγααππηηττέέ  ἈἈδδεελλφφέέ  κκααίί  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  ΣΣυυλλλλεειιττοουυρργγέέ,,    ὉὉ  ΧΧρριισσττόόςς  ἐἐνν  ττῷῷ  µµέέσσῳῳ  ἡἡµµῶῶνν..
»»ἘἘππεειιδδήή  ττεελλεευυττααίίωωςς  ἐἐγγεείίρροοννττααιι  κκααίί  ππάάλλιινν  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  ππεερρίί  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς

ττοοῦῦ  ἀἀπποοθθααννόόννττοοςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ,,  κκααίί  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  γγίίννεεττααιι  µµννεείίαα  ττοοῦῦ  ὀὀννόό--
µµααττόόςς  µµοουυ  ἐἐνν  ααὐὐττααῖῖςς,,  ἐἐππιιθθυυµµῶῶ  ὅὅππωωςς  εεἴἴππωω  ττάά  ἑἑξξῆῆςς::

»»ὉὉ  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  εεἰἰςς  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἐἐµµῆῆςς  ττααππεειιννόόττηη--
ττοοςς  κκααίί  ττοοῦῦ  ΡΡοουυµµάάννοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ..  ∆∆έένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαα  µµόόννοοςς  µµοουυ  ττόόνν
ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἈἈκκάάκκιιοονν..  ἩἩ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ἔἔλλααββεε  χχώώρραανν  ἐἐνν    DDEETTRROOIITT    MMIICCHHIIGGAANN κκααίί  ἐἐνν
ττῷῷ  ΚΚααθθεεδδρριικκῷῷ  ΝΝααῷῷ  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ..  ..  ..  ..  ὉὉ  δδεεύύττεερροοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  δδέένν
ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  κκααίί  δδέένν  ὑὑππέέγγρρααψψεε  ττόό  χχεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  ἐἐππεειιδδήή  ἀἀµµφφόόττεερροοιι,,  ὁὁ  ἘἘππίίσσκκοο--
πποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  κκααίί  ὁὁ  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἈἈκκάάκκιιοοςς,,  δδιιάά  λλόόγγοουυςς  ππρροοσσωωππιικκοούύςς  δδέένν  ἐἐππεεθθύύµµοουυνν
ννάά  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσοουυνν  δδηηµµοοσσίίωωςς  ττόό  γγεεγγοοννόόςς  ττοοῦῦττοο..

»»ὍὍσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήήνν  σσυυµµµµεεττοοχχήήνν  ἡἡµµῶῶνν,,  ἐἐξξήήγγηησσαα  εεἰἰςς  ττόόνν  ττόόττεε  ὑὑπποοψψήήφφιιοονν  ἈἈρρχχιι--
µµααννδδρρίίττηηνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ὅὅττιι  ἕἕννεεκκεενν  ττῆῆςς  ἀἀππααγγοορρεεύύσσεεωωςς  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννεεῖῖνν  ττοοῦῦττοονν  ὑὑππόό  ττῆῆςς
ἡἡµµεεττέέρρααςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ὁὁ  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  θθάά  σσυυµµµµεεττεεῖῖχχεενν  ὥὥσσττεε  ννάά  ὑὑππάάρρχχῃῃ  κκααίί  δδεεύύ--
ττεερροοςς  χχεειιρροοττοοννῶῶνν  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς..  ἘἘξξήήγγηησσαα  εεἰἰςς  ππάάννττααςς  ττοούύςς  ἐἐννδδιιααφφεερροοµµέέννοουυςς,,  ὅὅττιι  ὁὁ  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἠἠκκοολλοούύθθηη  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν κκααίίττοοιι  ὑὑππόό  ττήήνν  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαανν  ττοουυ
ὑὑππῆῆρρχχοονν  ὀὀλλίίγγααιι  κκοοιιννόόττηηττεεςς  ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦσσααιι  ττόό  ΠΠααλλααιιόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν..  ὉὉ  ἐἐνν  DDEETTRROOIITT
ΚΚααθθεεδδρριικκόόςς  ΝΝααόόςς  λλεειιττοουυρργγεεῖῖ  µµέέ  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν..  ∆∆έένν  ἀἀππέέκκρρυυψψαα  ττόό  γγεεγγοοννόόςς
ττοοῦῦττοο  ἀἀππόό  ττόόνν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἈἈκκάάκκιιοονν..  ἩἩ  ἀἀππάάννττηησσίίςς  ττοουυ  ἦἦττοο  ὅὅττιι  ὑὑππῆῆρρχχεε  ἐἐππεείίγγοουυσσαα
ἀἀννάάγγκκηη  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ἐἐνν  ἙἙλλλλάάδδιι  κκααίί  ὅὅττιι  ἔἔππρρεεππεε  ννάά  ἐἐππιισσττρρέέψψῃῃ  ὡὡςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς.. ὍὍθθεενν
σσυυγγκκααττααττεεθθέέννττοοςς  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  ὅὅππωωςς  λλάάββῃῃ  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,
θθάά  ππααρρέέββλλεεπποονν  ττόό  γγεεγγοοννόόςς  ὅὅττιι  ἐἐλλεειιττοούύρργγεειι  µµέέ  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν..  

»»ἘἘάάνν  ὁὁ  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς
ννῦῦνν  ἀἀππααρρννῆῆττααιι  ττήήνν  σσυυµµµµεεττοοχχήήνν
ττοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς
φφέέρρεειι  ττήήνν  εεὐὐθθύύννηηνν..  ∆∆έένν  δδύύννααµµααιι
ννάά  θθέέσσωω  ττήήνν  ὑὑπποογγρρααφφήήνν  ττοούύττοουυ
εεἰἰςς  ττόό  χχεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν..  ὉὉ  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοςς  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ἐἐδδέέχχθθηη  ττήήνν  χχεειι--
ρροοττοοννίίαανν  γγννωωρρίίζζωωνν  κκααλλῶῶςς  ττόόττεε
ὅὅττιι  ὁὁ  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  δδέένν
ἐἐππρρόόκκεειιττοο  ννάά  ὑὑπποογγρράάψψῃῃ  οοἱἱοοννδδήή--
πποοττεε  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόόνν..  ἩἩ  εεὐὐθθύύννηη,,
ὅὅθθεενν,,  δδιιάά  ττήήνν  ππααρροοῦῦσσαανν  σσύύγγχχυυ--
σσιινν  ἔἔγγκκεειιττααιι  ἐἐππίίσσηηςς  εεἰἰςς  ττόόνν  ἀἀπποο--
θθααννόόνντταα  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἈἈκκάάκκιιοονν
κκααίί  ττοούύςς  σσύύνν  ααὐὐττῷῷ..
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Τμῆμα τῆς ἀπό 26 Ὀκτωβρ́ίου 1972, ἑξασελί-
δου Ἐπιστολῆς τοῦ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σε-
ραφείμ Ἰβάνωφ πρός τόν Αὐξέντιον Πάστραν
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»»ΤΤώώρραα  µµέέ  ττήήνν  γγρρααππττήήνν  ἄἄρρννηησσιινν  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  ὅὅττιι  δδέένν  ἔἔλλααββεε  µµέέρροοςς  εεἰἰςς
ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ἡἡ  ὑὑππόόθθεεσσιιςς  ππεερριιππλλέέκκεεττααιι  κκααίί  δδηηµµιιοουυρργγεεῖῖττααιι  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑ
ὅὅσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν..  ..  ..  ..  ΜΜήήππωωςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ἐἐνν  ττῇῇ  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννῃῃ  ΑΑὐὐττοοῦῦ  ἔἔχχεειι  ἐἐππιι--
ττρρέέψψεειι  ττόόνν  ππεειιρραασσµµόόνν  ττοοῦῦττοονν  ἐἐππεειιδδήή  ἡἡ  ὑὑµµεεττέέρραα  ππααρράάττααξξιιςς  ἔἔχχεειι  ἐἐππααννεειιλληηµµµµέέννωωςς  κκααίί
ὑὑππεερρββοολλιικκῶῶςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττόό  γγεεγγοοννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  ἘἘππιισσκκόό--
πποουυ  ὡὡςς  ἐἐππιιχχεείίρρηηµµαα  κκααττάά  ττῆῆςς  ττοοῦῦ  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ  ΜΜααττθθααίίοουυ  ππααρρααττάάξξεεωωςς;;

..  ..  ..  ἜἜκκααµµαα  λλάάθθοοςς  χχεειιρροοττοοννήήσσααςς  ττόόνν  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ττόόνν  ππρρεεσσββύύττεερροονν  ἐἐφφ᾽̓
ὅὅσσοονν  δδέένν  ἐἐγγννώώρριιζζοονν  κκααλλῶῶςς  οοὔὔττεε  ττάά  ἄἄττοοµµαα  οοὔὔττεε  ττήήνν  ἀἀλληηθθῆῆ  κκααττάάσστταασσιινν  ττῶῶνν  ππρρααγγ--
µµάάττωωνν  ἐἐνν  ττῇῇ  ἙἙλλλλααδδιικκῇῇ  ἘἘκκκκλληησσίίᾳᾳ..

..  ..  ..  ..  ΜΜεεττάά  ππααρρρρηησσίίααςς  γγρράάφφωω  ππρρόόςς  ὑὑµµᾶᾶςς  κκααττάά  ττόόνν  ττρρόόπποονν  ττοοῦῦττοονν  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  ττυυγγ--
χχάάννωω  ππεερριισσσσόόττεερροονν  ππααννττόόςς  ἄἄλλλλοουυ  ὑὑππεεύύθθυυννοοςς  δδιιάά  ττήήνν  ὑὑµµεεττέέρραανν  σσεειιρράάνν  χχεειιρροοττοο--
ννιιῶῶνν,,  κκααίί,,  ἑἑπποοµµέέννωωςς  ννοουυθθεεττῶῶ  ὑὑµµᾶᾶςς  ὄὄχχιι  µµόόννοονν  ὡὡςς  ἀἀδδεελλφφόόςς  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ὡὡςς  ππααττήήρρ..
ΧΧααίίρρωω  ὅὅττιι  ἄἄνν  κκααίί  ππααρρῆῆλλθθοονν  πποολλλλάά  ἔἔττηη  κκααίί  ἡἡ  ἡἡλλιικκίίαα  εεἶἶννααιι  ππρροοχχωωρρηηµµέέννηη  εεὑὑρρίί--
σσκκοοµµααιι  ἔἔττιι  ἐἐνν  ττῇῇ  ζζωωῇῇ  κκααίί  δδυυννάάµµεεννοοςς  ννάά  γγρράάψψωω  ππρρόόςς  ὑὑµµᾶᾶςς  ττήήνν  ππααρροοῦῦσσαανν..
ὉὉ  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  ὑὑµµῶῶνν  ἀἀδδεελλφφόόςς,,                                      ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς

CCHHIICCAAGGOO    κκααίί  DDEETTRROOIITT»»  Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀποκαλύπτει ἔπειτα ἀπό 1122  χρόνια ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκα-κίου ἔγινε µέ πᾶσαν παρανοµίαν, µέ τήν καταπάτησιν ὅλων τῶν Ἱερῶν Κανόνωντῶν ἀφορώντων εἰς τήν χειροτονίαν Ἐπισκόπου, ἀἀππόό  ττόόνν  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόνν  µµέέχχρριι  κκααίίττόόνν  ττεελλεευυττααῖῖοονν  σσχχεεττιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα.. Φέρει δέ εἰς φῶς ὅλας τάς ἐν κρυπτῷ καί παρα-βύστῳ τελεσθείσας ἀἀννττιιεεκκκκλληησσιιαασσττιικκάάςς,,  ἀἀννττιικκααννοοννιικκάάςς,,  ππααρρααννόόµµοουυςς,,  ἀἀννττοορρθθοοδδόό--ξξοουυςς  κκααίί  κκααττααππττύύσσττοουυςς  ἐἐννεερργγεείίααςς  τάς περί τῆς ἐπισκοποιήσεως τοῦ γέρο-Ἀκακίου. ἘἘκκ  ττῆῆςς  ἐἐππιισσττοολλῆῆςς  ααὐὐττῆῆςς  ττοοῦῦ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἐἐγγεείίρροοννττααιι  ττάά  ααὐὐττάά  ἐἐρρωωττήήµµαατταα  ττάάὁὁπποοῖῖαα  ἐἐττέέθθηησσαανν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  µµέέ  ἀἀφφοορρµµήήνν  ττόό  ππρροοσσωωππιικκόόνν  ΣΣηηµµεείίωωµµαα  ττοοῦῦΦΦιιλλααρρέέττοουυ  ττόό  11996677  κκααίί  ἀἀκκόόµµηη  ππεερριισσσσόόττεερραα..  ∆∆ιι᾽̓  ααὐὐττῆῆςς  ἐἐννοοχχοοπποοιιεεῖῖττααιι  κκααίί  ὁὁΣΣεερρααφφεείίµµ  κκααίί  ὁὁ  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς..  ἩἩ  δδέέ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ἀἀπποογγυυµµννώώννεεττααιι  ὡὡςςππρρᾶᾶξξιιςς  ἐἐγγκκλληηµµααττιικκήή,,  ἀἀσσεεββήήςς,,  ἈἈννττιικκααννοοννιικκήή,,  ΠΠααρράάννοοµµοοςς  κκααίί  ἌἌκκυυρροοςς..ΚΚααττόόππιινν  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ἀἀννωωττέέρρωω,,  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  ὑὑππόόττόόνν  ἈἈνναασσττάάσσιιοονν  κκααίί  ΦΦιιλλάάρρεεττοονν  ἐἐκκττίίθθεεττααιι  ἀἀννεεππααννόόρρθθωωτταα  κκααίί  δδιιάά  ττάά  ἔἔγγγγρρααφφάάττηηςς  κκααίί  δδιιάά  ττάάςς  ἐἐππιισσττοολλάάςς  ΣΣεερρααφφεείίµµ,,  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  κκααίί  ΦΦιιλλααρρέέττοουυ,,  κκααίί  δδιιάά  ττοούύςςἐἐππιισσκκόόπποουυςς  ττηηςς  κκααίί  δδιιάά  ττάά  ππεεππρρααγγµµέένναα  ααὐὐττῶῶνν,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννοουυ  κκααίίττοοῦῦ  ΛΛεεοοννττίίοουυ..  ἈἈπποοδδεειικκννύύεεττααιι  λλοοιιππόόνν  ὅὅττιι  ππρρόόκκεειιττααιι  ππεερρίί  ἀἀννεευυθθύύννοουυ  ὁὁµµάάδδοοςςφφεερροοµµέέννωωνν  ὡὡςς  ἐἐππιισσκκόόππωωνν,,  ἄἄννεευυ  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς,,  ἄἄννεευυ  σσυυννοοχχῆῆςς  κκααίί  σσυυννοοδδιικκόό--ττηηττοοςς..  ∆∆έένν  ππρρόόκκεειιττααιι  ππεερρίί  σσοοββααρρᾶᾶςς  κκααίί  ὑὑππεευυθθύύννοουυ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  ἈἈρρχχῆῆςς..  Κλείνοντας τό κεφάλαιον περί τῆς µυστηριώδους χειροτονίας τοῦ Ἀκακίουἄς ἀναφερθῇ συµπληρωµατικῶς καί τό τέλος τῶν συνεργῶν του εἰς τάς κατάτῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐνεργείας των. 
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ΤΤήήνν  1199ηηνν  ἸἸοουυννίίοουυ//22  ἸἸοουυ--λλίίοουυ  11997711,, ἀπέθανεν ὁὁ  ΧΧιιλλῆῆςςΛΛεεόόννττιιοοςς  ΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς εἰςἡλικίαν 6644  ἐτῶν.ΤΤήήνν  99ηηνν  ΜΜααΐΐοουυ  11997755 ἀπέ-θανεν ὁὁ  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυεἰς ἡλικίαν 8811  ἐτῶν. Τό 11997722εἶχεν ἐνταχθῆ ὡς µέλος εἰςτήν Σύνοδον τοῦ Νεοηµερο-λογιτικοῦ Πατριαρχείου τῆςΡουµανίας, ὁπότε καί διά τήνπρᾶξιν του αὐτήν καθηρέθηὑπό τῆς Συνόδου τῶν Ρώσ-σων τῆς ∆ιασπορᾶς τοῦ Φιλα-ρέτου. Μέχρι τοῦ θανάτου τουδέν ἀναφέρεται ὅτι παρε-δέχθη τήν συµµετοχήν του εἰςτήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου.ΤΤήήνν  1122ηηνν  ἸἸοουυλλίίοουυ  11998877,,ἀπέθανεν ὁὁ  ΣΣιικκάάγγοουυ  κκααίίΝΝττιιττρρόόϊϊττ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἸἸββάάννωωφφεἰς ἡλικίαν 9900  ἐτῶν.ἘἘξξ  ὅὅλλωωνν  ὅὅσσωωνν  δδιιεεδδρρααµµαα--ττίίσσθθηησσαανν  κκααίί  δδιιεεππρράάχχθθηησσααννὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  δδιιάάννάά  ἀἀπποοκκττήήσσοουυνν  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριι--ννααῖῖοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  κκααίί  ΣΣύύννοο--δδοονν,,  µµεεττάά  ββεεββααιιόόττηηττοοςς  ππρροοκκύύππττεειι  ὅὅττιι  ὄὄχχιι  µµόόννοονν  ἔἔρργγοονν  ΘΘεεοοῦῦ  δδέένν  ἐἐππεεττέέλλεεσσαανν,,ὄὄχχιι  µµόόννοονν  ττόόνν  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα  δδέένν  ἐἐσσεεββάάσσθθηησσαανν,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  κκάάθθεεσσχχεεττιικκόόνν  µµέέ  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ἹἹεερρόόνν  ΚΚααννόόνναα  ἀἀννέέττρρεεψψαανν,,  κκααίί  ττήήννἰἰδδίίαανν  ααὐὐττῶῶνν  σσυυννεείίδδηησσιινν  κκααττεεππάάττηησσαανν,,  κκααίί  ττόόνν  ∆∆ιιάάββοολλοονν  ΜΜάάρρττυυρραα  εεἰἰςς  ττόόµµέέσσοονν  ττοοῦῦ  ἔἔρργγοουυ  ττωωνν  ἔἔφφεερροονν..  ἈἈππεεδδεείίχχθθηησσαανν  οοὕὕττωω,,  ὄὄχχιι  λλεειιττοουυρργγοοίί  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦττοοῦῦ  ὙὙψψίίσσττοουυ,,  ὄὄχχιι  φφίίλλοοιι  ττοοῦῦ  ΝΝυυµµφφίίοουυ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  ἀἀλλλλάά  ἀἀσσυυννεείίδδηηττοοιι  κκααίί  ἀἀσσχχήή--µµοοννεεςς  ββιιαασσττααίί  ττῆῆςς  ΝΝύύµµφφηηςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..Οὔτε οἱ Σχισµατικοί Νεοηµερολογῖται δέν µετέρχονται τοιούτων ἀνο-µιῶν καί παρανοµιῶν, τοιούτων σκολιῶν ὁδῶν καί ἀντικανονικῶν ἐνερ-γειῶν διά νά γίνουν ἐπίσκοποι.Ὁ Ἀκάκιος καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπίστευον ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησίαεἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Κανονική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί δι᾽ αὐτό ἐδέχθη
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ  ΕΙΔΗΣΙΣ: Ὁ Ρουμᾶνος Νεοη-
μερολογίτης Ἐπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος

Ἰωνέσκου, μέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς
Διασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον, ἐμνημόνευεν
τόν Πάπαν Ρώμης Παῦλον ΣΤ´. Ὁ ἴδιος δέ εἰς

Ἐπιστολήν του πρός τόν Φιλάρετον παρεδέχθη
ὅτι ἐμνημόνευε καί τόν Ἀθηναγόρα καί τόν

Πάπα. Αὐτός συμμετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τήν τελεσθεῖσαν εἰς τόν

Ναόν του εἰς τό Ντιτρόϊτ, καί δέν ὑπέγραψε τήν
Βεβαίωσιν χειροτονίας. Πλήρως ἱκανοποιημέ-

νος πλέον ὁ Ἀκάκιος διότι ἔλαβε Νεοημερολογι-
τικήν Διαδοχήν ἀπό Λατινόφρονα!!!   

(Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Ἐκκλησιαστικός
Ἀγών, Ὀκτώβριος 1970 σελ. 4)
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νά χειροτονηθῇ ἀπό Νεοηµερολογίτην καί ἀπό συγκοινωνοῦντα ἐκκλησια-στικῶς µετά Νεοηµερολογιτῶν. ∆∆ιιααττίί  λλοοιιππόόνν  ννάά  µµεεττααββῇῇ  εεἰἰςς  ἈἈµµεερριικκήήνν  κκααίί  ννάά  δδιιααππρράάξξῃῃ  ττοοιιααύύττηηνν  σσωωρρεείίααννππααρρααββάάσσεεωωνν  κκααίί  ἀἀννττιικκααννοοννιικκοοττήήττωωνν  µµόόννοονν  κκααίί  µµόόννοονν  δδιιάά  ννάά  ἐἐππιισσκκοοπποοιιηηθθῇῇ,,ἀἀννττίί  ννάά  χχεειιρροοττοοννηηθθῇῇ  ἀἀππόό  ττοούύςς  ἝἝλλλληηννααςς  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττααςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ἙἙλλλλάάδδαα;;∆∆ιιααττίί  ννάά  χχρρεεωωθθῇῇ ὅλους τούς φρικτούς ὅρκους καί νά φέρῃ εἰς τόσον δύσκολονθέσιν καί τούς ὀπαδούς του καί τούς ἐπισκόπους τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς∆ιασπορᾶς, ἐφ  ̓ὅσον ἐπίστευεν ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδοξος;∆∆ιιααττίί  ὅὅλλοονν  ααὐὐττόό  ττόό  χχάάοοςς;; ∆ιατί δέν ἐδέχθη τάς ΝΝΟΟΜΜΙΙΜΜΟΟΥΥΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙ--ΚΚΑΑΣΣ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ὅπως καί ὁ ἴδιος τοῦ εἶχε προ-τείνει µέ ἐπιστολήν του τό 11994455;; ∆∆ιιααττίί ;; ;; ;;Τό Σηµείωµα τοῦ Σικάγου Σεραφείµ περί τῆς χειροτονίας τοῦ ἈκακίουΠαππᾶ φέρει ΜΜΙΙΑΑΝΝ    ΜΜΟΟΝΝΟΟΝΝ ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΝΝ!!!!!!  ∆ιά τοῦτο οἱ µετ᾽ αὐτῶν δέν ἐτόλ-µησαν, δέν τολµοῦν καί δέν θά τολµήσουν ποτέ νά τό δηµοσιεύσουν ἐπισήµως.Τό ἀπό 1188//3311--1122--11996699 ἔγγραφον τῶν Ρώσσων δέν λύει τό πρόβληµα τῆς προ-ελεύσεως τῆς Ἐπισκοπικῆς ἰδιότητος οὔτε τοῦ ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ οὔτε τῶν µελῶντῆς µετέπειτα Συνόδου του, διότι δέν ὑπάρχει οὔτε χειροτονικόν, οὔτε ἐπίσηµονἔγγραφον, οὔτε ἕν τεκµήριον νά πιστοποιῇ τήν ἰδικήν του χειροτονίαν τό 11996600ἤ τήν χειροτονίαν τῶν πρώτων διδόχων του, τῶν χειροτονηθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦκαί τοῦ ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ ττόό  11996622.. ∆ιά τοῦτο, οἱ προελθόντες ἐκ τῶν διαδόχωντοῦ Ἀκακίου, ««ἐἐππίίσσκκοοπποοιι»»  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  ΛΛοουυλλοουυρργγᾶᾶςς  κκααίί  ΒΒιικκέέννττιιοοςς  ΜΜααλλααµµααττέέννιιοοςς,,ἐἐκκρρίίθθηησσαανν  ππααννττεελλῶῶςς  ἀἀννίίεερροοιι  καί ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀκόµη τοῦ ΚωνσταντινουπόλεωςΒαρθολοµαίου, τοῦ ὁποίου τήν ἱερωσύνην ἀναγνωρίζουν!! !ΤΤΟΟ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΜΜΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΜΜΑΑ    ΤΤΟΟ    ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟΝΝ    ΑΑΝΝΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟΝΝΟΟΙΙ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΟΟ--ΣΣΕΕΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ::    ΕΕΚΚΡΡΙΙΘΘΗΗΣΣΑΑΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΥΥ    ΤΤΗΗΣΣΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΟΟ    ΚΚΥΥΡΡΟΟΣΣ    ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΝΝΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΥΥΡΡΕΕΘΘΗΗΣΣΑΑΝΝ    ΥΥΠΠ’’    ΑΑΥΥΤΤΗΗΣΣ    ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΗΗΤΤΟΟΙΙΜΜΙΙΑΑ ΕΕΠΠΙΙ ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ ΕΕΠΠΙΙΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΙΙΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ,,    ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ ΚΚΑΑΙΙ ΑΑΚΚΥΥΡΡΟΟΥΥΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΑΑΚΚΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ ΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ ΤΤΟΟ 11996600 ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΩΩΝΝ ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΕΕΙΙΝΝΟΟΣΣ ΕΕΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΕΕΝΝ ΜΜΕΕΤΤΑΑ ΤΤΟΟΥΥ ΧΧΙΙΛΛΗΗΣΣ ΛΛΕΕΟΟΝΝΤΤΙΙΟΟΥΥ ΤΤΟΟ 11996622Ἐκτός ἀπό ὅλα τά ἕως τώρα παρατιθέντα ἱστορικά, ἀδιάψευστα καί ἀπο-δεικτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνουν τήν ἈἈννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα καί τῆςχειροτονίας τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ἐν Ἀµερικῇ τό 11996600 καί τῶν χειροτονιῶντάς ὁποίας αὐτός ἐτέλεσεν µετά τοῦ Χιλῆς Λεοντίου ἐν Ἑλλάδι τό 11996622,,ἔρχεται µία ἄλλη ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣ  τό 11999988  νά ΚΚΡΡΙΙΝΝῌῌ    ΚΚΑΑΙΙ    ΝΝΑΑ    ∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞῌῌ    ΕΕΠΠΙΙ--ΣΣΗΗΜΜΩΩΣΣ ὅὅττιι  ὅὅλλααιι  ααὐὐττααίί  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  εεἶἶννααιι  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙ,,    ΑΑΚΚΥΥΡΡΟΟΙΙ,,ΑΑΝΝΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΝΝΥΥΠΠΑΑΡΡΚΚΤΤΟΟΙΙ..  
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Αὐτή ἡ Ἀπόφασις παρατίθεται ἐδῶ, ὄχι δι᾽ ἄλλον λόγον, ἀλλά διότι προ-έρχεται ἀπό Ἐκκλησίαν τήν ὁποίαν οἱ Φλωριναῖοι πιστεύουν, φρονοῦν καίδιακηρύσσουν ὅτι εἶναι ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  κκααίί  ΚΚααννοοννιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἔἔχχοουυσσαα  ἜἜγγκκυυρρααΜΜυυσσττήήρριιαα  µµέέ  ἉἉγγιιαασσττιικκήήνν  ΧΧάάρριινν.. Πρόκειται περί τῆς Ἀποφάσεως τοῦ ΝΝεεοοηηµµεε--ρροολλοογγιιττιικκοοῦῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τό 11999988 ἐπί Βαρθολοµαίου. ∆∆εεσσµµεεύύοοννττααιι  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννααῖῖοοιι  κκααίί  ὑὑπποοχχρρεεοοῦῦννττααιι ἐκ τοῦ ἐπισήµως ἐπί δε-καετιῶν ἐκπεφρασµένου Πιστεύω των νά δεχθοῦν ἀἀννααννττιιρρρρήήττωωςς ὄχι µόνοντά µυστήρια τῶν Νεοηµερολογιτῶν ὡς Ἔγκυρα, ἀλλά καί ὅλας τάς Ἀποφά-σεις αὐτῶν ὡς Κανονικάς καί Ἐγκύρους. ∆∆εεσσµµεεύύοοννττααιι  ννάά  ἀἀπποοδδεεχχθθοοῦῦνν  κκααίί  ττήήνν ἐἐνν  λλόόγγῳῳ    ΠΠΕΕΡΡΙΙ    ΑΑΥΥΤΤΩΩΝΝ    ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΝΝ,,ὅὅττιι  δδηηλλααδδήή  εεἶἶννααιι  ππααννττεελλῶῶςς  ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ,,  ἐἐππεειιδδήή  ἀἀκκρριιββῶῶςς  ππιισσττεεύύοουυνν  ὅὅττιι  ττόό  ΝΝεεοο--ηηµµεερροολλοογγιιττιικκόόνν  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοονν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν..  ὙὙπποοχχρρεεοοῦῦννττααιι  ἐπίσης νά τήν ἀποδεχθοῦν ἀἀννααννττιιρρρρήήττωωςς καί ἐπειδή τήνἘπισκοπικήν των προέλευσιν καί ἰδιότητα τήν ἔχουν ἀπό ΝΝΕΕΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟ--ΓΓΙΙΤΤΑΑΣΣ ττόό  11996600  κκααίί  11996622..∆∆εεσσµµεεύύοοννττααιι κατά λογικόνἐπακόλουθον νά δεχθοῦν ὄχιµόνον τά Μυστήρια ἀλλά καί τάςἈποφάσεις καί Ἐνεργείας τῶνΝεοηµερολογιτῶν περί τῆς ἱερω-σύνης αὐτῶν καί τῆς ἐπισκοπικῆςτων προελεύσεως καί διαδοχῆς. ΤΤόό  ἱἱσσττοορριικκόόνν  ττῆῆςς  ἈἈπποοφφάάσσεεωωςςττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν,,  ττῆῆςς  ΣΣυυννόό--δδοουυ  ττοοῦῦ  ΒΒααρρθθοολλοοµµααίίοουυ  ττόό  11999988,,ππεερρίί  ττῆῆςς  ἱἱεερρωωσσύύννηηςς  κκααίί  ἐἐππιισσκκοο--ππιικκῆῆςς  ππρροοεελλεεύύσσεεωωςς  ττῶῶνν  ΦΦλλωω--ρριιννααίίωωνν  ἔἔχχεειι  ὡὡςς  ἑἑξξῆῆςς::∆ύο ἐκ τῶν ἐπισκόπων τῶν χειροτονηθέντων ὑπό τῆς Συνόδου τοῦ Αὐξεντίου,ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Ἀκάκιον Παππᾶν, ἤτοι, ὁὁ  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  ΛΛοουυλλοουυρργγᾶᾶςςκκααίί  ὁὁ  ΒΒιικκέέννττιιοοςς  ΜΜααλλααµµααττέέννιιοοςς,,  πιστοί εἰς τήν ἑἑρρµµααφφρρόόδδιιττοονν,,  σσοοφφιισσττιικκήήνν  κκααίί
ἀἀλλχχηηµµιισσττιικκήήνν  δδιιαακκήήρρυυξξιινν  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς,,  ὅτι ἡἡ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ΣΣχχιισσµµααττιικκήή,,  προσέφυγαν τό 11999977δι᾽ αἰτήσεώς των εἰς τό Νεοηµερολογιτικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινου-πόλεως νά γίνουν δεκτοί, ἀναγνωρίζοντες αὐτό ὡς Ὀρθόδοξον καί ἀποδε-χόµενοι ἐκ τῶν προτέρω πᾶσαν περί αὐτῶν κρίσιν καί ἀπόφασιν αὐτοῦ.Ἡ Σύνοδος τοῦ Βαρθολοµαίου τούς ὑπεχρέωσεν νά ὑπογράψουν ὅτι ἦσαν πλα-νεµένοι, ἐκτός Ἐκκλησίας, Σχισµατικοί, καί ὅτι αἱ ἕως τότε ἐνέργειαί των ἦσαν ἐνέρ-γειαι κκααττάά  τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τούς κόλπους τῆς ὁποίας ἐζήτουν τώρα νά ἐνταχθοῦν.
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Ἡ ‘ἐπαναχειροτονία του Παϊσίου Λουλουργᾶ
ὑπό τῶν Νεοημερολογιτῶν - Οἰκουμενιστῶν

τοῦ Βαρθολομαίου τό 1998, Ἐκεῖ τόν ὡδήγησε
τό φρόνημα τοῦ «Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ»

τοῦ πρώην Φλωρίνης.
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Ἡ Σύνοδος αὕτη τούς ἐζήτησεν ἐπίσης νά προσκοµίσουν ὅλα τά ἔγγραφατά ἀφορῶντα εἰς τήν ἰδιότητά των ὡς παλαιοηµερολογιτῶν κληρικῶν, ἤτοι,χειροτονητήρια καί ἱστορικόν προελεύσεως τῆς διαδοχῆς των, διά νά τε-θοῦν ὑπό τήν κρίσιν τῆς Συνόδου τοῦ Βαρθολοµαίου. Ἐπί πλέον, ἀνετέθη εἰς Συνοδικήν ἐπιτροπήν ἡ ἀναζήτησις καί διερεύ-νησις ὅσων ἄλλων στοιχείων εἶχον σχέσιν µέ τήν ἐπισκοπικήν αὐτῶν προ-έλευσιν καί κανονικότητα. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή ἀφοῦ ἐµελέτησε ὅλατά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα σχολαστικῶςκαί ἐπισταµένως, προέβη εἰς γνωµοδότησινἡ ὁποία ἐκρίθη ὑπό τῆς Συνόδου τοῦ Βαρ-θολοµαίου καί κατέληξεν εἰς ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΝΝ,,τό σκεπτικόν τῆς ὁποίας παρατίθεται περι-ληπτικῶς καί συνοπτικῶς κατωτέρω:11)) ἩἩ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  ττόό11996600  ἐἐγγέέννεεττοο  ΑΑΝΝΕΕΥΥ  γγννώώµµηηςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  κκααίί  ττοοῦῦ  ΜΜηη--ττρροοπποολλίίττοουυ  ααὐὐττῆῆςς..22)) ἘἘγγέέννεεττοο  µµεεττάά  ἀἀππόό  ἌἌρρννηησσιινν  κκααίί  ἈἈππαα--γγόόρρεευυσσιινν  ττῆῆςς  ααὐὐττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..33)) ἘἘγγέέννεεττοο  κκρρυυφφίίωωςς  κκααίί  µµυυσσττιικκῶῶςς,,  ἐἐννγγννώώσσεειι  ττῆῆςς  ΣΣυυννοοδδιικκῆῆςς  ἈἈρρννήήσσεεωωςς  κκααίί  ἈἈππαα--γγοορρεεύύσσεεωωςς,,  ὅὅππωωςς  ππααρρααδδέέχχεεττααιι  ρρηηττῶῶςς  εεἰἰςς  ττήήννΒΒεεββααίίωωσσίίνν  ττοουυ  ὁὁ  χχεειιρροοττοοννήήσσααςς  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοοννΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  γγρράάφφωωνν,,  «ἐἐππρρααγγµµααττοοπποοιι--
ήήθθηη  ἄἄννεευυ  ἐἐννηηµµεερρώώσσεεωωςς  ττῆῆςς  ἰἰδδίίααςς  ἡἡµµῶῶνν  ἈἈρρχχιιεε--
ππιισσκκοοππιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ»..44)) ἘἘγγέέννεεττοο  οοὐὐσσιιαασσττιικκῶῶςς  ὑὑππόό  ἙἙννόόςς,,  δδιιόόττιιδδέένν  ὑὑππάάρρχχεειι  δδεευυττέέρραα  ὑὑπποογγρρααφφήή..55)) ἘἘγγέέννεεττοο  φφααττρριιαασσττιικκῶῶςς,,  ππααρρ᾽̓  ἑἑννοορρίίαανν,,ὑὑππεερροορρίίωωςς,,  ττάά  ὁὁπποοῖῖαα  κκααττααδδιικκάάζζοουυνν  οοἱἱ  ἹἹεερροοίί  ΚΚααννόόννεεςς..66))  ∆∆έένν  ὑὑππάάρρχχεειι  ΧΧεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  ἤἤ  ἐἐππίίσσηηµµοονν  ΣΣυυννοοδδιικκόόνν  ἔἔγγγγρρααφφοονν  ττῆῆςς  ἐἐννἈἈµµεερριικκῇῇ  ΡΡωωσσσσιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ὅὅττιι,,  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ττόό  11996600  κκααίί  ααἱἱ  χχεειι--ρροοττοοννίίααιι  ττῶῶνν  ἐἐνν  ἙἙλλλλάάδδιι  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ  ττόό  11996622,,  ἐἐγγέέ--ννοοννττοο  ὑὑππόό  ττήήνν  ἜἜγγκκρριισσιινν  κκααίί  ττήήνν  ἘἘννττοολλήήνν  ααὐὐττῆῆςς  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  ττηηςς..  77))  ∆∆έένν  ὑὑππάάρρχχεειι  ἔἔσσττωω  κκααίί  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ὑὑσσττέέρρωωνν  ἐἐππίίσσηηµµοονν  ἔἔγγγγρρααφφοονν  ττῆῆςς    ἐἐνν  ἈἈµµεε--ρριικκῇῇ  ΡΡωωσσσσιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  ννάά  ἀἀννααγγννωωρρίίζζῃῃ  ττάάςς  ππρρώώττααςς  χχεειιρροοττοοννίίααςςααὐὐττάάςς  κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττάάςς,,  ἤἤττοοιι,,  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ττοοῦῦ  11996600  κκααίί  ττάάςς  χχεειι--
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Βιβλίον περιέχον τήν Ἀπόφασιν
τῆς Συνόδου τοῦ Βαρθολομαίου

τό 1998, ἡ ὁποία διαλαμβάνει
ὅλον τό ἱστορικόν τῆς ἀντικανονι-

κότητος τῆς χειροτονίας τοῦ
Ἀκακίου καί τῶν ἐξ αὐτοῦ προ-
ερχομένων ἐπισκόπων. Βάσει
αὐτῆς ἡ ἱερωσύνη τῶν Φλωρι-

νικῶν κληρικῶν ἐκρίθη ἀνύπαρ-
κτος καί ἀνυπόστατος, καί οὕτω
ὁ Παΐσιος καί ὁ Βικέντιος ἐχει-

ροτονήθησαν ἐξ ὑπαρχῆς καί εἰς
τούς τρεῖς βαθμούς.
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ρροοττοοννίίααςς  ττάάςς  ὁὁπποοίίααςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ἐἐττέέλλεεσσεενν  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ  ττόό  11996622..(∆ηλαδή τό ἄνευ ἀριθµοῦ Πρωτοκόλλου ἔγγραφον τοῦ 11996699,, ὅσο καί ἄν θέ-λουν νά τό ἐπικαλοῦνται οἱ Φλωρινικοί, δέν λύνει τό πρόβληµα, οὔτε νο-µιµοποιεῖ, οὔτε ἐπικυρώνει τήν προέλευσιν τῶν ἐπισκόπων τοῦ 11996600  καί11996622,, ἁπλῶς συνάπτει κοινωνίαν δύο Συνόδων, ἀλλά οὔτε καί αὐτό τό κάνειΣυνοδικῶς, µέ ἀπόφασιν τῆς ὅλης Ἱεραρχίας).88)) ὙὙππάάρρχχοουυνν  ἐἐππίίσσηηµµαα  ἔἔγγγγρρααφφαα  ττῆῆςς  ἐἐνν  ἈἈµµεερριικκῇῇ  ΡΡωωσσσσιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττάάὁὁπποοῖῖαα  ∆∆ΙΙΑΑΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΟΟΥΥΝΝ  ττήήνν  ΣΣυυννοοδδιικκήήνν  ΑΑΡΡΝΝΗΗΣΣΙΙΝΝ  κκααίί  ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝ  ττῆῆςς  χχεειι--ρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ,,  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ΑΑΓΓΝΝΟΟΕΕΙΙ..  (Τά ἐνλόγῳ ἔγγραφα τοῦ 11996600 καί 11996622,,  ἐκοινοποιήθησαν τότε ὑπό τῶν Ρώσσωνεἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀµερικῆς ὑπό τόν Ἰάκωβον καί εἰς τό ΠατριαρχεῖονΚωνσταντινουπόλεως ὑπό τόν Ἀθηναγόρα). 99))  ΟΟἱἱ  χχεειιρροοττοοννήήσσααννττεεςς  ττόό  11996600  κκααίί  ττόό  11996622  εεἶἶννααιι  ΦΦΑΑΤΤΡΡΙΙΑΑ..1100)) ΑΑἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11996622  εεἰἰςς  ἈἈθθήήννααςς  εεἶἶννααιι  ΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΟΟΙΙ  εεἰἰςς  ττήήνν  ΣΣύύννοοδδοοννττῶῶνν  ἐἐνν  ἈἈµµεερριικκῇῇ  ΡΡώώσσσσωωνν  ὑὑππόό  ττόόνν  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηνν  ἈἈνναασσττάάσσιιοονν..1111)) ὉὉ  φφεερρόόµµεεννοοςς  ὡὡςς  σσυυµµµµεετταασσχχώώνν  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ττόό11996600,,  ὁὁ  ΓΓααλλλλίίααςς  ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυ,,  ὅὅσσττιιςς  ἠἠκκοολλοούύθθηη  ττόό  ΝΝέέοοννἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν,,δδιιάά  ἐἐππιισσήήµµοουυ  ἐἐππιισσττοολλῆῆςς  ππρρόόςς  ττόόνν  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηνν  ττοουυ  ΦΦιιλλάάρρεεττοονν,,  δδιιάάδδοοχχοοννττοοῦῦ  ἈἈνναασστταασσίίοουυ,,  ΑΑΡΡΝΝΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΡΡΡΡΗΗ∆∆ΗΗΝΝ  ὅὅττιι  σσυυµµµµεεττεεῖῖχχεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἐἐνν  λλόόγγῳῳχχεειιρροοττοοννίίαανν  κκααίί  δδηηλλώώννεειι  ὅὅττιι  ττοοῦῦ  εεἶἶννααιι  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΛΛΩΩΣΣ    ΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΟΟΣΣ..  ἈἈπποοδδεειι--κκννύύεεττααιι  ὡὡςς  ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  ὅὅττιι  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  εεἶἶννααιι  χχεειιρροοττοοννηηµµέέννοοςς  ὑὑππόό  ΕΕΝΝΟΟΣΣ..1122))  ΕΕἰἰςς  ττήήνν  ἘἘππιισσττοολλήήνν  ττοουυ  ὁὁ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ττόό  11997722  ἀἀννααφφέέρρεειι  ὅὅττιι  ἐἐχχεειι--ρροοττόόννηησσεε  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν  ἐἐνν  γγννώώσσεειι  ττῆῆςς  ΑΑΡΡΝΝΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ  κκααίί  ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΣΣ  ττῆῆςςΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ  κκααίί  ὁὁµµοολλοογγεεῖῖ  ὅὅττιι  ἔἔκκααννεε  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ  πποούύ  ττόόνν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε..  ΠΠεερρααίί--ννωωνν  δδέέ  ἀἀννααφφέέρρεειι::  ««ΤΤώώρραα  µµέέ  ττήήνν  γγρρααππττήήνν  ἄἄρρννηησσιινν  ττοοῦῦ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  ὅὅττιι
δδέένν  ἔἔλλααββεε  µµέέρροοςς  εεἰἰςς  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ἡἡ  ὑὑππόόθθεεσσιιςς  ππεερριιππλλέέκκεεττααιι  κκααίί  δδηηµµιιοουυρργγεεῖῖττααιι
ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑ  ὅὅσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν»»..1133)) ΚΚααττόόππιινν  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ἀἀννωωττέέρρωω  ππααρρααννόόµµωωνν  κκααίί  ἀἀννττιικκααννοοννιικκῶῶνν  ἐἐννεερρ--γγεειιῶῶνν,,  ττῶῶνν  δδιι᾽̓  ἐἐππιισσήήµµωωνν  ἐἐγγγγρράάφφωωνν  δδιιααππιισσττοουυµµέέννωωνν,,  ἡἡ  λλεεγγοοµµέέννηη  χχεειιρροοττοο--ννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  κκααίί  ααἱἱ  ἐἐξξ  ααὐὐττοοῦῦ  µµεεττάά  ττοοῦῦ  ΧΧιιλλῆῆςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ  χχεειιρροοττοοννίίααιι,,ββάάσσεειι  ττῶῶνν  ἹἹεερρῶῶνν  ΚΚααννόόννωωνν  κκααθθίίσσττααννττααιι  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙ,,  ΑΑΚΚΥΥΡΡΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΙΙΑΑΝΝΥΥΠΠΑΑΡΡΚΚΤΤΟΟΙΙ..1144))  ΟΟἱἱ  ἐἐξξ  ααὐὐττῶῶνν  ἀἀρργγόόττεερροονν  ππρροοεελλθθόόννττεεςς  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι  εεἶἶννααιι  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙ--ΚΚΟΟΙΙ  κκααίί  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ὅὅλλωωνν  ααὐὐττῶῶνν  εεἶἶννααιι  ΑΑΚΚΥΥΡΡΟΟΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΝΝΥΥΠΠΑΑΡΡΚΚΤΤΟΟΙΙ..1155)) ΟΟἱἱ  φφεερρόόµµεεννοοιι  ὡὡςς  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι,,  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  ΛΛοουυλλοουυρργγᾶᾶςς  κκααίί  ΒΒιικκέέννττιιοοςς  ΜΜααλλααµµααττέέ--ννιιοοςς,,  ∆∆ΕΕΝΝ  ἔἔχχοουυνν  ΚΚααννοοννιικκήήνν  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν,,  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  κκααίί  ααὐὐττοοίί  ἀἀππόόττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ΑΑὐὐξξεεννττίίοουυ  ΠΠάάσσττρραα  ττόό  11996622  κκααίί  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  ττόό  11996600..  1166)) ∆∆ιιάά  ννάά  γγίίννοουυνν  δδεεκκττοοίί  οοἱἱ  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  κκααίί  ΒΒιικκέέννττιιοοςς,,  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ    ΗΗ    ΕΕΞΞ

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 224-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:41 PM  Page 224



ΥΥΠΠ᾽̓  ΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ    ΤΤΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ    ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ,,    ∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΝΝΟΟΥΥ,,ΠΠΡΡΕΕΣΣΒΒΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ,,  ἀἀφφοοῦῦ  ππρρῶῶττοονν  ττοούύςς  ἔἔχχρριισσαανν  µµέέ  ΜΜῦῦρροονν..ΚΚααττ᾽̓  ἐἐφφααρρµµοογγήήνν  ττῆῆςς  ἀἀννωωττέέρρωω  ἈἈπποοφφάάσσεεωωςς  ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηησσαανν  ἀἀµµφφόόττεερροοιικκααίί  εεἰἰςς  ττοούύςς  ττρρεεῖῖςς  ββααθθµµοούύςς,,  κκααίί  ττεελλιικκῶῶςς  ὁὁ  µµέένν  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  εεἰἰςς  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ΤΤυυάά--ννωωνν,,  ὁὁ  δδέέ  ΒΒιικκέέννττιιοοςς  εεἰἰςς  ἘἘππίίσσκκοοπποονν  ἈἈππααµµεείίααςς..ΤΤήήνν  ἈἈππόόφφαασσιινν  ααὐὐττήήνν  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιµµιικκοοίί,,  µµήή  ἔἔχχοοννττεεςς  ππῶῶςς  ννάά  ττήήννἀἀννττιικκρροούύσσοουυνν,,  ττήήνν  ἀἀννττιιππααρρῆῆλλθθοονν  µµέέ  σσιιωωππήήνν  ἰἰχχθθύύοοςς..  Ἡ Ἀπόφασις αὐτή περί τῆς κανονικότητος καί προελεύσεως τῆς χειροτονίαςτῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι ἐλήφθη ὑπό τῶν Οἰκουµε-νιστῶν Νεοηµερολογιτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐξεταζοµένη ἐξἀπόψεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ ∆ικαίουεἶναι ὀρθή καί τεκµηριωµένη. ΟΟἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιµµιικκοοίί  εεἶἶννααιι  ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ..Παροµοίως ἰσχύει τό ἴδιον σκεπτικόν καί διά τούς ἘἘσσφφιιγγµµεεννίίττααςς..  Ὁ Ἡγούµενοςτῆς Μονῆς Ἐσφιγµένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Μεθόδιος, ὡς χειροτονηθείς εἰς τόνΚλῆρον ἀπό τήν Σύνοδον τοῦ Φλωρινο-Σεραφειµικοῦ Χρυσοστόµου Κιούση, ὅστιςἔχει τήν προέλευσίν του διαδοχικῶς ἀπό τόν Αὐξέντιον καί τόν Ἀκάκιον, τυγχάνεικαί αὐτός ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣ.. ∆∆ιι᾽̓  ααὐὐττόό  ὡὡςς  ἈἈννίίεερροοιιδδιιώώκκοοννττααιι  ττώώρραα  οοἱἱ  ἘἘσσφφιιγγµµεεννίίττααιι..∆ιά τούς ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιµµιικκοούύςςκκααίί  ττοούύςς  ἘἘσσφφιιγγµµεεννίίττααςς,, ἡ Ἀπόφασιςαὐτή πρέπει νά εἶναι ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  κκααίίΙΙΣΣΧΧΥΥΡΡΑΑ,,  διότι προέρχεται ἀπό τό Πα-τριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, τόὁποῖον, ἄν καί Νεοηµερολογιτικόν,αὐτοί πιστεύουν ὅτι εἶναι Ὀρθόδο-ξον καί τελεῖ Ἔγκυρα Μυστήρια µέἉγιαστικήν Χάριν. Μάλιστα δέ, ὅπωςοἱ ἴδιοι εἶχον δηµοσιεύσει, ἐἐππρροοµµηη--θθεεύύοοννττοο  ττόό  ΜΜῦῦρροονν  ἀἀππόό  ττόό  ΠΠααττρριιααρρ--χχεεῖῖοονν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς..∆ιά νά µήν λησµονῆται καί ἡ Ἱστο-ρία φυσικά, αὐτός ὁ πρώην ΦλωρίνηςΧρυσόστοµος εἰς τό ΝεοηµερολογτικόνΠατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεωςεἶχε πρσφύγει δδιιάά  ννάά  ἀἀρρθθῇῇ  ἡἡ  ὑὑππόό  ττῆῆςςΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςςἙἙλλλλάάδδοοςς  ἐἐππιιββλληηθθεεῖῖσσαα  κκααθθααίίρρεεσσίίςς  ττοουυ..
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Ἄρθρον τοῦ Φλωριναίου ἐπισκόπου
Ἀχαρνῶν καί Ν. Ἰωνίας Ἀθανασίου

