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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1995 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
1990  
30/1/1990 Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀττικῆς & Μεγαρίδος κ. Ματθαίου πρὸς τὴν Ἱερὰν 

Σύνοδον σχετικὰ µὲ τὸ καθεστὼς διοικήσεως τῶν 2 ἱερῶν Μονῶν. 
... «οἱ Ἱερὲς Μονὲς Παναγίας καὶ Μεταµορφώσεως Σωτῆρος Κερατέας, ἂν καὶ 
εὑρίσκοντο ἐντὸς τῆς ἐπισκοπῆς µου, δὲν ἀποτελοῦν τµῆµα αὐτῆς, ἐφ' ὅσον 
ἕτεροι ἀρχιερεῖς ἱεροπρακτοῦν σ' αὐτές,...» «Ἀκόµη καὶ στὸ θέµα τῆς 
προσφάτου ἐκλογῆς νέου Καθηγουµένου στὴν Ἱ.Μ. Μεταµ. Σωτῆρος, δὲν ἔγινε 
δεκτὴ ἡ ἐπὶ τοῦ θέµατος γνώµη µου ὡς οἰκείου ἐπισκόπου,...»  
... «Καλὸν εἶναι ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, τώρα ποὺ βρίσκεται στὰς δυσµὰς 
τοῦ βίου του, νὰ ρυθµίση συνοδικῶς τὸ ζήτηµα αὐτό, διότι ὡς ἔχει σήµερα 
εἶναι µᾶλλον αἰτία µελλοντικῆς ἔριδος µεταξὺ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων.» 
 

1/8/1990 Μελέτη τοῦ Ἱερ/χου π. Κασσιανοῦ Μπράουν «Ἡ εἰκονογραφικὴ παρουσίαση 
τοῦ Θεοῦ Πατέρα». 
 

3/10/1990 Ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερ/χου π. Ἰωαννικίου Μενιδιάτου γιὰ τὶς εἰκόνες "Φιλοξενίας 
τοῦ Ἀβραὰµ & Εἰς Ἅδου Καθόδου". 
 

25/12/1990 Μελέτη τοῦ Ἱερ/χου π. Χρυσοστόµου (Ἁγιορείτου) «Ἡ Ἁγία Τριὰς εἰς τὴν 
Ὀρθόδοξον Εἰκονογραφίαν». 
 

1991  
29/4/1991 Μὲ ἀφορµὴ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ κυκλοφόρησαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁρίζει Συνοδικὴ 

Ἐπιτροπή (µὲ πρόεδρο τὸν Σεβ. κ. Νικόλαο, καὶ µέλη τὸν Σέβ. κ. Χρυσόστοµο 
καὶ τόν π. Κήρυκο) γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτηµα περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῆς 
Ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως. 
 

1/8/1991 Β΄ ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερ/χου π. Ἰωαννικίου περὶ τῶν ἰδίων θεµάτων. 
 

5/8/1991 Ὁ ἱερ/χος π. Ἀµφιλόχιος καταθέτει στὴν ἁρµόδια Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐργασία 
µὲ τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων Ἁγίας Τριάδος & Ἀναστάσεως. 
Τὸ περιεχόµενο τῆς ἐργασίας διέρρευσε καὶ σὲ ἐξωσυνοδικὰ πρόσωπα. 
 

16/9/1991 Ὁ κ. Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος δηµοσιεύει ἐπιστολὴ του χρησιµοποιῶντας 
πρῶτος τὸν ὅρο "εἰκονοµαχία". 
 

-/9/1991 Τὸν Σεπτέµβριο τοῦ '91 κυκλοφορεῖ ἡ ἐργασία τοῦ µον. Χρυσαφίου «Περὶ 
εἰκονογραφίας». 
 

19/9/1991 Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπέβαλε τὴν µελέτην καὶ τὰ 
πορίσµατά της, τὰ ὁποῖα λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπεφάνθη (µὲ τὸ ὑπ' 
ἀρ. πρωτ. 2546/24-10-91) ὅτι: «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δηµιουργοῦνται ἔριδες, 
ἀλλὰ ὀφείλοµεν νὰ δεχόµεθα καὶ εὐλαβούµεθα ἅπαντες ὅ,τι ἡ µακραίων 
παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἐδέχθη καὶ ηὐλαβήθη». Ἐν τέλει ἀπεφάσισεν «ὅπως 
ἡ ὑπάρχουσα Ἐπιτροπὴ διευρυνθῆ» µὲ τοὺς π. Στέφανο, π. Νεόφυτο, π. 
Ἀµφιλόχιο, π. Χρυσόστοµο (Κατουνακιώτη), π. Εὐστάθιο καὶ τὸν θεολόγο κ. 
Ἐλ. Γκουτζίδη. Πρόεδρος ὁρίστηκε καὶ πάλι ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος καὶ µέλη ὁ 
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Σεβ. κ. Χρυσόστοµος καὶ ὁ Ἀρχ/της π. Κήρυκος. «Ἐζητήθη ἐπίσης ὅπως ἡ 
Ποιµαντορικὴ - ἐνηµερωτικὴ Ἐγκύκλιος ἐκδοθῆ τὸ δυνατὸν γρηγορότερον... 
ἵνα παύσουν τὰ σκάνδαλα καὶ αἱ διχοστασίαι... Ἐπίσης ἐζητήθη ἐὰν ὑπάρξη 
δυνατότης νὰ ἑτοιµασθῆ µέχρι τὴν 30-10-91 σχέδιον τουλάχιστον, ἀφοῦ 
προηγουµένως συγκληθῆ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ τὰ νέα µέλη της.» 
 

30/10/91 Β΄ ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερ/χου π. Κασσιανοῦ, συµπληρωµατικὴ τῆς πρώτης. 
 

11/10/91 Ὁ Ἱερ/χος π. Εὐθύµιος κυκλοφορεῖ «Ἐγκύκλιο Ἐπιστολὴ» στὴν ὁποία µεταξὺ 
ἄλλων ἀναφέρει ὅτι: 
1) «Ἠθετήσαµεν τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας», 2) «Ἐξεφύγοµεν τῆς γραµµῆς 
πλεύσεως τοῦ Ἁγίου Πατρὸς κυροῦ Ματθαίου...», 3) «Ἑπταίσαµεν καὶ διὰ 
τοῦτο παιδευόµεθα οὐχὶ ὡς ἄτοµα ἀλλ' ὡς Ἐκκλησία», 4) «Ἐδέχθηµεν 
χειροθεσίαν ἀπὸ τοὺς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς... καὶ ἐξηγοῦµαι ἐφ' ὅσον µᾶς 
περιρρέει ἡ ἀνοµία τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971...». 
 

24/10/91 Συνεδρίαση τῆς Ἐνδηµούσης Ἱερὰς Συνόδου. Σὲ ἐρώτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
ἐὰν ἑτοιµάσθηκε τὸ σχέδιο τῆς Ἐγκυκλίου, ἀντὶ νὰ ἀπαντήσει ὁ πρόεδρος τῆς 
ὁρισθείσης Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς, Σεβ. κ. Νικόλαος, ἀπήντησε ὁ Σεβ. κ. 
Ματθαῖος, λέγοντας τὰ ἑξῆς: «Δὲν ὑπάρχει Συνοδικὴ Ἐπιτροπή. Αὐτὴν τὴν 
ὥρισε µόνος του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, χωρὶς νὰ ἐγκρίνωµεν ἐµεῖς. Ἀλλὰ καὶ δὲν 
χρειάζεται σχέδιον τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ἐγκύκλιον, ἀλλὰ µόνον τὰ πρακτικὰ 
τῆς περασµένης Ἱεραρχίας, τὰ ὁποία θὰ φωτοτυπήσωµεν καὶ θὰ διαβαστοῦν 
κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Συνδέσµου (σ.σ. ἐννοεῖ τοῦ ΙΦΣΚΑΕΕ. 
ΓΟΧ.) τὴν 31-10-91 καὶ νὰ βάλουµε τοὺς Κληρικοὺς ὅλους νὰ τὰ 
ὑπογράψουν». 
 

1992  
14/1/92 Συνεδρίαση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς περὶ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ἀποτελουµένη 

ἀπό τους: (Πρόεδρο) Σεβ. Πειραιῶς & Νήσων κ. Νικόλαο, (Μέλη) Σεβ. 
Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστοµο, Ἀρχιµ. π. Κήρυκο Κοντογιάννη, Ἀρχιµ. π. Στέφανο 
Τσακίρογλου, Ἱεροµ. π. Χρυσόστοµο Τζανῆ, Ἱεροµ. π. Ἀµφιλόχιο Ταµπουρᾶ, 
Ἱεροµ. π. Νεόφυτο Τσακίρογλου, Ἱερέα π. Εὐστάθιο Τουρλῆ καὶ θεολόγο κ. 
Ἐλ. Γκουτζίδη.  
Ἀποφασίσθηκε ὁµόφωνα ὅπως... «Ἡ τελικὴ διατύπωσις τῆς Ἐγκυκλίου 
ἀνατεθῇ εἰς τούς: Ἀρχ/την Κήρυκον, Ἱερέα Εὐστάθιον, Ἱεροµ. Νεόφυτον καὶ 
θεολόγον κ. Ἐλευθ. Γκουτζίδη οἱ ὁποῖοι θὰ τὴν ὁλοκληρώσουν ἐντὸς δύο 
ἡµερῶν». 
 

22-23/1/92 Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀποδέχεται τὸ 
ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς συνταχθὲν κείµενο καὶ ὑπογράφει τὴν ὑπ' ἀρ. 
πρωτ. 2566/23-1-92 Ποιµαντορικὴ Ἐγκύκλιο περὶ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. 
 

16/5/92 Ὁ σάλος περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων συνεχίζεται σφοδρότερος µὲ τὴν κυκλοφορία 
ἀνωνύµων ἐντύπων καὶ τῆς ψευδωνύµου ἐπιστολῆς «Μυστιγνιώτη». Ἡ Ἱ. 
Σύνοδος γιὰ τούς ἀνωτέρῳ λόγους ὁρίζει Συνοδικὴ Ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπή «διὰ 
νὰ ἐξετάσει τὰ ἀνωτέρω ἔντυπα καὶ γενικῶς πᾶν ὅ,τι ἔχει σχέσιν µὲ τὸν 
ἐσχάτως δηµιουργηθέντα σάλον µὲ ἀφορµὴν τὰς Ἱερὰς Εἰκόνας καὶ νὰ 
εἰσηγηθῆ σχετικῶς τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἱεραρχίας.» 
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27/8/92 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀφοῦ πρότεινε γιὰ πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς κατὰ τὴν 
τάξιν τὸν ἔχοντα τὰ πρεσβεῖα τῆς ἀρχιερωσύνης Μητρ. Μεσσηνίας κ. 
Γρηγόριον, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε - καθὼς καὶ οἱ ὑπόλοιποι κατὰ σειρὰν 
Μητροπολίτες - ὁρίζει (µὲ τὸ ὑπ' ἀρ. πρωτ. 2598/27-8-92) τὸν πρόεδρο τῆς 
προηγουµένης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, Μητρ. Πειραιῶς καὶ Νήσων κ. Νικόλαον, 
µὲ α΄ βοηθὸ τὸν ἀρχιµ. π. Κήρυκο Κοντογιάννη καὶ β΄ βοηθὸ τὸν ἱερέα π. 
Δηµήτριο Τσαρκατζόγλου. Ὁρίζεται δέ, ἡ ἐπιτροπὴ νὰ παρουσιάσει τὰ 
πορίσµατά της στὴν προσεχῆ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας 21-22/10/92. Εἰς τὴν 
Ἀνακριτικὴν Ἐπιτροπὴν ἐκλήθησαν ἅπαντες οἱ καταγγελθέντες καὶ 
παραπεµφθέντες κληρικοί, ὡς καὶ ὅσοι ἠσχολήθησαν µὲ τὰ θέµατα αὐτά, καὶ 
ἐδήλωσαν, ὅτι ἀποδέχονται ἀνεπιφυλάκτως τὴν Ποιµ. Ἐγκύκλιο ὑπ' ἀρ. 
2566/23-1-92, τὴν ἀφορῶσαν τὰς συγκεκριµένας Ἱερὰς Εἰκόνας. 
 

21/9/92 Ὁ µοναχός Ἀναστάσιος Μπαλάσκας ἀποστέλλει πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον, τήν 
Ἱερά Σύνοδο καί πάσας τᾶς Ἱεράς Μητροπόλεις ἐπιστολή σχετικά µέ τό θέµα 
τῶν Ἱερών Εἰκόνων µέ τόν τίτλο «ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ». 
 

21-23/10/92 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐνεργήσασα ὡς Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον, ἀφοῦ ἤκουσε 
τὰς ἀπολογίας ὅλων τῶν προσελθόντων, ἄλλους µὲν ἠθώωσε καὶ ἀπήλλαξεν 
πάσης κατηγορίας, ἄλλους δὲ παρέπεµψε πάλιν εἰς τὴν Ἀνακριτικὴν Ἐπιτροπὴν 
πρὸς διευκρίνισιν τινῶν σηµείων τῆς ἀπολογίας των. Διὰ τοὺς µὴ 
προσελθόντας εἰς τὴν Ἀνακριτικήν Ἐπιτροπήν, Ἀρχιµ. π. Εὐθύµιον Ἐπιφανίου, 
Ἁγιορείτας Πατέρας καὶ κ. Π. Ἀλεξόπουλον, ἐδόθη ἐντολὴ νὰ κληθοῦν ἐκ νέου.  
Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς 21-23 Ὀκτωβρίου 1992, ἡ Ἀνακριτικὴ 
Ἐπιτροπὴ παρουσίασεν ἐπὶ τριήµερον τὸ ἔργο της, ἤτοι τὰς Ἀπολογίας καὶ 
καταθέσεις τῶν προσελθόντων εἰς αὐτήν, καὶ ἐν κατακλεῖδι πρότεινε τὰ 
κάτωθι: 
α) Ἔκδοση διευκρινιστικῆς καὶ εἰρηνευτικῆς Ἐγκυκλίου µετὰ τὴν ὁλοκλήρωση 
τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς, 
β) Ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἐκδοθῆ σύντοµος Ἀνακοίνωσις, ἥτις θὰ ἐντέλλεται 
πρὸς πάντας τὴν κατάπαυσιν τῶν γραπτῶν καὶ προφορικῶν ἀντεγκλήσεων, 
γ) Μετὰ τὰ ἀνωτέρω, νὰ πραγµατοποιηθῆ Ἀρχιερατικὸν καὶ Πανιερατικὸν 
συλλείτουργον. 
(Στὴν πρότελευταία σελίδα τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνεδριάσεως καταγράφτηκε 
ὅτι ὁ Σέβ. κ. Ματθαῖος στὴν διάρκεια τῆς συνεδρίασης δήλωσε µεταξὺ ἄλλων 
ὅτι:  
Ἅγιος Ἀττικῆς: - Ἂν δὲν βγάλατε Ἐγκύκλιο, θὰ βγάλω ἐγὼ µόνος µου, διότι 
διασύροµαι. 
Ἅγιος Πειραιῶς: - Νὰ περιµένετε ὀλίγον Σεβ/τε, ἕως ὅτου τελειώση τὸ 
ἀνακριτικὸν ἔργον.) 
 

1993  
14/1/93 Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας µὲ τὸ ὑπ' ἀρ. πρωτ. 

41/14-1-93 ἔγγραφό της «Πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας 
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος» ἀπαντᾶ σὲ ἐπιστολὴ ἀπευθυνόµενη «πρὸς τοὺς Ἁγίους 
Ἀρχιερεῖς καὶ Πνευµατικοὺς Πατέρας τῆς Παράταξής µας τοῦ Ἁγίου µας 
Πατρὸς Ματθαίου» καὶ ὑπογραφοµένη ἀπὸ τρεῖς Μοναχάς: µ. Φωτεινή, µ. 
Εὐνίκη, µ. Ὡραιοζήλη. 
Στὸ ἔγγραφο τῆς Μονῆς ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἀνωτέρῳ Μοναχές (οἱ ὁποῖες ζοῦν 
ὡς ἰδιόρρυθµες ἐκτὸς τῆς Μονῆς, σὲ δύο κελλιὰ ἐντὸς τοῦ λαχανόκηπου κοντὰ 
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στὴ θάλασσα) κατηγοροῦν τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν καὶ τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν γιὰ εἰκονοµαχικὰ φρονήµατα καὶ πράξεις. Στὶς κατηγορίες αὐτὲς 
ἡ Ἱ. Μονὴ ἀπαντᾶ µεταξὺ ἄλλων ὅτι:  
«(1) Καταδικάζοµεν τὴν ἐνέργειαν τῶν τριῶν Μοναζουσῶν ὡς παράνοµον, 
ἀντικανονικήν, ἀπαράδεκτον δι' Ὀρθοδόξους Μοναχὰς καὶ ὕποπτον καὶ διὰ τήν 
Ἱερὰν Μονὴν ἀλλὰ πολὺ περισσότερον διὰ τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν, τὸν Κλῆρον 
καὶ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν.»...  
... «(5) Εἰδικώτερον ἐν ὄψει τῶν ἐσχάτων σκανδάλων ἐπὶ τῆς προσκυνήσεως 
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων: 
Ἐµµένοµεν ἅπασα ἡ ἀδελφότης εἰς τὴν προσκύνησιν τῶν περὶ ὧν αἱ 
ἀµφισβητήσεις Ἁγίων Εἰκόνων, ὡς ἐκ παραδόσεως παρελάβοµεν µὲν παρὰ τοῦ 
Ἁγίου Πατρὸς ἡµῶν Ματθαίου, ἐδιδάχθηµεν δὲ κατὰ καιροὺς παρὰ τοῦ 
Πνευµατικοῦ ἡµῶν Πατρὸς Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, καὶ ὡς ἐσχάτως 
διετυπώθη παρ' ὑµῶν τῆς Σεπτῆς ἡµῶν Ἱεραρχίας διά τῆς ἀπὸ 23-2-92 
Συνοδικῆς Ποιµαντορικῆς Ἐγκυκλίου.»... 
... «Ὅσα λοιπὸν αἱ τρεῖς Μοναχαὶ διατυπώνουν εἰς τὴν ἐπιστολὴν των περὶ 
ἀντιθέτου πρὸς τὴν Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον τακτικῆς τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος ἢ 
περὶ ἀντιορθοδόξων καὶ εἰκονοµαχικῶν ἐνεργειῶν ἄλλων Μοναζουσῶν εἶναι 
ἀσύστολα καὶ κακοήθη ψεύδη καὶ φοβεραὶ συκοφαντίαι.» 
Τὸ κείµενο ὑπογράφει ἡ Γερόντισσα Ἐπιστήµη (Ἡγουµένη) καί «Τὰ Μέλη τῆς 
Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς», δέκα Μοναχὲς µεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ µετέπειτα 
ἡγουµένη Μοναχὴ Νεκταρία, ἡ ὁποία µετὰ τὸ σχίσµα τοῦ 1995 ἀκολούθησε 
τούς «Πέντε Ἀρχιερεῖς» καὶ ἡ νῦν ἡγουµένη τῆς µερίδος τῶν µοναζουσῶν ποὺ 
ἀκολουθοῦν τήν «Σύνοδο τῶν Πέντε Ἀρχιερέων», Μοναχὴ Βενερία. 
 

