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'Αθανάσιος .

ΠανσσlΟλογιώτατε,

Τοις πασΙ πλέον τυγχάνει γνωστόν, δη ύπήρξατε
Ρ ι ο ς

αυτουργος Κ!αι μεσολαβητης αμα της

κ η ς

ό

κ ύ

ά ν τ 1 κ α .ν ο ν 1

!άναγνωρίσεως των Ματθαιϊκων ύπο της Ρ. Δ1ασπορας, με

τας τόσας εκτοτε θλιβερας έπιπτώσεις έπι του ίερου αγωνος Γ.Ο.Χ.
Έλλάδος. την Δνωτέρω άναγνώριοιν θεωρουμεν «:άντικανονικήν»
διότι:
α)

ουδόλως ήρωτήθη ύπο της Ρ. Διασπορας ή ήγεσία των

Χρυσοστομικων -

ώς άπήτει έν προκεψένψ το Κανον1κον ΔίκαΙ

ον και ή πραξις της 'Εκκλησίας

περι του «ίστ:ορι-:ιωυ:. της έν λόγψ

-

παραιτάξεως, προκειμένου ώς σοφος 1αιτρος να παράσχη και τα άνα
γκαϊα εις την περίπτωσιν φάρμακα προς θεραπείαν του άσθενους,
άλλ'

ά ν ε π α ύ θ η

εις τας πληροφορίας κ-αι μόνον της ύμετέ

ρας πανοσιολογ:ιότητα:;!
Ή όνTI~αινoνIKότης της ανωτέρω ένεργείας καθίστατω εισέτι
μεγαλυτέρα :ιωτόπιν της παρουσίιας τριων ιερ,αρχων της παρατάξε

ως των XρυσOστσμIΚων έν

' Αμερικη,

και δη κατα τας παραμονας

άκρrβως της άνωτέρω αναγνωρίσεως, χωρις έν τούτοις να έρωτη

θουν

ε ί ς

ο υ δ έ ν,

νην την έπίσηιμον

K.:ll

κα/τοι άντεπροοώπευον την σnyμην έκεί
]1oν~δrκην

«άδελφήν» έκκλησίαν των ΓΟΧ

έν Έλλάδι και εΙχον δεόντως προειδοποιήση την Ρ. Σύνοδον δπως
μη προβη εις ουδεμίαν παρσμοίαν πραξιν ανευ και της συμπράξε
ώς των!

1-.

( Β '.

σ.

8) 1.

Α, Β, Γ, Δ. Δια. των ιroα.ρα.πλευρως στοιχείων E-YY'ooO}t;EV τα.ς

ΠΡOΎjγηθείσα.ς lεπιστολας -ημων προς τΟνα.υτΟν πα.ρα.λ 1)π ΤΎj ν , -ητοι τον π.

Ευγένιον. Έντα.σοθα. έψι'στωμεν τ~ν πρ'oσox~ν τοσ α.να.γνιΟΟτου κα.Ι οια.
τα.ς

α. κ ο λ ο

u

θ ο ύ σ α. ς

O1ΚQΠOς των όποίων εΤν.α,ι οιττ6ς'

σημιειώσεις τής πα.ρού'τ/ς έπιιστολής, δ

1)

γ Ύj σ ι ς,

α.ψ' έν6ς, των

δυσν(1)των πα.ρα. τοοίς πολλοίς α.πα.Υτωμένων

θεολογικων

δρων κα.Ι GΙX

φράσεων,

ά. π

6 :5, ε ι ξ ι ς,

έ π ε ξ

'ο' ~ψ' έτέρου, των γρα.ψσμ-ένων,οια. τής

α.να.Οροιμής εις το Κα.-Υ'ονικΟν Δ ίκα. ι'ο ν , τ~ν Οοη1)α.τικ1) ν , τα.ς Ιερα.ς πα.
ρα.Ο6σεις κα.Ι τα. σύ'γχροΥ'α. γτεγον6τα. τής Έκκλ'Υ)σία.ς ΓΟΧ eΕλλάιΟος.

-

'β)

Κατα nιν γενομένην άναγνώρισιν, δλως άνnκανονικως,

ού'δόλως έξητάσθη ή θεολογικη δΙαφορα του φρονήματος των δύο
παρατάξεων, ,άλλα μόνον το έξωτερικον και άργότερον δημlΟυργη

θεν αιnον των άνπκανονικων χεΙροτονιων του κυρου Ματθαίου,
'
δ10

\

\,

'

θ
ι
,
"
έ
ι
και μετα την χεφο εσιαν των ανπ να επΙσΤΡ ψουν εν μετανοιQ.

Κίαι ταπεινώσει, να δκι,κηρύnουν μεγαλοφώνως: ΕΙΔΕΝ Ο θΕΟΣ
ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ

ΠΙΣΤΕΩΣ

ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ... ΕΒΡΑΒΕΥΣΕΝ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ»!!
(Β Ι, σ.

κως

16) ,ένψ συγχρόνως
κατα των ....άνπκανονικων

γ)

είς την

επετίθεντο επισήμως και πανηγυ ΡΙ

Χρυσοοτομικων!

,Αφέθη ή έφαρμογη της οϋτω
... ΚίcMην θέλησιν των Ματθαιϊκων

...

γενομένης άναγνωρίσεως

(ΚΕΟ2, Μάϊος

1972,

σ.8),

άντι να τους 'έπιβληθΏ ή .cιKOλOυθητέα όδΟς προς μίαν εξ ύστέρου
τουλάχιστον διόρ'θωσιν του σφάλματος, με άποτέλεσΡα την
Ρ υ ν σ 1 ν

δ)

δ 1 ε ύ

άντι της θεραπεfας του ύπάρχοντος σχίσματος.

'Εν συνεχείQ. 'άντι ή Ρ. Σύνοδος φροντίση να πληροφο

ρηθη τας αnειθείας κα! άνη,καινΟΥικότηυας των

Ματθωϊκων

και

προσnαθήση να έπαναφέρη τούτους είς μίαν σχεπκην τάξιν, αϋτη,

δλως !Παραδόξως, ήδΙαφόρησεν τελείως,

μάλ:ι:στα δια

σ υ γ χ α Ρ η τ η Ρ ί ω ν

ιέ π 1 κ Ρ ο τ ή σ α σ α

γραμμάτων την άνπκανο

νικην ιένθρόνησιν του επισκόπου Πα:τρων κ. 'Ανδρέου ώς άρχιεπι
σκόπου των Ματθαιϊκων (ιΚΕΟ, Αϋγ.

1972,

σ.

22),

παρα την ρητην

άπόφαOlν της άν,αγνωρίσεώς των όμιλούσης περ! ένας κα! μόνον

'

'Α ρχιεπισκοπου,
ι
Ι
' \
του
κ. Α υ ξ ενπου,
υπο

:rov
'

, οποιον

και\ '
απεστ έλλαν

το σπως ένωθουν. 'Ήτοι ενταυθα εύΡJ:σKόμεΘα ένώruον του φωνο
μένου

Συνοδικης

εννοων Κανονικου

επιΒραβεύσεως

της

... 'άπειθαρχίας,

παρα πασαν

Δικαίου 3 •

'Ως να μη ηρκουν πάντα τα άνωτέρω των όποίων ύπήρξατε

2-.

ΚΕΟ

=

Κ'ήρυς ΈΚικλησΙα-ς ΌρθοΟόςων, το ,επΙση.μον 1jto~

δΎ)μoσΙOΎpα-ψ~κoν οργα-νον των Mα-''σθα.~ϊ'κων.

3-.

Κα-Ι lμόνον δια. τΎjνα,νωτέρω α,ντικα-y.oνικΎjν α,να-Ύνώρισ~ν κα-Ι

τα. πικρδτα;τ'α- εΙΠα.'κδλουθα- α-ύΤΎjς, ή ΣόΥοοος των Xp\}σoστoμ~κων 'ήδU
να-το να. οια-μα-ρτυΡΎ)θ'Ώ έΥτδνως 'κα-Ι να. οιοοκ6Ψ'Ώ εΙσέ'τι κα-Ι σχέ,σεις προς

-

5
άσφαλως ή γενεσlOυργος αίτία, ένεργήοατε παραλλήλως και τας
κατωτέρω άνnκανονικας πράξεις,

λ ε ί ω ς

ά δ 1 α φ ο Ρ ή σ α ν τ ε ς

τ ε

δια τας προς ύμ6.ς κοινοποιηθείσας άνοικτας έπιοτολας

ήμων είς τας όποίας και διεζωγραφουμεν πλήρως τιΙν αλυσιν των
Ματθωϊκων άνΏκανονικοτήτων.
'Ερχόμενος συχνως είς Έλλάδα έπικοινωνείτε

1.

μετα της Μιατθωϊκης παρατάξεως,έκθειάζοντες4

μ ό ν ο ν

δια ποικίλων κη

τ-ήν Ρ. Δια.σποράν, α.χρι ά..ποικα.ταιστάσεως της τά.ςεως. Ούιοεν όμως του
των επιρα.ς,εν,ες δσων κα.λώς γνωρίζοιμεν, κα.t οιιΧ τουτο ί-σως δ π. Πα.ν
τελε~μων,

"

λ ησε

να.

υπολαιβών

τουτο

~'I:"
επωει~
α.πα.σα.ν

Y,J

'δια τών ιΧντικα.νονικών

ώς lαιΟυνα.μία.ν

" ισχυν
"
την

κα.ι

~

Oια.γωγ~ν

2.
ό τητ(},
1.
ι:;y.εργΎjΤ~!Κ

ενοχης,
του...

ενεργειών του άιπο του μηνος Σ,επτμ.

χρι της σ~μερoν, α.πέ·δειςεν περιτράνως οτι οεν

f]to

~θέ
Ο"
υτω

1971

μέ

λόγος κενος Ύι ΤΎj

λεψωνικ~ &πειλ~ του προς τον Άρχιεπίσκοπον κ. Aόξέντ~oν: «ΘΑ ΑΝΑ
ΓΝΩΡΙΣΩ

ΤΟΥΣ

ΜΑΤΘΑΙ'Ι'ΚΟΥΣ

ΚΑΙ

ΤΟΤΕ

... ».

Kιxt

το"υτο

οιότιό άινωτέρω Άρχιεπίσκοπος ~ρν~θΎj τ~νεκπλ~ρωσιν α.Υτικα.νονικου

τινος α.~τ+,ιμα.τ6ς του! .. Δυστυχώς ό κα.θηγοόμενοςεΙχεν ά.vτιληψθη οτι
ες~σκ:ει ήοη ~κα.ν~ν επφρo~ν Ent της Ρ. Δια.σπoρiΧς.

4--.

Ό λόγος της τοι.α.υτης Οια.γωγης του &.νωτέρου κα.θΎjγOυμέ

ν<;υ, έριμηνευετα.ι εόκόλως, Οτα.ν &.ναιμνησθi,j τις, στι Ύι Μα.'t'θαιrκ~ π.α.
ριiτα.ςις πα.ΡY,Jτ'ήθη πά'Jσης προσπα.ιθεία.ς OΎjμιoυργία.ς ιέςα.ρχία.ς της, κα.

τα το πα.ρΟν ~ το μέλλ,ον εν

lσ~ετικης εγκυκλίου της

Δια.σπoρ~, ώς Iεrμψα.ί v.EtIJ. ι xιxt εκ της

-ci,j

(ΚΕΟ, Όκτ.

'71,

σ.

18 -19) .. Οδτως,

Ύι δδος

πρός Οημιουργία.ν ένος xιxt μOYIΧJOιJΚOυ ήτοι του π. Ηα.ντελιεήμον()ς

-

με

,σολα.6ητου κα.t εςά.ρχου τών <Ελλήνων προς τ~ν Ρ. Συνοοον ηρχισε να
ενιc;χύετα.ι σα.ψώς ...

ΔιιΧ τοΟτο άι:κρι'βώς όπηρςε κα.t τδσονΕνθοσιώοης Ύι ε~σ~γΎJ'σίς του
Uπzp c~UtWV ενώπιον της Ρ. Συνόδου, κα.τιΧ τ~ν πρώτηΥ επίσ)Οεψιν του

Σε€). κ. Κα.λλίστου ε,ι Άμερικi,j:

«'Άγιοι MΎjψoπoλΤ-τα.ι, εΙπεΥ, τί πράτ

τομεν; Έδώ υπάρχουν &γιοι α.νιθρωποι, υπάρχει &.γία. κα.t ίε'ριΧ σUνoooς
Ύι όποία. α.γωνίζιεrtα.ι δια τ~ν &κρί'Όεια.ν της πίστεως 'ΚIIXt ήμετς τ~ν &γνο

οΟμ.ιεν;»

(Έκ της μα.yνητoψωνηHείσΎjς Ομιλία.ς του π. Εόγενί,ου κα.τα την

Θ. Λει'tοuργία.ν της

15-10-1971) .

Το Οια.τί δμως μετιΧ την επιστΡοψην ες Ά.rμερι'κης ό Σε'β. κ. Κάλ
λιστος ε'B,~λωσε ρ~μα.τα. ψ"αβιερά τεκα.t πικρα κα.τιΧ της Ρ. Δια.σ1cορiΧς

•

6
ρυγμάτων σας τιΙν ανnκανονικην πορείαν αυτων και διαΥωγήν,
γενόμενος οϋτως αϊηος της συνεχιζομένης διαστάσεως, ηnς εσχά
τωςεφθασε μέχρι του σημείου της άποκηρύξεως των XρυσαCJlίOμι

κων ύπ' αύτων, ώς έστερημένων δηθεν της θείας Χάριτος! ... ('Εγ
κύκλιος
σ.

'72,

«άρχ-πσυ»

'Ανδρέου

της 20ης Δεκ.

1972,

σ.

και ΚΕΟ

39

13).
'Εν συ-νεργασίQ.

2.

--ιέ

πρσοεκ,ιιι1\. σατε

μετα του επισκόπου

",
εις την επαρχιαν
Ι

Ι

-,

τ-ου

Καναδα κ. Βιταλίου
,

,

ανωτερω επισκοπου

\

τον σε

β

.

Κορινθίας κ. Κάλλιστον «προς αγαλλίασιν», ώς αναφέρεται εις την
σχεηκην εγγραφον πρόσκλησιν

μνίου» (ΚΕΟ, Αϋγ.

1972,

σ.

του εκεί «έλληνορθοδόξου ποι

ενψ ώς γνωστόν, ό άνωτέρω επί

26),

σκοπος κ. Βιτάλιος δεν άναγνωρίζει ώς κανονΙΚDν επίσκοπον τον
χειροτονηθέντα ύπο <της Συνόδου του κ. Αύξεντίου κ.

' Ακάκιον

δια

το έν Kαναδξi έλληνορθόδοξον ποίρνlΟν!
Σ ημειωΤ έ'Ον,

,,<,

'

,

"
επισης,
ση ο ανωτερω κ. Β'λ'
πα ως εκυκ λ οφορησεν

απο τον Αϋγουστον ηδη του

1972

ποψαντορικην εγκύκλιον απαγο

ρεύων δι' αύτης εις τους όρθοδ6ξους παντ,ος εθνους και συνεπως
και τους 'Έλληνας, οπως έκκληOJάζωνται εις τους ιερους Ναους

-

του

Σ ε.
β

'Α καΚlΟυ,
'
,δ"
ια

κ.

'

'

"
... μνηιμονευετω
εις,
τους

"δ εν
τον,λ ογον οη'

ανωτέρω Ναους το Όνομά του, δπερ IέκδηλοΙ, κατα την έγκύκλιον
πάντοτε, το «σημα καrrατε,θεν» της -αμιγους Όρθαδσξίας. 'Εν άλλοις

λόγοις,ό σεβ. κ. Βιτάλως έν σλψ τψ Καναδξί, ενα και

, θ'δ~J:"
oU'\..,ov
θεωρει- ορ'
τητα!

...

3.

και

"
KανOνΙiΚOν

('Όρα σχεηκως καί:

' Ασφαλως

τΏ

μ ό ν ο ν

" ...αυτου- σε β,ασμlΟ
'
την
TRUE VINE, Σεπτ. '72, σ. 27).

nporrpon:fi

,
επισΚΟΠ0ν,

σας

-

ΡlΟσης και πληροφορούσης βεβαιότητος

και λέΥομεν ταυτο μετα πε

-

γνωστος 'Έλλην ιερευς

της Ρ. Διοοπορας έν Εύρώπη, συγγράφει ο.ρθρ-αν αιηaλογων εν
αύτψ διατ1 lανήκει εις τιΙν Σύνοδον του κ. Φιλαρέτου. Εις αύτο

(Β., σ.

