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ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ»

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ. σελ. 27)
Θεωροϋντεο ταύτα επαρκή δια τήν, άνασκευήν τοϋ τρίτου σημείου τοϋ

υπομνήματος έρχόμεθα εις την έΕέτασιν καϊ διασάρησιν τοϋ τετάρτου, τοϋ
αναφερομένου εις τήν γνωσιμαχίαν και την άντίφασιν, εις ήν δήθεν περι-
έρχεται ό συντάκτης της τελευταίας ποιμαντορικης Εγκυκλίου.

Έπιτραπήτω ήμϊν έν τω μέρει τούτω νά κάμωμεν εν μάθημα είς τους
ύπομνηματιστάς συγκλώθοντας τά άσύγκλωστα, και προσαρμόζοντας τά
απροσάρμοστα.

Γνωσιμαχεϊ τις και αντιφάσκει προς εαυτόν, όταν έκφέρπ περί ενός
Ζητήματος μίαν γνώμην σήμερον, και αϋριον αναιρεί άρδην αυτήν, περι-
πίπτων εις κατάφωρον άντίφαοιν(1').

Άλλ" όταν ούτος μετά δαθυτέραν μελέτην τοϋ Ζητήματος και έμβρι-
θεστέραν σκέψιν και κρίσιν τροποποιη τήν προτέραν γνώμην αύτοϋ έπϊ τά
κρείττω, και διερμηνεύη ταύτην πλατύτερον και διατυποϊ σαφέστερον και
εύκρινέστερον, ή τοιαύτη τροποποϊησις και πλατυτέρα άνάπτυζις και άνα-
λυτικωτέρα διατύπωσις της γνώμης περί ένας και τοϋ αύτοϋ Ζητήματος
δέν δύναται νά όνομασθή οϋτε γνωσιμαχία, οϋτε άντίφασις, άλλ' άνάπτυ-
Εις και τελειότερα διασάφησις μιας συνεπτυγμένης και συνοπτικής ιδέας
προς εύχερεστέραν κατάληψιν ταύτης ύπό τοϋ άλλου(2).

Τούτο! αληθώς δύναται νά λεχθή καϊ περί τοϋ ανθρώπου εκείνου, όστις
κατ' αρχήν αποφαίνεται μίαν γνώμην περί ενός Ζητήματος προχείρως και
έκ πρώτης όψεως, και διατυποϊ ταύτην συνεσκιασμένως και ατελώς, άλλ'
είτα, έγκύπτων βαθύτερον εις τήν έννοιαν τοϋ Ζητήματος και προκαλού-
μενος ϋπό τών μή έννοούντων ή και έναντιοφρονούντων, προβαίνει εις τον
τελειότερον σχηματισμόν της γνώμης του και τήν σαφεστέραν και άνα-
λυτικωτέραν διατύπωσιν αυτής προς εύκολωτέραν κατάληψιν ταύτης και
πειστικωτέραν άπόδειΕιν της αληθείας αυτής.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην δύναται νά ύπαχθη καί ό συντάκτης της
ποιμαντορικης "Εγκυκλίου (3), όστις κατ' αρχήν απεκάλεσε Σχισματικούς

(Ι) Πολύ σωστά τά λέγει, αλλά ταύτα Ισχύουν απολύτως διά τόΐ' ίδιοι/.
(2) Άποθέωσις σοφιστείας. Τόσον εκτιμούσε τήν νοημοσύνη τών ανθρώπων ή τόσην

νοημοσύνην έίχον καί έχουν οί οπαδοί του; Έπεστράτευσεν δεκάδας λέξεων διά νά πα-
ραπλάνηση, ένω σαφώς πρόκειται περί ρητής καί σαφούς ομολογίας τοΰ 1935, τήν οποίαν
ήρνήθη ρητώς καί σαφώς τό 1937.

