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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ»

έκ τοΰ προττ/γουμένου σελ. 447)

«Προκειμένου περί τοΰ τρίτου σημείου τοΰ άφορώντος τα κύρια συ-
στατικοί1) της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το ποιος δικα'οϋται να ίδρύη
καϊ νά απόσχιση αυτήν λέγομεν τά επόμενα:

Εκάστη επί μέρους Ορθόδοξος Εκκλησία ιδρύεται(') και προικίΖε-
ται διά της άγιαστικης Χάριτος και των Θείων Μυστηρίων άπό της καθό-
λου Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ώς ταμιούχου της Θείας Χά-
ριτος.

Σύγκειται δέ αϋ~η ύπό τοΰ Συνόλου των Επισκόπων, ώς Διοικούν-
των και τοϋ πληρώματος των πιστών και ορθοδόξων χριστιανών ώς δ'οι-
κουμένων, και είναι αϋτη απλή και αδιαίρετος. Εάν δε εις μίαν έπί μέ-
ρους Όρθόδοξον Έκκλησίαν άναφυώσιν διαφοραί και διχογνωμίαι τινές
μεταξύ τών διοικούντων(2) κληρικών και διοικούμενων (2) λαϊκών, και συ-
νεπεία τούτων έπέλθη ή διακοπή της Εκκλησιαστικής έπικο'νωνίας μετα-
ξύ αυτών, γεννάται φυσικώς τό ερώτημα: Ποϊοι έκ τών διαφωνούντων

(Ι) Άττορούμεν πόθε; ό σοφός θεολόγος πρώην Φλωρίνης ήντληαε ταύτα. Ή Εκκλη-
σία ώς θεανθρώπινον επί νής Έγκαβίδρυμα αποτελεί κοινωνίαν θ ε α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν .
Είναι ή κοινωνία Θεού και ανθρώπων διά της Χάριτος τού Παναγίου Πνεύματος. Ή εί-
κών τήν οποίαν χρησιμοποιεί ό Άπ. Παύλος καθ' ήν ό Χριστός είναι ή Κεφαλή της
Εκκλησίας και οι πιστοί τό Σ ώ μ α Αυτής, είναι ή πλέον επιτυχής έκφραοις προς κατά-
νόηαιν τής εννοίας της Εκκλησίας.

Τά βασικά κα'ι ουσιώδη στοιχεία τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού είναι ή ανόθευτος γνη-
σία και άκαινοτόμητος Αποστολική πίστις άφ' ενός κα'ι ή Κανονική και αδιάκοπος Απο-
στολική Διαδοχή άφ' έτερου.

Κα'ι εις Ιναν Κανονικέν και Όρθόδοξον Κληρικόν κα'ι εις δύο ορθοδόξους πιστούς, ο'ι
όπο'ιοι θά τελέσουν τήν θείαν Λειτουργίαν εκφράζεται ή Όρθόδοξος Καθολική τοΰ Χρι-
στού Εκκλησία.

Ωσαύτως, τό σύνολον τών απανταχού τής γης Κανονικών Όρθοδόξων Κληρικών και
τό σύνολον ομοίως τών ορθοδόξων πιστών χριστιανών ομού αποτελούν τήν Καθολικην
τού Χριστού Έκκλησίαν.

Έν προκειμένω τό 1924 δέν ι δ ρ ύ ε τ α ι ΰ π ό τών Γ.Ο.Χ. κ α μ μ ί α Ε κ -
κ λ η σ ί α «σοφέ θεολόγε', αλλά συνεχίζουν ο'ι Γ.Ο.Χ. νά παραμένουν εις τήν Όρθόδο-
ξον Έκκλησίαν κα'ι νά άγωνίζωντα, εντός Αυτής κατά τής Καινοτομίας και τών καινο-
τόμων, ο'ι οποίοι ένεκα της Καινοτομίας ά π ε κ ό π η α α ν κ α Ί έ ξ ή λ θ ο ν τής
Εκκλησίας.