15/1/93 Ἡ Ἐνδηµοῦσα Ἱερὰ Σύνοδος µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. πρωτ. 2646/15-1-93 ἀπόφασή της 
πρὸς διευκόλυνση τοῦ ἔργου τῆς Ἀνακριτικῆς περὶ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων 
Ἐπιτροπῆς ὁρίζει τὴν διεύρυνση τῆς Ἐπιτροπῆς µὲ 2 ἐπιπλέον µέλη, τὸν Σεβ. 
Ἀττικῆς & Μεγαρίδος κ. Ματθαῖο καὶ τὸν Σεβ. Ἀργολίδος κ. Παχώµιο. 
 

2/2/93 Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς Σεβ. κ. Ματθαῖος ἀποστέλλει «Παραίτηση - 
Καταγγελία πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ. κ. Νικόλαο», 
µὲ τὴν ὁποία ἀρνεῖται νὰ συµµετάσχει στὴν ἐπιτροπή, διότι ὡς ἔχων αὐτὸς τὰ 
πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης ἔναντι τοῦ Σέβ. κ. Νικολάου, ἔπρεπε ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας νὰ ὁρίσει αὐτόν ὡς πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. 
Καταγγέλει λοιπὸν τὸ γεγονὸς ἀναφέροντας ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς: 
«Ὅθεν, πόθεν ἀρύεται τὸ δικαίωµα τοῦτο ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης νὰ διορίζη 
ἐπικεφαλής «Ἐπιτροπῆς» κατὰ τὰ πρεσβεῖα νεώτερον; Τὶ ἔχετε νὰ εἴπητε 
Μακαριώτατε, ἐὰν ἐκφωνήσω ὅλως δεδικαιολογηµένως: Ἰδοὺ τὸ 
Πραξικόπηµα. Ἰδοὺ ἡ ἀνατροπὴ τῆς αἰωνοβίου τάξεως καὶ τοῦ θεσµικοῦ 
πλαισίου τῆς Ἐκκλησίας;...» 
 

6/2/93 Ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος ἀπαντᾷ, γράφωντας µεταξὺ ἄλλων... «Κατ' ἀρχήν, 
ἐπαναλαµβάνω, δὲν ὡρίσθη νέος Πρόεδρος, ἀλλὰ παρέµεινεν ὁ ἀπ' ἀρχῆς 
ὁρισθεὶς καὶ ἀναλαβών Πρόεδρος, καὶ τοῦτο µετὰ τὴν ἐπίµονον ἰδικήν του (σ.σ. 
τοῦ Σεβ. Ματθαίου) ἄρνησιν νὰ ἀναλάβη τὸ ἀνακριτικὸν ἔργον ὅταν ἀπ' ἀρχῆς 
ἔγινεν ἡ ἀνάθεσις.» ... «Ἂς ἐξετάσωµεν ὅµως καὶ περὶ τοῦ «Πρωτείου Τιµῆς» 
τοῦ ἐκ τῶν πρεσβεῖων ἀπορρέοντος. Διὰ ποῖα πρεσβεῖα ὁµιλεῖ ὁ ἀδελφὸς καὶ 
συνεπίσκοπός µας; Ἀγνοεῖ ὅτι ἐξελέγηµεν ἐν τῇ ἰδίᾳ ἡµέρα καὶ ἐν µιᾷ συνεδρίᾳ 
καὶ ὅτι ἐχειροτονήθηµεν κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπίσης ἡµέραν εἰς δύο παραλλήλους 
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θείας Λειτουργίας; Ἐδόθησαν ὅµως εἰς τὸν ἀδελφὸν τὰ πρεσβεῖα, διότι ἡ 
λειτουργία καθ' ἥν ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία του προηγήθη κατὰ ἕνα τέταρτον 
τῆς ὥρας τῆς παραλλήλου θείας Λειτουργίας καθ' ἥν ἔλαβεν ἡ ἰδικὴ µου 
χειροτονία. Θὰ ἠδυνάµην νὰ ἰσχυρισθῷ περὶ ἴσων πρεσβεῖων, ἀλλὰ ἀπορῶ 
αὐτὰ µᾶς ἔλειψαν; Δὲν µᾶς ἀρκεῖ, ὅτι ἔλάβοµεν το Ἐπισκοπικόν ἀξίωµα, καὶ 
δὲν διερωτώµεθα ὁποίας τιµῆς ἠξιώθηµεν καὶ µᾶς ἀπασχολοῦν τὰ πρεσβεῖα, τὰ 
πρωτεῖα καὶ τὰ προεδρεῖα; Ἀδελφοί µου, πρέπει νὰ πενθήσωµεν καὶ νὰ 
κλαύσωµεν, διότι ἐφθάσαµεν εἰς τοιοῦτο σηµεῖον». 
 

7/2/93 Μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα, ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς τῆς Ἱ. Συνόδου π. 
Κήρυκος καλεῖ τοὺς ἀρχιερεῖς σὲ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας στὶς 26/2/93, ἔχοντας 
στὴν ἡµερήσια διάταξη, µεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ κάτωθι θέµατα: 
α) Εἰσήγησις - Προτάσεις τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ/του 
Μητρ. Πειραιῶς καὶ Νήσων κ. Νικολάου. 
β) Καταδίκη τῶν εἰκονοµαχικῶν καὶ ἀντορθοδόξων φρονηµάτων. 
 

14 & 23/2/93 Ὁ Ἱερ/χος π. Εὐθύµιος κυκλοφορεῖ δύο ἐπιστολές του, στὶς ὁποῖες συκοφαντεῖ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα καὶ τὸν Ἀρχιγραµµατέα π. Κήρυκο ὅτι εἰσάγουν 
«νέα αἵρεσιν». 
 

26/2/93 Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Σέβ. Ματθαῖος καταθέτει "σχέδιον ἐγκυκλίου" 
ἀγνώστου συντάκτου, µὲ τὴν ἀπαίτηση νὰ ὑπογραφῄ ἀπὸ ὅλους ὡς 
καταδικάζον κακόδοξα φρονήµατα. Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ λοιπὸν τοῦ σχίσµατος, 
ἐφόσον ὅποιος δὲν θὰ ὑπέγραφε θὰ χαρακτηριζόταν ὡς "εἰκονοµάχος" ἤ 
"κρυπτοεικονοµάχος" ἢ ὅτι ἐκάλυπτε τοὺς εἰκονοµάχους, ὑπεγράφη τὸ σχέδιο 
ἀπὸ ὅλους. Πλὴν ὅµως ἐδώθη στὴν Ἐνδηµοῦσα Σύνοδο ἡ ἐντολὴ νὰ ἐνεργήσει 
γιὰ τὰ περαιτέρῳ, δηλαδὴ τὴν διόρθωση τῶν ὅποιων σφαλµάτων, τήν τελικὴ 
διατύπωση καὶ τὴν ἀποστολὴ τῶν τυπογραφικῶν "δοκιµίων" στοὺς Ἀρχιερεῖς 
γιὰ τὴν µελέτη - ἔγκρισή τους. 
Ἐπιπλέον νὰ ὑπογράψουν καὶ τὰ δύο µέλη τῆς Ἐνδηµούσης Συνόδου (ὁ Σεβ. 
Νικόλαος καὶ ὁ Σεβ. Ματθαῖος) τό "τυπωθήτω" καὶ κατόπιν νὰ παραλάβει ὁ 
Ἀρχιγραµµατεύς π. Κήρυκος τά "δοκίµια" νὰ τὰ ἀποστείλῃ στὸ τυπογραφεῖο 
γιὰ τὴν τελικὴ ἐκτύπωση καὶ δηµοσίευση τῆς Ἐγκυκλίου ἀπὸ τὸ ἐπίσηµο 
δηµοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς Ἱ. Συνόδου τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ." 
 

19/3/93 Συνεδρίαση τῆς Ἐνδηµούσης Ἱ. Συνόδου στὴ ὁποία ὁ Ἀρχ/τεὺς π. Κήρυκος 
καταθέτει «ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ» σχετικὰ µὲ τὸ σχέδιο τῆς «Β΄ 
Ἐγκυκλίου» στὴν ὁποία καταλήγει µὲ τὴν πρόταση... «Νὰ ἀποσυρθῆ ἡ 
«ἐγκύκλιος» διὰ νὰ διορθωθῆ ἐν Συνόδῳ µὲ ἠρεµία καὶ νηφαλιότητα καὶ νὰ 
δηµοσιευθῆ, ἀφοῦ ὁλοκληρωθῆ τὸ Ἀνακριτικὸν ἔργον, ὡς ἀποφάσισε καὶ ἡ 
προηγούµενη Ἱεραρχία τῆς 21-23/10/92» ... «Δηλώνω ὅµως ὅτι δὲν δύναµαι νὰ 
ὑπογράψω τὰ κείµενα ταῦτα ὡς ἔχουν, διὸ καὶ ἀποσύρω τὴν ὑπογραφὴ µου ἕως 
ὅτου γίνουν πραγµατικαί, οὐσιαστικαί, δίκαιαι καὶ ἀνταποκρινόµεναι εἰς τὸν 
σκοπὸν τῆς Ἀποφάσεως καὶ τῆς «ἐγκυκλίου» διορθώσεις καὶ τροποποιήσεις». 
 

26/3/93 Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς κ. Ματθαῖος κυκλοφορεῖ µὲ δική του πρωτοβουλία τήν «Β΄ 
Ἐγκύκλιο» χωρὶς τὴν τελικὴ µελέτη καὶ ἔγκριση τῶν τυπογραφικῶν δοκιµίων 
ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τελικοῦ 
"τυπωθήτω" ἀπὸ τὸν Σεβ. Νικόλαο, ἀντίθετα µὲ ὅ,τι εἶχε ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὴν 



 6 

ὁλοµέλεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὶς 26-2-93. 
 

5/4/93 Σὲ ἀλλεπάλληλες συνεδριάσεις τῆς Ἐνδηµούσης Συνόδου καὶ τῆς Ἱεραρχίας ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας, ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικόλαος καὶ ὁ Σεβ. Κιτίου κ. 
Ἐπιφάνιος, ἀποσύρουν τὶς ὑπογραφές τους ἀπὸ τὸ σχέδιο τῆς Β΄ Ἐγκυκλίου 
διαµαρτυρόµενοι τόσο γιὰ τὸν αὐθαίρετο τρόπο µὲ τὸν ὁποῖον ὁ Σεβ. Ματθαῖος 
ἐκυκλοφόρησε τήν «Β΄ Ἐγκύκλιο», ὅσο καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἐν λόγῳ 
ἐγκύκλιο: 
α) Γίνεται παραχάραξις τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ζ΄ Οἱκ. Συνόδου, 
β) "Καταδικάζεται καὶ ἀναθεµατίζεται" ἡ διδασκαλία µιᾶς µεγάλης µερίδος 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ 
γ) Καταδικάζεται, ἀναθεµατίζεται καὶ ἀποκηρύσσεται ἡ µελέτη τοῦ π. 
Χρυσαφίου, ἡ ὁποία οὔτε ἀνεγνώσθη ἐν Συνόδῳ, οὔτε κατεδικάσθη ὡς 
αἱρετικὴ ἀπὸ καµµία Συνοδικὴ Ἐπιτροπή. 
 

17/4/93 Κυκλοφορεῖ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ µοναχοῦ π. Ἀναστασίου Μπαλάσκα µὲ τίτλο 
«Ὁµολογία». 
 

28-29/5/93 Συνεδρίαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. «... Ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς καταδίκης 
τῶν ἀντορθοδόξων & βλασφήµων ἐκφράσεων, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν εἰς 
ὡρισµένα συγγράµµατα - µελέτας τῶν κληρικῶν Ἱερ/χου π. Κασσιανοῦ 
Μπράουν, Ἱερ/χου π. Ἰωαννικίου Μενιδιάτη, Ἱερ/χου π. Ἀµφιλοχίου Ταµπουρᾶ 
καὶ Μοναχοῦ π. Ἀναστασίου Μπαλάσκα, ἀπεφασίσθηκαν τὰ κάτωθι: 
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει ἀπεριφράστως τὰς ἀντορθοδόξους, βλασφήµους 
καὶ ἄγοντας εἰς αἵρεσιν ἐκφράσεις, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν εἰς τὰ συγγράµµατα 
- µελέτας - ἐπιστολὰς τῶν ἀνωτέρῳ κληρικῶν. 
 

8/4/93 
    
8/9/93 

Μὲ µιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιστολές τους, τόσο πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδο, 
ὅσο καὶ πρὸς τὶς ἐνορίες καὶ τοὺς λαϊκούς, Ἁγιορεῖτες µοναχοί (εἴτε 
µενοµονένως, εἴτε ὁµαδικῶς) καταγγέλουν ὡς αἱρετικὴ τὴν ἐργασία τοῦ π. 
Χρυσαφίου καὶ ἀπαιτοῦν τὴν καταδίκη της καὶ τὴν ἄµεση ἔκδοση - δηµοσίευση 
τῆς «Β΄ Ἐγκυκλίου», στὸ περιοδικὸ τῆς Ἱ. Συνόδου. 
 

22/10/93 Κυκλοφορεῖ ἔγγραφο µὲ τὴν διεύθυνση τῶν γραφείων τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ µὲ 
τὸν τίτλο «Διευκρίνισις - Ἀπόφασις», στὸ ὁποῖο µεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται ὅτι 
«Δὲν ὑπῆρχε ἐκβιασµὸς καὶ ἀπειλὴ κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 26-2-93 (σ. σ. 
ἡµέρα ὑπογραφῆς τοῦ σχεδίου τῆς Β΄ Ἐγκυκλίου) ἀλλὰ συνδιασκέφθηµεν καὶ 
ἀπεφασίσαµεν καὶ συνυπογράψαµεν, ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ. Δὲν ὑπῆρχεν κανεὶς 
ἀπολύτως ἐκβιασµός, οὔτε καθεστὼς ἐκβιασµοῦ ἀπὸ οἱονδήποτε.» Τὸ κείµενο 
ἐπιχειρεῖ νὰ ὑπερασπίσει: 
α) τόσο τοὺς Σεβ. Ματθαῖο καὶ Χρυσόστοµο, λέγοντας ὅτι «Δὲν ἀποτελοῦµεν 
ἄθλιον µηχανισµόν, ἢ ὄργανα τινὸς µηχανισµοῦ, & οὔτε εἶναι συνεργάται 
µηχανισµοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. 
Ματθαῖος καὶ Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστοµος» ... «Δὲν ὑπῆρξε σχέδιον ἀνατροπῆς 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. Ματθαίου», 
β) ὅσο καὶ τὸ δηµοσιευθὲν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ματθαίου κειµένου τῆς «B΄ 
Ἐγκυκλίου» λέγοντας ὅτι «Δὲν εἴπαµε πράγµατα δικά µας, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ τὸ 
ἐνδεχόµενο τῆς πλάνης».  
Ἐπιπλέον χαρακτηρίζονται ὡς «ἐσκοτισµένοι κατήγοροι κατὰ τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν 
Συνόδου» οἱ Ἐλ. Γκουτζίδης καὶ π. Χρυσάφιος οἱ ὁποῖοι «πλανῶνται οἰκτρῶς», 
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ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὸν κ. Ἐλ. Γκουτζίδη «ἀποφασίζοµεν καὶ κανονίζοµεν αὐτὸν νὰ 
ἀπέχῃ τοῦ λοιποῦ νὰ ὁµιλῆ ἀπὸ τοῦ ἄµβωνος ὡς καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας ἕως 
ὅτου διορθωθῆ καὶ ζητήση τὴν συγχώρησιν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.» 
Τὸ κείµενο κυκλοφορεῖ εἴτε µονοσέλιδο µόνο µὲ τὶς ὑπογραφές, εἴτε δισέλιδο 
µόνο µὲ τὰ ὀνόµατα, ἑπτά (7) Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἐµφανίζονται ὡς «Τὰ Μέλη 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», χωρὶς ὅµως νὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἡ γνωστὴ σφραγῖδα ποὺ 
συνοδεύει ὅλα τὰ Συνοδικὰ ἔγγραφα, οὔτε ὁ ἀπαραίτητος ἀριθµὸς 
πρωτοκόλλου, οὔτε οἱ ἀπαραίτητες ὑπογραφὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ 
Ἀρχιγραµµατέως τῆς Ἱ. Συνόδου. Παραµένει δὲ ἄγνωστος ὁ χῶρος ὅπου 
συνεδρίασαν οἱ φερόµενοι ὡς ὑπογράψαντες ἀρχιερεῖς την ἐν λόγῳ 
«Διευκρίνισῃ - Ἀπόφαση.» 
 