(3) Δηλαδή ή Εγκύκλιος τοΰ 1944.
(4) Λύπην καί άηδίαν αισθάνεται κανείς άναγινώακων τά ανωτέρω. Διατί τοιαύτη

τχτώαις; Διατί τοιαύτη καταρράκωσις, διά νά συνηγορήση ύπίρ τοΰ Νεοημερολογιτισμοΰ;
θά ήτο ΐντιμον άν έλεγε, ανακαλώ τήν προτέραν μου όμολογίαν καί επιστρέφω είς τον
Νεοημερολογιτισμόν. Γράφων δμως ταύτα καί έπιχειρών νά ττείσζ), ότι τό 1935 εννοούσε
είς τάς αποκηρύξεις κλπ. τό «δυνάμει καί ουχί ενεργεία», τούτο είναι κα'ι γελο'ιον, αλλά
καί άλλας εύθύνας τοΰ έπωμίζει, διότι, τότε είναι πράγματι ίνας φθηνός Πραξικοπημα-
τίας καί καιροσκόπος, ό οποίος έφυγε άπό τήν «μητέρα» του Εκκλησία, προσεχώρησεν
είς τό πσλαιόν καί έχειροτόνησεν Επισκόπους διά νά έκ6ιάση καταστάσεις, δπερ άαυμ-
6ίδαστον δι' ίνα κληρικόν.



82 ΚΗΡΥΕ ΓΝΗ2Ι0Ν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

τους Νεοημερολογίτας Αρχιερείς και την νεοημερολογιτικήν Έκκλησίαν
Σχισματικήν, χωρίς νά πρόσθεση έκ παραδρομής ότι οΰτοι εϊναι Σχισμα-
τικοϊ δυνάμει, και ούχϊ ενεργεία, τοϋθ' όπερ σημαίνει ότι τότε μόνον ούτοι
θά ύποστώσι τάς συνεπείας της άποσχίσεώς των έκ τοϋ Κορμού της κα-
θόλου "Ορθοδόξου "Εκκλησίας, στερούμενοι τοϋ δικαιώματος τοϋ τελεϊν
εγκύρως τά Μυστήρια και μεταδίδοντας τήν Θείαν Χάριν και τόν άγια-
σμόν εις τους πιστούς, όταν δικασθώσιν ύπό μείζονος εγκύρου Συνόδου
και καταδικασθώσιν εις καθαίρεσιν έπί κακοδοξία εμμένοντες άμεταπεί-
στως εις ταύτην (4).

* Και τούτο διότι ενδέχεται ούτοι νά πλανώνται έξ άγνοίςς και εσφαλ-
μένης αντιλήψεως, όποτε, δικαζόμενοι και διαφωτιέόμενοι ύπό της Συ-
νόδου δέν αποκλείεται νά γνωσιμαχήσωσι, και τήν πλάνην αυτών νά άπο-
πτύσωσι, και νά άποσοβηθή τότε ή καθαίρεσις και άπόσχισις αυτών (*).