εἰς τό περιοδικόν Φωνή Ὀρθοδοξίας,
ἀριθμ. φύλ. 860, Φεβρ.-Μάρ. 1994,
σελ.19, περί τοῦ ὅτι ἡ Σύνοδός του
ἐπρομηθεύετο Μῦρον ἀπό τό Νεοη-

μερολογιτικόν Πατριαρχεῖον
Κων/πόλεως.
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Αὐτή µπορεῖ νά µήν εἶναι ἡ πολυθρύλητος Ἀπόφασις τῆς µελλούσης Συνό-δου τήν ὁποίαν ἀνέµενον ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ µετ᾽ αὐτοῦ, ἀλλά εἶναι ἡµόνη ἀπόφασις ἡ ὁποία τούς ἀξίζει καί εἶναι ὑποχρεωµένοι νά τήν δεχθοῦνχωρίς ἀντίρρησιν διότι ἐξεδόθη ἀπό Ἐκκλησίαν τήν ὁποίαν δέχονται ὡς Κα-νονικήν, Ὀρθόδοξον καί ἔχουσαν Θείαν Χάριν. Ἄς τήν χαίρωνται καί ἄς σπεύ-σουν τό ταχύτερον ὅπως ὁ Παΐσιος καί ὁ Βικέντιος νά ξαναχειροτονηθοῦν ἐξὑπ᾽ ἀρχῆς, δδιιάά  ννάά  ἔἔχχοουυνν  ΝΝόόµµιιµµοονν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ∆∆ιιααδδοοχχήήνν  κκααίί  ὄὄχχιι  ΠΠααρράά--ννοοµµοονν.. Ἰδού ποῦ τούς ὡδήγησαν τά «ἥἥξξεειιςς  ἀἀφφίίξξεειιςς»,, ἡ πλάνη, ἡ διπλωµατικήπολιτική, ἡ σοφιστεία καί ἡ ἀλχηµεία τοῦ «∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»..ΟΟΙΙ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ    ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝΩΩ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  Ἐπειδή τό φρόνηµα τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου ἦτο χωλόν ἀµφο-τέροις ποσίν, ἡ ἐξέλιξις τόσον τοῦ ἰδίου ὅσον καί τῶν ὁµοφρόνων του ὑπῆρξενἐξόχως ἀἀννττιι--ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκήή.. ἈἈκκρροοββααττῶῶνν  ἀἀννττιιφφααττιικκῶῶςς  µµεεττααξξύύ  ππααρρααλλοογγιισσµµῶῶνν,,ἠἠθθέέλληησσεε  ννάά  ὑὑπποοσσττηηρρίίξξῃῃ,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑννόόςς,,  ὅὅττιι  ννααίί,,  µµέένν,,  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν  εεἶἶννααιι  ἈἈνναα--θθεεµµααττιισσµµέέννοονν,,  οοἱἱ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγῖῖττααιι  ὅὅµµωωςς  δδέένν  σσττεερροοῦῦννττααιι  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς,,ἀἀλλλλάά  ἀἀννήήκκοουυνν  εεἰἰςς  ττήήνν  ΜΜίίαανν,,  ἉἉγγίίαανν,,  ΚΚααθθοολλιικκήήνν,,  κκααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,κκααίί,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑττέέρροουυ,,  ὅὅττιι  ννααίί,,  µµέένν,,  ττόό  ΠΠααλλααιιόόνν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν  εεἶἶννααιι  ττόό  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςςἐἐππιιββεεββλληηµµέέννοονν  ἩἩµµεερροολλόόγγιιοονν,,  οοἱἱ  ΠΠααλλααιιοοηηµµεερροολλοογγῖῖττααιι  ὅὅµµωωςς  δδέένν  εεἶἶννααιι  ἘἘκκκκλληη--σσίίαα  κκααίί  δδέένν  ἐἐππιιττρρέέππεεττααιι  ννάά  ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν  ααὐὐττόόννοοµµοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ΜΜΗΗ  κκοοιιννωωννοοῦῦσσααννµµέέ  ττήήνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν,,  δδιιόόττιι  εεἶἶννααιι  ἕἕνναα  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ  ἐἐννττόόςς  ααὐὐττῆῆςς..Ὁ πρώην Φλωρίνης ∆ΕΝ ἠθέλησε ποτέ νά κατηνοήσῃ τό παράγγελµα τῶνἈἈπποοσσττοολλιικκῶῶνν  ∆∆ιιααττααγγῶῶνν ὅτι,  ««ἈἈπποοσσχχίίζζεειι  οοὐὐχχ  ὁὁ  ττῶῶνν  ἀἀσσεεββῶῶνν  χχωωρριιζζόόµµεεννοοςς,,  ἀἀλλλλ᾽̓
ὁὁ  ττῶῶνν  εεὐὐσσεεββῶῶνν  ἀἀφφιισσττάάµµεεννοοςς»»..  Πιστεύων ἀνενδότως ὅτι τό Νέον Ἡµερολόγιονδέν ὡδήγησεν ἐκτός Θείας Χάριτος ὅσας Ἐκκλησίας τό ἐδέχθησαν καί ὅσαςἐτήρουν κοινωνίαν µετ᾽αὐτῶν, ἀλλά καί µή θέλων νά ἀπορρίψῃ τήν προµε-τωπίδα τοῦ ΖΖηηλλωωττοοῦῦ  ττῶῶνν  ΠΠααττρρώώωωνν  ΠΠααρρααδδόόσσεεωωνν,,  παρώπλισεν ἑαυτόν καίππεερριιῆῆλλθθεενν  εεἰἰςς  ττήήνν  ἄἄκκααρρπποονν  θθέέσσιινν  ττοοῦῦ  µµήή  χχεειιρροοττοοννεεῖῖνν  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς.. ΤΤοοιιοουυττοο--ττρρόόππωωςς,, ἑἑκκώώνν  ἄἄκκωωνν,,  ἀἀννέέδδεειιξξεε  ττόό  φφρρόόννηηµµαα  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ὡὡςς  ττόόµµόόννοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςς  ὑὑγγιιέέςς  κκααίί  εεὔὔκκααρρπποονν..Οἱ ὁµόφρονες τοῦ πρώην Φλωρίνης ἐξέπεσαν εἰς πᾶσαν πλάνην καί πα-ρανοµίαν, ἵἵνναα  σσττααννιικκῶῶςς  ἀἀπποοκκττήήσσωωσσιινν  ΣΣύύννοοδδοονν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν..  Σατανικῶς κι-νούµενοι ἀἀππέέκκττηησσαανν  λλάάθθρραα  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  ὑὑππόό  κκαακκοοδδόόξξωωνν  κκααίί  ΛΛααττιιννοοφφρρόόννωωνν,,µµεεττάά  ππάάσσηηςς  ααὐὐθθααιιρρεεσσίίααςς,,  ἄἄννεευυ  ττῆῆςς  ἐἐλλααχχίίσσττηηςς  σσκκιιᾶᾶςς  ννοοµµιιµµόόττηηττοοςς  κκααίί  κκααννοο--ννιικκόόττηηττοοςς,,  κκααίί  ἄἄννεευυ  ΧΧεειιρροοττοοννηηττηηρρίίοουυ.. ΤΤοοιιοουυττοοττρρόόππωωςς,,  ἑἑκκόόννττεεςς  ἄἄκκοοννττεεςς,,ἀἀννέέδδεειιξξαανν  ττήήνν  ΝΝοοµµιιµµόόττηητταα  κκααίί  ΚΚααννοοννιικκόόττηητταα  ττῶῶνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττ--θθααίίοουυ  ὈὈρρθθοοδδόόξξωωςς  ττεελλεεσσθθέέννττωωνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττόό  11994488..
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ΑΑὐὐττήή  ἡἡ  κκααττηηγγοορρίίαα  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι
ὅὅττιι  ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα
εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΚΚααννοοννιικκήή  ἘἘκκκκλληη--
σσίίαα  κκααίί  ἔἔχχεειι  ἔἔγγκκυυρραα  ΜΜυυσσττήήρριιαα  μμέέ
ΧΧάάρριινν  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς.. Αὐτήν τήν
κριτικήν θά τήν περίμενε κανείς ἀπό
τούς ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττααςς,,  ἀλλά ὄχι καί
ἀπό ττήήνν  ππλλεευυρράάνν  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωω--
ρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,, ὁ ὁποῖος τόν
Μάϊον τοῦ 11993355 ἀπεκήρυξε τήν Νε-
οημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡὡςς  ΣΣχχιι--
σσμμααττιικκήήνν καί μάλιστα μετά ττοοῦῦ
ΔΔηημμηηττρριιάάδδοοςς  ΓΓεερρμμααννοοῦῦ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΖΖαα--
κκύύννθθοουυ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ σσυυννεεκκρρόόττηησσαανν
ΣΣύύννοοδδοονν,,  ὡὡςς  ΚΚααννοοννιικκήή  κκααίί  ΝΝόόμμιιμμοοςς
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήή  ἈἈρρχχήή,,  κκααίί  ππρροοέέββηη--
σσαανν  ἀἀμμέέσσωωςς  κκααίί  δδιικκααιιωωμμααττιικκῶῶςς  εεἰἰςς
ΧΧεειιρροοττοοννίίααςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν..  

Οὔτε πάλι θά περίμενε κανείς τήν
κατηγορίαν αὐτήν ἀπό ττόόνν  ΓΓεερρμμααννόόνν
ΒΒααρρυυκκόόπποουυλλοονν,, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη
τό 11993355  ἀπό τούς ἀποκηρύξαντας τό
Νέον Ἡμερολόγιον ὡς στερούμενον
Θείας Χάριτος, ἤ ἀπό ττοούύςς  σσυυγγχχρρόόννοουυςς
ΔΔεεκκααττρριιμμεερρίίττααςς οἱ ὁποῖοι θέλουν νά
σεμνύνωνται ὡς διάδοχοι τοῦ πρώην
Φλωρίνης. Αὐτοί δδέένν δικαιοῦνται νά
ἐγείρουν τοιαύτην κατηγορίαν, καί ὅταν
τήν ἐγείρουν δημιουργοῦν διά τούς
ἑαυτούς των τήν ὑποχρέωσιν νά ἐπι-
στρέψουν γγοοννυυκκλλιιννῶῶςς,,  ἐἐνν  μμεεττααννοοίίᾳᾳ  κκααίί
μμεεττάά  δδαακκρρύύωωνν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Νέου Ἡμερολογίου, ὡὡςς  ααὐὐττῆῆςς  ὁὁμμοογγάά--
λλαακκττοοιι  κκααίί  ὁὁμμόόφφρροοννεεςς καί ὡς κατ ̓αὐτῆς
ἀτάκτως ἀπειθείσαντες καί ἐπανα-
στατήσαντες ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355..
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ΣΣΤΤ)) ΑΑΙΙΑΑΙΙ ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΙΙΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΙΙ ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΩΩΝΝΩΩΝΝ ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝΩΩΝΝ
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ
ΤΤΟΟΤΤΟΟ 11994411994488    ΚΚΑΑΙΙ    ΗΗ    ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ    ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΙΙΣΣ88    ΚΚΑΑΙΙ    ΗΗ    ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ    ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΙΙΣΣ

ΤΤρρεεῖῖςς  εεἶἶννααιι  ααἱἱ  ββαασσιικκααίί  κκααττηηγγοορρίίααιι κατά τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκό-
πων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 11994488::

ΠΠρρώώττηη:: ὍὍττιι  δδέένν  ἦἦσσαανν  ἀἀννααγγκκααῖῖααιι  κκααίί  μμάάλλιισστταα  σσυυννέέσσττηησσαανν  ππρρᾶᾶξξιινν
ἐἐππαανναασσττααττιικκήήνν  κκααττάά  ττῆῆςς  ἐἐππιισσήήμμοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοο--
γγίίοουυ..

ΔΔεευυττέέρραα:: ὍὍττιι  ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  θθάά  ἔἔππρρεεππεε  ννάά
λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  εεἰἰςς  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς,,  ἀἀλλλλάά  ἠἠγγννοοήήθθηησσαανν..

ΤΤρρίίττηη:: ὍὍττιι  χχεειιρροοττοοννίίαα  ἐἐππιισσκκόόπποουυ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  ἐἐππιισσκκόόπποουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀννίί--
σσχχυυρροοςς  κκααίί  ἄἄκκυυρροοςς..

ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ    ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ:: ὍὍττιι  ααἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  δδέένν
ἦἦσσαανν  ἀἀννααγγκκααῖῖααιι  κκααίί  μμάάλλιισστταα  σσυυννέέσσττηησσαανν  ππρρᾶᾶξξιινν  ἐἐππαανναασσττααττιικκήήνν
κκααττάά  ττῆῆςς  ἐἐππιισσήήμμοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ..  
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Ἐπί πλέον, λογικῶς καί ὄχι θεολο-
γικῶς ἐξετάζοντες τήν ἀνωτέρω κατη-
γορίαν καί τό σκεπτικόν της, ἐγείρεται
τό ἐρώτημα: ΔΔιιααττίί  ἀἀππεεκκήήρρυυξξαανν  ὡὡςς
ΣΣχχιισσμμααττιικκήήνν  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν
ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355  κκααίί
ὄὄχχιι  μμόόννοονν  ττήήνν  ἀἀππεεκκήήρρυυξξαανν  ἀἀλλλλάά  μμάάλλιι--
σστταα  οοἱἱ  ττρρεεῖῖςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  ὡὡςς  ΚΚααννοοννιικκήή
ΣΣύύννοοδδοοςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ΑΑὐὐττοοκκεεφφάάλλοουυ
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  (κατά τήν
ἰδικήν των ἔντυπον διατύπωσιν), εεἰἰςς
ππλλήήρρηη  ἀἀννττιιδδιιαασσττοολλήήνν  ππρρόόςς  ττήήνν  ΣΣύύ--
ννοοδδοονν  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ,,  ἐἐχχεειι--
ρροοττόόννηησσαανν  ττέέσσσσααρρααςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς
δδιιεευυρρύύννοοννττεεςς  ττήήνν  ΣΣύύννοοδδόόνν  ττωωνν;;  

ὩὩςς  γγννωωσσττόόνν,,  ττόό  δδιικκααίίωωμμαα  ττῆῆςς  χχεειι--
ρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ττόό  ἔἔχχεειι μμόόννοονν
μμίίαα  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληησσίίαα  κκααίί  ὄὄχχιι
ὁὁπποοιιααδδήήπποοττεε  ὁὁμμάάςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  μμιιᾶᾶςς
ττοοππιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  χχωωρρίίςς  ττήήνν  σσυυμμ--
μμεεττοοχχήήνν  ὅὅλληηςς  ττῆῆςς  ἹἹεερρααρρχχίίααςς..  

ΟΟἱἱ  ττρρεεῖῖςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ((ὁὁ  ΔΔηημμηη--
ττρριιάάδδοοςς,,  ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  κκααίί  ὁὁ
ΖΖαακκύύννθθοουυ))  ἀἀππεεκκόόππηησσαανν  ΚΚααννοοννιικκῶῶςς
ἀἀππόό  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληη--
σσίίαανν,,  ἀἀπποοκκηηρρύύξξααννττεεςς  ααὐὐττήήνν  ὡὡςς  ΣΣχχιι--
σσμμααττιικκήήνν,,  κκααίί  δδιι᾽̓  ααὐὐττόό  εεἶἶχχοονν  ὅὅλλοονν  ττόό
δδιικκααίίωωμμαα  ννάά  ππρροοββοοῦῦνν  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοο--
ννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,  ἐἐννεερργγοοῦῦννττεεςς  ὡὡςς
ΝΝόόμμιιμμοοςς,,  ΑΑὐὐττοοκκέέφφααλλοοςς,,  ΚΚααννοοννιικκήή,,
ΤΤοοππιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα..

Τό ὅλον γεγονός θά κριθῇ μέ
Ἐκκλησιαστικά ἤ μέ πολιτικά κρι-
τήρια; Οἱ ἀνωτέρω εἶναι Ἐκκλη-
σιαστικοί ἄνδρες μέ συνείδησιν καί
συγκρότησιν θεολογικήν ἤ πρόκειται
περί συνηθισμένων πολιτικῶν, οἱ
ὁποῖοι δέν ἔχουν καμμίαν ἰδεολογίαν,

δέν πιστεύουν τίποτε, καί ἀναλόγως
τῶν συμφερόντων των κάθε φοράν
μετακινοῦνται καί μεταπηδοῦν ἀπό
κόμματος εἰς κόμμα, ὑπερασπιζόμε-
νοι θέσεις τάς ὁποίας προηγουμένως
δέν ἐπίστευον ἤ καί ἐμάχοντο ;

ὉὉ  ἰἰσσχχυυρριισσμμόόςς  ττωωνν  ὅὅττιι  μμόόννοονν  μμίίαα
μμέέλλλλοουυσσαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοοδδοοςς  δδύύ--
ννααττααιι  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιι--
κκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  δδιιάά  ττήήνν  ἈἈλλλλααγγήήνν  ττοοῦῦ
ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ ΒΒΛΛΑΑΣΣΦΦΗΗ--
ΜΜΙΙΑΑΝΝ  κκααττάά  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς
κκααίί  ΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΝΝ,, διότι ἀἀπποορρρρίίππττεειι  ττήήνν
ΘΘεεόόππννεευυσσττοονν  ἰἰσσχχύύνν  κκααίί  ττόό  ΟΟἰἰκκοουυμμεε--
ννιικκόόνν  κκῦῦρροοςς τῶν Ἀποφάσεων τῶν
προηγουμένων ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυνν--
όόδδωωνν,, αἱ ὁποῖαι Ἀποφάσεις, ληφθεῖσαι
ἐἐνν  ἉἉγγίίῳῳ  ΠΠννεεύύμμααττιι,, εἶναι ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑΙΙ,,
ΕΕΓΓΚΚΥΥΡΡΟΟΙΙ,,  ΑΑΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΛΛΗΗΤΤΟΟΙΙ  κκααίί
ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΙΙ,,  μμήή  ἐἐππιιδδεεχχόόμμεεννααιι
ττρροοπποοπποοίίηησσιινν  ἤἤ  ἀἀκκύύρρωωσσιινν  ὑὑππόό  οοἱἱαασσ--
δδήήπποοττεε  μμεελλλλοοννττιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ΒΒάάσσεειι
ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  κκύύρροουυςς  ττῶῶνν  ππρροοηηγγηηθθεειισσῶῶνν
ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶνν  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  ππρροο--
έέββηησσαανν  οοἱἱ  ττρρεεῖῖςς  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιι--
σσκκόόππωωνν  ττόό  11993355..  ἜἜττσσιι  μμόόννοονν  δδιικκααιιοο--
λλοογγοοῦῦννττααιι  ααἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11993355..
ἈἈλλλλοοιιῶῶςς  θθάά  ἦἦσσαανν  ππρράάξξεειιςς  ἐἐππαανναα--
σσττααττιικκααίί  κκααίί  ΣΣχχιισσμμααττιικκααίί  κκααττάά  ττῆῆςς
ΚΚααννοοννιικκῆῆςς  ΤΤοοππιικκῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκ--
κκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς..

Ἐάν δι᾽ αὐτούς αἱ Ἀποφάσεις τῶν
προηγουμένων Πανορθοδόξων Συ-
νόδων δέν εἶναι δεσμευτικαί καί τε-
λεσίδικοι, τότε μέ ποῖον δικαίωμα
ἀπεκήρυξαν τήν Νεοημερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν τό 11993355 καί μάλιστα προ-
έβησαν εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων;
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Καί διατί θά εἶναι δεσμευτικαί καί τε-
λεσίδικοι αἱ Ἀποφάσεις μιᾶς μελλούσης
Πανορθοδόξου Συνόδου; Μέ τό ἴδιον
σκεπτικόν θά δύναται νά ἀμφισβητηθῇ
καί ἡ μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος
καί κάθε Πανορθόδοξος Σύνοδος. 

ΑΑὐὐττόό  ττόό  σσκκεεππττιικκόόνν  εεἶἶννααιι  ΑΑἵἵρρεεσσιιςς
δδιιόόττιι  μμααττααιιώώννεειι  ττόόνν  λλόόγγοονν  σσυυγγκκρροο--
ττήήσσεεωωςς  οοἱἱαασσδδήήπποοττεε  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ
ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ἥἥττιιςς  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  ἄἄκκυυρροοςς..  

Εἶναι ἀδικαιολόγητον νά ἀγνοῆται
καί νά παραβλέπεται τό γεγονός ὅτι,
μμίίαα  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ἤἤ  ΟΟἰἰ--
κκοουυμμεεννιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ΔΔΕΕΝΝ  δδύύννααττααιι  ννάά
ἀἀννααιιρρεεθθῇῇ  εεἰἰςς  ττόό  μμέέλλλλοονν  ὑὑππόό  ἄἄλλλληηςς
ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ἤἤ  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκῆῆςς,,  δδιιόόττιι
εεἶἶννααιι  ΘΘεεόόππννεευυσσττοοςς,,  ὡὡςς  ὑὑππααγγοορρεευυ--
θθεεῖῖσσαα  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἐἐνν  ααὐὐττῇῇ  ΣΣυυννεεδδρριιάά--
ζζοοννττοοςς  ΠΠααννααγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς  κκααίί  ὡὡςς
ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  εεἶἶννααιι  ΤΤεελλεεσσίίδδιικκοοςς  κκααίί  ἈἈμμεε--
ττάάκκλληηττοοςς  κκααίί  δδέένν  ἀἀννααιιρρεεῖῖττααιι  ὑὑππόό
ἄἄλλλληηςς  μμεελλλλοοννττιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  

ΤΤόό  ΤΤεελλεεσσίίδδιικκοονν  κκααίί  ἈἈμμεεττάάκκλληηττοονν
ττῶῶνν  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν
ΣΣυυννόόδδωωνν  εεἶἶννααιι  οοὐὐσσιιώώδδηηςς  κκααίί  σσττοοιι--
χχεειιῶῶδδεεςς  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόόνν  ττῆῆςς  ΠΠίί--
σσττεεωωςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..
ἈἈννάά  ττοούύςς  ααἰἰῶῶννααςς,,  κκααττάά  ττήήνν  ἹἹεερράάνν
ΠΠααρράάδδοοσσιινν,, ααἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ΠΠαα--
ννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ἔἔχχοουυνν  κκααθθιιεε--
ρρωωθθῆῆ  κκααίί  γγίίννεειι  ἀἀπποοδδεεκκττααίί  ὑὑφφ᾽̓  ὅὅλληηςς
ττῆῆςς  ΜΜιιᾶᾶςς,,  ἉἉγγίίααςς,,  ΚΚααθθοολλιικκῆῆςς  κκααίί  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ὡὡςς  ἈἈδδιιααμμφφιι--
σσββήήττηηττοοςς  κκααίί  ἈἈέέννααοοςς  ΠΠΗΗΓΓΗΗ  ἘἘκκκκλληη--
σσιιαασσττιικκοοῦῦ  κκααίί  ΚΚααννοοννιικκοοῦῦ  ΔΔιικκααίίοουυ..

ΑΑἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,
κκααίί  δδήή  ααἱἱ  λληηφφθθεεῖῖσσααιι  εεἰἰςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόό--
ξξοουυςς  ΣΣυυννόόδδοουυςς,,  εεἶἶννααιι  ἀἀπποολλύύττωωςς  δδεε--

σσμμεευυττιικκααίί  κκααίί  ὑὑπποοχχρρεεωωττιικκααίί  δδιι᾽̓  ὅὅλλαα
ττάά  μμέέλληη  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..

ΚΚάάθθεε  ττρροοπποοπποοίίηησσιιςς  ἤἤ  εεἰἰσσααγγωωγγήή
ννέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν
ἔἔχχεειι  ἀἀππααγγοορρεευυθθῆῆ,,  κκααττααδδιικκαασσθθῆῆ  κκααίί
ἀἀννααθθεεμμααττιισσθθῆῆ  ὉὉρριισσττιικκῶῶςς,,  ἈἈμμεετταα--
κκλλήήττωωςς  κκααίί  ΤΤεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  ὑὑππόό  ττῶῶνν
ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ττοοῦῦ  1166οουυ
ΑΑἰἰῶῶννοοςς  κκααίί  ττῶῶνν  μμεεττέέππεειιτταα  ττοοιιοούύττωωνν
κκααίί  ἡἡ  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ααὕὕττηη  δδέένν  ἐἐππιιδδέέχχεεττααιι
ἄἄλλλληηςς,,  δδιιααφφοορρεεττιικκῆῆςς  κκρρίίσσεεωωςς  ὑὑππόό
μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..

Ἐπί πλέον, ὁὁ  ἰἰσσχχυυρριισσμμόόςς  ὅὅττιι  μμόόννοονν
μμίίαα  μμέέλλλλοουυσσαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοο--
δδοοςς  δδύύννααττααιι  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροο--
λλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  δδιιάά  ττήήνν  ἈἈλλλλααγγήήνν
ττοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  θθρραασσυυ--
ττάάττηηνν  ΑΑΠΠΑΑΤΤΗΗΝΝ  κκααίί  ββάάννααυυσσοονν
ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΪΪΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ..

ὙὙππόό  πποοίίωωνν θά ἀπαρτίζεται αὐτή
ἡ μμέέλλλλοουυσσαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοοδδοοςς;;  

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 Ἐκκλη-
σιαστικήν κοινωνίαν μετά τῶν Νε-
οημερολογιτῶν, πποοῖῖοοιι θά συνεδριά-
σουν ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ καί
ππῶῶςς θά δύναται νά εἶναι ΠΠααννοορρθθόό--
δδοοξξοοςς μία τοιαύτη Σύνοδος;

Ὅλοι ααὐὐττοοίί οἱ καινοτόμοι καί
παραβάται τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κανόνων καί Ἀποφάσεων θά συνε-
δριάσουν ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ; 

ΑΑὐὐττοοίί θά εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι μέ-
τοχοι τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου;

ΑΑὐὐττοοίί θά δικάσουν τόν ἑαυτόν των
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διά τήν Ἡμερολογιακήν καινοτομίαν
τήν ὁποίαν οἱ ἴδιοι διέπραξαν ἤ ἀπε-
δέχθησαν κοινωνοῦντες μετά τῶν
Νεοημερολογιτῶν;

ΤΤάά  ττέέσσσσααρραα  ππρρεεσσββυυγγεεννῆῆ  ΠΠααττρριι--
ααρρχχεεῖῖαα  κκααίί  οοἱἱ  κκοοιιννωωννοοῦῦννττεεςς  ααὐὐττοοῖῖςς
εεἶἶννααιι  ὅὅλλοοιι  μμέέλληη  κκααίί  ΠΠρρωωττεερργγάάττααιι  ττῆῆςς
ααἰἰσσχχίίσσττηηςς  ἈἈννττιιχχρρίίσσττοουυ  κκααίί  ἈἈννττιιθθέέοουυ
ΠΠααννααιιρρέέσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιισσμμοοῦῦ..
ΕΕἶἶννααιι  ἹἹδδρρυυττααίί  ττοοῦῦ  ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  ΣΣυυμμ--
ββοουυλλίίοουυ  ττῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν..

ΑΑὐὐττοοίί  θθάά  σσυυννέέλλθθοουυνν  ἐἐνν  ΣΣυυννόόδδῳῳ
κκααίί  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ααὐὐττήή  θθάά  εεἶἶννααιι  ΠΠαα--
ννοορρθθόόδδοοξξοοςς,,  κκααίί  ὅὅσσαα  δδέέσσεειι  ἤἤ  λλύύσσεειι
ἐἐππίί  γγῆῆςς  θθάά  εεἶἶννααιι  δδεεδδεεμμέένναα  ἤἤ  λλεελλυυ--
μμέένναα  κκααίί  ἐἐνν  οοὐὐρρααννοοῖῖςς;;

ΑΑὐὐττοοίί  θθάά  σσυυννέέλλθθοουυνν  ἐἐνν  ΣΣυυννόόδδῳῳ
κκααίί  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦμμαα  θθάά  σσυυννεεδδρριιάάζζῃῃ
μμεεττ᾽̓  ααὐὐττῶῶνν;;

ἎἎρρ᾽̓  οοὖὖνν  ἐἐξξέέλλεειιππεενν  κκααίί  ὁὁ  κκοοιιννόόςς
ννοοῦῦςς  εεἰἰςς  ττοούύςς  ΦΦλλωωρριιννιικκοούύςς;;  

Ἡ ἐμμονή των εἰς αὐτούς τούς
παραλογισμούς φέρει εἰς νοῦν τόν
μάρτυρα Κοσμᾶ τόν Φλαμιᾶτον, ὁ
ὁποῖος περί τό 11884455 προεφήτευσε
λέγων: ««ἈἈδδεελλφφοοίί  μμοουυ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι
ΧΧρριισσττιιααννοοίί,,  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΞΞΕΕΤΤΕΕ,,  δδιιόόττιι
θθάά  ἔἔλλθθῃῃ  ἐἐπποοχχήή  πποούύ  θθάά  θθεελλήήσσοουυνν  δδιιάά
μμιιᾶᾶςς  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ννάά  ΚΚΑΑ--
ΤΤΑΑΡΡΓΓΗΗΣΣΟΟΥΥΝΝ    ΤΤΗΗΝΝ    ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟ--
ΞΞΙΙΑΑΝΝ»»..        ΑΑὐὐττήήνν  ττήήνν  μμέέλλλλοουυσσαανν  ΣΣύύ--
ννοοδδοονν  ππεερριιμμέέννοουυνν  οοἱἱ  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν
ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ππλλααννεεμμέέννοοιι  δδιιάά  ννάά  ἐἐππιικκυυ--
ρρώώσσῃῃ  ττόό  ΝΝέέοονν  ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩμμεερροολλόό--
γγιιοονν,,  ννάά  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣῌῌ  ττήήνν  ὈὈρρθθοο--
δδοοξξίίαανν,,  κκααίί  οοὕὕττωω  ννάά  ἐἐππααλληηθθεευυθθῇῇ  ἡἡ
ππρροοφφηηττεείίαα  ττοοῦῦ  ΜΜάάρρττυυρροοςς  ΚΚοοσσμμᾶᾶ
ττοοῦῦ  ΦΦλλααμμιιάάττοουυ;;  

ὉὉ  ἰἰσσχχυυρριισσμμόόςς,,  λλοοιιππόόνν,,  ὅὅττιι  μμόόννοονν
μμίίαα  μμέέλλλλοουυσσαα  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ἤἤ  ΜΜεε--
γγάάλληη  ΣΣύύννοοδδοοςς  δδύύννααττααιι  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττήήνν
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν, ὄχι
μόνον λογική πρότασις δέν εἶναι, ὄχι
μόνον ἀνέφικτος εἶναι, ἀλλά ππρρόόκκεειι--
ττααιι  ππεερρίί  φφρρεεννοοββλλααββεείίααςς  κκααίί  δδααιιμμοοννιικκῆῆςς
ππλλάάννηηςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  ππεερρίί  ἐἐππιιδδεείίξξεεωωςς
ἀἀννααιισσχχυυννττίίααςς  κκααίί  μμωωρρίίααςς..  Ἐν τῷ πα-
ραλογισμῷ των ὑποτιμοῦν τήν νοη-
μοσύνην τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
καί θεωροῦν πάντας παράφρονας.

Ἐξ ἴσου θρασύς καί μωρός εἶναι
καί ὁ ἕτερος ἰσχυρισμός των, ὅτι ἡ
Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ΣΣχχιισσμμαα--
ττιικκήή»».. Μέ τήν σοφιστείαν καί ἀλχη-
μείαν αὐτήν κκααλλοούύμμεεθθαα  ννάά  δδεεχχθθῶῶμμεενν::

αα))  ὍὍττιι  ἄἄχχρριι  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,
εεἶἶννααιι  ἜἜγγκκυυρραα  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιαα  ττῶῶνν  ΝΝεε--
οοηημμεερροολλοογγιιττῶῶνν κκααίί  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ἌἌκκυυ--
ρροοιι  ααἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν
ΣΣυυννόόδδωωνν..

ββ))  ὍὍττιι  ἄἄχχρριι  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,
ἔἔχχοουυνν  ΘΘεείίαανν  ΧΧάάρριινν  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιαα  ττῆῆςς
ΣΣχχιισσμμααττιικκῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκ--
κκλληησσίίααςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  κκααττεεππάάττηησσεε  ΠΠααννοορρ--
θθοοδδόόξξοουυςς  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκάάςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς..

γγ))  ὍὍττιι  ἄἄχχρριι  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,
ὅὅλλααιι  ααἱἱ  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ΣΣχχιισσμμααττιικκῆῆςς
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  εεἶἶννααιι
ἜἜγγκκυυρροοιι  κκααίί  ΚΚααννοοννιικκααίί..  

δδ))  ὍὍττιι  ἄἄχχρριι  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,
ΔΔΕΕΝΝ  εεἶἶννααιι  ΘΘεεόόππννεευυσσττοοιι ὉὉρριισσττιικκααίί
κκααίί  ΤΤεελλεεσσίίδδιικκοοιι  ααἱἱ  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοιι
ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..  

Διά τήν περίπτωσιν τοῦ Νέου Ἡ-
μερολογίου, ὁ ἰσχυρισμός τοῦ ««ΔΔυυννάά--
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μμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» εἶναι ἐξ ὑπαρχῆς
ἄσχετος, ἀπαράδεκτος καί φρενοβλαβής,
παράλογος καί παρανοϊκός, Βλάσφημος
καί Ἀντιεκκλησιαστικός, διεφθαρμένος
καί δαιμονικός. Εἶναι Σατανική ἐπι-
νόησις πλάνης καί ἀπάτης πρός ἐξαπά-
τησιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Δεχόμενοι λοιπόν τό σκεπτικόν τοῦ
««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,, ἐάν
ἐπανεμφανίζοντο αἱ Αἱρέσεις τοῦ
Ἀρειανισμοῦ, τῆς Πνευματομαχίας,
τοῦ Νεστοριανισμοῦ, Μονοφυσιτι-
σμοῦ, Μονοθελητισμοῦ, Εἰκονομα-
χίας καί λοιπῶν, δέν θά ἴσχυον αἱ
παρελθοῦσαι Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλά θά ἔπρεπε νά συνέλθῃ εἰς
τό μέλλον μία Οἰκουμενική Σύνοδος
νά τάς κρίνῃ ἐκ νέου. Μέχρι τότε,
κατά τό σσοοφφιισσττιικκόόνν σκεπτικόν καί
τάς ἀἀλλχχηημμεείίααςς  τῶν δικολάβων τοῦ
««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ »»,, ἐάν
κάποιοι σήμερον ἀνεβίωνον μίαν ὑπό
Οἰκουμενικῶν ἤ Πανορθοδόξων Συν-
όδων καταδικασθεῖσαν Αἵρεσιν, οἱ
Αἱρετικοί αὐτοί θά ἔπρεπε νά θεω-
ροῦνται Ὀρθόδοξοι καί τά Μυστήριά
των Ἔγκυρα, ἔχοντα Θείαν Χάριν,
μέχρι νέας ἐπανεξετάσεως αὐτῶν ὑπό
μελλούσης Συνόδου !!!

Περίπτωσις ἀνάλογος προκύπτει
σχετικῶς πρός τό Βάπτισμα τῶν Πα-
πικῶν. Ἡ Πανόρθοδοξος Σύνοδος τοῦ
11775566 ἀπεφάσισε νά βαπτίζωνται ἐξ
ὑπαρχῆς οἱ Παπικοί. ΣΣήήμμεερροονν  οοἱἱ
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι,,  ἐἐνν  πποολλλλοοῖῖςς,,  δδέέχχοονν--
ττααιι  ττόό  ΒΒάάππττιισσμμαα  ττῶῶνν  ΠΠααππιικκῶῶνν  ὡὡςς
ἜἜγγκκυυρροονν  κκααίί  ττοούύςς  ΠΠααππιικκοούύςς  ττοούύςς
δδέέχχοοννττααιι  ἄἄννεευυ  ΒΒααππττίίσσμμααττοοςς..  

Οἱ Δεκατριμερῖται Φλωρινοσε-
ραφειμικοί θά δεχθοῦν καί αὐτήν τήν
πρακτικήν τῶν Νεοημερολογιτῶν,
βάσει τοῦ σκεπτικοῦ τοῦ ««ΔΔυυννάάμμεειι
κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» ;; Θά δεχθοῦν ὡς
ἔγκυρον τήν πρακτικήν τῶν Νεοη-
μερολογιτῶν, 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 προ-
σχωρήσῃ εἰς τούς Φλωρινο-Σεραφειμι-
κούς, 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 11775566,,  ἐπί τῶν Νεοημερολογιτῶν οἱ
ὁποῖοι τήν ἔχουν καταπατήσει, καί νά
ἐπιβάλῃ τάς προβλεπομένας ποινάς; Δη-
λαδή θά περιμένουν μίαν μέλλουσαν Σύ-
νοδον, ὅπως πιστεύουν καί διά τό θέμα
τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου,, νά
κρίνῃ ἐάν ἡ Ἀπόφασις τῆς Πανορθοδό-
ξου Συνόδου τοῦ 11775566εἶναι ἐφαρμόσιμος
ἤ ὄχι εἰς τήν πρακτικήν τῶν Νεοημερο-
λογιτῶν νά δέχωνται τό Βάπτισμα τῶν
Παπικῶν; 

ἸἸδδοούύ  πποοῦῦ  ὁὁδδηηγγεεῖῖ  ἡἡ  δδιιππλλωωμμααττιικκήή,,
δδιικκοολλααββιικκήή  κκααίί  σσοοφφιισσττιικκήή  ἀἀλλχχηημμεείίαα
ττοοῦῦ  ἀἀππόό  ττρρίίπποοδδοοςς  χχρρηησσμμοοῦῦ  ττῆῆςς  ΠΠυυ--
θθεείίααςς  ττοοῦῦ  ΜΜααννττεείίοουυ  ττῶῶνν  ΔΔεελλφφῶῶνν  ππεερρίί
ττοοῦῦ  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»..

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω προκύ-
πτει ἀνάγκη νά ἀναλυθῇ εἰς τήν συ-
νέχειαν ἡ σημασία καί χρῆσις τοῦ
ὅρου «ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»..  
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ὉὉ  ἐἐππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ὅὅρροοςς  «ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ
ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ» εεἶἶννααιι  ἀἀρρχχααῖῖοοςς  φφιι--
λλοοσσοοφφιικκόόςς  ὅὅρροοςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείίςς  ττόό
ππρρῶῶττοονν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈρριισσττοοττέέλλοουυςς  ττοοῦῦ  φφιι--
λλοοσσόόφφοουυ  ππρρόό  ΧΧρριισσττοοῦῦ..  ἈἈππααννττᾶᾶττααιι  σσυυ--
χχννάάκκιιςς  εεἰἰςς  ττόό  ββιιββλλίίοονν  ααὐὐττοοῦῦ  ΠΠεερρίί  ΨΨυυχχῆῆςς
κκααίί  εεἰἰςς  ττόό  ΠΠεερρίί  ΖΖώώωωνν  ΓΓεεννέέσσεεωωςς..

Ἐν πρώτοις ὁ ὅρος δύναται νά χρη-
σιμοποιηθῇ περί πολλῶν, π.χ. ἀνθρώ-
πων, πραγμάτων, καταστάσεων. 

Παραδείγματος χάριν, ὁ δεῖνα
ἄνθρωπος εἶναι ἰατρός, ἀλλά τώρα
εὑρίσκεται ἐκτός ἰατρείου, εἰς τήν
οἰκίαν του καί εἶναι ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι
ἰατρός, διότι δέν ἀσκεῖ τήν ἰατρικήν
ἐπιστήμην. Ὅταν εὑρίσκεται εἰς τό
ἰατρεῖον καί χειρουργεῖ τότε εἶναι
καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ ἰατρός. 

Παρομοίως ὁ Καθηγητής εἶναι
δδυυννάάμμεειι Καθηγητής ὅταν εὑρίσκεται
ἐκτός σχολείου. Ὅταν ὅμως διδά-
σκει εἶναι καί ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  Καθηγητής. 

Ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι ἐἐνν  ἐἐννεερρ--
γγεείίᾳᾳ,, διορισμένοι εἰς οἰκείαν Ἐπι-
σκοπήν, ἀσκοῦντες ὅλα τά Ἐπισκο-
πικά τους δικαιώματα, καί ὑπάρχουν
χειροτονημένοι Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι
δέν ἔχουν συγκεκριμένην Ἐπισκο-
πήν, ὡς οἱ τιτουλάριοι καί βοηθοί

Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται
νά ἀσκήσουν τά Ἐπισκοπικά δι-
καιώματα ὅπως οἱ ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ,, καί
αὐτοί εἶναι ΔΔυυννάάμμεειι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι..

Παρόμοια συμβαίνουν μέ ἀστυ-
νομικούς, στρατιωτικούς καί λοι-
πούς, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά εἶναι ἐν
ὑπηρεσίᾳ, δηλαδή ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ,, ἤ
ἐκτός ὑπηρεσίας, δηλαδή ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι..

Ἐπίσης τά διάφορα ἐργαλεῖα, ὅταν
μέν εἶναι ἀποθηκευμένα εἶναι ἐἐνν  δδυυ--
ννάάμμεειι,, ὅταν δέ τά χρησιμοποιεῖ ὁ
ἄνθρωπος εἶναι καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ..
Ἐπί παραδείγματι, τό σταθμευμένον
αὐτοκίνητον εἶναι δδυυννάάμμεειι αὐτοκί-
νητον. Ὅταν ὅμως χρησιμοποιεῖται,
εἶναι καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  αὐτοκίνητο.

Τό ὅπλον εἰς τήν θήκην εἶναι δδυυ--
ννάάμμεειι φονικόν. Ἐν ὥρᾳ μάχης πυ-
ροβολεῖ τόν ἐχθρόν καί εἶναι καί
ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ φονικόν.

Ὁ σπόρος τοῦ δένδρου εἶναι ἐἐνν
δδυυννάάμμεειι δένδρον. Ὅταν σπαρῇ καί
φυτρώσῃ καί μεγαλώσῃ, τότε γίνε-
ται καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ δένδρον.

Οἱ διάφοροι ἐν ἰσχύει Νόμοι καί
Ἱεροί Κανίονες, ἐφ᾽ ὅσον δέν παρί-
σταται ἀνάγκη χρήσεως εἶναι μόνον
ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι..  Ὅταν ὅμως παραστῇ

Τόν ὅρον αὐτόν τόν «ἀἀννεεκκάάλλυυψψεενν» ὁ
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος εἰς τά
τέλη τοῦ 11993355  ὡὡςς  ππρρόόσσχχηημμαα  ὅτι ἀνα-
μένει μίαν μέλλουσαν Σύνοδον ἥτις θά
καταδικάσῃ ἤ θά δικαιώσῃ τήν Νεο-
ημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ὡς ὁ ἴδιος

ἔγραφεν: «ΘΘάά  δδεεχχθθῶῶμμεενν  οοἱἱααννδδήήπποοττεε
ἈἈππόόφφαασσιινν  ττῆῆςς  ΜΜεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ».

ΤΤίί  σσηημμααίίννεειι  ὅὅμμωωςς  ὁὁ  ὅὅρροοςς  ααὐὐττόόςς;;  ΠΠόόττεε
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεεῖῖττααιι;;  ἸἸσσχχύύεειι  δδιιάά  ττήήνν  ππεερρίί--
ππττωωσσιινν  ττῆῆςς  ΚΚαακκοοδδόόξξοουυ  κκααίί  ΣΣχχιισσμμαα--
ττιικκῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς;;

ΠΠΕΕΡΡΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ    ΟΟΡΡΟΟΥΥ    «ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»
ΠΠΟΟΙΙΑΑ    ΗΗ    ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΗΗ    ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥ
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ἀνάγκη καί χρησιμοποιοῦνται εἰς
τήν ἐξέτασιν οἱασδήποτε περιπτώ-
σεως εἶναι καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ.. Π.χ. τό
Νομοθετικόν Βασιλικόν Διάταγμα
περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἡμερολο-
γίου ΝΝ..ΔΔ..  2255//11992233//  ΦΦΕΕΚΚ//2244//ΑΑ//2255--
11--11992233,,  τό ὁποῖον ἰσχύει μέχρι σή-
μερον καί δέν ἔχει ἀνακληθῆ ὑπό
ἄλλου Νομοθετικοῦ Διατάγματος,
ἀλλά δέν ἐφαρμόζεται εἰς τήν πρᾶξιν,
εἶναι μέν ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι,, ἀλλ᾽ ὄχι ἐἐνν
ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ.. Δύναται μία Κυβέρνησις νά
τό ἐφαρμόσῃ καί νά τό χρησιμοποι-
ήσῃ, ὁπότε θά εἶναι καί ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ..

ΠΠῶῶςς  ἐἐφφααρρμμόόζζεεττααιι  ἡἡ  δδιιάάκκρριισσιιςς  ττοοῦῦ
«ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ» εεἰἰςς  ττοούύςς
ΝΝόόμμοουυςς  κκααίί  ττοούύςς  ἹἹεερροούύςς  ΚΚααννόόννααςς; 

Ἐξετάζουν τά Πολιτικά, Στρατιω-
τικά ἤ Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια
ἐάν ἡ πρᾶξις διά τήν ὁποίαν κατη-
γορεῖται κάποιος ἔχῃ ἤ δέν ἔχῃ δια-
πραχθῆ, ἐάν ὁ κατηγορούμενος εὐθύ-
νεται ἤ ὄχι διά τά ὅσα τοῦ καταλογί-
ζονται. 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, ἀἀλλλλάά  ἐἐάάνν  ἔἔχχοουυνν  δδιιααππρρααχχθθῆῆ
ὑπό τοῦ κατηγορουμένου, ὁπότε καί
ἐπιβάλλονται αἱ ὑπό τῶν Νόμων ἤ
τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμε-
ναι ποιναί.

Μέχρι νά δικασθῇ ὁ κατηγορούμε-
νος εἶναι δδυυννάάμμεειι  ἔνοχος. Μόλις κα-
ταδικασθῇ εἶναι καί ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ ἔνοχος.

Μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐφαρμόζεται
ὁ ὅρος «ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»,
καί εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ἔχει

ἰσχύν διά τούς Νόμους καί τούς Ἱερούς
Κανόνας.