12) ,

lδ ,δέ π. Eυγέν~'oς τάς πα.ρα.μονάς σχεδόν της &.ν-α.γνωΡ~-:iεώς

των εκα..Τ'Υ]γόρει τΥιν α.νωτ~ρω ΣυνΟΟΟΥ δια λόγων τροιμα.κτικων,
Μά.ρτ.

'71,

σ.

9

κα.Ι Β', σ.

4) ,

ψιμ Σικά.γου δ~α ψο'οερων ύπα.ιν~γμων ως
Δεκ.

οα.

σ.

Σ ι μ ω Υ ~ α. κ Ο ν

9) , ---,π-α.ρα τας δ~αι6ε6α.ιώσε~ς του εν τφ
15 Όκτ. 1971 οτι <~εστειλε β~6λΙα. να δια.φωτισθοσν οί
της α.κρ~6εία.ς της πίστεως» (!) , τίς οατό έρμ'Y]Yευσ"'ιj εις

'70,

(ΚΕΟ,

κα.Τ'Υ]γορών συγχρόνως τον Σε€). Σερα.

(ΚΕΟ,

Κ'Y]ρυyμα.τ~ της

άΝθρωποι περι
~ψx.ς ...

1
εύκόλως παρατηρεί ης μίαν καθ' ύπερβολην προσπάθειαν έκημή
σεως της Ρ. Διασπορας με σύγχρονον παραθεώρησιν τfjς αγωνιστι

κότητας και \0ντως

μ ο ν la δ 1 Κ ό τ η τ σ ς

των ΓΟΧ Έλλόδος

(άναφορικως προς την δΙQΓrήρηOlν του όκαινΟΤοΡ.ήτου κα! άκοινω

νήτου προς τους ποικίλους «όρθoδόt;oυς» της σήμερον), ώς έπίσης
και τον ύπερτονΙ0J.10ν της άρωγης του Ρωσικου εθνους προς τ/ν
ToυΡKOKρατouιμένην Έλλάδα.

LIFE,

τευχος

Maiou -

(Το κείρενον είς:

'Ιουνίου

ORTHODOX

1972).

Τοάνωτέρω αρθρον -άπετέλεσε τον προπομπον και τον αμβωνα

tm

του όποίου άνελθόντες σείς μετ' όλίγον έκηρύξατε το· φυλετι

κον και σφόδρα άνθελληνικον κή ρυγμά- σας, ώς θα ~δωμεν κατω
τέρω.

4.

Μη άρκεσθέντες

κτώβριον του

1972

είς τα άνωτέρω,

κυκλοφορεϊτε

κατ'

'0

προσωπικήν σας έπιστολήν, έν μορφη ύπομνή

ματος, προς τους έπισκόπους της Ρ. Διασπορας, ύπoγραφOlμένη μά

λιοτα και ύφ' έτέρων

,

,

<Ελλήνων

"

,"
εις

εις την αυτην Σ'
υνο δ ον, κω

τω δύο τινά: πρώτον μεν ή

κληρικων,

άνηκόντων

ώς ύμεϊς

'

t
,
έ πιστο λ'
την οποιαν
ην δ ιακηρυσσον

11 'Ο ν α δ

'1

Κ ό τ ης

ρας ενανη πασων των λOlπων διΚ'ωοδασιων έν

της Ρ. Δ1:ασπο

' Αμερικη

και β) το

άντικανονικον της ύπάρξεως <Ελληνικης έξαρχίας ΓΟΧ έν τη αύτη
ήπείρψ.

Γράφομεν ταυ τα, διότι ένψ δέχεσθε κατα πρωτον ώς μόνην

κανονικην δΙΚQloσιδοσίαν έν Άμερικη την της Ρ. Διασπορας, διεκδι
κουντες οϋτω δΙ' αύτην τα δικαιώματα: μιας νέας Μετροπόλια και

"
.-. Δ
. ε,δ'
ΟΙμενου οη

"λέ
ετι
π
ον

"

αυτη

δ'εν

•

εμπο δ'ζ
1 ει

λειτουργίαν των λοιπων όρθοδόξων δικαιοδοσιων
ρακτηριστικώς τα κάτωθι:

νικη

η'

μη

«Π α σ α

Ρωσικη

διοργανουται

ύ π'α Ρ χου σω ν

κατα

έ νο Ρ

1

ω ν

-

"ρξ ιν
υπα

θα

<Ε λ λ η

πρέπει

πρότυπον

,

και

σημειεϊτε ·χα

μ ε λ λ ο ν τ 1 κ η

Iένορία

το

,

την

των

να

ηδη

ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΟ

Δ ΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ». ('Ήτοι τον της Ρ. Διαασπσρας).
Σας έρωτωμεν : ποία όρθόδαξος δllωιοδοοία έν
κήρυξεν ΤOlαυτα φυλεnκα και σωβινιστικα

5-.

5

' Αμερικη

δι ε

κηρύγματα δποία τα

'Όρ·ος εκφρά.ζων τονέθνοφuλετ~σ,μο'V rι &λλως τα.ς ψuλιετt

κα.ς δ~ακpίσε~ς, τ~ν όπερε'κτΙμrισ~ν -ητοι της εθνικης ψ~λoτιμιας ά.ναφε
ρoμένrις εις παν το προερχ6ιμ,εν,ονεκ της πατρίδος καt ειοtκG)ς εντασθα.

8
άνωτέρω; Το' κήρυγμά σας αυτο δεν σημαίνει

ύπ α γ ω γη ν

πάντων των άνθενωΏκων και μη έχόν:rων ΚOlνωνίαν προς τας έθνι
κάς των ιέκκλησίας,

Σέρβων, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Έλλήνων

ύ π στην Ρ. Διασποραν ~αI

μόνον,

άφαφουμένου οϋτως άπ'

αυτων του δΙΚQlώματος συγκροτήσεως iδΙQlτέρας Συνόδου η εστω
έπισκοπης ;

'Εν τοιαύτη περιπτώσει, έαν έπίσκσπός ης έκ των άνηκόντων

,
εις

"

τον

,

OIKOυιμενlσrην 'Ιά'κωβ ον

'ξ ηρχετ'Ο»
Ι
«ιε

της

- ,αρχ

<Ελλ ηνικης

πης, λόγψ της ένωπκης της πορείας όμουμετά Όνων πρεσβυτέρων

του και των ένοριων των, που θα ύπήγοντ'Ο ουτοι πάντες; Συμφώ
,
,
"
νως τψ κηρυγματι σας, ουχι

λ
Τυ

ι
ι δ I:~Qlωμα

ι
συγκρατησεως

'Ρ
την

«:
,
υ π ο

1'δ"ιας

.

Δ

'

~"
ιασnοραν, μ~1 εχοντες

-

ανθ ενωΏκης

Σ υνο
ι δ ου

'"

η

επισκο

πης Δ ι α τ ί αύτο το όποίον στερουντOJΙ πάντες ΟΙ άνθενωΏΚΟΙ όρ
θόδοιξοι το κατέχει <ψονοπωλιακως» ή Ρ. Διοοπορά; Συνεπως ουδό
λως ψευδδμεθα ιοταν γράφωρ'εν οπδέχεσθε ΚΟΙ διακηρύσσετε ΜΙ
ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΟΡθΟΔΟΞΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙ
ΑΝ ΕΝ ΑΜΕΡ ΙΚΗ, την τη,ς Ρ. ΔΗΙ!Οπορας, πραγμα το όποίον

τ~ν'Eικκλ'Y7σΙα.ν

'tUpE!

ο

u

α.υτης. Το &.Υωτέρω ψα.~yόμενoν, συΥ τοtς α.λλo~ς, μα.ρ

«α.ποuσΙα.Υ της κα.lθoλ~κότητoς

της ΈκκλησΙα.ς»

καλ πα.ρα Τ~y κα.~

τα.IΟΙικηΥ του όπο της τoπ~κης 'σUΥόδοu του Πα.τρ~'α.ρχεΙo!) Κωνστα.VΤ~ΥΟU
πόλεως τφ

1872,

ό,πάρΧ'ει εισέτι εΥΤΟΥΟΥ μέχρι κα.ι σ~rμερOy ,εις τας α.υ

τοικεψάλΟUζ δρΗοΟόζοuς ΈiΚικλησΙα.ς, με α.μ;εσΟΥ κΙ VOUYOY Τ~y εμφάy~ισι v
της Έκκλ'YjσΙα.ς» ώς ίστοριικου θεσμου

"Cou

'Έθνους ~ εις Οργα.voν πολι

τ~κης σκοπιμότητος».

<Η &.νωτέρω
τοια.ότης

[!iEV

~ιOα.xης, lεστ'YjλΙ τεΙίσεν

κ α.τα.κ Ρ Ι νοντ.ες

•
ψuετι"κα.ς
λ

Σόναδας· &.ντ~ληψθεtσ,α.
κα.ι

τα.ότηΥ

κα.τα-δι κάιζοντες

ίκα.νως το ciντικα.νο\!ικΟν
ώς ά.κολοό'θως:
τον

ψuλετισμόΥ,

μια.ς

«Άποκηρόττο
Τ01)τέστ~

τας

~,
~
,
(Ιι'α.κρι'σεις
κα.ι"'θ'"
τα.ς lε νικα.ς ερεις κα.~• ζ'λ
η ους κα.ι• υιχοστα.σια.ς

εν -c'Y,j του Χριστου ΈικκλησΙ~,

ώς ciΥτικεΙμενον -c'Y,j O~δα.·σκα.λΙ~

του Ευ

α.γγελίο!) κα.ι τοΤς ί'εροί:ς κα.νόσ~ των μα-κα.ρίων Πα.τέρων ήμων ... τους
πα.ρχ.Ο.εχOlμένοuς τον τοιουΤΟΥ ψuλετισμΟΥ κα.ι επ'α.υτφ τολμωΥτας πα.
ρα.πηγΥόΥα.ι κα.ι Υοψελεtς ψuλετ~κας πα.ραισUΥα.γωγαςκηρόττομεΥ,

σUΥω

,οα. τοtς εεροtς κα.νόσ~, ά.λλοτρίους της μια.ς, άγΙα.ς, κα.'θoλ~κης και α..πο

στολικης ΈΧiκλησΙ,α.ς, και α.υτο o~ τουτο σx~σμα;τικoός ...»
Πρo'σθη'κα.~ εις τα ΔΣΜν, Άθηyα.~

1967,

σ.

8-9).

('1.

Κα.ρμΙρη,

Το π,ερι φυλετισιμου

θέμα. δρα. πλα.τόtερον εις το εργΟΥ του Μα.ξΙμο!) ΣάρδεωΥ, Το Οικοuμε
ν~κoy Πα.τρ~αρχεtΟΥ, σ.

323-333,

Θεσσα.λονίκη

1972.

9
δ ε

ό π. Β. Σα~Kας ήθέλησε να

η τονίσΏ εις την προ

iOXUPlOefj

ηΥουιμένως ιμνημονευθεϊσαν έΠ1:στολήν του, Δρκεσθεις εις "['ον επαι
νον και ,μόνον της Ρ. Συνόδου, ανευ των λοιπων ύμετέρων άνη
κανονικων κηρυγμάτων
'Η''ενοχη"

σας

και θεωριων.

"

εν προκειμενψ αυ ξ'
ανει

'

,

εισ έ η περlOσστερον,

δ ε

δομένου οη το ,ανωτέρω κήρυγμά σας δεν το στηρίζετε εις το νεώ

τερον γεγονΌς του κηρύγματος του OIKoυrμενIσμαυ

κ α Ι

ύπο

των ,έν 'Αμερικfj και -άλλαχου «'Οριθοδόξων» 'Εκκλησιων, κω συνε
πως εΙς την άνάγκην δημιουργίας, f:νεκα της αΙρέσεως, ανθενωιn

κης

ό ρ θ σ δ ό ξ ο υ

Συνό&ου, μηδόλως κοινωνούσης προς τας

ανωτέρω «'όρθοδόξους» 'Εκκλησίιας, -άλλα εις την ύπόσταOlν και μό
νον της Ρ. Διασποραςέν μέσψ των λοιπων <ζάνηKανανIKων~ όρθο
δόξων 'Εκκλησιων. Παραθέταμεν προς απόδειξιν τους ιδίους σας
λόγους.

«Το lανωτέρωοοηγεϊ ήμας εις το συμπέρασμα οη ακόμη και αν
δεν ύπηρχε θέμα πίστεως στον παρόντα κάφόν, έαν απο Κανονι

κης απόψεως eρευνουσε ης (δια την -άλήθειαν, σ. ήμ.), δια μέσου
ιης πληθύος των δικαιοδοσιων, θα κατέληγε εις την ανωτέρω πρα
γμαηκότητα, οη δηλαδη απ' σλας τας δικαιοδοσίας αϊ όποϊαι διεκδι
κουν κανΟΥικότητα ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ

Ρ.

ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΙ

ΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΑΥΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕ ΚΑΙ ΕΡΓΩ»!! ...
Οϋτως κατελήξατε συμπερασμαηκως,

ρύγιματος του Οίκουμενισιμου

Kn

,

ηπειΡψ

π ρ ο

του κη

και μετα του-ω, ΜΟΝΟΝ ή δικωοδο

,....

σίη της Ρ. Διασπορας εΙνω και

,-,

ση κω

κανονικη έν σλΏ τfj Άμερικα

ijToO

Σας έρωτωμεν και πάλιν:

'Αφου τοσουτ'Ον καλώς γνωρiζ.ετε

να έρμηνεύετε το Κανονικον Δίκαιον και να διαχωρίζετε παρομοίως

\

τας

,

\

ανηκανονικας

,\

\

απα

τας

\

κανονικας

δ ΙΚα/Ο δ'
οοιας,

'

δ ιαη Α'"""ΤΉΚΕ
iJ.~
.


ΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΜΕΧΡΙ

1966,

!έφ' οοον πλησίον σας

ijTo

ή

μ ό ν η

κ α ν ο ν ι !Κ η

P~ Δια

σπορά;

: ... ΔΙΑΤΙ,έν συνεχείςι, προσχωρήσαντιες αρyότεpσv εις
\
,
\'
').
\
την «ως πνευlμαTl:ΚOl προσ:φυΥες, φευΥοντες Τυν
ο ερνIOJμ::>ν
\,
,
\
\
-,
την anOcnaOIιQV», ΚJQτα τους
ογους σας,
'εωρειτε ως
μ ο ν α
Μ

λ'

κ Ο ν

δ

θ

λόγον της πράξεώς σας ταύτης τον OΙKoυμ~νIσμόν;
,

,

f:!

«:

-::

,

Υεγονος, Υραφετε, οη

η

ύπο την Σύνοδον

δαγμαηκη

ijTO

"

-

,

αυ

\

κω
δ

1

«ElvOJ1
,

ημετερα ενεργεια της προσχωρησεως

(DOGMATICAL)

ΤΌ

μας

δηλαδή, προ

κειμένου να δυνηθωμεν να παραμείνωμεν 'Ορθόδοξοι. 'Εαν το Υε
γονος της αϊρέσεως δεν εΙχε έκδηλωθη εις τας αλλας δικαlοδιΊοίας,

10
αΙ όποΙω ισχυρίζοντω ση εΙναι όρθόδοξοι έν τψ ήμωφαφίψ, σήμε
ρον πιθανως ΔΕΝ θΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕθΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ»...
ΟΙ ανωτέρω λόγοι σας συμφωνουνάπολύτως με την κατάληξιν της
έruοτολης του lανωτέρω π. ΒασΙλείου:

«Ίδου ό λόγος δIaτi έμεϊς

οΙ'Έλληνες εϊμεθα σήμερον υπο την Ρ. Σύνοδον, προκειμένου να
μη ,έκπέσωμεν της ΠΙΣΤΕΩΣ των Πατέρων μας».

Κ ατοπιν
f

'ξ'

,

1iOυτων ε

'5

ι

ι

,

χοντος θέματος Οικουμενισμου θα ευρίσκεσθε
Ρ ο ν

ο,

μ έ χ Ρ 1

υπο την Έλληνικην ,αρχιεπ:ι:σκοπην 'Αμερικης

με την «ελλειψιν της χαρας και της ειρήνης»

συγκινού-μενος έκ της

ι

'"

-

σ ή μ ε
εστω και

-

μηδόλως πάντως

μο ν α δ 1 Κ ό τ η τ ο ς

της Ρ. Συνόδου ...