Εις τό σημεϊον τούτο της γνώμης αντιτάσσουν ο! ύπομνηματισταί τόν
διίσχυρισμόν, ότι δέν πρέπει νά λέγηται, πολλω δέ μάλλον νά γράφεται
ότι οϊ καινοτομήσαντες "Αρχιερείς εις τό ήμερολόγιον, τότε μόνον θά στε-
ρηθώσι της Χάριτος και τοϋ δικαιώματος τοϋ μεταδιδόναι ταύτην εις τους
πιστούς, όταν κηρυχθώσιν και ενεργεία Σχισματικοϊ και καθαιρεθώσιν ύπό
μιας μείζονος Συνόδου, διότι τούτο οϋ μόνον δέν ωφελεί, αλλά και 2η-
μιοϊ τόν ιερόν ημών αγώνα διά της άποσκιρτήσεως τών ημετέρων οπα-
δών έκ της ορθοδόξου παρατάξεως ημών συγκροτουμένων έν αύτη ύπό
της ιδέας, ότι οϊ νεοημερολογϊται Κληρικοί και πριν κηρυχθώσιν ύπό Συ-
νόδου Σχισματικοΐ στερούνται της δυνάμεως τοΰ τελεϊν εγκύρως πασαν
ίεροτελεστίαν. "Αλλ" ό διϊσχυρισμός ούτος, εκτός τοϋ ότι εϊναι σφαλερός,
ενέχει και δόσίν τίνα δημοκοπίας και παραπλανήσεως τών πιστών, τοϋθ'
όπερ αντίκειται εις τήν θείαν άποστολήν της "Εκκλησίας, ήτις οφείλει νά
όρθοτομή παντού και πάντοτε τόν λόγον της αληθείας, ώς και εις τήν
τιμήν και ίδεολογίαν τοϋ ιερού ημών αγώνος. Τό σφαλερόν τοΰ διϊσχυρ<-
σμοϋ τούτου έγκειται εις τήν έσφαλμένην άντίληψιν, ότι οι παλαιοημερο-
λογϊται έμειναν εις τάς πατρίους παραδόσεις, διότι ή "Εκκλησία τών Νεο-,
ημερολογιτών άπό τούδε έστερήθη της θείας Χάριτος ώς λέγουσιν οι πα-
ρασυνάγωγοι "Επίσκοποι. Τούτο ϊσως νά συμβαίνη διά τους άκολουθοϋντας
τήν παρασυναγωγήν(6). 01 έν έπιγνώσει όμως παλαιοημερολογίται της
"Ορθοδόξου παρατάξεως ημών γινώσκουσι καλώς, ότι ή παρακολούθησις
τοϋ παλαιού εορτολογίου δέν είναι απόρροια τοϋ εγκύρου ή άκυρου τών
Μυστηρίων τών Νεοημερολογιτών, τοϋθ' όπερ έχει δικαίωμα μόνον μία
έγκυρος Σύνοδος νά άποφανθή. "Αλλ" ανάγκη αναπόφευκτος προς απο-
φυγήν της συμμετοχής αυτών και της ευθύνης διά τήν καινοτομίαν και
λαμπρόν απαύγασμα τοϋ άμετρου σεβασμού και τοϋ ιερού και ένθέου Ζή-
λου, Όύ εμφορούνται ο! οπαδοί της ορθοδόξου παρατάξεως ημών, προς
τάς σεπτάς παραδόσεις της "Εκκλησίας.

(5^ Τί ϊλεγεν ό δύστηγος γέρων. Ό Νεοημερολογηιαμός ενδέχεται νά πλανάται έξ
άγνοιας καΙ εσφαλμένης αντιλήψεως, καΐ ότι δταν φθάση νά δικασθή άπό μία Σύνοδο...
ενδέχεται νά συνέλθή κλπ. Νοσηρά φαντασία ή φθηνή σοφιστεία δι' ανόητους;