17/11/93 Μὲ τήν ὑπ' ἀρ. πρωτ. 2714/17-11-93 ἀπόφαση τῆς Ι. Σύνόδου... 
«Γνωστοποιεῖται ... ὅτι οἱ Ἱερεῖς π. Κασσιανός, π. Ἀµφιλόχιος καὶ π. Εὐθύµιος 
τελοῦν ἐν ἀργίᾳ καὶ ἤδη παρεπέµφθησαν εἰς το Πρωτοβάθµιον δι' Ἱερεῖς 
Συνοδικόν Δικαστήριον, διὰ κανονικὰς παραβάσεις»... 
... «Γνωστοποιεῖται ἐπίσης ὅτι τα ἀπὸ τὸ 1989 κυκλοφορηθέντα ἔντυπα τῶν 
ἀνωτέρῳ κληρικῶν, τὰ ὁποία ἅπτονται θεµάτων & τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τῆς 
"Χειροθεσίας" καὶ τὰ ὁποία δὲν ἐκφράζουν ἀπόψεις καὶ γνώµας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου εἶναι ἀπορριπτέα καὶ καταδικαστέα.» 
 

15/12/93 Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεταµορφώσεως δηµοσιεύει τὴν ὑπ' ἀρ. πρωτ. 140/15-12-93 
«ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΟΥΒΑΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» στὴν ὁποία ἀναφέρεται µεταξὺ ἄλλων ὅτι... «Ἡµεῖς µέτ' εὐλαβίας 
σεβόµεθα καὶ τιµητικῶς προσκυνοῦµεν ἀπάσας τὰς Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Εἰκόνας, 
ὅπως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διεφυλάχθησαν καὶ ὅπως αὐτὰς παρελάβοµεν παρὰ τῶν 
Πατέρων ἡµῶν καὶ παρὰ τοῦ κτήτορος ἡµῶν Ἁγίου Πατρὸς Ματθαίου.»... 
«Ἡµεῖς ἐν τῇ προσκυνήσει τῶν παραδεδοµένων ἡµῖν ἱερῶν Εἰκόνων, οὐδεµίαν 
διάκρισιν ποιοῦµεν ἐπί τε τῆς τεχνοτροπίας καὶ τῆς ὕλης τῆς κατασκευῆς 
των»... 
«Ἡµεῖς ὁµολογοῦµεν πιστὴν ἐφαρµογὴν καὶ τήρησιν ὅσων ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡµῶν καθώρισεν καὶ διετύπωσεν εἰς τὴν 
ὑπ' ἀρ. 2566/23-1-92 Ποιµαντορικὴν Αὐτῆς Ἐγκύκλιον πρὸς τὸ 
Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας.» 
Στὴ συνέχεια οἱ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναφέρονται "εἰδικότερα" σὲ κάθε 
µία ξεχωριστὰ τὶς εἰκόνες τῆς "Ἁγίας Τριάδος", τῆς "Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάµ", 
τῆς "Ἀναστάσεως, ..., ἐκ τοῦ τάφου" καὶ τῆς "εἰς Ἄδου Καθόδου", δηλώνοντας 
ὅτι... «δεχόµεθα», «προσκυνοῦµεν καὶ ἀσπαζόµεθα συµφώνως πρὸς τὴν 
Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου.» 
Ἡ ἀνωτέρῳ "ΟΜΟΛΟΓΙΑ" φέρει τὶς ὑπογραφὲς τοῦ Καθηγουµένου, τοῦ 
Ἡγουµενοσυµβουλίου καὶ τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μονῆς (Ἱεροµ/χοι - Ἱεροδ/νοι). 
 

1994  
17/1/94 (Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου). Ὁ Σεβ. Θεσ/νίκης Χρυσόστοµος ἀπαγορεύει 

στὸν Ἱερ/χο π. Δαµασκηνὸ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταµορφώσεως, νὰ 
συλλειτουργήσουν στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Μ. Ἀντωνίου στὴν Ἀξιούπολη - Κιλκίς. 
 

24/1/94 (Παραµονὴ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου). Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας, 
ἐπισκέπτεται τὸν Σεβ. Μεσσηνίας κ. Γρηγόριο γιὰ τὴν ὀνοµαστικὴ του ἑορτὴ 
µαζὶ µὲ δύο κληρικούς τῆς ἀρχιεπισκοπῆς. Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἀρνεῖται νὰ 
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συλλειτουργήσει µὲ τοὺς δύο κληρικούς, διότι τοὺς θεωρεῖ "εἰκονοµάχους", µὲ 
ἀποτέλεσµα τὴν ἀποχώρηση καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου... 
 

31/1/94 Ἕντεκα (11) κληρικοὶ ὑπογράφουν καὶ δηµοσιεύουν ἀνακοίνωση µὲ τίτλο 
«ΔΗΛΩΣΙΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ», πρὸς τοὺς 
Σεβ/τους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, 
τὸν ἁπανταχοῦ Ἱερὸν Κλῆρον, τὰ µοναχικὰ τάγµατα καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν... 
διαµαρτυρόµενοι γιὰ τὰ πρόσφατα γεγονότα τῆς Ἀξιουπόλεως καὶ τῆς 
Καλαµάτας, καὶ ὑπερασπιζόµενοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου. Ἐπιπλέον οἱ ἐν 
λόγῳ κληρικοὶ στὴν ἀνακοίνωσή τους παραθέτουν αὐτούσια καὶ 
συνυπογράφουν τήν ἀπὸ 15-12-93 «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
 

1/2/94 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας διαµαρτύρεται πρὸς τὸν Σεβ. κ. Γρηγόριο µὲ τὴν ὑπ' 
ἀρ. 1149/1-2-94 ἐπιστολή του γιὰ τὰ ἀνωτέρῳ συµβάντα καὶ ζητᾷ τὴν ἄµεση 
διόρθωσή τους... «διὰ νὰ µὴν εὑρεθῆτε ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ 
διὰ πρόκλησιν σχίσµατος εἰς τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν.» 
 

6/2/94 Ὁ Ἀρχ/πος Ἀνδρέας κοινοποιεῖ τὰ ἀνωτέρῳ καὶ στοὺς ὑπολοίπους Ἀρχιερεῖς µὲ 
τὴν ὑπ' ἀρ. 1150/6-2-94 ἐπιστολή του, µαταιώνοντας τὴν προγραµµατισµένη 
γιὰ τήν 23/2/94 σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, µέχρις ὅτου οἱ Ἀρχιερεῖς διορθώσουν 
ἐµπράκτως τὶς ἀνωτέρῳ ἐνέργειές τους, στὴν Ἀξιούπολη καὶ στὴν Καλαµάτα. 
 

12/2/94 Προσωπικὴ συνάντηση τῶν Σεβ/των κ.κ. Ματθαίου, Τίτου καὶ Χρυσοστόµου, 
µὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, στὸ παρεκκλῆσι τοῦ Ἁγ. Μοδέστου, κατὰ τὴν ὁποία 
ζητοῦν ἀπὸ τόν Μακαριώτατο νὰ πραγµατοποιήσει τὴν προγραµµατισµένη 
σύγκληση τῆς Ἱ. Συνόδου. 
 

18/2/94 Ὁ Ἀρχ/πος Ἀνδρέας ἀποστέλλει τὴν ὑπ' ἀρ. 2732/18-2-94 ἐπιστολή του πρὸς 
ὅλους τοὺς Σεβ. Ἀρχιερεῖς ζητῶν ἀπ' αὐτοὺς νὰ καταδικάσουν ὅλες τὶς 
ἀνωτέρω πράξεις καθὼς καὶ τοὺς συκοφαντικοὺς χαρακτηρισµοὺς περί 
"αἱρετικῶν" καί "εἰκονοµάχων" καὶ κατόπιν τούτου νά «πραγµατοποιήσωµεν 
πρὸς δόξαν Θεοῦ Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον, µετὰ τὸ ὁποῖον θὰ ὁρίσωµεν 
καὶ τὴν σύγκλησιν τῆς προσεχοῦς τακτικῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας...» 
 

23/2/94 Ὁ ἱερ/χος π. Κοσµᾶς Σκρέτας καὶ ὁ ἱερ/κονος π. Τιµόθεος Βλάχος παραδίδουν 
ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὑπογεγραµµένη ἀπὸ τοὺς Σεβ. κκ. Ματθαῖο, Τίτο 
καὶ Χρυσόστοµο, ἔχοντας καὶ τὴν προφορικὴ - τηλεφωνικὴ συγκατάθεση τῶν 
Σεβ. κ.κ. Γρηγορίου, Παχωµίου καὶ Θεοδοσίου, µὲ τὴν ὁποίαν ζητοῦν τὴν 
σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας "πρὸ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς". 
 

25/2/94 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀπαντᾶ µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 2735/25-2-94 ἐπιστολὴ 
καλῶν ἅπαντας σὲ ἕνα Ἀρχιερατικὸ - Πανιερατικὸ συλλείτουργο στὶς 20-3-94 
(Σάββατο πρὸ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) «... µετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου θὰ 
προσδιορισθῇ ὑφ ἡµῶν καὶ τῶν Σεβ/των Ἀρχιερέων ὁ χρόνος συγκλήσεως τῆς 
ἐκτάκτου Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.» 
 

8/3/94 Μὲ τὴν ὑπ. ἀρ. 2737/8-3-94 ἐπιστολὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος µεταθέτει τὴν 
ἡµεροµηνία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στὶς 21/4/94 (Τετάρτη τῆς 
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Διακαινησίµου) «... προκειµένου νὰ καταστῆ δυνατὴ καὶ ἀπρόσκοπτος ἡ 
καθολικὴ συµµετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου...» 
 

15/3/94 Οἱ Ἀρχιερεῖς κ.κ. Γρηγόριος, Ματθαῖος, Παχώµιος, Θεοδόσιος, Τίτος καὶ 
Χρυσόστοµος ὑπογράφουν 13σέλιδη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. 
Ἀνδρέα τὴν ὁποία παραδίδει αὐθηµερὸν ὁ ἱερ/χος π. Κοσµᾶς Σκρέτας στὰ 
γραφεῖα τῆς Ἱ. Συνόδου. Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ οἱ ἀνωτέρῳ Ἀρχιερεῖς, ἀρνοῦνται 
νὰ καταδικάσουν τὶς πράξεις τοῦ Κιλκὶς καὶ τῆς Καλαµάτας, διαµαρτύρονται 
γιὰ τὴν µαταίωση τῆς προγραµµατισµένης συνόδου τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὶς 
23/2/94 καὶ γιὰ τὴν ἐν γένει συµπεριφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τὸν ὁποῖον 
κατηγοροῦν γιὰ αὐταρχισµὸ καί "Παπικὴ" συµπεριφορὰ καὶ ἀνακοινώνουν 
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι «... ἡ προσεχὴς τακτικὴ σύγκλησις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας, θέλει πραγµατοποιηθῆ ἀπροφασίστως, δυνάµει τῆς παλαιοτέρας 
ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας ἡµῶν, κατὰ τὴν ἑβδοµάδα τῶν Μυροφόρων καὶ δὴ 
τὴν 3ην-5-94, ὑποχρεωτικῶς µὲ τὰ θέµατα τῆς προηγουµένης. Εἰ µὲν θέλετε 
προεδρεύσει αὐτῆς καλῶς. Εἰ δὲ καὶ δὲν θελήσετε, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ µετὰ 
ἀπὸ ὑµᾶς ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης Ἀρχιερέως.» 
 

1/4/94 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 2740/1-4-94 ἐπιστολή του, ἀπαντᾶ 
ἀναλυτικὰ πρὸς τὴν ἀνωτέρῳ ἐπιστολὴ τὴν ὁποία θεωρεῖ ἐξ' ὁλοκλήρου ἔργο 
τοῦ ἱερ/χου π. Εὐθυµίου, καὶ ἐπιµένει στὴν τέλεση τοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Συλλείτουργου γιὰ τὴν Τετάρτη τῆς Διακαινησίµου (21/4/94) διότι, «... Μὲ τὸ 
Συνοδικὸν καὶ Πανιερατικόν Συλλείτουργον θεραπεύονται, καὶ τὸ θλιβερὸ 
συµβὰν τοῦ Κιλκὶς καὶ τὸ σοβαρότερον τῆς Καλαµάτας καὶ ἀνοίγει ἡ Κανονικὴ 
ὁδός, νὰ καταγγείλη καὶ ὁ Σεβ. κ. Γρηγόριος καὶ ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστοµος, καὶ 
πᾶς ἕτερος, ὅ,τι ἔχει νὰ καταγγείλη ἕκαστος κατά παντός, κατὰ τὸν ΣΤ΄ κανόνα 
τῆς Β΄ Ἁγίας Συνόδου, ὑπογράφων καὶ Δήλωσιν ταυτοπαθείας, ὅπως ἀκριβῶς 
ὁρίζει ὁ ἐν λόγῳ Κανών.» 
 

17/4/94 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀποστέλλει σὲ ἕνα ἕκαστον τῶν Σεβ/των 
Μητροπολιτῶν τὴν ὑπ' ἀρ. 1156/17-4-94 Προσωπικὴ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «εἰς τὸ 
θεῖον Συλλείτουργον» προσθέτωντας ὅτι «Ἐὰν ἡ ὑµετέρα Σεβασµιότης 
κωλύεται νὰ συµµετάσχῃ εἰς τὸ Θεῖον Συλλείτουργον διὰ λόγους 
"εἰκονοµαχίας" ἀφορῶντας συγκεκριµένα πρόσωπα παρακαλεῖσθε ἀλλὰ καὶ 
ὑπὸ τῆς κανονικῆς τάξεως ὑποχρεοῦσθε, ὅπως τοὺς συγκεκριµένους λόγους 
κατὰ τῶν συγκεκριµένων προσώπων, ἐγγράφως ὑποβάλλετε ἀµέσως εἰς τὴν 
Ἱερὰν Σύνοδον, ἵνα ἱεροκανονικῶς ἐπιληφθῶµεν», καὶ δηλώνοντας ἐν 
κατακλεῖδι ὅτι «Μετὰ τὴν Θείαν λειτουργίαν, ὅπως ἤδη ἀνεκοινώθη, θὰ 
συνέλθωµεν ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἵνα προσδιορίσωµεν κανονικῶς καὶ τὴν Σύγκλησιν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.» 
 

21/4/94 Πραγµατοποεῖται τὸ Συνοδικὸν συλλείτουργον χωρὶς τὴν συµµετοχὴ τῶν 
"Πέντε ἀρχιερέων", Σεβ/των κ.κ. Γρηγορίου, Ματθαίου, Θεοδοσίου, Τίτου καὶ 
Χρυσοστόµου (ὁ Σεβ. κ. Παχώµιος συµµετεῖχε). Μετὰ τὸ τέλος τοῦ 
συλλειτούργου οἱ παρευρισκόµενοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ διακήρυξαν µεταξὺ 
ἄλλων, ὅτι...  
ἄ) ... ὁµολογοῦµεν καὶ διακηρύσσοµεν ὅσα διὰ τῆς ὑπ. ἀρ. 2566/23-1-92 (Α΄ 
Ἐγκυκλίου) διακηρύχθησαν καὶ ὁµολογήθησαν, καὶ ὅτι δὲν ὑφίσταται θέµα 
Εἰκόνων καθὼς καί "εἰκονοµάχοι" καί "εἰκονοµαχία". 
β) ὅσα δηµοσιεύµατα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν Συνοδικὴν 
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Ποιµαντορικὴν Ἐγκύκλιον ἀπορρίπτοµεν καὶ καταδικάζοµεν. 
γ) Ἡ ἐγκύκλιος ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ ὅλο τὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ καὶ ὁ συνεχιζόµενος 
σάλος εἶναι ἀδικαιολόγητος. 
δ) ... καταδικάζοµεν καὶ ἀπορρίπτοµεν τήν ἀπὸ 11-10-91 «Ἐγκύκλιον 
Ἐπιστολήν» τοῦ ἱερ/χοῦ π. Εὐθυµίου. 
 