(2) Ή ακοπιμότης σκοτίζει τον νουν. "Ωστε ή Καινοτομία, ή σχισματοαίρεαις, ή
κ α τ α δ ε δ ι κ α σ μ έ ν η σχισματοαίρεαις τού παπικού Νεοημερολογπισμού και Οι-
κουμενισμού είναι διαφορά διοικούντων και διοικούμενων; Τό 1924 κα'ι μέχρι σήμερον,
ήγέρθηοαν αί πύλαι τοϋ 'Άδου κατά τής Εκκλησίας και ΐδρασεν (διά τοΟ Χρυσόστομο/
Παπαδοπούλου και Μελετ ου Μεταξάκη κα'ι δρςί έξακολουθητικώς διά τών διαδόχων των),
ή Πανα\ρεσις τοΰ Οικουμενισμού, ή οποία έπέδαλεν τόν άναθεματισμένον Νεοημερολογι-
τισμόν διά νά συνεορτάζουν «ο'ι ορθόδοξοι» μέ τους Παπικούς και τους Προτεατάντας
ό δέ πρ. Φλωρίνης όμιλε! διά διαφοράν ••* — — • ••• - - •"··· * * . . * . „ * „ .«δ ο ί κ ο υ κα'ι «6 ι ο ι κ ο

μένων».
Έπ'ι τής αγχόνης κρέμαται ό άπαγχονιαθΐ'ις και ούτος έρευνα νά εύρη τό ανοινίον! ί!
Βεβαίως, δταν πρόκειται περ'ι θεμάτων διοικήσεως ή τυπικών κα'. Κανονικών παρά-
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και μεταΕύ αλλήλων την Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν διακοψάντων άντι-
ηροσωπεύουοι τήν μίαν και άδιαίρετον(2) άνεγνωρισμένην Έκκλησίαν, δε-
δομένου, οτι αμφότεροι αϊ διιστάμενα' μερίδες και άπ' αλλήλων άποχωρι-
σθεϊσαι έΕ αυτής άπορρέουσιν και έΕ αυτής άρύονται τήν άγιαστικήν χά-
ριν και τό έκκλησιαστικόν κύρος των Μυστηρίων.

Εις τό ερώτημα τοϋτο, τό τόσω σπουδαϊον, όσω και δυσνόητον έχο-
μεν νά άπαντήσωμεν τά έΕής:

Κατά τό πνεύμα των θείων και ιερών Κανόνων και τοϋ Διοικητικού
πολιτεύματος τής ΌρθοδόΕου Ανατολικής Εκκλησίας εις περίπτωσιν,
καθ' ην μία μερϊς Κληρικών και λαϊκών διό λόγους Εκκλησιαστικούς και
Κανονικούς διακόπτουσα τήν Έκκλησιαστικήν έπικοινωνϊαν μετά τής Προ-
ϊσταμένης Αρχής, και αποχωρισμένη διά λόγους θρησκευτικής συνειδή-
σεως τής Διοικούσης Ιεραρχίας, πηγνύει Ίδιον θυσιαοτήριον, όσω και αν
διά τής χωριστ'κής λατρείας και τών ιδίων ευκτήριων οίκων και ιδίων λει-
τουργών φαίνεται, ότι αποτελεί ίδιαιτέραν Έκκλησίαν εκείνης. έΕ ης έχω-
ρίσθη, δέν παύει όμως Κανονικώς νά ανήκει αϋτη εις τήν αυτήν τήν μίαν
και άδιαίρετον Έκκλησίαν, ώς μία ταύτης άλύμαντος και αναπόσπαστος
πλευρά, αντλούσα τήν πνευματικήν 2ωήν και τήν δύναμιν αυτής έκ τοϋ
οργανισμού τής Μητροπολιτικής Έκκλησίας(3), ης τήν ίστορίαν συνεχίζει
ύπό τήν ακραιφνή και άδιάφθορον όψ'ν τής άγνης και ορθοδόξου εννοίας,
ώς τηρούσα αλώβητους τους Κανόνας και άπαραμειώτους τάς πιστός πα
ραδόσεις τής Εκκλησίας.