Ἡ ἐπίκλησις τῆς διαφορᾶς τοῦ
««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»» δδέένν
ἰἰσσχχύύεειι  εεἰἰςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττεεγγννωωσσμμέέ--
ννωωνν ΑΑἱἱρρέέσσεεωωνν καί ὁριστικῶς εἰλημ-
μένων καταδικαστικῶν ἀποφάσεων
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν ἤ Πα-
νορθοδόξων Συνόδων. ΔΔΙΙΟΟΤΤΙΙ::

ΤΤόό  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»
ἀἀφφοορρᾶᾶ  εεἰἰςς  ππρροοσσωωππιικκάά  ἐἐγγκκλλήήμμαατταα,,
ἁἁμμααρρττήήμμαατταα,,  ππααρρααββάάσσεειιςς  κκααίί  ππρροο--
σσωωππιικκάά  ὀὀλλιισσθθήήμμαατταα  ππίίσσττεεωωςς,,  ὁὁππόόττεε
κκααίί  γγίίννεεττααιι  κκρρίίσσιιςς,,  ὄὄχχιι  δδιιάά  ννάά  δδιιαα--
ππιισσττωωθθῇῇ  κκααττάά  ππόόσσοονν  μμίίαα  ππρρᾶᾶξξιιςς
ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ἤἤ  ὄὄχχιι  ἁἁμμααρρττίίαανν,,  ππααρράάββαα--
σσιινν  ἤἤ  ααἵἵρρεεσσιινν,,  κκααίί  ἐἐάάνν  εεἶἶννααιι  κκααττααδδιι--
κκαασσττέέαα  ἤἤ  ὄὄχχιι,,  ἀἀλλλλάά  ἐἐάάνν  ααὐὐττήή  ἔἔχχῃῃ
δδιιααππρρααχχθθῆῆ  ἤἤ  ὄὄχχιι..

ΤΤόό  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»
ἰἰσσχχύύεειι  ἕἕωωςς  ὅὅττοουυ  δδιιααππιισσττωωθθῇῇ  ὅὅττιι  δδιιεε--
ππρράάχχθθηη  ἡἡ  ππααρρααννοομμίίαα  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  ὁὁ
κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοςς  ἀἀρρννεεῖῖττααιι  ὅὅττιι  ἔἔχχεειι
δδιιααππρράάξξεειι..

ΤΤόό  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ »»
ἀφορᾶ π.χ. εἰς τήν ὑπόθεσιν ἑνός
Ὀρθοδόξου κληρικοῦ ὁ ὁποῖος κατη-
γορεῖται διά κάποιο παράπτωμα.
ΔΔέένν ἀἀφφοορρᾶᾶ εἰς τό ἐάν τό παράπτωμα
εἶναι ἐνοχοποιητικόν ἤ ὄχι, ἀλλά εἰς τό
ἐἐάάνν  δδιιεεππρράάχχθθηη  κκααίί  ππῶῶςς..  Ὁ κληρικός θά
κριθῇ ἐάν διέπραξε τό παράπτωμα διά
τό ὁποῖον κατηγορεῖται καί τότε θά κα-
θαιρεθῇ ἤ ὄχι. Ἐάν καθαιρεθῇ θά
ἐκπέσῃ μέν τοῦ βαθμοῦ του, ἀλλά θά
συνεχίσῃ νά εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό Νεοημερολογι-
τικόν ζήτημα, τό ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» θά ἴσχυεν ὡς σκεπτικόν
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ἐἐάάνν  δδέένν  ἦἦττοο  γγννωωσσττόόνν  κκααττάά  ππόόσσοονν  ἡἡ
ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  εεἶἶχχεενν  ἀἀλλλλάάξξεειι
ττόό  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  κκααίί  ὄὄχχιι  δδιιάά  ττόό  ἐἐάάνν  ἡἡ
ἈἈλλλλααγγήή  ττοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ
ΠΠααρράάββαασσιινν  κκααίί  εεἶἶννααιι  ΚΚααττααδδιικκαασσμμέέννηη
κκααίί  ἈἈννααθθεεμμααττιισσμμέέννηη..  ΑΑὐὐττόό  εεἶἶννααιι  δδεεδδοο--
μμέέννοονν  κκααίί  ΠΠΡΡΟΟΔΔΕΕΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΝΝ..

Αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι, αἱ ὁποῖαι
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνεδρίασαν καί
ἀπεφάσισαν περί τοῦ Νέου Ἡμερολο-
γίου, δέν λέγουσιν ««κκααθθααιιρρεείίσσθθωω»» ἤ
««ἀἀννααθθεεμμααττιιζζέέσσθθωω»»  ὁὁ  δδεεχχόόμμεεννοοςς  ττόό
ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν,, εἰς τήν ὁποίαν
περίπτωσιν θά ἔπρεπε νά συνέλθῃ νέα
Σύνοδος τῶν ζώντων Ἐπισκόπων καί
νά ἐπιβάλῃ τήν καθαίρεσιν ἤ τόν ἀνα-
θεματισμόν εἰς τούς Νεοημερολογίτας. 

Ἀπ᾽ ἐναντίας ἡ Συνοδική διατύπω-
σις λέγει: ««ὍὍπποοιιοοςς  δδέένν  ἀἀκκοολλοουυθθᾶᾶ  ττάά
ἔἔθθηημμαα  (sic) ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  κκααθθώώςς  ααἱἱ
ἙἙππττάά  ἍἍγγιιααιι  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκααίί  ΣΣύύννοοδδοοιι
ἐἐθθέέσσππιισσαανν  κκααίί  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠάάσσχχαα  κκααίί  ττόό
ΜΜηηννοολλόόγγιιοονν κκααλλῶῶςς  ἐἐννοομμοοθθέέττηησσαανν  ννάά
ἀἀκκοολλοουυθθῶῶμμεενν,,  κκααίί  θθέέλλεειι  ννάά  ἀἀκκοολλοουυθθᾶᾶ
ττόό  ννεεοοεεφφεεύύρρεεττοονν  ΠΠαασσχχάάλλιιοονν,,  κκααίί  ΝΝέέοονν
ΜΜηηννοολλόόγγιιοονν ττῶῶνν  ἀἀθθέέωωνν  ἀἀσσττρροοννόό--
μμωωνν  ττοοῦῦ  ΠΠάάππαα,,  κκααίί  ἐἐννααννττιιώώννεεττααιι  εεἰἰςς
ααὐὐττάά  ὅὅλλαα,,  κκααίί  θθέέλλεειι  ννάά  ἀἀννααττρρέέψψῃῃ  κκααίί
ννάά  χχααλλάάσσῃῃ  ττάά  ππααττρροοππααρράάδδοοτταα  δδόόγγ--
μμαατταα  κκααίί  ἔἔθθηημμαα  (sic) ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, ἄἄςς
ἔἔχχηη  ττόό  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ,,  κκααίί  ΕΕΞΞΩΩ  ττῆῆςς
ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττῆῆςς
ττῶῶνν  ππιισσττῶῶνν  ὁὁμμηηγγύύρρεεωωςς  ἄἄςς  εεἶἶννααιι»»
((ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοοδδοοςς  ττοοῦῦ  11558833))..

ἩἩ  ἀἀννωωττέέρρωω  ἈἈππόόφφαασσιιςς  ΔΔΕΕΝΝ  ὑὑπποο--
ννοοεεῖῖ  ὅὅττιι  ππρρέέππεειι  ννάά  γγίίννῃῃ  μμίίαα  μμέέλλλλοουυσσαα
ΣΣύύννοοδδοοςς  δδιιάά  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττοούύςς  ΝΝεεοοηημμεε--
ρροολλοογγίίττααςς  κκααίί  ἤἤ  ννάά  ττοούύςς  κκααθθααιιρρέέσσῃῃ  ἤἤ

ὄὄχχιι..  ΑΑὐὐττοοίί  ἔἔχχοουυνν  ἤἤδδηη  ττόό  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ
κκααίί  εεἶἶννααιι  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..

ΠΠλλααννῶῶννττεεςς  λλοοιιππόόνν  κκααίί  ππλλααννώώμμεεννοοιι
οοἱἱ  ΔΔεεαακκααττρριιμμεερρῖῖττααιι  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροο--
λλοογγιιττιικκοοῦῦ  ΟΟὐὐννιιττιισσμμοοῦῦ  δδιιϊϊσσχχυυρρίίζζοονν--
ττααιι  ττάά  ππααρράάλλοογγαα  κκααίί  ἀἀννυυππόόσστταατταα..  

ΤΤίί  χχρρήήζζεειι  δδίίκκηηςς  ἐἐνν  ππρροοκκεειιμμέέννῳῳ;;  ΤΤίί
μμᾶᾶςς  ἀἀννααγγκκάάζζεειι  ννάά  ππεερριιμμέέννωωμμεε  ττήήνν
κκρρίίσσιινν  μμιιᾶᾶςς  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ;;

ΤΤόό  ἐἐάάνν  ἡἡ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ    ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟ--

ΓΓΙΙΟΟΥΥ εεἶἶννααιι  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν  ἜἜγγκκλληημμαα
ὑὑπποοκκεείίμμεεννοονν  ττῷῷ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙ;;

ΤΤοοῦῦττοο  ἤἤδδηη  ἐἐννοομμοοθθεεττήήθθηη..  ἘἘννοομμοοθθεε--
ττήήθθηη  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωςς  κκααίί  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκῶῶςς..
ἘἘννοομμοοθθεεττήήθθηη  κκααίί  δδιι᾽̓  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  κκααίί
δδιιάά  ττῆῆςς  ααἰἰωωννοοββίίοουυ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς
ΠΠρράάξξεεωωςς..  ΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗ ΤΤΟΟΥΥ    ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ    ΕΕΧΧΕΕΙΙ    ΗΗΔΔΗΗ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΘΘΗΗ
ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΘΘΗΗ κκααίί  οοἱἱ  ἀἀπποοδδεε--
χχόόμμεεννοοιι  ττήήνν  ἀἀλλλλααγγήήνν  εεἶἶννααιι  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ    ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ..

ΤΤίί  χχρρήήζζεειι  δδίίκκηηςς  ἐἐνν  ππρροοκκεειιμμέέννῳῳ;;  ΤΤίί
μμᾶᾶςς  ἀἀννααγγκκάάζζεειι  ννάά  ππεερριιμμέέννωωμμεε  ττήήνν
κκρρίίσσιινν  μμιιᾶᾶςς  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ;;

ΤΤόό  ἐἐάάνν  ΕΕΧΧῌῌ    ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙ--
ΗΗΘΘΗΗ ἡἡ  ἈἈλλλλααγγήή  ττοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ;;

ΤΤοοῦῦττοο  εεἶἶννααιι  γγεεγγοοννόόςς  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς
γγννωωσσττόόνν  κκααίί  ἀἀδδιιααμμφφιισσββήήττηηττοονν.. ΟΟἱἱ
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι  ττόό  δδιιέέππρρααξξαανν  κκααίί
δδέένν  ττόό  ἀἀρρννοοῦῦννττααιι,,  ἀἀλλλλάά  ττόό  ββιιώώννοουυνν
κκααίί  ττόό  ὑὑπποοσσττηηρρίίζζοουυνν..  ΟΟἱἱ  δδέέ  ΔΔεεκκααττρριι--
μμεερρῖῖττααιι  ττόό  ὑὑππεερραασσππίίζζοοννττααιι  δδιικκοολλαα--
ββιικκῶῶςς  δδιιάά  ττοοῦῦ ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΧΧΙΙ
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»»,, κκααίί  μμάάλλιισστταα  ὅὅππωωςς
ἔἔχχοουυνν  δδηημμοοσσιιεεύύσσεειι  θθάά  ἀἀπποοδδεεχχθθοοῦῦνν
οοἱἱααννδδήήπποοττεε  ἀἀππόόφφαασσιινν  ττῆῆςς  μμεελλλλοούύ--
σσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  εεἴἴττεε  ὑὑππέέρρ  ττοοῦῦ  ΠΠααλλααιιοοῦῦ
εεἴἴττεε  ὑὑππέέρρ  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ..
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ΤΤίί  ἐἐκκκκρρεεμμεεῖῖ  λλοοιιππόόνν,,  ὅὅσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ
ττήήνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεεῖῖσσαανν  εεἰἰσσααγγωωγγήήνν
ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ;;  ΤΤίί
ἔἔχχεειι  ττήήνν  ἀἀννάάγγκκηηνν  ττῆῆςς  κκρρίίσσεεωωςς  μμιιᾶᾶςς
μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ;;  

ἩἩ  θθέέσσιιςς  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ
ἔἔχχεειι  ἤἤδδηη  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωςς  κκααίί  ττεελλεεσσιι--
δδίίκκωωςς  κκααθθοορριισσθθῆῆ::  ΤΤόό  ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροο--
λλόόγγιιοονν  δδέένν  ἀἀννήήκκεειι  εεἰἰςς  ττήήνν  κκρρίίσσιινν
μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ..  ἈἈννήήκκεειι  εεἰἰςς  ττήήνν
ἈἈννττίίχχρριισσττοονν  κκααίί  ἈἈννττιιεεκκκκλληησσιιαασσττιι--
κκήήνν  ΠΠααννααίίρρεεσσιινν  ττοοῦῦ  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιισσμμοοῦῦ..
ἈἈννήήκκεειι  εεἰἰςς  ττόό  ΑΑἰἰώώννιιοονν  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ,,
εεἰἰςς  ττήήνν  ΓΓέέεενννναανν  ττοοῦῦ  ΠΠυυρρόόςς..

ἈἈππόό  ττήήνν  ἄἄλλλληηνν  πλευράν, οοἱἱ  ΝΝεεοοηη--
μμεερροολλοογγῖῖττααιι,, πρίν ἐγείρουν κατηγορίαν
τινά κατά τῶν χειροτονιῶν τοῦ Βρε-
σθένης Ματθαίου τό 11994488,, θά πρέπει
νά προσκομίσουν τό πιστοποιητικόν
τῆς ἰδικῆς των νομιμότητος. Θά πρέπει
νά ἀποδείξουν ὅτι δικαιοῦνται νά ὁμι-
λοῦν ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας τήν
στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐἐγγεεννννήήθθηησσαανν
ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΠΠάάππαα  καί ἔλαβον ὕπαρξιν διά
τῆς ΠΠααρρααββάάσσεεωωςς τῆς Ἱερᾶς Παραδό-
σεως καί τῆς ΚΚααττααππααττήήσσεεωωςς  τῶν Πα-
νορθοδόξων Ἀποφάσεων τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ΟΟἱἱ  ααὐὐθθααίίρρεεττοοιι
κκααίί  ΠΠααπποογγέέννννηηττοοιι  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι
δδέένν  ἔἔχχοουυνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ὑὑππόόσστταασσιινν,,
δδέένν  εεἶἶννααιι  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ΘΘεεοοῦῦ.. Τελοῦν ἤδη
ὑπό τήν ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΗΗΝΝ καί τόν ΑΑΝΝΑΑ--
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΝΝ τῆς Ὀρθοδόξου Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Διά συγκεκριμένων πράξεων, τό
11992200,,  11992233  κκααίί  11992244,,  οἱ Οἰκουμενι-

σταί καί Νεοημερολογῖται, πλανῶντες
καί πλανώμενοι, ἑκουσίως ψευδόμενοι
καί κκααττααππααττῶῶννττεεςς τήν αἰωνόβιον
πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἔἔσσττηησσαανν  ὁὁμμοοίίωωμμαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,
ἤγειραν Εἴδωλον Ἐκκλησίας, ἐδημι-
ούργησαν ψευδές Ἐκκλησιαστικόν
ἀντίγραφον πρός ἐπικάλυψιν τῆς Ἀλη-
θοῦς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, ἡ ὁποία
ἐφήρμοσεν ἀπαρεγκλίτως τήν Ἀπό-
φασιν τῆς Καταδίκης καί τοῦ Ἀναθε-
ματισμοῦ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.

Ἡ ἐπί 335500  ἔτη ἐφαρμογή τῶν Ἀπο-
φάσεων τοῦ 11558833,,  11558877,,  11559933 ἀἀπποοττεε--
λλεεῖῖ Οἰκουμενικήν Ἀποδοχήν, ἀἀπποοττεελλεεῖῖ
καί ΠΠΡΡΟΟΔΔΕΕΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΝΝ,, ἀἀπποοττεε--
λλεεῖῖ ΤΤεελλεεσσιιδδιικκίίαανν,,  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ ὅὅρροονν  ἀἀππαα--
ρράάββααττοονν  κκααίί  ΠΠηηγγήήνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκοοῦῦ
κκααίί  ΚΚααννοοννιικκοοῦῦ  ΔΔιικκααίίοουυ..

Ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 11992244
εἶναι καταδικασμένη καί δι᾽ ἕνα ἀκόμη
λόγον, δδιιόόττιι  ἐἐππεεββλλήήθθηη ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΚΚΟΟΠΠΗΗ--
ΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΣΣ,, ὄὄχχιι  μμόόννοονν ἄἄννεευυ  ἈἈπποοφφάά--
σσεεωωςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί
ἄἄννεευυ  ἈἈπποοφφάάσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΤΤοοππιικκῆῆςς  ΣΣυυννόό--
δδοουυ  ττῆῆςς  ΑΑὐὐττοοκκεεφφάάλλοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς
ἙἙλλλλάάδδοοςς..  

ἈἈκκόόμμηη  κκααίί  ἄἄνν  δδέένν  εεἶἶχχεε  ππρροοηηγγηηθθῆῆ
ἡἡ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΗΗ  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ΠΠααππιικκοοῦῦ
ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  ὑὑππόό  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόό--
ξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν  ττοοῦῦ  1166οουυ  ααἰἰῶῶννοοςς,,  θθάά
ἦἦττοο  ππααρράάννοομμοοςς  κκααίί  ἀἀννττιικκααννοοννιικκήή  ἡἡ
εεἰἰσσααγγωωγγήή  ττοουυ  ἐἐξξ  ααἰἰττίίααςς  ττοοῦῦ  ΠΠρρααξξιι--
κκοοππηημμααττιικκοοῦῦ,,  ΔΔυυνναασσττιικκοοῦῦ,,  ἈἈννττιικκαα--
ννοοννιικκοοῦῦ  κκααίί  ἘἘξξωωεεκκκκλληησσιιαασσττιικκοοῦῦ
ττρρόόπποουυ  μμέέ  ττόόνν  ὁὁπποοῖῖοονν  εεἰἰσσήήχχθθηη..  

Διά τοῦτο, ἡ εἰσαγωγή τοῦ Νέου
Παπικοῦ Ἡμερολογίου ἀποτελεῖ
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ἩἩ  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ααὐὐττήή  ἀἀππεεδδεείίχχθθηη  ψψεευυ--
δδήήςς  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς.. Κατ᾽ ἀρχάς δέν
ὑπῆρχον ἄλλοι Ὀρθοδοξοι Ἐπίσκο-
ποι πλήν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Κατά δεύτερον λόγον, ἐκεῖνοι οἱ Ἐπί-
σκοποι οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο νά ὀρ-
θοδοξήσουν καί νά ὀρθοτομήσουν τόν
λόγον τῆς Ἀληθείας, ὄχι μόνον δέν
ἠγνοήθησαν, ἀλλά μᾶλλον κατ᾽ ἐπα-
νάληψιν προσεκλήθησαν νά ἐπιστρέ-
ψουν εεἰἰςς  ττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ὉὉμμοολλοογγίίαανν
ττοοῦῦ  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11993355 διά νά προβοῦν
ἀπό κοινοῦ μετά τοῦ Βρεσθένης Ματ-
θαίου εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων
καί ἀπάρτησιν Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλ᾽
οὗτοι δέν ἐδέχθησαν.

ἈἈππεεδδεείίχχθθηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρρααγγμμάάττωωνν  ὅὅττιι
ττόό  μμέέλληημμαα  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν
δδέένν  ἦἦττοο  ππλλέέοονν  ἡἡ  σσυυννέέχχιισσιιςς  ττῆῆςς  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκῆῆςς  ΔΔιιααδδοοχχῆῆςς,,  κκααίί  ττοοῦῦττοο  δδιιόόττιι  ἡἡ
ἈἈπποοσσττοολλιικκήή  ΠΠίίσσττιιςς  εεἶἶχχεενν  ἤἤδδηη  ππααύύ--
σσεειι  ννάά  ἀἀπποοττεελλῇῇ  φφρρόόννηημμάά  ττωωνν..  

Ἀποδεχόμενοι τό ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ
ΟΟΧΧΙΙ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»» ὡδηγήθησαν ὑπο-
κρινόμενοι εἰς τήν δῆθεν ἀναμονήν
μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου,
ἤτοι οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἀἀκκύύρρωωσσιινν
τῶν προηγουμένων Συνόδων τοῦ 1166οουυ
αἰῶνος, εἰς τήν ἀἀμμφφιισσββήήττηησσιινντῶν ΘΘεεοο--
ππννεεύύσσττωωνν  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν ἐκείνων, καί
εἰς τήν ΒΒλλαασσφφηημμίίαανν κατά τοῦ ἐν αὐταῖς
λαλήσαντος Ἁγίου Πνεύματος. 

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ    ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ:: ὍὍττιι  ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι
οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  θθάά  ἔἔππρρεεππεε  ννάά  λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  εεἰἰςς  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς,,  ἀἀλλλλάά
ἠἠγγννοοήήθθηησσαανν..

πρᾶξιν αὐθαιρεσίας, μόνιμον καί
συνεχῆ παρανομίαν, ἡ ὁποία ἔχει
ἐπισύρει τήν ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΗΗΝΝ  καί τόν
ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΝΝ  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόό--
ξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ἐπί
τῶν κεφαλῶν τόσον τῶν πρωτερ-
γατῶν τῆς εἰσαγωγῆς, ὅσον καί τῶν
ἀκολουθούντων τήν ἀλλαγήν, ἀλλά
καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

Εὑρίσκονται λοιπόν οἱ Νεοημερο-
λογῖται ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ    ττῆῆςς    ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ
ΘΘΕΕΟΟΥΥ,, αὐτοεξόριστοι, ΑΑΝΝΕΕΥΥ  ΘΘεείίααςς
ΧΧάάρριιττοοςς  κκααίί  ΜΜΗΗ ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙνά
ἰσχυρίζωνται ὅτι ἀποτελοῦν μέλη τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας τάς ὑπό τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος Ἀποφάσεις Ἀγνοοῦν

καί Καταπατοῦν, καί τῆς ὁποίας τά
ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑἔχουν ἐπισύρει ἐπί τῶν
κεφαλῶν των. ἈἈππώώλλεεσσαανν  ττήήνν  ἈἈπποοσσττοο--
λλιικκήήνν  ΠΠίίσσττιινν  κκααίί  ἐἐνν  σσυυννεεχχεείίᾳᾳ  κκααίί  ττήήνν
ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ΔΔιιααδδοοχχήήνν..

ἈἈπποορρρρίίππττεεττααιι  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑααυυττοοῦῦ  ττηηςς,,
λλοοιιππόόνν,,  ἡἡ  ππρρώώττηη  κκααττηηγγοορρίίαα  ττῶῶνν
ΦΦλλωωρριιννιικκῶῶνν,,  ὅὅττιι  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ
11994488  δδέένν  ἦἦσσαανν  ἀἀννααγγκκααῖῖααιι  κκααίί  ἀἀπποο--
ττεελλοοῦῦσσαανν  ἐἐππαανναασσττααττιικκήήνν  ππρρᾶᾶξξιινν
κκααττάά  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκ--
κκλληησσίίααςς,, δδιιόόττιι  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ὅὅττιι  οοἱἱ
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι,,  ππααρρ᾽̓  ὅὅλλοονν  ὅὅττιι
ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΝΝ  ττάάςς  ΘΘεεοοππννεεύύσσττοουυςς
ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυ--
ννόόδδωωνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόό--
δδοοξξοοιι,,  ΚΚααννοοννιικκοοίί  κκααίί  ἜἜγγκκυυρροοιι..
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Τοῦτο βεβαιοῦται ἤδη ἀπό τά τέλη
τοῦ 11993355  καί ἀπό τό 11993388  ἐκ τῶν
Αἰτήσεών των πρός τό Ὑπουργεῖον
Θρησκευμάτων διά τήν ἐπαναφοράν
των εἰς τάς Μητροπόλεις των, ἀλλά
καί ἐκ τῆς δηλώσεώς των ὅτι ἀποδέ-
χονται ἐκ τῶν προτέρω οἱανδήποτε
Ἀπόφασιν ἤθελε λάβῃ ἡ μέλλουσα Σύ-
νοδος περί τοῦ Ἡμερολογίου, εἴτε
ὑπέρ τοῦ Νέου εἴτε ὑπέρ τοῦ Παλαιοῦ.

Οἱ ἄλλοι Παλαιοημερολογῖται Ἐπί-
σκοποι δέν ἦσαν πλέον Ὀρθόδοξοι,
διότι δέν ἐδέχοντο ττόό  ττεελλεεσσίίδδιικκοονν
ττῶῶνν  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, ὅτι
πᾶσα ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου εἶναι
ὁὁρριισσττιικκῶῶςς  κκααττααδδιικκαασσμμέέννηη  καί ὅτι οἱ
ἀποδεχθέντες τήν Ἀλλαγήν ««ἔἔχχοουυνν
ττόό  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑ,,  εεἶἶννααιι  ΕΕΞΞΩΩ  ττῆῆςς  ττοοῦῦ
ΧΧρριισσττοοῦῦ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ
ττῆῆςς  ττῶῶνν  ΠΠιισσττῶῶνν  ὉὉμμηηγγύύρρεεωωςς»»..

Δεχόμενοι τό ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ
ΟΟΧΧΙΙ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»» μέχρι νά συνέλθῃ
εἰς τό μέλλον μία Πανορθόδοξος Σύνο-
δος διά νά ἐκδικάσῃ τήν Ἡμερολογια-
κήν Ἀλλαγήν καί νά ἀποφασίσῃ περί
αὐτῆς τελεσιδίκως, οἱ Δεκατριμερῖται
δέχονται ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική
Ἐκκλησία ἕως τότε δέν μπορεῖ νά λο-
γισθῇ Σχισματική, ἀλλά θά πρέπει νά
θεωρῆται Ὀρθόδοξος καί Κανονική, ὅτι
τά Μυστήριά της ἔχουν Θείαν Χάριν.
Αὐτό ὅμως σημαίνει καί ὅτι αἱ χειρο-
τονίαι Ἐπισκόπων τόν Μάϊον τοῦ
11993355 ἦσαν Ἄκυροι, Ἀντικανονικαί,
Πραξικοπηματικαί, καί Σχισματικαί,
καί ὅὅττιι  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι  ἦἦσσαανν  κκααθθηηρρηημμέέννοοιι..  

Ἐάν τό ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ»» ἰσχύει ἐκ τῶν ὑστέρων, θά ἴσχυε

καί ἐκ τῶν προτέρων. Τότε διατί τό
11993355 ἐκήρυξαν τήν Νεοημερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν Σχισματικήν, στερουμένην
τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί
μάλιστα προέβησαν εἰς χειροτονίας
Ἐπισκόπων; Τόν Μάϊον τοῦ 11993355 δέν
ἴσχυε τό ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» ;;
Ἤ μήπως ἡ ἰσχύς τῶν Νόμων ἐξαρ-
τᾶται ἐκ τῆς αὐθαιρέτου καιροσκο-
πικῆς βουλῆς τοῦ παλιμβούλου πρώην
Φλωρίνης καί τῶν ὁμοφρονούντων
τῇ παραφροσύνῃ αὐτοῦ;

Ἐάν οἱ Δεκατριμερῖται, πρώην Φλω-
ρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί
Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος,
ἦσαν συνεπεῖς μέ τό ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,,  ττόόττεε  θθάά  ἔἔππρρεεππεε ::
ΑΑ))  Νά ἐπέστρεφον ἐν μετανοίᾳ εἰς τήν
Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ὅπως
εἶχον πράξει ἐνωρίτερον ὁ Ζακύνθου
Χρυσόστομος Δημητρίου καί ὁ Δημη-
τριάδος Γερμανός Μαυρομάτης, καί
ὅπως κατέληξαν ἀργότερον οἱ ἄλλοι
δύο, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφο-
ρος Χατζῆς καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρ-
πος Λιώσης, 
ΒΒ)) 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, 
ΓΓ))  Νά εἶχον δεχθῇ τήν καθαίρεσίν των
εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν ὑπό τῆς Νεο-
ημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾽ ὅσον
ἐπίστευον ὅτι μέχρι τῆς μελλούσης Συ-
νόδου τά Μυστήριά της ἔχουν τήν Θείαν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί αἱ Πρά-
ξεις καί Ἀποφάσεις της εἶναι Ἔγκυροι, 
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Εἰς τήν ἑρμηνείαν τοῦ ὅρου ««ΔΔΥΥ--

ΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»» διεφώνη-
σαν ἐξ ἀρχῆς ἀρκετοί Ἁγιορεῖται
ὀπαδοί τοῦ πρώην Φλωρίνης, Καί εἰς
τήν συνέχειαν ἐπίσης δέν ἦσαν σύμ-
φωνοι μεταξύ των ὅλοι οἱ Φλωρινο-
Σεραφειμικοί ἀλλ᾽ ἐδιχάσθησαν. 

Τήν ἑρμηνείαν τήν ὁποίαν ἔδωσεν
εἰς τόν ὅρον αὐτόν ὁ πρώην Φλωρίνης
ττήήνν  ἐἐπποολλέέμμηησσεε  μμεεττααξξύύ  ἄἄλλλλωωνν  κκααίί  ὁὁ
ἈἈκκάάκκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς  ττόό  11993377..  ἘἘππιιττεεθθεείίςς
λλααύύρρωωςς  κκααττ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ  κκααίί  ἀἀννααθθεεμμααττίίσσααςς
ααὐὐττόόνν  δδιι᾽̓  ἐἐγγκκυυκκλλίίοουυ  ἐἐχχωωρρίίσσθθηη  ἀἀππ᾽̓
ααὐὐττόόνν.. Ἀργότερον, τό 11994455,, ὁ ἴδιος
ἐδημοσίευσεν πολυσέλιδον ἐπιστολήν
κατά τῆς διαστροφικῆς καί σοφιστικῆς
χρήσεως τοῦ ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡ--

ΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»» ὑπό τοῦ Φλωρίνης, ἀποδεικνύων
διά πολλῶν συντριπτικῶν ἐπιχειρη-
μάτων ὅτι ὁ ὅρος αὐτός δέν ἔχει ἐφαρ-
μογήν εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου, ἀλλά εἰς τάς περιπτώσεις
προσωπικῶν παραπτωμάτων κλη-
ρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν. Τμήματα
αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἔχουν παρατεθῆ εἰς
τάς σελίδας 113355--113366 τοῦ παρόντος.

Ἀργότερον διεμορφώθησαν δύο τά-
σεις. Τήν πρώτην ἐκπροσωπεῖ ὁ Θεο-
λόγος μοναχός ΘΘεεοοδδώώρρηηττοοςς  ΜΜααῦῦρροοςς,,

ὅστις διακηρύσσει πώς ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροο--
λλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς
κκααίί  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς  μμεεττααδδίίδδοουυνν  ττήήνν
ΧΧάάρριινν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς,,  διότι
κατ᾽ αὐτόν εεἶἶννααιι  μμόόννοονν  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ  κκααίί
ὄὄχχιι  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ ΣΣχχιισσμμααττιικκήή.. στηρι-
ζόμενος, ὡς λέγει, εἰς τό ὅτι ααὐὐττόό  ἦἦττοο
ττόό  φφρρόόννηημμαα  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς..

Τήν δευτέραν ἐκπροσωπεῖ ὁ Φιλό-
λογος Καθηγητής μοναχός ΜΜάάρρκκοοςς  ΧΧαα--
ννιιώώττηηςς,, ὅστις διακηρύσσει μετά πειθοῦς
ὅτι, ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εεἶἶννααιι
κκααίί  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ κκααίί  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ    ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑ--

ΤΤΙΙΚΚΗΗ  καί ὅτι τάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς  σσττεερροοῦῦνν--
ττααιι  ππααννττεελλῶῶςς  ττῆῆςς  ΧΧάάρριιττοοςς  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ
ΠΠννεεύύμμααττοοςς,,  διότι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. καί ὄχι οἱ
Νεοημερολογῖται, ἰσχυριζόμενος καί
αὐτός ὅτι ααὐὐττόό  ἦἦττοο  ττόό  φφρρόόννηημμαα  ττοοῦῦ
ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς..

Τό περίεργον καί παράξενον εἶναι
ὅτι, παρά τάς κκρρααυυγγααλλέέααςς  ἀἀννττιιθθέέσσεειιςς
ττωωνν,,  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, ἀποκα-
λοῦντες ὁ ἕνας τόν ἄλλον «ππλλααννεεμμέέ--
ννοονν»..  Τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ διαμάχη

ΗΗ    ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    «ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»
ΔΔΙΙΧΧΑΑΖΖΕΕΙΙ    ΤΤΟΟΥΥΣΣ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ

ΔΔ))  Νά ζήσουν ὡς Μοναχοί Νεοημε-
ρολογῖται καί νά μήν ἐξαπατοῦν
τόν κόσμον ὅτι εἶναι Παλαιοημερο-
λογῖται Ἐπίσκοποι ἤ Ἱερεῖς. 
ΕΕ))  Νά μήν ἰσχυρίζωνται κατά και-
ρούς ὅτι ἐπιστρέφουν εἰς τήν Ὁμο-

λογίαν τοῦ Μαΐου τοῦ 11993355..
ἈἈλλλλάά  εεἶἶννααιι  ππαασσιιφφααννέέςς  ὅὅττιι  οοἱἱ  ΦΦλλωω--

ρριιννιικκοοίί δδέένν  ὑὑππῆῆρρξξαανν  σσυυννεεππεεῖῖςς  οοὔὔττεε
δδιιααννοοηηττιικκάά  ἔἔννττιιμμοοιι  ἀἀκκόόμμηη  κκααίί  εεἰἰςς
ααὐὐττήήνν  ττήήνν  δδιιαακκήήρρυυξξιινν  ττοοῦῦ  ««ΔΔυυννάάμμεειι
κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»..
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των καί ττόό  ννααυυάάγγιιοονν τῶν Δεκατριμε-
ριτῶν ξεκινᾶ ἀπό τήν παρερμηνείαν
τοῦ ὅρου «ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»
τόν ὁποῖον ὁ πρώην Φλωρίνης ἔλαβεν
ἀπό τήν ὑποσημείωσιν τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήμου εἰς τόν Τρίτον Ἀποστολικόν
Κανόνα ἐν τῷ Πηδαλίῳ.

Τόν Μάϊον τοῦ 11993355,
ὁ πρώην Φλωρίνης εἶχε
κατανοήσει ὅτι ἡ ἡμε-
ρολογιακή καινοτομία
δέν ἐμπίπτει εἰς τήν ἐφ-
αρμογήν τῆς διακρίσεως
μεταξύ «ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ», ἀλλά συ-
νιστᾶ ΑΑΥΥΤΤΟΟΦΦΟΟΡΡΟΟΝΝ

ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑ.. Ὁ ἴδιος ἔγρα-
φεν:««......ἀἀππεεκκηηρρύύξξααμμεενν
ττήήνν  ΔΔιιοοιικκοοῦῦσσαανν  ΣΣύύννοο--
δδοονν  ππρρόό  ΣΣυυννοοδδιικκῆῆςς  κκρρίί--
σσεεωωςς  κκααίί  ἀἀπποοφφάάσσεεωωςς,,
οοὐὐχχίί  δδιιάά  λλόόγγοουυςς  ἠἠθθιικκοούύςς
κκααίί  ππρροοσσωωππιικκοούύςς,,  χχρρήή--
ζζοοννττααςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααίί  ἀἀπποοδδεείίξξεεωωςς,,
ἀἀλλλλάά  δδιιάά  λλόόγγοουυςς  ππλλάάννηηςς  κκααίί  ΑΑΥΥΤΤΟΟΦΦΟΟ--

ΡΡΟΟΥΥ    ΚΚΑΑΚΚΟΟΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑΣΣ,, ὡὡςς  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗ

κκααίί    ΚΚΑΑΚΚΟΟΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑ ττῆῆςς  ἩἩμμεερροολλοογγιιαακκῆῆςς
ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς»»  (βλέπε «ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιι--
κκόόνν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  ὡὡςς  ΚΚρριιττήήρριιοονν  ὈὈρρθθοο--
δδοοξξίίααςς»,,  Πρ. Φλωρίνης, 1935, σελ. 65).

Αὐτήν τήν ὁμολογίαν θέλων νά προ-
βάλῃ ὡς ττόό  ππρρααγγμμααττιικκόόνν  φφρρόόννηημμαα τοῦ
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὁ μμοονν..
ΜΜάάρρκκοοςς  ΧΧααννιιώώττηηςς  ἐπιχειρηματολογεῖ
ὡς ἑξῆς: ««ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΝΝ  ΑΑ´́,,  ΤΤΌΌ  «ΔΔΥΥΝΝΑΑ--

ΜΜΕΕΙΙ» ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ    ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑ..

ὉὉ  ΘΘεεοολλοογγιικκόόςς  ὍὍρροοςς  «ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ» δδέένν
ἀἀννααιιρρεεῖῖ  οοὐὐδδέέ  κκααττααρργγεεῖῖ  ττήήνν  ἔἔννννοοιιαανν  κκααίί

ττήήνν  οοὐὐσσίίαανν  ττοοῦῦ  ΣΣχχίίσσμμααττοοςς  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν
δδιιεεππρράάχχθθηη  ἀἀσσεεββῶῶςς  ἐἐνν  ττῷῷ  ΣΣώώμμααττιι  ττῆῆςς
ὅὅλληηςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἈἈννααττοολλιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληη--
σσίίααςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  ἡἡμμῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ..
ΤΤοοῦῦττοο  ββεεββααιιοοῖῖ  ααὐὐττόόςς  οοὗὗττοοςς  ὁὁ  ππρρωωττεερρ--
γγάάττηηςς  ττοοῦῦ  ὁὁλλεεθθρρίίοουυ  κκαακκοοῦῦ  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη--

σσιιαασσττιικκῆῆςς  ΔΔιιααιιρρέέσσεεωωςς
κκυυρρόόςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς
ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς,,  ἈἈρρχχιιεε--
ππίίσσκκοοπποοςς  ἈἈθθηηννῶῶνν  κκααίί
ππάάσσηηςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  ὅὅσσττιιςς
ὡὡςς  ἈἈρρχχιιμμααννδδρρίίττηηςς  κκααίί
ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη--
σσιιαασσττιικκῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς  ἐἐνν
ττῷῷ  ἘἘθθννιικκῷῷ  ΠΠααννεεππιι--
σσττηημμίίῳῳ,,  ὡὡςς  μμέέλλοοςς  ττῆῆςς
ὑὑππόό  ττῆῆςς  ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς
σσυυσσττααθθεείίσσηηςς  ἘἘππιιττρροο--
ππῆῆςς..  ..  ..  ..  ἀἀππεεφφάάννθθηη  ..  ..  ..
ὅὅττιι  οοὐὐδδεεμμίίαα  ἘἘκκκκλληησσίίαα
δδύύννααττααιι  ννάά  χχωωρριισσθθῇῇ  ττῶῶνν
λλοοιιππῶῶνν  κκααίί  ἀἀπποοδδεεχχθθῇῇ
ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν,,

χχωωρρίίςς  ννάά  κκαατταασσττῇῇ  ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ
ἀἀππέέννααννττιι  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν»»  (Μοναχοῦ
Μάρκου Χανιώτου, ΤΤόό  ἩἩμμεερροολλοογγιιαα--
κκόόνν ΣΣχχίίσσμμαα,,  Ἀθῆναι 1975, σελ. 47).

Ἀλλαχοῦ ὁ Μοναχός Μάρκος ἀποδει-
κνύει ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία
ἀπώλεσεν ἀμέσως τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ:
««ΕΕἶἶννααιι  εεὐὐννόόηηττοονν  ἑἑπποομμέέννωωςς  ὅὅττιι  ἡἡ
ἹἹεερρααρρχχίίαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
κκααιιννοοττοομμήήσσαασσαα  μμοοννοομμεερρῶῶςς  δδιιάά  ττοοῦῦ
ἐἐππααρράάττοουυ  ΝΝεεωωττεερριισσμμοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΓΓρρηηγγοο--
ρριιααννοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  μμέένν,,
ἐἐδδηημμιιοούύρργγηησσεε  ττόό  φφρριικκῶῶδδεεςς  ΣΣχχίίσσμμαα
εεἰἰςς  ὅὅλλοονν  ττόό  ΣΣῶῶμμαα  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ
ἈἈννααττοολλιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑττέέρροουυ

Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα,
Δυνάμει ἤ Ἐνεργείᾳ, Μονα-
χοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου,

Ἀθῆναι, 1973
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δδέέ,,  ἐἐξξέέκκλλιιννεε  ττοοῦῦ  ΘΘρριιγγκκοοῦῦ  ((ΣΣκκέέππηηςς))
ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  ττῶῶνν  ΠΠααττέέρρωωνν  ἀἀππωω--
λλέέσσαασσαα  ἐἐννττεεῦῦθθεενν  ττήήνν  ἉἉγγιιαασσττιικκήήνν
ΧΧάάρριινν  ττοοῦῦ  ΠΠααννααγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς..
ΤΤίίμμιιεε  ἀἀδδεελλφφέέ  ((ἀἀππεευυθθυυννόόμμεεννοοςς  εεἰἰςς
ττόόνν  μμοονν..  ΘΘεεοοδδώώρρηηττοονν  ΜΜααῦῦρροονν)),,  μμήή
ππλλααννᾶᾶσσααιι  λλοοιιππόόνν  ππρροοσσηηλλοούύμμεεννοοςς  εεἰἰςς
ττόό  γγρράάμμμμαα  ττῶῶνν  ἐἐππιιττιιμμίίωωνν  ««ἀἀφφοορριι--
ζζέέσσθθωω»»  κκααίί  ««ἀἀννααθθεεμμααττιιζζέέσσθθωω»»,,  ττάά
ὁὁπποοῖῖαα  οοὐὐδδεεμμίίαανν  ἔἔχχοουυνν  ἐἐφφααρρμμοογγήήνν  εεἰἰςς
ττήήνν  ππρροοκκεειιμμέέννηηνν  ππεερρίίππττωωσσιινν  ..  ..  ..  ..
μμήή  γγίίννεεσσααιι  δδιιάά  ττοοῦῦττοο  ἄἄθθεελλάά  σσοουυ  σσυυ--
ννεερργγόόςς  ττῶῶνν  πποολλεεμμίίωωνν  σσοουυ,,  ττῆῆςς  ἈἈλληη--
θθεείίααςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ
ΧΧρριισσττιιααννιικκῆῆςς  ἡἡμμῶῶνν
εεὐὐσσεεββεείίααςς,,  δδιιόόττιι  σσφφάάλλ--
λλεειιςς  εεἰἰςς  ττάά  κκααίίρριιαα!!»»
(αὐτόθι, σελ. 165).

Ὁ μοναχός Μάρκος
Χανιώτης χρησιμοποιεῖ
τά σημειούμενα ὑπό
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
εἰς τό ἹἹεερρόόνν  ΠΠηηδδάάλλιιοονν
διά νά ἀποδείξῃ εἰς τόν
μοναχόν Θεοδώρητον
ὅτι, ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροο--
λλόόγγιιοονν  εεἶἶννααιι  κκααίί  ΔΔυυννάά--
μμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ΣΣΧΧΙΙ--

ΣΣΜΜΑΑ.. Διότι κατά τόν
Ἅγιον Νικόδημον, ὁ
ὁποῖος εἰς τό σημεῖον αὐτό ἐπικα-
λεῖται τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν
Χρυσόστομον, οοἱἱ  ΛΛααττῖῖννοοιι  χχααρραακκττηη--
ρρίίζζοοννττααιι  ΣΣχχιισσμμααττιικκοοίί  δδιιάά  ττήήνν  ἈἈλλλλαα--
γγήήνν  ττοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ,,  «δδιιααττίί  ἐἐκκααιι--
ννοοττόόμμηησσαανν  ττόό  ΠΠαασσχχάάλλιιόόνν  ττοουυςς  κκααίί
ττόό  ΚΚααλλεεννττάάρριιοονν  ((ἡἡμμεερροολλόόγγιιοονν))»
(αὐτόθι, σελ. 212).

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος θεωρεῖ Σχι-
σματικούς τούς καινοτόμους τοῦ
Ἡμερολογίου ὡς ἀσεβήσαντας κατά
τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἄς
σημειωθῇ ὅτι δέν λέγει ὅτι πρέπει
νά γίνῃ πρῶτα Σύνοδος καί μετά νά
κηρυχθοῦν Σχισματικοί: «ΚΚααίί  ββλλέέ--
ππεειιςς,,  ἀἀγγααππηηττέέ,,  ππώώςς  ὁὁ  θθεεῖῖοοςς  ΧΧρρυυσσόό--
σσττοομμοοςς  ὀὀννοομμάάζζεειι  ΣΣχχιισσμμααττιικκοούύςς  ττοούύςς
ΛΛααττίίννοουυςς  δδιιάά  ττίί  ἐἐκκααιιννοοττόόμμηησσαανν  ττόό
ΠΠαασσχχάάλλιιόόνν  ττοουυςς  κκααίί  ΚΚααλλεεννττάάρριιοονν..  ..  ..
δδιιάά  ττίί  ἐἐχχωωρρίίσσθθηησσαανν  κκααττάά  ττοοῦῦττοο  ἀἀππόό
ἡἡμμᾶᾶςς,,  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  εεἶἶννααιι  ἔἔγγκκλληημμαα  ἀἀσσυυγγ--

χχώώρρηηττοονν,,  κκααττάά  ττόόνν
ααὐὐττόόνν  ἍἍγγιιοονν» (Ἅγιος
Νικόδημος, ὑποσημεί-
ωσις Ζ´ Ἀποστολικοῦ
Κανόνος, ἹἹεερρόόνν  ΠΠηη--
δδάάλλιιοονν,, σελ. 9).  

Κατανοῶν ὀρθῶς τήν
χρῆσιν τοῦ ὅρου «ΔΔυυ--
ννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»
καί ἐπιχειρηματολογῶν
ὡς Ματθαιϊκός, ὁ μο-
ναχός Μάρκος Χανιώ-
της γράφει: «ΔΔιιόόττιι  «ττάά
ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»,,
οοἱἱ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκοοίί  ααὐὐ--
ττοοίί  ὅὅρροοιι  δδέένν  ἔἔχχοουυνν  ττήήνν
θθέέσσιινν  ττωωνν  ἐἐνν  ττῇῇ  ππρροο--

κκεειιμμέέννῃῃ  ππεερριιππττώώσσεειι  ττῆῆςς  ἈἈννττοορρθθοο--
δδόόξξοουυ  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππιικκοοῦῦ
ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  κκααίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ
γγεεννεεσσιιοουυρργγόόςς  ααἰἰττίίαα  ττοοῦῦ  de facto ἤἤδδηη
ππρρααγγμμααττιικκοοῦῦ  ΣΣχχίίσσμμααττοοςς  δδηημμιιοουυρρ--
γγηηθθέέννττοοςς  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἹἹεερρααρρχχίίααςς  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς  εεἰἰςς  ττόό  ΣΣῶῶμμαα
ττῆῆςς  ὅὅλληηςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς» (Μοναχοῦ

Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα,
μοναχοῦ Μάρκου Χανιώ-

του, Ἀθῆναι, 1975
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Μάρκου Χανιώτου, ΤΤόό  ἩἩμμεερροολλοογγιιαα--
κκόόνν  ΣΣχχίίσσμμαα,,  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 ἐθελο-
τυφλῶν ὡς πρός τάς παλινωδίας του.

Τάς Παλινωδίας ὅμως τοῦ πρώην
Φλωρίνης τάς βλέπει ὁ μοναχός Θεο-
δώρητος Μαῦρος ὅστις καί τάς κατα-
δικάζει γράφων:«ΔΔυυσσττυυχχῶῶςς  ὅὅμμωωςς
οοὐὐδδέένναα  κκααρρππόόνν  ἐἐππέέφφεερρεενν  κκααίί  ἡἡ  ἐἐννέέρρ--
γγεειιάά  ττοουυ  ααὕὕττηη  ((ἤἤττοοιι  ααἱἱ  δδύύοο  ἘἘγγκκύύκκλλιιοοιι
ττοοῦῦ  ππρρ..  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ττόό  11994488  κκααίί  ττόό
11995500))  δδιιάά  πποολλλλοούύςς  ββεεββααίίωωςς  λλόόγγοουυςς,,  κκυυ--
ρριιώώττεερροοιι  ττῶῶνν  ὁὁπποοίίωωνν  ττυυγγχχάάννοουυνν,,  κκααθθ᾽̓
ἡἡμμᾶᾶςς,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑννόόςς,,  ἡἡ  ττυυφφλλήή  ὑὑππαακκοοήή  ττοοῦῦ
λλααοοῦῦ  εεἰἰςς  ττόόνν  ..  ..  ..  μμοοννααδδιικκόόνν,,  ὡὡςς  ἐἐππίί--
σσττεευυεε,,  ππρροοσσττάάττηηνν  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς
ΜΜααττθθααῖῖοονν,,  ἀἀφφ᾽̓  ἑἑττέέρροουυ  δδέέ,,  ἡἡ  μμήή  εεὐὐλλοογγίίαα
ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  εεἰἰςς  ττοοιιααύύττααςς  πποολλιιττιικκάάςς  ππωωςς
εεὐὐεελλιιξξίίααςς  ..  ..  ..  » (Θεοδώρητος Μαῦρος,
ΤΤόό  ἩἩμμεερροολλοογγιιαακκόόνν  ΣΣχχίίσσμμαα,,  Δυνάμει ἤ
Ἐνεργείᾳ, Ἀθῆναι 1973, σελ. 15). 