-------------------------- 
 

Οἱ "Πέντε Ἀρχιερεῖς" ἀρνήθησαν νὰ συµµετάσχουν στὸ συλλείτουργο 
ἀποκαλῶντας το «παράνοµον, ἀντικανονικόν, ἀντισυνοδικόν» καὶ ὅτι «ἦτο 
πρᾶξις φατριαστική, παράνοµος καὶ ἀντισυνοδική, ἀποφασισθεῖσα αὐθαιρέτως 
ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.» 
 
 

29/4/94 (α΄) Συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ὑποδεικνύονται τὰ µεµπτὰ 
σηµεῖα τοῦ σχεδίου τῆς Β΄ Ἐγκυκλίου, στούς "Πέντε ἀρχιερεῖς", γιὰ νὰ τὰ 
ἐλέγξουν. 
 

9-10/6/94 (β΄) Συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. «Ἀπεφασίσθη νὰ ἀποσταλῆ εἰς 
τοὺς θεολόγους τὸ ὑπογεγραµµένον ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων πρωτότυπον καὶ τὸ 
κυκλοφορηθέν ἔντυπον τῆς Ἐγκυκλίου, διὰ νὰ ἐκφράσουν ἐντὸς 10 ἡµερῶν τάς 
ἀπόψεις καὶ τάς προτάσεις των ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω Ἐγκυκλίου.» 
 

13/7/94 (γ΄) Συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (σ.σ. καὶ τελευταία πρὶν τὸ 
σχίσµα) «... Κατ' ἀρχὴν ἀνεγνώσθησαν αἱ γνωµοδοτήσεις τῶν θεολόγων τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἔγινε µικρὰ συζήτησις ἐπ' αὐτῶν. Ἐν συνεχείᾳ, κατόπιν 
προτάσεως τοῦ Σεβ. Μητρ/λίτου Ἀττικῆς κ. Ματθαίου ἀπεφασίσθη ὁµοφώνως, 
ὅπως, χωρὶς νὰ γίνη λόγος περὶ τῆς ἐξεταζοµένης Ἐγκυκλίου, συνταχθῆ νέα 
ἐγκύκλιος εἰς τὴν σύνταξιν τῆς ὁποίας θὰ κληθοῦν οἱ θεολόγοι εἰς τὴν πρώτην 
κοινὴν συνεδρίασιν τὴν Τρίτη 24/8/1994 παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων 
Ματθαίου, Νικολάου καὶ Χρυσοστόµου.» (Ἀπόσπασµα ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀρ. 
2772/12-7-94 Πρακτικοῦ τῆς Συνεδριάσεως). 
 

-------------------- 
 
Τὴν ἴδια ἡµέρα οἱ "Πέντε Ἀρχιερεῖς" συνεδριάζουν ἐξωσυνοδικῶς καὶ 
ὑπογράφουν ὡς «µέλη τῆς Συνόδου» ἔγγραφο µὲ τίτλο «Διευκρίνισις» στὸ 
ὁποῖο διακηρύσσουν ὅτι ἔχουν «ἐν ἰσχὺϊ τὴν Β΄ Ἐγκύκλιο» ἐρχόµενοι σὲ πλήρη 
ἀντίθεση µὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τὴν ὁποία πρὸ 
ὀλίγων ὡρῶν εἶχαν οἱ ἴδιοι συνυπογράψει ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 

7/8/94 Ὁ Σεβ/τος κ. Τίτος ἐκδίδει τὴν ὑπ. ἀρ. 386/7-8-94 Ἐγκύκλιο Ἐπιστολὴ του 
δηµοσιεύοντας µαζὶ καὶ τὴν Β΄ Ἐγκύκλιο, παραβιάζοντας ἔτσι τὴν ὑπ' ἀρ. 
2772/13-7-94 ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. (Ἡ «ἐγκύκλιος» 
στήν «ἔκδοση» αὐτὴ παρουσιάζεται παρηλλαγµένη σὲ µερικὰ σηµεῖα της). 
 

24/8/94 Ἔναρξη τῶν "θεολογικῶν συνάξεων" παρουσίᾳ ἀρχικῶς τῶν Σεβ. κ.κ. 
Ματθαίου καὶ Νικολάου καὶ ἐν συνεχείᾳ καὶ τῶν Σεβ. κ.κ. Χρυσοστόµου καὶ 
Παχωµίου. Θὰ διαρκέσουν δεκαέξι Σάββατα. Τὸ δέκατο ἕβδοµο ἀρνήθηκαν νὰ 
προσέλθουν οἱ θεολόγοι τῶν " Πέντε Ἀρχιερέων". 
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20/9/94 Ἡ γυναικεία ἀδελφότητα τοῦ «Ἱερού Ἡσυχαστηρἰου Ἁγ. Μαγδαληνῆς 

Φθιώτιδος» µε τήν ὑπ' ἀριθµ. Πρωτ. 30/20-9-94 ἐπιστολή πρός τόν Μητρ. 
Φθιώτιδος κ. Θεοδόσιο διακόπτει τήν µνηµόνευση τοῦ ὀνόµατός του καί τήν 
πνευµατική κοινωνία µαζί του, ἐπικαλούµενη λόγους πίστεως, ἀναφέροντας τά 
ἑξῆς... 
«Μέ τήν παροῦσαν µας σᾶς γνωρίζουµεν ὅτι ἐδῶ καί ἕνα χρόνον 
παρακολουθοῦµε τήν ἀστάθειάν σας ἀπέναντι στούς νεοεικονοµάχους τῆς 
Κερατέας πού σάν ἀποτέλεσµα εἶχε δυστυχῶς καί τήν ἀναβολήν τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς µας, ...». 
«Δυστυχῶς ὅµως τά προηγηθέντα συλλείτουργά σας µέ τόν π. Στέφανο 
Τσακίρογλου καί τόν π. Δαµασκηνόν Πετρογέγαν µᾶς πάγωσαν καί µάλιστα ἡ 
ὑπογραφή σας στίς 13/7/94 πού ἀπορρίψατε τήν Ἐγκύκλιον 2660/26-2-1993 
ἐπιβεβαίωσε τοῦ λόγου τό ἀσφαλές, ...», «Ἐµεῖς Σεβ/τε, δέν περιµέναµε ἀπό 
Σᾶς τέτοιαν συµπεριφοράν εἰς τά τῆς πίστεώς µας πού δέν χωρεῖ καµµιά 
συγκατάβασις. Σᾶς ἐγράψαµε τόν περασµένον χρόνον καί ἀπάντησίν σας δέν 
ἐλάβαµε, σᾶς γνωρίζουµε καί τώρα ὅτι µέ τά κριτήρια τῆς Ὀρθοδόξου 
Ὁµολογίας, µέ τήν ἁπλήν πίστιν µας, µέ τήν παράδοσιν τῶν Πατέρων µας, στήν 
χάραξιν τῆς λανθασµένης πορείας πού χαράξατε καί συµφύρεσθε µέ τούς 
ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. δέν θά Σᾶς ἀκολουθήσουµε κατά τό 
ἁγιογραφικόν «ἀλλοτρίῳ δέ οὐ µή ἀκολουθήσωµεν ἀλλά φευξόµεθα ἀπό Σοῦ, 
ὅτι οὔκ οἴδαµεν Σοῦ τῆς φωνῆς,» οὐδέ µνησθῶµεν τοῦ ὁνόµατός Σου ἐν ταῖς 
ἱεραῖς ἡµῶν ἀναφοραῖς καί ἀκολουθίαις σύµφωνα µέ τούς ἱερούς κανόνας, τήν 
πράξιν τῆς Ἐκκλησίας, θεωροῦσαι, Δέσποτα, τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς 
Ὑµῶν χωρίς ἐχέγγυα Ὀρθοδοξίας.» 

1/10/94 Ὁ Σέβ. κ. Θεοδόσιος (κατόπιν τηλεφωνικῆς συνοµιλίας) ἀρνεῖται νὰ 
συλλειτουργήσει µὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα, στὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Γοργοποτάµου - Λαµίας. 
 

11/10/94 Ὁ Σέβ. κ. Ματθαῖος µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 74/11-10-94 Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος θέτει σὲ ἀργία τὸν ἱερ/χο π. Κοσµᾶ 
Σκρέτα καὶ παραπέµπει στὸ ἁρµόδιο Συνοδικὸ Δικαστήριο, ἀπαριθµῶν 10 κατὰ 
σειρὰ πράξεις - αἰτίες του ἐν λόγῳ ἱερ/χου, µεταξὺ τῶν ὁποίων: 
«1) Τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν 3ην Σεπτεµβρίου 1994, ἡµέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 
8ην π.µ. ἀπεχώρησες ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἡµῶν Μητροπόλεως αὐτοδίκως καὶ ἄνευ 
ἀδείας Ἡµῶν ἢ Ἀπολυτηρίου Γράµµατος, ἀποµακρυνθεὶς τῆς µετανοίας σου 
καὶ διαρρήξας τήν πρὸς τὴν Ἀνωτέραν σου Ἐκκλησιαστικὴν Ἀρχὴν 
ὠφειλοµένην ὑπακοήν, δικαιολογούµενος ὅτι δὲν δύνασαι νὰ ἀνέχεσαι τοὺς 
ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταµορφώσεως Κουβαρᾶ Ἀττικῆς νὰ µεταβαίνουν εἰς τὸ 
Παράρτηµα καὶ Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Κερατέας καὶ νὰ λειτουργοῦν ἐκεῖ καὶ 
τοῦτο µὲ τὴν πρόφασιν ὅτι εἶναι εἰκονοµάχοι.» 
«2) Ἐπειδὴ τὸ θέµα τοῦτο εἶναι τῆς ἁρµοδιότητος τοῦ Ἐπισκόπου σου ὅστις 
ὀρθοδοξεῖ κατὰ πάντα καὶ δὲν εἶναι τῆς ἁρµοδιότητός σου καὶ ἐπειδή, πέραν 
τούτων, ἡ ὅλη ὑπόθεσις τὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖσαι εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει, δὲν 
γνωρίζοµεν τὸ ἀποτέλεσµα καὶ τὴν κατάληξιν, εὐελπιστοῦµεν ὅτι θὰ ρυθµισθῆ 
κατὰ τοὺς θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνας καὶ τὴν Διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων 
Πατέρων, δι' ὅ καὶ ἀδιαλείπτως προσευχόµεθα καὶ τῷ λόγῳ τούτῳ ἐφ' ὅσον δὲν 
ἔχει διαρραγῆ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κοινωνία, οὐδὲν δικαίωµα εἶχες νὰ 
ἐπικαλεῖσαι λόγους πίστεως καὶ ἀκόµη πέραν τούτων, ἐφ' ὅσον ὁ Ἐπίσκοπός 
σου ὀρθοτοµεῖ τὸν λόγον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας, δὲν δύνασαι νὰ 
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ἐπικαλεσθῆς τὸν 15ον Κανόνα τῆς Πρωτο-δευτέρας Συνόδου.»... 
«6) Ἐπειδὴ κατὰ τὰς µετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὴ τῶν πιστῶν ἀναστροφάς σου, 
µετεχειρίσθης κατὰ σύστηµα τὸ ψεῦδος εἰς σηµεῖον νὰ καταστῆ εἰς σὲ δευτέρα 
φύσις καὶ νὰ καυτηριάσης, ἄνευ φόβου Θεοῦ τὴν συνείδησίν σου, τοὺς δὲ 
πιστοὺς νὰ λυποῦνται καὶ νὰ ἐκπίπτης εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς ἀνυποληψίας, 
ἀκριβῶς λόγῳ τῶν ψευδολογιῶν σου, αἵτινες ἔχουν γίνει πασίδηλοι, ἐνῷ δὲν 
ἔπρεπε νὰ λησµονῆς ὅτι «χείλη ἱερέως οὐ ψεύδονται».» 
«7) Ἐπειδὴ τὴν 3/10/1994 ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου 
Πυργετοῦ, ἐπετέθης καὶ ἐβιαιοπράγησες κατὰ τοῦ Ἱεροµ. Θωµᾶ Γκαραγκούνη 
καὶ ἐφιλονίκησες µέτ' αὐτοῦ, τὸν ἀπώθησες κακολογῶν λέγων: «Εἰκονοµάχε, 
ἀρχιρουφιάνε» καὶ τὸν ἔριψες ἐπὶ τῆς θύρας.» 
«5) Ἐπειδὴ διὰ τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν σου προσεπάθησες νὰ ἀποδυναµώσης 
τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ἡµῶν, τὰς ἐνορίας καὶ Παραρτήµατα σκοπῶν νὰ 
ἐπιτύχης τὸν διχασµόν καὶ τὸ σχίσµα, ἐµποδίζων την δι' ἱερέων ἐξυπηρέτησιν 
τῶν πιστῶν τῆς Μητροπόλεώς µου, ἔργον αὐτόχρηµα διαβολικόν.» 
 

22/10/94 Μὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 76/22-10-94 ἔγγραφο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ὁ Σέβ. κ. 
Ματθαῖος ἐµφανιζόµενος πλέον ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ὁµάδας τῶν «Πέντε 
Ἀρχιερέων», ζητεῖ τὴν σύγκληση τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, µὲ θέµατα: 
α) Ἐνηµέρωση ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν τῶν θεολόγων. 
β) Ὁρισµὸς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. Γ.Ο.Χ. 
γ) Διότι κατὰ τὸν µῆνα Ὀκτώβριο συνέρχεται αὐτοδικαίως ἡ Ἱ. Σύνοδος. 
δ) Ὑπάρχει ἀνησυχητικὴ παραπληροφόρησις. 
 

5/11/94 Α΄ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Μὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 2789/5-11-94 ἔγγραφο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀπαντᾶ θετικὰ 
πρὸς τὸν Σεβ. κ. Ματθαῖο γιὰ σύγκληση τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ἐπιφυλάσσεται σὲ 
ἑπόµενη ἐπιστολή του πρὸς ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς νὰ προτείνει καὶ αὐτὸς 
ἐπιπλέον θέµατα πρὸς συζήτηση-ἐπίλυση. 
 

15/11/94 Β΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Μὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 2792/5-11-94 ἔγγραφο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας 
ἀπευθυνόµενος πρὸς ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς ἀναφέρει συγκεκριµένα θέµατα καὶ 
τονίζει: «Εἶναι ἀπαραίτητον νὰ συγκληθῆ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐνῶ σᾶς γνωρίζω 
καὶ τὰ θέµατα, τὰ ὁποῖα ἡ ταπεινότης µου θεωρεῖ ἄκρως σοβαρὰ καὶ ἐπείγοντα, 
διὰ νὰ λάβετε ὑπ' ὄψιν σας καὶ νὰ εἰσηγηθῆτε καὶ ὑµεῖς ἕτερα, ἵνα εἰς ἀµέσως 
ἑπόµενον ἔγγραφόν µας ὁρίσωµεν τὴν ἡµεροµηνίαν (ἐντὸς τοῦ φθίνοντος 
ἡµερολογιακοῦ ἔτους 1994) καὶ διατυπωθῶσιν ἐπακριβῶς καὶ τὰ θέµατα τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς θὰ εἶναι πολυήµερος.» 
 

1/12/94 Ἐπεισοδιακὴ συνεδρίαση τοῦ φιλανθρωπικοῦ συλλόγου Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. Γ.Ο.Χ. 
Συγκεκριµένα πέντε κατώτεροι κληρικοί (ἱερ/χοι καὶ ἱερ/κονοι) προσκείµενοι 
στήν «ὁµάδα τῶν Πέντε Ἀρχιερέων», προσπάθησαν νὰ µαταιώσουν τὴν 
συνεδρίαση καὶ τὴν ψηφοφορία γιὰ ἐκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συµβουλίου, 
προκαλῶντας ταραχὴ καὶ σύγχυση, κλωτσῶντας τὴν κάλπη, ἁρπάζοντας τὸ 
βιβλίο τῶν πρακτικῶν, φωνάζοντας καὶ ὑβρίζοντας µὲ τοὺς χαρακτηρισµούς 
«κλέφτες, ἀπατεῶνες, εἰκονοµάχοι, προδότες» κ.ἄ. Ὅταν τελικῶς οἱ 
προσπάθειές τους ἀπέβησαν ἄκαρπες, λαµβάνοντας τὸν λόγο ὁ Σεβ. κ. 
Ματθαῖος καὶ λέγοντας «ἐγὼ ἀναχωρῶ, δὲν ψηφίζω» ἀπεχώρησε, 
ἀκολουθούµενος καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους Ἀρχιερεῖς καὶ κατωτέρους 
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κληρικοὺς τῆς «ὁµάδος τῶν Πέντε Ἀρχιερέων». 
 

Χριστούγεννα 
94 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀνδρέας καὶ οἱ Σεβ/τοι κ.κ. Νικόλαος καὶ Παχώµιος, 
ὑπογράφουν καὶ δηµοσιεύουν τήν «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ» 
στὴν ὁποία µεταξὺ ἄλλων περιλαµβάνεται αὐτούσιο καὶ τὸ ὑπ' ἀρ. 2772/13-7-
94 «ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ» τῆς τελευταίας Ἱ. Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας, ὑπογεγραµµένο ἀπὸ ὅλη τὴν Ἱερὰ Σύνοδο (πλὴν τοῦ Σεβ. κ. Τίτου), 
στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται σχετικὰ µὲ τὴν λεγοµένη Β΄ Ἐγκύκλιο τὰ ἑξῆς: «Ἐν 
συνεχεία, κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Ματθαίου 
ἀπεφασίσθη ὁµοφώνως, ὅπως, χωρὶς νὰ γίνει λόγος περὶ τῆς ἐξεταζοµένης 
Ἐγκυκλίου, συνταχθῆ νέα ἐγκύκλιος εἰς τὴν σύνταξιν τῆς ὁποίας θὰ κληθοῦν οἱ 
θεολόγοι νὰ βοηθήσουν.» 
 