Και τούτο μέχρι τής εκδικάσεως τής διαφοράς και τής διαφωνίας με-
ταξύ τής μερίδος ταύτης και τής έκκλινάσης έκ τοϋ θριγγοϋ τής ορθοδο-
ξίας Εκκλησιαστικής "Αρχής και Διοικητικής Ιεραρχίας ύπό μείζονος Συ

βάσεων ισχύουν αυτά τά οποία Ισχυρίζεται ό πρώην Φλι^ρίνης' αλλά όταν εύρισκώμεθοι
προ αποκαλυπτικών γεγονότων διά τήν Έκκλησίαν, δταν ολόκληρος ή Νεοημερολογιτικ,)
Ιεραρχία, ώς άβουλος και ήτιμωμένη βεραπαινίς, δένεται και σύρεται όπισθεν τοϋ άρμα-
τος τοϋ Έβραιομασωνισμοΰ - Οικουμενισμού, δταν ουλλήδδην καταπατήται κα'ι πολεμή-
ται ή Όρθοδοξία κα'ι «άγαλομένω ποδ'ι συμπορεύωοντσι <·οί ορθόδοξοι* μετά τής αίσιο-
βριθοϋς Δύσεως, δταν συγκεκριμένοι Αποφάσεις Πανορθο5όξων Συνόδων καταπατούνται,
δταν βλασφημήται τό Πνεύμα τό "Αγιον, τό λάλησαν διά τών Αγίων Συνόδων, τολμφ Ο
δύστηνος πρώην Φλωρίνης νά όμιλή' περ'ι «διαφωνιών» κσί «διχογνωμιών» μεταξύ «διοι
κούντων κα'ι διοικούμενων»!!! Μή γένοιτο ορθόδοξος νά ϊσχυριαθή ποτέ ταύτα.

Αποτελούν κα'ι αντιπροσωπεύουν κατά τόν πρώην Φλωρίνης, οι καινοτόμοι κα'ι οι
Γ.Ο.Χ. τήν μίαν κα'ι άδιαίρετον Έκκλησίαν. Κα'ι ταύτα Ισχυρίζεται δταν οί καινοτόμο:
θεωρούν ,σΰν το'ις άλλοις, μετόχους κα'ι κοινωνούς τής Εκκλησίας τοϋ Χριστού τάς δια-
φόρους αιρέσεις. "Απαγε της βλασφημίας.

Βλέπεις, χριστιανέ, τί δύνανται νά κάμουν οί μεγαλόσχημοι Κληρικοί κα'ι τρανοί θεο-
λόγοι, δταν υπηρετούν σκοπιμότητας κα'ι δέν υποτάσσονται έν ταπεινώσει είς τόν Χριστόν,

Ό πρώην Φλωρίνης δυστυχώς, είχεν θέσει μετά τήν έσπευσμένην έπιστροφήν του
έκ τής εξορίας τού 1935, είχε θέσει λέγω, ώς σκοπόν του νά «γεφύρωση» το χάσμα ( — σχί-
σμα) μεταξύ τών Γ.Ο.Χ. καϊ τοϋ Νεοημερολογπιομοϋ, δκί τούτο ήρνήθη τήν πφρτέραν
'Ομολογίαν του και μέχρι τό 1955 πού απέθανε ύπεκρίνετο τόν Παλαιοημερολογίτην.

(3) Κατά τόν πρώην Φλωρίνης ό Νεοημερολογιτισμος δχι μόνον δέν είναι σχίσμα
ή αΊρεσις, αλλά είναι κα'ι ή «Μητροπολιτική Εκκλησία»(Ι}, οί δΐ Γ.Ο.Χ. δέν αποτελούν
Ίδιαιτέραν Έκκλησίαν, αλλά τήν «άλύμαντον και άνύοτσκτον πλευράν αντλούσα, τήν πνευ-
ματικήν ζωήν κα'ι δύναμιν Αυτής έκ τού Όργανιαμού τής Μητρικής Έ κ κ λ η -
σ ί σ ς», τόν' Νεοημερολογιτισμόν! Τί άλλο περισσότεροι ήδύνατο νά ε'ιπη ό «ύποκρι-
νόμενος τόν παλαιοημερολογίτην» πρώην Φλωρίνης;

Μή νομίσης, αγαπητέ άναγνώστα, δτι αποτελεί ίδικόν μας χαρακτηρισμόν τοΰτο. "Οχι.
Ό ίδιος σεμνύνεται, δτι άπό τού 1937 «ύ π ε κ ρ ί ν ε τ ο» τόν παλαιοημερολογίτην διά
νά έπιβάλη αυτό τό Πιστεύω εις τους Γ.Ο.Χ. καϊ τους κράτηση εις τά «κανονικά δρια»
κα'ι «γεφύρωση» τό χάσμα μεταξύ τών Γ.Ο.Χ. και τοϋ νεοημερολογπισμοϋ ύπαγάγων τους
Γ.Ο.Χ. ύπό τόν Νεοημερολογιτισμόν. Αυτός είναι ό πρ. Φλωρίνης, ό χαρακτηριζόμενος
άπό τους οπαδούς του «ΜΕΓΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.»!!!
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νόδου, άντιπροσωπευομένης ύπό πασών των έπί μέρους Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών (Ι4) .