Ὁ αὐτός ΔΔΙΙΧΧΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ ἀπόψεων περί
τοῦ «ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ» παρατη-
ρεῖται καί εἰς τήν ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΧΧΗΗΝΝ τῶν δύο

Φλωρινοσεραφειμικῶν μερίδων, τῆς
ἐφημερίδος ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΛΛόόγγοοςς»»καί τῆς
««ΣΣυυννττοοννιισσττιικκῆῆςς  ἘἘππιιττρροοππῆῆςς»».. Ἡ Συν-
τονιστική Ἐπιτροπή εἰς τήν ἐκ 5522σελί-
δων δημοσίευσιν ««ΑΑΝΝΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΣΣ      ΒΒ´́»»,,
ἈἈθθῆῆννααιι,,  ΜΜάάρρττιιοοςς  11997755,, ἀνατρέπει δι᾽
ἰσχυρῶν ἐπιχειρημάτων τήν θεωρίαν
ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
μόνον ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»
Σχισματική. Χαρακτηρίζει δέ τήν θεω-
ρίαν αὐτήν ««ββλλάάσσφφηημμοονν»»,,  ««ππλλααννεεμμέέ--
ννηηνν»»,,  ««κκαακκόόδδοοξξοονν  φφρρόόννηημμαα»»,,καί λέγει
ὅτι οἱ φρονοῦντες αὐτήν ««ΟΟὐὐδδόόλλωωςς  δδιιαα--
φφέέρροουυνν  ττῶῶνν  ΑΑἱἱρρεεττιικκῶῶνν  ἐἐκκεείίννωωνν  ΜΜααννιι--
χχααίίωωνν»» (σελ. 37).

««ΔΔιιόόττιι  θθεεοολλοογγιικκῶῶςς  οοἱἱ  ὅὅρροοιι  ααὐὐττοοίί  εεἶἶννααιι
ἀἀννύύππααρρκκττοοιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ππεερρίί  ττοοῦῦ  ττεεττεε--
λλεεσσμμέέννοουυ  ἤἤδδηη  ΣΣχχίίσσμμααττοοςς  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ΝΝεε--
οοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς»» (σελ. 45). 

Ἄς μελετήσουν λοιπόν χωρίς προ-
κατάληψιν τήν ἀληθῆ ἔννοιαν τοῦ ὅρου
««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,, διά νά
φθάσουν ὄχι μόνον εἰς τήν ὁμόφωνον
ἑρμηνείαν του, ἀλλά καί νά καταλήξουν
εἰς τήν παντελῆ ἐγκατάλειψίν του, συν-
ειδητοποῦντες ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ
εὑρίσκονται ἐκτός Ἐκκλησίας.

ΗΗ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ    ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    11994488

ἩἩ  ἹἹσσττοορριικκήή  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηςς  ττῆῆςς
ππεερριιόόδδοουυ  ττοοῦῦ  11994488  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι::

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ἘἘππιι--
σσκκόόπποουυςς  ὥὥσσττεε  ννάά  ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι  ππιι--
σσττεεύύοουυνν  ππώώςς  ααὐὐττοοίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς
ΣΣύύννοοδδοοςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
κκααίί  ὅὅττιι  οοἱἱ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι  δδέένν  εεἶἶννααιι
ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἀἀλλλλάά  ΣΣχχιισσμμααττιικκοοίί..

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,, δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ἘἘππιι--
σσκκόόπποουυςς  ὥὥσσττεε  ννάά  ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι  ααἱἱ
ἰἰδδιικκααίί  ττωωνν  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ἐἐππιισσκκόόππωωνν  θθάά
ἦἦσσαανν  κκααννοοννιικκόόττεερρααιι  ἀἀππόό  ττάάςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ..

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,, δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ἘἘππιι--
σσκκόόπποουυςς ὥὥσσττεε  ννάά  ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:41 PM  Page 241



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 242-

ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοιι,,  μμέέ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιι--
κκήήνν σσυυννεείίδδηησσιινν,,  κκααίί  ννάά  δδιιααψψεεύύσσοουυνν
ττόόνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ὅὅττιι  ἦἦττοο  ὁὁ  μμόόννοοςς
ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς..

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς  οοἱἱ
ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,, δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηη--
σσαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  ὥὥσσττεε  ννάά  ἀἀφφήήσσοουυνν
δδιιααδδόόχχοουυςς  κκααίί  ννάά  μμήήνν  μμεεττααββααίίννοουυνν
οοἱἱ  ἐἐξξααππααττηηθθέέννττεεςς  ὀὀππααδδοοίί  ττωωνν  εεἰἰςς  ττόό
ἄἄλλλλοο  ἠἠμμιισσφφααίίρριιοονν  ττῆῆςς  γγῆῆςς  δδιιάά  ννάά
λλάάββοουυνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  δδιιααδδοο--
χχήήνν  κκααίί  ααὐὐττήήνν  κκααττάά  ττρρόόπποονν  ππααρράά--
ννοομμοονν..

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς  οοἱἱ
ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,, δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηη--
σσαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς,,  δδιιόόττιι  ἀἀννεεγγννώώρριι--
ζζοονν  ὅὅττιι  ἡἡ  ΠΠααπποογγέέννννηηττοοςς  ΝΝεεοοηημμεερροο--
λλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ΚΚααννοο--
ννιικκήή  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριι--
σσττοοῦῦ,,  ββάάσσεειι  ττῆῆςς  σσοοφφιισσττιικκῆῆςς  κκααίί
ἀἀλλχχηημμιισσττιικκῆῆςς  χχρρήήσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ὅὅρροουυ
««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιιἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»..  

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ππλλέέοονν  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςς
οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόό--
ννηησσαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  οοὔὔττεε  ππρρόό  ττοοῦῦ
11994488  οοὔὔττεε  μμεεττάά  ττόό  11994488,,  δδιιόόττιι  ΔΔΕΕΝΝ
ΗΗΣΣΑΑΝΝ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι..

ΚΚααίίττοοιι  ττόόττεε  ἦἦσσαανν  ππλλέέοονν  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςς
οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηη--
σσαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς,,  δδιιόόττιι  ἦἦσσαανν  ππίίσσττεειι
κκααίί  ἔἔρργγῳῳ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι  ὑὑπποοκκρριι--
ννόόμμεεννοοιι  ὡὡςς  ἄἄλλλλοοιι  ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ  ττόόνν
ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγίίττηηνν..

ἈἈφφ᾽̓  ἧἧςς  σσττιιγγμμῆῆςς  οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοιι  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ἘἘππιισσκκόό--
πποουυςς,,  δδέένν  ἔἔχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  οοὔὔττεε  ααὐὐττοοίί
οοὔὔττεε  οοἱἱ  ὁὁμμόόφφρροοννέέςς  ττωωνν  ννάά  ἐἐππιικκρρίίννοουυνν
ττόόνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοονν  δδιιάά  ττάάςς  ὑὑφφ᾽̓

ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,  μμᾶᾶλλλλοονν
δδέέ  κκααίί  ἐἐννοοχχοοπποοιιοοῦῦννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροονν
ἐἐππιικκρρίίννοοννττααςς  ααὐὐττάάςς,,  δδιιόόττιι  μμήή  χχεειιρροο--
ττοοννήήσσααννττεεςς  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι  ἀἀππέέδδεειιξξαανν  ὅὅττιι
ἦἦσσαανν ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ὅὅττιι  ΔΔΕΕΝΝ
ἦἦσσαανν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι,,  ὅὅττιι  ἦἦσσαανν  οοἱἱ  ΟΟΥΥΝΝΙΙ--
ΤΤΑΑΙΙ  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιισσμμοοῦῦ..

ἘἘάάνν ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ σύν
αὐτῷ ἐτύγχανον ὄντως κλήματα καρ-
ποφόρα τοῦ Ἀμπελῶνος Χριστοῦ, θά
προέβαινον καί οὗτοι εἰς χειροτονίαν
ἔἔσσττωω  κκααίί  ἑἑννόόςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,, ἵνα δείξω-
σιν ὅτι δέν ὑπόκεινται Διοικητικῶς
εἰς τήν Σχισματικήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά τῷ ὄντι ἐργάζονται διά
τήν παλινόρθωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.

ἘἘάάνν ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσό-
στομος καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπίστευον
ὅτι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐξέπεσεν
τῆς Ὀρθοδοξίας, δδιιααττίί  δδέένν  ττόόνν  ἈἈνναα--
θθεεμμάάττιισσαανν  ὡὡςς  ΚΚαακκόόδδοοξξοονν;;  ΔΔιιααττίί  δδέένν
ττόόνν  ἀἀππέέκκοοψψαανν  ὡὡςς  ΣΣχχιισσμμααττιικκόόνν;;  

ἘἘάάνν κατά τήν ἄποψιν τῶν πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τῶν
σύν αὐτῷ, αἱ χειροτονίαι Ἐπισκό-
πων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
τό 11994488 ἦσαν ἀντικανονικαί καί
ὑπό καθαίρεσιν, ὡς ἄκυραι καί παρά
κανόνας,

ΤΤόόττεε  δδιιααττίί αὐτοί δέν καθῄρεσαν
τόν Βρεσθένης καί τούς χειροτονη-
θέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ;

ΔΔιιόόττιι,,  ἔἔσσττωω  κκααίί  δδιιάά  ττῆῆςς  κκααθθααιιρρέέ--
σσεεωωςς,,  θθάά  ἐἐννήήρργγοουυνν  ὡὡςς  ἘἘκκκκλληησσίίαα  δδιι--
οοιικκηηττιικκῶῶςς  ἀἀννεεξξάάρρττηηττοοςς  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηη--
μμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς,,  ππρράάγγμμαα  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν
οοὔὔττεε  ἦἦσσαανν  οοὔὔττεε  ἐἐππίίσσττεευυοονν..

ΤΤόόττεε  δδιιααττίί ββάάσσεειι  ττῆῆςς  ὑὑπποοσσηημμεειι--
ώώσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΝΝιικκοοδδήήμμοουυ  εεἰἰςς  ττόόνν
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ΓΓ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα,,  δέν ἐδέχ-
θησαν ὡς ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΣΣ τάς χειρο-
τονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρε-
σθένης Ματθαίου, ὡς ΔΔυυννάάμμεειι
μμόόννοονν  κκααίί  οοὐὐχχίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ ἀκύρους
καί ἀντικανονικάς, μέχρι ἐκδικά-
σεως ὑπό μελλούσης Συνόδου; Διότι
ἐδῶ ἔχει κανονικήν ἐφαρμογήν αὐτή
ἡ ὑποσημείωσις καί ὄχι διά τήν Νε-
οημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν
περίπτωσιν τῆς ὁποίας εἶναι ἄσχε-
τος. 

ἸἸδδοούύ  ττίί  λλέέγγεειι  ἡἡ  ὑὑπποοσσηημμεείίωωσσιιςς::
«ὍὍθθεενν  σσφφάάλλλλοουυσσιι  μμεεγγάάλλωωςς  ἐἐκκεεῖῖννοοιι
οοἱἱ  ἀἀννόόηηττοοιι  ὅὅπποουυ  λλέέγγοουυσσιινν,,  εεἰἰςς  ττοούύςς
ππααρρόόννττααςς  κκααιιρροούύςς,,  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ππααρράά  κκαα--
ννόόννααςς  χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττεεςς  ἱἱεερρωωμμέέννοοιι
εεἶἶννααιι  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  κκααθθῃῃρρηημμέέννοοιι..  ἹἹεερροο--
κκααττήήγγοορροοςς  γγλλῶῶσσσσαα  εεἶἶννααιι  ἐἐκκεείίννηη
ὅὅπποουυ  ἀἀννοοήήττωωςς  ττάά  ττοοιιααῦῦτταα  λλόόγγιιαα
φφλλυυααρρεεῖῖ,,  μμήή  ννοοοοῦῦσσαα  ὅὅττιι,,  ἡἡ  ππρροοσσττααγγήή
ττῶῶνν  ΚΚααννόόννωωνν,,  χχωωρρίίςς  ττήήνν  ἔἔμμππρραα--
κκττοονν  ἐἐννέέρργγεειιαανν  ττοοῦῦ  ββ´́  ππρροοσσώώπποουυ,,
ἤἤττοοιι  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  εεἶἶννααιι  ἀἀττέέλλεεσσττοοςς,,
ἀἀμμέέσσωωςς  κκααίί  ππρρόό  κκρρίίσσεεωωςς  μμήή  ἐἐννεερρ--
γγοοῦῦσσαα  κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττήήνν» (Ἅγιος Νικό-
δημος, ὑποσημείωσις Γ´ Ἀποστολι-
κοῦ Κανόνος, ἹἹεερρόόνν  ΠΠηηδδάάλλιιοονν,, σελ.
4-5).

ΔΔιιόόττιι  ττόόττεε  θθάά  ἀἀννεεγγννώώρριιζζοονν  κκααίί
ἄἄλλλληηνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  εεἰἰςς  ττήήνν
ἙἙλλλλάάδδαα,,  ἐἐκκττόόςς  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιι--
ττιικκῆῆςς,,  ττήήνν  δδιιάά  ττοοῦῦ  ΜΜααττθθααίίοουυ  σσυυννεεχχιι--
σσθθεεῖῖσσαανν,,  κκααίί  θθάά  ὑὑπποοχχρρεεοοῦῦννττοο  ννάά
εεἶἶννααιι  εεἰἰςς  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαανν  μμεεττ᾽̓  ααὐὐττῆῆςς..
ΑΑὐὐττόό  ὅὅμμωωςς  θθάά  ἀἀπποοττεελλοοῦῦσσεε  ππρροοσσββοο--
λλήήνν  δδιιάά  ττόό  κκῦῦρροοςς  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  ἐἐππίί--
σσττεευυοονν  ὅὅττιι  ἔἔχχεειι  ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήή
ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ππρράάγγμμαα  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  οοὔὔττεε

δδύύννααννττααιι  οοὔὔττεε  ἀἀννέέχχοοννττααιι  ννάά  πποοιι--
ήήσσοουυνν,,  ὡὡςς  ὁὁμμοογγάάλλαακκττοοιι  ααὐὐττῆῆςς..

ΒΒάάσσεειι  ττοοῦῦ ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  οοὐὐχχίί  ἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ 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 καταδι-
κάσῃ ἤ ἀθωώσῃ αὐτούς.

ἈἈλλλλάά  ττόόττεε  θθάά  ἐἐπποορρεεύύοοννττοο  ἄἄννεευυ
ἀἀννττιιφφάάσσεεωωςς  κκααίί  χχωωρρίίςς  δδύύοο  μμέέττρραα  κκααίί
δδύύοο  σσττααθθμμάά,,  ππρράάγγμμαα  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  οοὔὔττεε
ἐἐππιιττρρέέππεεττααιι  οοὔὔττεε  σσυυμμββιιββάάζζεεττααιι  μμέέ
ττήήνν  φφύύσσιινν  ττῆῆςς  ΣΣχχιιζζοοφφρρεεννεείίααςς  ττωωνν..

Ἐφ᾽ ὅσον δέν δέχονται τάς ὑφ᾽
ἑνός χειροτονίας ἰσχυριζόμενοι ὅτι
ὑπῆρχον καί ἄλλοι τρεῖς Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι, ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙ,, μετά τάς χει-
ροτονάς τοῦ 11994488 ὅτε ἦσαν τρεῖς
Ἐπίσκοποι καί μετά τό 11995500 ὅταν
ἦσαν τέσσαρες, δδέένν  σσυυννεεδδρρίίαασσαανν  ὡὡςς
ΣΣύύννοοδδοοςς  ννάά  ττόόνν  κκααττααδδιικκάάσσοουυνν  κκααίί
ννάά  ππρροοββοοῦῦνν  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιισσκκόό--
ππωωνν  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι  κκααίί  ννάά  ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι
εεἶἶννααιι  ἄἄλλλληη  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ἀἀππόό  ττήήνν  ΝΝεε--
οοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν;;  

Διότι δέν ἐπίστευον ὅτι εἶναι Σύνο-
δος 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. ΔΔιι᾽̓  ὅὅ
δδέένν  δδύύννααννττααιι  ππλλέέοονν  ννάά  ἀἀρρννηηθθοοῦῦνν
ττήήνν  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ττῶῶνν  χχεειιρροο--
ττοοννιιῶῶνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεε--
σσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ..  
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11))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος
Κανονική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
22))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Τελεῖ Ἔγκυρα Μυστήρια
ἔχοντα Ἁγιαστικήν Χάριν καί παρέ-
χοντα Σωτηρίαν.
33))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Οἱ ἐν Ἑλλάδι Χριστιανοί
πρέπει νά ὑπακούουν καί νά ὑπο-
τάσσωνται εἰς αὐτήν καί ὄχι εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..
44))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  ::  Ὅλαι αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι
αἱ ἀκολουθοῦσαι τό Παλαιόν Ἡμερο-
λόγιον καλῶς τήν δέχονται εἰς Κανο-
νικήν Πνευματικήν Ἐπικοινωνίαν. 
55))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Οἱ Γ.Ο.Χ., οἱ ἀντιδράσαν-
τες τό 11992244  κατά τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ
Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου καί δια-
κόψαντες πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν ἐπι-
κοινωνίαν μετά τῶν Νεοημερολο-
γιτῶν καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς,
εἶναι οἱ πραγματικοί αἴτιοι τοῦ Σχί-
σματος, εἶναι Σχισματικοί, εἶναι Πρα-
ξικοπηματεῖαι, δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι,
ἀλλά Κακόδοξοι, δέν ἔχουν Ἱερωσύνην,
καί τά Μυστήριά τους εἶναι Ἄκυρα
καί ἄμοιρα τῆς Θείας Χάριτος,
66))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, αα))  Δη-
μητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης,
ββ)) πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Κα-
βουρίδης καί γγ)) Ζακύνθου Χρυσόστο-
μος Δημητρίου, μέ τήν Ἀποκήρυξιν
τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας

καί τάς χειροτονίας τεσσάρων Ἐπι-
σκόπων τό 11993355,, κατέστησαν Πρω-
ταίτιοι Σχίσματος καί Ἀρχηγοί Ἐπα-
ναστατικῆς, Σχισματικῆς, Κακοδόξου
Ἐκκλησίας, ὡὡςς  ἄἄλλλλοοιι  ΠΠρροοττεεσσττάάννττααιι..
77))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 11993355
εἶναι Πραξικοπηματικαί, Ἄκυροι, Ἀνε-
νέργητοι, Ἀνίεροι, στερούμεναι τῆς
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς,, καί θέτουν τούς
Πραξικοπηματίας ὑπό Καθαίρεσιν.
88))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Ἡ ποινή τῆς Καθαιρέσεως
ἡ ὁποία ἐπεβλήθη ὑπό τῆς Νεοημερο-
λογιτικῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τούς χει-
ροτονήσαντας καί εἰς τούς χειροτονη-
θέντας, ττόόνν  ΜΜάάϊϊοονν  ττοοῦῦ  11993355,, εἶναι
κατά πάντα Νόμιμος καί Ἰσχυρά, ὡς
ἐπιβληθεῖσα ὑπό Ἐκκλησίας ἐχούσης
τήν Θείαν Χάριν καί τό δεσμεῖν καί
λύειν, ἡ δέ ἐπαναφορά τῶν καθαιρεθέν-
των εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν εἶναι
Κανονικῶς ὑποστατή καί οἱ καθαιρε-
θέντες ὤφειλον πειθαρχῆσαι ἀμέσως.
99))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  ::Οἱ μή πειθαρχήσαντες εἰς τάς
ἀποφάσεις τῆς Νεοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας Κληρικοί ὑπόκεινται εἰς ἀφο-
ρισμόν ὡς ἀπατεῶνες καί εἶναι ὑπόδικοι
εἰς Ἐκκλησιαστικά καί Πολιτικά Δικα-
στήρια ἐπί ἀντιποιήσει Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρχῆς καί ἐπί παραπλανήσει τῶν ἀκο-
λουθούντων αὐτούς, μέ ὅλας τάς συνε-
πείας τῆς καταδίκης, ἀποσχηματισμοῦ,

ΕΕΑΑΝΝ    ΗΗ    ΝΝΕΕΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ    
ΔΔΕΕΝΝ    ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ    ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ    ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣΗΗΣΣ    

ΣΣΥΥΓΓΚΚΛΛΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ    ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΥΥ      ΣΣΥΥΝΝΟΟΔΔΟΟΥΥ,,    
ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ    ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΟΟΧΧΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»»  

ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  ππααρρεερρμμήήννεευυεενν  σσοοφφιισσττιικκῶῶςς  κκααίί  ἐἐππεεκκααλλεεῖῖττοο  ὡὡςς  ππλλάάννοοςς  πποολλιιττιικκόόςς
ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ἀἀππόό  ττόό  11993366  κκααίί  ἐἐννττεεῦῦθθεενν
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φυλακίσεως, ἐξορίας, κατεδαφίσεως τῶν
εὐκτηρίων οἴκων των καί λοιπά. 
1100))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Οἱ Παλαιοημερολογῖται
εἶναι ἀβάπτιστοι, ἀκοινώνητοι, ἀνίε-
ροι, ἀχειροτόνητοι, ἀστεφάνωτοι
καί τά λοιπά.
1111))  ΤΤΟΟΤΤΕΕ  :: Οἱ Πέντε Ἐπίσκοποι,
Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλω-
ρίνης Χρυσόστομος, Κυκλάδων Γερ-
μανός, Μεγαρίδος Χριστόφορος, καί
Διαυλείας Πολύκαρπος, σύμφωνα μέ
τήν θέσιν τους περί τοῦ ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ,,  εἶχον πράγματι καθαιρεθῆ
καί ὑποβιβασθῆ εἰς τήν τάξιν τῶν
μοναχῶν ὡς ἀνίεροι. Ὁ μόνος συνε-
πής εἰς τό ἀνωτέρω σόφισμα τοῦ ΔΔυυ--

ννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ ἦτο ὁ Ζακύνθου
Χρυσόστομος, ὅστις ἐν μετανοίᾳ
ἐπέστρεψεν εἰς τό Νέον Ἡμερολό-
γιον. Οἱ ἄλλοι πέντε, ἐν πλήρει ἀσυ-
νειδησίᾳ, ἐνέπαιζον ἑαυτούς καί ἀλλή-
λους καί τόν ἁπλοῦν λαόν, χωρίς
εἰλικρίνειαν, συνέπειαν  ἤ ἐντροπήν.

Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τοῦ ἀπό
τρίποδος τῆς Πυθείας χρησμοῦ περί ΔΔυυ--
ννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ καί τῆς ἀλχημείας
τῶν πολλαπλῶν ἑρμηνειῶν τοῦ ὅρου.

Ἡ σσοοφφιισσττεείίαα δέν ἔχει οὔτε λογι-
κήν οὔτε ἠθικήν, οὔτε ἀντικειμενι-
κότητα οὔτε ἀμεροληψίαν, ἀλλά
εἶναι διαβολική πολιτική, ἀλχημεία
καί κεροσκοπισμός.

ΤΤΙΙ    ΣΣΗΗΜΜΑΑΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ    ΑΑΙΙ    ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ    «ΟΟΥΥΝΝΙΙΑΑ» ΚΚΑΑΙΙ    «ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ»

ἩἩ  ΛΛέέξξιιςς  ««ΟΟΥΥΝΝΙΙΑΑ»» εεἶἶννααιι  ΠΠοολλωωννιικκήή
ἐἐκκ  ττοοῦῦ  uniti κκααίί  σσηημμααίίννεειι  ἕἕννωωσσιιςς..
««ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ»»  σσηημμααίίννεειι  ἑἑννωωττιικκοοίί..
ΤΤάά  ὀὀννόόμμαατταα  ααὐὐττάά  μμεεττεεδδόόθθηησσαανν  κκααίί
εεἰἰςς  ἄἄλλλλααςς  χχώώρρααςς..

ΠΠααρράά  ττόό  θθεεττιικκόόνν  ππεερριιεεχχόόμμεεννοονν  ττῶῶνν
λλέέξξεεωωνν  ««ἕἕννωωσσιιςς»» κκααίί  ««ἑἑννωωττιικκοοίί»»,, εεἰἰςς
ττήήνν  ππεερρίίππττωωσσιινν  ττῆῆςς  χχρρήήσσεεώώςς  ττωωνν  εεἰἰςς
ττάάςς  σσχχέέσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν,,  ἡἡ
σσηημμαασσίίαα  ττωωνν  εεἶἶννααιι  ἄἄκκρρωωςς  ἀἀρρννηηττιικκήή,,
ββλλάάσσφφηημμοοςς  κκααίί  ΑΑἱἱρρεεττιικκήή,,  ὑὑπποοχχθθόό--
ννιιοοςς  κκααίί  ἀἀπποορρρριιππττέέαα..

ΤΤόό  ἱἱσσττοορριικκόόνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσιιαα--
σσττιικκῆῆςς  χχρρήήσσεεωωςς  ττῆῆςς λλέέξξεεωωςς  ΟΟΥΥΝΝΙΙ--
ΤΤΑΑΙΙ ἀἀννάάγγεεττααιι  εεἰἰςς  ττόόνν  1166οονν  ααἰἰῶῶνναα,,
κκααίί  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωςς  εεἰἰςς  ττόό  11559966,,  ὅὅτταανν
οοἱἱ  ΠΠααππιικκοοίί  ππρροοσσεεππάάθθοουυνν  ννάά  ππρροοσσηηλλυυ--
ττίίσσοουυνν  ττήήνν ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν
ττῆῆςς  ΠΠοολλωωννίίααςς  κκααίί  ννάά  ἐἐξξααππλλώώσσοουυνν
ττήήνν  ΑΑἵἵρρεεσσίίνν  ττωωνν εεἰἰςς  ὅὅλλοουυςς  ἐἐνν  γγέέννεειι

ττοούύςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυςς  ττῆῆςς  ἈἈννααττοολλῆῆςς,,  χχρρηη--
σσιιμμοοπποοιιοοῦῦννττεεςς  ππααννττοοεειιδδεεῖῖςς  ββιιααιιοο--
ππρρααγγίίααςς,,  φφόόννοουυςς,,  ἐἐγγκκλλήήμμαατταα ππάάσσηηςς
φφύύσσεεωωςς  κκααίί  κκαατταασσττρροοφφάάςς..

ΟΟἱἱ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ττῆῆςς  ΠΠοολλωωννίίααςς  εεὑὑρριι--
σσκκόόμμεεννοοιι  εεἰἰςς  δδεειιννήήνν  θθέέσσιινν  ἐἐδδέέχχθθηησσαανν
ττήήνν  ὑὑπποοχχώώρρηησσιινν,,  ννάά  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ὅὅλλαα
ττάά  ἐἐξξωωττεερριικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττῶῶνν
ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν,,  ἀἀλλλλάά  ἐἐσσωωττεερριικκῶῶςς  κκααίί
οοὐὐσσιιαασσττιικκῶῶςς  ννάά  εεἶἶννααιι  ΠΠααππιικκοοίί..  ΔΔιιεεττήή--
ρροουυνν  ττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ΠΠααρράάδδοοσσίίνν  ττωωνν,,
ὅὅλλαα  ττάά  ὈὈρρθθόόδδοοξξαα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  ττυυππιικκάά
κκααίί  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  κκααθθώώςς  κκααίί  ττήήνν
ἀἀμμφφίίεεσσιινν  ττοοῦῦ  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ΚΚλληηρριικκοοῦῦ,,
μμέέ  ττήήνν  δδιιααφφοορράάνν  ὅὅττιι  ἐἐμμννηημμόόννεευυοονν  ττόόνν
ΠΠάάππαανν,,  ἐἐλλάάμμββααννοονν  ὑὑππ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ  ττάάςς
χχεειιρροοττοοννίίααςς  κκααίί  δδιιοοιικκοοῦῦννττοο  ὑὑππ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ,,
ἀἀννααγγννωωρρίίζζοοννττεεςς  ααὐὐττόόνν  ὡὡςς  ἀἀννωωττάάττηη
ττωωνν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἈἈρρχχήήνν  κκααίί  κκοοιι--
ννωωννοοῦῦννττεεςς  μμέέ  ὅὅλλααςς  ττοουυ  ττάάςς  ΑΑἱἱρρέέσσεειιςς..  
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ἈἈννεεγγννώώρριιζζοονν  δδηηλλααδδήή  ὅὅττιι  ὁὁ  ΠΠάάππααςς
δδέένν  εεἶἶννααιι  ΑΑἱἱρρεεττιικκόόςς  ἤἤ  ΣΣχχιισσμμααττιικκόόςς,,
ὅὅττιι  ἔἔχχεειι  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ΠΠίίσσττιινν  κκααίί
ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ΔΔιιααδδοοχχήήνν,,  ὅὅττιι  ττάά  ΜΜυυ--
σσττήήρριιάά  ττοουυ  εεἶἶννααιι  ἔἔγγκκυυρραα  κκααίί  ἔἔχχοουυνν
ττήήνν  ΧΧάάρριινν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς,,  ὅὅττιι
ττάά  ττέέκκνναα  ττῶῶνν  ΠΠααππιικκῶῶνν  δδέένν  ππρρέέππεειι
ννάά  ββααππττίίζζωωννττααιι  ἤἤ  ννάά  μμυυρρώώννωωννττααιι,,
ὅὅττιι  ττόό  ΜΜῦῦρροονν  ττῶῶνν  ΠΠααππιικκῶῶνν  ἔἔχχεειι
ἉἉγγιιαασσττιικκήήνν  ΧΧάάρριινν,,  κκααίί  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ἡἡ
ΚΚααννοοννιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  κκααίί  ὅὅλλααιι  ααἱἱ
ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  εεἶἶννααιι  κκααθθ᾽̓  ὑὑππααγγόόρρεευυ--
σσιινν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς..

ΤΤόό  ααὐὐττόό  ππρρεεσσββεεύύοουυνν  κκααίί  οοἱἱ  ΔΔεεκκαα--
ττρριιμμεερρῖῖττααιι  ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιμμιικκοοίί
δδιιάά  ττοούύςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττααςς  κκααίί  ττήήνν
ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττωωνν,,  δδιι᾽̓  ὅὅ  κκααίί  ἔἔλλααββοονν  ππααρρ᾽̓
ααὐὐττῶῶνν  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἐἐππιι--
σσκκοοππιικκήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττόό  11996600  ἀἀππόό
ττόόνν  ΣΣεερρααφφεείίμμ  κκααίί  ττόόνν  ΘΘεεόόφφιιλλοονν  κκααίί
ττόό  11996622  ἀἀππόό  ττόόνν  ΛΛααττιιννόόφφρροονναα  ΛΛεε--
όόννττιιοονν..  ΔΔιι᾽̓  ααὐὐττόό  εεἶἶννααιι  ὄὄννττωωςς  κκααίί  δδιι--

κκααίίωωςς  λλέέγγοοννττααιι  ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ
ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιισσμμοοῦῦ..

Οἱ Δεκατριμερῖται Φλω-
ρινοσεραφειμικοί εἶναι οἱ
Οὐνῖται τοῦ Νεοημερολο-
γιτισμοῦ καί πρεσβεύουν
ἕνα ἰδιότυπο Παλαιοημε-
ρολογιτικόν Οἰκουμενι-
σμόν κατά τά πρότυπα τῆς
ΠΠρροοττεεσσττααννττιικκῆῆςς  ἈἈοορράάττοουυ
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, περί τῆς ὁποίας
πιστεύουν ὅτι ἔχει μέλη
εἰς ὅλα τά ἑτερόδοξα Χρι-
στιανικά Δόγματα καί εἰς
ὅλας τάς θρησκείας. Παρό-
μοια ἔχουν κατ᾽ ἐπανάληψιν
διακηρύξει καί γράψει εἰς

φυλλάδια οἱ Δεκατριμερῖται, οἱ ὁποῖοι
ἐἐλλππίίζζοουυνν  «ππώώςς  ὁὁ  ΧΧρριισσττόόςς  θθάά  λλυυττρρώώσσῃῃ
ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττοουυ  κκααίί  θθάά  ττήήνν  δδυυνναα--
μμώώσσῃῃ,, ἐἐππιισσυυννάάζζοοννττααςς  ττάά  ττέέκκνναα  ττηηςς
((μμαακκάάρριι  ννάά  εεἶἶννααιι  κκααίί  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ΝΝεεοοηημμεε--
ρροολλοογγῖῖττααιι  κκααίί  ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι))  ττοούύςς
θθέέλλοοννττααςς  σσωωθθῆῆννααιι,,  ἐἐκκ  ττῶῶνν  δδιιααφφόόρρωωνν
««ἐἐκκκκλληησσιιῶῶνν»»,,  ππααρρααττάάξξεεωωνν  κκααίί  ὁὁμμάά--
δδωωνν,, ἐἐνν  σσππηηλλααίίοοιιςς  κκααίί  οοἴἴκκοοιιςς  κκααίί  κκααττάά
μμόόννααςς,,  εεἰἰςς  ΜΜίίαανν,,  ἉἉγγίίαανν,,  ΚΚααθθοολλιικκήήνν  κκααίί
ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  δδιιάά  ννάά  ββαα--
σσιιλλεεύύσσῃῃ  μμααζζίί  ττοουυςς  μμέέχχρριι  ττήήνν  ΔΔεευυττέέρραανν
ΠΠααρροουυσσίίαανν  ΤΤοουυ»..  

ΚΚααττ᾽̓  ααὐὐττοούύςς,,  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ἔἔχχεειι  μμέέλληη
κκααίί  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττααςς  κκααίί  ΠΠααλλααιιοοηη--
μμεερροολλοογγίίττααςς  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν
κκααίί  ἀἀπποοχχρρώώσσεεωωνν..

ἩἩ  ἹἹσσττοορριικκήή  ἀἀλλήήθθεειιαα  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς
ττοοῦῦ  11994488,,  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν  ἀἀππέέδδεειιξξαανν  κκααίί
ἐἐγγγγρράάφφωωςς  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ττέέσσσσααρρεεςς  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοιι,,  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι  ὁὁ  μμόόννοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς
ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἦἦττοο  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς..

Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β ́ἐν μέσῳ ΟΥΝΙΤΩΝ
ἐπισκόπων καί καρδιναλίων. Οἱ Οὐνῖται φαίνονται

ἐξωτερικά ὡς Ὀρθόδοξοι ἀλλά ἀναγνωρίζουν
καί μνημονεύουν τόν Πάπα, πιστεύουν ὅτι ἔχει

Μυστήρια, Θείαν Χάριν καί Ἀποστολικήν Διαδο-
χήν, καί τόν τιμοῦν ὡς Κεφαλήν τῆς Ἐκκλησίας.
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Δέν ὑπῆρχον ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπί-
σκοποι πλήν τοῦ Βρεσθένης οἱ ὁποῖοι
νά ἠγνοήθησαν. Ἀκόμη καί νά εἶχον
ἀγνοηθῆ, τό ὁποῖον εἶναι ψευδέστατον,
δδιιααττίί  οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς  ααὐὐττοοίί  δδέένν  ππρροοέέββηησσαανν
εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιισσκκόόππωωνν,,  ἀἀλλλλάά  ἤἤ
ππρροοσσεεχχώώρρηησσαανν  εεἰἰςς  ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροολλόό--
γγιιοονν  ἤἤ  ἀἀππέέθθααννοονν  μμέέ  ττόό  ««ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ

ΚΚΑΑΙΙ    ΟΟΧΧΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ»»  κκααίί  ττήήνν  ὑὑπποο--
κκρριιττιικκήήνν  ἀἀννααμμοοννήήνν  μμεελλλλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόό--
δδοουυ  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  δδέένν  ἔἔγγιιννεε  μμέέχχρριι  σσήήμμεερροονν;;  

ἈἈλλλλάά  κκααίί  ἐἐάάνν  ἐἐγγέέννεεττοο  μμίίαα  ννέέαα
ΣΣύύννοοδδοοςς,,  ἀἀππόό  πποοίίοουυςς  θθάά  ἀἀππεεττεελλεεῖῖττοο;;
ἈἈππόό  ττοούύςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττααςς  κκααίί  ττοούύςς

κκοοιιννωωννοοῦῦννττααςς  ααὐὐττοοῖῖςς,,  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  θθάά
ἐἐδδίίκκααζζοονν  ττόόνν  ἑἑααυυττόόνν  ττωωνν;;  ΟΟἱἱ  ἴἴδδιιοοιι
θθάά  ἦἦσσαανν  κκααίί  ΔΔιικκααζζόόμμεεννοοιι κκααίί  ΔΔιικκαα--
σσττααίί κκααίί  ΚΚααττήήγγοορροοιι κκααίί  ΜΜάάρρττυυρρεεςς;;

Δέν εἶναι δυνατόν νά παραβλέπῃ
κανείς ὅτι, μία Σύνοδος, διά νά
εἶναι καί νά θεωρῆται Ὀρθόδοξος,
διά νά ἐκδόσῃ Ἐγκύρους Ἀποφά-
σεις ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, πρέπει νά
ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρω ἀποδεχθῇ ὅλας
τάς Ἀποφάσεις τῶν προηγουμένων
Ὀρθοδόξων Συνόδων, τῶν ὁποίων
θά ἀποτελῇ τήν σύμφωνον συνέ-
χειαν καί πρός τάς ὁποίας δέν θά

Τό παραπλεύρως περιοδικόν
τοῦ Ἀστορίας Πέτρου Ἀστυ-
φίδου, Πυρσός Ὀρθοδοξίας,
Ἀπρίλιος 30, 1979, εἶναι ἡ
πλέον ἀντιπροσωπευτική
ἔκφρασις τοῦ φρονήματος
τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ
Οἰκουμενισμοῦ τῶν Φλωρι-
νοσεραφειμικῶν ΟΥΝΙΤΩΝ

τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
Τό σχεδιάγραμμα παρουσιά-
ζει ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί
τάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλη-

σίας Νέου καί Παλαιοῦ Ἡμε-
ρολογίου, καθώς καί τάς
παρατάξεις τῶν Γ.Ο.Χ.

Ἑλλάδος, ὡς συναπαρτί-
ζοντα 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 Νεοημερολογι-
τική Ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδο-

ξος; Καί διατί δέν δέχονται τήν ἐγκυρότητα τῶν Ἀποφάσεων αὐτῆς ἡ ὁποία
τούς καθῄρεσε καί ἐπανέφερεν αὐτούς εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν;  

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 247



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 248-

ἀντιτίθεται οὔτε θά ἀντιφάσκῃ. Εἰ
δέ ἄλλως θά εἶναι Αἱρετική Ὁπότε
μία μέλλουσα Σύνοδος ἡ ὁποία θά
συνήρχετο ποτέ, κατά τήν προσδο-
κίαν τῆς πλάνης τῶν Φλωρινικῶν, διά
νά κρίνῃ τό Νέον Παπικόν Ἡμερο-
λόγιον, θθάά  ππρρέέππεειι  ννάά  ἀἀπποοδδεεχχθθῇῇ τάς
Ἀποφάσεις τῶν προηγουμένων περί
αὐτοῦ Πανορθοδόξων Συνόδων (11558833,,
11558877,,  11559933,, 11884488) καί νά δεχθῇ τήν
ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΗΗΝΝ κκααίί  ττόόνν  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙ--
ΣΣΜΜΟΟΝΝ 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 ὑπο-
χρέωσιν νά τήν ἀπορρίψουν.

Δέν ὑφίσταται λοιπόν ππρρααγγμμααττιικκόόςς
λλόόγγοοςς  ἀἀννααμμοοννῆῆςς διά νά κριθῇ εἰς τό μέλ-
λον τό Νέον Ἡμερολόγιον, ὡς νά μήν
εἶχε λάβει θέσιν περί αὐτοῦ ἡ Ἐκκλη-
σία. ἩἩ  κκρρίίσσιιςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς    εεἶἶννααιι
δδεεδδοομμέέννηη  κκααίί  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ..

Οὔτε καί ττυυππιικκόόςς  λλόόγγοοςς  ἀἀννααμμοοννῆῆςς
ὑφίσταται, ὡς νά ἦτο ἀναγκαῖον νά
ἐπιβληθῇ ὑπό Συνόδου ἡ ὑπάρχουσα
Καταδικαστική Ἀπόφασις. Διότι ττόό
ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  κκααττεε--
γγννωωσσμμέέννηηνν  κκααιιννοοττοομμίίαανν..

ἩἩ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα
δδέένν  εεἶἶννααιι  ΔΔυυννάάμμεειι  ΣΣχχιισσμμααττιικκήή..  ΕΕἶἶννααιι
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ    ΣΣΧΧΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ εεὐὐθθύύςς
ἀἀμμέέσσωωςς  ἀἀππόό  ττῆῆςς  1100ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ  11992244,,
ὅὅττεε  εεἰἰσσήήγγααγγεε  ττόό  ΠΠααππιικκόόνν  ἩἩμμεερροολλόό--
γγιιοονν,,  ττόό  φφέέρροονν  ἐἐππίί  ττῶῶνν  δδεεχχοομμέέννωωνν
ααὐὐττόό  ττήήνν  ἀἀμμεεττάάκκλληηττοονν  κκααττααδδίίκκηηνν  κκααίί
ττόό  ΑΑἰἰώώννιιοονν  ἈἈννάάθθεεμμαα  ττῆῆςς  ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟ--
ΞΞΟΟΥΥ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ..

Οἱ Φλωρινικοί Ἐπίσκοποι ἀπέ-
θανον πλανῶντες καί πλανώμενοι

μέ τό κενολόγημα περί μελλούσης
Συνόδου, χωρίς οἱ ἴδιοι νά χειροτο-
νήσουν Ἐπισκόπους.

ΠΠοοῖῖοοςς  ἐἐκκώώλλυυεενν  ττοούύςς  ττέέσσσσααρρααςς
ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  μμεεττάά  ττήήνν  ὉὉμμοολλοογγίίαανν  ττοοῦῦ
ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11995500  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσοουυνν
ἘἘππιισσκκόόπποουυςς;;  ΗΗ ΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑ ΤΤΩΩΝΝ..
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 ἀδια-
ψεύστου Ἱστορίας, ἡ ὁποία παρατί-
θεται ἐν συνόψει εἰς τήν συνέχειαν:

ΤΤήήνν  1111ηηνν  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ττοοῦῦ  11995500,, ὁ
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος διά
δημοσιεύσεώς του εἰς τήν ἐφημερίδα
««ΒΒρρααδδυυννήή»» ἀνακαλεῖ τήν Ὁμολο-
γίαν τῆς 2266ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11995500,,  ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι εἶναι τό κκααθθααρρόόνν  ααἷἷμμαα
εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡμε-
ρολογίου τήν ὁποίαν ἀἀννααγγννωωρρίίζζεειι ὡς
Ὀρθόδοξον, ὁμολογεῖ ὅτι ὑὑπποοκκρρίίννεε--
ττααιι τόν Παλαιοημερολογίτην καί
δηλώνει ὅτι ππεερριιμμέέννεειι  μίαν μέλλου-
σαν Σύνοδον διά νά κρίνῃ τό θέμα
τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου.

ΤΤόό  11995511,,  οἱ τέσσαρες Ἐπίσκοποι,
ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ
Κυκλάδων Γερμανός, ὁ Χριστιανου-
πόλεως Χριστόφορος καί ὁ Διαυλείας
Πολύκαρπος, ἐξέδωκαν Ἐγκύκλιον
εἰς τήν ὁποίαν ἐπικαλοῦντο διά πολ-
λοστήν φοράν τήν δικολαβικήν σο-
φιστείαν περί ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,,  διακηρύσσοντες ὅτι ἡ
Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία, μέχρι
συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου,
εἶναι ἡἡ  ΚΚααννοοννιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  κκααίί  ΤΤαα--
μμεειιοοῦῦχχοοςς  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριιττοοςς,, καί λέ-
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γοντες: ««ττόό  ζζήήττηημμαα  ττοοῦῦττοο  ττυυγγχχάάννεειι
ἐἐππίίδδιικκοονν  ἐἐννώώππιιοονν  ττῆῆςς  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξοουυ
ΣΣυυννόόδδοουυ  ..  ..  ..  ..  μμέέχχρριι  ττῆῆςς  ὁὁρριισσττιικκῆῆςς
κκααίί  ἐἐγγκκύύρροουυ  δδιιεευυθθεεττήήσσεεωωςς  ὑὑππόό  ΠΠαα--
ννοορρθθοοδδόόξξοουυ  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοοῦῦ  σσοοββααρροοῦῦ  κκααίί
σσκκααννδδααλλώώδδοουυςς  ττοούύττοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς»»..

ΤΤήήνν  2244--33--11995511,, ἀἀππέέθθααννεενν ὁὁ  ΚΚυυ--
κκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρμμααννόόςς  ΒΒααρρυυκκόόπποουυλλοοςς,,
ἀναμένων μέλλουσαν Σύνοδον.

ΤΤήήνν  33--1111--11995522,, οοἱἱ  ττρρεεῖῖςς  δδεεκκααττρριι--
μμεερρῖῖττααιι  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι  ΠΠΑΑΡΡῌῌΤΤΗΗΘΘΗΗΣΣΑΑΝΝ
ττῆῆςς  ἡἡγγεεσσίίααςς  ττῶῶνν  ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγιιττῶῶνν
δδιι᾽̓  ἐἐγγγγρράάφφοουυ  ττωωνν  ππρρόόςς  ττόό  ὙὙπποουυρργγεεῖῖοονν
ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααίί  ΘΘρρηησσκκεευυμμάάττωωνν..

ΤΤόό  11995533,, ὁὁ  ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  ΧΧααττζζῆῆςς
κκααίί  ὁὁ  ΠΠοολλύύκκααρρπποοςς  ΛΛιιώώσσηηςς,,  σσυυννεε--
ππεεῖῖςς  εεἰἰςς  ττόό  κκαακκόόδδοοξξοονν  φφρρόόννηημμάά  ττωωνν
ππεερρίί  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,,
ππρροοσσεεχχώώρρηησσαανν  δδιι᾽̓  ααἰἰττήήσσεεώώςς  ττωωνν  εεἰἰςς
ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν
καί ἐγένοντο δεκτοί, ὡς ἐπίσκοποι
αὐτήν τήν φοράν καί διωρίσθησαν
εἰς ἐπισκοπάς καί ἀπέθανον ἐν τῇ
Κακοδοξίᾳ τοῦ Σχίσματος.

ΤΤήήνν  77--99--11995555,, ἀἀππέέθθααννεενν  ὁὁ  ππρρώώηηνν
ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  ΚΚααββοουυρρίίδδηηςς,,
ὁὁ  ππααττρριιάάρρχχηηςς  ττοοῦῦ  ἑἑρρμμααφφρροοδδίίττοουυ  ΠΠιι--
σσττεεύύωω  ττοοῦῦ  ΦΦλλωωρριιννιισσμμοοῦῦ::  ΝΝααίί  μμέένν
ττόό  ΝΝέέοονν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  δδέένν  εεἶἶννααιι
ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  κκααίί  δδέένν  εεἰἰσσήήχχθθηη  ΚΚααννοο--
ννιικκῶῶςς,,  ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήή  ὅὅμμωωςς
ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ἜἜγγκκυυρροοςς  κκααίί  ΚΚαα--
ννοοννιικκήή..  ΝΝααίί  μμέένν  ττόό  ΠΠααλλααιιόόνν
ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  εεἶἶννααιι  ΠΠααννοορρθθόόδδοοξξοοςς
θθεεσσμμόόςς,,  οοἱἱ  ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι
ὅὅμμωωςς  δδέένν  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἜἜγγκκυυρροοςς  κκααίί
ΚΚααννοοννιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα ἀἀλλλλάά  εεἶἶννααιι
ὅὅππωωςς  οοἱἱ  ΠΠρροοττεεσσττάάννττααιι!!!!!!

ὉὉ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς
κκααίί  ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρμμααννόόςς,,  ἀἀππέέθθααννοονν

ἀἀμμφφόόττεερροοιι  κκααίί  ἐἐττάάφφηησσαανν  κκααίί  ττόό  μμννηη--
μμόόσσυυννοονν ααὐὐττῶῶνν  ἀἀππώώλλεεττοο  μμεεττ᾽̓  ἤἤχχοουυ..
Ἐξαπατήσαντες τόν κόσμον ἐπί 2200  ἔτη,
δέν ἄφησαν διαδόχους διότι οὐσιαστι-
κῶς ἐπίστευον ὅτι τό Νέον Ἡμερολόγιον
εἶναι ἡ Κανονική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.