1995  
8/1/95 Α΄ Συνεδρίαση τοῦ νεοεκλεγέντος Διοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. 

Γ.Ο.Χ. 
- Ἀποφασίζεται ἡ διαγραφὴ τῶν µελῶν ἱερ/χου π. Κοσµᾶ Σκρέτα, ἱερ/χου π. 
Δαµιανοῦ Παπαδηµητρίου καὶ τοῦ ἱερ/κόνου π. Τιµοθέου Βλάχου, λόγῳ τῆς 
ἀπαράδεκτης συµπεριφορὰς καὶ τῶν ἐπεισοδίων ποὺ ἐνήργησαν στὴν διάρκεια 
τῆς προηγουµένης (1-12-94) συνεδριάσεως τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου. 
- Ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν Σεβ. κ. Χρυσόστοµο νὰ ὑποβάλει ἀναλυτικὴ ἔκθεση τῆς 
διαχειρήσεως τοῦ ποσοῦ τῶν 63.885.000 δρχ. τῆς κληρονοµιᾶς 
Δασκαλοπούλου (ἡ ὁποία τοῦ ἀποδώθηκε ἀπὸ τῆς 30-5-92) καὶ νὰ παραδώσει 
τὸ ἀνωτέρω ποσὸ στὸν Φιλανθρωπικὸ Σύλλογο Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. Γ.Ο.Χ., καθὼς 
καὶ κάθε ἐπίσηµο κείµενο τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἐκτελεσθείσης σχετικῆς δικαιοπραξίας 
µὲ τὶς ἀποδείξεις τῶν χρηµάτων τὰ ὁποία διέθεσε, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 4-2-95. 
(σ.σ. τὸ ἀνωτέρω χρηµατικὸ ποσὸ δὲν ἀποδώθηκε ποτὲ στὸν Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. 
Γ.Ο.Χ.). 
 

10/1/95 Παραµονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Θεοδοσίου, στὸν ἱερὸ ναὸ Τιµίου Προδρόµου 
Λαµίας, ὁ Σεβ. κ. Θεοδόσιος διώχνει ἀπὸ τὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ τὸν ἱερέα π. 
Χρύσανθο Τσιανάκα, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Σεβ. κ. Τίτου καὶ τοῦ ἱερ/κόνου π. 
Τιµοθέου, µὲ τὴν αἰτιολογία-κατηγορία ὅτι εἶναι "εἰκονοµάχος". 
 

17/1/95 Γ΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἀναγκάζεται ἐκ τῶν πραγµάτων νὰ ἀποστείλη τὴν 
ὑπ' ἀρ. 2803/17-1-95 ἐπιστολὴ του διότι... «...Δυστυχῶς µετὰ παρέλευσιν δύο 
καὶ πλέον µηνῶν ἀπὸ τῆς ἀποστολῆς τῆς ὑπ' ἀρ. 2792/15-11-94 ἐπιστολῆς µου, 
δὲν εὐαρεστηθήκατε νὰ ἀνταποκριθῆτε καθ' οἱονδήποτε τρόπον εἰς αὐτήν, πλὴν 
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν πρὸς οὕς κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα (σ.σ. ἐννοεῖ τοὺς 
Σεβ. κ.κ. Ἐπιφάνιο, Νικόλαο καὶ Παχώµιο), ἀλλὰ τὴν ἀγνοήσατε µὲ 
ἀποτέλεσµα οἱ πειρασµοὶ νὰ συνεχίζονται.» 
Ἐπαναλαµβάνει καὶ πάλι τὰ θέµατα τῆς προηγουµένης ἐπιστολῆς του: 
«Εἰδικότερον πρέπει κατὰ τὴν προσεχῆ Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας πάσῃ ἀνάγκη νὰ ἐξετασθοῦν τὰ κάτωθι θέµατα: 
1) Ἀνάγνωσις, Ἔγκρισις καὶ Ὑπογραφὴ Πρακτικῶν. 
2) Ὑπόθεσις "Ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς" 11-10-91 Ἱεροµ. Εὐθυµίου καὶ ἄλλων 
συναφῶν εἰς βάρος του ἐκκρεµούντων θεµάτων. 
3) "Ἔγκλητον Κατηγορητήριον" τῶν ἐπιτρόπων τῆς Λαρίσης κατὰ τοῦ κ. Ἐλ. 
Γκουτζίδη καὶ καταγγελία αὐτοῦ κατὰ τοῦ "Ἐγκλήτου". 
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4) Μήνυσις τοῦ Ἱεροµ. Εὐθυµίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον κατὰ τοῦ 3ου 
τεύχους τοῦ κ. Ἐλ. Γκουτζίδη. 
5) Ἡ διακοπὴ ὑπὸ τινῶν πνευµατικῆς κοινωνίας µετὰ τοῦ Προκαθηµένου. 
6) Ὑπόθεσις π. Ἀµφιλοχίου Ταµπουρά. 
7) Ἡ ἀπὸ 22-10-93 «Διευκρίνισις-Ἀπόφασις» (σ.σ. ὡς δῆθεν Συνοδικοῦ 
ἐγγράφου). 
8) Ἡ ἀπὸ 13-7-94 "Διευκρίνισις" (σ.σ. ὅτι δῆθεν ἰσχύει ἡ Β΄ Ἐγκύκλιος). 
9) Τὸ φυλλάδιον τοῦ Σεβ. κ. Χρυσοστόµου ὑπὸ τὸν τίτλον «Αὐτὸ εἶναι 
βλασφηµία» ἔκδοση Ἱερὰς Μητροπόλεως Ἀττικῆς. 
10) Ἡ ἀπὸ 3-12-94 Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς. 
11) Πορεία τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνάξεων τῶν Θεολόγων. 
12) Πεπραγµένα Σεβ. κ. Χρυσοστόµου εἰς Ρωσίαν.» 
καὶ καταλήγει... «Ὅθεν προτείνοµεν ὅπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας 
συγκληθῆ τὴν Τρίτη 1η Μαρτίου 1995.» 
 

24/1/95 (6/2/1995 ν. ἡµ.) Οἱ «Πέντε Ἀρχιερεῖς» κ.κ. Γρηγόριος, Ματθαῖος, Θεοδόσιος, 
Τίτος καὶ Χρυσόστοµος, µαζὶ µὲ τοὺς ἱερ/χο π. Θεοφύλακτο Χαντῶνα, ἱερέα π. 
Ἀντώνιο Διαµαντῆ καὶ ἱερέα π. Βασίλειο Λότσιο, καταθέτουν στὰ Πολιτικὰ 
Δικαστήρια Ἀγωγή «Κατὰ τοῦ Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσµου Κληρικῶν 
τῆς Ἀκαινοτοµήτου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν Γνησίων Χριστιανῶν 
(Γ.Ο.Χ.) Ματθαῖος ὁ Α΄» (σ.σ. δηλαδὴ τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. Γ.Ο.Χ.) µὲ αὔξ. ἀρ. 
καταθ. 1502/95, ζητῶντας «Νὰ ἀκυρωθῇ καὶ ἐξαφανισθῆ διά τούς ἐν τῷ 
ἱστορικῷ τῆς παρούσης λόγους ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις περὶ ἐκλογῆς νέου 
Διοικητικοῦ Συµβουλίου τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ προαναφερθέντος 
σωµατείου τῆς 14-12-1994» (σ.σ. ν. ἡµ. δηλ. 1-12-94 π. ἡµ.) καθὼς καὶ Αἴτηση 
(Διαδικασία ἀσφαλιστικῶν µέτρων) µὲ αὔξ. ἀρ. καταθ. 2195/95 κατὰ τοῦ ἰδίου 
Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσµου, ζητῶντας ἄµεσα «Νὰ διαταχθῆ ἡ ἀναστολὴ τῆς 
ἐκτελέσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς ληφθείσης τὴν 14-12-94 ἀπὸ τὴν Γενικὴ 
Συνέλευση τοῦ σωµατείου.» 
 

4/2/95 (17-2-95 ν. ἡµ.) Κοινοποιεῖται µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 13941/14-2-95 ἔκθεση ἐπιδόσεως 
τοῦ Δικαστικοῦ Ἐπιµελητοῦ Θεοδώρου Δ. Δηµητρακόπουλου, ἡ Ἀγωγὴ καὶ ἡ 
Αἴτηση Ἀσφαλιστικῶν Μέτρων τῶν «Ὀκτῶ Κληρικῶν», τόσο στὸ Δ.Σ. τοῦ 
Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. ὅσο καὶ στὸν πρόεδρό του, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπαντᾶ µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 184/4-2-95 ἐπιστολή του, ἀναφέροντας 
µεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: 
«Παρὰ ταῦτα, ἐὰν θελήσετε νὰ ἐπιµείνετε εἰς τὰς καταδεδικασµένας, ἀπὸ τοὺς 
Ἱεροὺς Κανόνας καὶ ὑφ' ὁλοκλήρου τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας, προσφυγάς 
σας εἰς τὰ δικαστήρια, πιστεύοµεν ὅτι θὰ ἀδικήσετε καὶ θὰ βλάψετε µόνον τὸν 
ἑαυτόν σας. Λυπᾶµαι, ἅγιοι ἀδελφοί, ἀλλὰ καὶ µόνον ἡ προσφυγή σας εἰς τὰ 
δικαστήρια σᾶς καθιστᾶ ὑποδίκους διότι διὰ τῆς ἐνεργείας σας καὶ µόνον αὐτῆς 
βεβαιώνετε πλέον ὅτι ἐθέσατε τὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ διωγµὸν καὶ ὅτι ἀναζητεῖτε 
τρόπους καλύψεως τῶν ἀπὸ µακροῦ ὑφ ὑµῶν διενεργουµένων ἀποσχιστικῶν 
πράξεων»... 
... «Ἀγνοεῖτε ὅτι ἐγηράσατε διδάσκοντες ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν προσφεύγουν εἰς 
τὰ δικαστήρια, καὶ ἂς χάνεται ἀκόµη καὶ ὅλη ἡ περιουσία τους; Ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ 
Ἅγιος Πατὴρ Ματθαῖος ἐπροτίµησε νὰ χάση τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἀναλήψεως 
εἰς τὸ Παγκράτι παρὰ νὰ προσφύγει εἰς τὰ δικαστήρια;»... 
... «Ἀγνοεῖτε τὴν Ἁγίαν Γραφήν... τὸν Ἀπ. Παῦλον, ... τοὺς θείους καὶ Ἱεροὺς 
Κανόνας; ἢ ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν µόνον διὰ τοὺς κοσµικοὺς ὅταν δὲν ἀφοροῦν 
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ἡµᾶς τὰ καταργοῦµε; Ἀγνοεῖτε τὸν Θ΄ Κανόνα τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος 
ἀπαγορεύει ρητῶς τὴν προσφυγὴν εἰς τὰ κοσµικὰ δικαστήρια;». 
 

(4/2/95) Τὴν ἴδια ἡµέρα ὁ Σεβ. κ. Ματθαῖος ἐγχειρίζει στὸν ἀρχιγραµµατέα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν «Πέντε», ἐπιστολή-ἀπάντηση πρὸς τήν ἀπὸ 
17/1/95 ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀνδρέα µὲ τὴν ὁποία πρότεινε ὡς ἡµεροµηνία 
συνόδου τὴν 1/3/95. Προτείνουν οἱ «Πέντε» ὡς ἡµεροµηνία συνόδου τὴν 15 & 
16/2/95 δηλαδὴ γιὰ µετὰ ἀπὸ 10 ἡµέρες, χωρὶς νὰ ἀποστέλλουν καὶ πάλι τά 
πρὸς συζήτηση θέµατα, δηλώνοντας τέλος ὅτι ...«οὐδόλως ἐνδείκνυται νὰ γίνει 
ἡ συνεδρίασις ἐν ἡµέραις Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἡµέραις προσευχῆς καὶ 
νηστείας...» 
 

7/2/95 Δ΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπαντᾶ µὲ τὴν ὑπ. ἀρ. 2806/7-2-95 ἐπιστολὴ του λέγοντας 
ὅτι ...«Ἡµεῖς δὲν θὰ εἴχοµεν ἀντίρρησιν νὰ δεχθῶµεν τὴν πρότασίν σας ... πλὴν 
ὅµως τοῦτο δὲν εἶναι ἐκ τῶν πραγµάτων ἐφικτὸν διότι: Δὲν εἶναι δυνατὸν εἰς 
τόσον σύντοµον χρονικὸν διάστηµα ποὺ προτείνετε νὰ εἰδοποιηθῆ ὁ Σεβ. 
Κιτίου καὶ νὰ προγραµµατίση τά τοῦ ταξιδίου του. Τὰ θέµατα, διὰ τὰ ὁποία 
γράφετε, ὅτι ἐπιθυµεῖτε νὰ τεθοῦν εἰς τὴν Ἡµερησίαν Διάταξιν καὶ νὰ 
συζητηθοῦν δὲν µᾶς τὰ ἔχετε ἀποστείλη.»... 
...«νὰ ἐξετάσετε µήπως δὲν ἐνδείκνυται νὰ γίνωνται οὔτε δικαστήρια τὴν Μ. 
Τεσσαρακοστήν "ἐν ἡµέραις προσευχῆς καὶ νηστείας" καὶ δὴ τὴν Καθαρὰν 
Τρίτην, (ἡµέραν κατὰ τὴν ὁποίαν προσδιωρίσθη τό ἕν ἐξ αὐτῶν). Ἐν 
προκειµένῳ νὰ ἐξετάσετε µήπως ἐδῶ ἰσχύει ὅτι µὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐν 
ἡµέραις Μ. Τεσσαρακοστῆς δὲν τρώγουν κρέατα βοῶν καὶ προβάτων, ἐν 
ἡµέραις νηστείας, κατεσθίουν ὅµως τὰς σάρκας τῶν ἀδελφῶν τους. Διότι αὐτὸ 
ξεπερνάει καὶ τὴν Φαρισαϊκὴν ὑποκρισίαν. 
Τὸ θέµα τῆς προσφυγῆς σας εἰς τὰ Πολιτικά-Κοσµικά Δικαστήρια, εἶναι 
µείζονος σηµασίας καὶ πρέπει νὰ τεθῆ πρῶτον εἰς τὴν ἡµερησίαν διάταξιν. 
Κατόπιν τούτων παραµένοµεν εἰς τὴν πρότασίν µας περὶ συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τὴν 1ην Μαρτίου 1995, (ἐκκλησ. ἡµερ.), ἡµέραν 
Τρίτην, καὶ ἐφ' ὅσον µᾶς ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως τὰ προτεινόµενα ὑφ' Ὑµῶν 
θέµατα.» 
 

22/2/95 (7/3/95 ν. ἡµ.) Γίνεται ἡ ἀκροαµατικὴ διαδικασία τῆς προσφυγῆς τῶν «Ὀκτῶ 
κληρικῶν» ἐνώπιον τοῦ Μονοµελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν κατὰ τοῦ 
Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσµου Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. Γ.Ο.Χ. στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ 
µάρτυρες ὑπερασπίσεως τῶν «Ὀκτῶ», οἱ ἱερ/χοι π. Κοσµᾶς Σκρέτας καὶ π. 
Δανιὴλ Δερβέναγας ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ στήν ἱερωσύνη τους. 
 

23/2/95 Ε΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Μὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 2811/23-2-95 ἔγγραφό του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας στηλιτεύει 
τόσο τὴν ἀπαράδεκτη πράξη τῆς ὁρκοµωσίας καὶ ψευδορκίας τῶν 
προαναφερθέντων ἱερ/χων, ὅσο καὶ τὴν ἐµµονὴ τῶν «Πέντε» νὰ µὴν 
ἀποστέλλουν τά πρὸς συζήτηση θέµατα. Τοὺς καλεῖ καὶ πάλι σὲ σύνοδο 
ἀναγκαζόµενος ἐκ τῶν πραγµάτων νὰ µεταθέσει τήν ἡµεροµηνία συγκλήσεως 
τῆς Συνόδου µέχρις ὅτου οἱ «Πέντε» ἀποστείλουν τὰ θέµατά τους. 
 