'Εξ δσων σμως καλως γνωρίζομεν,
δ έ π ο τ ε

(

αγεταΙ αlGστως το συμπερασρ'α οη μη υπαρ

ο ύ δ α μ ο υ

και

ο ύ

ή Ρ. Δι'ασπορα διεξεδίκησε δι' έαυτην μοναδικότητα

κανονικότητος έν τψ δυηκψ ήμlOφαφίψ, ~ατα το νυν παράδειγμά

σας. 'Απόδειξις τούτου, αi γενόμενω έπίσημοι δηλώσεις της κατα
τηνέν ετει

1971

γενικην σuνέλεUO'lν των άπανταιχ.ου

έπισκόπων

της 'εις Μόντρεαλ του Καναδα, ενθα μεταξυ των αλλων έξε:rασθέν
των θεμάτων κατεδίκασεν και την άντικανονικην

πραξιν του Πα

τριαρχείουΜόσχας, της χορηγήσεως ητοι του αύτοκεφάλου εις την
J

._,

'

'A,μεΡlΚανlKην Μετροπόλια, δια των κάτωθι λόγων:
«(Πλην τούτου ή πραξις αϋτη άπτσμένη των ΔΙιΚΑΙΩΝ ΠΟΛ
ΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣ ΙΩΝ εχει ηδη προκαλέσει τας αποφαωσηκας δια

μαρτυρίας ένος άριθμου έκ των όρθοδόξων 'Εκκλησιων, αϊτινες

~Iέκo'Ψαν εισέτι και ΚOlνωνίαν μετα της Άιμερικανικης Μετροπόλια.
θεωρουσα τη'ν ανωτέρω

QVT1'l(jaVOVIKIjv

πραξιν μετα θλίψεως

κω

άναγνωρίζουσα ταύτην ώς ακυρον, ή Σύνοδος των έπισκόπων της

Ριοοικης 'Ορθοδόξου 'Εκλησίας έν ΔIασπoρξi -

ή όποία αχρι της

σήμερον δεν εχει τελείως παραπηθη της έλπίδος δι' άποκατάστασιν
της έκκληοιιασηκης ένότητος έν

'All,ePIKft -

... ΔποφασίζεΙ ...»6.

που δύναταί τις να εϋρτι εις τους ανωτέρω λόγους τα υμέτε

ρα .αδόκιμα κηρύγματα; Τις δεν διακρίνει ση Ρ. Διασπορα έπιθυμεϊ

την άποκατάστασιν
μιας

κ ο ι ν η ς

6 -.
297 - 8.

της έκκλησιασηκης
σ υ μ π Ρ ά ξ ε ω ς

Περιοοικδν

ένότητος έν

'AllePIKft δια

των όρθοδόξων δΙΚαΙ0δο

Orthodox Word, τεσχ.ος Νοεμ6ρΙου 1971, σ.

11
αιων και των εθνικων των 'Εκκλησιων των όποίων τα

«δ ί κ α 1 α»

ώς γράφει, προσέ'βαλεν ή άναγνώρισις της Μετροπόλια;
'Εανεπίστευεν έαυτην ώς την μοναδικην κανονικηνδικαlO

δ οσίαν , διατί να μη το ιέκήρυττεν τουτο επισήμως και ρητώς εν τft

άνωτέρψ Συνόδψ; Πότε αλλοτε θα ητο πιο επίκαιρος μια τοιαύτη
ενέργεια;

7.

που

λOlπιΥν στηριζόμενος δIΩJKηρύσσετε προς

άπάσας

"Ox~ μόνον τοΟτο ,οεν επρα.ξε σωψρόνως ,ενεργοΟΟα.

7-.

Ρ. Σόνοιδος, αλλά. ,κα.Ι εν ετε~

1968

1j

τας

άνωτέρω

τό υπό την :εποπ'τεΙα.ν της λειτουρ

γοον τurπoγραψεΤoν της, εκτυπωσαν (~ανo~κτην επ~στoλ~ν» τοΟ π.Πα.ν
τελεήμονος πρός τον έκδότην τοΟ περ~oδ~κoO «Ό Λόγος», oστ~ς εκδότης
είς άρθρον του εΙχε κατηγoρ~σε~ την Ρ. Σuν(Jδον ,επi &ντ~κανoν~κότητ~,
ο

uδ

ε ν

και πά.λ~ν παρoυσιά.ζε~ είς τά.ς γραμιμά.ς της ανωτέρω έπ~

σΤQλ ης το δποΤον νά. επ~κρoτ] τά.ς

',10',1

θέσε~ς τοΟ δρα'στηρΙου κα-Οηγου

μένου.

Ή σxετ~κη μάλιστα απά.ντησ~ς εΙς το κρΙσ~lμoν σημεΤον τηςκατη

γορΙας, οόδε καθ' υποΨΙαν αναφέρε~ τ~νά. περΙ «'μoναδ~κότη'τoς» τής δ~
κα~oδoσΙας

της ανωτέρω

Συνόδου, αλλ' ά.πλως πειράτα~

εκ της κ'o~νω

νΙας των άλλων [ιριθο l δ6ξων εwκλ ησ~ων μετ' αυτης, ν' αποδεΙξ1j oτ~ τυγ

xά.νε~.
κοπ'ήν

"
:

κo~νων~κη και οUOέν πλέον! Παραιθέτομεν την σχετικην περ~

</Ως εχομεν 11,οη αναψέρε~,

1j

κανoν~κότης

της Συνόδου

οόιδέποτε

Ύιμψεισοητ'ήΗη υπο των &'ληθων Όρθοδ6ξων., Άπο την - &ρx~ν, δσχημα:.
τ~,σιμ6ς ,και

1j

συνέX'ε~α αυ'ΤΎjςενισχόθησαν,

&νεγνωρΙσιθησαν

καΙ'ηυΛο

γ'ήθησα;ν υπο τοΟ Πα.τΡιά.ρχου Τόχωνος, τοΟ ΟΙκ. Πα.τρ~α.ρxιείoυ ενετ.ει

1920,

των Πα.τριαρχων καΙ <ΙεραρχΙας της Σ,εροΙας Κια;Ι Βλ ων των άλ

λων Πα.:τριαρχεΙων καΙ cψθοδόξων εκ:κλησι'α.ιστuκων &ρχων αΕ δποΤdι ~λ
θον είς επαψην μετ' αότης.

..

'ΕπΙσης το ετήσιον 1J1-\Jερολόγιον της <Eλ~

ληνικης Άρx~επ~σκoιπης βε,οα;ι,οΤ:
μετά..

"

«..•ε,6ρ~σκόμιεθα

της Ρ. Έ,κκλησΙας της Διασποράς

εΙς πλ~ρη κοινωνΙα.ν

(Μητρ.

Φιλα.ρέτου)

... »

Το αότο παρατηρετται καΙείς το εργον της <Ι. Μονης του: Α ΗΙ

STORY OF RUSSIAN CHURCH ABROAD. Οuδαμ(JU «'κ α;
ν ι κ ~»τεκμηρΙωσιςτης.. .επ~θt)μΙα;ς τοΟ κα;'θηγοu:μένου π,ερΙ
ν α δ ~ κ ό τ η τ ο ς

',10

μ ο

της κα;νoν~'κ6τητoς της Ρ. Συ ν 6.ΟΟυεν μέσι,ρ των

λοιπων (ψθοδ6ξων δ~κα;ιoδoσ~ων, πα;ρά. τά. δ~α;τt)μπα;Υιζ6μεΥα; εν τ] επι

στολ'Ώ του.

..

'

12
διευθύνσεις τα κωνοφανη σας κηρύγματα;

,Ασφαλως

θα μας άπαν

τήσετε οη τιΙν διδαχήν σας έπιτόσσουν και έπικροτουν ΟΙ ιεροι κα
νόνες (8ος και 15ος της Α' Οίκ., 20ς της Β', 50ς της Δ', 14ος και

15ος των Άγ. 'Αποστόλων, κ.λ.π.) όμιλούντων σαφως περι της μη
ύπάρξεως περισσοτέρων του ένας ,έπισκόnου έν τη αύτη πόλει και
έπαρχίςι, ώς έπίσης και αύτη ή

κ α θ ο λ ι κ ό τ η ς8 της Έκκλη

σίας, μη περιοριζομένης είς το κήρυγμ-α της σωτηρίας της ύπο στOl
χείων ,όποία 'ή φυλή, ή γλώσσα, το ,εθνος κ.λ.π. και συνεπως
τε ς

π ό ν

ΟΙ όρθόδοιξοι lάνθενωηκοι της Διασπορας δύναντω να άσφα

λισθουν και σωθουνύ π α

την Σύνοδον του Μητροπολίτου Φιλα

ρέτου, κατα το παράδειγμά σας.

'

Συμφωνουντες κ-ατ' 'άρχην με τον όρθόδοξον σντως πυρηνα
των ,άνωτέρω λόγων σας, ούχι όμως και με τας άνnκανονικας και

αύθαιρέτους προεκτάσεις αύτων, σα,ς έρωτωμεν και πάλιν: Έφ'

8-.

0

«'Ιδιότης ,εσωτ,ερικΎj &μα. κα.ι εξωτερικΎj τής ΈκκλησΙα.ς, &ιδια.

σπάστως μεν συνοεlδlε'μέν"l) προς τΎjν ένότ"l)τα. α.όΤής, επψα.ρ'τυροϋσα. δε

τΎjν &ικα.τάλυτον α.υτijς ~'σxόν, είΥα.ι Ύι

κ α. θ ο λ ι κ ό τ "Ι) ς

α.υτής.

Χα.ρα.κ'τ"l)ρΙζοντες δε τΎjν Έ'κκλησΙα.ν ώς κα.Hoλι'ΚΎjν ,εννοουμεν τΎjν κ'α.θ'
δλον τον κόσ.μον επέκτα.σιν α.υτijς κα.ι τΎjν μ,ετα.ξΙΙ πάν-των τώνεθνών

κα.ι τών λα.ών διά.δοσιν κα.ι επικράτ"l)σιν τα.ότ"l)ς. Ούσης δε τής επεκτά
σεως τα.ότ"l)ς

τ ο π ι κ

ij

ς

&ιμα. κα.~

Χ Ρ ο ν ι κ

ij

λι..κΎj δηλοτ πρώτον με τό α.~ωνάOιoν τijς Έκκλ"l)σΙα.ς,
ποτέ, άλλα. προΟα.λλοόσης τΎjν lαικα.τάλυτον

ς,

δ δρος κα.'θο

μΎj γ"l)ρα.σκοόσ"l)ς

~σxιιν α.υ'τής δια. μέ'σου πάν

των τών α.~ώνων κα.ι κα.τα. τοϋτο Ύι καιθολΙiκότ"l)ςεlνα.ι

~ιδιιότης εςωτερικΎ).

'Έπει τα. δε ό δρος οδτος προϋποθέτει τΎjν &Ιδιάρρηκτον ένότητα. α.υτijς,
διό'τι ,εα.ν α.[εν 'δια:ψόροις τόιποις κα.ι λα.οΤς εγκα.ιθι/δρυμένα.ι

ΈκκλησΙα.ι

δεν α.πετέλουν τΎjν 'μΙα.ν Έκκλ -ησΙα.ν, θα. ~τo ι&.Οόνα.τον Ύι Έκκλ "ι)σΙα. να.
,εΙνα.ι κα.θoλικΎjκα.Ι κα.τα. τουτο Ύι κα.Ηολι.:κότ"l)ς εΙνα.ι ~διότ"l)ς ,εσωτερικΎ))

(Π. Τρε'μπέλα, ΔογματικΎ), τόμο β', σ. 356). Δια. τοα-το αικριοώς καΙ

,

πα.ντες

~'"

o~

,ανα

τον

,

κοσμον

,

ΟΡ'

θ6~

!:

uΟ<.:ιΟΙ

' ' ' '

χριστιανΟ'ι,

«ειτε

,

ευρισκονται

,

εις

Έλλάδα,εί'τε ε~ς ΡωσΙαν, είτε εις Ά'μιερ'ικΎ)ν, α.ποτελοϋν τΎjν «ΜΙαν,

ΆγΙαν, Kα'θoλικΎjν και Ά~oστoλικΎ)ν» δλκά-δα, το .μυστικΟν σώμα του
Χριστου κα.Ι Σωτήρος Ύιμών, τον «στυλον καΙ έδρα.Ιωμα τijς &λ "ι)οθεΙας, το
ταιμε~oν

tij;

χάριτος, τΎjν ελπΙδα και σωτηρίαν τοϋ κόσμου ... » (Άκο

λοU'θΙα όσΙου Γερμανοσ του εν ΆλάσΚζf, σ.
ου Κυπρια.νοσ

' Αττικης) .

14-5,

εΚ'δ. Ί.

Movij; ΆγΙ
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σον τυγχάνετε τοσσυτον δωπρύσιος κή ρυξ της Καθολικότητoc; της
Έκκληοίας και των φυλεηκων κατα συνέπειαν διακρίσεων έλεγ
κτής, ΔΙΑΤΙ 'άποδέχεσθεώς κανονικην πραξιν την ϋπαρξιν και

λεnουΡΥίαν της Ρ. Συνόδου έν ΆμεΡικΏ, την σηγμην οπου προϋ
πηρχεν αύτης ή όρθόδοξος Έλληνικη τοιαύτη μετα της όποίας και

, ,

ευρισκετOl

, v

ε

π

λ

,,, Ρ

η

,ε ι

'

Βλέ

κ ο ι ν ω ν ι lα;'

τους λόγους σας ή άνωτέρω Σύνοδος

π Ρ ώ τ η

.,

πετε ΟΠ

εύρίσκεΤ-αl ενο

χσς άπένανTl του Κανονικου Δικαίου της Έκκλησίας;9... Καφος

9.-

~

Karu

0

ΈνταΟθα κρίνομεν λίαν ά.παραίτητον να. σημ.ειώσωμιεν ολίγα

τι να περι τΎjς συγχρόνου προ-οληματολογίας τΎjς «Θιε,ολογίας τών οικαι
οοο'οιών» εν τΊ) Διασπoρ~, κατόπιν τοσ κα'θημ,ερινώς αυξανομένου ά.ντα
γωνισμοσ μεταςυ τών Όρθαδόςων ΈκκλησΙών. Κατ' ά.px~ν, Τι ύπαρξις
πολλών (ψθο,δόξων επιισκόπων fι Συνόδων εν τΊ) αόΤΊ) πόλει fι επαρχίq.

ά.ποτελεΤ ξένον τι δια. τ'ήν Όρθόδοξονε'κκλησιολογίαν, δ οε κόψιστά'μ.ε

ν,ος ιεν Β. ΆμερΙΚΊ) πλουραλισμός των δικαιοδοσιών τής Όρθαδ6ξου Έκ
κληισίας ε\δημιουργ'ή'θη εξ αιτίας τΎjς ά.ναστατώσεως τ'ήν όποίαν προεικά
λεσ,ενΤι εν Ρωσίq. ιεπ,ανάστασις τοϋ

1917 ... »καίτοι

και προ αότής εΤ

χεν ,εμφανισθΎj 'ή ά.θρόα μετακίνησις ορθοδόξων πιστών εις Άμιερικ'ήν

\

και

,

Ε'
υρωπην.

«τοστο ΟΟποτελεΤ φαι νόμιενον νέον. εν τΊ) [στορίq. τΎjς όρ~o\oόξoυ Έκ

κλησίας και νέαν :μορφ'ήν ΔΙ(ΧJσπopας, κατάστα.σιν εΚΤα.'κτον και εκρυ
θμον...

ώς επι'τρέποuσαν συνύ,παρξιν πολλών μητροπολΙΤών εντος τών

αυτών δρίων και εν τοΤς αότοίς tσως τίτλοις, εςασκούντων Εκκλη<Ηα
στικ'ήν οιικαιοδοσίαν επι

ειδικών ψυλών, επι ά.νατροπΊ) ρητών κανονι-'

κών διατάξεων ... ». Δια τοστο ά.κριΟώς και παρεπέμφθη προ πολλών ~oη
ιδεκα,ετιών Τι λu.σις του εις τ'ήν μέλλουσα ν να. συνέλθ1j πανορ'8όοοξον Σύ
'1000'1.

Τ'ήν &νωτέρω θέσιν όπεστ~ριζoν μετα. π,εpισσΎjςεντάσεως, προ

δ,εκ~ετιιϊ)ν Ύιδη, και ο[ σημερινοι θεωρη'τικοι και ύiΠερα.σπισταΙ τοσ ά.ν

τικανονικοσ αότοκεφάλου τΎjς
φεν δ π.

J. Meyendorff,

Metropolia.