ἩἩ  ππεεμμππττοουυσσίίαα  τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν χρή-
σεως τοῦ ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ»»,, δδέένν  ἔἔγγκκεειιττοο  εεἰἰςς  ττόό  ὅὅττιι  ππρράάγγμμααττιι
ἀἀννέέμμεεννοονν  ττήήνν  σσύύγγκκλληησσιινν  μμιιᾶᾶςς  μμεελλ--
λλοούύσσηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  δδιιάά  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττήήνν
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  ἀἀλλλλάά
εεἰἰςς  ττόό  ὅὅττιι  ππρρααγγμμααττιικκῶῶςς  ἐἐππίίσσττεευυοονν
ὅὅττιι  ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα
ἦἦττοο  ΚΚααννοοννιικκήή  κκααίί  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληη--
σσίίαα,, ἔἔχχοουυσσαα  ΘΘεείίαανν  ΧΧάάρριινν  κκααίί  ἐἐγγκκυυ--
ρρόόττηητταα  εεἰἰςς  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς  κκααίί  εεἰἰςς
ττάάςς  ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς..  Αὐτό προκύπτει
καί ἀπό τάς ἐπισήμους δημοσιεύσεις
των καί ἀπό τό ὅτι προσέφευγον εἰς
αὐτήν νά τούς ἀποκαταστήσῃ. 

Μία ἐπί πλέον ἀπόδειξις τούτου προ-
έκυψεν κατά τήν συνάντησιν ἀντιπρο-
σωπειῶν τῶν Φλωρινικῶν καί τῶν
Ματθαιϊκῶν, εἰς τό Μετόχιον τοῦ Κο-
ρινθίας Καλλίστου (Πύλου 4422,,  Κολω-
νός, Ἀθῆναι, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 11996666))
ἡ ὁποία ἐγένετο πρός διερεύνησιν τῶν
δυνατοτήτων ἑνώσεως. Εἰς αὐτήν τήν
συνάντησιν συμμετεῖχον οἱ, Κορινθίας
Κάλλιστος, Κιτίου Ἐπιφάνιος καί Μεσ-
σηνίας Γρηγόριος, διά τήν Ματθαιϊκήν
πλευράν, καί διά τήν Φλωρινικήν, ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Λαγγῆς, ὁ μο-
ναχός Βίκτωρ Ματθαίου, ὁ μοναχός
Μάρκος Χανιώτης καί ὁ λαϊκός θεολό-
γος Σταῦρος Καραμῆτσος. Κατά τήν
διάρκειαν τῶν συζητήσεων, ὁ θεολόγος
Σταῦρος Καραμῆτσος διετύπωσε τήν
βεβαιότητα ὅτι ««ἐἐάάνν  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττ--
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Εἰς τήν κατηγορίαν αὐτήν οἱ Φλω-
ρινοσεραφειμικοί ἐπικαλοῦνται τόν
Πρῶτον Ἀποστολικόν Κανόνα ὁ ὁποῖος
λέγει, ««ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὑὑππόό  δδύύοο  ἤἤ  ττρριιῶῶνν
ἐἐππιισσκκόόππωωνν  χχεειιρροοττοοννεείίσσθθωω»».. Κάνουν
ὅμως ααὐὐθθααίίρρεεττοονν  ἐἐππίίκκλληησσιινν καί ααὐὐθθααίί--
ρρεεττοονν  ἑἑρρμμηηννεείίαανν αὐτοῦ τοῦ Κανόνος.

ΤΤόόνν  ἐἐππιικκααλλοοῦῦννττααιι  ααὐὐθθααιιρρέέττωωςς,, διότι
οὗτος ὁ Κανών θθεεωωρρεεῖῖ  ὡὡςς  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕ--

ΝΝΗΗΝΝ  ττήήνν  ΥΥΠΠΑΑΡΡΞΞΙΙΝΝ  κκααίί  ἄἄλλλλωωνν  ἘἘππιι--
σσκκόόππωωνν,,  ἤἤττοοιι  ττήήνν  ὝὝππααρρξξιινν  ΣΣυυννόόδδοουυ
ἘἘππιισσκκόόππωωνν.. ΤΤόό11994488  ὅὅμμωωςς,,  ὅπως ἀπε-
δείχθη ἀνωτέρω, δδέένν  ὑὑφφίίσσττααττοο  Σύνοδος
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἦτο ὁὁ  μμόόννοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοςς.. Αὐτός μόνος διεκράτει ἕως τέ-
λους ὅσα ἐπίστευεν καί ὡμολόγει ἐξ
ἀρχῆς καί βάσει τῶν ὁποίων ἐδέχθη τήν
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ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ    ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ:: ὍὍττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ἐἐππιισσκκόόπποουυ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
ἐἐππιισσκκόόπποουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀννίίσσχχυυρροοςς  κκααίί  ἄἄκκυυρροοςς..

θθααῖῖοοςς  εεἶἶχχεε  λλάάββεειι  σσύύμμψψηηφφοονν  ἀἀππόό  ἕἕνναα
ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττηηνν  ἈἈρρχχιιεερρέέαα,,  θθάά  ἦἦσσαανν
ἐἐνν  ττάάξξεειι  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ττοουυ»»!!!!!! Τήν
ἀπροσδόκητον ταύτην δήλωσιν ἤλεγ-
ξεν δριμύτατα ὁ Φλωρινικός μοναχός
Μάρκος Χανιώτης, διά τῆς ἐπιτιμή-
σεως, ««ΚΚύύρριιεε  ΣΣττααῦῦρροο,,  ΠΠίίππττωωμμεενν  ἀἀππόό
ττῆῆςς  σσττιιγγμμῆῆςς  ττααύύττηηςς!!»» Τοῦτο δέ ἔπρα-
ξεν ὁ μοναχός Μάρκος, ὄχι διότι δέν
ἦτο σύμφωνος μέ τήν ἄποψιν Καρα-
μήτσου περί τῆς ἐγκυρότητος τῆς Νε-
οημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ
ἄλλωστε ὁ ἴδιος τήν εἶχε παραδεχθῆ εἰς
πολλάς του δημοσιεύσεις καί εεἶἶχχεε  δδεεχχθθῆῆ
ττήήνν  ἐἐκκ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττῶῶνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ, ἀλλά διότι ἦτο δδιιππλλωωμμαα--
ττιικκῶῶςς  ἄἄσσττοοχχοονν  νά ἀποκαλυφθῇ ἡ θέσις
αὐτή εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν.

Ἄν κάποιος ὅμως ἀφήσῃ κατά μέ-
ρος ὅλα τά ἐπιχειρήματα τῶν Ματθαι-
ϊκῶν, καί θελήσῃ νά δεχθῇ τήν κατη-
γορίαν τῶν Φλωρινικῶν, ὅτι τό 11994488
ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπί-
σκοποι, τότε προσκρούει εἰς τό ἀμεί-
λικτον ἱστορικόν ἐρώτημα: ἘἘφφ᾽̓  ὅὅσσοονν
ααἱἱ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέ--
ννηηςς  ἦἦσσαανν  ππααρράάννοομμοοιι,,  δδιιόόττιι  ὑὑππῆῆρρχχοονν
κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  ττόόττεε

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙ,,  μμεεττάά  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  11994488,,
ὅὅτταανν  ααὐὐττοοίί  ἦἦσσαανν  ττρρεεῖῖςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,
κκααίί  μμεεττάά  ττόό  11995500,,  ὅὅτταανν  ααὐὐττοοίί  ἦἦσσαανν
ττέέσσσσααρρεεςς,,  δδέένν  σσυυννεεδδρρίίαασσαανν  ὡὡςς  ΣΣύύννοο--
δδοοςς  ννάά  κκααττααδδιικκάάσσοουυνν  ττόόνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ἤἤ
κκααίί  ννάά  ππρροοββοοῦῦνν  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιι--
σσκκόόππωωνν  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι,,  δδιιάά  ννάά  ἀἀπποοδδεείίξξοουυνν  ὅὅττιι
ὄὄννττωωςς  ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  εεἶἶχχοονν  ἀἀγγννοοηηθθῆῆ;;

ΔΔιιόόττιι  δδέένν  ἐἐππίίσσττεευυοονν  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ΣΣύύνν--
οοδδοοςς  κκααίί  ὅὅττιι  ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν  ἄἄλλλληηνν  ἘἘκκκκλληη--
σσίίαανν,, δδιιααφφοορρεεττιικκήήνν  ἀἀππόό  ττήήνν  ΝΝεεοοηημμεε--
ρροολλοογγιιττιικκήήνν..

Ἄρα καταρρίπτεται ὁλοσχερῶς καί δἰ
ἕν ἀκόμη λόγον τό ἐπιχείρημά των, ὅτι
δῆθεν ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι τό 11994488,, καί δδέένν  δδύύννααννττααιι
ππλλέέοονν  ννάά  ἀἀρρννηηθθοοῦῦνν  ττήήνν  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙ--
ΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκό-
πων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. 

ἈἈππεεδδεείίχχθθηη  ἱἱσσττοορριικκῶῶςς  ἀἀλλλλάά  κκααίί
ἐἐκκ  ττῆῆςς  ἰἰδδίίααςς  ααὐὐττῶῶνν  ὁὁμμοολλοογγίίααςς  ὅὅττιι
δδέένν  ὑὑππῆῆρρχχεενν  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς
ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  ννάά  ἠἠγγννοοήήθθηη
ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  εεἰἰςς
ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  11994488,,  κκααίί
οοὕὕττωω  κκααττααρρρρίίππττεεττααιι  ππααννττεελλῶῶςς
κκααίί  ἡἡ  δδεευυττέέρραα  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν..
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Κανονικήν Χειροτονίαν του τό 11993355..
Ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί ὅσοι

ἄλλοι σχετικοί Ἱεροί Κανόνες ὑπάρχουν
θά εἶχον ἐφαρμογήν εἰς τήν περίπτω-
σιν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 11994488 ἐάν ὁ
Βρεσθένης Ματθαῖος ἦτο Πνευματικῶς
ἡνωμένος καί εἶχεν Ἐκκλησιαστικήν
Ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἄλλων τεσσά-
ρων Ἐπισκόπων καί παρά ταῦτα ἐχει-
ροτόνει μόνος του. Ὅμως ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἦτο δἰ ἐπισήμων Ἐγκυκλίων
χωρισμένος ἐκ μέν τῶν πρώην Φλωρί-
νης καί Δημητριάδος ἀπό τό 11993377,, ἐκ
δέ τοῦ Κυκλάδων ἀπό τό 11994433.. Ἐπί
πλέον, οἱ Χατζῆς καί Λιώσης κατά τήν
δεκαετίαν 11993355--11994455 εἶχον ἐπιστρέψει
κκααίί  ππάάλλιινν εἰς τό Νέον Ἡμερολόγιον ὡς

ἱερεῖς. ΠΠοοῦῦ  λλοοιιππόόνν  ὑὑππῆῆρρχχοονν  κκααίί  ἄἄλλλλοοιι
ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ττοούύςς  ὁὁπποοίίοουυςς  ὁὁ
ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἠἠγγννόόηησσεενν  ὥὥσσττεε
ννάά  ἔἔχχῃῃ  ἐἐφφααρρμμοογγήήνν  ὁὁ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς
ΚΚααννώώνν;;  ΟΟὐὐδδααμμοοῦῦ..

Ὅλοι αὐτοί ἐπίστευον ἄἄλλλλαα τό 11993355
καί ἄἄλλλλαα ἀργότερον, ὅπως ἐμφαί-
νεται ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων των, τῶν
Ἐπιστολῶν των καί ἄλλων Δημο-
σίων Ἐγγράφων, καί ἐξ ὅλης τῆς ζωῆς
των καί μέχρι τοῦ θανάτου των. ΔΔιι᾽̓
ααὐὐττόό  ππεερριιῆῆλλθθοονν  εεἰἰςς  ὁὁμμοολλοογγιιαακκήήνν  ἀἀννυυ--
ππααρρξξίίαανν.. ΟΟἱἱ  ἀἀννύύππααρρκκττοοιι  εεἰἰςς  ττήήνν  ὈὈρρθθοο--
δδοοξξίίαανν  δδέένν  δδύύννααννττααιι  ννάά  κκααττηηγγοορρήήσσοουυνν
ττόόνν  ὑὑππάάρρχχοονντταα  ἐἐνν  ττῇῇ  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίᾳᾳ,,  οοὔὔττεε
δδιιάά  ττόό  ὅὅττιι ὑὑππάάρρχχεειι  οοὔὔττεε  δδιιάά  ττόό  ὅὅττιι  μμόόννοοςς
ααὐὐττόόςς  ὑὑππάάρρχχεειι.. ἘἘππιικκρρίίννοοννττεεςς  ττόόνν  μμόόννοονν

ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ἘἘππίίσσκκοο--
πποονν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττ--
θθααῖῖοονν,,  ἐἐππιικκρρίίννοουυνν  ττόόνν
ἑἑααυυττόόνν  ττωωνν..

ΔΔιιααττίί  οοἱἱ  ττέέσσσσααρρεεςς
ΠΠααλλααιιοοηημμεερροολλοογγῖῖττααιι,,
ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς,,  ὁὁ
ΚΚυυκκλλάάδδωωνν,,  ὁὁ  ΧΧρριι--
σσττιιααννοουυππόόλλεεωωςς  κκααίί  ὁὁ
ΔΔιιααυυλλεείίααςς,,  οοἱἱ  ἔἔχχοοννττεεςς
ττήήνν  ««ἐἐγγκκυυρρόόττηητταα»»
ττοοῦῦ  ἀἀρριιθθμμοοῦῦ,,  ΔΔΕΕΝΝ
ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσαανν  ἘἘππιι--
σσκκόόπποουυςς  εεἰἰςς  «κκααννοο--
ννιικκάάςς» χχεειιρροοττοοννίίααςς,,
κκααννοοννιικκωωττέέρρααςς κκααττ᾽̓
ααὐὐττοούύςς,,  ττῶῶνν  χχεειιρροοττοο--
ννιιῶῶνν ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς
ΜΜααττθθααίίοουυ  ττόό  11994488;;  

ΔΔιιόόττιι  ἐἐψψεεύύδδοοννττοο,,
ὑὑππεεκκρρίίννοοννττοο,,  ἦἦσσαανν
ΠΠΡΡΟΟΔΔΟΟΤΤΑΑΙΙ  ττῆῆςς  ὈὈρρ--
θθοοδδοοξξίίααςς..  ΔΔιι᾽̓  ααὐὐττόό

Ὁ‘ἀείμνηστος Πρωτοσύγκελος‘καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ἐκ τῶν

στενῶν συνεργατῶν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ματθαίου Α´ (Καρ-

παθάκη). Συνέβαλε καθοριστικά εἰς τάς χειροτονίας
τοῦ 1948 καί ἔμεινε πιστός ἕως θανάτου εἰς τό Πιστεύω
τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Φοβερός πολέμιος τοῖς ὑπεναντίοις. 
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ἀἀππέέθθααννοονν  κκααίί  ἐἐττάάφφηησσαανν,,  ὄὄχχιι  μμόόννοονν
ἄἄννεευυ  δδιιααδδόόχχωωνν,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ἐἐνν  ττῷῷ  ΣΣχχίί--
σσμμααττιι  ὡὡςς  ΚΚΑΑΚΚΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΙΙ..  ΔΔιιάά  ττοοῦῦ  ββίίοουυ
ττωωνν  κκααττέέσσττηη  δδηημμοοσσίίωωςς φφααννεερρόόςς  ὁὁ
ἐἐσσωωττεερριικκόόςς  ττωωνν  κκόόσσμμοοςς,,  ττόό  ππρρααγγμμαα--
ττιικκόό  ππιισσττεεύύωω  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττωωνν,,  ἡἡ  ππαανν--
ττεελλήήςς  ἔἔλλλλεειιψψιιςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  φφρροοννήήμμααττοοςς
κκααίί  ττόό  ἐἐνν  ααὐὐττοοῖῖςς  ἐἐμμφφωωλλεεῦῦοονν  ΑΑἱἱρρεεττιι--
κκόόνν  φφρρόόννηημμαα  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκοοῦῦ
ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..

Εἰς τήν τρίτην κα-
τηγορίαν αὐτήν οἱ Φλω-
ρινοσεραφειμικοί
ἑἑρρμμηηννεεύύοουυνν  ααὐὐθθααιιρρέέ--
ττωωςς τόν Α´ Ἀποστολι-
κόν Κανόνα, διότι οὗτος
ὁ Κανών, ὡς προελέχθη,
δδέένν  κκααττααδδιικκάάζζεειι  ααὐὐττήήνν
κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττήήνν  ττήήνν  ὑὑφφ᾽̓
ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ὡὡςς
ἄἄκκυυρροονν  κκααίί  ἀἀννίίσσχχυυ--
ρροονν.. Ὁ Πρῶτος Ἀπο-
στολικός Κανών δδέένν
ὁὁρρίίζζεειι  ὅὅττιι  ὁὁ  εεἷἷςς  ἘἘππίί--
σσκκοοπποοςς  δδέένν ἐἐξξααρρκκεεῖῖ
δδιιάά  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,  οοὔὔττεε  ππρροο--
ββλλέέππεειι πποοιιννήήνν διά τόν
μόνον του χειροτονή-
σαντα ἤ διά τόν ὑφ᾽
ἑνός χειροτονηθέντα. 

Ὅταν ὑπάρχῃ Σύνοδος Ἀρχιερέων
καί τελεσθῇ χειροτονία ἐπισκόπου ὑφ᾽
ἑνός ἐπισκόπου, τότε μόνον ἐγείρεται
θέμα καί τότε ἐξετάζεται ἡ περίπτωσις
κατά τό ποιόν καί τήν ἀντικειμενικήν
της ὑπόστασιν, καί ἐάν ἡ Σύνοδος δια-
κρίνῃ δόλον ἤ ἀντικανονικότητα, τότε
καθαιρεῖται καί ὁ χειροτονήσας καί ὁ

χειροτονηθείς. ὉὉ  δδέέ  χχεειιρροοττοοννηηθθεείίςς  κκαα--
θθααιιρρεεῖῖττααιι  κκααίί  ἐἐππααννααφφέέρρεεττααιι  εεἰἰςς  ττήήνν
ττάάξξιινν  ττῶῶνν  ΜΜοοννααχχῶῶνν  ἀἀππόό  ττόόνν  ββααθθμμόόνν
ττοοῦῦ  ᾽̓ΕΕππιισσκκόόπποουυ,,  κκααίί  ὄὄχχιι  ἀἀππόό  ττόόνν  ββααθθ--
μμόόνν  ττοοῦῦ  ΠΠρρεεσσββυυττέέρροουυ..  ΑΑὐὐττόό  ἀἀπποοδδεειι--
κκννύύεειι  ὅὅττιι  ἔἔγγιιννεε ἡἡ  εεἰἰςς  ἘἘππίίσσκκοοπποονν
χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοουυ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  μμόόννοονν  ἘἘππιισσκκόό--
πποουυ,,  ἀἀλλλλάά  ἡἡ  ΣΣύύννοοδδοοςς  δδέένν  ττήήνν  δδέέχχεεττααιι  δδιιάά
λλόόγγοουυςς  ττοούύςς  ὁὁπποοίίοουυςς  ααὐὐττήή  κκρρίίννεειι..

Ἐάν ὅμως κρίνῃ ὅτι
ἦτο δικαιολογημένη ἡ
ὑφ᾽ ἑνός χειροτονία,
ὅπως ἔχει γίνει πολ-
λάκις εἰς τήν Ἱστορίαν
τῆς Ἐκκλησίας, τότε
ἀἀννααγγννωωρρίίζζεειι  ααὐὐττήήνν  δδιι᾽̓
ἐἐγγγγρράάφφοουυ  ΠΠρράάξξεεωωςς,,
ὄχι διά τελετῆς νέας
χειροτονίας ἤ ἔστω χει-
ροθεσίας ἤ διά συγχω-
ρητικῆς εὐχῆς. ΤΤοοῦῦττοο
σσηημμααίίννεειι  ὅὅττιι  ἰἰσσχχυυρρόόςς
ὁὁ  εεἷἷςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  εεἰἰςς  ττόό
χχεειιρροοττοοννῆῆσσααιι  ἘἘππιισσκκόό--
πποουυςς,, ἀλλά διά νά μήν
προσκρούῃ εἰς τόν θε-
σμόν τῆς Συνοδικό-
τητος πρέπει νά συν-
τρέχουν σοβαροί Ἐκ-
κλησιαστικοί λόγοι,
ὅπως προανεφέρθη,

διά νά χειροτονήσῃ μόνος του.
Ἐάν δηλαδή ὑπάρχῃ Σύνοδος ἀπο-

τελουμένη π.χ. ἀπό 2200 Ἐπισκόπους
καί 55 ἐξ αὐτῶν προβοῦν πραξικο-
πηματικῶς εἰς χειροτονίαν ἐπισκό-
που ἄἄννεευυ τῆς συμφώνου γνώμης καί
συγκαταθέσως τῆς Συνόδου μετά τοῦ
Μητροπολίτου, ὁ ἀριθμός τῶν χειρο-

«Ἡ Χειροτονία Ἐπισκόπου
Ὑφ᾽ Ἑνός Ἐπισκόπου κατά τό
Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας»,
Πρωθιερέως Εὐγενίου Τόμ-
πρου, ἔκδοσις Κήρυκος Γνη-

σίων Ὀρθοδόξων, Ἀθῆναι 1949 
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τονησάντων δέν καθιστᾶ ἔγκυρον καί
ἰσχυράν τήν χειροτονίαν, καίτοι αὕτη
ἐτελέσθη ὑπό 55,, ἀλλά καθαιροῦνται
καί οἱ χειροτονήσαντες καί ὁ χειτο-
τονηθείς. Ἡ καθαίρεσις γίνεται ὄχι
διά τόν ἀριθμόν τῶν χειροτονησάν-
των, ἀλλά διά τήν ἀντισυνοδικότητα
καί ἀντικανονικότητα τῆς ἐνεργείας.

Καί πάλιν, ἐάν μία Σύνοδος ἀποφα-
σίσῃ τήν χειροτονίαν
Ἐπισκόπου, ἀλλά διά
συγκεκριμένους λόγους
περιστάσεων καί ἀνω-
τέρας βίας ἐμποδίζεται ἡ
ἀποστολή περισσοτέ-
ρων Ἐπισκόπων καί
ἀποστέλλεται ὑπό τῆς
Συνόδου μμόόννοονν  εεἷἷςς  διά
νά τελέσῃ τήν χειροτο-
νίαν, τότε ἡ χειροτονία
αὐτή εἶναι νόμιμος καί
κανονική χωρίς νά καθί-
σταται ἀνίσχυρος λόγῳ
τοῦ ὅτι τελεῖται ὑπό ἑνός
καί ὄχι ὑπό δύο ἤ τριῶν
Ἐπισκόπων ὅπως προ-
βλέπεται ἀπό τόν ΑΑ´́
ἈἈπποοσσττοολλιικκόόνν  ΚΚααννόόνναα..  

Καί ἐνῶ ὁ ΑΑ´́  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν προ-
βλέπει 22 ἤ 33 χειροτο-
νοῦντας, αἱ ἈἈπποοσσττοολλιι--
κκααίί  ΔΔιιααττααγγααίί  διαλαμ-
βάνουν ὅτι δδύύννααττααιι  κκααίί  εεἷἷςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς
ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ  μμόόννοοςς  ττοουυ,, ἀκόμη καί
ἄν ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι οἱ
ὁποῖοι ἐμποδίζονται καί δέν δύνανται
νά παρασταθοῦν διά λόγους ἀνωτέρας
βίας. Πόσον μᾶλλον ὅταν δδέένν  ὑὑππάάρρχχεειι

οοὔὔττεε  εεἷἷςς ἄλλος Ἐπίσκοπος, ὅπως εἰς τήν
ἱστορικῶς ἀποδειχθεῖσαν περίπτωσιν
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 11994488..  

ἸἸδδοούύ  ττίί  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  εεἰἰςς  ττάάςς  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκάάςς  ΔΔιιααττααγγάάςς::

««ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὑὑππόό  ττρριιῶῶνν  ἡἡ  δδύύοο  ἘἘππιι--
σσκκόόππωωνν χχεειιρροοττοοννεείίσσθθωω..  ἘἘάάνν  δδέέ  ττιιςς  ὑὑππόό
ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννηηθθῇῇ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,  κκααθθααιιρρεείί--
σσθθωω,,  κκααίί  ααὐὐττόόςς,,  κκααίί  ὁὁ  χχεειιρροοττοοννήήσσααςς  ααὐὐττόόνν..

ἘἘάάνν  δδέέ  ἀἀννάάγγκκηη  κκαατταα--
λλάάββῃῃ  ὑὑππόό  ἑἑννόόςς  χχεειιρροο--
ττοοννηηθθῆῆννααιι,,  δδιιάά  ττόό  μμήή
δδύύνναασσθθααιι  ππλλεείίοοννααςς  ππαα--
ρρααγγεεννέέσσθθααιι,,  δδιιωωγγμμοοῦῦ
ὄὄννττοοςς  ἤἤ  ἄἄλλλληηςς  ττοοιιααύύττηηςς
ααἰἰττίίααςς,,  ψψήήφφιισσμμαα  κκοομμιι--
ζζέέσσθθωω  ττῆῆςς  ἐἐππιιττρροοππῆῆςς
ππλλεειιόόννωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν»»
((ἈἈπποοσσττοολλιικκααίί  ΔΔιιαατταα--
γγααίί,,  P.G. 11,,  11112244))..
ΑΑἱἱ  ἈἈπποοσσττοολλιικκααίί  ΔΔιιαατταα--

γγααίί,, ὅὅτταανν  ἀἀππααιιττοοῦῦνν  ττήήνν
ὑὑππόό  ττρριιῶῶνν  ἡἡ  δδύύοο  ἘἘππιι--
σσκκόόππωωνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν
ἘἘππιισσκκόόπποουυ ππρροοϋϋπποο--
θθέέττοουυνν  ὅὅττιι  ἤἤδδηη  ὑὑππάάρρ--
χχοουυνν  ττόόσσοοιι  ἤἤ  ππεερριισσσσόό--
ττεερροοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  εεἰἰςς  ττήήνν
ἘἘκκκκλληησσίίαανν  κκααίί,,  ΕΕΦΦ’’
ΟΟΣΣΟΟΝΝ ὑὑππάάρρχχοουυνν,,  ἀἀππαα--
γγοορρεεύύεεττααιι  ννάά  χχεειιρροο--
ττοοννῆῆττααιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὑὑφφ᾽̓
ἑἑννόόςς  μμόόννοονν  ἘἘππιισσκκόόπποουυ..

ΑΑἱἱ  ααὐὐττααίί  ἈἈπποοσσττοολλιικκααίί ΔΔιιααττααγγααίί,,
ἀἀκκόόμμηη  κκααίί  ὅὅτταανν  ὑὑππάάρρχχοουυνν  πποολλλλοοίί
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  δδέέχχοοννττααιι  ττήήνν  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
χχεειιρροοττοοννίίαανν  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,  δδιιωωγγμμοοῦῦ
ὄὄννττοοςς  ἤἤ  ἄἄλλλληηςς  ἀἀννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  κκααίί
ἀἀννάάγγκκηηςς,,  ἀἀρρκκεεῖῖ  ννάά  σσττααλλῇῇ  ψψήήφφιισσμμαα

«Γεννηθήτω Φῶς», Πρωθιε-
ρέως Εὐγενίου Τόμπρου,
Ἀθῆναι 1956, ἐν ᾧ γίνεται
ἐκτενής ἐξέτασις τῆς δογ-
ματικῆς πληρότητος καί

τῆς ἀκεραιότητος τῆς χει-
ροτονίας Ἐπισκόπου ὑφ᾽
Ἑνός Ἐπισκόπου καθώς

καί Ἱστορική ἀναδρομή εἰς
Ἐκκλησιαστικά προηγού-
μενα τοιαύτης χειροτονίας  
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ττῶῶνν  μμήή  δδυυννααμμέέννωωνν  ννάά
ππααρραασσττααθθοοῦῦνν  εεἰἰςς  ττήήνν
χχεειιρροοττοοννίίαανν..

ΔΔέένν  ππρροοκκύύππττεειι  ὑὑππόό
ττῶῶνν  ἹἹεερρῶῶνν  ΚΚααννόόννωωνν
οοὐὐδδεεμμίίαα  ππρρόόννοοιιαα  κκααίί
οοὐὐδδέένν  σσυυμμππέέρραασσμμαα  ὅὅττιι
ὁὁ  ΕΕἷἷςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἀἀδδυυ--
ννααττεεῖῖ  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ
ἘἘππίίσσκκοοπποονν  λλόόγγῳῳ  ττοοῦῦ
ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  μμόόννοονν  ΕΕἷἷςς..

ΔΔέένν  σσυυμμππεερρααίίννεεττααιι
ἀἀππόό  ττοούύςς  ΚΚααννόόννααςς  ὅὅττιι
εεἶἶννααιι  ἀἀμμφφιισσββηηττήήσσιιμμοοςς  ἤἤ
ἀἀννυυππόόσσττααττοοςς  ἡἡ  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
χχεειιρροοττοοννίίαα  ἐἐππιισσκκόόπποουυ
ααὐὐττήή  κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττήή..  

ΔΔέένν  θθεεμμεελλιιοοῦῦττααιι  ΔΔοογγ--
μμααττιικκῶῶςς  ἤἤ  ΚΚααννοοννιικκῶῶςς
ἡἡ  ἀἀδδυυννααμμίίαα  ἑἑννόόςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ ννάά  χχεειι--
ρροοττοοννήήσσῃῃ  ἐἐππίίσσκκοοπποονν  μμόόννοοςς  ττοουυ..  

ἩἩ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  χχεειι--
ρροοττοοννηηθθέέννττοοςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,
ααὐὐττήή  κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττήή,,  εεἶἶννααιι  ΚΚΑΑΝΝΟΟ--
ΝΝΙΙΚΚΗΗ κκααίί  ΕΕΓΓΚΚΥΥΡΡΟΟΣΣ,,  ἀἀππόό  ΔΔΟΟΓΓ--
ΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ἀἀππόόψψεεωωςς,,  κκααίί  οοὐὐδδέέπποοττεε
ἠἠμμφφιισσββηηττήήθθηη  ἡἡ  ΔΔΟΟΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΜΜΥΥΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ααὐὐττοοῦῦ  ττῆῆςς  ΙΙΕΕΡΡΩΩΣΣΥΥΝΝΗΗΣΣ,,  ὅὅτταανν
σσυυννττρρέέχχοουυνν  σσοοββααρροοίί  λλόόγγοοιι..

ὉὉ  ΑΑ´́  ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν  κκααίί  οοἱἱ
ἄἄλλλλοοιι  σσχχεεττιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς,,  δδιιάά  ττήήνν
ἐἐφφααρρμμοογγήήνν  ττωωνν  θθεεωωρροοῦῦνν  δδεεδδοομμέέννηηνν
ττήήνν  ΥΥΠΠΑΑΡΡΞΞΙΙΝΝ  κκααίί  ἄἄλλλλωωνν  ὈὈρρθθοοδδόό--
ξξωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν..  ἈἈππααγγοορρεεύύοουυνν  ττήήνν
χχεειιρροοττοοννίίαανν  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  κκααίί  κκηηρρύύσσσσοουυνν
ααὐὐττήήνν  ἌἌκκυυρροονν  ΕΕΦΦ’’    ΟΟΣΣΟΟΝΝ  ὑὑππάάρρχχοουυνν
κκααίί  ἄἄλλλλοοιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  ἔἔσσττωω
κκααίί  εεἷἷςς,,  κκααίί  δδιιάά  λλόόγγοουυςς  ἀἀννεεππααρρκκεεῖῖςς,,

δδηηλλααδδήή  ἀἀδδιικκααιιοολλοογγήή--
ττωωςς,,  δδέένν  λλααμμββάάννοουυνν
μμέέρροοςς..  ΔΔέένν  ἀἀππααγγοο--
ρρεεύύεεττααιι  ννάά  χχεειιρροοττοο--
ννήήσσῃῃ  εεἷἷςς,,  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν
ὑὑππάάρρχχῃῃ  μμόόννοονν  εεἷἷςς  κκααίί
δδέένν  ὑὑππάάρρχχεειι  ἄἄλλλλοοςς..

ΔΔΕΕΝΝ  ἀἀππααγγοορρεεύύοουυνν
οοἱἱ  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήνν  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς
χχεειιρροοττοοννίίαανν  ὡὡςς  ἀἀδδυυνναα--
ττοοῦῦννττοοςς  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςς,,  ὡὡςς
μμήή  ἔἔχχοοννττοοςς  ττήήνν  ππρρόόςς
ττεελλεείίωωσσιινν  ττοοῦῦ  ΜΜυυσσττηη--
ρρίίοουυ  ττοούύττοουυ  ἱἱεερροουυρργγιι--
κκήήνν  ἱἱκκααννόόττηητταα..  

ΟΟὐὐδδεείίςς  ΚΚααννώώνν  ὑὑππάάρρ--
χχεειι κκααίί  οοὐὐδδεείίςς  ΚΚααννώώνν
ἀἀννααφφέέρρεειι  ὅὅττιι  ἀἀππααγγοο--
ρρεεύύεεττααιι  ννάά  χχεειιρροοττοοννῆῆττααιι

ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς ὅὅτταανν  ΔΔΕΕΝΝ  ὑὑφφίί--
σσττααττααιι  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς,,
ὅὅππωωςς  δδέένν  ὑὑφφίίσσττααττοο  εεἰἰςς  ττάάςς  ἱἱσσττοορριικκάάςς
χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ  11994488..  ἘἘάάνν  ὑὑππῆῆρρχχεε
ττοοιιοοῦῦττοοςς  ΚΚααννώώνν,,  θθάά  ἐἐλλύύεεττοο  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς
ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἀἀππόό  ττήήνν  ὑὑπποοχχρρέέωωσσιινν  ἥἥνν  εεἶἶχχεε
ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ  ἘἘππιισσκκόόπποουυςς..  ΧΧεειιρροο--
ττοοννήήσσααςς  ττόό  11994488,,  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  δδέένν
κκααττέέλλυυσσεε  ττόόνν  ννόόμμοονν,,  ἀἀλλλλάά  ττήήνν  ἀἀννάάγγ--
κκηηνν ἐἐππλλήήρρωωσσεενν..  

ὉὉ ΑΑ´ ἈἈπποοσσττοολλιικκόόςς  ΚΚααννώώνν λοιπόν
δδιιάά  ττήήνν  ἐἐφφααρρμμοογγήήνν  ττοουυ  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι
ὅὅττιι  ὑὑππάάρρχχοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ττοοῦῦ  ἑἑννόόςς
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι καί ὅτι ὑπάρχει Σύνοδος.
Δέν ὁρίζει τήν ἰσχύν τῶν ἀριθμῶν
αὐτῶν καθ᾽ ἑαυτῶν διά τήν δυνατότητα
τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας. Δέν κα-
θιστᾶ οὔτε τήν ὑπό πολλῶν χειροτο-
νίαν ἔἔγγκκυυρροονν  λλόόγγῳῳ  ττοοῦῦ  ἀἀρριιθθμμοοῦῦ οὔτε
τήν ὑπό ἑνός ἄἄκκυυρροονν  λλόόγγῳῳ  ττῆῆςς  ἀἀρριιθθ--

«Ἡ Πραγματική Ἀλήθεια
περί τοῦ Κύρους τῆς Χειρο-

τονίας Ἐπισκόπου Ὑφ᾽
Ἑνός Ἐπισκόπου», ὑπό

Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν Ζη-
λωτῶν τῶν Πατρίων Παρα-

δόσεων, Ἀθῆναι 1958 
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μμηηττιικκῆῆςς  ἐἐλλλλεείίψψεεωωςς.. Ἀποβλέπει εἰς τήήνν
ἑἑννόόττηητταα  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  σσυυμμμμεεττοοχχήήνν  ὅὅλληηςς
ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ὡὡςς  ἈἈννωωττάάττοουυ  ἘἘκκκκλληη--
σσιιαασσττιικκοοῦῦ  ΘΘεεσσμμοοῦῦ  ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς  κκααίί  ὡὡςς
ἙἙννιιααίίοουυ  ΣΣώώμμααττοοςς. 

Ἐξ ἄλλου κατά τήν χειροτονίαν, ὡς
γνωστόν, ὅσοι Ἐπίσκοποι καί ἐάν
παρίστανται, ὁ εεἷἷςς χειροτονεῖ καί ὅλαι
αἱ εὐχαί, κατά τό Μέγα Εὐχολόγιον
καί κατά τόν Συμεών Θεσσαλονίκης

(Κεφ. ΣΤ´), ἀναφέρονται εἰς πρῶτον
πρόσωπον ἑνικοῦ, δηλαδή εἰς τό πρό-
σωπον τοῦ ἑνός Ἀρχιερέως τοῦ τε-
λοῦντος τήν χειροτονίαν καί ὄχι τῶν
λοιπῶν παρισταμένων. Ἡ εὐχή ἔχει
ὡς ἑξῆς: ««ἩἩ  ΧΧάάρριιςς  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύ--
μμααττοοςς  δδιιάά  ττῆῆςς  ἐἐμμῆῆςς μμεεττρριιόόττηηττοοςς  ππρροο--
ββάάλλλλεεττααίί  σσεε  ττόόνν  ΘΘεεοοφφιιλλέέσσττααττοονν  ἹἹεερρέέαα
κκααίί  ὑὑπποοψψήήφφιιοονν  ((ττόόνν  δδεεῖῖνναα))  ἘἘππίίσσκκοο--
πποονν  ττῆῆςς  ΘΘεεοοσσώώσσττοουυ  ππόόλλεεωωςς  ((ττῆῆσσδδεε))»»..

ΠΠΟΟΙΙΑΑ    ΗΗ    ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  
ΤΤΗΗΣΣ    ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ    ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ

ΟΟἱἱ  ΔΔεεκκααττρριιμμεερρῖῖττααιι,,  ὡὡςς  κκααλλοοίί  ΟΟΥΥ--
ΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιισσμμοοῦῦ,,
τήν μέν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡμε-
ρολογίου ἐκήρυξαν ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ Σχισματικήν καί τά Μυ-
στήριά της ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ ἄκυρα, τάς δέ χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης τό 11994488 τάς ἀπεκήρυξαν
μετά βδελυγμίας ὡς ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ἄνευ
κύρους καί ἄνευ ἰσχύος.

Διά τό Νέον Ἡμερολόγιον καί διά
τά Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν
ἐπεκαλέσθησαν τόν ἄσχετον μέ Σχί-
σματα καί Αἱρέσεις ὅρον ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»».. Διατί δέν ἐπεκαλέσθη-
σαν τόν ὅρον αὐτόν ἐκεῖ ὅπου ἦτο σχε-
τικός καί ἁρμόδιος, ἤτοι, διά τάς χειρο-
τονίας τοῦ Βρεσθένης τό 11994488;;

Ἐάν ἦσαν ἔντιμοι, συνεπεῖς, ἀπρο-
κατάληπτοι, σοβαροί Ἐκκλησιαστικοί
ἄνδρες καί ὄχι δικολάβοι ἀλχημισταί
οἱ ἐγείροντες τήν τρίτην κατηγορίαν
κατά τῆς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 11994488,,  κκααίί
ἐἐάάνν  ππρράάγγμμααττιι  ἦτο ἀντικανονική ὡς
ἰσχυρίζονται, ττόόττεε θά ἔπρεπε νά

ἐπικαλεσθοῦν τόν ὅρον τοῦ ««ΔΔυυννάά--
μμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,, ἕἕωωςς  ὅὅττοουυ
σσυυννέέλλθθῃῃ  ΣΣύύννοοδδοοςς  ννάά  κκρρίίννῃῃ  ττάάςς  ὑὑφφ᾽̓
ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  κκααίί  μμέέχχρριι  ττόόττεε  θθάά
ἦἦσσαανν  κκααίί  θθάά  ἔἔππρρεεππεε  ννάά  λλοογγίίζζωωννττααιι
κκααννοοννιικκααίί  ααἱἱ  χχεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  ΒΒρρεε--
σσθθέέννηηςς..  ΒΒάάσσεειι  ττοοῦῦ  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,, οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννιικκοοίί  θθάά  ἔἔππρρεεππεε
ννάά  ἀἀπποοδδεεχχθθοοῦῦνν  ττάάςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ
ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ττόό  11994488  ὡὡςς  κκααννοοννιικκάάςς  κκααίί
ἐἐγγκκύύρροουυςς  ἀἀκκόόμμηη  κκααίί  ννάά  μμήήνν  ἦἦσσαανν,,
ἕἕωωςς  ὅὅττοουυ  ἀἀπποοφφααννθθῇῇ  ππεερρίί  ααὐὐττῶῶνν  μμίίαα
ἁἁρρμμοοδδίίαα  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΣΣύύννοοδδοοςς..

ἘἘξξ  ἄἄλλλλοουυ  ααἱἱ  ἈἈπποοσσττοολλιικκααίί  ΔΔιιαατταα--
γγααίί  λλέέγγοουυνν::  ««ἘἘάάνν  δδέέ  ττιιςς  ὑὑππόό  ἑἑννόόςς
χχεειιρροοττοοννηηθθῇῇ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,  κκααθθααιιρρεείί--
σσθθωω,,  κκααίί  ααὐὐττόόςς,,  κκααίί  ὁὁ  χχεειιρροοττοοννήήσσααςς
ααὐὐττόόνν»».. Τό δέ ««κκααθθααιιρρεείίσσθθωω»»  ση-
μαίνει ὅτι πρέπει νά συνέλθῃ Σύ-
νοδος διά νά καθαιρέσῃ καί τόν
χειροτονήσαντα καί τόν χειροτονη-
θέντα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι αὐτομά-
τως καθηρημένοι, ἀλλά πρέπει νά
κριθοῦν ὑπό Συνόδου. Ἕως ὅτου
ὅμως κριθοῦν καί κατακριθοῦν εἶναι
μόνον ΔΔυυννάάμμεειι καθηρημένοι καί ὄχι
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ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ.. Ἕως τότε τά μυστήριά
των εἶναι Ἔγκυρα καί Κανονικά
καί πρέπει νά γίνονται δεκτά. 

ΜΜόόννοονν  εεἰἰςς  ααὐὐττήήνν  κκααίί  εεἰἰςς  ππααρροο--
μμοοίίααςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ἰἰσσχχύύεειι  ἡἡ  χχρρῆῆσσιιςς
ττοοῦῦ  ὅὅρροουυ  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ»»,, κκααίί  ὄὄχχιι  εεἰἰςς  ττήήνν  ππεερρίίππττωωσσιινν
ττοοῦῦ  ΤΤεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  ἈἈννααθθεεμμααττιισσθθέέννττοοςς
ΝΝέέοουυ  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ..

Ἀλήθεια, διερωτᾶται κάθε λογικός
ἄνθρωπος, διατί ὁ ὅρος ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ὄὄχχιι ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»  δέν ἐχρησιμοποιήθη
ποτέ ἀπό τούς Φλωρινοσεραφειμι-
κούς, ττοούύςς  ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΣΣ ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροο--
λλοογγιιττιισσμμοοῦῦ,, διά τάς Χειροτονίας τοῦ
11994488 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 ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»  δικαίως ἐχαρακτηρίσθη ὡὡςς
σσοοφφιισσττιικκόόςς  κκααίί  δδιικκοολλααββιικκόόςς,,  ὡὡςς  ΠΠύύθθεειιοοςς
χχρρηησσμμόόςς  ττοοῦῦ  ΜΜααννττεείίοουυ    κκααίί  ἀἀλλχχηημμεείίαα..

Τόν ἐχρησιμοποίησαν διά λόγους
μαγγανείας, νά γοητεύσουν ὅσον τό
δυνατόν περισσοτέρους ὀπαδούς. Δέν
τόν ἐχρησιμοποίησαν διά λόγους πε-
ποιθήσεως, 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 ἀξιοπρέ-
πειαν τῆς λογικῆς των οἱ ἀκριβολό-
γοι, οἱανδήποτε ἀντικανονικότητα
διέβλεπον εἰς τάς Χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης, θά τήν ἔθετον ὑπό τό

πρῖσμα τοῦ ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιιἘἘννεερρ--
γγεείίᾳᾳ»»,, καί θά τάς ἐδέχοντο ὡς ΚΚΑΑ--
ΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑΣΣ,, ἕως ὅτου ἐξετασθοῦν
ὑπό μελλούσης Συνόδου.

Δἰ αὐτό καί ὁ τρόπος τῆς χρήσεως τοῦ
ὅρου ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ὄὄχχιιἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»  τούς
χαρακτηρίζει ὡς πολιτικούς διπλωμάτας,
λογικῶς ἀνεντίμους καί στρεπτοδίκους.

ἘἘάάνν  ππρρόόςς  σσττιιγγμμήήνν γίνουν ἀποδε-
κτοί 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 ἀπορρί-
πτουν τάς Χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης
τό 11994488,,    ἀλλά βάσει τοῦ ὅρου ««ΔΔυυννάά--
μμεειι  κκααίί  ὄὄχχιι ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»  θά ἔπρεπε νά
τάς δέχωνται ὡς Κανονικάς μέχρι νά
κριθοῦν ὑπό Συνόδου. Τοιαύτη Σύνο-
δος δέν ἔγινε ποτέ καί δέν ἔχουν κατα-
δικασθῆ αἱ χειροτονίαι τοῦ 11994488..  

Ὁ κανών εἶναι ρητός καί σαφής: Ὁ
παραβαίνων κανόνα καί ὡς ἐκ τούτου
ἐπισύρων τήν ποινήν τῆς καθαιρέ-
σεως, ΔΔΕΕΝΝ  εεἶἶννααιι  κκααίί  ΔΔΕΕΝΝ δδύύννααττααιι  ννάά
λλοογγιισσθθῇῇ  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  κκααθθῃῃρρηημμέέννοοςς  πρό
κρίσεως καί ἐμπράκτου ὑπό Συνόδου
καθαιρέσεως. Ἰδού ἡ σχετική διασά-
φισις ὑπό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου: ««ΟΟἱἱ
ΚΚααννόόννεεςς  ππρροοσσττάάζζοουυσσιι  ττήήνν  ΣΣύύννοοδδοονν
ττῶῶνν  ζζώώννττωωνν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,  ννάά  κκααθθααίί--
ρροουυνν  ττοούύςς  ἱἱεερρεεῖῖςς,,  ἤἤ  ννάά  ἀἀφφοορρίίζζοουυνν,,  ἤἤ  ννάά
ἀἀννααθθεεμμααττίίζζοουυνν  ττοούύςς  λλααϊϊκκοούύςς    ὅὅπποουυ  ππαα--
ρρααββααίίννοουυνν  ττοούύςς  ΚΚααννόόννααςς..  ὍὍμμωωςς  ἄἄνν  ἡἡ
ΣΣύύννοοδδοοςς  δδέένν  ἐἐννεερργγήήσσῃῃ  ἐἐμμππρράάκκττωωςς  ττήήνν
κκααθθααίίρρεεσσιινν  ττῶῶνν  ἱἱεερρέέωωνν,,  ἤἤ  ττόόνν  ἀἀφφοορριι--
σσμμόόνν,,  ἤἤ  ἀἀννααθθεεμμααττιισσμμόόνν  ττῶῶνν  λλααϊϊκκῶῶνν,,
οοἱἱ  ἱἱεερρεεῖῖςς  ααὐὐττοοίί  κκααίί  οοἱἱ  λλααϊϊκκοοίί  οοὔὔττεε
κκααθθῃῃρρηημμέέννοοιι  εεἶἶννααιι  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  οοὔὔττεε
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ἀἀφφωωρριισσμμέέννοοιι  ἤἤ  ἀἀννααθθεεμμααττιισσμμέέννοοιι..
ὙὙππόόδδιικκοοιι  ὅὅμμωωςς,,  ἐἐδδῶῶ  μμέένν  εεἰἰςς  ττήήνν  κκαα--
θθααίίρρεεσσιινν  κκααίί  ἀἀφφοορριισσμμόόνν  ἤἤ  ἀἀννααθθεεμμααττιι--
σσμμόόνν,,  ἐἐκκεεῖῖ  δδέέ  εεἰἰςς  ττήήνν  ΘΘεείίαανν  ΔΔίίκκηηνν..  ..  ..  ..
ὍὍθθεενν  σσφφάάλλλλοουυσσιι  μμεεγγάάλλωωςς  ἐἐκκεεῖῖννοοιι  οοἱἱ
ἀἀννόόηηττοοιι  ὅὅπποουυ  λλέέγγοουυσσιινν,,  εεἰἰςς  ττοούύςς  ππαα--
ρρόόννττααςς  κκααιιρροούύςς,,  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ππααρράά  κκααννόόννααςς
χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττεεςς  ἱἱεερρωωμμέέννοοιι  εεἶἶννααιι  ἐἐννεερρ--
γγεείίᾳᾳ  κκααθθῃῃρρηημμέέννοοιι..  ἹἹεερροοκκααττήήγγοορροοςς
γγλλῶῶσσσσαα  εεἶἶννααιι  ἐἐκκεείίννηη  ὅὅπποουυ  ἀἀννοοήήττωωςς  ττάά
ττοοιιααῦῦτταα  λλόόγγιιαα  φφλλυυααρρεεῖῖ,,  μμήή  ννοοοοῦῦσσαα  ὅὅττιι,,
ἡἡ  ππρροοσσττααγγήή  ττῶῶνν  ΚΚααννόόννωωνν,,  χχωωρρίίςς  ττήήνν
ἔἔμμππρραακκττοονν  ἐἐννέέρργγεειιαανν  ττοοῦῦ  ββ´́  ππρροοσσώώ--
πποουυ,,  ἤἤττοοιι  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  εεἶἶννααιι  ἀἀττέέλλεε--
σσττοοςς,,  ἀἀμμέέσσωωςς  κκααίί  ππρρόό  κκρρίίσσεεωωςς  μμήή
ἐἐννεερργγοοῦῦσσαα  κκααθθ᾽̓  ἑἑααυυττήήνν..  ΑΑὐὐττοοίί  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι
ΘΘεεῖῖοοιι  ἈἈππόόσσττοολλοοιι,,  φφααννεερράά  ἐἐξξηηγγοοῦῦσσιι
ττόόνν  ἑἑααυυττόόνν  ττοουυςς  μμέέ  ττόόνν  ΜΜΣΣΤΤ´́  ΚΚααννόόνναα
ττοουυςς,,  ἐἐππεειιδδήή  δδέένν  λλέέγγοουυσσιι  ππώώςς  ἤἤδδηη  εεὐὐθθύύςς
ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  εεὑὑρρίίσσκκεεττααιι  κκααθθῃῃρρηημμέέννοοςς  ..  ..  ..
ἀἀλλλλάά  κκααθθααιιρρεεῖῖσσθθααιι  ππρροοσσττάάζζοομμεενν,,
ἤἤγγοουυνν  ννάά  ππααρραασσττααθθῇῇ  εεἰἰςς  κκρρίίσσιινν,,  κκααίί
ἄἄνν  ἀἀπποοδδεειιχχθθῇῇ  ππώώςς  ττοοῦῦττοο  ἔἔκκααμμεε,,  ττόόττεε
ἄἄςς  γγυυμμννωωθθῇῇ,,  μμέέ  ττήήνν  ἰἰδδιικκήήνν  σσααςς  ἀἀππόό--
φφαασσιινν  ἀἀππόό  ττῆῆςς  ἹἹεερρωωσσύύννηηςς,,  ττοοῦῦττοο  ππρροο--
σσττάάσσσσοομμεενν»» (Ἅγιος Νικόδημος,
ὑποσημείωσις Γ´ Ἀποστολικοῦ Κα-
νόνος, ἹἹεερρόόνν  ΠΠηηδδάάλλιιοονν,, σελ. 4-5).