25/2/95 (10/3/95 ν. ἡµ.) Οἱ ἀνωτέρῳ κατηγορίες περὶ ὁρκοµωσίας, ἐπιβεβαιώνονται 
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς «Ὀκτῶ κληρικούς» οἱ ὁποῖοι σέ "ΣΗΜΕΙΩΜΑ" ποὺ 
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καταθέτουν µέσῳ τῶν πληρεξουσίων δικηγόρων τους "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ", ἀναφερόµενοι στούς "ἐπ' 
ἀκροατηρίω" ἐξετασθέντας µάρτυρες π. Κοσµᾶ Σκρέτα, π. Δανιὴλ Δερβέναγα 
καὶ κ. Ἐλ. Γκουτζίδη, σχολιάζοντας τὴν κατάθεση τοῦ τελευταίου ἀναφέρουν 
ἐπὶ λέξη ὅτι... «ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, Θεολόγος, κατέθεσε ὡς 
µάρτυς τοῦ ἀντιδίκου ἐνώπιόν Σας καὶ µάλιστα ἀνωµοτὶ παραβαίνοντας τὰς 
σχετικὰς διατάξεις τοῦ Κ.Πολ.Δικ.» ... καὶ ὡς ἐκ' τούτου «... δὲν πρέπει νὰ 
ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν καθόλου ἀπὸ τὸ Δικαστήριόν Σας ἡ ἀνωµοτὶ κατάθεση τοῦ 
ἀντιδίκου µάρτυρος.» ὑπονοῶντας, ἐµµέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι πρέπει νὰ γίνουν 
δεκτές µόνο οἱ καταθέσεις τῶν δικῶν τους µαρτύρων οἱ ὁποῖες ἔγιναν στὰ 
πλαίσια τοῦ Κ.Πολ.Δικ. δηλαδὴ ἐνόρκως!!! 
Ἐπιπλέον στὸ ἴδιο ἔγγραφο οἱ «Ὀκτῶ κληρικοὶ» αὐτοπροσδιορίζονται ἐνώπιον 
τοῦ Δικαστηρίου (εἴτε ἐξ ἀγνοίας, εἴτε ἐκ παραδροµῆς) ὡς εἰκονολάτρες (!) 
(δηλαδὴ αἱρετικοὶ) γράφοντας ἐπὶ λέξη... «... µὲ ἄµεσο ἀποτέλεσµα τὸν 
χωρισµὸ αὐτοῦ (δηλ. τοῦ Συνδέσµου) εἰς δύο παρατάξεις, τοὺς Εἰκονοµάχους, 
ἀποκηρύσσοντας τάς ἀνωτέρω Εἰκόνας καὶ ἡµᾶς τοὺς αἰτοῦντας-εἰκονολάτρας, 
...» 
 

27/2/95 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Στὴν Καλαµᾶτα καὶ στὴν Κοζάνη, οἱ 
οἰκεῖοι Μητροπολίτες κ.κ. Γρηγόριος καὶ Τίτος, ἀναθεµατίζουν ὀνοµαστικῶς 
(πρὸ Συνοδικῆς διαγνώµης) τοὺς κληρικοὺς καὶ µοναχοὺς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀνδρέα, ἐρχόµενοι σὲ πλήρη ἀντίθεση µὲ τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου ἡ ὁποία στὶς 21-23/10/92 ἐνεργήσασα ὡς Ἐκκλησιαστικὸν 
Δκαστήριον, ἀθώωσε ὅλους τοὺς ἀνωτέρω κληρικοὺς καὶ µοναχούς. 
Ἐπιπλέον στὴν Κοζάνη ὁ Σεβ. κ. Τίτος προχώρησε καὶ σὲ δηµόσια καύση τῶν - 
κατὰ τή γνώµη του - "αἱρετικῶν συγγραµάτων". 
 

2/3/95 Μέ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ» πρὸς τοὺς 
Ἀρχιερεῖς καὶ κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ ὑπογράφουν ὁ Ἀρχιµ/της π. 
Κήρυκος Κοντογιάννης, ὁ Θεολόγος κ. Ἐλ. Γκουτζίδης καὶ ὁ Θεολόγος κ. Δ. 
Κάτσουρας, καταγγέλουν ὡς αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι µάρτυρες ὅτι: 
«2) Οἱ αὐτοὶ ὡς ἄνω Ὀκτῶ κληρικοὶ οἱ προσφυγόντες εἰς τὰ δικαστήρια κατὰ 
παράβασιν τῶν λόγων τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, 
ὑπέπεσον καὶ εἰς δευτέραν ὑποδικίαν! Ἐγένοντο ἠθικοὶ αὐτουργοί, ὥστε χωρὶς 
λόγον, νὰ ὠµόσουν (δηλ. νὰ ὁρκισθοῦν) εἰς τὴν Ἱερωσύνην των δύο 
Ἱεροµόναχοι, ὁ Κοσµᾶς Σκρέτας καὶ ὁ Δανιὴλ Δερβέναγας, τοὺς ὁποίους οἱ 
Ὀκτῶ Κληρικοὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δικαστήριον τὴν 7-3-95 νὰ καταθέσουν διὰ 
λογαριασµόν των καὶ ἐναντίον τῶν "Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ 
Συνδέσµου". 
Συγκεκριµένως, πρῶτος ἐκλήθη νὰ καταθέση ὁ Ἱεροµόναχος Κοσµᾶς Σκρέτας, 
εἰς τὸν ὁποῖον ἡ Πρόεδρος τοῦ Μονοµελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 
διευκρίνισεν ὅτι: «Σεῖς ὡς Κληρικοὶ ὀµνύετε εἰς τὴν Ἱερωσύνην σας». Ὁ 
µάρτυς, Ἱεροµόναχος Κοσµᾶς συνεφώνησεν, µεθ' ὅ ἡ Πρόεδρος ὑπέδειξεν εἰς 
αὐτὸν τὸν ὅρκον, τὸν ὁποῖον ἐπαναλαβῶν ὁ µάρτυς εἶπεν: «ΟΜΝΥΩ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΙΕΡΩΣΥΝΗΝ ΜΟΥ». 
Εἰς τὴν συνέχειαν ἐκλήθη νὰ καταθέση καὶ ὁ δεύτερος µάρτυς κατηγορίας, ὁ 
Ἱεροµόναχος Δανιὴλ Δερβέναγας, τὸν ὁποῖον ἡ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου 
ἠρώτησεν: «Ὀµνύετε καὶ σεῖς στὴν Ἱερωσύνη σας, ὅπως ὁ προηγούµενος 
µάρτυς;». Ὁ µάρτυς Ἱεροµόναχος Δανιὴλ συγκατένευσεν διὰ νεύµατος 
(ἐκίνησε τὴν κεφαλὴν του καταφατικά) καὶ ἐψιθύρισε τὴν λέξη «ναί».» 
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6/3/95 Μὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 87/6-3-95 ἐπιστολή του ὁ Σεβ. κ. Ματθαῖος ὡς ἐκπρόσωπος τῶν 

«Πέντε Ἀρχιερέων» καλεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα ὅπως «ἐντὸς 15 ἡµερῶν 
ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς παρούσης ὁρίσετε νὰ συνέλθη ἡ Ἐνδηµοῦσα Ἱερὰ Σύνοδος 
ἡ ὁποία θὰ προγραµµατίση τὴν σύγκληση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.» 
 
Ὁ µοναχός Ἀναστάσιος Μπαλάσκας ἀποστέλλει χειρόγραφη «Καθοριστική 
Ἐπιστολή», «Πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῶν Ὀρθοτοµούντων τήν Ὀρθόδοξον 
Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.» (ἀπευθυνόµενος ὅµως µόνο πρός τούς 
«Πέντε» ἀρχιερείς) µέ τήν ὁποία ... α) Διαµαρτύρεται γιά τόν προσωπικό 
διασυρµό πού ὑπέστη µέσω τῆς Β΄ Ἐγκυκλίου στήν ὁποία συγκαταλέγεται τό 
ὅνοµά του µαζί µέ τούς "αἰρετικούς, εἰκονοµάχους", παρά τό γεγονός ὅτι οἱ 
«Πέντε» τού ζήτησαν νά ὑπογράψει λίβελον, τόν ὁποίον ὅπως χαρακτηριστικά 
λέγει «Σᾶς εἶπα συντάξετέ το νά τό ὑπογράψω, καί εἴτε καλῶς εἴτε ἐκβιαστικῶς 
τό ὑπέγραψα, ναί ἤ ὄχι; Διατί λοιπόν δέν σβύσατε τό ὄνοµά µου ἀπό τόν 
κατάλογο τῶν θεοµάχων, τῶν αἰρετικῶν και εἰκονοµάχων;» 
β) Ἐλέγχει τούς «Πέντε» γιά τά συλλείτουργα µέ τούς κατ’ αὐτούς 
"εἰκονοµάχους" καί ἀναφερόµενος πρός τόν Μητρ. Ἀττικῆς κ. Ματθαίο 
σχετικά µέ τήν ὑπ’ ἀριθµ. πρωτ. 2772/13-7-94 ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ 
ἀπευθύνει τήν ἐρώτηση «Ἅγιε Ἀττικῆς... Μῆπως συµφωνήσατε µέ τούς 
εἰκονοµάχους, εἰς τήν θέσιν τῆς Β΄ Ἐγκυκλίου νά βγάλετε Τρίτη, ὅπου 
ἐθεωρήθη ὡς προδοσία;» 
γ) Διακόπτει κάθε πνευµατική κοινωνία µαζί τους κλείνοντας τήν ἐπιστολή του 
µέ τήν δήλωση «Ὅλοι ἐγίνατε ψυχικοί ἐχθροί µου. Συναναστροφήν καί 
µετάνοιαν εἰς οὐδένα.» 
 

30/3/95 Μὲ ἐπιστολή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἐλέγχει τούς «Πέντε Ἀρχιερεῖς» 
γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς πνευµατικῆς κοινωνίας, τὶς προσφυγὲς στὰ Πολιτικὰ - 
Κοσµικὰ Δικαστήρια, τοὺς ὑβριστικοὺς χαρακτηρισµοὺς πρὸς τὸν 
Φιλανθρωπικὸ Σύνδεσµο ("ἀντίχριστον") καθὼς καὶ τούς "ἀναθεµατισµούς" σὲ 
Καλαµάτα καὶ Κοζάνη. 
 

2/4/95 ΣΤ΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
Μὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 2818/2-4-95 ἐπιστολή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καλεῖ καὶ 
πάλι τούς «Πέντε» λέγοντας ...«Αὖθις τε θερµῶς παρακαλῶ... λάβετε ὑπ' ὄψιν 
ὅσα σᾶς ἔχω γράψει ἀπὸ τὸν παρελθόντα Νοέµβριον... Προτείνετε τὰ θέµατά 
σας καὶ συµβάλετε, ὥστε νὰ συγκλιθῆ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Αὐτὴ εἶναι ἡ θερµὴ µου 
παράκλησις καὶ προτροπή...». 
 

20/4/95 Οἱ Σεβ. κ.κ. Ματθαῖος καὶ Χρυσόστοµος ἐπισκέπτονται προσωπικῶς τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα καὶ τοῦ ἐπιδίδουν 2σέλιδη χειρόγραφη ἐπιστολὴ στὴν 
ὁποία προτείνουν σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας σὲ 6 ἡµέρες (26/4/95) 
ἐνῶ ἀντιθέτως εἶχαν ἤδη ἐγγράφως προτείνει σύγκληση τῆς Ἐνδηµούσης ἡ 
ὁποία θὰ προγραµµάτιζε τὴν σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, χωρὶς καὶ 
πάλι νὰ καταθέσουν τα πρὸς συζήτηση θέµατα!!! 
 

10/5/95 Οἱ «Πέντε Ἀρχιερεῖς» ὑπογράφουν τὸ ὑπ' ἀρ. 95/10-5-95 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, µὲ τὸ ὁποῖο θέτουν σὲ ΑΡΓΙΑ καὶ 
κηρύττουν ΕΚΠΤΩΤΟ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀνδρέα, χωρὶς ὅµως νὰ κοινοποιήσουν σὲ κανέναν τὸ ἀνωτέρῳ ἔγγραφό τους. 
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24/5/95 (6/6/95 ν. ἡµ., Τρίτη πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς) 

Τὸ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ τοῦ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
δηµοσιεύει τὴν ὑπ' ἀρ. 13713/1995 ἀπόφαση τοῦ Μονοµελοῦς Πρωτοδικείου 
Ἀθηνῶν (ἀποτελούµενο ἀπὸ τήν Δικαστὴ Μαρία Καρπαθιωτάκη - Πρόεδρο 
Πρωτοδικῶν), σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ἡ αἴτηση ἀσφαλιστικῶν µέτρων τῶν 
Ὀκτῶ Κληρικῶν, «ἀπορρίπτεται ὡς ἀβάσιµη». Ἐπιπλέον στὸ ἀνωτέρῳ 
δικόγραφο ἀναφέρεται ὅτι ...«Ὅπως πιθανολογεῖται ἀπὸ τὴν χωρὶς ὅρκο 
κατάθεση τοῦ µάρτυρα Ἐλευθερίου Γκουτζίδη καὶ τὶς ἔνορκες καταθέσεις τῶν 
µαρτύρων Σκρέτα Χρήστου (σ.σ. δηλ. ἱερ/χου π. Κοσµᾶ) καὶ Δερβέναγα Δήµου 
(σ.σ. δηλ. ἱερ/χου π. Δανιήλ), ποὺ ἐξετάσθηκαν στὸ ἀκροατήριο...» διὰ τῶν 
ὁποίων ἀποδεικνύεται ἐπισήµως ἡ ἔνορκος κατάθεσις τῶν δύο ἀνωτέρω 
κληρικῶν!!! 
 

25/5/95 (Τετάρτη πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς) Ζ΄ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ 
Ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιγραµµατέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατ' ἐντολὴ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα, ἡ ὑπ' ἀρ. 2823/25-5-95 ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Σεβ. κ.κ. 
Ματθαῖο καὶ Νικόλαο, γιὰ σύγκληση τῆς Ἐνδηµούσης Ἱερὰς Συνόδου γιὰ τὴν 
ἐρχοµένη Τετάρτη (τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος) 1-6-95. 
 

27/5/95 (9/6/95 ν. ἡµ. Παρασκευὴ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς) 
Κοινοποιεῖται διὰ Δικαστικοῦ Ἐπιµελητοῦ ἡ ὑπ' ἀρ. 95/10-5-95 «Πρᾶξις - 
Ἀπόφασις» τῶν «Πέντε Ἀρχιερέων» µὲ τὴν ὁποία θέτουν σὲ ΑΡΓΙΑ καὶ 
κηρύττουν ΕΚΠΤΩΤΟ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα, 17 ἡµέρες µετὰ τὴν 
ὑπογραφή της. (Ἀπ' αὐτὸ γίνεται φανερὸ ὅτι περίµεναν τὴν ἔκβαση τῆς δίκης κι 
ὅταν αὐτὴ ἀπέβη εἰς βάρος τους φανέρωσαν σάν "κρυµµένο ἄσσο" τὴν 
ἀργία!!!) 
 

30/5/95 (Δευτέρα τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος). Συναντοῦνται ὁ Σεβ. κ. Ματθαῖος µὲ τὸν Σεβ. κ. 
Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικῆς κλήσεως τοῦ πρώτου στὴν οἰκία τοῦ δευτέρου. 
Σύµφωνα µὲ γραπτὴ µαρτυρία τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου εἰπώθηκαν µεταξὺ ἄλλων 
καὶ τὰ ἀκόλουθα: 
... «Ἀττικῆς -Ξέρεις Δέσποτα τὶ σκεφθήκαµε; 
     Πειραιῶς -Ἂν εἶναι διὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸ δεχόµαστε. 
     Ἀττικῆς -Σκεφθήκαµε νὰ ἀναδείξουµε Ἀρχιεπίσκοπον. 
     Πειραιῶς -Ἀρχιεπίσκοπον; Ἔχοµεν καὶ διὰ τὶ νὰ κάνετε ἄλλον; 
     Ἀττικῆς -Ὁ Μεσσηνίας δὲν δέχετε διότι εἶναι ἀσθενής, ἐγὼ δὲν θέλω διότι 
εἶµαι κατηγορηµένος... (ἐδῶ σταµατάει, σὰν νὰ ἔλεγε ἔλα ἐσὺ νὰ σὲ κάνουµε 
Ἀρχιεπίσκοπον).» 
 

31/5/95 Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω γεγονότων ἀποστέλλεται στὸν Σεβ. κ. Ματθαῖο τὸ 
ὑπ' ἀρ. 2826/31-5-95 ἔγγραφο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διὰ τοῦ ὁποίου 
ἀνακαλεῖται ἡ ὑπ' ἀρ. 2823/25-5-95 πρόσκληση διὰ τὴν Ἐνδηµοῦσα Ἱ. Σύνοδο, 
δεδοµένου ὅτι ὁ κ. Ματθαῖος συµµετεῖχε στὴν παρασυνοδική «καταδίκη» τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου. 
 

2/6/95 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας συγκαλεῖ τὴν Ἱ. Σύνοδο µὲ τοὺς ἐναποµείναντας 
στὴν κανονικὴ συνοδικὴ τάξη Ἀρχιερεῖς Σεβ. κ.κ. Νικόλαο καὶ Παχώµιο. Μὲ 
τὴν 2829/2-6-95 ἀπόφασή τους καταγγέλουν καὶ καταδικάζουν τὴν πράξη τῶν 
Πέντε Ἀρχιερέων «ὡς φατριαστικὴν καὶ πραξικοπηµατικὴν καὶ διὰ τοῦτο 
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ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον τὴν ὑπ' ἀρ. 95/10-5-95 ἐπιστολήν-ἀπόφασιν» ... 
κηρύσσουν «συνωδὰ τοῖς Θείοις καὶ Ἱεροῖς Κανόσι ἐκπτώτους ἐκ τῶν 
Ἐπισκοπικῶν των θρόνων, τούς ἐν λόγῳ πέντε πραξικοµατίας Ἀρχιερεῖς, οἱ 
ὁποῖοι ἀπροκαλύπτως πλέον ἔθεσαν ὑπὸ διωγµόν τὴν Ἐκκλησίαν»... 
ἐπιβάλλουν δέ «εἰς αὐτοὺς τὴν ποινὴ τῆς ἐπ' ἀορίστου ἀργίας µέχρι τῆς 
µεταθέσεώς των.» 
 