«Αί μητέρες εκκλη,σίαι, εγρα

τών δια.φόρων εθνικών δ.μάδων, θα. ~δύναντo

ευκόλως να. ά.σφαλίσουν το μέλλον δια. τΎjς οημιουργίας,
κ ο ι ν

f) ς

σ υ μ φ ω ν ί α ς,

κ α τ ό π Ι ν

μιας αυτοκεφάλου 'ΟρΗοοόξου Έκκλη

σίαςεις τα.ς <Ηνωμένας Πολιτείας». Κατα. \οε τον Α.

Schmemann

«προς

&πόδ'Ειξιν τΎjς ορθότητος τΎjς ά.πόψεως, δτι εν τΎ,j δια.σπoρ~ Τι α.παραίτη
τος τοπικ'ή ένότης πραΥιματοποιεΤται δια. μέσου τΎjς δικαιοιοοσίας τοϋ

Οικουμενικοσ Πα;τριάρχου, ώς πρώτου επισκόπου εν τΎ,j Όρθοδ6ξψ Έκ

14
μως να γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον και το λοιπον περιεχόμενον
της λίαν Θλιβερας έπιοτολης σας.
«Γνωρίζετε καλώς ΣεβασμιώτατOl
τως πρΟς τους
επίσκοπον

11

-

γράφετε

-

στι έπιπροσθέ

τιτουλαρίους έπισκόπους ύπο τον άποστάτην άρχι

' Ιάκωβον

ύπάρχουν και όκτωάνεξάρτητοι, αύτοαποκα

λού.μενοι έπίσκοποι, ηαλαιοημερολογϊτω και νεοημερολογϊται και
οιουδήποτε Iέmeupei ης ρυθμου, περιπλανώμενοι εις αύτο το ήμι
σφαίριον, χωρις

ο ύ δ ε

1. ς

έξ αύτων να είναι KaVOVIKOC; κατα

κλΎ/σΙq., δέν .aπαιτείται οϋτε κανονικΎι έpμΎjνεία οϋτε και ίστορικΎι περι
πτωσιολογία. Και σ-ν ά,κ6μ'Υ) δέ.ν όπηρχε Ο 280ς κα.ι άλλοι προγενέστεροι

κανόνες, δ.:πλως το γεγονός, οτι ό Οικοιψενικος ΠατριάΡΧ'Υ)ς εlναι δ πρω
τος έπΙσκοπος, παρέχει δλ'Υ)ν τΎιν βάσιν, οπως αυτός και ου χι άλλος, ά,να
δεχθ'Ώ τΎιν μ:έριμναν περι των νέων έ'κκλ'Υ)σιασ"Cικων δργανώ'σιεων, μΎι

χιεΚΤ'Υ)μένων εΙ·σέτι τΎιν "ήλιικ[αν δι' «αlι"Cοκέψαλον». .

.

Μόνον δια του τρό

που τοότου δι,ωθε"'Οουνται και επιλύονται δ..ρμονικως τα. τρία καίρια θέ

ματα, τα. οποία έμιψα.νίζει το σπωδαιότατον ψαινόμενον και πρόΌλημα

της Διαισιπο.ράς, ~τoι α) το δογματι'κον περ-ι της εννοίας της τοπικης &,ρ
χης ξν οργανώσει της Έκκλησίας, β)

τοκανΟΥικον περι δικαιοδοσίας

του ΟΙΙκουμ:ενικου Πατριάρχου επι των ορθοδόξων, των Οια.:6ι·ούντων εςω
των δρίων των ιυψισΤα!μένων κατα. τόπους ε·κκλησιων, κα-Ι γ)

το λεγόμε

νΟΥ ΨυχολοΥι'κον πιερι εκκλΎjσιαστικης ένότητος».

Σήμερον διμως, όπηρετουντες οΕ α.νωτέρω 'θεολόγοι τα σχέδια της

:Μετροπόλια,εόρί-σκονται α.ΥτΙπαλοι της :εν προκειμένφ καΥ'ΟΥικης θέσε
ως και των !ιδίων αυτων λόγων, ώς καΙ Ο γνωστος "ήμίν κα'θΎjγOύ'μιενoς

της BoστώνΎjς ...
Δια. το-υτο ιά.κρι,οως και κανΟΥΙΚ+ι λύσις του α.νωτέρω πρo6λ~ματoς

της Διασποράς μόνον εν πανορ'θοδόξψ Συνόδψ OUΥαται Υα. επιτεuχθ'Ώ\
εννοείται μαικρα.ν των κρατι,κων παρεμ60λων και της Οίκουμενιστικης
πολιτικης.

..

Συνεπωςτό γε νυν, Ο\1τε Ο Μητροπολ[ΤΎ/ς Φιλάρ'ετος ψέ

ρει εύθύν'Υ)ν 3.ια. τ+ιν δημιουργΙαν του α.νωτέρω

υοοιων,
~

"
<
ου"'Οε η

<λλ

ε

"Α

ηνΙ:ΚΎj

,,,
<,
ρχ-πη, ουτε ετερα

Pluralismus
τις

δ

των οικαιο

~,

ι'καιοc;οσια.

< οιποια.
< ,

ΎJ

δέΥ θα. ειπ.εθόμε·ι να διεκδι~κ:ή,σΊ/ δι' έαυτΎιν το μονοπώλιον της κανoν~κό
τη τος εναντι των &.λλωΥ ΕκκλΎjσtων, ώς επανα;στατικφ καί ουχι κανoν~

κφ ΔικαΙψ -ηH'iλ-ησε να επιτύXΎ,J εσχάτως ~ 'Αμερικανική

Metropolia

καΙώς δυστυχως πειράται, ·εξ ιΧντιlδράσεως ά.σψαλως, να εμψανΙσΊ/ σ1]
μ.ερον τΎιΥ Ρ. Διασπορον δ π. Παντελεήμων.
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την χειροτονίαν του η την παρουσαν έκκληΟΙαστικήν του κατάστα

'0

σιν

θ'

εας

,

να

-

μας

λ

'

υτρωση

"

απα

,

τοιουτους

,

,

επισκοπους.

,

M~

επι

.11

τρέψητε, δθεν, Σε,βασμιώτατοι, να 'έγερΗft τοιουτος πειρασμΟς έν μέ
σφ

.

ηιμων».

Έαν δε ληφθftυπ' Όψιν στι μεταξυ των άνωτέρω όκτω «περι
πλανωμένων» ·επισκόπων συμπεριλαμβάνετε και τους ,Λοτορίας Πέ

τρον και Καναδα Άκάκιον, έξάρχους της Ί. Συνόδου των Παλαιο
ημερολογιτων Έλλάδος δια τους 'Έλληνας συναδέλφους των της

,Αμερικης,

τις δεν διαβλέπει τον μύχιον και τελικον

της άνωτέρω έπιστολης σας, την

σ κ ο π Ο ν

ε ζ ο υ θ έ ν ω σ 1 ν

ητοι των

δύο 'άνωτέρω επισκόπων, δια ρηιιάτων ψεύδους και διαβολης, προ
κειμ

έ νου

'

, .υφισταμενη
,

να παυση

<,ε ξ
'
αρχια

η

των;

V
,
.&.αι

'ζ

συνεχι

ετε:

«Χαίρομεν διότι ,υφίστανται είς την Έλλάδα γνήσιοι όρθόδ~OI
Χριστιανοί, -ά-κολουθουντες το λειτουργικοv

της

(~

αγιας

'Ε

ΚΚ

λ

,.
ηωας

\
μoς~αl

, ,
ευχορ:ε

θ

α

(SIC)
'
,
αυτοις ειρηνην
Ι

ήμερολόγιΌν
,

ι::

,

και ενοτητα.

'Όθεν, αν παρoυσιασθfί Δνάγκη τις δι' αυτους να έπισκεφθουν ήρας
εντ;αυΘα, είς το ήμισφαίριον ταυ το, μετα χαρας θα τους υποδεΧθω

μεν προσφέροντες φιλοξενίαν και βοήθειαν δια παντος μέσου που
διαθέτομεν, ώς επράξαμεν και είς το παρελθόν,

έ φ'

σ σ ο ν

θα

σεβασθουν την παρουσαν lεκκλησΙαστικήν μας τάξιν ~αI ζωήν, ώς

εχει όργανωθη ΚΟΙ ποιμαίνεται υπο της Συνόδου των επισκόπων

της Ρ. Όρθοδόξου Έκκλησίας της Δ1Jασπορας. Άλλά, εαν ελθουν
ανευ εκζητήσεως κανονικης άδείας, με σκοπον να διαιρέσουν καΙ
άναστατώσουν την είρηνικην εκκλησιαστικην ζωήν μας, τότε οϋτε
μετα χαρας θα τους ϊδωμεν, οϋτε θα τους δεχθωμεν .. Έφ' δσον

0

μως σέ'βονται την κανονικην ήμων τάξιν και επιθυμουν να βοηθή
σουνήμας είς την πνευιματική'ν μας ζωην υπο την Σύνιαιδον, τους

σε'βόμεθ:α και χαίρομεν έπι τft άφίξει των εν όν6ματι του Κυρίου.

» Έν περιπτώσει σμως μη σεβασμου της κανονικης ήμων τά
ξεως υπο την Σύνοδον, ελθουν ουτοι €ν όνόΡατι του μικροπρεπους
εθνικισμου να διαρρήξουν την είρηνικην εκκλησιασnκην ζωήν μας,

ουτε τους σεβό:μεθα οϋτε εις κοινωνίαν τους δεχόμεθα. Μια άντι
κανονικη πραξις εναντίον μιας των ,επισκοπων μας, ώς ΠΧ. είς την

Καναδικην επισκοπή ν, θεωρεϊται άπο ήμας ώς τοιαύτη έναντίον
σλων των ήιιετέρων επισκοπων μας».
"Ο

,Ι

" ,

,

ταν εγραφατε τας ανωτερω γραμμας, πανοσιο

λ"

ογιωτατε, εν ε

θυ;μήΟητε, αρά γε, στι μόλις 'Προ όλίγων μηνων ειχετε τασουτον

60

ναύσως και ,άντικανονικως διαταράξει υμεϊς άλλα και ή Σύναδός

16
σας την έκκληοιασnκην ζωην

ΓΟΧ Έλλάδος, δια των 6.νεπηρέ

πτων παρεμβολων σας είς τα ,εσωτερικα μιας θεωρουμένης «άδελ

φης» και κοινωνικης προς ύμας 'Εκκλησίας;
Τίνι δικαιώμαπ δε πάλιν

,απ α ι τ ε

...

i τ ε

άπο τους επισκό

πους μιας «άδελφης» 'Εκκλησίας να ζητουν αδειαν προκεψένου να
έπισκεφθουν Kαl ποιμάνουν το εν

'ApePIKfi,

Ηοίμνιον προς την ένυ

πάρχουσαν σήμερον έκκλησωσnκην κατάστασιν εν
τουτο πρέπει ,να πράττουν και πράττουν

ΜαΤθαΙΪκων

κληρικοί,

lΟ

Διασπορζί;

Tfi

ΟΙ της παρατάξεως των

ΟΙ μηδέποτεάποκτήσαντες

έξαρχίαν,

άλλα

και μη έπιθυμουντες την δημιουργίαν της, ώς έδήλωσαν εύΗυς με

τα την ,άνπκανονικην

άναγνώρlOίν των

(ΚΕΟ, Όκτ.

1971,

σ.

18).

'Εαν πάλιν τας άνωτέρω ίδιωπκας γνώμας σας εκφράζετε συμ
φωνούσης και της Ρ. Συνόδου, πολυ θα εΠl:θυμούσαμεν να το γνω
ρίσωμεν εκ της ίδίας.

' Αναφορικως

δε προς «την ανnκανονικην

πραξιν» την διαπραχθεϊσανεΙς την Καναδι,κην εΠΙσιωπήν σας, ε
χομεν

,

,

να σηιμειωσωμεν

Κστ

>"
αρχην

, ακο
, 'λου'8'ο;:

τα

,
παρετηρησαμεν,

r:I

οπ

~

,Ι,

η

οχεΗκη

προτασις

σας

της ιάνωτέρωάνnκανονικότητοςεύρίσκεταΙ και εΙς την μετα
ι
μερας

κυκ

λ
ι
οφορησασαν

προς τονάρχιεπίσκοπον

10.-

,

επιοτο

λ'
ην

- ")'
β
k.Jε.

του

Σ

ι
ικαΥου

κ.

Σ

,

περι

18

ή

ι
εραμειμ,

κ. Αύξένπον, ηnς, καΘ' ήμας, κακω ς Ι1 και

'Όρα. το νέον περιοδικον του σε~. ΚορινΘία.ς κ. Κα.λλίστου

«01 ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ» (τευχος πρώτον, Ία.ν. 1973) ενθα. €ν σελίδι
3 δια.ψημ.ίζετα.ι οια. κα.τα.λλήλων ψωτογρα.ψιών γι συλλει ταυργία. κα.Ι κοι
νωνία. τούτου [Jiετα. της Ρ. Συνόδου «τΎ,j &'δεί~ της &ιδελψης δμο3,όξου Ρ.
Έκκλησία.ς ... ». Έα.ν δε σκlεψθΎ,j τις δτι τα. ανωτέρω λiΧμOάνOυν χώρα.ν
κα.τ' Όκτώοριον

του

1972,

δπα.ρχοόσης ήτοι της διαστάσεως τών δύο

περ~σσότερoν, Τ1)ν Ρ. ΣύνοδΟΥ

fJ

τον θρα.συνθέντα νυΥ σψόδρα. α,ντικα.νο

νικον καρπόν της, Τ1)ν Μα-ι:θα.ιϊκ1)ν

δηλονότι

ΟΤΙ εις άπάσα.ς τα.ς δημοσία.ς κα.Ι ~διωτικα.ς

Κα.λλίστου,

,
νευς»

ως α,ναιψέρει

,
ετυγχα.νε
~

~

το
Π

περι,οδικο'l

.. α.ντε
εννοούμενα. πα.ρα.λεΙποντα.ι...
του

11.-

ο

π

λ'

εημων.

παράτα.ξιν
Ζlμψα.νΙσεις

«μόνιμος
Τ'

α.

του ανωτέρω

συνοΟΟς

,
συμπερα.σματα.

κα.Ι

διερμη

~,

ως

κ.

'λ

ευκο

ως

ΓράιψΟίμ;εν «κακώς» κα.:θότι οδσα. προσωπιΚ1) αλληλΟΥραψία.

κα.Ι δ1) μ.ιετα. του αpχ~oυ κ. Αόξ,εντΙου, δεν ύπηρχεν
γ ο ς

;f.. Σημειωτέον

ο ιJ δ ε Ι ς

λ ό

να. κoινoπoιηθΎ,j .εΙς τα.ς ελληνορΗοιδόξους κοινότητα.ς της 'Αμερι

κης. A~ α,χρι τoUιδε ενέΡΥεια.ι του πα.νοισιολογιωτάτου μα-ς α'lα.γχάζουν
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άνηκανονικως έκοινΟΠΟ1ήΘη είς άπάσας τας Έλληνορθοδόξους ένο
ρί,aς της Δια:σπορας.

Παραθέτομεν

τ·α σχεnκον

ζετε, 'άδελφέ, ση μίαάνηκανονικη

κ,εί'μενον.

«Γνωρί

πραΕ)ς έναντίον μιας των ήμε

τέρων ,έΠΙσκοπων θεωρεϊτω τοωύτη ύπο πασων των ήμετέρων έπι
σκοπων ... ». Τις άμφιβάλλει ση ό συγγραφευς της πρώτης έγένετο

και ό ύφηγητης η μαλλον ό αύθαίρετος δωσκευαστης του κειμένου
της δευτέρας

'Ανεξαρτήτως δμως του 'άνωτέρω γεγονότος και των

;

οσων σχετικως γράφομεν έν τη σημειώσει 12, πως εΙνω δυνατον ή
άνωτέρω πραξις να έκφράζΏ ηΊν έν προκειμένψ Κανονικην πρα

,

γμαηκοτητα;

"
ωως, ση
Γ νωρι'ζ ομεν, .β εβ'

'Ρ
η

.