(6) Κατά τόν Φλωρίνης:
α) Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ. είναι Παρασυναγωγή καΙ Ισως στερείται μυστηρίωνί
β) Τό σχίσμα του είναι ή Όρθόδοξος Παράταξις!
γ) Ό Νΐοημερολογιτισμός είναι ή «Εκκλησία του Χρίστου»! Χρειάζονται σχόλια;
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Τό δέ δημοκοπικόν καϊ έκμεταλλευτικόν της αντιθέτου γνώμης έγκει-
ται, άφ" ενός είς τήν ελπίδα νά προσηλυτίσωσ ν και άλλους οπαδούς εις
τό πάτριον έορτολόγιον, επισείοντες ώς φόβητρον τήν ακυρότητα των Μυ-
στηρίων των Νεοημερολογιτών, και άφ' έτερου εις τήν συγκράτησιν τών
οπαδών αυτών, και δή τών εύπίστων και χλιαρών εις τόν ιερόν αγώνα
ημών. Άλλ' ή χρήσις τοιούτων δημοκοπικών και αθέμιτων μέσων προς
άγραν οπαδών εις τήν Όρθόδοξον παράταξιν ημών πιθανόν νά έπιτρέπη-
ται ύπό της λατινικής "Εκκλησίας, ήτις έχει ώς αξίωμα ηθικόν τό Ίησουϊ-
τικόν απόφθεγμα «ό σκοπός αγιάζει τά μέσα», όχι όμως και ϋπό τής "Ορ-
θοδόξου "Ανατολικής Εκκλησίας, ήτις πάντοτε όρθοτομεϊ τόν λόγον της
αληθείας. "Οσον δ" άφορα τήν έπίκρισιν ημών, ήν μετά τόσης αφέλειας
και έλαφράς συνειδήσεως οι ύπομνηματογράφοι έκτοξεύουσιν καθ" ημών,
διότι άποκαλοϋμεν έν τη ποιμαντορική ημών Έγκυκλίω παρασυναγώγους
τους "Επισκόπους Κυκλάδων καϊ Βρεσθένης, ευρισκόμεθα εις τήν ανάγ-
κην νά δώσωμεν εις αυτούς, άγνοοΰντας, ώς φαίνεται, τους "Εκκλησια-
στικούς όρους και δεύτερον μάθημα. Ή λέξις παρασυνάγωγος κυριολε-
κτεϊται έπϊ τών Κληρικών εκείνων, οϊτινες άνευ λόγων Εκκλησιαστικών
και Κανονικών άφορώντων τήν πίστιν ή τό Κανονικόν Δίκαιον άπσκηρύτ-
τουσι τήν Κανονικήν Προίσταμένην "Εκκλησιαστικήν Αρχήν και πηγνύου-
σιν ίδιον θυσιαστήριον φατριάζοντες έκ λόγων προσωπικών, εξυπηρετούν-
των τήν φιλαρχίαν και τήν ϊδιοτέλειαν αυτών (7)· Τόν όρον τοτΰον καθιέ-
ρωσαν αϊ Σύνοδοι διά τους φατριαστάς και κινοΰντας πτέρναν κατά τής
"Εκκλησίας άνευ ουδεμίας Κανονικής δικαιολογίας και μετεχειρίσθησαν
πάντες οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες διά τους έπαναστατοϋντας κατά τής
προϊσταμένης Εκκλησιαστικής "Αρχής, ίνα ύποκαταστήσωσι ταύτην διά
τής ίδιας παρανόμου και αντικανονικής Κυριαρχίας. Και όπως καθιερώθη
ή λέξις αιρετικός διά τους κακοδοξοϋντας εις τά δόγματα τής "Εκκλη-
σίας, και ή λέξις Σχισματικός διά τους κακοδοξοϋντας εις τάς παραδό-
σεις και τήν θείαν λατρείαν, οϋτω καθιερώθη και ή ονομασία παρασυνά-
γωγος διά τους φατριάζοντας και έπαναστατοϋντας κατά τής "Εκκλησίας
διά λόγους φιλοδοξίας και προσωπικής ιδιοτέλειας.

Συνεπώς και ήμεϊς μετεχειρίσθημεν τόν Έκκλησιαστικόν τούτον όρον
διά τους "Επισκόπους Κυκλάδων καϊ Βρεσθένης. διότι και ούτοι έκ λόγων
φιλοδοξίας και ίδιωφελείας(β) έτόλμησαν οι δύστηνοι νά σχίσωσι τήν Όρ-
θόδοξον παράταξιν ημών, και νά προξενήσωσιν οϋτω, έκτος τής ψυχικής
ζημίας, εαυτών και τών οπαδών αυτών και άνυπολόγιστον κακόν εις τόν