7/6/95 Οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς ἀπαντοῦν διὰ τῆς ὑπ' ἀρ. 4/7-6-95 «Ἀποφάσεως-
Ἀνακοινώσεως» διὰ τῆς ὁποίας αὐτοαποκαλοῦνται πλέον ὡς "Ἱερὰ Σύνοδος", 
ἀποφασίζουν τήν "Ἔκπτωση" καὶ τῶν ὑπολοίπων δύο Ἀρχιερέων (τῶν Σεβ. 
κ.κ. Νικολάου καὶ Παχωµίου) ἐπικυρώνουν ὡς "Ἱερὰ Σύνοδος" τὸ ὑπ' ἀρ. 
95/10-5-95 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ καταδικάζουν καὶ 
ἀναθεµατίζουν «ἅπαντα τὰ αἱρετικὰ πονήµατα τῶν Ἱεροµονάχων Κασσιανοῦ 
καὶ Ἀµφιλοχίου, τοῦ Θεολόγου Ἐ. Γκουτζίδη καὶ τῶν µοναχῶν Χρυσαφίου καὶ 
Μαξίµου καθὼς καὶ ὅσα ἕτερα συµφωνοῦν µὲ τὰ ἀνωτέρῳ αἱρετικά.» 
 

22/6/95 Κατόπιν τούτων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα ἀποφασίζει τὴν 
ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τεσσάρων ἐπισκόπων, γιὰ τὶς 23, 24 καὶ 25 Ἰουνίου. 
 

23/6/95 Οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς µὲ τὴν ὑπ' ἀρ. 9/23-6-95 «ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ» «καταγγέλουν καὶ µετὰ βδελυγµίας καταδικάζουν τὸ 
πραξικόπηµα καὶ τὸ σχίσµα τῆς φατριαστικῆς ὁµάδας, τῶν ἐκπτώτων καὶ ἐν 
ἀργίᾳ εὑρισκοµένων τριῶν πρώην ἐπισκόπων Ἀνδρέου, Νικολάου καὶ 
Παχωµίου.» 
 

25/6/95 Οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς ὑπογράφουν καὶ δηµοσιεύουν τὴν ὑπ' ἀρ. 10/25-6-95 
«ΑΠΟΦΑΣΗ τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» διὰ τῆς ὁποίας: «Κηρύσσει 
ἐνόχους τοὺς κατηγορουµένους α) Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἀνδρέα, β) Μητροπολίτην 
Πειραιῶς κ. Νικόλαον, γ) Μητροπολίτην Ἀργολίδος κ. Παχώµιον, δ) Ἅπαντας 
τοὺς νεοχειροτονηµένους ψευδεπισκόπους ἐκ τῶν ἀνωτέρῳ ἐν ἀργίᾳ καὶ 
ἐκπτώσει εὑρισκοµένων Ἀρχιερέων. 
α) Ἐπὶ δηµιουργίᾳ, ἀποδοχῇ καὶ συγκαλύψῃ τῆς νεοεικονοµαχικῆς αἱρέσεως. 
β) Ἐπὶ προδοσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐπιορκίᾳ. 
γ) Ἐπὶ ἐγωπαθεῖ ἐγωϊσµῷ καὶ ἰδιοτελεῖ φιλοδοξίᾳ. 
δ) Ἐπὶ ἀπειλαῖς καὶ ὕβρεσι κατὰ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
ε) Ἐπὶ καταφρονήσῃ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ ἀντικανονικῶν καὶ 
πραξικοπηµατικῶν χειροτονιῶν καὶ δηµιουργίας σχίσµατος. 
στ) Ἐπὶ ἀναδείξεως τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσµου καὶ τῶν ἀποφάσεών του, ὑπεράνω 
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τοῦ Συνοδικοῦ θεσµοῦ καὶ τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, 
καταστήσαντες οὕτως αὐτόν, ὑπερσύνοδον καὶ ὑπερεκκλησίαν δηµιουργοῦντες 
σοβαρὰ προβλήµατα εἰς τοὺς Μητροπολιτικοὺς καὶ ἐνοριακοὺς Ναούς.» 
Καὶ ἐπιπλέον... «Καταδικάζει καὶ Ἀναθεµατίζει αὐτοὺς ὡς Νεοεικονοµάχους 
καὶ Αἱρετικούς» ... «Ἀποβάλλει καὶ ἀποκόπτει αὐτοὺς καὶ ὅσους δεχθοῦν νὰ 
χειροτονηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ἐπίσκοποι, ὡς σεσηπότα καὶ ἀνίατα µέλη ἀπὸ τοῦ 
σώµατος τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας...» ... «Ἐπιβάλλει τήν ... ποινὴν τῆς 
καθαιρέσεως ... ἀπογυµνώνει ... παντὸς ἱερατικοῦ βαθµοῦ...», τέλος δέ «- 
Ἀπαγορεύει αὐστηρῶς εἰς τοὺς πιστούς... πᾶσαν Ἐκκλησιαστικὴν καὶ 
Μυστηριακὴν κοινωνίαν µετά τῶν... πρώην ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καὶ ἤδη ἁπλῶν 
Μοναχῶν.» 
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6/8/95 Ὁ Σεβ. κ. Ματθαῖος µὲ αἴτησή του «Πρὸς τὸν κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν 

Ἀθηνῶν» γνωστοποεῖ ὅτι «... εἰς τὴν ἐπισκοπὴν µου περιφέρειαν καὶ 
ἁρµοδιότητα ἀνήκει καὶ ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Παναγίας 
Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς», καὶ ὅτι «... Δυνάµει τῆς ὑπ' ἀριθµ. 
10/25-6-95 (Π.Η.) (8-7-95 Ν.Η.) ἀποφάσεως τοῦ ἀνωτάτου Συνοδικοῦ 
Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐκηρύχθησαν 
ἔκπτωτοι καὶ καθηρηµένοι, ὁ τέως Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τῶν Γ.Ο.Χ. κ. 
Ἀνδρέας, ὁ τέως Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Νήσων κ. Νικόλαος καὶ ὁ τέως 
Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Παχώµιος,...» καί «... Κατόπιν τούτου 
παρακαλοῦµεν, ὅπως ἀναγνωρίσετε εἰς ἐµὲ τὸ νόµιµον δικαίωµα νὰ τελῶ τὰς 
Θείας Λειτουργίας καὶ τὰ Μυστήρια εἰς τήν ἐν θέµατι Ἱερὰν Μονὴν τῆς 
ἐπισκοπῆς µου περιφερείας δι' ἐκδόσεως ἀµέσου ἐντολῆς σας.» 
 

25/8/95 Ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα καλεῖ σὲ κοινὴ σύσκεψη τοὺς Πέντε 
Ἀρχιερεῖς, ἀποστέλλοντας σὲ κάθε Ἀρχιερέα ξεχωριστὰ τὸ ὑπ' ἀρ. 2876/25-8-
95 ἔγγραφο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρει σχετικά... «Σεβασµιώτατε, ... Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
λαµβάνουσα ὑπ' ὄψιν, ὅτι δύο εἶναι τὰ ἀσυγχώρητα ἁµαρτήµατα, ἤτοι: α) ἡ 
βλασφηµία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ β) τὸ σχίσµα, τοῦ ὁποίου τὴν 
ἁµαρτία οὔτε αἷµα µαρτυρικὸν δὲν τὴν ἐξαλείφει, ἐπιθυµεῖ καὶ παρακαλεῖ νὰ 
προληφθῆ καὶ µὴ παγιωθῆ τὸ προκληθέν σχίσµα, διότι κανὲν ἐκ τῶν µέχρι 
σήµερα ἐπισυµβάντων σχισµάτων δὲν ἐθεραπεύθη.» ... «Σεβασµιώτατε, Διὰ τὸ 
ἅγιον τοῦτο ἔργον, ἤτοι διὰ τήν ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀληθείᾳ ἀποκατάστασιν τῆς 
ἑνότητος σᾶς προσκαλοῦµεν εἰς κοινὴν σύσκεψιν µεθ' ἡµῶν τὴν 9-9-95 (π. ἡ.), 
ἡµέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 10ην π.µ. δηλοῦντες, ὅτι δὲν κωλυόµεθα ἀπὸ 
τὰς µέχρι σήµερα ἀτυχεῖς ἐνεργείας - "ἀποφάσεις" ὑµῶν, διότι δὲν µᾶς ἐγγίζουν 
καὶ διότι σᾶς θεωροῦµεν εἰσέτι ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.» 
«Ἡ προσωπικὴ σας πρόθυµος ἀνταπόκρισις ὡς καὶ τῶν ἑτέρων τεσσάρων 
Σεβ/τῶν Ἀρχιερέων εἰς τὴν παροῦσαν πρόσκλησιν καὶ ἡ θερµὴ διάθεσις καὶ 
διακαὴς πόθος νὰ ἐκφρασθῆ ὑφ' ὅλων, ἐν ἑνὶ πνεύµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, τὸ 
θέληµα τοῦ Χριστοῦ, «ἵνα ὦµεν οἱ πάντες ἕν», θὰ συντρίψῃ τὸν διάβολον τοῦ 
σχίσµατος, θὰ καταισχύνη τὰς σκοτεινὰς δυνάµεις, καὶ χαρὰ θὰ γίνη ἐν τῷ 
οὐρανῷ µεγάλη ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς καρδίας ὅλων ἡµῶν καὶ ἰδιαιτέρως τῶν 
πενθούντων Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πιστῶν τέκνων τῆς Ἁγιωτάτης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.» 
«Πρὸς τοῦτο αἱ τυχὸν δικαστικαὶ ὑποθέσεις, αἱ ἐκκρεµοῦσαι εἰς τὰ πολιτικὰ 
δικαστήρια καὶ ἐκδικαζόµεναι κατὰ τὴν περίοδο ταύτην, θὰ ἀνασταλοῦν. 

Ἀποφάσει - Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς 

Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Κήρυκος» 
 

28/9/95 Οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς ἀπαντοῦν µὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 15/28-9-95 ἔγγραφό τους, ὡς «Ἱερὰ 
Σύνοδος - Ἀρχιγραµµατεῖα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ» ... «Πρὸς τὸν 
τέως Ἀρχιγραµµατέαν π. Κήρυκον Κοντογιάννην» καὶ πρὸς τούς «πρώην» 
Ἀρχιερεῖς Ἀνδρέα, Νικόλαο, Παχώµιο «καὶ τῆς ὑµετέρας ψευδοσυνόδου,» 
ἐπιρρίπτοντάς τους τὴν συνολικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ὁριστικοποίηση τοῦ 
σχίσµατος καὶ καταλήγοντας ὅτι... «Ὡς ἐκ τούτου, καὶ δεδοµένου, ὅτι ἐκ τῆς 
ἐπιστολῆς σας, οὐδεµία ἔνδειξις µεταµελείας διαφαίνεται, δὲν ἔχει "νόηµα" καί 
"περιεχόµενο" µία τοιαύτη συνάντησις. Ἔπί πλέον σᾶς γνωρίζοµεν, ὅτι, ἐντὸς 
τῶν ἡµερῶν θὰ κυκλοφορήσῃ, Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου, εἰς τὴν 



 21 

ὁποίαν καταδεικνύεται τὸ περιεχόµενον τῆς ἐπιστολῆς σας, ὡς ἀβάσιµον, 
δόλιον, ὕπουλον καὶ παραπλανητικόν. 

Ἀναµένοντες, τὴν πραγµατικὴν µετάνοιαν ὑµῶν. 
ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς 
Ὁ Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµος 

 
29/9/95 Οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς ὑπογράφουν τὴν ὑπ' ἀρ. 16/29-9-95 πολυσέλιδο 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ µὲ τὴν ὁποία ἐνηµερώνουν τοὺς πιστοὺς καὶ ἀπαντοῦν στήν «ὑπ' 
ἀρ. 2876/25-8-95 ἐπιστολήν, τῆς παρανόµως καὶ ἀντικανονικῶς ὀνοµαζοµένης 
"ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ", τῆς ἀποσχισθείσης φατριαστικῆς καὶ αἱρετικῆς ὁµάδος 
τῶν τέως Ἀρχιερέων, Ἀνδρέου, Νικολάου καὶ Παχωµίου, θεωρεῖ τὴν ἀνωτέρῳ 
ἐπιστολὴν ὡς Ἀντικανονικήν, Ἀντιεκκλησιαστικήν, ἀνειλικρινῆ καὶ 
ἀνάρµοστον εἰς ὑπευθύνους δηµοσίους ἄνδρας καὶ ἀπορρίπτει µετὰ βδελυγµίας 
αὐτήν,...» 
Ἐπιπλέον στὸ κεφάλαιο ζ) τῆς Ἐγκυκλίου, σχολιάζουν ὅτι «Ἡµεῖς ἀποδείξαµεν 
δι' ἐγγράφου, ὅτι οἱ ἱερεῖς µας, δὲν ὡρκίσθηκαν "διὰ τοῦ ὀµνύω", 
παραθέτοντας, σὲ σχετικὴ ὑποσηµείωση, τὴν βεβαίωση τῆς Προέδρου τοῦ 
Πρωτοδικῶν Μ. Καρπαθιωτάκη ὅτι: «ἐνόψει τοῦ ὅτι πρόκειται περὶ ἱερέων, 
δευκρινίζεται ὅτι ἡ ὅρκισή τους συνίστατο καὶ ἔγινε διαβεβαιώνοντας εἰς τὴν 
ἱερωσύνη τους, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ νόµο (ἄρθρο 408 παρ. 4 
Κ.Πολ.Δικ.)». 
Γιὰ µιὰ ἀκόµη φορὰ δηλαδὴ οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς παραδέχονται - καὶ µὴ 
θέλοντας - ὅτι πράγµατι "ἡ ὅρκιση" τῶν µαρτύρων τους "ἔγινε", ἁπλὰ χάριν 
τῶν ἁπλουστέρων ἀπέδωσαν στὴν καθοµιλουµένη τὴν ἀκριβῆ ἔννοια τοῦ ὅρου 
"ὀµνύω" ποὺ δὲν σηµαίνει τίποτε ἄλλο παρά "ὁρκίζοµαι διὰ τί, βεβαιῶ ἢ 
ἐπιβεβαιῶ τὶ δι' ὅρκου, παρέχω ἔνορκον διαβεβαίωσιν διὰ τί" (βλ. ΜΕΓΑ 
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, τόµ. 6ος, 
σελ. 5122). 
 

28/11/95 Μὲ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ὁ Σεβ. κ. 
Ματθαῖος καταγγέλει µεταξὺ ἄλλων ὅτι ... «Πέντε ἔτη µετὰ τὴν ἐκδήλωσιν τῆς 
Νεοεικονοµαχίας, ἐπῆλθε τὸ σχίσµα τῶν "Ἀνδρεϊκῶν". Δεκάδες µηνύσεις καὶ 
δικαστήρια διὰ νὰ µᾶς πάρουν τοὺς Ι. Ναούς µας, διωγµοὶ καὶ συκοφαντίαι 
κατὰ ἀνεπιλήπτων Ἀρχιερέων καθὼς καὶ προσπάθεια δηµιουργίας ἐπεισοδίων, 
ἐκεῖ ὅπου δὲν ἐπικρατοῦσαν, διὰ τῶν ἀπατηλῶν µεθόδων των, ὅπως αὐτὰ εἰς 
τὴν Ι. Μονὴν Παναγιάς.» 
 

1996  
16/1/96 Ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα καλεῖ ἐκ δευτέρου τοὺς Πέντε 

Ἀρχιερεῖς µὲ τὸ ὑπ' ἀρ. 2903/16-1-96 ἔγγραφό της... «Πρὸς τοὺς 
Σεβασµιωτάτους κ. Γρηγόριον, κ. Ματθαῖον, κ. Θεοδόσιον, κ. Τίτον καὶ κ. 
Χρυσόστοµον» ἀποκαλῶντας τους «Ἀδελφοὶ - Σεβασµιώτατοι» καὶ 
καταλήγοντας... «Εὐελπιστοῦντες ὅτι ἡ µετὰ βαθείας καὶ εἰλικρινοῦς ἀγάπης 
προσευχὴ ἁπάντων τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων καὶ ἡ ἐξ' αὐτῆς πηγάζουσα παροῦσα 
δευτέρα πρόσκλησις θὰ εὔρη ἀγαθὸν ἔδαφος καὶ θετικὴν ἀνταπόκρισιν εἰς τὰς 
καρδίας ὑµῶν, σᾶς πληροφοροῦµεν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἀναµείνη τήν κατὰ 
Θεὸν προσδοκωµένην ἀπάντησιν ὑµῶν ἐπὶ τῆς δευτέρας ταύτης προσκλήσεως, 
ἥτις δέον νὰ ἀποσταλῆ δι' ἐγγράφου ὑµῶν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
ἐπὶ ἀποδείξει, τὸ ἀργότερον µέχρι τῆς 17 Φεβρουαρίου 1996, κατὰ τὸ 
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ἐκκλησιαστικὸν ἡµερολόγιον, διὰ νὰ ὁρισθῆ εἰς τὴν συνέχειαν ὁ τόπος καὶ ὁ 
χρόνος τῆς κοινῆς συσκέψεως.» 
 