Σ υνο
' δ ος

'

,

αντε δρασεν

'

δ'εν

κω

παραδέχετω αχρι της σήμερον ώς Κανονικον έπίσκοπον τον Σεβ.
κ. 'AK6KlOV δια τ;ους 'Έλληνας Ίϊου Καναδα, με μονοδικην δικωσ

λογίαν της Δνωτέρω δωγωγης της το γεγονός, ση ό έν λόγψ έπί

σκοπος εΙχε χεφοτονηΘη πρεσβύτερος ύπο του Ρώσου έπιοκόπου
Λεοντίου! Δεδομένου δμως ση οϋτε ό Ιερας Ναός, είς τον όπα/ον

να

π ι σ τ ε ύ σ ω μ ε ν

σ η γ

,

σ ε ω ς,

Yj

~,

ωγχα,νοντο

α)

υυο

ΟΤΙ πρόκειτα,ι κα,ι πάλιν περι uδικης του

δεδομένου δτι δια της α.νωτέρω κοινοποιΥι'σεως

,

ε

l

επε

τινα:

Πα,ρεΙχετο εις τους Μα,'Όθαι'ίκους ή δυνα,τότης να τ~ν αποκτΥι

σουν α.νευ

.. ,

πα,ρεςηγΥιΟ1εων

μονα"οικον .α.ντΙτυπον

-,

-

εφ' οσον lοεν εκυκλαψόρη.σεν εις εν κα,ι

IEV συνεχεΙq.

δε να τ~ν 'έΚιμιεταλλευθοσν

α.συστό

λως, ώς επρα,ςα,ν κα,ι με τ~ν επιστολήν του Θεοψιλου, προς «τα.πεΙνω
σιν» με των Χρυσοστομικων,

εςα,ρσιν οέ Ι'δικΥιν των, δπερ και εσπευσα.ν

όντως να πράξουν &μα. τΊ) πα.ρα,λαιΌΊ) της, πολυγρα.ψΥισα.ντες

Κιοινοποι'ήσα.ντ!ες ά.πα,ντα.χου!
τοτυπΙq.

κα,ιεΙς

τ~ν

β)

Σημειωτέον 8τι τελιικως ενεψα,νΙσθη εν ψω

πoι:μα.ντoρικ~ν

Ά νιορέου της 20ης Δεκ.

τα.ύτην και

εγκύκλιον

του

«αρχ-που»

των

κ.

1912.

Δια της α.νωτ€ρω κοινοποιΥισεως επληροψοροσντο απ α.·σα. ι προ

σέτι αί έλληνορθ6δοξοι κοιν6τητες της Ρ. Δια.σποράς εν Άμιερικ'Y,j κα.ι Ευ

ρώΠ'{J, οτι οί Μα.τθα.ιϊκοΙ τυγχάνουν. ..

κ α. ν ο ν ι κ ώ τ ε Ρ ο ι
ε π ι Ό Ρ α. Ό ε ύ ο υ σ α.

σ υ ν ε π έ σ τ ε Ρ ο ι

των Χρυσοστομικων

(!) ,

κ α, Ι

διο κα.Ι ή Ρ. Σύνο,δος

τας α.νωτέρω αρετάς των κοι νωνεί ελευθέρως

μετ' αυτων, πράγμα. Όπερ α.ρνείτα.ι να πράς"Ώ ΠρΟΚιΕιμένου και Π'ΕΡΙ των
Χρυσαστ,ομι'Κων!

..

Ποίος ώφελείτα.ι εκ των ανωτέρω ενεργειω'ι' εΙνα.ι πε

ριττον κα.Ι να l>πομνησθ'Y,j

κα.ν

...
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έχειροτονή'θη, οϋτε το ποίμνιον, το όποίον και θα έποίμαινεν, ύπή

γοντο είς την Ρ. Σύνοδον, τις δεν διακρίνει
χ Ρ έ ω σ ι ν

τ η ν

ύπαγωγης του χειροτονηθέντος

μ η

ύ π ο

ύπο την άνωτέρψ

\'

'λ
ι
εκκ ηΟlOστικην αρχην;

Διότι, έαν ό σκοπος της χειροτονίας του άπέ,βλεπεν εις κάμ

παρόμοιον, Δ Ι Α Τ Ι έπι τόσα ετη (τουλάχιστον δεκαετία) ένεργων
τα της ιεριnσύνης του έν
μ η

ανωτέρω πόλει του Μόντρεαλ

Tfj

ύ π α γ ό μ ε ν ο ς

κ α

i

είς τον Σεβ. κ. ΒnάλlOν δεν προεκάλε

σεν τας διαμαρτυρίας και τας σχεηκας κυρώσεις του;! Έαν οντως

τα πράγματα είχον ώς τα έ:μφανίζει σήμερον, επρεπε προ πολλων
έτων να είχε καθαιρεθη ό άπειθης ουτος πρεσ6ύτερος ... Διατι δμως
δεν συνέβη

του το,

είς έπίσκσπον

άλλα

l}OU'va ν τίον ,

χειροτονίας

κ α ν ο ν.ι κ α Ι

κ α ι

τος κ'αι ή Ρ. Σύνοδος

μέχρι των παραμονων 'ί"ης

του, αι σχέσεις των

φ ι λ ι κ ώ τ α τ α 1;
κ α τ'

α υ τ ο

u

ησαν

λ

ί

α

ν

Διατί να κινηΘft αυ

ΕΥθΥΣ ΑΜΑ

προα

Tft

γωγft του;! ... Ή όνωτέ.ρω των διαγωγη δεν οδηγεί και ακοντά τινα
να σκεφθft δη ή αντίδρασίς των αϋτη μοναδικον σκοπον εΧΕΙ να πα
Ι,

ραμεινη ο

μ ο ν α

δ

\

ι κ ο ς

,

"

θ

Ι

) ,

-

ανενωnκος εΠ1JOκoπaς εν αυΤΏ;

"Η

μήπως και σεΙς, πανοοιολογιώτατε, δεν φρικιατε, κυρ:ι:ολεκτικως, έ

πι

Tfj

σκέψει ΚΩΙ μόνον παρουσίας

χου έν

' ArμePIKft,

'Έλληνος

ανθενωτnωυ

iεράρ

ώς σαφως απεδείχΘη τουτο έκ της περιπτώσεως

του Σε6. 'Αστορίος Κ· Πέτρου;

,Αληθως

άδυνατουμεν να συλλάβω

μεν πλή'ρως, π. Παντελεημον, όποίαν Θέσιν θα λάβητε εις περί
πτωσιν 'έμφανίσεως έmσκόπου τινος της έλληνικης αρχειπισκοπης

,

ως

,

αν

θ

-

ι
ενωηκου, κατοπιν

,
'ξ
αποκηρυ ,εως

- ,αποστατ;ου
,
'1'6
'ακω ου'

του

πολυ φοβούμεθα δη αυτorμάτως θα δημ:ι:ουργηθft πρόβλημα κανονι
κότητος και δι' αυτόν!...

Κατόπιν των ανωτέρω, δια μίαν άκόμη φοραν σημειουμεν, ση
ή παρουσία της Έλληνικης έξαρχίας ΓΟΧ έν ' Αμερικη, έν τψ προ

σώπψ των έπισκόπων Πέτρου και Άκακίου, είναι
τ ά τ η,

κ α ν ο ν 1 κ ω

ουδόλως προσβάλλουσα η παρακωλύσυσα τας ΠΟ1κίλας

δραστηριότητας της Ρ. Διασπορας. Δια τουτο άΚΡ1βως, φρονουμεν
ση πασα συνέχισις της ανωτέρω διενέξεως τελικως θα μειώση ή

θικως την προϊσταμένη ν σας Έκκλ.

λα

'δ

aς,

,,-, θ
ΟΙ ΟΠΟlOΙ επι υιμουν

' Αρχην ενανη των ΓΟΧ Έλ
\
'
Ι
β
\
να αναμφνησκωντ,αι μετα σε ασμου και
\

ευγνωμοσύνης του γεγονότος των παρελΘουσων χειροτονιων των
έπισκόπων των ύπ' αυτης. Ύπεράνω σμως πάντων των λοιπων, σι
ανωτέρω πιστοί, έΠIθυrμoυν να μη λησμονουν την έφαρμογην της
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συνεπείας κάι δlκωοσύνης είς άπάσας τος ενεργείας των, φοβού
μενοι την παράβασιν της Θείας παραγγελίας του άδελφοθέου:
δε προσωποληπτείτε,

άμαρτίαν

εργάζεσθε,

ελεγχόμενοι

«εί

ύπο του

νόμου ώς nαραβάτω».

5)

της άνωτέρω σμως <<ρ'IΚΡΟπρεΠΟυς», άνθελληνlκης και σφό

δρα φιλορωσικης τακnκης σας έγενόμην και έγα, αύτήκοος μάρ

τυς κατα το κήρυγμά σας της 9ης Αύγούστου

1971, εν τη αιθούσ:η
του ρωσικου ιερου Ναου των «Άγίων Πατέρων» (524 W, 153Str)
της Ν. Ύόρκης, δπ και πρσετρέψατε το

κ α θ α ρ ω ς

έλλην1:κον

έκκλησίασμά σας, Όπως έπi τρείς συνεχείς Κυριακας λεπουργηθη

είς Ρωοικους ιερους Ναούς, μέχρι να επανέλθετε προς θ. Λεπουρ
γίαν.

Και το πραγμα τουτο δεν θα παρουσίαζεν ούδεν το μεμπτόν,
έαν δεν εύρίσκετο εγγύς που έλληνικος όρθόδοξος ιερος Ncιoς με

,

α ν

θ

"

ε ν ω τ ι κ σ ν

ι
ιερεα.

Δ

ε'

δ'
ομενου

~,
ομως,

t:I,

οη

ο

λΙ
ιγα

λ ι
χι ωμετρα

μακρύτερον ύφίστατο ό ιερος Ναας της Άγίας Μαρκέλλης, ρε 'Έλ

ληναεπίσκοπονκαι ιερέα, άμφοτέρους παλωοημερολογίτας, π ο ί α
ή

δ ι κ α ι 'Ο λ 'Ο γ ί α

σ α ς

δια την άνωτέρω προτροπήν, λαμ

βανομένου μάλιστα ύπ' οψιν δη ό άνωτέρω έπίσκοπος θεωρείτω
κοινωνlκος ύπο της Ρ. Συνόδου, άσχέτως αν άποφεύΥουν την κοι
ι

νωνιαν

,

ε κ

του

σ υ

6)

"
" "
Ι{_,
επισημως, προκειμενου να ευχαριστησουν υμας, τον

,

σ τ η μ α τ ο ς

,

,

κατηγορον

του;

...

Δημι'Ουργηθείσης ταραχης εις τας ψυχας των άπλων πι

στων των XpuaoστOPlKGJv, κατόπιν της κακοπίστου δη.μοσιεύσεως
ύΠD του στενου συνεργάτου σας π. Εύγενίου της γνωστης επιστο
λης του επισκόπου Θεοφίλου (Δ Ι, σ.

1

έξ)

(ερωτωμεν: ποίος του

την προσέφερεν;), ό έπίσκοπος Σικάγου Σεραφιμ άναγκάζεται να
Ιξ η
συντα

"λ'"
προσωπικην
επ:ι:στο ην προς

ξένηον, προκειμένου

να διαβε'βωώση

τον

'Α PXlenlaKOHOV
ι

κ.

Α'υ

τουτον περι της ψευδεστά

της δηλώσεως του άνωτέρω Θεοφίλου.

Σείς ομως,έκμεταλλευόμενος

την εύκωρίαν

ταύτην, παρεμ

βάλλετε εις τον ,άρχικον και βραχύτερον τύπον της έπιστολης του
προτάσεις ιδlκάς σας, διαπνεομένας άπο την γνωστην διάθεσίν σας
ένωχύσεως της Ματθωϊκης παρατάξεως κaiέ ξ Ο υ θ ε ν ώ σ ε
ω ς

συγχρόνως των

του παρόντος).

XPUOOOTOPIKWV!

('Όροα και 12ην ση'μείωσΊν
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Οϋτως, αφ' ένος όμιλεrτε περ!
νικου

ζητήματος

τ ο ν Ι α ν»

«δ η 'μ 1 Ο υ Ρ γ Ι α ς

δσον

αφορξί

την

κ α ν 0

χειρο

με (α την αρνηΟ1ν του Θεοφίλου δπ ελαβε μέρος είς

αύτην -ώς να μη

t]To

άρκετη ή έσχάτως γενομένη Συνοδικη ανα

γνώΡΙσις της και ή δIaβεβαίωσις

του ίδίου του Σεβ. Σεραφίμ, πε

ΡΙ της συμπράξεως ΔΥΟέΠΙσκόπων κατ' αύτην- αφ' έτέρου δέ, το

και χειρότερον, δΙακηρύπετε ξενάκουστά πνα περι «ΔΙΚΑΙΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ

ΜΑΤθΑΙ'Ι'ΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

ΕΚ

ΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑ

ΤΩΝ»!!! 'Ιδου ή σχετικη πρότασις.

«<Όθεν ό μελετών

τα προαναφερθέντα

με αντικεΙμενικότητα

συμπεραίνει, δτι τούλάΧΙστον, ή Ματθωϊκη παράταξις τελικώς δι
,

,

κωωνετω, εφ

, r,

οσον

δ'

"λλ

εν η

,

ξ

,

αεν την

, (ΟΠΟIaν
ι

γνωμην την

δ

'

Ι<Ετυπω

σεν έξ αρχης ... »12 (<<Ύπο την γνώμη ν» 'ένταυΗα έννσεΙταΙ το κήρυ

12.-

Και είνα~ γεγονος δτ~ μετ' ολίγον,ό αυτος ΣεΟ. κ. Σεραψίμ,

α.πέστε~λεy

ν έ α ν

επ~στoλήν, επ~θυμων νά. ,δ~κα~ολογ~σ'Y,J το κείμε

νον της πρώτης, το όποΤον &σψαλως

σεν oτ~

ε ξ

u

σ τ έ Ρ ο υ

θά. δ~επί,στω

flxsv υrπoστη Εκανά.ς. . .μ ε τ α μ ο Ρ Ψ ι!) σ ε ~ ς

εκ της

επεμοάισεως τοΟ καθηγοuμένου της Ί. Μονης Μεταμορφώσεως...
γομεν τοστο μετά. περ~σ'σης
έπ~στoλ ης τυγχά.yε~

Λέ

βε'oα~ότητoς, κα-θόσον το πρωτότυ.πον της

έ λ λ η ν ~ σ

:

ι

γ:εγρcφμένον και ιδ~oχείρως υrπo

τοΟ ΣεΟ. 'uπογεγρα'jJJμένον, ενψ ώς γνωστόν, α.)τος &γνοετ ου μόνον τΎjY

έλλ ην~ κΎjν ά.λλά. και τά. εν <Eλλά.δ~ δ~αιδραματ~σθένταμιεταξυ των δύο
παρατά.ξεων, παλα~ά. τε και πρόσψατα, πληροψοροό,μενος τασ'Όα, ου μό
νον αότός α.λλά. και αυτΎj
όπο τοΟ π. Παντ,ελε~μoνoς

ρίαν Υά. δ~απ~,στώσωμεν

, "

κην ,επ~·σκε ψ'~ν

,
Ε ις

"

την

1]

Σόνοδόςτου
και

μόνΟΥ,

πρo'σω,π~κως,

«:επ~σ~Iμως»

ώςεϊχομεν

και «αόθεντ~·κως»

τΎjν α.γαιθΎjν

κατά. τΎjν πρόοψατον

ευκαι

.εις Άμερ~

μας.

ν-εαν

του

λ"
o~πoν

δόο ,ερ~ζoόσας παρατά.ξε~ς

επωτο

λ

'

ην,

,

-

θ
επ~' υ'μων

"

να

,

ειρηνευσ'Y,J

(δ~ατΙ ου χι και τΎjν έαυτοΟ συνείδησ~ν)

,

,

τας

κα

ταψεόγει εις επ~χ,είρημα ~κ~στα α.νταπoκρ~νόμενoy προς τό Kαyoν~κό'l

της Έκκλησίας Δίκα~oν. Γρά.ψεΙ:
«Έπομένως δταν ό ε[ς oμ~λoς

(παρά.ταξις)

.aρνεΤται τΎjY καyoν~

κότητα τοΟ άλλου, αυτόμιατα &.ρyεΤτα~ τΎjν ιδ~κ~ν του κανoν~κότητα α.ψοΟ

επεκυρώθη ,όπο τοΟ ι,δίου σώμα. τος

(της Ρ. Δ~ασπoράς). Προψανιος ~

Pωσ~κΎj 'Ορθόδοξος Έκκλησία ,εκτος Ρωσίας, Ύι

είνα~ Kq.vov~xΎj

καΙ

ορθόδοξος Ύι δενείνα~. Έά.ν είνα~, τότε και IΧr δύο Ίερα.ρχία~ της γΥη
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Ylla της άπωλείας της Χάριτος ενεκα της ήμερολογιακης κωνοτο
μίας) .
'Ε ν

'
TOlaUTn

f,
σμως

,
περιπτωσει,

"

πανοοιολ'
ογιωτατε,

ευΡlOκεσθ 'ε

σεϊς :ιωι ή Ρ. Διασπορα ΣΦΟΔΡΑ ΕΝΟΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΕ
ΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, διόη καίτοι δέχεσθε δη άπωλέσθη ή χάρις έκ

των νεοημερολογιτωνέν τούτοις 'έruκοινωνεϊτε μετ' αύτων μέχρι
του

1966

συλλεnουργουντες και συμπανηγυρίζοντες!