(7) "Οσα λέγει έν προκεψένφ άφοροϋν τόν ίδιον. 01 Γ.Ο.Χ. δέν Ιπηξαν Ίδιον θυ-
οιαστήριον, οΰτε πολύ περισαότερον άπεκήρυξαν τήν «Κανονικήν Προίσταμένην Έκκλη-
σιαοτικήν Αρχήν» άνευ λόγων πίστεως ή προσωπικών, "ίσως έσκέπτετο τόν εαυτόν του
ό πρ. Φλωρίνης καϊ ίγραφεν ταΰτα. ΟΙ Γ.Ο.Χ. άπεκήρυξαν τήν Νεοημερολογπάιήν 7ε-
ραρχίαν, διά δεδικασμένην Σχισματοαίρεσιν, έμμείναντες οί Ιδιοι εδραίοι και αμετακί-
νητοι είς τήν Έκκλησίαν.

Άλλ' ό Φλωρίνης βάσει τής νέας του «Όμολογ[ας>. ίπηξεν Ιδιον θυσιαστήριον κα'ι
έναντι τοΟ Νεοημερολογιτισμοϋ, από τόν οποίον έκόπη, ένζ> τόν αναγνωρίζει ώς «Μητέ-
ρα Εκκλησία», αλλά και Ιναντι τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. πάλιν φατριάζει, πηγνύει
Ιδιον θυσιαστήριον, παρασυναγωγήν καϊ σχίζεται, έξ αίτίας τής αρνήσεως τής Όμολο-
γίας Έκκλησιολογίας τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ.

Ούτος έν τή ουσία είναι επανάστασης κα'ι προς τόν Νεοημερολογιτισμόν και προς
τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.

(8) Είναι αχαρακτήριστος πλέον ή σοφιστεία καϊ ή κακότης του πρώην Φλωρίνης,
διότι σαφείς καϊ ρητός αΙτίας πίστεως ύποβιδάζει είς προσωπικός «φιλοδοξίας καϊ Ιδιω-
φελείας».

Ή ακοπιμότης είς τους εκκλησιαστικούς άνδρας είναι σκότος, είναι θάνατος πνευ-
ματικός. Τί άλλο ήδύνατο νί είπη άλλος δεδηλωμένο ς έχ&ρός τής Όρθαδοξίας; Και δμως
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ιερόν ημών αγώνα, όν παρέστησαν εις τήν κοινήν συνείδησιν τών Νεοημε-'
ρολογιτών ώς έκμεταλλευτικόν και τυχοδιωκτικόν(9). Τούτων οϋτως εχόν-
των, ώφειλον οϊ συντάξαντες και ϋπογράψαντες τό υπόμνημα τήν έπίκρι-
σιν αυτών να άπευθύνωσιν, ούχΐ εις ημάς, δικαίως και Κανονικώς άποκα-
λέσαντες αυτούς παρασυναγώγους και προτεσταντίΖοντας, άλλ' εις τους
Παρασυναγώγους Επισκόπους άν οΰτοι ώς λέγουσι διό τοϋ υπομνήματος
αυτών έπεδίωκον νά καθΓσυχάσωσι τάς σκανδαλισθείσας συνειδήσεις αυ-
τών και νά έξυπηρετήσωοι τόν Ιερόν τοϋ αγώνος σκοπόν.