Και όταν ή μείζων αϋτη Σύνοδος δικάση και καταδικάση τήν πλε'ο-
ψηφίαν της Διοικούσης Ιεραρχίας ώς φρονοϋσαν και ενεργούσαν αντί-
θετα προς τήν έννοιαν της Ορθοδοξίας και δικαίωση τήν όλιγάριθμον με-
ρίδα, τήν ϊσταμένην έπί τοϋ εδάφους της "Ορθοδοξίας τότε τους
μέν πρώτους διαφωτισμένους ύπό της μείζονος Συνόδου, και αρνούμε-
νους νά άποπτύσωσι τήν πλάνην αυτών, καθαιρεί και αποσχίζει τοϋ Κα-
θολικοϋ κορμού της Ορθοδοξίας, τους δέ δεύτερους τους τηροϋντας ά-
λυμάντους τους ορθοδόξους θεσμούς αναγνωρίζει ώς μόνους και Κανο-
νικούς αντιπροσώπους· της μιας και αδιαιρέτου έπί μέρους ταύτης Ορθο-
δόξου Εκκλησίας, έξ ης άλλοτρ'οϋνται οϊ πρώτοι κηρυττόμενοι ού μόνον
δυνάμει άλλα και ενεργεία Σχισματικοί^)1

(4) Ιδού ή μεγίστη πλάνη. Ιδού ή πεπλανημένη θεωρία του πρώην Φλωρίνης περί
τοΰ δήθεν «Δυνάμει και ουχί ενεργεία» σχίσματος του Νεοημερολογπιομοΰ. Δηλαδή, ό
Νεοημερολογπισμός είναι σχίσμα, αλλά και δέν είναι. Ό Νεοημερολογιτισμός κατά τον
πρώην Φλωρίνης οδηγεί ζ'ις το σχίσμα, αλλά αυτό δέν θά το πουν καΐ δέν θά τό απο-
φασίσουν οϊ Γ.Ο.Χ., αλλά ή «μείζων Πανορθόδοξος Σύνοδος». Αυτή θά υπόδειξη τό
κακόν ε!ς τήν νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν κα'ι &ν δέν τό αναγνώριση καΐ δέν μετανοήση
και δέν άνακαλέση, τότε ή «Σύνοδος» εκείνη θά τους άποσχίση, θά τους καθαίρεση και
θά γίνη τό νεοημερολογιτικόν σχίσμα άπό ιδυνάμει» πλέον και «ενεργεία σχίσμα», δη-
λαδή πραγματικόν σχίσμα!

Δηλαδή κατά τόν Φλωρίνης, ό φονιάς πού έσκάτωσε τόν άθώον δέν είναι φονιάς
αλλά θά γίνη μετά τήν άπόφαοιν τοϋ δικαστηρίου. "Αν κάποιος σου ακοτώση τό παιδί
σου ή τήν γυναίκα σου δέν θά είναι φονιάς μέχρις ότου δικασθή. Τί πλάνη! Τί σκότος!

Τόν σχισματικόν, τόν αίρετικόν, δέν τόν καθιστςί ή άπόφααις της Συνόδου, αλλά ή
Ιδία ή καινοτομία καΙ ή αίρεσις. Ή άπόφσσις της Συνόδου είναι πράξις διά της οποίας
ζητεί ή Εκκλησία νά συνειδητοποίηση ό σχισματικός κα! αίρετικός τήν κατάστασίν του
και νά φυλάξη τό ύπόλο.πον πλήρωμα.