Συνεπως,

έαν

άληθεύη

το

κήρυγμα

της

..

Ματθωϊκης

παρα

τάξεως -'έξ ου και ή δικαίωσίς της- πρέπει να πορευθητε ανευ

σΙα,ς δρθοΜξου

ΈκκλrισΙα,ςτΎjς

Έλλάιδος

ε[να,ι

εγκυροι'

εα.ν οχι, τότε

ουοιεμΙα, εξ α,υτων είνα,ι εγκυρος»!

Θα. μα-ςειπιτρέΨ"Ώ

όμως ό Σεβ. να. Οια.epων'ijσωμεν

με τα. ιiνωτέpω

ριζιικως. T~ν πpώτrιν πα,ρά.τα,ξιν, τ~ν των Χρυσοστομικων, ιiπoτελoυσα,ν
κα,ρπον τΎjς αιυτου Σ,ε:oα,σμιότrιτoς

οος'

υ π ο Χ Ρ ε ο υ τ ο

κα,L του κυρου ΛεοντΙου fι Ρ. Σύνο

εκ των πρα,γμά.των κα,L των <Ι. Κα.νόνων να.

ιiνα,γνωρ{σ'Ώ, ώς επρα,ξε κ,α,L οια. τούς Μο &νωτέρω έπισκόπους τrις, των

όποΙωγ συνεχώρrισιε

τ~ν &ντικα,νoνικ~ν

:χ;ειροτονΙα,ς ιεπιισκόπων
Προκ'ειιμέναυ

,ενέΡΊεια,ν

τΎjς α.ν,ευ άΊοεΙα,ς τrις

οια. τ~ν εκκλ rισ{α.ν Γ.Ο .Χ. <ΕλλάιΟος.
ομως

πεΡL

τΎjς ιiνα,γνωρΙσ-εως

των

Μα,τθα.ιϊκων

τα. πρά.γμα.τα, οια,'Ψέρουν σφ6:0ρα,. Κα.τα. τ~ν Ιερα.ν Πα,ράιοοσι ν κα,L πρα-ξι ν
τΎjς ΈκκλrισΙ,α,ς, ου μόνον ι~εν επρεπε να. α.να,γνωρισθουν

σ υ μ Ψ ώ ν ι() υ

Cι10ΤOΙ, α.~ευ τΎjς

γνώμrις των Χρυσοστομι!κων εκ των όποΙων ΚΙJ..L ιiπε

κόπrισα,ν ,ιiλλα. καΙ fι ξ,κτέλεσις τΎjς οΙα,Qίο'ijποτε &ΙΠοφά:.σεως ιά.να.γνωρΙσ·ε
ώς των επρεrπε να. ιiνα,τε'θΊ]
α, υ τ ο ύ ς,

ε

l

ο ι κ ω ς

25,

Έν

L

μ ό ν ο ν

ε

l

ς

κατα. τα. υπά:.ρχοντα, σχιετι'κα. πα,ρα.δεΙγμα,τα, εκ τΎjς ΑΙ ηorι

OΙκoυμ,ιενικΎjς Συν6:00υ (δρα, Β.Ε.Π. τόμος
τόμος

κ α.

σελ.

31,

σελ.

97

κα,L

181, M.P.q-.

356) .

aUVEXElq. οέον να. τονισθΊ] Ικα,νως, οτι fι ιiνωτiρω παρά.τα,ξις

των Χρυσοστομικων θεωρουσα, τ~ν Ρ. Δια,σπορα.ν «ιiδελψ'ijν» εν Χριστψ
ΈκκλrισΙα,ν,

προϋποτΙθετα,ι

οτι

οεν πιστεύει

έα,υτ~ν

ώς UπoτελΎj

τινα,

εξα,ρχΙα,ν τΎjς &νωτέρω Συνόοου εν <Ε'λλά.Οι, ώστε να. &ποοέχετα,ι ιiσυζrι
τrιΤL ά.πά.σα,ς τα.ςενιεργεΙα,ς

α,υτΎjς ώς κα,λα.ς κα,L €πι10ειOλrιμένα,ς

...

ΜΙα,

-σoι,α,ύτrι ιiπα,Ιτrι.σις εκ μέρους τΎjς Ρ. Συν600υ θα. ε σ'ijιμα,ι νε το όλιγώτερον
κα,λλιέργεια,ν τ'Yjς 'Ορ:θοΟός.ου Άλα;θ'ijτου κα,L Πρωτ.εΙουεν μέσφ εΙικοστψ

,

-

α,ιωνι

,. ..

Συνεπως οΟσα, όρθόοοξος fι Ρ. Δια,σπορα. κα,L κα,νoνικ~ εν τψ σχε
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αργοπορίας

ΟΜΟΥ

ΜΕΤΑ

ΤΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΥ

εν

μετανοίζΙ.

προς

αύτήν, ϊνα κατόπιν σχεnκης όμολογίας πίστεως μετα χειροθεσίας,
επανέλθητεαμφότεροι
και κανονικότητος!

είς η)ν όδον τηςεκκλησιασnκης

εύταξίας

..

Ήμεις δμως εϊδομεν,

δλως άντιθέτως,

δτι ή Ρ. Διασπορα ε

χειροθέτησαν τους «δικαιωθέντας» ΜατΗαιϊκούς, και ούχι αύτοι υ)ν

Διασποράν, και συνεπως το κήρυγμά σας εΙναι ΝΟθΟΝ, ούδόλως

πισrευόμενoν

ύπο της Ρ. Συνόδου αλλα και άπο ύ'μας ακόμη τον

ίδιον! .. Διατί λέγομεν τουτο;
Διότι ερχόμενον συχνως

να λεπουργητε

.

είς

είς το "Α γιον

Μοναστικας

"Ορος σας βλέπομεν

.αδελφότητας

κοινωνούσας

πλή

ρως μετα μνημονευόντων τον Πατριάρχη ν κληρικων η και άπλως
νεοηιμερολογπων, ως επράξατε και την 6ην Δεκεμβρίου του πα
ρελΗόντος ετους! Έαν δενύπάρχη Χάρις είς τους νεοημερολογί
τας,

π ω ς

ι

(

νονας,

οι

:ελαφρ~ τΏ συνειδήσει, παραβώνετε τους ιερους Κα
-

OfiOl:Ol

~

-,

Ι

ι

"

αυστηρως απαγορευουν μιαν τοιαυτην κοινωνιαν,

εμμεσον η πολυ περισσότερον αμεσον; πως δε πάλιν, το και σπου
δαιότερον, απο την χειροτονίαν σας και μέχρι

:rou 1966

ΕΙΣθΕ

τικφ μέτρψ τijς «κανονικόΤ'Υ)τος» ά.πα-σών τών ορθοδόξων δι'καΙΟι50σιων
εν τ'Ώ Διασπoρ~, δια τijς γενοιμ,Ζν'Υ)ς αναγνωρίσεως τωΥ Μα.τθαιϊκών, έν1)ρ
γ'Υ)σε πραξιν

α ν τ ι κ α- ν ο ν ι κ

εΙς τΥιν Σόνοδον τών ΧρuσοστομιΚών

1)

ν,

π·αρέχοuσα πλijρ,ες δικαίωμα

απορρίψ.εώς Τ'Υ)ς.

Κατόπιν τούτων, ~ Σόνο,δος του κ. ΑόξεντΙ-ου «δενδέχ,εται τας απο
ψάσεις

(τijς Ρ. Σuνόδοu)

,

σταν είναι τijς αρεσκεΙας της», ώς εγραψεν

ό Σειοα'σμιώτα-τος, αλλα. πάσας και πάντοτε, αρκε! να. είναι
κ α- Ι

Ισχόιος

κ α. ν ο ν ι

καΙ αοελψικφ τφ τρόπψ &ψ'Υ)γουιμ-εναι, άoYEu δ'Υ)λα-δΥ] έψα.Ρμογijς

1)

&περοχijς, δεδαμέΥου Ότι κάτι παρόμοιον θα. κατέστρ,εψεν εόθέ

ως κα.ι θετικώς τΥιν κανoνικ~ν εν'iOιαν του

opou

τών «&οελψών» Έκκλη

σιών.

Τέλος, ας μας επιτρέψr,ι δ ΣεΟ. να τφ όπoιoάλλωμJεν μία-ν ερώτησΙν"
ποία.ν ,εκ τών δύο επιστολών

tou

Ηεωρε! ώς εκψράζουσα. πληρέστερον το

πιστεύω του, τΥιν πρώτην ~ τYjν5ιεuτέραν, οεδομένοu οτι τuγχάνει
ο 'Υ) λ ο ς

~ εΙς αότας ενuπάρχοuσα. αντίψασις και εναντιότης

...

ε κ
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ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓ Ι ΤΗΣ,
ι

ριων;

...

13.τό

τουτέσην

ανευ

Χάριτος

και

~Ilυστη

13

Έντασθα πρέπ:ει νά. τονισ'θi,j ολως υ3ια-ιτέρως οτι εΙς τό αυ

.αιδιέξΟ'δον καταντά

κα-ι

εϊ

τις

εκ

των

Χρυσοστομικών fι

λαϊ

κών, η'θιελε αποδεχθi,j τό ι&:διόκιμιον κήρυγμα- του π. Ευγενίου και του ε
σχά.τως αναψανέντος συνοδοιπόρου αυτου π. Πα-ντελεήμονος. (Πά.ντως
δέν >θα. ~τo α.σχετον και α.σκοπον να. τονισθi,j καλ lεντασθα, οτι ου μικροτέ

ραν σύγχυσιν και βλάιβην προσέψερεν εΙς τ~ν Θεολογίαν του Σερου αγω

νος των Γ.Ο.Χ. και τό γνωστόν εργον της Μαγδαληνης Μοναχης, με τα.ς
επαναλήψεις των ατυχών διδα-χών του π'αρελθόντος π,ερι α.πωλείας τΎις
Χά.ριτος κ.λ.π.)

.

Ή δι,καιολογία των ανωτέρω οτι αληθεύουν εΙς το κήρυγμά. των,
λόγψ της υπά.ρξεως της π,εριωνόμιου εγκυκλίου του

1950,

ουδ,ε,μίαν πα

ρέχει αυτοτς ιεγγόησιν δoz1ooμooέv,ou δτι καιι αιυτοι οΕ Μαι-οθαιιϊκοΙ (δραι σχε
τικώς τό:

,/0

π. Φλωρίνης δ αρνητ~ς της δμολογΙας... » σ.

29

καιΙ

33) ,

αλλ α. και οΕ παιραικολΟtJ<θήσα ντες τα γεγονόται της ,εποχης έκεί νης Νε r,

ημερολογτταιι

(δρα «Σπί'θαι» Ίαιν.

1970,

σ.

4),

απορρίπτουν τ~ν

r.zp:

πτωσιν αποδοχης υπό του κυρου Χρυσοστόμου του πνεόματος καιΙ γρά;μ
μαιτος της ανωτέρω εγκυκλίου 1

Άλλα. καιΙ α.ν '5ιεχθω,μεν οτι τό επί,στ,εuιεν τό κήρυγμαι αυτης, ώς

Ισχυρίζονταί τινες, και πά.λιν ΟΙΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΙΤΟ ΔΓ ΗΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, δεδομένου οτι αιυτ~ κοοΙ μόνον .~
μετα. ταυτα πράξις καιΙ πορείαι των οπαιδων του, αλλά. καιΙ τών αντιπά.

λων του Μαιτθαιϊκων, ΒΟΑ κυριολεκτικως δια. το ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ, καιτό
πιν μά.λισται τών γενομένων χεφοτονιων των μέν καιΙ χεφοθ:εσιων των
δέ ...

Γρά.ψοντες τά. ανωτέρω

ο

uδ

ό λ ω ς

ψέγομεν τ~ν δημιουργη

θείσαν αντΙδραισιν καιτά. της ήμ;ερολογιακης καιινοτομΙαις, ώς έμιψαιίνεταιι

τουτο σαιψως καιΙ εξ α.λλων δημοσιευμά.των ή,μων

(<<Διά.λογοι της ερή

μου», σ.

169 έξ., Β ι σ. 14., Δ ι. σ. 9 έξ., «Άπά.vτησις πρός Έκκλ. Ά
γωναι», σ. 13., ενθαι καιΙ Οιαιγρά.ψονταιι τά. «καινονικά.» δριαι και τό ε π ι
6 ε β λ η μ έ ν ο ν της ανωτέρω αντιδρά.σεως) , αλλ' αντιθέτως επαιι
νοσμιεν καιΙ θα. επαιι νωμεν ταότην.

Το να. είπουν δμως καΙ διαικηρόξοον δποΤαι διεκήρυξαιν τινές των
παιλαιιοη:μερολογιτων τουτο 'μιεταιψράιζεταιι, το ολιγώ'τερον, iliς

6 α σ 'ι ς

ό π έ ρ

του αγωνος των με τον α.χρι της σήμερον συν€χιζόμενoν πι

κρόταιτον καιρπον της

l δ ί αι ς

αότων δι'αιφέσεως! Δια. του το καιι επι

24

μένομεν επ' α.υτοσ, πρoκεψ~νoυ νIΧ γΙν'Ώ α.ντ~ληπτOν δ,τ~ α.ντ~κα,νoν~κOν
κα.ι εσψα.λμένον εΙσεχώρησεν εις τ-ην δγ~ά θεωρΙα,ν τοσ π'εντηκονταετους
μετ' εμποδΙων .αγωνος των, κα.ι το δποΤον ΕΙχν τελ~κως επ~τεuχθ'Y,j, ΤIΧ

μέγ~στα, θIΧ ωψελ'ήσ'Ώ τ-ην

μ·ε λ λ ο ν τ ~ κ -η ν

ι,δ,Ιως α.fUτου πορεΙα.ν

τ-ην εν μέ·σψ μεν γενεάς α.π,oστά.τ~δoς τελΟUiμένης, πλ-ην δυνα.μένης πα.ρIχ
τα.στ·α, νIΧ δ~'α.κρΙν'Ώ σα.ψως δ~IΧ του μ~κρoυ πo~μνΙoυ της δ,τ~ επ~πόλα.~oν
κα.ι α. να,λ η:θές.

Συνεπως, δ~IΧ νIΧ ιεπα.νέλΗωμεν 'εις το θέμα. της .εγκυκλΙου, δ~' iιμάς

κα.ι πά.ντα.επ~ζητoυντα, εα~κρ~νως τ-ην α.λ'ή:θε~α.ν, δεν εxε~ σημα.σΙα.ν τΙ
εΙΠεν κα-ι τΙ εγρα.ψεν ό α.' η β' iιγέτης του πα,λα.~oημιερoλoγητ~σμoυ κα.τIχ
τ-ην τετα.ρα.γμένην ,εκεΙ νην περΙοδον

1935-50,

&λλIΧ τΙ 6~ιδά.σκoυν δ~IΧ

το προκ,εΙμενον οε εεροι κα,νόγ,ες κα.ι iι σόνολος πράξ~ς της ΈκκλησΙα.ς·
α.μψότερα. συνηγορουν όπέρ των θέσεών μα.ς.

Δ~ότ~ τΙς δεν δ~α.Όλέπε~, δ~IΧ νIΧ σημ;ε~ώσωμεν ενα. κα.ι μόνον εκ των
πολλων π~κρων κα.ρπων της, δτ~ πάσα. ,επ~κρότησ~ς της α.δοκΙμου δ~I~α.

χης της &πωλεΙα.ς της Xά.ρ~τoς ση!μα,Ινε~ τα.υτοχρόνως και τ-ην ΑΝΑ

ΓΚΑΙΑΝ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΜΑΤΘΑΙ'Ι'ΚΩΝ,
καθόσον ό κυρος .Ματθα.Τος

κ α. λ ω ς

,εν τo~α,όΤ'Ώ περ~πτώ,σε~ α.πεκ'ή

ρυξεν τ-ην Σόγ,οδον του ώς «κα,κοδόξου» xα.ρα.κτηρ~σθ·έντoς κυρου Χρυ

,

σοστομου;

,ι

....