Και τέλος προκειμένου περί τοϋ πέμπτου και τελευταίου σημείου τοϋ
υπομνήματος, δι' ου εσφαλμένως χαρακτηρίζεται ή μεταξύ ημών και τών
παρασυναγωγών Επισκόπων υφισταμένη διαφορά και διάστασις ώς προ-
ερχομένη έκ λόγων προσωπικών, λέγομεν τά έξης: Αδικείτε κύριοι ϋπο-
μνηματογράφοι τήν νοημοσύνην και τήν εύθικρισίαν υμών, έάν νομίΖητε
ότι ή μεταξύ ημών και τών παρασυναγωγών Επισκόπων διάστασις προ»-
έρχεται έκ λόγων προσωπικών(1Φ). Συνάμα δέ αδικείτε και ημάς, παρι-
στώντες ώς δυναμένους νά θυσιάσωμεν εις τόν βωμόν τών ανθρωπίνων
παθών, ού μόνον τά τιμαλφή και υψηλά συμφέροντα τοϋ ϊεροΰ ημών αγώ-
νος, αλλά και τήν ψυχικΓν σωτηρίαν έμοϋ και τών οπαδών της παρατά-
ξεως ημών, ήτις αποτελεί τό κυριώτερον έναυσμα και τό δραστικόν τελε-
σιουργόν ύπομόχλιον τών σκέψεων και τών ενεργειών ημών. Διότι ημείς,
και ας μήν έκληφθή τοϋτο ώς καύχησις, άλλ' ώς αληθείας απαύγασμα και
ώς της τιμής και τής ύποΛήψεώς μου ύπεράσπισις, ημείς λέγομεν διά τήν
ίδέαν τής "Ορθοδοξίας και τήν άναστήλωσιν αυτής, έθυσιάσαμεν, ώς είναι
γνωστόν καί εις υμάς υλικά και κοινωνικά κεφάλαια κτηθέντα δι' εντίμων
και ευσυνείδητων υπηρεσιών άς προσενέγκαμεν υπέρ τής Εκκλησίας και
τοϋ "Εθνους κατά τήν τριακονταπενταετή "Αρχιερατείαν ημών. Εύόρκως
δέ καί σθεναρώς τη θεία και πανσθενουργω Χαριτι αγωνιζόμενοι έπϊ τών
αδαμάντινων Έκκλησιαστκών και εθνικών επάλξεων, δεν έδειλιάσαμεν
ούδ' ώρρωδήσαμεν αγογγύστως νά δεχθώμεν και αυτήν τήν έξορίαν καί
δή εις πρεσβυτικήν ήλικίαν(1 3 ί).

δλα αυτά τά αποτολμά ό δύστηνος Φλωρίνης διά νά συνηγορήση υπέρ τής οχιαματοαι-
ρέσεως τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ - ΟΙκουμενισμοϋ.

Δέν είναι δέ αληθές, ώς διατείνεται ανωτέρω, ό πρ. Φλωρίνης ή δποιος άλλοζ, • ότι
οί Γ.Ο.Χ. έπεννόηααν τό άκυρον τών μυστηρίων του Νεοημερολογιτισμοο διά νά ασφα-
λίσουν τους οπαδούς των, αλλά τό άκυρον τών «μυστηρίων» τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ ώς
πραγματικότης είναι αποτέλεσμα τής σχισματοαιρέσεως αϋτοϋ.

Λΰτη είναι ή "Ομολογία - Έκκληοιολογία τών Γ.Ο.Χ. Τό 1924 άπεσχίσθη ή Νεοημε-
ρολογιτική Ιεραρχία έκ τής αποδοχής τής σχισματοαιρέσεως τοϋ Νεοημερολογιτισμοο,
οί 6έ μή άποδεχθέντες αυτήν Γ.Ο.Χ. έμμένουσι έν τη Αγία του Χρίστου Εκκλησία, ή
Όποία συνεχίζει άδιακόπως ώς ή Γνησία καί Όρθόδοξος Εκκλησία του Χρίστου τήν έν
τ£ κόαμφ λυτρωτικήν Της πορείαν. Άς περιμένη ό πρώην Φλωρίνης καί ο/ οπαδοί του
τήν Πανορθόδοξον Σύνοδον κσ' άς διαιρούνται καί άς ίεροσυλοΟν κατά τής Εκκλησίας
άφοϋ τόσον έσκοτίαθηοαν, έν ΤΓ\ αμαρτία τοϋ σχίσματος καί τών λοιπών ακατονόμαστων
Ιερόσυλων ενεργειών των, ώστε νά μήν αποτολμούν νά έλθουν κάν είς διάλογον προς
ίνωσιν.