ἌἌρραα  κκααίί  μμέέ  ββάάσσιινν  ττόό  ἰἰδδιικκόόνν
ττωωνν  σσκκεεππττιικκόόνν  ττοοῦῦ  ««ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί
ὄὄχχιιἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»  κκααττααρρρρίίππττεεττααιι  ὁὁλλοο--
σσχχεερρῶῶςς  ὡὡςς  ἀἀννίίσσχχυυρροοςς  κκααίί  ἀἀννυυππόό--
σσττααττοοςς  κκααίί  ἡἡ  ττρρίίττηη  κκααττηηγγοορρίίαα..

Ἐν συνόψει, διά τήν χειροτονίαν
Ἐπισκόπου οὐδαμοῦ εὑρίσκεται νομο-
θετημένον καί δή διά τήν τελείωσιν τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ὅτι ἀπαι-
τεῖται ἡ τέλεσις τούτου ὑπό τριῶν Ἐπι-
σκόπων ἤ ὑπό δύο ἤ ὑφ ̓ἑνός. Οἱ ἀλή-

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,
ττόόμμ..  ΒΒ´́  66..112222,,  ΤΤόόμμ..  ΓΓ´́  66..332255) ὀρθῶς
διαγορεύουσιν  ὅτι ««ππεερρίί  ἐἐκκλλοογγῆῆςς»»πρό-
κειται καί οὐχί ««ππεερρίί  χχεειιρροοττοοννίίααςς»»..
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Νικόδημος εἰς τήν ἐν
τῷ ἹἹεερρῷῷ  ΠΠηηδδααλλίίῳῳ Ὑποσημείωσιν τοῦ
Α´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος παραθέτει
τήν γνώμην τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου περί «χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἀἀννττίί
ψψήήφφοουυ  ἐἐκκλλααμμββααννοομμέέννηηςς».

Εὑρίσκεται διάταξις τοῦ Α´ Ἀπο-
στολικοῦ Κανόνος ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι
Ἐπίσκοπος χειροτονήσθω ὑπό Ἐπι-
σκόπων δύο ἤ τριῶν, πλήν δέν ἀπα-
γορεύει τήν χειροτονίαν Ἐπισκόπου
ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου, οὐδέ ἐξηγεῖ τόν
λόγον τῆς ἐννοίας ««δδύύοο  ἤἤ  ττρριιῶῶνν»»
ἀντί τῆς πλέον καταλλήλου δι᾽ ἀπα-
γόρευσιν ««ττρριιῶῶνν  ἤἤ  δδύύοο»»,, οὔτε κυ-
ρώσεις ἀπαγγέλλει κανονικάς διά
τήν μή τήρησιν τῆς διατάξεως.

Παρομοίως, εἰς τάς Ἀποστολικάς
Διαταγάς, ΒΒιιββλλίίοονν  ΓΓ´́  2200,, τό αὐτό πε-
ριέχεται χωρίς κάποιαν κύρωσιν διά
τήν μή τήρησιν τῆς Διαταγῆς, καί χω-
ρίς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς χειροτονίας
Ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνός τοιούτου.

Οὐδεμία ἀπειλή ἀντικανονικότητος
ἐπικρέμμαται ἐπί τῶν Χειροτονιῶν
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 11994488,,
διότι οὐδείς συντρέχει λόγος ἀκυρό-
τητος ἤ ἐλλείψεως νομίμων προϋπο-
θέσεων διά τήν χειροτονίαν τῶν
συγκεκριμένων  Ἐπισκόπων.
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ἘἘνν  κκαατταακκλλεείίδδιι,,  σσυυμμππεερρααίίννεεττααιι  ὅὅττιι,,
ααἱἱ  δδύύοο  ππρρῶῶττααιι  ἀἀππόό  ττάάςς  ππρροοααννααφφεερρθθεείί--
σσααςς  κκααττηηγγοορρίίααςς κατά τῶν ὑφ ̓ἑνός Χει-
ροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό
11994488,, δηλαδή ὅτι συνέστησαν ἐπανα-
στατικήν πρᾶξιν κατά τῆς Ἐκκλησίας
καί ὅτι ἠγνοήθησαν οἱ ἄλλοι Ἐπίσκο-
ποι, οὐσιαστικῶς ππρροοϋϋπποοθθέέττοουυνν  ττήήνν
ἐἐγγκκυυρρόόττηητταα  ττῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιικκῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ὅὅππεερρ  ἔἔσσττιι  θθέέσσιιςς  ΒΒλλάάσσφφηη--
μμοοςς  κκααίί  ΑΑἱἱρρεεττιικκήή  κκααίί  ἀἀπποορρρρίίππττεεττααιι
ἀἀσσυυζζηηττηηττεείί.. Οὔτε οἱ Νεοημερολογῖται
εἶναι Ὀρθόδοξοι, οὔτε ἐκεῖνοι οἱ Πα-
λαιοημερολογῖται οἱ ὁποῖοι θεωροῦν
τούς Νεοημερολογίτας ΔΔυυννάάμμεειι  μόνον
ἀλλ᾽ οὐ καί ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  Σχισματικούς.

ἩἩ  δδέέ  ττρρίίττηη  κκααττηηγγοορρίίαα,, δηλαδή ὅτι
ὁ Βρεσθένης, προβαίνων μόνος του εἰς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 11994488,,
ἐτέλεσεν μυστήρια ἄκυρα καί ἀνίσχυρα,
ἔἔχχεειι  ττήήνν  ββααρρύύττηητταα  ττῆῆςς  κκααττηηγγοορρίίααςς
ττῶῶνν  ἙἙββρρααίίωωνν  ὅὅττιι,, ««οοὗὗττοοςς  ἐἐθθεερράάππεευυ--
σσεενν ττήήνν  ἡἡμμέέρραανν  ττοοῦῦ  ΣΣααββββάάττοουυ»»..

ἘἘκκττόόςς  ττῶῶνν  ἀἀννωωττέέρρωω αὐτῶν τριῶν
ἐπικρίσεων, ἀκούγεται κατά καιρούς
καί μμίίαα  ἄἄλλλληη  κκααττηηγγοορρίίαα,, ὅὅττιι  ααἱἱ  χχεειιρροο--
ττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488  εεἶἶννααιι  ἀἀννττιικκααννοοννιικκααίί
δδιιόόττιι ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἦἦττοο  εεἷἷςς
ἁἁππλλοοῦῦςς  ττιιττοουυλλάάρριιοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς,, ἄἄννεευυ
ττοοῦῦ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννεεῖῖνν..  

ΟΟἱἱ  ττιιττοουυλλάάρριιοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι,,  ὅταν
ὑπάρχῃ πλήρης καί κανονική Σύνοδος,
δέν ἔχουν τό δικαίωμα οοὐὐδδεεμμιιᾶᾶςς  ἱἱεερροο--
ππρρααξξίίααςς  πέραν τῶν ὅσων τούς ἀνατί-
θενται ἤ ὑπό τῶν Ἐπισκόπων τῶν
ὁποίων τυγχάνουν βοηθοί ἤ ὑπό τῆς

Συνόδου των. Οὔτε βεβαίως ἔχουν
ψῆφον εἰς τάς συνεδρειάσεις τῆς Συ-
νόδου τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων.

Φαίνεται λοιπόν ἐκ πρώτης ὄψεως
πειστικόν τό ἐπιχείρημα τῆς κατηγο-
ρίας αὐτῆς, ἀλλά τό γεγονός ὅτι δέν
ἐχρησιμοποιήθη ὑπό τῶν συγχρόνων
τοῦ Βρεσθένης καί πολεμίων αὐτοῦ Δε-
κατριμεριτῶν Ἐπισκόπων, μαρτυρεῖ
ὅτι πρόκειται περί ἱἱσσττοορριικκῶῶςς  ἀἀσσχχέέττοουυ
ἐἐππιιχχεειιρρήήμμααττοοςς  διά τούς μή ἔχοντας περί
τά Ἐκκλησιαστικά γνῶσιν.

ἘἘάάνν  ππρράάγγμμααττιι  ἴἴσσχχυυεενν  ὡὡςς  κκααττηηγγοο--
ρρίίαα,,  ττόόττεε::
11)) ΔΔιιααττίί 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; 
22))  ΔΔιιααττίί δέν ἤλεγξαν τόν Βρεσθένης διά
τάς χειρορονίας Ἱερέων, Ἱεροδιακό-
νων καί Μοναχῶν τάς ὁποίας ἐτέλε-
σεν ἀπό τό 11993355 ἕως τό 11994488;;
33)) ΔΔιιααττίί τόν ἐδέχοντο μετά ψήφου εἰς
τάς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου καί εἰς
τάς Ἐγκυκλίους πρό τοῦ 11993377;;
44)) ἘἘκκττόόςς  τοῦ Βρεσθένης, τιτουλάριοι
ἦσαν καί ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος
καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος καί ὁ
Κυκλάδων Γερμανός.
55)) ὉὉ  ππρρώώηηνν Φλωρίνης Χρυσόστομος
ἦτο ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ,,  δηλαδή δέν ἦτο οοὔὔττεε
κκἄἄνν  ττιιττοουυλλάάρριιοοςς,, καί ὅμως προέβη εἰς
χειροτονίας καί Ἱερέων καί Ἱεροδια-
κόνων, καί συμμετεῖχεν μέ ψῆφον εἰς
τάς χειροτονίας ἐπισκόπων τό 11993355..

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΤΤΥΥΜΜΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ    ΠΠΕΕΡΡΙΙ    ΤΤΩΩΝΝ    ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΤΤΩΩΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ    ΤΤΟΟΥΥ    11994488
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66)) ΔΔιιααττίί οἱ τιτουλάριοι,
Κυκλάδων, Μεγαρίδος
καί Διαυλείας, μετά τοῦ
πρώην καί οὔτε κἄν τι-
τουλαρίου Φλωρίνης,
ἐτέλουν Μυστήρια, συ-
νεδρίαζον ὡς Σύνοδος
καί ἐχειροτόνουν κλη-
ρικούς καί μοναχούς; 
77)) ΔΔιιααττίί ἐδέχθησαν τούς
ὑπό τοῦ Βρεσθένης χει-
ροτονηθέντας Ἱερεῖς καί
Διακόνους καί Μοναχούς,
ὅπως τόν Αὐξέντιον Πά-
στραν, Ματθαῖον Λαγγῆν,
Καλλιόπιον Γιαννακου-
λόπουλον καί ἄλλους ἐάν
ἦσαν ἄκυροι αἱ χειροτο-
νίαι των ὡς ὑπό τιτουλα-
ρίου γενόμεναι;
88)) ΔΔιιααττίί δέν τοῦ ἀπη-
γόρευσαν μετά τό 11993355
νά τελῇ Μυστήρια καί
νά λειτουργῇ ἐκτός τῆς
Μονῆς του. εἰς Ἀθήνα,
Πειραιᾶ καί ἀλλοῦ, καί
νά προβαίνῃ εἰς χειρο-
τονίας κληρικῶν καί μοναχῶν, ὡς
Κανονικός Ἐπίσκοπος;
99)) ΔΔιιααττίί δέν ἀπηγορεύθη εἰς τούς
ἄλλους τρεῖς τιτουλαρίους καί εἰς τόν
πρώην νά ἐνεργοῦν τά τῶν Κανο-
νικῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων;

ΔΔιιόόττιι,, καίτοι τό 11993355,, οἱ ττέέσσσσααρρεεςς
χειροτονηθέντες ἐπίσκοποι ἦσαν τιτου-
λάριοι, καί ὁ ΕΕἷἷςς, ὁ Φλωρίνης, ἦτο ππρρώώηηνν,,
ὅλοι των ἐτέλουν ὅλα τά μυστήρια, Γά-
μους, Βαπτίσεις καί Χειροτονίας κλη-
ρικῶν καί μοναχῶν, ὡς ἐν ἐνεργείᾳ

Ἐπίσκοποι, χωρίς ποτέ
νά δημιουργηθῇ θέμα
ὅτι ἦσαν τιτουλάριοι.

ΠΠρρέέππεειι  ννάά  σσηημμεειιωωθθῇῇ
ὅτι ὁ βαθμός τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης τόν ὁποῖον ἔχει
ὁ τιτουλάριος εἶναι ἀπα-
ραλάκτως ὁ ἴδιος μέ τόν
τοῦ Πατριάρχου, Μητρο-
πολίτου, Ἀρχιεπισκόπου
ἤ Ἐπισκόπου. Ἡ διαφορά
εἶναι καθαρῶς διοικητική
καί ὄχι διαφορά ἱερωσύ-
νης. Ἡ Σύνοδος, μέ ἁπλῆν
ἀπόφασιν, ἄνευ ἄλλης
τινός ἱεροπραξίας, δύ-
ναται νά προάγῃ τόν
τιτουλάριον εἰς οἱανδή-
ποτε διοικητικήν θέσιν,
ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπου,
Ἀρχιεπισκόπου, Μητρο-
πολίτου ἤ καί Πατριάρ-
χου.

Μέ τήν λογικήν τῆς
κατηγορίας αὐτῆς, τό
11993355,, μόνον ὁ Δημη-
τριάδος καί ὁ Ζακύν-

θου ἦσαν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοποι. Ὁ
δέ Φλωρίνης δέν ἦτο κἄν τιτουλάριος,
ἀλλά ππρρώώηηνν..Ὁπότε, αἱ Χειροτονίαι τοῦ
11993355 ἔγιναν ὑπό δύο καί ὄχι ὑπό τριῶν.

Ἐπί πλέον, πλήν τῶν ἀνωτέρω δύο
ἐν ἐνεργείᾳ ἐπισκόπων, οὐδείς ἄλλος
εἶχε ΚΚααννοοννιικκῶῶςς  τό δικαίωμα νά τελῇ
Μυστήρια ἤ ἄλλην ἱεροπραξίαν ὡς ἐν
ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοπος. Καί ὅταν ὁ Ζα-
κύνθου ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κακοδοξίαν,
ἤτοι, ἀπό τό Θέρος τοῦ 11993355,, ὁ μόνος
Κανονικός ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοπος ἦτο
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α ́φέρων

Ἀρχιερατικόν Μανδύαν,
ἔργον τῆς ἀδελφότητος τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευ-
κοβουνοϊατρίσσης Κερατέας

Ἀττικῆς, κατά τό 1975
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ὁ Δημητριάδος. Μετά δέ
τήν ὁριστικήν πτῶσιν
τοῦ Δημητριάδος εἰς τήν
Κακοδοξίαν τοῦ Νεοη-
μερολογιτισμοῦ καί τόν
θάνατόν του, δέν ὑπῆρχε
οὐδείς ἐν ἐνεργείᾳ Κα-
νονικός Ἐπίσκοπος.

ἸἸδδοούύ  πποοῦῦ  ὁὁδδηηγγεεῖῖ  ττόό  δδιιαα--
σσττρροοφφιικκόόνν  κκααίί  φφρρεεννοοββλλαα--
ββέέςς  ττοοῦῦττοονν  ἐἐππιιχχεείίρρηημμάά
ττωωνν  κκααίί  ἡἡ  ἔἔλλλλεειιψψιιςς  ἘἘκκκκλληη--
σσιιαασσττιικκῆῆςς  γγννώώσσεεωωςς  κκααίί
κκααττααρρττήήσσεεωωςς..

Ἡ πραγματικότης εἶναι
ὅτι τό 11993355,, οἱ ΔΔύύοο ἐν
ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοποι, οἱ
ΤΤέέσσσσααρρεεςς τιτουλάριοι
καί ὁ ΕΕἷἷςς πρώην, ἐνήρ-
γουν ὅὅλλοοιι  ὡς Κανονικοί
Ἐπίσκοποι, μέ ὅλα τά δι-
καιώματα τῶν ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ
ΚΚααννοοννιικκῶῶνν Ἐπισκόπων,
χωρίς νά ὑφίσταται μετξύ
των πρόβλημα ἀμφισβητήσεως, τιτου-
λαρίων ἤ μή. ὍὍλλοοιι  ττωωνν  ἐἐννήήρργγοουυνν  ὡὡςς
μμίίαα  ΣΣύύννοοδδοοςς  ἐἐνν  ἐἐννεερργγεείίᾳᾳ  ἘἘππιισσκκόόππωωνν,,
καί τοῦτο ὄχι ἀπό περιφρόνησιν τῆς κα-
νονικῆς τάξεως ἤ λόγῳ ἀναρχίας, ἀλλά
διότι ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκετο εἰς ἐμπερί-
στατον κατάστασιν, ἄχρι καιροῦ.

Τά περί ἀκυρότητος τῶν χειροτο-
νιῶν τοῦ 11994488  ἐπειδή δῆθεν ὁ Βρεσθέ-
νης Ματθαῖος ἦτο τιτουλάριος ἔχουν
ἱστορικῶς ἀποδειχθῆ κεναί φλυαρίαι.

ἈἈπποοδδεειικκννύύεεττααιι λοιπόν κακόβουλος,
ἀνιστόρητος καί ἄσχετος ἡ κατηγορία
αὐτή περί ττιιττοουυλλααρρίίοουυ.. Ὅπως καί αἱ
προηγούμεναι κατηγορίαι, εἶναι καί

αὐτή μία ἀκόμη ἀνυπό-
στατος καί ἀνίσχυρος κα-
τηγορία, καθώς καί ἡ περί
ΔΔυυννάάμμεειι  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ
σοφιστεία καί ἀλχημεία.

Ἐάν κατά τό διάστημα
11993355--11994433,, ὅτε ὑπῆρχον
καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπί-
σκοποι, ὁ Βρεσθένης Ματ-
θαῖος εἶχε προβῆ μόνος
του εἰς χειροτονίαν Ἐπι-
σκόπου, τότε καί μόνον
τότε θά ἦτο αὐτή ἡ ὑὑφφ᾽̓
ἑἑννόόςς τελεσθεῖσα χειρο-
τονία μεμπτή καί ἔγκλη-
τος.

Ἐφρύαξεν ὅμως ὁ
ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας
Διάβολος διότι οὐκ ἠδυ-
νήθη νά καταπνίξῃ ττήήνν
ἐἐππίί  γγῆῆςς  ΒΒαασσιιλλεείίαανν ττοοῦῦ
ΘΘΕΕΟΟΥΥ,,  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν..
Ὅταν εἶχε μέ τό μέρος
του τήν ἰσχύν τῶν ἀριθ-

μῶν καί τάς ἐξουσίας τοῦ κόσμου, ττάά
ἀἀσσθθεεννῆῆ κκααττίίσσχχυυσσαανν  ααὐὐττοοῦῦ  κκααίί  ττάά
ἐἐξξοουυθθεεννωωμμέένναα  ἐἐββάάσστταασσαανν  ττήήνν  ΧΧάάρριινν
ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  εεἰἰςς  ττόό  κκααῦῦμμαα  ττῆῆςς  ἡἡμμέέρρααςς..  

Διά τοῦτο οἱ δοῦλοι τοῦ Σατανᾶ
πνέουν μαίνεα κατά τοῦ δούλου τοῦ
Θεοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. Πολύ
θά τό ἤθελον νά ἰδοῦν καί εἰς τήν
Ἑλλάδα νά ἐξαφανίζεται ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Νεοημερο-
λογιτισμοῦ, νά καταποντίζεται εἰς
τό Σχίσμα καί εἰς ττήήνν  ΑΑἵἵρρεεσσιινν  ττοοῦῦ
ἈἈννττιιχχρρίίσσττοουυ  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιισσμμοοῦῦ ὅπως
ἔγινε παντοῦ. Δέν τό ἐπέτρεψεν
ὅμως ὁ Τρισάγιος Θεός.
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Ἡ Ἁγία Ἄννα, 
ἔργον τοῦ Ἁγίου Πα-
τρός ἡμῶν Ματθαίου,

Ἅγιον Ὄρος, 1924
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ΖΖ)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΙΙΜΜΑΑΠΠΟΟΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΣΣ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΣΣ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΣΣΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ      ΤΤΩΩΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ      ΤΤΩΩΝΝ    ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ
ΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΥΥΠΠΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΤΤΟΟΗΗΣΣ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΤΤΟΟ 1199441199448888

Ἡ σηµασία τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 11994488 δέν θά ἀξιολογηθῇ ἐκ τῆς ἀρνη-
τικῆς ὑποθέσεως, ττίί  θθάά  σσυυννέέββααιιννεε  ἐἐάάνν  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  δδέένν  εεἶἶχχεε  χχεειι--
ρροοττοοννήήσσεειι  ἐἐππιισσκκόόπποουυςς,, ἀλλά ἐκ τοῦ θετικοῦ περιεχοµένου τῆς Πίστεως ἡ
ὁποία τάς ὑπαγόρευσεν καί τῆς Ὁµολογιακῆς Πράξεως ἡ ὁποία τάς ἀπῄτη-
σεν. ΘΘάά  ἀἀξξιιοολλοογγηηθθῇῇ  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ἔἔσσωω,,  ἤἤττοοιι::

11)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττόό  ἀἀπποολλυυττρρωωττιικκόόνν  ττηηςς
ἔἔρργγοονν  κκααίί  µµεερριιµµννᾶᾶ  δδιιάά  ττήήνν  σσυυννέέχχιισσιινν  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί  ττῆῆςς
ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ∆∆ιιααδδοοχχῆῆςς ἀἀννεεξξααρρττήήττωωςς  ττῶῶνν  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  ππεερριισσττάάσσεεωωνν..

22))  ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἡἡ  ἈἈπποοσσττοολλιικκήή  ∆∆ιιααδδοοχχήή  εεἶἶννααιι  ἀἀννααγγκκααίίαα  ἐἐππιιττααγγήή  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοο--
λλιικκῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί  εεἶἶννααιι  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ὧὧνν  οοὐὐκκ  ἄἄννεευυ δδιιάά  ττήήνν  ὀὀννττόόττηητταα    ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ
ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  δδιιάά  ττήήνν  ππιισσττοοπποοίίηησσιινν  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ππρροοεελλεεύύσσεεώώςς  ττηηςς,,  δδηη--
λλααδδήή,,  ὁὁ  ∆∆ιιάάδδοοχχοοςς  ττῶῶνν  ἈἈπποοσσττόόλλωωνν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ἄἄφφηησσεε  δδιιααδδόόχχοουυςς  εεἰἰςς
ττήήνν  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  δδιιόόττιι  ὄὄννττωωςς  δδιιεεκκρράάττεειι  ττήήνν  ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ΠΠίίσσττιινν..

33)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγιικκήή    ΣΣυυννεείίδδηησσιιςς  κκααίί  ἡἡ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΠΠίίσσττιιςς,,  ττήήνν
ὁὁπποοίίαανν  ἐἐββίίωωννεενν  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς,,  ὅὅτταανν  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ττήήνν  εεἶἶχχοονν  ἀἀππωωλλέέσσεειι,,
κκααττααππααττήήσσεειι  κκααίί  ἀἀρρννηηθθῆῆ,,  κκααττέέσσττηησσαανν  ττήήνν  ππρρᾶᾶξξιινν  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἘἘππιισσκκόό--
ππωωνν  ττόό  11994488  ἀἀννααγγκκααίίαανν,,  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςς  ἐἐππιιββεεββλληηµµέέννηηνν  κκααίί  ὑὑπποοχχρρεεωωττιικκήήνν..

44)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ααἱἱ  σσυυννθθῆῆκκααιι  κκααίί  ππεερριισσττάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς  ἐἐκκεείίννηηςς  ἀἀννάάγγοουυνν  ττήήνν
ππρρᾶᾶξξιινν  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  εεἰἰςς  µµοοννααδδιικκήήνν  ἔἔκκφφρραασσιινν  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί
ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγίίααςς  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς,,  ὅὅσσττιιςς  δδέένν  ἐἐδδεειιλλίίαασσεε  ννάά  χχεειιρροοττοοννήήσσῃῃ
ἐἐππεειιδδήή  ἦἦττοο  εεἷἷςς,,  ἀἀλλλλάά  ππααρρ᾽̓  ὅὅττιι  ἦἦττοο  εεἷἷςς  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε  κκααίί  ὡὡµµοολλόόγγηησσεενν  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὈὈρρθθόό--
δδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς,, ὅὅττεε  ««ππάάννττεεςς  ἐἐξξέέκκλλιιννοονν,,  ἅἅµµαα  ἠἠχχρρεειιώώθθηησσαανν»» (Ψαλµ. ΙΓ´ 3).

55)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  δδέένν  ὑὑπποοχχρρεεοοῦῦττααιι  ννάά  λλοογγοοδδοοττήήσσῃῃ
δδιιάά  ττάάςς  ππρράάξξεειιςς  ττηηςς  εεἰἰςς  ττοούύςς  ἐἐκκττόόςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,, ἀἀλλλλάά  ττοούύςς  ἀἀγγννοοεεῖῖ  ὅὅππωωςς  ααὐὐττοοίί
ἀἀγγννοοοοῦῦνν  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν..  

66)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ἔἔκκφφρραασσιινν  ττῆῆςς  σσυυννεειιδδήήσσεεωωςς  ὅὅττιι  ααὐὐττόόςς  ἦἦττοο  ὁὁ  ὈὈρρθθόό--
δδοοξξοοςς  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ἐἐννήήρργγεειι  ἅἅππαανντταα  ττάά  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκάά
κκααθθήήκκοονντταα  ττοοῦῦ  ἈἈρρχχιιεερρέέωωςς  ἀἀκκωωλλύύττωωςς  ἐἐνν  ἐἐλλεευυθθέέρρῳῳ  σσυυννεειιδδόόττιι..

77)) ἘἘκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἡἡ  ππρρᾶᾶξξιιςς  ττῶῶνν  χχεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ  11994488  κκααττῄῄσσχχυυννεε  ττοούύςς  ΟΟὐὐννίίττααςς
ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩµµεερροολλοογγίίοουυ,, ττοούύςς  ψψεευυδδοορρθθοοδδόόξξοουυςς  ∆∆εεκκααττρριιµµεερρίίττααςς  ΦΦλλωωρριιννιικκοούύςς..  
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Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 11994488 δδέένν  εεἶἶννααιι  δδυυννααττόόνν  ννάά  κκρριιθθοοῦῦνν  ἀἀππόό  ττοούύςς  ππρροοδδόό--
ττααςς  κκααίί  ἀἀρρννηηττάάςς  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ὉὉµµοολλοογγίίααςς,,  οοὔὔττεε  ἀἀππόό  ττοούύςς  ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΣΣ    ττοοῦῦ
ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ,, οὔτε ἀπό τούς µικροψύχως ἐνδώσαντας εἰς τάς κο-
σµικάς πιέσεις τῆς ἑκάστοτε ἐξουσίας. Ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς ἐνεργεῖ ὅλα
τά Ἀρχιερατικά του καθήκοντα ἁρµοδίως καί δεόντως, ἀγνοῶν τούς πα-
λιµβούλους Σχισµατικούς καί Αἱρετικούς, εἰ δέ ἄλλως πληµµελεῖ.

ὉὉ  µµόόννοοςς  ὑὑππάάρρχχωωνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς  ττόό  11994488,,  ὁὁ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς,,
δδέένν  ἔἔχχεειι  ννάά  λλοογγοοδδοοττήήσσῃῃ  εεἰἰςς  οοὐὐδδέένναα  δδιιόόττιι,,  ὅὅππωωςς  ἀἀππεεδδεείίχχθθηη  ἱἱσσττοορριικκῶῶςς,,  δδέένν
ὑὑππῆῆρρχχεενν  ἄἄλλλλοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ττήήνν  ἐἐπποοχχήήνν  ἐἐκκεείίννηηνν  ππρρόόςς  ττόόνν  ὁὁπποοῖῖοονν
ννάά  ἦἦττοο  ὑὑππόόλλοογγοοςς..

ΜΜᾶᾶλλλλοονν  θθάά  εεἶἶχχεε  ννάά  λλοογγοοδδοοττήήσσῃῃ  ἐἐννώώππιιοονν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  κκααίί  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς  ἐἐάάνν
δδέένν  ππρροοέέββααιιννεε  εεἰἰςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ἐἐππιισσκκόόππωωνν.. ΧΧεειιρροοττοοννῶῶνν  ἐἐππιισσκκόόπποουυςς,,  ἐἐππεε--
ββεεββααίίωωσσεενν  ὅὅττιι  ἦἦττοο  ὁὁ  µµόόννοοςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἈἈρρχχιιεερρεεύύςς..  ΧΧεειιρροοττοοννῶῶνν  ἐἐππιισσκκόόπποουυςς,,
µµεεττέέδδωωκκεενν  ὅὅππεερρ  εεἶἶχχεενν.. Οὐκ ἔδωκεν ἐκ τοῦ ὑστερήµατος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πλη-
ρώµατος τῆς Ἀρχιερωσύνης του. Οὐκ ἔσπειρεν ἀνόµως, ἀλλά νοµίµως ἔτε-
κεν ὅπερ ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις ἐκυοφόρησεν.

Ἐπί πλέον, τό σηµαντικότερον εἶναι ὅτι ααἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488  δδέένν  θθάά
κκρριιθθοοῦῦνν  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς,,  ἀἀλλλλάά  θθάά  κκρρίίννοουυνν  ττήήνν  ἹἹσσττοορρίίαανν..  

Θά κρίνουν τήν Ἱστορίαν διότι αὕτη δέν ᾔρθη εἰς τό ὕψος τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν ἀπαιτήσεων, δέν παρήγαγεν διά τό ἐπισκοπικόν ἀξίωµα ἄλλους
ἄνδρας µέ ὑγιές Ἐκκλησιαστικόν καί Ὀρθόδοξον φρόνηµα ὥστε τό 11994488
νά ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, πλέον τοῦ ἑνός, εἰς τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἱστο-
ρία ἀπεδείχθη ἐλλιπής ὡς πρός τήν Ἐκκλησίαν καί δδέένν  δδιικκααιιοοῦῦττααιι  ννάά
ἀἀξξιιώώσσῃῃ  πποοττέέ νά κρίνῃ τάς Ἐκκλησιαστικάς πράξεις τῶν Χειροτονιῶν ἐπι-
σκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.

Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος κρίνει τήν ἀδράνειαν τῆς Ἱστορίας καί τήν ἀναπη-
ρίαν τῶν Ἱστορικῶν περιστάσεων τῆς ἐποχῆς του, καί τάς κρίνει διά τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Πράξεως τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων εἰς τάς ὁποίας προέβη. 

ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  δδέένν  δδεεσσµµεεύύεεττααιι  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς,,  ἀἀλλλλάά  δδίίδδεειι  λλόόγγοονν  ὑὑππάάρρ--
ξξεεωωςς  εεἰἰςς  ττήήνν  ἹἹσσττοορρίίαανν.. 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,
θθάά  ἤἤγγεειιρρεενν  ἐἐκκ  ττῶῶνν  λλίίθθωωνν  ττέέκκνναα  ττοοῦῦ  ἈἈββρρααάάµµ,,  τέκνα τῆς Πίστεως, διότι ἡἡ
ἘἘκκκκλληησσίίαα  ΤΤοουυ  µµέέννεειι  εεἰἰςς  ττόόνν  ααἰἰῶῶνναα,, κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
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Χριστοῦ, ««κκααίί  ππύύλλααιι  ἍἍδδοουυ  οοὐὐ  κκααττιι--
σσχχύύσσοουυσσιινν  ααὐὐττῆῆςς»» (Ματθ. ΙΣΤ´18).
ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  δδέένν  εεἶἶννααιι
ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν,,
οοὔὔττεε  ττῶῶνν  κκοοιιννωωννοούύννττωωνν  ααὐὐττοοῖῖςς  ΠΠαα--
λλααιιοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν,,  οοὔὔττεε  ττῶῶνν  ππάάσσηηςς
φφύύσσεεωωςς  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιισσττῶῶνν  κκααίί  ΟΟὐὐννιιττῶῶνν
ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ..  

ἩἩ  ΜΜίίαα,,  ἉἉγγίίαα,,  ΚΚααθθοολλιικκήή,,  κκααίί  ἈἈπποο--
σσττοολλιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  εεἶἶννααιι  ἡἡ
ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἰἰςς  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν
ἀἀννῆῆκκεενν  ὁὁ  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  ΚΚααρρππααθθάάκκηηςς  ππρρόό
ττοοῦῦ  11992244  κκααίί  µµεεττάά  ττόό  11992244,,  ααὐὐττήή  ἡἡ
ὁὁπποοίίαα  ττόό  11993355  ττόόνν  ἀἀννέέδδεειιξξεενν  εεἰἰςς  ἘἘππίί--
σσκκοοπποονν  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς,,  ααὐὐττήή  εεἰἰςς  ττήήνν  ὁὁπποοίίαανν
ἀἀννττιιππεελλααρργγῶῶνν  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεενν
ἘἘππιισσκκόόπποουυςς  ττόό  11994488  κκααίί  ἄἄφφηησσεε  ∆∆ιιαα--
δδόόχχοουυςς  ττῶῶνν  ἈἈπποοσσττόόλλωωνν  δδιιάά  ττήήνν  σσυυννέέ--
χχιισσιινν  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς..

∆ιά τοῦτο, ὁ τίτλος ««ΜΜααττθθααιιϊϊκκόόςς»»
δέν ἀποτελεῖ δι᾽ ἡµᾶς ὑποτιµητικήν
προσωνυµίαν ἀλλά τιµητικήν διάκρι-
σιν καί ἀναγνώρισιν χρέους πρός τόν
ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοονν,, τοῦ ὁποίου ἡ
Ὀρθόδοξος Πίστις τόν κατέστησεν
γνήσιον τέκνον τοῦ πατρός τῆς Πί-
στεως, 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.

ΟΟ    ΒΒΡΡΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΣΣ,,  δδιιάά  ττῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν
ττοουυ,,  ἐἐφφ᾽̓  ὧὧνν  ἑἑδδρρααιιώώθθηη  ἡἡ  ἈἈπποοσσττοολλιικκήή  ΠΠίίσσττιιςς  κκααίί  ἡἡ  ἈἈπποοσσττοολλιικκήή  ∆∆ιιααδδοοχχήή,,
ππρροοσσεεττέέθθηη  εεἰἰςς  ττάά  ΒΒιιββλλιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ
κκααίί  σσυυννεεκκααττεερριιθθµµήήθθηη  µµεεττάά  ττῶῶνν  ΠΠααττρριιααρρχχῶῶνν,,  ἈἈββρρααάάµµ,,  ἸἸσσααάάκκ  κκααίί  ἸἸαακκώώββ..

ΑΑἱἱ  ΧΧεειιρροοττοοννίίααιι  ττοοῦῦ  11994488  σσυυννιισσττοοῦῦνν  ΣΣυυννεείίδδηησσιινν  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς,,  ἘἘππίίγγννωωσσιινν
ἘἘκκκκλληησσιιοολλοογγίίααςς  κκααίί  µµέέττρροονν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  εεὐὐθθύύννηηςς ἐν ᾧ ἀντιµετρῶνται
κκααίί αἱ ἐπιλογαί τῶν συγχρόνων τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Ἐκκλησιαστικῶν
ἀνδρῶν κκααίί αἱ µετέπειτα Ἐκκλησιαστικαί ἐξελίξεις.
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Ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ
Λειτουργός τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ φύλαξ
τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καί τηρητής

τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως, ὁ ἐν ταῖς
ἐσχάταις ἡμέραις Ὁμολογητής τῶν

Ὀρθοδόξων Παραδόσεων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὁ ποιμήν τῶν προβάτων τοῦ

Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, ὁ Βρεσθένης καί μετέ-
πειτα Ἀθηνῶν ΜΑΤΘΑΙΟΣ Καρπαθάκης

ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας.
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ΟΟἱἱ  ∆∆εεκκααττρριιµµεερρῖῖττααιι  ΦΦλλωωρριιννιικκοοίί,,  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι ΟΟΥΥΝΝΙΙΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ    ΝΝΕΕΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ,, δέν ἐδέχθησαν ἀλλά κατέκριναν ττάάςς  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοοῦῦ
11994488.. ∆ι᾽ ὅ καί ἡ Ἐκκλησία τούς ἀπέρριψε καί τούς κατέκρινε καί ἔµειναν
ἄἄννεευυ  οοὐὐδδεεννόόςς  ἐἐππιισσκκόόπποουυ.. Οὔτε ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος οὔτε οἱ ὁµό-
φρονές του τρεῖς ἐπίσκοποι ἐχειροτόνησαν ἐπίσκοπον. Οἱ ἀντιεκκλησια-
στικοί αὐτοί ἄνδρες δέν ἄφησαν διαδόχους οοὔὔττεε  ππρρόό  ττοοῦῦ  11994488,,  ὅὅτταανν  ἦἦσσαανν
ττρρεεῖῖςς  ἐἐππίίσσκκοοπποοιι,,  οοὔὔττεε  µµεεττάά  ττόό  11994488,,  ὅὅτταανν  ἦἦσσαανν  ττέέσσσσααρρεεςς..  Ἐβλασφήµησαν
κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐἐββλλαασσφφήήµµηησσαανν  ἐπίσης κατά τοῦ Παναγίου καί Τε-
λεταρχικοῦ Πνεύµατος τοῦ ἐπικυρώσαντος τάς χειροτονίας τοῦ 11994488,,  δι᾽ ὅ
καί ∆∆ΕΕΝΝ ἔλαβον εὐλογίαν νά ἀφήσουν οὔτε γνησίους οὔτε νόθους διαδόχους,
ἀλλ᾽ ἐἐξξεεµµέέττρρηησσαανν  ττόόνν  ββίίοονν  ττωωνν  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶςς  ἄἄκκλληηρροοιι..  ἈἈππέέθθααννοονν  κκααίί  ἐἐττάά--
φφηησσαανν  ἀἀδδιιάάδδοοχχοοιι.. ∆έν ἐτίµησαν τήν Μητέρα των Ἐκκλησίαν οὔτε τόν Πα-
τέρα των Θεόν, δι᾽ ὅ καί δέν τοῖς ἐγένετο εεὖὖ οὔτε ἐπί τῆς γῆς οὔτε ἐν οὐρανοῖς.

ΠΠααρρεεχχώώρρηησσεενν  δδέέ  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  κκααίί,,  µµεεττάά  ττόόνν  θθάάννααττοονν  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς,,  οοἱἱ
ὀὀππααδδοοίί  ττοουυ  δδιιέέππρρααξξαανν  ππᾶᾶσσαανν  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἈἈσσχχηηµµοοσσύύννηηνν,,  ππααννττόόςς
εεἴἴδδοουυςς  ΠΠρροοδδοοσσίίαανν  κκααττάά  ττῆῆςς  ΓΓννηησσίίααςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς ,,  κκααίί  ππάάσσηηςς
φφύύσσεεωωςς  ἈἈννττιικκααννοοννιικκόόττηηττααςς,, αἱ ὁποῖαι προανεφέρθησαν ἐκτενῶς καί ᾧδε
ἀνακεφαλαιώνονται ἐν συντοµίᾳ:

ΠΠρρῶῶττοονν:: Ἀπό τήν 99ηηνν ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  11996600,,  ὁπότε ἐγένετο ἐν Ἀµερικῇ ἡ
χειροτονία τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου των, ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ,,  καί διά πενῆντα
((5500)) ἔτη ἕως σήµερον δέν ἔχουν δηµοσιεύσει ἐπισήµως ππῶῶςς,,  πποοῦῦ,,  ππόόττεε  κκααίί
ὑὑππόό  πποοίίοουυ ἐγένετο αὕτη. Εἶναι δεσµευµένοι καί ὑποχρεωµένοι ὑπό τῶν
Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Κοινῆς Λογικῆς νά δηµοσιεύσουν οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι  ἐἐππιισσήήµµωωςς
κκααίί  ΣΣυυννοοδδιικκῶῶςς ὅλον τό Ἱστορικόν τῆς Χειροτονίας τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου
των, τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. ΠΠόόττεε,,  πποοῦῦ,,  ππῶῶςς  κκααίί  ὑὑππόό  πποοίίοουυ  ἤἤ  πποοίίωωνν  ἐἐγγέέννεεττοο;;  

∆∆εεύύττεερροονν:: ∆έν ὑπάρχει καί δέν ἐξεδόθη ποτέ ἐπίσηµον ἔγγραφον - ΧΧεειι--
ρροοττοοννηηττήήρριιοονν - εἰς τό ὁποῖον νά ἐµφαίνεται ἡ προέλευσις τῆς χειροτονίας
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ καί ττόό ἐἐάάνν  ααὕὕττηη  ππλληηρροοῖῖ  ττοούύςς  ὅὅρροουυςς  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς
ΠΠίίσσττεεωωςς  κκααίί  ττῆῆςς  ἈἈπποοσσττοολλιικκῆῆςς  ∆∆ιιααδδοοχχῆῆςς..  ΚΚααίί  ὅὅππωωςς  µµέέχχρριι  σσήήµµεερροονν,,  ἐἐππίί  5500
ἔἔττηη,,  δδέένν  ἔἔχχεειι  δδηηµµοοσσιιεευυθθῆῆ,,  δδέένν  ππρρόόκκεειιττααιι  ννάά  δδηηµµοοσσιιεευυθθῇῇ  πποοττέέ  εεἰἰςς  ττόό  µµέέλλλλοονν
δδιιόόττιι  δδέένν  ὑὑππάάρρχχεειι..

ΤΤρρίίττοονν:: Τό σηµείωµα ἤ ««ΒΒεεββααίίωωσσιιςς »» ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησεν ἀνεπι-
σήµως καί δέν ἀποτελεῖ Χειροτονητήριον ἤ ἐπίσηµον ἔγγραφον, φέρει
ΜΜΙΙΑΑΝΝ    ΜΜΟΟΝΝΟΟΝΝ ὑὑπποογγρρααφφήήνν,, αὐτήν τοῦ Σικάγου ΣΣεερρααφφεείίµµ Ἰβάνωφ. ∆ηλαδή,
ὁ Ἀκάκιος ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ΥΥΦΦ᾽̓    ΕΕΝΝΟΟΣΣ,,    κκααθθ᾽̓  ἥἥνν  σσττιιγγµµήήνν  ὁὁ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ἀἀννῆῆκκεε  εεἰἰςς
ΣΣύύννοοδδοονν  κκααίί  εεἶἶχχεε  σσυυννεεππιισσκκόόπποουυςς,, καί ἡ ὑφ᾽ ἑνός χειροτονία εἰς αὐτήν τήν
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περίπτωσιν εἶναι Ἀντισυνοδική, Πραξικοπηµατική, Παράνοµος, Ἀντικα-
νονική καί Καταδικαστέα.

ΤΤέέττααρρττοονν:: Ὅπως ἀναφέρει ἡ ««ΒΒεεββααίίωωσσιιςς »», ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ
ἐἐγγέέννεεττοο  κκρρυυφφίίωωςς  κκααίί  ἄἄννεευυ  ττῆῆςς  γγννώώµµηηςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν
ὁ Σεραφείµ. Ἦτο δηλαδή λλααθθρρααίίαα,,  ἐἐνν  γγννώώσσεειι  ἀἀννττιικκααννοοννιικκήή  κκααίί  ἐἐσσκκεεµµµµέέ--
ννωωςς  ππααρράάννοοµµοοςς..

ΠΠέέµµππττοονν::  Ἡ Σύνοδος εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν ὁὁ  ΣΣεερρααφφεείίµµ  εεἶἶχχεε  κκααττ᾽̓  ἐἐππααννάά--
λληηψψιινν  ἀἀππααγγοορρεεύύσσεειι  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ, ὅπως ἐµφαίνεται εἰς
τά ἤδη προαναφερθέντα ἐπίσηµα ἔγγραφα, καί αὐτό τό ἐγνώριζε καί ὁ Σερα-
φείµ καί ὁ Ἀκάκιος καί ὁ ἕτερος λαβών µέρος Νεοηµερολογίτης Θεόφιλος. 

῞̔́ΕΕκκττοονν:: Ὁ χειροτονήσας καί ὑπογράφων τήν Βεβαίωσιν ΣΣεερρααφφεείίµµ εἶχε
ππλλήήρρηη  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαανν µετά τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀµερικῆς καί τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν-
τινουπόλεως εἰς ὅ ὑπήγετο ἡ Σύνοδός του, καί ὁ Ἀκάκιος εἶχε πλήρη γνῶσιν
αὐτοῦ. ἘἘγγννώώρριιζζεενν  ὅὅττιι  ἐἐχχεειιρροοττοοννεεῖῖττοο  ὑὑππόό  ΜΜΗΗ    ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΩΩΝΝ..  ἜἜλλααββεε  ΚΚΑΑ--
ΚΚΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΝΝ ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  κκααίί  δδιιααδδοοχχήήνν  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς..

῞̔́ΕΕββδδοοµµοονν:: Ὁ ἕτερος ὅστις λέγεται ὅτι ἔλαβε µέρος εἰς τήν χειροτονίαν
τοῦ Ἀκακίου ἀλλά δέν ὑπέγραψε τήν ««ΒΒεεββααίίωωσσιινν»» ἦτο ὁ Νεοηµερολογί-
της Ἐπίσκοπος Γαλλίας, ὁ Ρουµάνος ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ἸἸωωννέέσσκκοουυ, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ
Ἐπισκοπικῇ του διαβεβαιώσει ττόό  11997711  ἠἠρρννήήθθηη  δδηηµµοοσσίίωωςς οἱανδήποτε ἀνά-
µειξιν 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.

῎̓́ΟΟγγδδοοοονν:: Ὁ ἴδιος νεοηµερολογίτης Ἐπίσκοπος Θεόφιλος, κατηγορηθείς ὑπό
τῆς Συνόδου του ὅτι ἐἐνν  ττααῖῖςς  λλεειιττοουυρργγίίααιιςς  µµννηηµµοοννεεύύεειι  ττόόνν  ΑΑἱἱρρεεττιικκόόνν  ΠΠαα--
ττρριιάάρρχχηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  ἈἈθθηηννααγγόόρραα  κκααίί  ττόόνν  ΑΑἱἱρρεεσσιιάάρρχχηηνν  ΠΠάάππαα,,
ὡµολόγησε τοῦτο καί δέν τό ἠρνήθη ποτέ ὅσον ἔζη.