Δ~IΧ τοστο κα.ι ελπΙζομεν δτ~ ουδέΠΟ'Όε θIΧ κηρuχθ'Y,j τo~oυτoν τ~ όπο
των O~α.δόxων του π. ΦλωρΙνης,εIΧν οντως επ~Hυμoυν νIΧ λέγωντα,~ «Χρυ
σoστoμ~:κoΙ» κα.ι δ~άJδoxoΙ του! ΈΙχν δμως, πα.ρ' ελπΙδα" όπάρξουν τ~νες

α.π()Oεxόμενo~ τ-ην &νωτέρω δ~·δα.X-ηνεπ~σ'ήμως κα,ι ρητως, τότε ΟΥΔΕ

ΜΙΑ ΕΤΕΡΑ ΛΥΣΙΣ όψΙστα,τα.~ ,δ~' α.υτοός, πα.ρIχ νIΧ λάιΌουν τ-ην α.γου
σα.ν εις.
,

yεπε~α.

Κ ε Ρ α. τ έ α. ν,

..
...

ώς α.πα,~·τεΤ Το π~στ,εόω των κα.ι γι συ

Ι

Έπ~θυ:μoυμιεν νIΧ €πψεΙνωμ;ενεπι του σημεΙου τοότου, δ~ότ~ θ~IΧ της
ανωτέρω εγεργεΙα.ς των, 8σo~ ιεκ των Xρυσoστoμ~κων &πoι~εXόlμενo~ το

π~στεόω των Μα.'t'θα.~~κων ένωθουν μετ' α.υτων,
σο

u

ν

ε ν α,

π ο λ

u

Γ.Ο.Χ. <Ελλάδος! ΠοΤον;
τα,

εις

το

ο ε

ψ ρο ν ο

π ώ λ ,ε ~ α. ,ν
γ ~ α κ ,η ς

ω σ τε

ο ~

νIΧ

uν

μ ε γ ά λ ο

θ Ιχ

κ α λ Ο ν

δ η μ ~ Ο

επι

Χ ά Ρ ~ Τ Ο ς

δ ι α. Ψ ω Υ ου Υ τ ,ε ς

uτ

ε ν οε κ α

κ α. ι ν ο τ ο μ Ι α. ςε ι ς

&. π λ ο

τέλους

δ ~ α κ η Ρ

u

Ρ γ 'ή

εις τον εερον α.γωνα

u ν τ ε λ έσ ο u ν

ενωθοσν

τ ε ςκ α. Ι

τ η ς

σ

:θIΧ

uσ

τ

(J.,

α.πα.ντες

τ ο ν τ έ ς

τ Υι ν

α.

τ η ςiι μ 'ε Ρ ο λ ο

μ Ι α. ν

πα. Ρ ά τα. ξ ~ ν,

π Ρ Ο ςα υ τ ο

uς

ν Ιχ

α. π 0
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Πώς δε να έξηγήσωμεν το φωνόμενον συλλειτούργων
Διασπορας,

έξικνουμένων

μέχρι και αυτου

του

1972

14

της Ρ.

-κατα τας

βεβαίας πληροφορίας Ιlας- μετα ,μνημονευόντων τον Οίκ.

Πα

τριάρχην σέρβων κληρικών, γεγονος οπερ μας ήνάγκασεν να άρ
νηθωμεν ηΊν ληψιν χειροτονίας άπο τον ύμέτερον Πανιερώτατον
κ. Φιλάρετον κατα τον Σεπτέμβριον του

ΟΙ 'ύμέτεροι «δικωωθέντες» Ματθωϊκοι

1971,

την σπγμην οπου

'έ χ ε ι Ρ ο θ ε τ ο υ ν τ ο

προκειμένου να γίνουν κοινωνικοι ύπο της Διασπορας;!..

Π ο υ

έν τοιαύτη περιπτώσει το κήρυγμά των περι άπωλείας της Χάριτος

μοναδικότητας Kαl γνησιότητός των;! ''Η μήπως ψευδόμεθα ισχυ
ριζόμενοι είς τον π· Ευγένιον οη ουδεμία έπίσημος δήλωσις ύφί
στατω έκ μέρους της Ρ. Συνόδου εις την όποίαν ν' άναφέρηται ή

τ ε λ έ σ ο

ε ς

u

ν

τ 'ή ν

V'

φ ρ ό ν η

α

έ τ έ Ρ α ν

κ α

t

τ ο ~ α υ τ η ν

μ ε

uγ

τ ό

~

π ~ σ τ ε υ ω.

Οδτω δ~α. τΎjς α.νωτέρω δ~αλoγΎjς, Ηα. δ~κα~oλoγηιθ'Ώπλέoν ου μόνον

θ ε ο λ ο γ t Κ ω ς

&.λλα. καt

λ ο γ ~ κ ω ς

ή δ~αίρεσ~ς των Γ.Ο.Χ.,

ΚιΧt θα. παυσΊ) να. όφίστατα.~ το τραγελαιφ~κoν σημεp~νoν σχΎjμια. δ~Ί)ρημέ
νων παρατάξεων

11

ε

τ Ο

α υ τ Ο

δ μ ω ς

φ Ρ ό ν η μ α

κ α Ι

π~στεόω!!!

14.-

Δ~α. τΎjς α.νωτέρω προτάσεως, καίτo~ δεν θ-έτομεν εις τ'ήν

αότ'ήν μο!ραν τ'ήν πορείαν τΎjς

11.

Δ~ασπoρας μετα. των λοιπων «ορθοδό

ξων» Έκκλ ησ~ων, [εν τoότo~ς εϊμ.'εθα ύπoχρεωμένo~

να. εκψράσωμεν

καΙ

δημοσίως τ'ήν δυσαpέσκε~άν μας δια. τα. συνεχ ~ζό:μενα εισέτ~ συλλΞί τουρ

γα τΎjς &.νωτέρω Συνόδου ,έστω και αν ταΟτα τελωντα~ μετα. πρεσΌυτέ

ρων μόνον ΤΎjς ΣερΌ~κ-ης Έκκλησίας.
Καt αν δεν ,δόνα:Όα~

να. παρ<:ψα'θ'Ώ

το Ιδ~άιζoν

τ-ης lεν πpoκε~μένφ

Έκκλησίας, πορευομένης δ~α. :μέσου πo~καων π,εφασμων καt α.ντ~πάλων
εν τoότo~ς ταΟτα πάντα ουδόλως πρέπ.ε~ να. τ'ήν εμποιδΙζουν εις τ'ήν &.νθε

νωτ~κ'ήν της πορείαν κιαι δ:μολογίαν. Γράψομεν τοστο δ~6τ~: α)
τοοδε δ~ακηρόξε~ς της κατα. τ,οΟ OΙΚ01)μεν~σμoO

ΑΕ α.χp~

επ~Όάλλoυν και

&. ν ά
λ ο γ ο ν
στάσ~ν και δ~αγωγ'ήν. ('Όρα ORTHODOX WORD, Νο
εμΌρ. 1971, σ. 297) χιαι β) <Η α.πο τα.ς &.ρχα.ς τοΟ 1970 &.ρξαlμένη κα.

νoν~κ'ή κo~νωνία της μ;ετα. τ-ης Έκκλησίας Γ.Ο.Χ. <Ελλάδος
τ ε!
αυτ'ήν,

και

συμφωνον

α.λλως

,θ'

-

τουλάχ ~στoν ,εν

&δ ~ κ 'Ώ

μεγάλως

το!ς καφίo~ς

τ'ήν

«&.δελφ'ήν»

-

α. π α ~

πορείαν προς
ταότην

Έκκλη

σίαν. ΑΕ ,επι του προχιεψένου ομως έπόμενα~ παρα.τηp'ήσε~ς μας, δυστυ

26
δΙ'α/ωπη της ΚΟ1νωνίας της μετα των νεοηιμερολογητων;
Και έφ' Οσον τουτο

ά λ η θ ε ύ ε 1,

..

πως είναι δυνατΌν να

διεκδικητε μετα τοσαύτης τόλμης δικαιώματα ποιμαντορίας

των Έλλήνων ΓΟΧ έν

' ΑμερικΏ,

κ α

i

δεδομένου δη άπα δεκαεΊιων ε

χουν έπισήμως ουτοι δηλώσει δη ΟΥΔΕΜΙΑΝ ιωινωνίαν έπιθυ
μουν να διατηρουν μετα των οικουμενιστων νεοημερολογιτων;!

'
Δ εν

'ζ

ν'Ομι

ετε

(Ι

Ι

οη nαραμενοντες

Ι

( " ,

υπο

ΊiOυς

εnισκοπους

Π

των

'

ε

τρον και Άκόκιον τυγχόνουν πλέον «κανονικως» ήσφαλισμένοί και
παραδοσιακως συ νεπέστεροι ; 'Ή μήπως Θα ητο άναληθες να ίσχυ
ριοθωμεν δη και δικαιώματα

δοσίαςέαν

11

ο ν α δ ι κ η ς

είχεν ή Ρ. Διασπορα έν ΆμεΡικΏ,

όρθοδόξου δ]καιο

κ α

π ό λ ι ν

1

ητο λίαν φυσικΌν να άπαιτήσουν ϊδιον έπίσκοπον ΟΙ 'Έλληνες ΓΟΧ
κατόπιν της άνωτέρω διαγωγης της Ρ. Συνόδου;

'Έως πότε, λοιπόν, ,έν τψ όνόμαπ της αΥαν άκριβείας και όρ

θοδόξου συνεπείας συμνυνάμενος θαεύρίσκεσθε άντιφόσκων εις

'
θ εον

\

"θ'

"'Q

-,

-

'κω αν ρωπους, κατα το ΕΟ'ος του αΥαιπη;ι::ου .μοι π.

χώς, συνθέτουν θλι·βερα.ν :εΙκόνα.. Γρά.ψομεν τοστο, διότι
συΥκεκρφέν'Υ)

μετα. '60λ η ιέΠΎ)λθεεις

σποράς α.πό τοσ

1970

'

,

υγενιου;

..

ο ό δ ε μ. Ι α.

την .α.νωτiρω πορεΙα.ν τΎ)ς' Ρ. Δια.

μέχρι σήμερον, πα.ρα. τα.ς σ~ετικα.ς προειδοποιή

σεις 'ήμών ή~'Y) απότό

'Ιός ΣεπτεμβρΙου

Ε

1971. ('Όρα.
1972, σ. 227) .

σχετικώς κα.ι

Τελικώς ,δι' ,έπιστολΎ)ς 'ήμών ,όπό 'ή,μερομ'Υ)νΙα.ν

Orthodox Word,
20

Φε'6ρ.

1973

μ.'Υ)

πρός

τόν Άρχιγραιμματέα. τΎ)ς Ρ. Συνόδου, έτονΙσα.μεν, Ο'ΤΙ 'ή μελλοντικη κοι
νωνΙα. 'ήμών μετ' α.υτΎ)ς ΔΕΝ ΔΤΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΤΝΕΧΙΣΘΗ,έψ' 000'1

"

lχυτ'Υ)

θ'α.ε-=α.κο
'Ι::
λ ου· θ'
'δ'
,
,
,
'Υ)σ'Ώ Τ'Υ)ν
μοια.ν «οικονο.μΙΚ'Υ)ν»
πορεια.ν.

Δια. πάντα. τα. &νωτέρω,εόελπιστοσμεν, οτι

κα.ι 'ή Έκκλ 'Υ)σΙα. Γ.Ο .Χ. Έλλάιδος
να. ποα.ρα.Τ'Υ)Ρ'Ώ

i&. π α. :θ ώ ς

λ Ι α. ν

ο υ ν τ ό μ ω ς

~α.ρχ-πoυ κ. ΑόξεντΙου), θα. πα.ύσ'Ώ

την ώς άνωτακτικην τΎ)ς ,αιδελψΎ)ς Ρ. Συ

νόδου κα.ι -θα. σπεύσ'Ώ να. &να.σΤ'Υ)λώσ'Ώ τα. «κα.νονικώς» έν προκεφένφ υψ'Υ)
γούμενα. κα.ι ι&.θιεΤΎjθέντα., ,έα.ν βεβα.Ιως έπιΗ\)μ'Ώ να. είνα.ι Ο,τι κα.ι €πα.γyέλ

λεϊ:α.ι, 'μη -θέτουσα. εις
α.ότην ,έν κοινωνΙq.

κ Ρ Ι σ ι ν

διατελοσντα.ς

σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς

η όπαΥομένους

πιστούς

τους προς

...

Έψα.ρμογη OUο μέτρων χα.ι στα.θιμώνεΙς τα.ς κρΙσ,εις κα.Ι ένεργεΙα.ς

τών πιστών .α.ποτελε! ξένον τι κα.Ι παρεΙσα.κτον δια. την εκψρα.σιν μιάς
Όρθο06ξου συνεπεΙα.ς κα.ι γν'Υ)σιόΤ'Υ)τος...
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7)

-

Τέλος άπο του

συνεχως

τηγορητε

"
κω

1966

και έξης δεν έπαύσατε άπο του να κα

,

ακαταπαυστως,

,

'

'Σ ,ε'.
β'Α στοριaς 'Κ.
περιστασει τον

,

"

εν

πανΤ1

'

τοπψ

-

Π ετρον, ως
'δ ησε'ν
Q.

,

και

,

παντOlςΙ

}(
t:VOxov

ποι

κίλων κανονικων παραβάσεων, πραγμα το όποίον δεν παραλείψα
τε να πράξετε και κατα την έν 'Αμερικfj παρουσίαν μου, έπιδει
κνύοντες οϋτω διαγωγην σφόδρα ,άσύρ'φωνον προς Ιερέα του θεου
και συντάκτην των γνωστων δηλώσεων πρΟς το περιοδικΌν «Ό Λό
γος»'15,

Πανοοιολογιώτατε,

Τ α,

\ ανTlκειΡ.εν1κοτητος
,
"

'ά
μετα
π σης ηερι λ'
ηπnκοτητος

και

ανω

τέρω έκτεθέντα τί σημαίνουν δια πάντα γνώστην της Ιστορίας και
του Κανονικου της 'Εκκλησίας Δικαίου;
ηνά'

π ρ ω τ ο ν

Ούχι οη έπιθυμεϊτε δύο

μέν, να όδηγήσητε ωταν το πλήρωμα των έν

,Αμερικfj όρθοδόξων κ,αι συνεπως και των Έλλήνων ΥΠΟΤΗΝ
Ρ. ΔΙΑΣΠΟΡΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, άπαγορεύοντες είδικως τους έ

κεϊ 'Έλληνας δπως έκκλησι6:ζωντω εί,ς την άπο έτων λε1Τουργου
σαν έξαρχίαν ΓΟΧ Έλλάδος, δ1ακηρύσσοντες ταύτην

ν ο ν ι κ ή ν'

δ ε ύ τ ε Ρ ο ν

ά ν τ 1 κ α

δέ, να δικωώσητε ένώπιον της ιστο

ρίας τους σχισμαηκους Ματθωϊκούς, δι' έπισήμου άναγνωρίσεώς

των, ανευ ούδεμιας προηγουμένης μετανοίας και άλλαγης των, πα
γιώσαντες οϋτω και έπισημοποιήσαντες το ένυπάρχον σχίσμα, πρα
ξις ή όποία και μόνον σας Kαθωτξi υπεύΘυνον ίσσβίου μετανοίας;

15.-

16

«Οόδέποτε καΤΎjγγείλαμεν O~OY1δ'ήπoτε ErtE lδΎjμοσΙq. ErtE ~δι

ωτικως δια. τα.ς προσωπικάς του ά.μαρτΙας, τα.ς δποΙας δ Θ.εΟς καΙ μόνον

βε6αΙως ιΜναται να. γινώσκll' 'Η -ηθικόΤΎjς

(Morality

α.ΥΤΙ

imorality)

δέν εμπαδΙζει τ~ν χά.ριν των MυσΤΎjρΙων. Δια. τοϋτο τον λόγον κ:αΙ εγώ,

,

παντοτε συ

λλ'

ειτουργουν μετ

~

,

,

,

~

,~,

αμψατερων, ,επισκοπων και

σταθμίζων τ~ν πρασωπικ~ν α.ξΙαν

fJ

είναι εχιεϊ:νος δ όποΤος διακονεΤ εν

'ti1

, ,
~

~EF'ZWV, ουυεποτε

α.παξΙαν των. Ό Ιδιος δ Χριστος

ΛειτουργΙq..