(9) Δυστυχώς ό Ιδιος ό πρ. Φλωρίνης διωχέτευσεν τάς Ιδέας ταύτας καί χαρακτη-
ρισμούς είς τόν νεοημερολογιτ-αμύν διά νά πολεμήση οΰτω τήν Έκκλησίαν.

(10) Αληθώς λέγει έδώ ό πρώην Φλωρίνης, δτι δέν τόν έχώρισαν λόγοι προσωπικοί.
Ό λόγος ήτο ένας καί μοναδικός, σύτό τό κατηραμένον «Δυνάμει» διά του οποίου ίδιδε
ουγχωροχάρτι είς τόν όναθεμστισμένον Νεοημερολογιτισμόν.

(11) Ναί, σωστά λέγει και πάλιν, αλλά δέν μας λέγει διατί είς τήν έξορίαν έκείνην
(εννοεί τοϋ 1935) παρέμεινεν μόνον 2—3 μήνας; Απλούστατα, διότι ήλλαξεν φρόνημα,
ήρνήθη τήν Όμολογίαν, διά τήν οποίαν έξωρίσθη καί αναλάβει/ νά γεφύρωση τό χάσμα
μεταξύ νεοημερολογιηκής «έκκϊηοίας» καί «παλαιοημερολογιτών».
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Αποροϋμεν αληθώς, πώς καίπερ γνωρίζοντες πάντα ταϋτα, κατωρθώ-
σατε να φαντασθήτε και τους εαυτούς Σας να πείσητε, ότι ήμεϊς, οϊτινες
τά πάντα έθυσιάσαμεν διά τήν ΐδεολογίαν τού αγώνος, θά έφαινόμεθα τό-
σω μικροφιλότιμοι και εμπαθείς, ώστε νά διαιρέοωμεν τήν όρθόδοξον πα-
ράταξιν ημών διά λόγους εμπάθειας και φιλοπρωτίας και νά στερήσωμεν
ήμας αυτούς της άριδήλου άξιομισθίας, ην επιφυλάσσει διά τους αγωνι-
ζόμενους τόν καλόν αγώνα ό μέλλων ιστορικός και ό μισθαποδότης Ίη-
σοϋς Χριστός; Μην εϊπητε δέ, ότι δέν προσάπτετε ήμϊν τήν άδικον ταύτην
μομφήν και έπίκρισιν, αλλά προτρέπετε ήμας εξ αγάπης προς τόν ιερόν
ημών αγώνα και προς καβησύχασιν της σκανδαλισθείσης συνειδήσεως υ-
μών, όπως λάβωμεν τήν πρωτοβουλίαν και ήγηθώμεν ώς πρώτος τη τά-
ζει εις τόν αγώνα της συμφιλιώσεως και της ενώσεως, μετερχόμενοι, ώς
γράφετε, μετριοπαθεστέραν πολιτικήν, απέναντι των Επισκόπων, ώσεί ού-
τοι νά έζήτησαν τήν ένωσιν παρ' η μ ώ ν ά ν ε υ ό ρ ω ν ( 1 4 ) και ήμεϊς διά
λόγους προσωπικούς, υποβιβάζοντας τήν θέσιν ημών, και θίγοντας τήν 6-
Ειοπρέπειαν ημών ήρνήθημεν αυτήν. Διότι πάντα ταϋτα γράφετε, ένω γνω-
ρίσετε άφ' ενός ύπό ποίους όρους θίγοντας τό άπαράθραυστον και θείον
κϋρος τών Κανόνων καί τι τρώσκοντας κυρίως τήν Αρχιερατικήν φιλατι-
μίαν ημών, έ£ήτησαν ούτοι νά έπικοινωνήσωσιν μεθ' ημών καϊ συνεργα-
σθώσι, καϊ άφ' έτερου τήν άπάντησιν, ην έδώκαμεν εις αυτούς διά τοϋ με-
σολαβήσαντος κυρίου Κίνια δικηγόρου, και δι" ης ίνα εύκολύνωμεν τήν έ-
νωσιν έπ' άγαθω τους αγώνος και προς χαράν τών χριστιανών, τήν μέν
προσωπικήν ημών φιλοτιμίαν καϊ άξιοπρέπειαν θέντες έν μοίρα Καρός, έ-
θυσιάσαμεν και έφροντίσαμεν μόνον τήν τιμήν και τήν άζιοπρέπειαν τών
Κανόνων νά ίκανοποιήσωμεν, ώς έχομεν ιερόν καί άπαράβατον καθήκον.
Διό καϊ έΖητήσαμεν παρ' αυτών νά έκφράσωσι τήν λύπην των δι' όσα έκ
παρεξηγήσεως ή εσφαλμένης τυχόν αντιλήψεως έλεξαν και έγραψαν εις
τό παρελθόν έπϊ καταρρακώσει τοϋ κύρους των Κανόνων, και νά δ ώ -
σ ω σ ι τ ή ν ύ π ό σ χ ε σ ι ν , ό τ ι τ ο ϋ λ ο ι π ο ύ θ ά σ υ ν ε ρ -
γ ά Ζ ω ν τ α ι έ ν π λ ή ρ ε ι α ρ μ ο ν ί α κ α ι σ ύ μ π ν ο ι α
μ ε θ ' η μ ώ ν , κ α ί έ π ί τ η ς β ά σ ε ω ς , ε ι ς η ν ε τ έ θ η ό
ά γ ω ν η μ ώ ν α π έ ν α ν τ ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν ν ε ο -
η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν δ ι ά τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς π ο ι μ α ν τ ι κ ή ς
ε γ κ υ κ λ ί ο υ η μ ώ ν π ρ ο ς τ ό π λ ή ρ ω μ α τ ώ ν χ ρ ι σ τ ι α-
ν ώ ν ( 1 3 ) .