῎̓́ΕΕννννααττοονν:: Ὁ περιπετειωδῶς καί µυθιστορηµατικῶς ὑπερορίως χειρο-
τονηθείς Ἀκάκιος, ἐλθών ὡς ἐπίσκοπος εἰς τήν Ἑλλάδα καί µή θέλων νά
χειροτονήσῃ µόνος του, συνέπραξεν µετά ττοοῦῦ  ΡΡώώσσοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ  ΧΧιιλλῆῆςς
ΛΛεεοοννττίίοουυ  ΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς,, ὁ ὁποῖος τακτικῶς συµµετεῖχεν εἰς συµπροσευχάς
µµεεττάά  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  κκααίί  εεἰἰςς  θθρρηησσκκεευυττιικκάάςς  ττεελλεεττάάςς  µµεεττάά  ΠΠααππιικκῶῶνν τῆς
Ἀµερικῆς. Ὁ Λεόντιος, γνωρίζων ὅτι ἡ Σύνοδός του εἶχεν ἀπαγορεύσει τήν
χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, ἦλθεν ὑὑππεερροορρίίωωςς µµυυσσττιικκῶῶςς,,  ἄἄννεευυ  ἐἐννττοολλῆῆςς  ἤἤ
ἐἐγγκκρρίίσσεεωωςς  ἤἤ  γγννώώσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ,, καί συνέπραξε µέ τόν Ἀκάκιον εἰς
χειροτονίας νέων ἐπισκόπων.
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∆∆έέκκααττοονν:: ΟΟἱἱ  ἐἐνν  ἙἙλλλλάάδδιι  χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττεεςς,,  ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί τοῦ µετ᾽
αὐτοῦ παρανόµως συµπράξαντος ΛΛααττιιννόόφφρροοοοςς  ΛΛεεοοννττίίοουυ  ΦΦιιλλίίπππποοββιιττςς δέν
ἔλαβον ποτέ χειροτονητήριον καί µέχρι σήµερον εἶναι αὐθαίρετος ἡ Ἐπι-
σκοπική των ἰδιότης.

῾̔ΕΕννδδέέκκααττοονν:: ὉὉ  ΣΣιικκάάγγοουυ  ΣΣεερρααφφεείίµµ,,  ὡς ἀναφέρει προµνηµονευθέν ἐπίσηµον
Ἐγγραφον τῆς Συνόδου του, ἐρωτηθείς ὑπ᾽ αὐτῆς κατ᾽ ἐπανάληψιν ἐἐδδήήλλωωσσεενν
ὅὅττιι  δδέένν  ἐἐχχεειιρροοττόόννηησσεε  ττόόνν  ἈἈκκάάκκιιοονν,, δηλαδή ἐἐψψεεύύσσθθηη  ἐἐννώώππιιοονν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοουυ
κκααίί  ἔἔθθεεσσεενν  ἐἐνν  ἀἀµµφφιιββόόλλῳῳ  ττήήνν  ἘἘππιισσκκοοππιικκήήνν  ἰἰδδιιόόττηητταα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ..

∆∆ωωδδέέκκααττοονν::  Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τοῦ Ἀναστασίου εἰς τήν Ἀµερικήν,
εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν ὁ Χιλῆς Λεόντιος, διεβεβαίωσεν διά τοῦ ὑὑππ᾽̓  ἀἀρριιθθ..
33//5500//884455  ττῆῆςς  55//77//11996622 ἐγγράφου της ὅτι κανείς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας
της δέν ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον Παππᾶν καί κανείς ἰδικός της Ἐπίσκο-
πος δέν µετέβη εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως τό 11996611 ἤ τό 11996622
καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἦτο δυνατόν νά λάβῃ µέρος εἰς οἱανδήποτε χειροτο-
νίαν Ἐπισκόπου τελεσθεῖσαν εἰς Ἑλλάδα παρά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. ΟΟἱἱ
ἘἘππίίσσκκοοπποοιι  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀγγννώώσσττοουυ,,  ὑὑππόόππττοουυ  κκααίί  ααὐὐθθααιιρρέέττοουυ  ππρροο--
εελλεεύύσσεεωωςς..

∆∆έέκκααττοονν  ττρρίίττοονν:: Ὅπως ἐδηµοσίευσεν ἡ ἐφηµερίς ««ὈὈρρθθόόδδοοξξοοςς  ΤΤύύπποοςς»»
καί οὐδέποτε διεψεύσθη ὑπό τῶν θιγοµένων, ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  ΠΠααππππᾶᾶςς,,  ππρρίίνν  χχεειι--
ρροοττοοννηηθθῇῇ  ὑὑππέέγγρρααψψεενν  φφρριικκττόόνν  ὅὅρρκκοονν  ««ννάά  ππάάρρῃῃ  ττήήνν  ψψυυχχήήνν  ττοουυ  ὁὁ  ∆∆ιιάάββοολλοοςς
κκααίί  ννάά  ἔἔχχῃῃ  ττήήνν  κκααττάάρραανν  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς  ἐἐάάνν  ἀἀπποοκκααλλύύψψῃῃ  ττιι  ἀἀππόό  ττάά  γγεε--
γγοοννόότταα  ττῆῆςς  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττοουυ»»..

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τάς ἀνωτέρω πληροφορίας καί φήµας αἱ ὁποῖαι κυκλο-
φοροῦν ἐπί 5500 ἔτη, ἡ φεροµένη ὡς Σύνοδος τῶν Φλωρινικῶν ἤ Σεραφει-
µικῶν οοὐὐδδέέπποοττεε  δδιιέέψψεευυσσεενν  ααὐὐττάάςς ἤ ἔδωσεν τά ἀληθῆ κατ᾽ αὐτούς ἱστορικά
στοιχεῖα τῆς ἀποκτήσεως Ἐπισκόπου τό 11996600..  

Οὐδέποτε ἐκυκλοφόρησαν ἔστω καί µίαν φωτογραφίαν ἀπό τήν χειρο-
τονίαν τοῦ Ἀκακίου ἐν Ἀµερικῇ τό 11996600 ἤ ἀπό τάς χειροτονίας τάς ὁποίας
ἐτέλεσεν ἐν Ἑλλάδι τό 11996622 ὁ Ἀκάκιος µετά τοῦ Λεοντίου.

Εἶναι ∆∆ΙΙΑΑΒΒΟΟΗΗΤΤΟΟΣΣ λοιπόν ἡ περίεργος χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ,,
διότι ἐπλήρωσε πᾶσαν Παρανοµίαν καί ἐγένετο κατά Παράβασιν ὅλων τῶν
σχετικῶν  Ἱερῶν Κανόνων. ἘἘγγέέννεεττοο:: ὙὙππεερροορρίίωωςς,,  ΚΚρρυυφφίίωωςς,,  ἌἌννεευυ  ΓΓννώώµµηηςς
κκααίί  ἘἘγγκκρρίίσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννοοῦῦννττοοςς,,  µµεεττάά  ἀἀππόό  ρρηηττήήνν  ἈἈππααγγόόρρεευυ--
σσιινν  κκααίί  ἌἌρρννηησσιινν  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννήήσσααννττοοςς  ννάά  χχεειιρροοττοοννηηθθῇῇ  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς,,
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ἄἄννεευυ  ΧΧεειιρροοττοοννηηττηηρρίίοουυ,,  µµεεττάά  µµιιᾶᾶςς  ἁἁππλλῆῆςς  ΒΒεεββααιιώώσσεεωωςς  ὑὑππόό  ἙἙννόόςς  ὑὑπποογγρράάψψαανν--
ττοοςς,,  ὑὑππόό  κκοοιιννωωννοούύννττωωνν  µµεεττάά  ττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττῶῶνν  κκααίί  ΠΠααππιικκῶῶνν,,  ττῇῇ  σσυυµµ--
µµεεττοοχχῇῇ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττοουυ  ἘἘππιισσκκόόπποουυ,,  χχωωρρίίςς  µµέέχχρριι  σσήήµµεερροονν  ννάά  δδηηµµοοσσιιεεύύσσοουυνν
ἔἔσσττωω  κκααίί  ααὐὐττήήνν  ττήήνν  ΒΒεεββααίίωωσσιινν  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  οοὕὕττωωςς  ἤἤ  ἀἀλλλλοοιιῶῶςς  δδέένν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ΧΧεειιρροο--
ττοοννηηττήήρριιοονν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ..  ∆∆ιιάά  ττοοιιααύύττηηςς  σσκκοολλιιᾶᾶςς  κκααίί  ἀἀννόόµµοουυ  ὁὁδδοοῦῦ,,  δδιιάά
ὑὑπποογγρρααφφῆῆςς  φφρριικκττῶῶνν  ὅὅρρκκωωνν  µµυυσσττιικκόόττηηττοοςς,,  ἀἀππέέκκττηησσαανν  ττόόνν  ππρρῶῶττοονν  ἘἘππίίσσκκοο--
ππόόνν  ττωωνν  οοἱἱ  κκααττήήγγοορροοιι  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ∆∆εεκκααττρριι--
µµεερρῖῖττααιι  ΦΦλλωωρριιννιικκοοίί,,  οοἱἱ  ΟΟὐὐννῖῖττααιι  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιισσµµοοῦῦ,,  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  ττοολλµµοοῦῦνν  ννάά
ααὐὐττοοααπποοκκααλλοοῦῦννττααιι  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  κκααίί  ννάά  ἰἰσσχχυυρρίίζζῳῳννττααιι  ὅὅττιι  ἔἔχχοουυνν  ἹἹεερρωωσσύύννηηνν..

ἘἘνν  σσυυννεεχχεείίᾳᾳ,,  ὑὑππόό  ππααρροοµµοοίίωωνν  ππααρρααββάάσσεεωωνν,,  ἤἤττοοιι  ὑὑππεερροορρίίωωςς,,  κκρρυυφφίίωωςς,,
ἄἄννεευυ  γγννώώσσεεωωςς  κκααίί  ἐἐγγκκρρίίσσεεωωςς  ττῆῆςς  ΣΣυυννόόδδοουυ,,  ττῇῇ  σσυυµµµµεεττοοχχῇῇ  οοὐὐχχίί  ἁἁππλλῶῶςς  κκαα--
κκοοδδόόξξοουυ  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ΛΛααττιιννόόφφρροοννοοςς,,  ββααρρύύννοοννττααιι  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοο--ΣΣεερρααφφεειιµµιικκοοίί
κκααίί  δδιιάά  ττάάςς  ἐἐνν  ἙἙλλλλάάδδιι  χχεειιρροοττοοννίίααςς  ττάάςς  γγεεννοοµµέέννααςς  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ
ΛΛεεοοννττίίοουυ  ττόό  11996622..  ΚΚααίί  δδιιάά  µµέένν  ττήήνν  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  ἐἐκκυυ--
κκλλοοφφόόρρηησσεε  µµίίαα  ΒΒεεββααίίωωσσιιςς,,  ἔἔσσττωω  κκααίί  ἀἀννεεππιισσήήµµωωςς,,  ἔἔσσττωω  κκααίί  µµεεττάά  ττόόνν  θθάά--
ννααττόόνν  ττοουυ,,  δδιιάά  δδέέ  ττοούύςς  χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττααςς  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΛΛεεοοννττίίοουυ,,
ὄὄχχιι  µµόόννοονν  ΧΧεειιρροοττοοννηηττήήρριιοονν  δδέένν  ἔἔχχεειι  κκυυκκλλοοφφοορρήήσσεειι,,  ἀἀλλλλάά  οοὔὔττεε  κκἄἄνν  µµίίαα
ἁἁππλλῆῆ  ἀἀννεεππίίσσηηµµοοςς  ΒΒεεββααίίωωσσιιςς..

ΟΟὕὕττωω  κκααττααιισσχχύύννεειι  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ττοούύςς  ὀὀννεειιδδιισσττάάςς  ττῶῶνν  ΜΜυυσσττηηρρίίωωνν  ττοοῦῦ  ΠΠαανναα--
γγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς.. ΤΤήήνν  ἀἀκκεερρααίίαανν  ὑὑφφ᾽̓  ἑἑννόόςς  ΧΧεειιρροοττοοννίίαανν  ἘἘππιισσκκόόππωωνν  ττοοῦῦ
ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ἈἈρρχχιιεερρέέωωςς  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  δδέένν  ττήήνν  ἐἐδδέέχχθθηησσαανν..  ΤΤήήνν  ὑὑππόό
οοὐὐδδεεννόόςς  κκααίί  ἐἐνν  ππάάσσῃῃ  κκαακκοοδδοοξξίίᾳᾳ  κκααίί  ππααρρααννοοµµίίᾳᾳ  κκααίί  ἀἀννττιικκααννοοννιικκόόττηηττιι  χχεειι--
ρροοττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ΠΠααππππᾶᾶ  ττήήνν  ἐἐδδέέχχθθηησσαανν,,  κκααθθώώςς  κκααίί  ττάάςς  ὁὁµµοοίίααςς  ττῶῶνν
δδιιααδδόόχχωωνν  ττοουυ,,  ὡὡςς  ὄὄννττεεςς  κκααίί  ααὐὐττοοίί  ὅὅµµοοιιοοιι  κκααττάά  ππάάνντταα  κκααίί  γγννήήσσιιαα  ττέέκκνναα
ααὐὐττῶῶνν  εεἰἰςς  ππααρρααννοοµµίίααςς  κκααίί  κκαακκοοδδοοξξίίααςς..  ΚΚααθθόόττιι  ««῞̔́ΟΟµµοοιιοοςς  ὁὁµµοοίίῳῳ  ἀἀεείί  ππεελλάά--
ζζεειι»»,,  ααἱἱ  ππααρρααννοοµµίίααιι  ττῶῶνν  ππααττέέρρωωνν  ττωωνν  ««ἦἦλλθθαανν  εεἰἰςς  ττάά  µµέέττρραα  ττοουυςς»»..

ΟΟΙΙ    ΦΦΛΛΩΩΡΡΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ    ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ  

ΚΚααττάά  κκααιιρροούύςς,,  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί,,  δδιιάά  κκααθθααρρῶῶςς  δδιιππλλωωµµααττιικκοούύςς
κκααίί  µµόόννοονν  λλόόγγοουυςς,,  ἐἐππιικκααλλοοῦῦννττααιι  ττήήνν  ὑὑππ᾽̓  ἀἀρρ..  1133//2266--55--11995500 ὉὉµµοολλοογγίίαανν
κκααθθώώςς  κκααίί  ἐἐκκεείίννηηνν  ττῆῆςς  1144ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  ττοοῦῦ  11993355 ἤἤ  ἀἀκκόόµµηη  κκααίί  ττήήνν  11119911//2266--55--
11997744,, ααἱἱ  ὁὁπποοῖῖααιι  δδιιαακκηηρρύύσσσσοουυνν  ὅὅττιι  ἡἡ  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι
ΣΣχχιισσµµααττιικκήή,,  ὅὅττιι  δδέένν  ἔἔχχεειι  ΘΘεείίαανν  ΧΧάάρριινν,,  κκααίί  ὅὅττιι  ττάά  ΜΜυυσσττήήρριιάά  ττηηςς  σσττεε--
ρροοῦῦννττααιι  ἉἉγγιιαασσµµοοῦῦ  κκααίί  εεἶἶννααιι  ἌἌκκυυρραα..  
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Δημοσί-
ευμα τοῦ
Ἀρχιμ.

Καλλιο-
πίου Γιαν-
νακουλο-

πούλου εἰς
τό περιοδι-

κόν του
«Ὀρθόδο-
ξος Παρα-
τηρητής»,
Ἰούλιος -

Αὔγουστος
1962, σελ.
4-5. Εἰς

αὐτό ἐξο-
μοιώνει

τόν Ἀκά-
κιον

Παππᾶν
μέ τούς
ἈφοριἈφορι--

σμένουςσμένους
καίκαί

ἌλυωἌλυω--
τουςτους τῆς
Λαύρας

τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί

μέ τούς
Λατινό-
φρονας
τοῦ Πα-
τριάρχου
Βέκκου,
οἱ ὁποῖοι
ἔκαψαν
τούς 26

Ὁσιομάρ-
τυρας 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.

Ο  ΑΚΑΚΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥΟ  ΑΚΑΚΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ,  ΠΡΟΔΟΤΑΙ,  ΟΥΝΙΤΑΙ  ΚΑΙ  ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣΚΑΚΟΔΟΞΟΙ,  ΠΡΟΔΟΤΑΙ,  ΟΥΝΙΤΑΙ  ΚΑΙ  ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ
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ἩἩ  ἐἐππίίκκλληησσιιςς  ααὐὐττήή  ὅὅµµωωςς  ἔἔχχεειι  ττρρεεῖῖςς  ἀἀννααγγκκαασσττιικκάάςς  σσυυννεεππεείίααςς::
11)) ὍὍττιι  ἀἀπποορρρρίίππττεεττααιι  ττόό  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίί--
ννηηςς,,  ὡὡςς  ββλλάάσσφφηηµµοονν  φφρρόόννηηµµαα,,  ἄἄσσχχεεττοονν  ἐἐππιιχχεείίρρηηµµαα  κκααίί  δδιικκοολλααββιικκόόνν  σσόόφφιι--
σσµµαα..  ὩὩσσττόόσσοονν  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  ἀἀκκόόµµηη  ννάά  ττόό  ἐἐππιικκααλλοοῦῦννττααιι..
22)) ὍὍττιι  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ττόό  11996600  εεἶἶννααιι  ἌἌκκυυρροοςς  κκααίί  κκααθθιισσττᾶᾶ  ττόόνν
ἈἈκκάάκκιιοονν  ΣΣχχιισσµµααττιικκόόνν  κκααίί  ἈἈννίίεερροονν,,  ἐἐξξ  ααἰἰττίίααςς  ττῆῆςς  σσυυµµµµεεττοοχχῆῆςς  εεἰἰςς  ααὐὐττήήνν  ττοοῦῦ
ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγίίττοουυ  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττῆῆςς  δδεεδδηηλλωωµµέέννηηςς,,  ττόόττεε,,  κκοοιιννωωννίίααςς
ττῶῶνν  ΡΡώώσσσσωωνν  ττῆῆςς  ∆∆ιιαασσπποορρᾶᾶςς  µµεεττάά  ττῶῶνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκῶῶνν  ἘἘκκκκλληησσιιῶῶνν..
33))  ὍὍττιι  οοἱἱ  δδιιάάδδοοχχοοιι  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  εεἶἶννααιι  κκααίί  ααὐὐττοοίί  ΣΣχχιισσµµααττιικκοοίί,,  ἌἌννεευυ  ἹἹεερρωω--
σσύύννηηςς,,  ππααννττεελλῶῶςς  ἈἈννίίεερροοιι,,  ὡὡςς  ἀἀππόό  ΣΣχχιισσµµααττιικκοοῦῦ  κκααίί  ἈἈννιιέέρροουυ  ππρροοεερρχχόόµµεεννοοιι..

ΤΤίί  θθάά  δδεεχχθθοοῦῦνν  λλοοιιππόόνν  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί;; ΤΤάάςς  ὉὉµµοολλοογγίίααςς  ττοοῦῦ  11993355,,
ττοοῦῦ  11995500  κκααίί  ττοοῦῦ  11997744,, ἤἤ  ττόό  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»;; ΤΤόό  ὅὅττιι  ἡἡ  ΝΝεεοοηη--
µµεερροολλοογγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ΣΣχχιισσµµααττιικκήή,,  ἤἤ  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  µµόόννοονν  ∆∆υυννάάµµεειι κκααίί  ὄὄχχιι
ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ΣΣχχιισσµµααττιικκήή;; ««ἘἘµµππρρόόςς  γγκκρρεεµµόόςς  κκααίί  ππίίσσωω  ββρράάχχοοςς»»..

ἘἘάάνν  δδεεχχθθοοῦῦνν ττάάςς  ὉὉµµοολλοογγίίααςς  ααὐὐττάάςς,, ττόόττεε  ππρρέέππεειι  ννάά  ἀἀρρννηηθθοοῦῦνν  ττόό  σσοοφφιι--
σσττιικκόόνν  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»»,, ννάά  ἀἀπποορρρρίίψψοουυνν  ἀἀσσυυζζηηττηηττεείί  ττήήνν  χχεειιρροο--
ττοοννίίαανν  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  ὡὡςς  ἀἀππόό  ΣΣχχιισσµµααττιικκῶῶνν  ππρροοεερρχχοοµµέέννηηνν,,  κκααίί  ννάά  ἀἀννττιιλληηφφθθοοῦῦνν
ὅὅττιι  οοἱἱ  δδιιάάδδοοχχοοιι  ττοοῦῦ  ἈἈκκαακκίίοουυ  οοὔὔττεε  χχεειιρροοττοοννίίαανν  ἔἔλλααββοονν  οοὔὔττεε  ἹἹεερρωωσσύύννηηνν  ἔἔχχοουυνν..  

ἘἘάάνν  δδεεχχθθοοῦῦνν ττόό  ««∆∆υυννάάµµεειι  κκααίί  ὄὄχχιι  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ»» δδιιάά  ττήήνν  ΝΝεεοοηηµµεερροολλοογγιιττιικκήήνν
ἘἘκκκκλληησσίίαανν,,  ττόόττεε  ππρρέέππεειι  ννάά  ἀἀπποορρρρίίψψοουυνν  ττάάςς  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  ὉὉµµοολλοογγίίααςς,,  ννάά  ππααύύσσοουυνν
ννάά  ἰἰσσχχυυρρίίζζωωννττααιι  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ΣΣύύννοοδδοοςς  κκααίί  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..,,  δδιιόόττιι  εεἶἶννααιι  κκααθθῃῃρρηη--
µµέέννοοιι  ὑὑππόό  ΜΜΗΗ  ἐἐνν  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ  ΣΣχχιισσµµααττιικκῆῆςς  ἀἀλλλλάά  ὑὑππόό  ΚΚααννοοννιικκῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  κκααίί  ννάά  σσππεεύύσσοουυνν  ππάάρρααυυτταα  ἐἐνν  µµεεττααννοοίίᾳᾳ  ννάά  ἐἐννττααχχθθοοῦῦνν  εεἰἰςς  ααὐὐττήήνν..

ὍὍµµωωςς  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  µµίίαανν  ππεερρίίππττωωσσιινν  κκααίί  εεἰἰςς  ττήήνν  ἄἄλλλληηνν,,  ἡἡ  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοοῦῦ
ἈἈκκαακκίίοουυ  δδέένν  σσώώζζεεττααιι,,  οοὔὔττεε  κκααίί  ἡἡ  ἹἹεερρωωσσύύννηη  ττῶῶνν  ὑὑππ᾽̓  ααὐὐττοοῦῦ  χχεειιρροοττοοννηηθθέέννττωωνν..

ΟΟὕὕττωω  ὅὅ,,ττιι  κκααίί  ἐἐάάνν  ἐἐππιικκααλλεεσσθθοοῦῦνν,,  οοἱἱ  ΦΦλλωωρριιννοοσσεερρααφφεειιµµιικκοοίί  κκρρίίννοοννττααιι
ΣΣχχιισσµµααττιικκοοίί  κκααίί  ααὐὐττοοκκηηρρύύσσσσοοννττααιι  ΑΑΝΝΙΙΕΕΡΡΟΟΙΙ..  ΟΟὔὔττεε  ΘΘεείίαανν  ΧΧάάρριινν  ἔἔχχοουυνν
οοὔὔττεε  ἹἹεερρωωσσύύννηηνν  κκααίί  σσυυννεεππῶῶςς  εεἶἶννααιι  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ    ἘἘκκκκλληησσίίααςς..

∆οξάζοµεν τόν ἐν Τριάδι Ἕνα Θεόν, διότι ἱκάνωσεν ἐν πνεύµατι Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως τόν Βρεσθένης Ματθαῖον νά χειροτονήσῃ κανονικούς ἐπισκό-
πους τό 11994488 καί οὕτω νά διατηρήσῃ ἀδιάκοπον τήν ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ∆∆ιιααδδοοχχήήνν
καί Ἀκεραίαν, Ἀνόθευτον καί Ἀκαινοτόµητον τήν ἈἈπποοσσττοολλιικκήήνν  ΠΠίίσσττιινν..

Εἰς δέ τόν Βρεσθένης Ματθαῖον Α´, τόν κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος, καθώς καί εἰς τούς συνεργήσαντας αὐτῷ διά τάς Χειροτονίας τοῦ
11994488 καί παραµείναντας καί τελειωθέντας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Πίστει, εὐγνω-
µόνως καί ἀξίως ἐκ βαθέων βοῶµεν, ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΗΗ    ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗ    ΑΑΥΥΤΤΩΩΝΝ..
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ΗΗ))  ΑΑΙΙΑΑΙΙ ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΙΙ    ΤΤΟΟΥΥ  1199441199448888 ΩΩΣΣ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣΙΙΣΣΩΩΣΣ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣΙΙΣΣ
ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙΞΞΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ    ΕΕΝΝΗΗΣΣ    ΕΕΝΝ ῼῼῼῼ ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝΤΤΑΑΙΙΩΩΝΝΤΤΑΑΙΙ ΑΑΙΙΑΑΙΙ ΜΜΕΕΤΤΕΕΜΜΕΕΤΤΕΕ----
ΠΠΕΕΙΙΤΤΑΑ    ΕΕΠΠΕΕΙΙΤΤΑΑ    ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ    ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΝΝΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ    ΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΗΗΝΝ    ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΝΝ
ΤΤΤΤΩΩΝΝ    ΑΑΠΠΟΟ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΡΡΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝΩΩΝΝ    ΑΑΠΠΟΟ    ΜΜΑΑΤΤΘΘΑΑΙΙΟΟΥΥ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΡΡΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ

ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..    ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣΓΓ..ΟΟ..ΧΧ..    ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὅπου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἀπονέµεται προσωπικῶς
εἰς τόν κάθε ἄνθρωπον, ὅταν ∆ιάδοχοι τῶν Ἀποστόλων ἤ ∆ιάδοχοι τῶν ∆ια-
δόχων τῶν Ἀποστόλων ἐκπίπτουν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καί τῆς Ἀποστο-
λικῆς ∆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. Πα-
ροµοίως 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 Νεοηµερο-
λογιτῶν, ἀπεµπολήθη ὑπό τῶν τεσσάρων παλαιφάτων Πατριαρχείων καί τῶν
κοινωνούντων αὐτοῖς Τοπικῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. 

Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 συνιστοῦν ὑψίστην µαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Συν-
ειδήσεως, 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 κοι-
νωνίαν 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 παραδί-
δουν 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
τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ
Πνεύµατος, ἐχειροτόνησεν Ἐπι-
σκόπους ποιµαίνειν τήν Ἐκκλησίαν
Κυρίου τοῦ Θεοῦ. «Τό Πνεῦµα τό
Ἅγιον ἔθετο Ἐπισκόπους, ποιµαί-
νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ» (Πράξ. Κ´ 28), διά τῶν
χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ Θεοῦ
τοῦ Ὑψίστου, Βρεσθένης Ματ-
θαίου Καρπαθάκη.

Ἀλλά τί ἔµελλεν γενέσθαι µετά
τήν ἄφιξίν του; Ἀµέσως µετά τήν
ὁσίαν κοίµησίν του τό 1950 ἤρχισεν ἐκ τοῦ κύκλου τῶν πνευµατικῶν του τέ-
κνων 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

Θεοφάνεια 6-1-1949
Ἐπί τῆς ἐξέδρας εἰς τόν παραθαλάσσιον
χῶρον τοῦ Φαλήρου Πειραιῶς διακρίνε-
ται  ὁ Ἀείμνηστος Βρεσθένης Ματθαῖος,
εἰς δημόσιον μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου

Συνειδήσεως, μετά τῶν Πατρῶν Ἀνδρέου,
Κορινθίας Καλλίστου καί πρωτοσυγκέλ-
λου π. Εὐγενίου Τόμπρου. Ὁ ἀριστερά

εὑρισκόμενος Διάκονος εἶναι ὁ Ματθαῖος
Λαγγῆς, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Βίκτωρος

Ματθαίου ἐπρόδωσαν τόν Βρεσθένης 12
ἡμέρας μετά τήν κοίμησίν του καί προσε-
χώρησαν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἀρνητοῦ τῆς

Ὀρθοδοξίας πρώην Φλωρίνης.
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του ἦτο «Σταµατούλης»), ἐξέπεσεν µόλις 12 ἡµέρας µετά τήν κοίµησιν τοῦ Γέ-
ροντός του καί προσεκολλήθη εἰς τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀντιπάλους τοῦ Βρε-
σθένης 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 Καραΐ-
σκος, ὅστις χάριτι Θεοῦ ἐπέστρεψεν ἀργότερον καί πάλιν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.
Παροµοίως ἀπελάκτισαν οἱ ∆ιάκονοι Ματθαῖος Λαγγῆς καί Καλλιόπιος Γιαν-
νακουλόπουλος καί ἀρκετοί Μοναχοί, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων πάλιν ἐπέστρε-
ψαν, 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 Βρε-
σθένης Ματθαίου ἀπολακτίσαντας, Ἀκάκιον Παππᾶν, Κοσµᾶν Καράµπελαν,
Ἀρτέµιον Ξενοφωντινόν, Ἀντώνιον Ντούλιαν, Χρυσόστοµον Κιούσην. Αὐξέν-
τιον Πάστραν, Γερόντιον Μαργιόλην, Μάρκον Χανιώτην.

∆ιά τήν Ἱστορίαν, πρέπει νά ἀναφερθῇ καί µία κατά παραχώρησιν Θεοῦ ἀπο-
καλυπτική λεπτοµέρεια. Ὁ µοναχός Βίκτωρ Ματ-
θαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε συµβάλει τά µέγιστα εἰς τόν
Ἱερόν Ἀγῶνα καί εἰς τήν πραγµατοποίησιν τῶν χει-
ροτονιῶν τοῦ 1948, προσπαθῶν ἐκ τῶν ὑστέρων νά
πολεµήσῃ τό ἔργον τοῦ Πνευµατικοῦ του Πατρός
Ματθαίου καί νά ἀποστασιοποιηθῇ ἀπό τούς ∆ια-

Ὁ 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 πνευματι-
κόν 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.

Ο  ΘΕΟΣ  ΚΑΙ  ΕΚ  ΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΩΝ  ΠΡΟΑΓΕΙ  
ΤΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΕΡΓΟΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ
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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 ὑπο-
γράψουν οἱ τέσσαρες πολέµιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί ἐπικριταί τοῦ Βρεσθέ-
νης, ἤτοι, ὁ πρώην Φλωρίνης, ὁ Κυκλάδων, ὁ Χριστιανουπόλεως καί ὁ ∆ιαυλείας. 

∆ιατί ὅµως ὁ µοναχός Βίκτωρ δέν ἠρκέσθη εἰς τήν ἀπό 29-10-1948 Ἐγκύ-
κλιον 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 Βρε-
σθένης 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 Βρεσθέ-
νης τό 1948, συµφώνως καί πρός τό Ἀρχαῖον ρητόν: «Οὐδέν κακόν ἀµιγές καλοῦ».

∆ιά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου τῶν τεσσάρων Παλαιοηµερολογιτῶν Ἐπισκόπων, πα-
ρέχεται ὑπό τῶν ἰδίων ἡ µεγαλυτέρα ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ὅτι κατά τό 1948,
ὅταν ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, µετά τήν ἄρνησιν ἐκείνων νά ἀποκηρύξουν τήν Νεοηµε-
ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί νά συµπράξουν µετ᾽ αὐτοῦ, προέβαινε
µόνος του εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων, δέν ὑπῆρχεν ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς. Οἱ
ἴδιοι ὁµολογοῦν δἰ  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 ὑπη-
ρεσίαν. 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 Πνευµα-
τικοῦ του πατρός Ματθαίου, ἀπεδέχθη τό 1950 τήν ἀλχηµείαν τοῦ πρώην Φλωρίνης
περί «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ». Ἀργότερον, τό 1951 καί τό 1954 ἐδέχθη τάς Ἐγκυ-
κλίους 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, Χριστιανουπό-
λεως καί ∆ιαυλείας ὑποβληθεῖσαν πρός τά ἁρµόδια Ὑπουργεῖα Παραίτησίν των ἐκ
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Οἱ ἀδίστακτοι ὅµως ἐχθροί τῆς Πί-
στεως καί πολέµιοι τῆς Κανονικότητος
καί Ἐγκυρότητος τῶν Χειροτονιῶν τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, ὅπως ὁ
µοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, ὁ Ἀρχιµαν-
δρίτης Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος,
ὁ Αὐξέντιος Πάστρας, ὁ Γερόντιος Μα-
ριόλης καί λοιποί, συνεχίζοντες τόν πόλε-
µον καί εἰς τήν προσπάθειάν των νά
αὐτοδικαιωθοῦν διά τήν ἀπεµπόλησιν τῆς
Ὀρθοδοξίας καί τήν προδοτικήν ἀπο-
σκίρτησίν των πρός τήν Κακοδοξίαν τοῦ
Φλωρινισµοῦ, ἐνήργησαν ὅπως τεθοῦν αἱ
Χειροτονίαι αὐταί ἐν ἀµφιβόλῳ καί ἀµφι-
σβητηθοῦν καί προσβληθοῦν καί διαβλη-
θοῦν. Ἐκ τοιούτων ἀτόµων ἐδηµιουργήθη
τό πρόβληµα τοῦ 1971, ὅτε παρεσκευά-
σθησαν τετελεσµένα γεγονότα, ὅπως ἕνω-
σις µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν
Ἀµερικῇ καί «χειροθεσία» Ἐπισκόπων.

Τά γεγονότα αὐτά διεπράχθησαν κρυ-
φίως καί ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1971, κατόπιν ἀτο-
µικῆς πρωτοβουλίαςδύο Ἐπισκόπων, τοῦ
Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Κιτίου

Ἐπιφανίου.Ἡ Ἕνωσις µέ τούς Ρώσσους
τῆς ∆ιασπορᾶς καί ἡ Χειροθεσία ἦσαν
ἀτοµικαί ἐνέργειαι καί ὄχι Συνοδικαί Ἀπο-
φάσεις 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 διε-
χειρίσθη 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 γεγο-
νότα ἐν Ἀµερικῇ ἦσαν ἀντίθετα µέ τήν πα-
γίαν 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 Συ-
νόδῳ ἤ ὑπῆρξε θέµα ἀντικανονικότητος
τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρε-
σθένης Ματθαίου. ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἠγέρθη
ὑπό τῶν µελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θέµα
ἀµφιβολίας ἤ ἀµφισβητήσεως τῆς Κανονι-
κότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης των. 
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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 τέ-
λους 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 Πί-
στιν καί τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν αὐτῶν.

ΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΤΟΥ  1971  ΚΑΙ  Η  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ  ΤΩΝ
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Ὡς διαφαίνεται δέ ἐξ ὅλων τῶν δηµο-
σιευθέντων Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων καί
λοιπῶν συγγραµµάτων ἀπό τό 1948 ἕως
τό 1971, ΟΥ∆ΕΙΣ Ἀρχιερεύς τῆς Ἱερᾶς
ἡµῶν Συνόδου, µηδέ ἐξαιρουµένων τῶν µε-
ταβάντων 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  ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ  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 Ἀρχιε-
ρεῖς αὐτῆς πρός Ἕνωσιν µετά τῶν Ρώσ-
σων 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 Κανονικότη-
τος τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης τό
1948 καί περί τῆς Ἀναµφισβητήτου Ἐγκυ-
ρότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης των.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἀνέ-
θεσεν εἰς τούς δύο Ἐπισκόπους νά ἐνερ-
γήσουν 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

τούς δύο Ἀρχιερεῖς καί τόν Πρωτοσύγ-
κελλον ἀποκλειστικῶς καί µόνον διά νά
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ τό «Πιστεύω» τῶν
Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρε-
τον καί τό κατά πόσον θά ἦτο δυνατή µία
ἐν Θεῷ ἕνωσις µετ᾽ αὐτῶν, διότι ὑπῆρχον
πληροφορίαι ὅτι ἀπό τό 1967 εἶχον δια-
κόψει Ἐκκλησιαστικάς σχέσεις µετά τῶν
Νεοηµερολογιτικῶν Ἐκκλησιῶν. 

Πρός τοῦτο συνέβαλεν παρασκη-
νιακῶς, διά καθαρῶς προσωπικούς του
λόγους, ὁ Ἀρχιµ. Καλλιόπιος Γιαννα-
κουλόπουλος µέσῳ τοῦ Κορινθίας Καλ-
λίστου καί τοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦ. 

Οἱ ἀποσταλέντες, ἐν πρώτοις, ἐζήτη-
σαν ἀπό τήν Σύνοδον τῶν Ρώσσων τῆς
∆ιασπορᾶς νά ἀποδεχθῇ τήν «Ἔκθεσιν
Πίστεως», ἤτοι, τήν Ὀρθόδοξον Ὁµο-
λογίαν Πίστεως καί Ἐκκλησιολογίας
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἡ ὁποία
ἀνεγνώσθη ἐνώπιόν της καί κατετέθη δι᾽
ἐγγράφου φέροντος τόν τίτλον «ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ, ∆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 ἀνα-
φανδόν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ καί τά Μυστήριά
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της, τούτου ἕνεκεν, ΣΤΕΡΟΥΝ-
ΤΑΙ τῆς Θείας Χάριτος. Ὁ Κύ-
ριος ἀντανεῖλεν ἀπ᾽ αὐτῆς τό
Πνεῦµα Αὐτοῦ τό Ἅγιον, τήν
κατέστησεν γυµνήν, τῆς ἀφή-
ρεσε τήν Πνοήν Αὐτοῦ καί τήν
παρέδωκεν, ἐστερηµένην τῆς
Θεοσδότου ∆υνάµεως, εἰς τήν
Αἰωνίαν Κατάραν, εἰς τήν Ἀπώ-
λειαν, εἰς τήν Κόλασιν, εἰς τήν
Λίµνην τήν Καιοµένην, εἰς τό
Φοβερόν καί Τροµερόν Κριτή-
ριον τοῦ ΜΑΡΑΝ -ΑΘΑ! . . . »

Παρόµοιαι θέσεις, ὅτι ἡ Νεο-
ηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, διατυπώνονται
εἰς ὅλην τήν Ἔκθεσιν Πίστεως,
ὅτι δηλαδή διά τῆς εἰσαγωγῆς
τοῦ Γρηγοριανοῦ Παπικοῦ Ἡµε-
ρολογίου προεκλήθη «ἡ ἀπεµ-
πόλησις τῆς Θείας Χάριτος ἐκ
τῶν Μυστηρίων αὐτῆς, ὡς αὕτη,
διά τῆς παραδοχῆς τοῦ Νέου Ἡµερολο-
γίου, κατέστη Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ».

Ἡ Ὀρθόδοξος ἡµῶν Ὁµολογία ἐγέ-
νετο ὁµοφώνως καί διά βοῆς ἀποδεκτή
ἐν Συνόδῳ ὑπό τῶν Ρώσσων Ἐπισκό-
πων ἐν Ἀµερικῇ, οἱ ὁποῖοι ὑπεσχέθησαν
ὅτι θά ἀποστείλουν εἰς Ἑλλάδα καί
γραπτήν τοιαύτην καί ὅτι ∆ΕΝ θά ἔχουν
Πνευµατικήν ἤ Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοι-
νωνίαν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν.

Εἰς τήν συνέχειαν ὅµως, οἱ ἀποστα-
λέντες, Κορινθίας Κάλλιστος, Κιτίου
Ἐπιφάνιος καί π. Εὐγένιος, ἀντί νά ἐπι-
στρέψουν καί νά ἐνηµερώσουν τήν Ἱ. Σύ-
νοδον, ὑπερέβησαν τά ὅρια τῆς ἐντολῆς

ἥν εἶχον, καί µέ ἰδίαν πρωτοβουλίαν, κρυ-
φίως τῆς Ἰ. Συνόδου ἐνεργοῦντες, χωρίς
Συνοδικήν Ἐξουσιοδότησιν ἤ Ἔγκρισιν,
προέβησαν εἰς µίαν σειράν ἐνεργειῶν δι᾽
ἰδιωτικῶν ἐγγράφων ὑπογεγραµµένων
ὑπ᾽ αὐτῶν µέ ἡµεροµηνίαν καθ᾽ ὅν χρό-
νον ἦσαν εἰς Ἀµερικήν.

Οἱ δύο Ἐπίσκοποι ὑπέβαλον µέ ἀτοµι-
κήν των πρωτοβουλίαν ἔγγραφον αἴτηµα
συνταχθέν εἰς Νέαν Ὑόρκην µέ ἡµεροµη-
νίαν 14-9-1971 ὅπως ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος
ἐξετάσῃ τάς Χειροτονίας τοῦ 1948 συµ-
φώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνας.

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων ὑπό τόν
Μητροπολίτην Φιλάρετον ἀπεφάσισεν
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Ἡ Ἔκθεσις Πίστεως ἡ κατατεθεῖσα ἐνώπιον
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό

τοῦ π. Εὐγενίου τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1971
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ἐγγράφως καί τονίζει κατ᾽
ἐπανάληψιν ὅτι οἱ ἀπό Βρε-
σθένης Ματθαίου Ἐπίσκοποι
εἶναι καθ᾽ ὅλα Ὀρθόδοξοι
καί δέν ἐµπίπτουν εἰς οἱαν-
δήποτε περίπτωσιν Σχισµα-
τικῶν, ὅπως τῶν ∆ονατιστῶν
ἤ Νοβατιανῶν, διά τήν ἀπο-
κατάστασιν τῶν ὁποίων νά
ἀπαιτεῖται διόρθωσις διά χει-
ροθεσίας ἤ Λιβέλου, δι᾽ ὅ
καί δέν προέκυψε θέµα οὔτε
ἐγένετο κἄν λόγος περί Λι-
βέλου Ἀποκηρύξεως. 

Ἰδού τί ἀναφέρει µεταξύ
ἄλλων ἡ ἐν λόγῳ Ἀπόφασις:
«εἶναι φανερόν ὅτι οἱ Παλαι-
οηµερολογίτες, οἱ ἡγούµενοι ὑπό
τῆς Ἱεραρχίας ἥτις προέρχεται
ἐκ τῶν τοῦ Ματθαίου χειροτο-
νιῶν, οὐδόλως δύνανται νά συγ-
κριθοῦν µετά τῶν Σχισµατικῶν
∆ονατιστῶν καί Νοβατιανῶν.
∆έν ἡµάρτησαν κατά τῆς Ὀρθο-
δοξίας ∆ογµατικῶς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ
ζήλῳ των ὅπως διαφυλάξουν
αὐτήν παρεβίασαν τήν ἱεραρχι-
κήν τάξιν ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος
Ματθαῖος ἐχειροτόνησεν Ἐπί-
σκοπον µόνος. . . .» (Ἀπόφασις
τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων
τῆς ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ἐκ-
κλησίας, 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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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 ΣΧΙ-
ΣΜΑΤΙΚΗ. Διερωτᾶται δέ, ΠΩΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ὁ Φι-
λάρετος καί ἡ Σύνοδός του τήν «βλάσφημον»
αὐτήν διατύπωσιν τῶν Ματθαιϊκῶν ὑπό τοῦ
Εὐγενίου Τόμπρου; Τό ἄρθρον αὐτό ἀποτε-
λεῖ 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, ἀντι-
φατική 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 πεπαρη-
σιασμένως ἐνώπιον τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου καί
κατετέθη ὑπ᾽ αὐτοῦ καί τῶν δύο Ἀρχιερέων. 
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ροτονίας Ἐπισκόπων ὑφ᾽ ἑνός
Ἐπισκόπου, «ὑπάρχει καί
µία πρότασις ὅτι δύναται νά
ὑπάρξῃ ἐξαίρεσις ἐάν λόγῳ
διωγµοῦ ἡ συµµετοχή τοῦ δευ-
τέρου εἶναι ἀδύνατος» καί ὅτι
τοιαῦται χειροτονίαι «ὑπό µε-
τέπειτα Ἀποφάσεων Συνόδων
ἀνεγνωρίσθησαν ὡς ἔγκυροι»
(αὐτόθι), καθώς ἐπίσης ὅτι
«µία ἄνοµος πρᾶξις ἐπικυρώ-
νεται ὡς Μυστήριον ἄνευ τῆς
ἀνάγκης τῆς ἐπαναλήψεως»
(αὐτόθι). ∆ηλαδή, δηλώνουν
καί µόνοι των ὅτι δέν προβλέ-
πεται χειροθεσία διά τούς
ὑπό ἑνός χειροτονηθέντας, ἀλλά ἁπλῶς
µία Συνοδική Πρᾶξις Ἀναγνωρίσεως,
µία ἔγγραφος Συνοδική Ἀπόφασις καί
οὐδέν ἕτερον, οὐδεµία Ἱεροπραξία ἤ
τελετή.

Ἡ Ἀπόφασίς των, παραθέτει ἀρκετά
ἱστορικά παραδείγµατα καί διαλαµβά-
νει ὅτι εἰς τάς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας δέν
ἐπαναλαµβάνεται τό Μυστήριον, ἀλλά
γίνεται ἁπλῆ Ἀναγνώρισις ὑπό τῆς Συ-
νόδου. Ἐν τούτοις χρησιµοποιεῖ Ἄσχε-
τον Κανόνα, ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ εἰς τήν
ἀποδοχήν τῶν ἀπό Σχίσµατος προερχο-
µένων καί κατ᾽ οὐδένα τρόπον εἰς τούς
ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηµένους, καί ἐν τέλει,
καθ᾽ ὑπόδειξιν τῶν παρασκηνιακῶς καί
ὑπούλως ἐνεργούντων Φλωρινικῶν, προ-
τείνει χειροθεσίαν.

Οἱ Ρῶσσοι ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ εἰς τήν
παράλογον Ἀπόφασίν των καθότι, ἐνῶ
ἀναφέρουν ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Ματ-

θαίου εἶναι ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ καί ΟΥ∆Ο-
ΛΩΣ δύνανται νά συγκριθοῦν µετά τῶν
Σχισµατικῶν διότι δέν ἡµάρτησαν κατά
τῆς Ὀρθοδοξίας ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ, ἐν τέλει,
παρά πᾶσαν Κανονικήν καί λογικήν ἀκο-
λουθίαν, προτείνουν χειροθεσίαν.

Ἡ Ἀπόφασις λοιπόν τῆς Συνόδου τῶν
Ρώσσων αὐτή αὕτη ἀναιρεῖ τήν πρᾶξιν
τῆς χειροθεσίας καί τήν καθιστᾶ ΑΚΥ-
ΡΟΝ καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ, διότι εἶναι
Ἀντιφατική καί Αὐτοαναιρεῖται. Εἶναι
Ἀπορριπτέα ὡς κατ᾽ ἐπανάληψιν Ἀντι-
φάσκουσα πρός ἑαυτήν σχετικῶς µέ τόν
τρόπον ἀποδοχῆς τῶν ὑφ᾽ ἑνός χειροτο-
νηµένων Ἐπισκόπων. Ἐπί πλέον περιέχει
ἱστορικάς Ἀνακριβείας, καθότι καί οἱ
ἴδιοι οἱ συντάκται αὐτῆς ἀναφέρουν ὅτι
δέν ἐγνώριζον τά ἐν Ἑλλάδι γεγονότα τῆς
περιόδου 1924-1948.

Παρά τήν ἐσωτερικήν ἀντίφασιν τῆς
Ἀποφάσεως, λίαν ἐσπευσµένως, ὅλως
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Ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Δια-
σπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον μέ

ἡμερομηνίαν 15 Σεπτεμβρίου 1971
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ἀναιτιολογήτως, ἀντιτιθέµενοι πρός τό
οὐσιαστικόν σκεπτικόν τῆς Ἀποφά-
σεως, ἀντικανονικῶς καί παρά πᾶσαν
ἔννοιαν Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονι-
κοῦ ∆ικαίου, ἤτοι χωρίς νά ὑφίσταται
Ἱερός Κανών ὅστις νά προβλέπῃ αὐτό,
προέβησαν οἱ Ρῶσσοι εἰς τήν Χειρο-
θεσίαν τῶν δύο Ἐπισκόπων. 

∆ιά νά ἦτο δικαιολογηµένη κατ᾽
αὐτούς ἡ χειροθεσία, θά ἔπρεπε οἱ ἀπό
Βρεσθένης Ματθαίου πρῶτον  νά χα-
ρακτηρισθοῦν Σχισµατικοί, νά ἀναφερ-
θοῦν οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους ἦσαν
Σχισµατικοί, νά ζητηθῇ ἐξ αὐτῶν καί νά
ἐξασφαλισθῇ Λίβελος, ἤτοι, γραπτή κα-
ταδίκη 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 Φιλάρε-
τον 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 χειρο-
θεσίαν διά τούς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηθέν-
τας. Ὡς ἐκ τούτου, κατά τό Νοµικόν
Ἀξίωµα, «Μή ὑπάρχοντος Νόµου, δέν
ὑφίσταται ποινή Νόµου», ἡ ἀπόφασις
τῆς χειροθεσίας εἶναι Ἀπολύτως Αὐθαί-
ρετος, 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.