.. 'Όταν ηρνOU;μεθα

να. συλλειτουργ'ήσωιμεν μετά. τινος επ'ισκόπου fι τινων κλΎjρικων, πάντο

τε επρόκειτο δια. οογματικους λόγου». ΤΗΕ

ΤΟ ΤΗΕ

LOGOS, 1968,

σ.

3---4.

SECOND

LETTER

Έρωτωμενκατόπιν τοότων: ~σXό

ουν ταΟτα καΙ δια. τ~ν α.νωτέρω περΙπτωσιν

16.-

ΟΡΕΝ

fJ

οχ ι;

Δυστυχως ως α.πέΟειξαν τα. πράγματα, το Μα.τθαιί:κΟν σχΙ

σμα έΟΎjμιοuργΨJ:εν κυρΙως δ έπΙσκοπος ΜατθαΤος, δ,ιετ'ήΡΎ)σεν ό π. Είι

28
Διότι ενψ ijσαν ετοιμοι σχεδον να προσέλθουν είς δIαriραγμα
τεύσεις μετα των Χρυσοστοιιικων, πιεζόμενοι, άφ' ένος μέν, εκ της
/

δ η.μιουργηθ εισης

νεας

,

"
"
,
την
αναγνωΡlOιν

καταστασεως μετα

των,

άφ' έτέρου δέ, υπσ ικανης μερίδος κλήρου και λαου των, ερχεσθε
σείς, και εν όμέτρψ περπερί<;ι και κουφότηπ ϊ ν α
ξ ω με ν

τ Ο

κ υ Ρ 1 ώ τ ε Ρ

χ η ς

σ α ς,

τ η ν

ν η ν

'ά ν τ 1 Κ α ν ο ν 1 κ η ν

θ α 1 ϊ κ ω ν,

,
τουτους

λ"
ιαν

ε ν

ν

c

σ η 11 ,ε ί σ ν

Ψ υ χ Ρ Ψ

η τ Ο 1

Tillc:

τ η ς

ε ν ο

ε σ χ ε δ 1 α σ μ έ

π Ρ σ β ο λ η ν

Κ'αΊτη συνεργασί<;ι

π α Ρ α τ Ρ έ

τ ω ν

Ρ. Συνόδου

θ'
"δ \
ανnκανονικως, κα ισταμενοι ουτω
ια

Μ α τ

άναγνωρίζετε

-,

Ι
της ενεργε1ας

σας ταύτης 'άμφότεροι υπεύθυνοι ένώπιον των ιερων Κανόνων!
''Η ,μήπως ή αχρι σήμερον διαγωγή σας δεν δ1ακηρύττει στεν
τορείως την μεγάλην ,επιθυμίαν άλλα και ίσχυραν προσέπ αύτο

πεποίθησίν σας, δπ δΙΚΏ10υοθε δηλαδη και δύνασθε να είσθε ό
μοναδικος

-

γενικΟς εξαρχος των άνθενωnκων Έλλήνων εν Ά

μεριικη, ούχι δμως προς δημιουργίαν αύτοτελους- άνεξαρτήτου,
πλην συνεργαζομένης όρθοδόξου

<Ελληνικης εξcφχίας η δΙΚQlD

δοσίας, άλλα προς ενίσχυσιν 'καΙ

δ 1 ε ύ Ρ υ ν σ ι ΙV

Tilc;

Ρωσι

κης Διασnορας και μόνον;

Κατόπιν των άνωτέρω, πως να μη τυγxάνrι

εκτος πάσης άμ

ΨlΟβητήσεως ή μεγάλη εύθύνη της υμετέρας Συνόδου, ητις ενθαρ
ρύνουσα ύμας εις τας ποικίλας άντικανονικας

ενεργεfας σας, επι

τρέπει είς πάντα γνώστην των εκεί και ενταυθα πραγμάτων να της
KαταλOγίσrι την εύθύνην διεξαγωγης δι' υρων έΗνοψυλεπκου
ρύγματος ύπο το

τ ο ς

τ η ς

π Ρ ο σ ω π ε ί ο ν

κ α ν Ο ν ι κ ό τ η τ ό ς

(ζάντικανονικων

της

μ Ο ν α δ·ι Κ ό τ η

τ η ς

έν μέσψ των λοιπων

όρθοδόξων δικαιοδοσιων;

Διότι κ'αι πάλιν ερωτωμεν'

κη

...

ή εν τοίς προηγουμένOlς

άναπτυ

χθείσα δραστηριότης υμων τί αλλο μαρτυρεί παρα την συνεχιζομέ
νην και αχρι της σήμερον

ε ί ς

β ά ρ ο ς

των XρυσOOΤOμl:Κων

~των εν <Ελλάδι και τfj Διασπορξί- πολπικήν σας;
Ποίος εκ των εν ' Αμερικη 'Ορθοδόξων οιασδήποτε εθνικότητος

διεκήρυξεν όποια διεσαλπίσατε υμειςεν τη άνωτέρω εKτεθείσrι
εΠlΟτολη σας;

(Αϋτη, σημειωτέον, εδημοσιεύθη ώς κύριον αρθρον

yέν~~ς Τ6μπρος κα.Ι εσχά.τως επισημοποΙησεν δ α.ρx~μ. π. Πα.ντελε~μω'l
Μητρό1tοuλος.

29
εις το ύπο την άκτϊνα δράσεως του άνωτέρω καθηγουμένου κυκλο
φορουν φυλλάδιον
Νοεμβρίσυ, Νο

8,

σ.

ORTHODOX CRISTIAN WITNESS,
1 - 4) .

μηνος

Γνωσται της ιερας των Κανόνων φωνης ούδέποτε άπερρίψα
μεν το δυνατον και έπιβεβλημένον 17 της συνεργασίας των Έλλή
νων της Διαοπορας μετα των Σέρβων, Ρώσων, Ρουμάνων, κ.λπ.

(Έννοεϊται, βεβαίως,άνθενωηκων).
του μέχρι του κηρύγματος της

ΠΑΝΤΩΝ

ΤΩΝ

' Απο

του σημείου δ.μως αύ

lά ν α γ κ α σ τ ι κ η ς

ΑΝθΕΝΩΤΙιΚΩΝ

ΟΡθΟΔΟΞΩΝ

ύπαγωγης

ύπο

την

Ρ.

Διασποράν, ή διαφορα εΙναι άβυσσαλέα.
ΔΙΑ ΠΑΣΑΣ ΟθΕΝ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ σας

κ α τ α γ γ έ λ λ ω

ένώπιον του πιστου

ΛαΌυ των ·έν Έλλάδι Παl\αlOηιμερολογπων ώς έπίσης και του όρ
θοδόξου

ά ν θ ε ν ω τ ι κ ο υ

δεινον σπορέα άλλοτρίων κω

έλληνισμου της

δ 1 α 1 Ρ ε τ 1 κ ω ν

,Αμερικης,

ώς

της Έκκλη

σίας του Χριστου κηρυγμάτων. Ή πορεία της έξαρχίας των Έλ
λήνων ΓΟΧ έν

,
την ...

' Αμερικη

,
πρoστατευσn

δεν παρέχει εις ούδένα το δικαίωμα να

ά'ζ
προφ σει μει ονος

...

"

κανονικοτητος

,

καιορ

θ

ο·

δοξίας!
'Άχρι τουδε έξεθέσατε πανελληνίως

και διοριθοδ6ξως

την Ρ.

Διασπόράν, με τας γνωστας μεσολαβήσεις σας ύπερ των άνηκανο

17.-

τ-ην α,νωτΘρω κοινωνία-ν κα-Ι συνεργα-σία-ν επι·6ά.λλει συν τοΙς

α.λλοις κα-Ι ~ σύγχρονος πορ.εία των πραγμ:ά:των, διότι κα.Ι α.νποτε 6'Υ):μι

ouPY'Y)e1,j

μία. α.ότοκέφαλος ορθόδοξος Έκκλ 'Υ)σία τ1jς Άμερικ1jς, κα.Ι πά.

λιν ~ Ρ. Σύνοδος ώς καΙ ~ εξαρχία των Γ.Ο.Χ. θα δια.Τ'Υ)Ρ'Υ)θοσν
κ ρ αν

μ α

τ1jς μJε'Τ' α.ότ1jς κοινωνίας, λόγψ α,κρι6ως τ1jς α,Υθενωτικ1jς πο

ρείας των.

Συνεπως τίς 6.εν διαΒλέπει τ-ην α,νά.γΚ'Υ)ν

σ

u

ν ε Ρ γ α σ ί α ς

απά.ντων των εν Άμερικ1,j ορθοδόξων καΙ τ-ην σύμΠ'Υ)ζ!ιν, διατΙ όχι, μια.ς

κοι ν1jς Συνόδου των; Άλλα καΙ ~ παροσσα χιατά.στασις εαν διαΤ'Υ)Ρ'Υ)θ1,j,
των α,vεςαρτijτων -ητοι Συνόδων Ύι επισκοπων,

κ α Ι

π ά. λ ι ν

~

συνεργασία καΙ πλijΡ'Υ)ς κοινωνία των τυγχά.γει πλέον Ύι α,παραΙΤ'Υ)τος,

ου μόνον διότι δέν παύουν να είναι (~α,δελφα.Ι» Έκκλ'Υ)σίαι, &λλiΧ κυρΙως

διότι συναγωνΙζονται ·εν 'τψ αότψ στΙ6ψ τ1jς α,νΗεvωτικ1jς -ητοι δμολογΙ
α.ς, δπερ καθ' ~μα.ς, πρέπει ν' α,ποτ,ελ1,j στενώτ'ερονκαΙ ίερώτ.ερον ε~σέτι
σύνο.εσμον καΙ προοπόθεσι ν καΙ .αtJτ1jς τ1jς ·εν Χριστψ &ιδελφόΤ'Υ)τός των

!

30
νικων Ματθωϊκων, δδηγήσαντες ταύτην τελικως είς την γνωστην
άπόφασιν της αναγνωρίσεώς των, με τα πικρότατα εκτοτε αποτελέ
σματα της λίαν ανπκανονικης και παρα πασαν ενν'Ο1αν έκκλησιασπ

κου Δικαίου συνεργασίας αναγνωρισάντων και αναγνωρισθέντ.ων ...
Τώρα έπιθυμεϊτε να ΣUγXίσητε και τους έν 'Αμερικft ύπάρχον
τας πιστους του παλωου

έορτολογίου,

και οσους έκ των νεοημε

ρολογπων άποφεύγοντες την οικουμενισnκην

'Εκκλησίαν του 'Ια

κώβου ένουντω μετ' αύτων, ώς εύρισκομένους δηθεν ύπα

,

κ α ν ο ν ι κ ο υ ς

ά ν τ

1

,
" ,
επισκοπους, παρασυροντες συγχρονως κω την
"

Ρ. Δ1ασποραν εις έπικρότησιν της ανωτέρω ανπκανονικης πολιπ
κης σας καΊ θέτοντες εις κρίσιν την άρμον1κην κοινωνίαν των δύο
αδελφων 'Εκκλησιων.

Δια τουτο, πανοοιολογιώτατε, θερμως σας παρακαλουμεν έν
τψ όνόματι του Κυρίου και πάντων των ομολογητων της πίστεώς

μας, δπως παύσητε του λοιπου τας ανωτέρω αδοκίμους και άνπ
κανονικας ένεργείας σας :ιωι αντ' αύτων προσπαθήσητε δμου με
τα της Ρ. Συνόδου να φέρητε εις την τάξιν την τελείως έκτρα
πεϊσαν πάσης λογικης και κανονικότητος Ματθωϊκην παράταξιν18 ,
πριν εΙνω πολυ αργα δι' αύτήν, ύμας και τους συνεργάτας σας .. ·
Εύελπιστουμεν δε τελικως δπ ή προϊσταμένη ύμων έκκλησια
σnκη 'Αρχη θα ανnληφθft έπι τέλους το άδόκφον και ανεπίτρε
πτον του κηρύγματός σας και θα σπεύσ:n να έπανορθώσ:n, οσα κα
κως έδημlΟύργησε τft

npoTponft

και όλιγωρίQ. της, προς κοινον κα

λον του συνόλου άνα τον κόσμονάνθενωπκου μετώπου και δόξαν
της άγίας ήμων 'Ορθοδοξίας. 'Αμήν.
Μετα της έν Κυρίψ αγάπης,
Θεοδώρητος

Μοναχός

Σκήτη ΆγίJας "Αννης

Tft 9:n

Μαρτίου

1973,

llνήρη των Άγίων Τεσο:αράκοντα μιαρτύ ρων.

18.-

Χαρα.ΚΤ'Υ)ριστι,κως α.να.ψέρομεν την τελευτα.ίαν εγκό.κλιον τοΟ

«α.ρχ-που» των κ. Άνδρέου ,εΙς την δποία.ν καί ... πlαν'Υ)γυρικως

σοστομικοΙ Κ'Y)ρόσσovται.
οσιολογιώτα.:τον·

π Ρ α ξ ε

OL

Χρυ

.. α,νευ Θείας Χάριτος! !.. Έρωτωμεν τον παν

συψρωνεΤ ιδια το &'νωτέρω γεγονός, καL α.ν οχι

προς διόρΗωσΙν του;

τ ί

ε

.....

-;

ΒIΒλlΟΓΡΑΦIΑ
--~-

Δια την συγγραφην της παρούσηςεϊχομεν ύπ' αφ-ει τας κάτω
θι πηγας και βοηθήματα:

1.- 'Εnισroλη

του καθηγουμένου π. Παντελεήμονος προς τους

έπισκόπους της Ρ. Διπσπορας ύπο τον τίτλον:

«'Επιστολη

προς τους Σεβασμιωτ6τους και πεφιλημένους πρωθιερόρχας

της Όρθ. Ρωσ. 'Εκκλησίας της Διασπορας». Το κείμενόν της

εΙς
της

ORTHODOX CRISTIAN WITNESS,
6 Νοεμβρίου 1972 (π. ήμ.).

2.-" Αρθρον

νοι

3.-

8.

του πρεσβ. π. Β. Σακ'Καύπο τον τίτλον: «Γιατί άνή

κομεν εΙς την Ρ. Σύνοδογ; ». Κ!είμενόν της εΙς:

LIFE,

Νο

VI,

μηνΌς Μα:ίου

-

ORTHODOX

'Iouviou 1972.

Περ:ιοδικον ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τόμος

1970,

σ.

445-456

ι<:αι

1971,

σ.449-547.

USA, αρθρον του π. J. Meyendorff
έν τψ συλλόγικψ τόμψ ORTHODOXY ΙΝ ΤΗΕ WORLD,
'Αθηνω 1964, ρ. 350--359.

4.-0RTHODOXY

ΙΝ ΤΗΕ

5.-

ΤΗΕ

CHALLENGE OF AMERICA, αρθρον
Upson 'έν τft ά.νωτέρψ συλλογη σ. 360-374.

6.-

Π. Ν. Τρεμπέλα, ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙ

ΚΉ

7.-

METROPOLIA,

Άθηνα:ι.

Τοου π.

1971.

Ι. Καλογήρου, Ο ΚΟΣIΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

'Ορθόδοξα;

διασπορα κατα την

Κινήσεως. θεΟ1σ) νί'κη

έποχην

της

Α

-

Ή

ΟίκουΡ.ενικης

1967.

8.- Timothy Ware, ΤΗΕ ORTHODOX CHURCH:
φάλα/ον DIASPORA AND MISSION.
9.-

Stephen

Ιδίως το κε

HISTORY OF RUSSIAN CHURCH ABROAD 1917 
1971. ''ΕJ.<jδ. Ί. Μονης Μ'εταιμορφώσεως Ηοοτώνης, ρρ. 210.

32

10.-

Μαξίμου Σάρδεων, Το Οίκουμενικον Πατριαρχ.εϊον έν

11.-

ΑΝ ΟΡΕΝ

Όρθοδόξψ Έκκλησίςι. θεσσ.

LETTER

Tfi

1972.

ΤΟ ΤΗΕ LΟGΟΣ,

1968

ρρ.

20.

12.- ΤΗΕ SECOND LETTER ΤΟ ΤΗΕ LOGOS, ρρ. 32.
nville 1968.

Jorda

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ORTHODOX WORD,
TRUE VINE,

Φωνη της 'Ορθοδοξίας.

ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡθΟΔΟΞΩΝ.

ORTHODOX CRISTIAN WITNESS'

σι ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡ

ΧΑΙ.

ORTHODOX LIFE,
IRENIKON,

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ.

ΕΝΟΡΙΑ.

LAFOI TRANSMISE,

Τ ύ π ο ι ζ:

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Β. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑοr,
Ίπποχρσ.ΤOUζ

56,

Τ1jλ.:

624-728 -
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