"Οπως ό φονιάς άπό τήν στιγμή τοϋ φόνου είναι πραγματικός φονιάς και εγκλημα-
τίας, τό δέ δικαστήριον δέν κάμνει τίποτε άλλο, παρά νά δικάζη τόν ήδη φονιά, οϋτω
κα'ι έδώ, ό Νεοημερολογσισμός δέν θά γίνη σχίσμα κατόπιν της καταδίκης του ύπό της
«Πανορθοδόξου Συνόδου» πού έσκέπτετο ό πρ. Φλωρίνης, αλλά άπό τό 1924, δτε διέ-
πραξε και συνεχίζει έξακολουθητικώς νά διαπράττη τό Ίδιον έγκλημα του ΟΙκουμενι-
σμοϋ, είναι σχίσμα και αίρεσις πραγματική. Μία αληθώς Πανορθόδο-
ξος Σύνοδος τό μόνον, δπερ δύναται νά ηράξη είναι νά έπαναλάβη τάς αποφά-
σεις των Πανορθοδόξων Συνόδων, νά διατράνωση, ότι διά τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ είσή
χθη ή αίρεσις τοϋ Οικουμενισμού κα'ι νά λάδη περαιτέρω αποφάσεις διά τήν άντιμετώ-
πισιν της σχισματοαιρέσενς τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ - Οικουμενισμού. Ταύτα πάντα έ-
πραξεν ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.

Διά τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο.Χ. είναι απολύτως άρκεταί α'ι δικαστικοί αποφάσεις
τών Πανορθοδόξων Συνόδαν. Ναί, ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. έπ' αυτών στηριζομένη εμπρά-
κτως κατεδίκασε τόν Νεοημερολογηισμόν τό 1924. Ά λ λ α και αί Συνοδικσί καταδικαστικά!
αποφάσεις της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. είναι Πανορθοδόξου κύρους, αφού
βασίζονται εις αποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων και ύντολογικώς ταυτίζονται καΙ απο-
τελούν έφαρμογήν και συνίχειαν εκείνων. Έπ' αυτών στηριζομένη ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ.
απεφάνθη, δτι ό Νεοημερολογιτισμός δέν είναι απλώς αντικανονική ενέργεια ή διαφορά
διοικητική ή παράπτωμα, αλλά δτι είναι καινοτομία και αίρεόις καταδεδικαομένη ϋφ' ά-
πααών τών Οικουμενικών κα'ι Πανορθοδόξων Συνόδων και γενικώς ύττό της δισχιλιετοϋς
Πράξεως και συνειδήσεως της Εκκλησίας.

Άλλα άς ύποθέσωμεν, δτι ευσταθεί ή γνώμη τοϋ πρ. Φλωρίνης, ποϋ είναι δμως αύτη ή
«Πανορθόδοξος Σύνοδος», πότε θά συνέλθη, ποίοι θά τήν αποτελέσουν καΙ ποιος πο'ιο·'
θά δικάοη; "Αχ πρ. Φλωρίνης, αν ζούσες σήμερον ίσως δέν θά έφρόνεις και δέν θά έλε-
γες ταύτα. "Αν έγνώριζες τί θά έγίνοντο μετά άπό εσένα, και πόσον δάρος'θά σου προα-
έ'θετον ο'ι οπαδοί σου μέ τόν έσχατον έκτραχηλισμόν των, θά έκαμνες τό πάν διά νά
θεραπεύοης τό σχίσμα σου. Τώρα δμως δλοι αυτοί οί αντιμαχόμενοι, οΙ άντιφάσκον-
τες, ο/ ηθικοί και ανήθικοι, οί ΰποκριταί και πλανώμενοι, εσένα έχουν αρχηγό κα! τήν
Ίδικήν σου γραμμήν κρατοϊν. "Ας λυπηθούν τήν φυχήν σου και άς μή τήν βαρύνουν μέ
περαιτέρω ανίερους και αναίσχυντους πράξεις.