Ἡ ἐν λόγῳ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων
Ἐπισκόπων, ἐξεταζοµένη βάσει τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ ∆ι-
καίου, ἀπορρίπτεται ἀσυζητητεί, ὄχι
µόνον ὡς Ἀντικανονική καί παρά Κα-
νόνας, ἀλλά καί ὡς παράλογος καί
παρανοϊκή. Καταπίπτει διότι δέν
ἑδράζεται ἐπί Ἱερῶν Κανόνων προ-
βλεπόντων τοιαύτην διαδικασίαν ἀπο-
καταστάσεως δι᾽ ὅσους Ἐπισκόπους
εἶναι χειροτονηµένοι ὑφ᾽ ἑνός Ἐπι-
σκόπου. ∆έν προβλέπεται χειροθεσία
διά τούς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηθέντας.
Αὐτό τό ὁποῖον προβλέπεται καί ἀπο-
τελεῖ αἰωνόβιον πρακτικήν εἰς τήν
Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Συ-
νοδική ἐξέτασις τῶν λόγων τῆς ὑφ᾽
ἑνός χειροτονίας καί, ἀναλόγως τῆς
κρίσεως τῆς Συνόδου, ἡ ἔγγραφος
πρᾶξις τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ χειρο-
τονηθέντος ἤ τῆς καταδίκης καί τοῦ
χειροτονήσαντος καί τοῦ χειροτονη-
θέντος. ∆έν προβλέπεται ΟΥ∆ΕΜΙΑ
ἄλλη διαδικασία.

Εἰς ποῖον Κανόνα ἐστήριξαν τήν Ἀπό-
φασίν των οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς διά
νά προβοῦν εἰς τήν Χειροθεσίαν τῶν
Ἐπισκόπων τῶν προερχοµένων ἀπό Χει-
ροτονίαν ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου ;

∆έν ἀναφέρουν οὐδένα Ἱερόν Κα-
νόνα ὅστις νά διαλαµβάνῃ ὅτι οἱ ὑφ᾽
ἑνός χειροτονηθέντες ἀποκαθίστανται
διά χειροθεσίας, διότι ∆ΕΝ ὑπῆρξε ποτέ
οὔτε ὑπάρχει τοιοῦτος Κανών.

∆έν ἦτο δυνατόν νά ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕ-
ΤΗΣΟΥΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τήν Ἀπό-
φασίν των ὅπως χειροθετήσουν τούς ὑφ᾽
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ἑνός χειροτονηθέντας. ∆ι᾽ ὅ
καί ἡ Ἀπόφασις αὕτη ΑΥ-
ΤΟΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ  ΩΣ  ΑΝΤΙ-
ΦΑΣΚΟΥΣΑ πρός ἑαυτήν.
Εἶναι ΕΩΛΟΣ, ΑΝΕ∆ΑΦΙ-
ΚΗ,  ΑΣΤΗΡΙΚΤΟΣ,  ΝΟΜῼ
ΑΒΑΣΙΜΟΣ,  ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ
ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑ-
ΤΟΣ. ∆ι᾽ αὐτό ΑΠΟΡΡΙ-
ΠΤΕΤΑΙ 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 πε-
ριπτώσεις Χειροτονιῶν, Βα-
πτίσεων καί Γάµων, εἰς τάς
ὁποίας τά Μυστήρια δέν ἐτε-
λέσθησαν ὅπως προβλέπεται
ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί
ἡ Σύνοδος, ἐξετάσασα αὐτά,
τά ἀπέρριψεν ὡς ἀνυπό-
στατα, ὡς µή γενόµενα,
ὡς µή ἐπιδράσαντα.

Ἐξεταζοµένη ἡ ἐν λόγῳ
Ἀπόφασις ἀντικειµενικῶς,
Κανονικῶς καί Ἐκκλησια-
στικῶς, ἀποδεικνύεται βε-
βιασµένη, πρόχειρος καί
µή ἔχουσα τήν σοβαρό-
τητα Συνοδικοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἐγγράφου. Ὅλα ἔγιναν
ἀστραπιαίως, ἐντός τριῶν ἡµερῶν.
Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι δέν εἶχε
προηγηθῆ καµµία µελέτη. Ἡ Ἀπόφα-

σις περιέχει πολλάς ἱστορικάς ἀνα-
κριβείας, ἀντιφάσεις καί νοµικάς πλά-
νας. Μεροληπτεῖ δέ προκλητικῶς ὑπέρ
τῶν ἀπόψεων καί βλέψεων τῶν Αὐξεν-
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Τό ἀνωτέρω ἄρθρον εἶναι ἀπό τήν Νεοημερο-
λογιτικήν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν, «Ἐκκλησια-
στικός Ἀγών», Ὀκτώβριος- Νοέμβριος 1971,

σελ. 4, εἰς τό ὁποῖον ἡ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων
διά τούς Ματθαιϊκούς χαρακτηρίζεται ὡς ἀπό-
φασις τοῦ Καραγκιόζη - Δικαστῆ, ὅστις ἀδυνα-
τοῦσε νά δικάσῃ καί ἔδιδε δίκαιον καί εἰς τούς
δύο διαδίκους. Τόσον καταγέλαστος εἶναι καί
δέν μπορεῖ νά ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν, ὥστε

ἀπορρίπτεται ἀσυζητητεί ὡς ΑΚΥΡΟΣ καί οὐδε-
μία πρᾶξις δύναται νά στηριχθῇ ἐπ᾽ αὐτῆς.
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τιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνήργησαν ἐκ τοῦ πα-
ρασκηνίου διά τήν ἔκδοσίν της.

Πρός ἐπιβεβαίωσιν τούτων, πρέπει
νά ἀναφερθῇ ὅτι κατά τήν περίοδον
ἐκείνην εὑρίσκοντο ἐν Ἀµερικῇ ὁ Αὐξέν-
τιος, 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 ἀλλοπρόσαλλοςἈπόφασις αὐτή τῶν
Ρώσσων ἐγένετο καταγέλαστος ἐνώπιον
τῶν ἐχόντων κοινήν λογικήν. Ἡ Νεοηµε-
ρολογιτική ἐφηµερίς «Ἐκκλησιαστικός
Ἀγών», Ὀκτώβριος - Νοέµβριος 1971,
σχολιάζων εἰρωνικῶς τήν Ἀπόφασιν, χα-
ρακτηρίζει αὐτήν Ἀπόφασιν τοῦ Καραγ-
κιόζη, γράφουσα: Ἀποροῦµεν πῶς ὁ
Φιλάρετος ἀπεδέχθη τό «Πιστεύω» τῶν
Ματθαιϊκῶν, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοηµερολο-
γιτική Ἐκκλησία εἶναι Σχισµατική. Ἐπί-
σης γράφει ὅτι ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου
τοῦ Φιλαρέτου ὁµοιάζει µέ τήν Ἀπόφα-
σιν 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, Ἀντι-
κανονική, Παράνοµος καί Παράλογος
ἦτο ἡ Ἑρµαφρόδιτος Ἀπάφασίς της
περί τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971, καί θέ-
λουσα νά προβῇ εἰς ἐπανόρθωσιν τοῦ
τραγελαφικοῦ λάθους αὐτῆς, ἀπέστειλε
τήν 21ην Ὀκτωβρίου 1972, πρός τόν τότε
Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Ἀνδρέαν διευκρινιστικήν Ἐπιστολήν,
εἰς τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει τήν χειρο-
θεσίαν ὡς πρᾶξιν ΕΥΛΟΓΙΑΣ. Αὐτῆς
τῆς Ἐπιστολῆς παρατίθεται ἀπόσπασµα:
«Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ 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 Ἱεραρ-
χίαν τῆς Μακαριότητος ὑµῶν . . . . 

Ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος, Πρό-
εδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων, 

Λαῦρος Ἐπίσκοπος Γραµµατεύς τῆς
Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων».

∆ιά τῆς ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΣ αὐτῆς ἐπι-
στολῆς τῶν Ρώσσων τοῦ Φιλαρέτου τό
1972, ἡ ἀντικανονική χειροθεσία εἰς τήν
ὁποίαν εἶχον προβῆ τό 1971 προσδιορί-
ζεται ὡς πρᾶξις ΕΥΛΟΓΙΑΣ καί ὄχι
πρᾶξις χειροθεσίας. Ἡ Ἀπόφασις καί ἡ
Πρᾶξις τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971, λοιπόν,
κηρύσσεται ὑπό τῶν αὐτουργῶν ΑΚΥ-
ΡΟΣ, µή γενοµένη καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ.

Ἡ Ἀπόφασις αὐτή τῶν Ρώσσων  εἶναι
τόσον Ἀνυπόστατος ὅσον εἶναι Αὐθαίρε-
τοι 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 Ἀπο-
φάσεως, 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 τηλε-
φωνικῶς. 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. Ἐνήργη-
σαν αὐτοβούλως ΑΝΕΥ προηγουµένης
Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, Ἐγκρίσεως ἤ
ἐνηµερώσεως τῆς Συνόδου περί τοῦ τί
θά ἔπραττον. Ἀλλά οὔτε καί ὅταν ἡνώ-
θησαν 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 τε-
κτενοµένων. 

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 µετέδω-
σαν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τούς Ρώσσους
τῆς ∆ιασπορᾶς καί ὅτι ἁπλῶς συνε-

πληρώθη «τό δεύτερο χέρι» τό ὁποῖον
ἔλλειπεν καί τίποτε περισσότερον διά
νά ἀρθοῦν αἱ προφάσεις καί διευκο-
λυνθῇ ἡ ἕνωσις µετά τῶν Φλωρινικῶν. 
Ἐτόνισαν ἐπίσης ὅτι οἱ Ρῶσσοι τούς

ἐδέχθησαν ὡς ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ καί
ὄχι ὡς Σχισµατικούς, καί ὅτι ΑΝΕ-
ΓΝΩΡΙΣΑΝ 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 δεύ-
τερο χέρι».

Ὅταν µετά σχεδόν δύο µῆνας ἐπληρο-
φορήθη ὑπό τρίτων πηγῶν ἡ Ἱερά Σύνο-
δος 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 µε-
ταβάντες 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 προ-
έβη εἰς οὐδεµίαν ἔγγραφον Συνοδικήν
Πρᾶξιν Ἀναγνωρίσεως ἤ Ἀποδοχῆς
τῶν γενοµένων ἐν Ἀµερικῇ καθ᾽ ὅν τρό-
πον ἐγένοντο.

Ἀφ᾽ ἑτέρου, ἔδωσεν προφορικήν
ἐντολήν ὅπως διακοποῦν αἱ Ἐκκλησια-
στικαί ἐπικοινωνίαι µετά τῶν Ρώσσων,
καί παραλλήλως προέβη εἰς σειράν
ἐνεργειῶν διά νά ἐπέλθῃ, εἰ δυνατόν, ἡ
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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 Πει-
ραιῶς Νικολάου, οἱ Ρῶσσοι ἐπέδωσαν
ἔγγραφον ἀναφέρον ὅτι δέν δύνανται
νά χαρακτηρίσουν τούς Νεοηµερολο-
γίτας 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 ἔχω-
µεν πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν καί ὅτι
περί τούτου θά λάβωµεν Ἀπόφασιν ἐν
Συνόδῳ ἐπιστρέφοντες εἰς τήν Ἑλλάδα.

Μετά τήν ἐπιστροφήν των, ἠκολού-
θησαν 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. Ἀποτυ-
χόντων ὅµως καί αὐτῶν παταγωδῶς, ἡ
Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος συνεκάλε-
σεν εἰς Ἀθήνας τέλη τοῦ 1974, Πανελ-
λαδικόν Ἱερατικόν Συνέδριον διά τήν
∆ιακοπήν τῶν Σχέσεων µετά τῶν Ρώσ-
σων. Εἰς αὐτό, προσῆλθον ὅλοι οἱ
Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιµανδρῖται καί κατώτε-
ροι κληρικοί, πλήν τοῦ Κιτίου Ἐπιφα-

νίου, ὁ ὁποῖος ὄχι µόνον δέν προσῆλθεν,
ἀλλά καί δι᾽ ἐπιστολῆς του παρώτρυνε
τόν Κορινθίας Κάλλιστον καί Ἀργολί-
δος 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 Πα-
χωµίου καί τοῦ Ἱεροµονάχου Καλλινί-
κου Σαραντοπούλου. 

Κατά παράκλησιν δέ τοῦ Κορινθίας
Καλλίστου ὅπως γίνῃ µία ἀκόµη τελευ-
ταία προσπάθεια, ἡ Ἀπόφασις αὕτη τῆς
∆ιακοπῆς δέν ἐκοινοποιήθη ἀµέσως.

Τήν 4ην Φεβρουαρίου 1975, ὁ Κο-
ρινθίας Κάλλιστος καί ὁ Πειραιῶς Νι-
κόλαος ἀπέστειλαν ἐπιστολήν πρός
τήν Σύνοδον τοῦ Φιλαρέτου, ὅπου µε-
ταξύ ἄλλων ζητοῦν: «Ἀναθεωρήσατε τήν
γενοµένην χειροθεσίαν τοῦ ἔτους 1971,
καθ᾽ ὅσον, ὡς καί προφορικῶς µᾶς ἐδη-
λώσατε, 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 Ὀρθό-
δοξα οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς, συνε-
κλήθη ἐν Ἀθήναις τήν 2-5-1975, ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπό τήν προ-
εδρίαν 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-
ΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ τῆς ΟΡΙΣΤΙ-
ΚΗΣ  ∆ΙΑΚΟΠΗΣ Ἐκκλησιαστικῶν
Σχέσεων µετά τῆς Ρωσσικῆς ἐν Ἀµε-
ρικῇ Συνόδου ὑπό τόν Φιλάρετον. Τό
Πρακτικόν παρατίθεται κατωτέρω. 

∆ιά νά πεισθοῦν ὁ Κορινθίας Κάλ-
λιστος καί ὁ Ἀργολίδος Παχώµιος καί
νά προσ- υπογράψουν τήν Ἀπόφασιν
∆ιακοπῆς, ἐπεστρατεύθη ὁ ἀσθενῶν
καί ἐφησυχάζων Πρωθιερεύς π. Εὐγέ-
νιος Τόµπρος, ὁ ὁποῖος διά
τῆς προσωπικῆς ἐπισκέ-
ψεως καί ἐπεµ- βάσεώς του
ὑπέδειξεν εἰς αὐτούς ὅτι,
«ἔπρεπε νά εἴχωµεν δια-
κόψει, διότι οἱ Ρῶσσοι
µᾶς ἐξηπάτησαν. ∆έν ἀπο-
δέχονται τήν Ὀρθόδοξον
Ὁµολογίαν τήν ὁποίαν µᾶς
ὑπεσχέθησαν ἐν Συνόδῳ.
∆έν δέχονται ὅτι ἡ Νεοη-
µερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ καί
ὅτι τά Μυστήριά της στε-
ροῦνται τῆς Θείας Χάρι-
τος . Οἱ Ρῶσσοι γράφουν
τώρα ὅτι περιµένουν, ὅπως
καί ὁ πρώην Φλωρίνης,
µίαν µεγάλην µέλλουσαν
Σύνοδον νά ἀποφασίσῃ
περί τῆς Νεοηµερολογι-
τικῆς Ἐκκλησίας. Ἐµεῖς
µένοµεν εἰς τήν ἀπαρχήν
θέσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος,
ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική
Ἐκκλησία καί οἱ κοινω-

νοῦντες µετ᾽ αὐτῆς εἶναι Σχισµατικοί
καί δι᾽ αὐτό πρέπει νά διακόψωµεν
ἄµεσα πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν καί
πνευµατικήν σχέσιν µετ᾽ αὐτῶν».

Ἐν τῷ µεταξύ, ἀπέτυχον καί αἱ
πρωτοβουλίαι τοῦ Κιτίου Ἐπιφανίου
νά ἐξασφαλίσῃ µίαν Ὀρθόδοξον Ὁµο-
λογίαν ἀπό τούς Ρώσσους τοῦ Φιλα-
ρέτου. Κατόπιν τούτου ἠναγκάσθη καί
αὐτός νά δεχθῇ τήν Ἀπόφασιν τῆς
Ὁλοµελείας τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-

Τό Ἱστορικόν Πρακτικόν τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας διά τήν ΔΙΑΚΟΠΗΝ τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς ἐπικοινωνίας μετά τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων
τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον (2α Μαΐου 1975) 
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σίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί
τήν προσυπέγραψεν.

Ἡ Ὑπογεγραµµένη Ὁρι-
στική Ἀπόφασις ∆ιακοπῆς
αὕτη τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος µέ ἀριθ. Πρωτ.
1158/20-2-1976 ἀπεστάλη εἰς
τούς Ρώσσους καί ἐδηµοσι-
εύθη εἰς τόν «Κήρυκα Γνησίων
Ὀρθοδόξων» τόν Φεβρουά-
ριον τοῦ 1976. Τµήµατά της
παρατίθενται καί ἐδῶ.

Οὕτω ΕΤΕΘΗ πλέον νοµί-
µως ὁριστικόν ΤΕΡΜΑ εἰς τήν
ὑπόθεσιν. ∆ΙΕΚΟΠΗ πᾶσα
Πνευµατική καί Ἐκκλησιαστική
Σχέσις καί Κοινωνία µετά τῆς
Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ια-
σπορᾶς 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 συ-
νέβη, καθώς καί αἱ Παράνοµοι
καί Ἀντικανονικαί χειροθεσίαι
ἀπερρίφθησαν αὐθωρεί καί
οὐδέποτε ἐγένοντο ἀποδεκταί
εἰς τήν συνείδησιν τόσον τῶν
µελῶν τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνό-
δου, ὅσον καί πάντων τῶν Κλη-
ρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν. 
Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΤΕΛΕΣΙ-

∆ΙΚΟΣ  ∆ΙΑΚΟΠΗ, ἀπηχοῦσα
τό πραγµατικόν φρόνηµα καί
τήν Ὀρθόδοξον συνείδησιν ὅλων

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).

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 285



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 286-

τῶν Ματθαιϊκῶν, ἐγένετο εὐρέως ἀπο-
δεκτή µέ ἀνακούφισιν, ψυχικήν ἱκα-
νοποίησιν, 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 Ἐπισκό-
πων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσσικῆς Ἐκκλη-
σίας, µή Ὀρθόδοξον, τότε λογικῶς, ἡ
πρᾶξις τῆς χειροθεσίας γίνεται ΑΚΥ-
ΡΟΣ» ∆ηλαδή, ἡ Πρᾶξις τῆς ∆ιακοπῆς
Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων µετά τῶν Ρώσ-
σων τῆς ∆ιασπορᾶς τοῦ Φιλαρέτου ἰσο-
δυναµεῖ µέ ΑΚΥΡΩΣΙΝ τῆς πράξεως τῆς
χειροθεσίας τοῦ 1971. Οὕτω ἡ Ρωσσική
Ἀπόφασις τῆς 28-4-1976 ἐκήρυξεν ΑΚΥ-
ΡΟΝ 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 Φλωρινοσεραφει-
µικῶν, ἱδρυθέν µέ τήν ὑπ  ̓ἀριθµ. 1124/22-
2-1973πρᾶξιν 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 Ἀλη-
θείας τοῦ ὑποµνήµατός της» (σελ. 7). 

∆ηλαδή, µετά τήν ὑφ  ̓ἡµῶν ∆ιακοπήν
σχέσεων µετά τῶν Ρώσσων, τόσον οἱ Ρῶσσοι
ὅσον καί οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί θεωροῦν

τήν χειροθεσίαν τοῦ 1971 ΑΚΥΡΟΝ.
Ἡ κατά πάντα µή ἀναγκαία, Ἀντικα-

νονική, Παράνοµος, Παράλογος πρᾶξις
τῶν Ρώσσων τό 1971ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ  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 παρα-
σκηνίων ὡς σκευωροί τήν ἐµηχανεύθησαν,
τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν. ΑΠΕΡΡΙ-
ΦΘΗ  ΩΣ  ΑΚΥΡΟΣ διότι δέν ἦτο Ἐκ-
κλησιαστική 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 ἐξαρ-
χίας, ὅτι ἡ Ρωσσική Σύνοδος ἐδέχθη τήν
Ἐκκλησιολογίαν - Ὁµολογίαν Πίστεως
καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἀποτελεῖ ἁπλῆν εὐλο-
γίαν - συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς µία ἐξω-
τερική 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, Αὔ-
γουστος 1983). ∆ηλαδή, ἡ χειροθεσία δέν
ἐθεωρήθη ΠΟΤΕ ὡς ἀναγκαία καί οὐσια-
στική πρᾶξις διά τήν σύστασιν τῆς κανονι-
κότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν προερ-
χοµένων ἐκ τῆς ὑφ  ̓ἑνός χειροτονίας τοῦ
1948. Ἡ Ἀρχιερωσύνη τῶν ἀπό Ματ-
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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 συγ-
κεκριµένων Συνοδικῶν διαδικασιῶν καί ἐπισήµων βηµάτων ἑκατέρωθεν:

1) Νά συγκληθῇ ἡ Ὁλοµέλεια ἑκάστης Συνόδου κατ᾽ ἰδίαν καί νά ἀποφα-
σισθῇ καί ὑπογραφῇ ἐπίσηµον Συνοδικόν ἔγγραφον πρός ἔναρξιν ∆ιαλόγου
µετά τῆς ἄλλης Συνόδου.

2) Νά ἀποστείλῃ ἑκάστη Σύνοδος εἰς τήν ἄλλην ἐπίσηµον Συνοδικόν ἔγγρα-
φον προτείνουσα ∆ιάλογον.

θαίου Ἐπισκόπων ἦτο ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ
ΑΡΤΙΑ,  ΠΛΗΡΗΣ,  ΤΕΛΕΙΑ,  ΕΓΚΥΡΟΣ
ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΑΤΗ  ΕΞ  ΑΡΧΗΣ, µή χρή-
ζουσα καί µή ἐπιδεχοµένη ΟΥ∆ΕΜΙΑΝ
συµπλήρωσιν ἤ ἐπικύρωσιν.

Τά ἐν Ἀµερικῇ γεγονότα ἀπερρίφθη-
σαν πάραυτα, ἅµα ἐγνώσθησαν, διότι ὡς
προανεφέρθη ∆ΕΝ ἀπετέλεσαν Συνοδικήν
Ἐκκλησιαστικήν Πρᾶξιν, ἀλλά ἀτοµικάς
ἐνεργείας. ∆ΕΝ ὑπῆρξαν ἀπόρροια Συνο-
δικῆς ∆ιαγνώµης ἤ Ἀποφάσεως, ΟΥΤΕ
ἐκ τῶν ὑστέρων ἔτυχον Συνοδικῆς Ἐγκρί-
σεως. Πολύ δέ περισσότερον, ΟΥ∆Ε-
ΠΟΤΕ ἐγένοντο ἀποδεκτά ὡς ἀναγκαῖα ἤ
νόµιµα, δἰ  ὅ καί ΑΠΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ὡς
µή γενόµενα καί ἐπηκολούθησεν Η ΟΡΙ-
ΣΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΟΠΗ. 

Εἶναι ὡς ἐκ τούτου, Α∆ΙΑΝΟΗΤΟΣ καί
Βλάσφηµοςὁ ἰσχυρισµός οἱουδήποτε ὅτι ἡ
Ἀρχιερωσύνη τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἀπό
Βρεσθένης Ματθαίου Συνόδου ἀπεκατε-
στάθη διά τῶν γεγονότων τοῦ 1971 ἤ ὅτι
ἐθίγη ὑπ᾽ αὐτῶν. ∆ΕΝ ἀπεκατεστάθη,
διότι ὡς ἀπεδείχθη, ὑπῆρξε πάντοτε Κα-
νονική καί Ἔγκυρος. ∆ΕΝ ἐθίγη ἀπό τήν
Ἀντιφατικήν, Ἀλλοπρόσαλλον, Αὐτοαναι-

ρουµένην καί Ἑρµαφρόδιτον Ἀπόφασιν
τῶν Ρώσσων, διότι τά διαδραµατισθέντα
ἐν Ἀµερικῇ, ὡς ἱστορικῶς ἀποδεικνύεται,
δέν ἀποτελοῦσαν Συνοδικάς Ἀποφάσεις
καί Ἐκκλησιαστικάς Πράξεις τῆς Ἱερᾶς
ἡµῶν Συνόδου, ἀλλά καθαρῶς ἀτοµικάς
πρωτοβουλίας καί προσωπικάς ἐνεργείας. 

Τό πρῶτον πρόβληµα φυσικά εἰς τά
γεγονότα τοῦ 1971, δέν εἶναι ἡ ἀστήρι-
κτος καί παρά κανόνας χειροθεσία,
ἀλλά ἡ προηγηθεῖσα ἀθεµελίωτος ἕνω-
σις µετά τῶν Ρώσσων. ∆έν εἶναι δυνατόν
νά συντελεσθῇ ἡ ἕνωσις δύο τοπικῶν
αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι
πρίν δέν εἶχον Πνευµατικήν καί Ἐκκλη-
σιαστικήν ἐπικοινωνίαν, µέ τήν αὐθαίρε-
τον πρωτοβουλίαν δύο Ἐπισκόπων τῆς
µιᾶς καί τάς κρυφάς ἀπό τήν Σύνοδόν
των ἐνεργείας. Ἡ σύνδεσις δύο Ἐκκλη-
σιῶν εἰς πλήρη πνευµατικήν καί µυστη-
ριακήν κοινωνίαν δέν γίνεται οὔτε
ἐρήµην τῆς µιᾶς ἐκ τῶν δύο Συνόδων,
οὔτε µέ τήν προφορικήν ὑπόσχεσιν τῆς
ἄλλης ὅτι θά καταθέσῃ ἐγγράφως εἰς τό
µέλλον τήν Ὁµολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως καί Ἐκκλησιολογίας. 
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3) Κατόπιν τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἐγγράφων αὐτῶν νά συναντηθοῦν διά διά-
λογον 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 ἐκεί-
νας 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 Ὀρθό-
δοξον 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 Ὀρθο-
δόξῳ Συνόδῳ του καί εἰς τό ὅσον αὐτός ἀποτελεῖ µέλος τοῦ σώµατος τῶν
ἐχόντων Ἀποστολικήν Πίστιν καί Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν. ∆έν νοεῖται αὐτο-
φυῶς ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς. Ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Συνόδου ἡ ὁποία τόν χει-
ροτονεῖ κατ᾽ ἀδιάκοπον Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν πηγάζει ἡ Ἀρχιερωσύνη του
καί ἐν αὐτῇ κεῖται. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς ὁποίας εἶναι µέλος ἔγκει-
ται 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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Εἰς αὐτάς τάς τρεῖς
περιπτώσεις ἡ φύσις τῆς
Ἀρχιερωσύνης του καθί-
σταται ἀνενέργητος. 

Οὐδέν τούτων ὅµως
συνέβη τό 1971. Οὔτε
καθῃρέθησαν οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Συνόδου, οὔτε
ἡ Σύνοδος ἐξέπεσεν τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
Ὁµολογίας της, οὔτε ἐ-
δέχθη Αἵρεσιν τινά οὔτε
περιέπεσεν εἰς Σχίσµα. 

∆έν ἐξέπεσεν ἡ Ἱερά
Σύνοδος εἰς Σχίσµα ἤ εἰς
Αἵρεσιν µέ τά γεγονότα
τοῦ 1971, διότι οὔτε ἐνέ-
κρινε τήν Ἕνωσιν µετά
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπο-
ρᾶς καθ᾽ ὅν τρόπον ἐγέ-
νετο, οὔτε ἀπεδέχθη ποτέ
τό δικαίωµα ἄλλης Συνό-
δου νά ἀποφασίσῃ περί
αὐτῆς. Πολύ δέ περισ-
σότερον δέν ἐδέχθη ποτέ
τήν ἄκρως Ἀντιφατικήν,
Ἀντικανονικήν καί Ἀλλο-
πρόσαλλον 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 ἀπεδέ-
χετο χειροθεσίαν.

Ἡ Διάψευσις τοῦ π. Εὐγενίου εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.»
Μάρτιος 1981, σελ. 62-63. 
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∆ΕΝ ἠρωτήθη ἡ Ἱερά
Σύνοδος περί τῆς Ἑνώ-
σεως καί τῆς χειροθε-
σίας, καί ∆ΕΝ συνεδρί-
ασεν περί αὐτῶν ἐν ὁλο-
µελείᾳ. ∆ἰ  ὅ ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ
ἐνέκρινε τήν γενοµένην
Ἕνωσιν καί ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ
ἀπεδέχθη τήν γενοµένην
χειροθεσίαν.

∆έν ἐξέπεσεν ἡ Ἱερά
Σύνοδος, διότι τά γενό-
µενα ἐν Ἀµερικῇ διενερ-
γήθησαν 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 Ὑπόστα-
σις τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν
µελῶν τῆς ἀπό Βρεσθένης
Ματθαίου Ἱερᾶς Συνόδου
τῶν Γ.Ο.Χ., ὅσον καί ἡ
Ὀρθόδοξος Πίστις καί ἡ
Ἐκκλησιολογία τῆς Ἱερᾶς
ἡµῶν Συνόδου ἐν τῷ συ-
νόλῳ της δέν ἐθίγησαν.
Οὔτε ἡ Σύνοδος ἀπώλεσε
τήν Θείαν Χάριν. ∆ιότι ὅλαι αἱ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ, ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ  ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ἐκεῖναι ἐνέργειαι τοῦ 1971 ἦσαν ΑΤΟΜΙΚΑΙ καί µόνον, κρυ-
φαί καί αὐθαίρετοι, καθότι ἐγένοντο κατ᾽ ἰδίαν πρωτοβουλίαν. Ἦσαν ΕΞΩΣΥ-
ΝΟ∆ΙΚΑΙ, καί δέν ὑπῆρξαν Πράξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Αἱ δέ Συνοδικαί Πράξεις
τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου ἦσαν, ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρ-
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Ἡ ἀπό 23-4-1981 ἐπιστολή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
π. Εὐγενίου Τόμπρου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ὅπου
ἀναφέρεται εἰς τά γεγονότα τοῦ 1971 καί ἐπισημαί-
νει ὅτι ἡ Ὁμολογία του καί ἡ Ἔκθεσις Πίστεως τήν
ὁποίαν κατέθεσεν ἐγγράφως ἐνώπιον τῆς Συνό-
δου τῶν Ρώσσων ἦτο Ὀρθόδοξος καί σαφεστάτη
καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἐγένετο δεκτή ΟΥΧΙ ὡς συμ-
πληροῦσα τήν Ἀρχιερωσύνην ἀλλ᾽ ὡς εἷς ἐξωτερι-
κός τύπος. Τέλος ζητεῖ συγνώμην εἰς ὅ,τι ἔπταισεν
ἐπί θεμάτων διαδικασίας διότι δέν εἶχεν οὐδεμίαν

πρόθεσιν νά βλάψῃ ποτέ τήν Ἐκκλησίαν.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 290



χικοῦ Πνεύµατος, πάντοτε
σύννοµοι, πάντοτε σύµφω-
νοι µέ τούς Θείους καί
Ἱερούς Κανόνας, πάντοτε
πισταί εἰς τά ∆όγµατα καί
τήν Ἱεράν Παράδοσιν τῆς
ΓΝΗΣΙΑΣ  ΟΡΘΟ∆Ο-
ΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ∆ι᾽
αὐτό καί διησφαλίσθη εἰρη-
νικῶς ἡ ἀπεµπλοκή τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό ὅλα τά
ἀντικανονικά ἐν Ἀµερικῇ
γεγονότα καί διετηρήθη ἡ
Ἐκκλησιαστική της ὑπό-
στασις καί ἀκεραιότης ἐν
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ὁµολογίᾳ
καί Ἐκκλησιολογίᾳ.

Τό ὅλον γεγονός τοῦ
1971, τῆς ἑνώσεως δηλαδή
µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ια-
σπορᾶς καί πολύ περισσό-
τερον τῆς ἀντικανονικῆς
χειροθεσίας, ἔτυχε τῆς
ἀµέσου ἀρνητικῆς ἀντι-
δράσεως καί ἀντιµετωπί-
σεως, ὄχι µόνον ὑπό τῆς

Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλά καί ὑπό τοῦ συνόλου τοῦ πληρώµατος τῆς Γνησίας Ὀρθο-
δόξου 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 δη-
µοσιευθῆ εἰς τό, µέ ἡµεροµηνίαν 13-12-1980 σελίς 2 καί 14-1-1981 σελίς 3, φυλ-
λάδιον «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 Σύν-
οδον καί ἡ ὁποία ἐδηµοσιεύθη εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.» Μάρτιος 1981, σελ. 62-63.

Ἐπίσης ἀπέστειλε καί ἄλλην Ἐπιστολήν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον πρός ἀποκα-
τάστασιν τῆς Ἀληθείας καί ὅπως παύσουν τινές νά συγχέουν τά προσωπικά του
σφάλµατα µέ τό ἔργον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. ∆ιά τά προσωπικά του σφάλ-
µατα 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 Σχι-
σµατικῆς 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 ἐπι-
σήµως ἐν Συνόδῳ ἐδέχθη τήν Ἐκκλησιολογίαν - Ὁµολογίαν τῆς Ἀκαινοτοµήτου Ἐκκλη-
σίας τήν ὁποίαν ἐγγράφως καί προφορικῶς διετυπώσαµεν . . . . . Τήν δέ Χειροθεσίαν
σαφῶς ἐδέχθηµεν οὐχί, ὡς συµπληροῦσαν τήν Ἀρχιερωσύνην, ἀλλ᾽ ὡς µίαν ἐξωτερι-
κήν 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 µε-
λετήσῃ 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 πα-
ρελθόντος, 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 σφάλ-
µατα ἐφθαρµένης Πίστεως ἤ νοθευµένου
Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήµατος. ∆έν ἦσαν
σφάλµατα περί τῆς ἀκεραιότητος καί πλη-
ρότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν ἀπό τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 ἑλκόντων τήν
διαδοχήν. Ἦσαν σφάλµατα τά ὁποῖα διε-
πράχθησαν λόγῳ ἁπλότητος καί ἀγνοίας,
λόγῳ ἐλλειποῦς Ἐκκλησιαστικῆς καταρτή-
σεως καί µόνον. Τό συµπέρασµα αὐτό ἐξά-
γεται ἐκ τῆς ὅλης πίστεως καί βιοτῆς τῶν
Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἀµφέβαλλον
περί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης των. ∆ι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία διά τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τούς ἀντιµετώπισεν µέ σύ-
νεσιν καί προσοχήν µέχρις ὅτου διελευκανθῇ
καί διορθωθῇ ἡ ὅλη ὑπόθεσις, ὡς καί ὁ Θεός
ᾠκονόµησεν νά γίνῃ ἡ ἀποκατάστασις καί
νά ἀποφευχθῇ Σχίσµα.

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 Μο-
νοφυσιτῶν, τῶν Νεστοριανῶν, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν, τῶν
Μοντανιστῶν, τῶν Μαρκιωνιστῶν, καί τόσων ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός. 
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ΕΚ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Γ.Ο.Χ. 

Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, Ὁμολογητής
μέχρι τέλους, ψάλλων εἰς τήν πομπήν τῶν
Θεοφανείων πρός τό Φάληρον τό 1949

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 293



Οὕτω συνέβη καί εἰς τήν πρόσφατον πορείαν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τούς κόλ-
πους τῶν ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου προερχοµένων Γ.Ο.Χ., προεκλήθησαν ἀνό-
σια 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 Πί-
στιν καί Ὁµολογίαν του καί ἀνεκίνησε θέµα Εἰκονοµαχίας κατά τῆς Ἱερᾶς Εἰκό-
νος 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 δη-
µιουργίαν 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 ἐξε-
διώχθη 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 Φλωρι-
νικοί, ἀφοῦ τόν ἐχρησιµοποίησαν ἰταµῶς, τόν ἐπέταξαν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρή-
στων, χωρίς σπλάχνα οἰκτιρµῶν, ὅπως ὁ ∆ιάβολος ὅσους ποιοῦν τό θέληµά του.

Τό 1995, ὁ διά τῶν χειρῶν τοῦ Βρεσθένης λαβών τήν Ἀρχιερωσύνην Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀνδρέας Ἀνέστης, ἡγήθη τῆς Αἱρετικῆς φατρίας τῶν Νέων Εἰκονο-
µάχων 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 ἀθεράπευ-
τον 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 Αἱρετι-
κοί, Εἰδωλολάτραι, Παγανισταί καί Λατινόφρονες οἱ προσκυνοῦντες αὐτάς.
Ἀποδεχόµενος τάς Αἱρετικάς, Παραλόγους, Ἀστηρίκτους, Ἀντιφατικάς, Φρε-
νοβλαβεῖς καί Σχιζοφρενικάς θεωρίας τῶν Ἀρχιαιρεσιαρχῶν Νεοεικονοµάχων
τούς ὁποίους περιέθαλπεν, ἀπέρριψε τήν ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ εἰκόνισιν τοῦ ἀορά-
του, 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 ἔφθα-
σεν 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  ΘΕΑΝ-

ΘΡΩΠΟΣ, 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 δια-
τύπωσιν 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.

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088 - 295-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 295



- 296- ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ἐπολέµησαν δολίως τήν εἰκονογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρός µέ τήν διαστροφι-
κήν διδασκαλίαν ὅτι οὕτω ἐπιχειρεῖται ἡ εἰκόνισις τῆς Θείας φύσεως. «Ἡ γ93ν
Ἁγ�α τ93 Θε93 Ἐκκλησ�α, -ς παρ�λα6εν παρ� τ4ν Ἁγ�ων Ἀπ9στ:λων
κα� Πατ�ρων, α1τ: τ: ε*δ9ς τ: ,ραθ�ν τ92ς .νθρ'π9ις .να7ωγρα;ε2 »
(Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ  ́σελ. 363/863). Τό ὀραθέν εἰκονίζεται, καί
τό κατά συγκατάβασιν Θεοῦ ὀραθέν ἐνέργεια ἐστί Θεοῦ καί οὐχί φύσις. Ἡ Ἐκκλη-
σία 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 Προ-
νοίας τύπους καί σχήµατα περιτιθείσης τοῖς ἀσωµάτοις καί ἀτυπώτοις . . . . Μή
θέλων οὖν ὁ Θεός παντελῶς ἀγνοεῖν ἡµᾶς τά ἀσώµατα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους,

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. 
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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 ΣΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ὦν εἴδοµεν», (Ἅγιος Ἰωάννης ∆αµασκηνός, P.G. 94, 1344-1345).

Ἡ εἰκών ἔχει ὁµοιότητα πρός τήν ὑπόστασιν, ἀπεικονίζουσα ἐξωτερικά τινα σχή-
µατα καί χρώµατα τῆς ὑποστάσεως. ∆έν ἔχει ὅµως ὁµοουσιότητα µέ τό εἰκονι-
ζόµενον 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 πεποι-
ήκασιν» (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 σε-
πτάς Εἰκόνας ἀποδεχόµεθα, εἰκόνας µόνον καί οὐδέν ἕτερον αὐτάς γινό-

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, εἰκών ἐκ
τοῦ περιοδικοῦ «Πολύτιμος Θησαυ-

ρός Μετανοίας», Ἀπρίλιος 1949,
ἐκδόσεως τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου

Ἡ Ἁγία Τριάς, εἰκών ἐκ τοῦ περιοδικοῦ
«Πολύτιμος Θησαυρός Μετανοίας»,

Μάϊος 1947, 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.  
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σκοντες, καθό τοῦ πρωτοτύπου τό ὄνοµα µόνον ἐχούσας καί οὐχί τήν οὐσίαν»
(Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 342/842).

«Ἄλλ9 γ�ρ /στ�ν ε0κ'ν κα� )λλ9 πρωτ:τυπ9ν. Καί τά ἰδιώµατα τοῦ πρω-
τοτύπου 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 ἀπεδείχθη-
σαν 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 Ἀνάστα-
σιν 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 χάρ-
του τυπωµένων εἰκόνων. Ἐδηµοσίευσαν πολλά αἰσχρά καί ἀηδῆ κατά τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί τοῦ ἐκ Τάφου Ἀναστάντος Χριστοῦ.
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Δύο φωτογραφίαι τοῦ Ἱεροῦ
Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας
Τριάδος εἰς τήν Ἱ. Μ. Πα-
ναγίας Κερατέας Ἀττικῆς,
ἧς κτίτωρ ἦτο ὁ Ἀοίδιμος

Ἱεράρχης Ματθαῖος.

Τό ἀνωτέρω παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος ὅπου ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς
Ἁγίας Τριάδος μετά τῆς Θεοτόκου (ἥτις ἐστί Συμβολική Εἰκών τῆς Ἐκκλη-

σίας τοῦ Θεοῦ), ἀποτελεῖ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ καί Αἰώνιον
Μαρτυρίαν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου κατά τῶν νεο-

φανῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων, ὅτι ἡ Εἰκών αὐτή εἶναι Ὀρθόδοξος.

Εἰς τό τέμπλον τοῦ Ναοῦ ὑπάρ-
χει ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ἁγίας
Τριάδος μετά τῆς Θεοτόκου καί
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων  ἁγιογρα-
φηθεῖσα κατ̓ ἐντολήν τοῦ κτίτο-

ρος Βρεσθένης Ματθαίου.
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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 Ἐκκλησιο-
µάχοι 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 Ἐκκλη-
σιαστικήν Ἐπικοινωνίαν µέχρι τοῦ θανάτου του τό 2005. Πάντες οὗτοι κατε-
δικάσθησαν 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 διε-
κήρυξεν 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 ἀθεράπευ-
τον ΣΧΙΣΜΑ εἰς τό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, δηµιουργῶν Σατανικῶς νέαν Θεο-
στυγῆ 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 πα-
ραδοθεῖσαν Ὀρθόδοξον Πίστιν, Ὁµολογίαν καί Ἐκκλησιολογίαν, ἤτοι, τήν Πί-
στιν 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, Παρα-
λόγους, Ἀντιφατικάς, Φρενοβλαβεῖς καί Σχιζοφρενικάς θεωρίας τῶν Ἀντιχρί-
στων 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 Πρό-
σωπον τοῦ Υἱοῦ ἀπό τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ. Ἐκήρυξε ∆ιπλοῦν τό Πρό-
σωπον 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, καί-
τοι 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 ἐξωαγιο-
τριαδική 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 ἀνθρω-
πίνη 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 Μεσ-
σηνίας Γρηγορίου, «ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ στίς Ἐκκλησίες
τῶν Ἀγγέλων καί σ᾽ αὐτούς πού πιστεύουν σέ Ἐκκλησίες Ἀγγέλων. Αὐτοί εἶναι
κάλτσες τοῦ ∆ιαβόλου» (�πρ#ει µαγνητ"$ωνηµ�νη  #ητικ� µαρτυρ�α). 

Οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι τοῦ 1995 καί οἱ Αἱρετικοί Ἐκκλησιοµάχοι καί

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 300-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1  12/9/09  8:42 PM  Page 300



Θεοµάχοι τοῦ 2002 ἐκήρυξαν
Ἀντιχρίστους καί Πρωτοφανεῖς
Αἱρέσεις, τάς ὁποίας ἐδέχθησαν
ἐκ τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας Αἱρε-
τικῶν, Νεοηµερολογιτῶν καί Φλω-
ρινοσεραφειµικῶν, 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 Τριά-
δος, ὅσον καί περί τῆς ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ.

Ὁ Ἀείµνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ματθαῖος δέν ἐδίδαξεν οὐδεµίαν
ἐκ τῶν Αἱρέσεων τάς ὁποίας ἐκή-
ρυξαν οἱ περί τόν Ἀνδρέαν Νεο-
εικονοµάχοι ἤ οἱ περί τόν Γρηγόριον
Ἐκκλησιοµάχοι - Χριστοµάχοι
καί Τριαδοµάχοι. Πόθεν αὐτοί τάς
ἐδιδάχθησαν; Ἐκεῖσε καί ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας ἐξεβλήθησαν.

∆ιά τῶν Ἀντιχρίστων αὐτῶν
Αἱρέσεων, τάς ὁποίας ΕΚΗΡΥ-
ΞΑΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΣ καί ἐγγράφως,
ΑΠΩΛΕΣΑΝ καί τήν Ἀποστολι-
κήν Πίστιν καί τήν Ἀποστολικήν
∆ιαδοχήν, καί συνεκατεριθµήθη-
σαν µετά τῶν ἀπ᾽ αἰώνων Αἱρετικῶν.

Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος τό 1948 ἐχειροτόνησεν Ἐπισκόπους ἐν τῇ Ἀποστο-
λικῇ Πίστει, καί κατέλειπεν Ἐπισκόπους ἐν τῇ Ἀποστολικῇ ∆ιαδοχῇ. Ὅπερ εἶχεν
ἀκεραίως καί κανονικῶς παραλάβει, τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί τήν Ἀρχιερω-
σύνην, αὐτό καί παρέδωκεν κανονικῶς καί ἀκεραίως. 
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Τό Ἅγιον Μανδήλιον, ἔργον τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, ἁγιογραφηθέν
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου καί ὑπογραφόμενον ἰδίοις χερ-
σίν: «Ἱερόν ἡσυχαστήριον «Εἰσόδια τῆς
Θεοτόκου» Μεγίστης Λαύρας, Ματθαῖος
Ἱερομόναχος, ἔτει 1926». Σύμφωνα μέ

τήν Αἵρεσιν τῶν Νέων Εἰκονομάχων πρέ-
πει νά ἀπορριφθῇ διότι δέν εἶναι Βυζαν-
τινῆς τεχνοτροπίας καί σύμφωνα μέ τήν
Αἵρεσιν τῶν Νέων Χριστομάχων, ὅτι ὁ

Χριστός δέν εἶναι Προαιώνιος, πρέπει νά
ἀπορρίπτεται ἐκ τῆς Ἁγιογραφίας τοῦ
Χριστοῦ ὁ διακριτικός τίτλος «Ο  ΩΝ».
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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 Ἀποστο-
λικῆς ∆ιαδοχῆς. ∆ι᾽ ὅ καί ὅ,περ εἶχον, τήν Ἀρχιερωσύνην, οὐ µόνον οὐ µετέδω-
σαν 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 Ἀπο-
στόλων ἐν τῇ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

∆ιάδοχοι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, τό 1995 καί τό 2002 ἐχειροτόνησαν ἐπι-
σκόπους καί ἐχώρισαν, ἐχώρισαν ἀνθρώπους ἀπό τόν Θεόν, ἐχώρισαν ἐπερ-
χοµένας 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. Ἐχειρο-
τόνησεν 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 φα-
νέντες διάδοχοι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί ὁ Θεός ΑΚΥΡΩΣΕΝ τάς χει-
ροτονίας 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 προανα-
φερθέντες, 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, µεµε-
νήκεισαν ἂν µεθ᾿ ἡµῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡµῶν»
(Α´ Ἰωάν. Γ´ 19). Ἐξεπλήρωσαν καί αὐτοί τόν προφητικόν λόγον τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου λέγοντος, «καὶ ἐξ ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε-
στραµµένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν» (Πράξ. Κ´ 30). 

Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 συνι-
στοῦν 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 Πί-
στεως 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 ἀπα-
ταιῶνος, 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.
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Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς Β´ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ,
ἐμπνευσμένη ἀπό τό ὅραμα τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ ΛΖ´ 1-14, καί τάς πε-
ρικοπάς 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

ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΣΣ      ΝΝΕΕΚΚΡΡΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ      ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ    ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ
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ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ
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 1948καί 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
εἶναι ὅτι, Η  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΠΙΣΤΙΣ
καί Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ, µαζί
ὡς ἑνιαῖον κριτήριον, ἀποτελοῦν τήν
ἀπόδειξιν τῆς ταυτότητος τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ. Ἐκκλησία ἡ
ὁποία στερεῖται ἤ τήν Ἀποστολικήν Πί�
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�

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    3355,, ᾽̓0088- 304-

Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου
καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν
ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελι-
στής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς
Στέφανος. Ἐκ τῶν ὁραμάτων τῶν
Ἁγίων αὐτῶν εἶναι ἐμπνευσμένη ἡ
Συμβολική αὐτή εἰκών τῆς Ἐκκλη-

σίας τοῦ Θεοῦ. (Φορητή εἰκών,
ἔργον Ἀλεξάνδρου Σεϊρεκίδη, 2006)
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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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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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Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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