Ο Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΑΡ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Ὁ π. Νικόλαος Μάταρ, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς
τήν πόλιν Corona τῆς πολιτείας Καλιφορνίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς,
ἐξακολουθεῖ ψευδῶς νά ἰσχυρίζηται ὅτι ἐνεργεῖ ὑπό τήν εὐλογίαν καί
καθοδήγησιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων παρά τά ἀναρτώμενα ἐνταῦθα,
Ἀπολυτήριον Γράμμα, Release Letter, τό ὁποῖον ἐχορηγήθη αὐτῷ ἀπό τοῦ ἔτους
2018 καί ἀπεστάλη εἰς τήν κανονικήν Ἐκκλησιαστικήν αὐτοῦ Ἀρχήν, ἤτοι τόν
Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Φασιανῆς κ. Ἀντώνιον εἰς Νέαν Ὑόρκην:

Ἀριθμ. Πρωτ.
75
Τῷ Θεοφιλεστάτῳ
Ἐπισκόπῳ Φασιανῆς
Κ. Ἀντωνίῳ
Πρωτοσυγκελλεύοντι Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Εἰς Νέαν Ὑόρκην
Θεοφιλέστατε,
Μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης ἐκομισάμην τήν ὑπ’ Ἀριθμ. Πρωτ. 210/17 καί ἀπό
28ης Νοεμβρίου 2017 ἐπιστολήν τῆς ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς Θεοφιλίας,
ἀναφορικῶς μέ τήν ὑπόθεσιν τοῦ ἐν Corona Καλιφορνίας πρεσβυτέρου Νικολάου
Μάταρ καί τῆς Κοινότητος τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἥτις ἠρνήθη νά
ὑπαχθῇ εἰς τήν πνευματικήν ἐποπτείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀμερικῆς.
Διαμελετήσαντες ὅθεν ταύτην εἰς τήν Συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν
Συνόδου, καθηκόντως φέρω εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας Θεοφιλίας, ὅτι τό ἡμέτερον
Πατριαρχεῖον ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Βικαριάτου καί ἐντεῦθεν οὐδεμίαν
ὀργανικήν σχέσιν ἔχει μετά τοῦ ὡς ἄνω ἱερέως, ἐχορηγήσαμεν δέ εἰς αὐτόν
Ἀπολυτήριον Γράμμα, καθότι οὗτος ἐτύγχανε κανονική χειροτονία τῆς Ἐκκλησίας
Ἱεροσολύμων.
Ἐφ’ οἷς, συναποστέλλων ἀντίγραφον τοῦ Ἀπολυτηρίου Γράμματος αὐτοῦ,
διαβιβάζω αὐτῇ τάς εὐχάς καί τήν ἀγάπην τοῦ Μακαριωτάτου καί ἀποδίδων αὐτῇ
τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Αὐτοῦ Τάφου, διατελῶ.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐιη΄ Φεβρουαρίου

θ΄.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης
Γέρων Ἀρχιγραμματεύς
RELEASE LETTER
By this Patriarchal letter, We verify that the Reverend Father Nikolaos
Matar, a priest of the Patriarchate of Jerusalem, following a resolution of
the Holy and Sacred Synod that was duly convened on 22 FEBRUARY 2018, has
been canonically released from the roll of the clergy of the Patriarchate.
This release was granted without prejudice or as a consequence of any
ecclesiastical discipline, and Father Nikolaos Matar is free to be received
into any canonical Orthodox jurisdiction without impediment.
In witness thereof, We have caused Our seal to be affixed to this Letter in
the Holy City of Jerusalem, on the 19th day of MARCH in the year of Our Lord
2018.
THEOPHILOS III
PATRIARCH OF JERUSALEM

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καταγγέλλει τήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
καί τῶν ἱστοσελίδων αὐτοῦ καί προσεπιδηλοῖ ὅτι οὐδεμίαν σχέσιν, συνεργασίαν ἤ
ἐπικοινωνίαν ἔχει μετά τοῦ Πατρός Νικολάου Μάταρ πρός γνῶσιν καί ὠφέλειαν τοῦ
Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἐν Ἀμερικῇ καί ἀλλαχοῦ καί ὅτι ὑπ’ οὐδενός ἐκπροσωπεῖται
εἰς τήν Ἀμερικήν .
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