Άλλα ΰλα αυτά τά λέγει ό πρ. Φλωρίνης διά νά εξαπάτηση και νά υποβίβαση τήν
κατά της "Ορθοδοξίας έ σ χ ά τ η ν προδοσίαν τοΰ Νεοημερολογιτισμοϋ - 01-
κουμενισμοϋ εις μικρόν πτιϊσμα, ίπερ τελεί έν ύηοδικία.
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Μέχρις οϋ όμως γένηται τό τοιούτον, ή ολιγάριθμος αϋτη μερίς, έφ
όσον δέν λαμβάνει τό δικαίωμα και τό χρίσμα τΡς αντιπροσωπείας και της
Κυριαρχίας έπΐ της Εκκλησίας παρά της μείζονος Συνόδου, δικαιούται
μέν αϋτη νά διακόψη τήν Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν και τό μνημόσυ-
νον τοϋ πρώτου δέν δύναται όμως, καίπερ κατά πάντα όρθοδοζοϋσα, νά
αφαίρεση αυθαιρέτως τά Κυριαρχικά δικαιώματα άπό τήν πλειοψηφίαν της
Ιεραρχίας, έστω και καινοτομούσης και νά διίσχυρισθή, ότι αϋτη και μόνη
αποτελεί τήν μίαν και άδιαίρετον έπϊ μέρους ΌρθόδοΕον Έκκλησίαν.

Διότι και ή αυθαίρετος διεκδίκησις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Εκκλησίας ύπό της το'αύτης ολιγάριθμου μερίδος και ή άξίωσις νά άπο-
τελη και νά άντιπροσωπεύη αύτη και μόνη τήν αύτοκέφαλον Έκκλησίαν
άνευ της αναγνωρίσεως ταύτης ύπό της καθόλου Εκκλησίας όζει προτε-
σταντισμού (5) πρεσβεύοντος, ότι μία μερίς κληρικών και λαϊκών δυνατοί
νά άποτελέση έκκλησίαν ιδίαν και αύτοσύσταταν ανεξαρτήτως της Κεν-
τρικής Εκκλησίας ( 5 ) , έζ ης αϋτη δι" ένα ή δΓ άλλον λόγον αυθαιρέτως
αποσχίζεται και αποχωρίζεται.

Διότι, κατά τήν προτεσταντικήν άντίληψιν και έκδοχήν τό πνεύμα τό
άγιον, όπως φωτίζει τήν Διοικούσαν Ίεραρχίαν, είς Σύνοδον συνερχομέ-
νην, και έν Αγίω Πνεύματ' άποφαινομένην, φωτίζει και τους υφισταμέ-
νους Κληρικούς και λαϊκούς ούτως, ώστε νά δύνανται και ούτοι νά συνι-
στώσιν Εκκλησίας και νά προικίζωσι ταύτας μέ τήν άγιαστικήν Χάριν και
τά Μυστήρια ύποκαθιστάμενα αυτοβούλως είς τά δικαιώματα της Καθό-
λου Εκκλησίας ώς Ταμιούχου της θείας Χάριτος(6).

Ιδού διατί άπεκαλέσαμεν τους Επισκόπους Κυκλάδων και Βρεσθέ
νης έν τη τελευταία ποιμαντορική ημών έγκυκλίω παρασυναγώγους και
προτεσταντίζοντας, διότι ούτοι, καίτοι έψηφίσθησαν και έχειροτονήθησαν
παρ' ημών διά της επικλήσεως της Χάριτος τοϋ Παναγίου και τελεταρχι-
κοϋ πνεύματος, ώς Τιτουλάριοι "Επίσκοποι, δέν ώκνησαν οι δείλαιοι, ού
μόνον ημάς άνευ ούδενός λόγου Εκκλησιαστικού (και χωρίς νά έλθωσιν
προηγουμένως εις ούδεμίαν συνεννόησιν δΓ ενυπόγραφων εγκυκλίων), νά

(5) Αδίστακτος ο πρ. Φλωρίνης αποτολμά δ,τι βλάσφημου κα'ι δ,τ. ασεβές, άρκεϊ
νά πλήξη τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο.Χ.

Αυτός και οί οπαδοί του αποτελούν τήν «άλύμαντον πλευράν», της Καινοτόμου Εκ-
κλησίας της Ελλάδος! Ό Κλήρος δέ και ό Λαός, οί οποίοι ομολογούν, δτι εκπροσω-
πούν τήν Γνησίαν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν και δτι Ν ε ο η ιι ε ρ ο. λ ο γ ι τ ι κ ή Ιε-
ραρχία είναι Σ χ ι ο μ α τ ι κ ή και τ ά μυστήρια Της στε-
ρούνται τ ή ς Θείας Χάριτος, ναι αΰτη ή "Ομολογία «,οζει προτεσταν
τισμού», κατά τον πρ. Φλωρίνης!