(Φεβρουάριος 
– Μάρτιος 96) 

(Περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς) 
Ἐπειδὴ παρῆλθε καὶ ἡ ὁρισθεῖσα διὰ τῆς Β΄ προσκλήσεως τῆς Ἱ. Συνόδου 
προθεσµία (17 Φεβρουαρίου), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος ἀπηύθηνε πρὸς τοὺς πέντε Ἀρχιερεῖς ἀνοικτὴ 
ἐπιστολή, ἀπαντῶν δηµοσίως εἰς τὴν ὑπ' ἀρ. 15/28-9-95 ἀπαντητική (στὴν Α΄ 
πρόσκληση τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέα) ἐπιστολὴ τῶν πέντε 
(5)... 
«Εἰς τὴν ὑπ' ἀρ. 15/28-9-95 ἀπάντησίν σας, ἐπικαλεῖσθε ἐξ (6) λόγους, οἱ 
ὁποῖοι, ὡς διατείνεσθε, δὲν σᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προσέλθετε εἰς τὸν διάλογον 
µετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐπ' αὐτοῦ ὅµως τὴν ἀπάντησιν τὴν λαµβάνετε ἀπὸ 
τοὺς ἰδίους τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἐπεκαλέσθητε.»... 
... «Δηλαδὴ εἴχατε ἀπόλυτον ὑποχρέωσιν ἀπὸ κάθε Κανονικὴν καὶ Ὀρθόδοξον 
ἐκκλησιαστικὴν δεοντολογίαν νὰ προσέλθετε εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ βάσει 
τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ Θεολογίας νὰ ἀποδείξετε καὶ νὰ ὑποδείξετε: 
1) Τάς "βλασφηµίας" τὰς ὁποίας, ὡς ἰσχυρίζεσθε, πρέπει νὰ καταδικάση ἡ Ἱ. 
Σύνοδος. Ἐν προκειµένῳ θὰ πρέπει νὰ µᾶς εἴπητε, πότε καταγγείλατε 
κανονικῶς αὐτάς τάς "βλασφηµίας", πότε καὶ µὲ ποῖα κριτήρια τάς 
"ἀπεδείξατε" καὶ ποῖος ἢ ποῖοι ἠρνήθησαν νὰ τὰς καταδικάσουν; Μὴν 
ἐπικαλεσθῆτε τὴν βλάσφηµον καί, ὡς ἀπεδείχθη καὶ ἐκ τῶν γνωµατεύσεων τῶν 
θεολόγων, στρεβλήν "ἐγκύκλιόν" σας τῆς 23-2-93 (σ.σ. ἐννοεῖ τὴν Β΄ 
Ἐγκύκλιο), διότι, ἐὰν αὐτὴν δὲν τὴν ἀνακαλέσετε, θὰ παραµείνετε ἐκτὸς ἀπὸ 
σχισµατικοί, ἐς ἀεί, καὶ αὐτοαναθεµατισµένοι καὶ βλάσφηµοι. Βεβαίως δὲν σᾶς 
ἀποκλείει κανεὶς νὰ θέσετε καὶ αὐτὸ τὸ κείµενό σας ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου. 
2) Νὰ ἀποδείξετε, µὲ ὀρθόδοξα κριτήρια καὶ µὲ συγκεκριµένα στοιχεῖα, ἂν 
ὑπῆρξεν ἢ ἂν ὑπάρχη "νεοεικονοµαχία", ἀφοῦ πρῶτα εἴπητε τὶ εἶναι 
εἰκονοµαχία. Μέχρι σήµερον ἀπεδείξατε, ὅτι δὲν ξέρετε τὶ σηµαίνει 
εἰκονοµαχία, ἀλλὰ τὸ µόνον ποὺ γνωρίζετε εἶναι νὰ παπαγαλίζετε σεῖς καὶ οἱ 
ὀπαδοί σας τὴν λέξιν εἰκονοµαχία, διότι ὑπάρχει σκοπιµότης... 
... 3) Νὰ ἀποδείξετε, διὰ πραγµατικῶν καί, οὐχὶ διά "συµπεπλασµένων" 
στοιχείων, ὡς µέχρι τοῦδε ἐπράξατε, τὸν ἰσχυρισµό σας, ὅτι "ἠρνήθη" ὁ 
Προκαθήµενος Μακ/τὸς Ἀρχ/πος κ. Ἀνδρέας νὰ συγκαλέση τὴν Ἱερὰν Σύνοδον 
καὶ ὅτι δὲν παρεκωλύθη καὶ δὲν ἀνεβλήθη ἡ σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
ἀποκλειστικῶς καὶ µόνον ὑπαιτιότητι ὑµῶν τῶν πέντε, ὡς εἶναι ἡ 
πραγµατικότης. 
4) Νὰ ἀποδείξετε καὶ νὰ τεκµηριώσετε ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καὶ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ καὶ 
µὲ ἐκκλησιαστικὰ καὶ οὐχὶ κοσµικὰ κριτήρια, ἀπὸ πότε καὶ πῶς ἡ φατριαστικὴ 
σας ὁµάδα τῶν Πέντε Ἐπισκόπων ἔγινε "Σύνοδος" καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ποίων 
κριτηρίων ἰσχυρίζεσθε, ὅτι ἐκπροσωπεῖτε τὴν Ἐκκλησίαν (ἀπὸ πότε καὶ πῶς;) 
καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ποίας κανονικῆς τάξεως "ὤφειλεν" (;) ὁ Μακ/τος 
Προκαθήµενος "νὰ ἀπολογηθῆ ἐνώπιόν σας", δηλαδὴ ἐνώπιον µιᾶς 
αὐτοδηµιουργηθείσης φατριαστικῆς ὁµάδος, αὐτοαποκοπείσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον καὶ παραβιασάσης σύµπασαν τὴν κανονικὴν τάξιν, νὰ ἀπολογηθῆ ὁ 
Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνώπιον µιᾶς φατριαστικῆς ὁµάδος καὶ δὴ ἄνευ 
καταγγελίας, ἄνευ τῆς κανονικῆς διαδικασίας, ἐπὶ ἑνός "συµπεπλασµένου" 
(ὅρα Κανόνα Στ΄ τῆς Β΄), ἀναποδείκτου καὶ ἀνυποστάτου κατηγορητηρίου; Νὰ 
µᾶς ἀποδείξετε ἀκόµη καὶ ὅτι τὸ πραξικόπηµα τοῦ Ἰουνίου 1995 δὲν εἶναι 
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ἐξέλιξις τοῦ ἐπιτελικοῦ σας σχεδίου πρὸς ἀνατροπὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, 
ὑφαρπαγὴν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ πρόκλησιν σχίσµατος... 
5) Νὰ ἀποδείξετε, πὼς δικαιολογῆται µὲ τήν ἔστω µικρὰν ἀριθµητικὴν 
πλειοψηφίαν σας νὰ παραθεωρῆτε τὸν Πρόεδρον καὶ τὰ λοιπὰ µέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, νὰ ἐνεργῆτε φατρίαν, νὰ ἀναδεικνύεσθε εἰς "Σύνοδον" καὶ νὰ 
κατηγορῆτε κατόπιν τὰ λοιπὰ µέλη ὅτι ἔκαµαν "πραξικόπηµα" ποὺ δὲν 
ὑπετάγησαν εἰς τὴν φατριαστικὴν σας ὁµάδα. 
6) Νὰ ἀποδείξετε τὸν βλάσφηµον "ἰσχυρισµόν" σας, ὅτι δῆθεν αἱ χειροτονίαι 
τῶν νέων Ἐπισκόπων εἶναι "ψευδοχειροτονίαι". Νὰ εἴπητε τὶ ἐννοεῖτε µὲ τὸν 
ὅρον αὐτὸν καὶ τὶ ἀκριβῶς ἐννοεῖτε, ὅταν πάλιν διατείνεσθε, ὅτι αἱ καθ' ὑµᾶς 
"ψευδοχειροτονίαι" ἐδηµιούργησαν "ὁριστικὸν σχίσµα", ... 
... Ἀναθεωροῦντες ὅµως τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς σας τὰ τελευταία 6 ἔτη, 
ἂς γνωρίσετε καλῶς, ὅτι τά ἐκ συστήµατος ψεύδη, τὰ ὁποῖα ἔγιναν εἰς πολλοὺς 
δευτέρα φύσις, αἱ συκοφαντίαι, µετὰ τῶν φρικτῶν βλασφηµιῶν καὶ τῆς 
ἐκκλησιοµαχίας σας, παρώργισαν τόσον τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος πιστεύοµεν, 
ἀφεῖλεν ἀφ' ὑµῶν τὴν δεξιάν Του καὶ διὰ τοῦτο σκοτισθέντες ἡλλοιώθητε καὶ 
ἡλλοτριώθητε παντελῶς.» (βλ. Κῆρυξ Γνησίων Ὀρθ., τεῦχος 220, Ἀπρίλιος 
1996, σελ. 102-104) 
 

1997  
3/3/97 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) 

Ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέα ἐξέδωσε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ἡ ὁποία ἀνεγνώσθη δηµοσίως κατὰ τή διάρκεια τῆς ἑορτίου 
ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ Πειραιὰ καὶ Θεσσαλονίκη καὶ 
ἐπικυρώθηκε διὰ βοῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς παρισταµένους Κληρικούς, Μοναχοὺς 
καὶ Λαϊκούς. Ἡ ἐν λόγῳ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ κατέληγε ὡς ἑξῆς: 
«Ἡµεῖς Κλῆρος καὶ λαὸς καταδικάζοµεν τὸ ὅλον ἐκκλησιοµάχον τοῦτο κίνηµα 
(σ.σ. ἐννοεῖ τῶν Πέντε ἀρχιερέων). Διά τούς ἐν τῷ σχίµατι εὑρεθέντας 
Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πονοῦµε, διότι 
ἐξεκόπησαν ἐκ τοῦ ἑνὸς καὶ ἀδιαιρέτου Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν ἀγάπῃ δὲ 
τοὺς καλοῦµε νά ἐπιστρέψουν, ἐλευθέρως καὶ συνειδητῶς ἀφοῦ ἀποστραφοῦν 
καὶ καταδικάσουν τὸ ἐκκλησιοµάχον κίνηµά των καὶ ἀντιληφθοῦν ὅτι µόνον 
ἐκκλησιοµαχία ὑπῆρξεν καὶ ὑπάρχει ἐκ µέρους αὐτῶν, ἐνῷ "εἰκονοµαχία" οὔτε 
ὑπῆρξε, οὔτε ὑπάρχει, διότι ἡµεῖς τοὺς ὅρους καὶ τὰ θεσπίσµατα ἐπὶ τοῦ 
θέµατος τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου 
φυλάσσοµεν ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ. Ἔχοµεν δὲ ὡς καὶ πάντοτε εἴχοµεν ἐν χρήσει 
ὅλας τὰς Ἱερὰς Εἰκόνας ἀδιακρίτου τεχνοτροπίας Βυζαντινῆς ἢ νεωτέρας, ὅπως 
ἀπ' ἀρχῆς ἡ Ἐκκλησία ἐχρησιµοποίησεν αὐτάς. Τέλος δεχόµεθα καὶ 
ὑπακούοµεν καὶ εἰς τὴν ποιµαντορικὴν φωνὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως αὕτη 
ὡµίλησεν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθµ. 2566/23.1.92 σχετικῆς Ποιµαντορικῆς 
Ἐγκυκλίου.» 

--------------------------- 
Τὴν ἴδια ἡµέρα στὶς ἐνορίες τῆς Συνόδου τῶν Πέντε Ἀρχιερέων, µαζὶ µὲ τὰ 
ἀναθέµατα τὰ ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅρισε νὰ διαβάζονται στὸ 
Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ «Πέντε» πρόσθεσαν καὶ µιὰ σειρὰ νέων 
ἀναθεµάτων κατὰ τῶν "αἱρετικῶν νεοεικονοµάχων" τὰ ὁποία 
συµπεριλαµβάνονται στὴν ὑπ' ἀριθµ. 35/19-2-1997 Ἐγκύκλιο τὴν ὁποία πρὸ 
ὀλίγων ἡµερῶν εἶχαν ὑπογράψει. 
Ἐπιπλέον σύµφωνα µὲ τὴν ὑπαγόρευση τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου ἔγινε καὶ 
δηµόσια καύση τῶν "αἱρετικῶν νεοεικονοµαχικῶν συγγραµµάτων". 
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Στὴν ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιο οἱ Πέντε Ἀρχιερεῖς µεταξὺ ἄλλων ἀναφέρουν ὅτι:  
«Εἰς τὸ σηµεῖον αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυµίσωµεν ὅτι πρὸ τοῦ Σχίσµατος τοῦ 
Ἰουνίου τοῦ 1995, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, εἶχεν ἀποφασίσει τὴν 
ἔκδοσιν τρίτης Ἐγκυκλίου (σ.σ. ἀναφέρονται στὴν ὑπ' ἀριθµ. 2772/13-7-94 
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὴν ὁποία ὅµως δὲν ἀποφασίσθηκε ἡ ἔκδοση 
Γ΄ Ἐγκυκλίου - γεγονός τὸ ὁποῖο θὰ ἀναγνώριζε καὶ θὰ ἐπικύρωνε τὴν Β΄ 
Ἐγκύκλιο - ἀλλὰ ἡ σύνταξη νέας Ἐγκυκλίου, καταργῶντας ἔτσι τὴν παλαιά, 
δηλαδὴ τήν "Β΄ Ἐγκύκλιο". Συγκεκριµένα ἡ ἀπόφαση ἀνέφερε ἐπὶ λέξῃ 
«ἀπεφασίσθει ὁµοφώνως, ὅπως, χωρὶς νὰ γίνη λόγος περὶ τῆς ἐξεταζοµένης 
Ἐγκυκλίου, συνταχθῆ νέα ἐγκύκλιος εἰς τὴν σύνταξιν τῆς ὁποίας θὰ κληθοῦν οἱ 
θεολόγοι νὰ βοηθήσουν), ἡ ὁποία θὰ περιεῖχε ὅλα τὰ αἱρετικὰ σηµεῖα τῶν 
εἰκονοµαχικῶν συγγραµµάτων, ὡς προείπωµεν, διὰ νὰ αἰτιολογηθοῦν οἱ λόγοι 
τῆς Καταδίκης των, ὑπό τῆς ὡς ἄνω Β΄ Ἐγκυκλίου.» 
«Διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου ἐκπληροῦται αὐτὴ ἡ ἀπόφασις τῆς τότε Ἱερὰς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅπου κατόπιν ἐρεύνης καὶ µελέτης ἐπεσηµάνθησαν καὶ 
ὑπογραµµίσθησαν τὰ περισσότερα αἱρετικὰ σηµεῖα τῶν συγγραµµάτων καὶ 
καταχωροῦνται εἰς αὐτὴν ὡς τὰ σηµαντικώτερα, τὰ ὁποία ἔγιναν αἰτία νὰ 
δηµιουργηθῆ ἡ αἵρεσις τῆς Νεοεικονοµαχίας.»... 
«Κατόπιν τῶν ἀνωτέρῳ, ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος, ὑπ' ἀριθ. 35/19.2.1997, 
θεωρεῖται ὡς ἡ τρίτη κατὰ σειράν, περί τῆς ἐν λόγῳ αἱρέσεως, ἡ ὁποία 
συµπληρώνει καὶ ὁλοκληρώνει τὸ ἔργο τῶν δύο προηγουµένων.»... 
ὑπενθυµίζοντας ταυτόχρονα στοὺς Χριστιανοὺς ὅτι «Ὀφείλοµεν, ὅθεν, διὰ νὰ 
εἴµεθα ἐν ζωῇ, νὰ ἀντλῶµεν αὐτὸ τὸ ζωτικὸν αἷµα, ἤτοι τὴν Πίστιν, τὰ ἔργα, τὰ 
βιώµατα, καὶ ὅλας γενικῶς τὰς ἱερὰς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Δι' αὐτὸ 
ἀπαραίτητον εἶναι, νὰ φρονῶµεν καὶ νὰ βιώνωµεν «ὅ,τι ὑπὸ πάντων, πάντοτε 
καὶ πανταχοῦ ἐπιστεύθη καὶ ἐβιώθη», (ὁρισµὸς Βικεντίου τοῦ ἐκ Λερίνου), 
διότι, «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστὸς παρατεινόµενος εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἅγ. 
Αὐγουστῖνος)." (βλ. ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, τεῦχος 5, 
Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1997, σελ. 8, 10, 11). 
Ἀντ' αὐτοῦ ὅµως, µὲ την ὡς ἄνω Ἐγκύκλιο οἱ «Πέντε Ἀρχιερεῖς» καταδίκασαν 
ἐπὶ λέξη, παρέδωσαν στὸ πῦρ καὶ ἀναθεµάτισαν "τρίς", «ὅτι ὑπὸ πάντων, 
πάντοτε καὶ πανταχοῦ ἐπιστεύθη καὶ ἐβιώθη», δηλαδὴ τὶς ἀποφάσεις 
Οἰκουµενικῶν καὶ Πανορθοδόξων Συνόδων καὶ τὶς διδασκαλίες Ἁγίων 
Πατέρων, ποὺ ἐκφράζουν τὴν συνολικὴ δογµατικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας περὶ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων!!!... 
 

 ... Αὐτὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ τελευταία πράξη τοῦ δράµατος. Ἔκτοτε ἡ κάθε πλευρὰ 
τράβηξε τὸ δρόµο της, χωρὶς νὰ γίνει καµία ἄλλη ἐπίσηµη προσπάθεια γιὰ 
ἐπαφὴ ἢ διάλογο... 
 

 
 