Ίδόύ ό «ΜΕΓΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ». Ή "Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. είναι Προτεσταντική
α'ίρεαις. Τούτο δέν τό άπετόλμησε ούτε ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Τό έτόλμησεν δμως
ό υποκριτής πρώην Φλωρίνης, ό οποίος, ώς Ουνίτης, ήθελε νά ύπαγάγη τους Γ.Ο.Χ. ύπό
τόν Νεοημερολογιτισμόν.

Διερωτάται κανείς, αύτο'ι πού λατρεύουν ώς είδωλον τόν πρώην Φλωρίνης και τον
υψώνουν εις Λάβαρον καί καυχώνται, δτι ακολουθούν τήν «γραμμήν τοϋ μεγάλου ήγέτου"
των τά γνωρίζουν αυτά; Μή μάς εϊπουν δτι ύβρίζομεν τόν ηγέτη τους, διότι ημείς λέγο-
μεν αυτά πού έπίστευε, έκήρυττε καί έγραφε ό ηγέτης ίων, αν δέν τους αρέσουν άς
εγκαταλείψουν τήν προδοτικήν γραμμήν του.

(6) "Οστις ταύτα πρεσβεύει ανάθεμα τρις. Ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. δέν έκή-
ρυξε τοιούτον τι ποτέ. Ταύτα είναι επινοήματα τού σκοτ.σθέντος έκ της σκοπιμότητος
εγκεφάλου τού «σοφού» πρ. Φλωρίνης διά νά πλήξη τους Όρθοδόξους τότε Άρχιερε'ς
κα'ι τόν Ιερόν Κλήρον, οί οποίοι έστηλίτευσαν τήν κακοδοξίαν του καί έμειναν εδραίοι
και αμετακίνητοι εις τήν Όρθοδοξίαν.
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άποκηρύξωσιν(7), αναντιρρήτως διά λόγους φιλαρχίας και ιδιοτέλειας και
ίδιον θυσιαστήριον νά πήξωσιν, άλλα και τήν νεοημερολογιτικήν Ίεραρ-
χίαν και Έκκλησίαν νά κηρύξωσιν σχισματικήν άνευ ουδεμιάς δίκης και
απολογίας ύπό των Κανόνων προβλεπομένης και της αυτοκέφαλου Ορ-
θοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας τά κυριαρχικά δικαιώματα άπα τής Διοι-
κούσης Ιεραρχίας, αυθαιρέτως νά νοσφισθώσιν.

Οι έν λόγω παρασυνάγωγοι και προτεσταντί£οντες, κατά τους Κανό-
νας και τήν γνώμην ημών Επίσκοποι διά των τοιούτων αυθαιρέτων αυ-
τών πράξεων καθίστανται υπόλογοι ενώπιον τής Καθόλου Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας, ης τό Κανονικόν δίκαιον και τους θείους και Ιερούς Κανόνας
αυθαιρέτως κατεπάτησαν^).

Διότι ή αιωνόβιος ιστορία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς διδάσκει,
ότι ουδείς ποτέ κακόδοξος υποκείμενος εις καθαίρεσιν ή άπόσχισιν έκηρύ
χθη αιρετικός ή Σχισματικός ύπό μεμονωμένων Ιεραρχών άνευ δίκης καϊ
απολογίας, άλλ' ύπό εγκύρου και Κανονικής Συνόδου, συνερχομένης και
συσκεπτομένης έν Αγίω πνεύματι, και τήν καταδικαστικήν ψήφον Αυτής
έκδιδούσης μετά δίκην και τήν άπολογίαν τοΰ υποδίκου (9) και μετά τήν
έξάντλησιν όλων των μέσων τοϋ διαφωτισμού και των παραινέσεων.

Τήν Κανονικήν ταύτην όδόν ήκολούθησεν εσχάτως και ή Σύνοδος τοϋ
Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τό Βουλγαρικόν Σχίσμα(1 0), και ή Σύνο

(7) Επειδή τους έχειροτύνησε (δεν εχειροτόνησεν ό "ίδιος, αλλά 6 Δημητριάδος. Κα-
τά πληροφορίας ούτος δεν έχειροτόνει διότι τοΰ είχεν άπαγορευθή άπύ του Οικουμενικού
Πατριάρχου), τους ήθελε υποτακτικούς του και μάλιστα εις τάς κακοδοξίας του; Θά
έπρεπε νά έντρέπεται λέγων τοιαύτα τολμηρά, καθώς και νά ψεύδεται, δτι τόν άπεκήρυ-
ξαν χωρίς προηγουμένην συνεννύηοιν και διά λόγους φιλαρχίας και ιδιοτέλειας. ΟΙ χζι-
ροτονηθέντες Επίσκοποι (Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος) ήθελον και τον
πρώην Φλωρίνης και τόν Δημητριάδος νά τους έχουν στέμα ε/ς τήν κεφαλήν των, αλλά
ή κακοδοξία των τους ήνάγκααε νά τους απομακρύνουν. Ψεύδεται επίσης, δτ: τόν άπεκή-
ρυξαν χωρίς καμμίαν αυνεννύηαν κλπ. Τό άντίθετον όμως αυνέδη! κα'ι υπόμνημα και ανα-
φορά και παράστααιν έκαμον, αλλά τόσον ό πρώην Φλωρίνης, όσον κα'ι ό Δημητριάδος
εξύβρισαν αμφότερους τους Άρχιερε'ις (Κυκλάδων Γερμανόν κα\ Βρεσθένης Ματθαίον).
("Ορα Κ.Γ.Ο. τόμος 26)1981, σελ. 122 κ.έ.).

(8) Τό έτόλμησεν κα'ι τοϋτο ό «σοφός Ιεράρχης»! Υπόδικος ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.
και ο'ι Αρχιερείς Της, διότι δεν αναγνωρίζουν τά μυστήρια τών Νεοημερολογιτών ώς
σχισματικών.

(9) Τό είπαμε πολλάκις, δτι ό Νεοημερολογιτισμός είναι δεδικασμένος κα'ι αναθεμα-
τισμένος, πολύ δε περισσότερων είναι καταδεδικασμένος ό Οικουμενισμός, ώς Έ κ κ λ η-
σ ι ο λ ο γ ι κ ή α 'ί ρ ε ο ι ς

Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ. δύναται δχι μόνον τό μετά τό 1924 σχίσμα τού Νεοημϊ-
ρολογιτισμοϋ νά καταγγείλη και νά λάβη μέτρα έναντι αύτοϋ, αλλά ώς εξελίχθη τούτο
κα'ι απεκαλύφθη δτι είναι σχιαματοαίρεσις, δύναται και επιβάλλεται ε'ις Α·Ί-
τήν νά λαβή κα'ι νέας αποφάσεις κατά τής σχισματοαιρέσεως τοϋ Νεοημερολογιτισμού -
Οικουμενισμού. Ό πρώην Φλωρίνης κα'ι ο! οπαδοί του &ς αναμένουν τήν Ίδικήν των «Παν-
ορθόδοξον Σύνοδον», διά νά κηρύξη κα'ι ενεργεία τό Νεοημερολογπικόν σχίσμα.

(10) Ποίαν σχέσιν έχει τό Βουλγαρικόν σχίσμα (1872—1945) μέ τόν Νεοημερολυγ'-
τισμόν; Έκε'ι ε'ιχομεν αιτίας καθαρώς φυλετικάς - διοικητικός (ήτοι διοικητική ανταρ-
σία διό λόγους φυλετισμοϋ), εδώ είναι θέμα Πίστεως, έχουμε ΟΊκουμενισμόν, έχομεν 6ε-
δικασμένας Καινοτομίας κα'ι αρέσεις.

"Ας αναμείνουν όσοι επιθυμούν τήν δίκην τού Νεοημερολογιτισμού - Οικουμενισμού
ύπό τοΰ ιδίου τοΰ Νεοημερολογιτισμού - Οικουμενισμού νά δικάση Συνοδικώς... Τί μ'ύ-
ρία! Ο'ι Νεοημερολογ'ιται Ο'ικονμενιαταί, ο'ι όποιοι παρεδόθησαν ε/ς τόν ΟΊκουμενισμόν θά
δικάσουν τόν Νεοημερολογιτισμόν - Οΐκουμενισμόν! Αυτά μόνον ό «σοφός Ιεράρχης»
πρώην Φλωρίνης διενοε'ιτο κα. οί «γενναίοι σημερινοί συνεχισταϊ τής γραμμής τοΰ πρ
Φλωρίνης».