Συμφώνως προς ταϋτα, αν οι συντάξαντες καί ύπογράψαντες τό υ-
πόμνημα ήγοντο ύπό ελατηρίων σκοπούντων τήν καθησύχασιν της σκαν-
δαλισθείσης συνειδήσεως αυτών καί ώρμώντο ύπό τοϋ συμφέροντος τοϋ

(12) Μάλιστα έζήτει άνευ δρων ίνωσινί Οΰτε θέμα πίστεως, ήτοι ομολογίας, οΰτε
άλλο τ!. "Ενωσις διά τόν πρ. Φλωρίνης έσήμαινε φήμωσ,ν, όποταγήν καί ύπαγωγήν είς
τόν Νεοημερολογιτισμόν διά νά λυθή οδτω τό «παλαιοημερολογιτικόν» πρόβλημα.

(13) Τύ πώς έζήτει τήν ένωσιν είναι σαφές. Νά δεχθούν οί Γ.Ο.Χ., δτι ό Νεοημε-
ρολογιτισμός είναι «μήτηρ εκκλησία» καί δτι οί Γ.Ο.Χ. είναι «φρουρά», «άλύμαντος πλευ-
ρά», κλπ. Πάντως δέν διστάζει νά καυχάται, βτι έζήτησε τήν Ινωσιν καί δτι ή γέμουσα
κακοδοξιών καί μισαλλοδοξίας Εγκύκλιος της 1.6.1944 άνοτελε'ι τήν βάσιν τοϋ άγώνοςΙ

Τό χείριστον δμως καί έξωφρενικόν είναι, δτι ζητεί ώς άλλος Πάπας «ύπόσχεαιν, δτι
θά συνεργάζονται έν πλήρει αρμονία καί συμπνοία μετ' αύτοϋ» (τοϋ πρώην Φλω-
ρίνης). Δέν θά διαφωνούν, δέν θά ΐχουν γνώμην, διά νά γεφύρωση τό χάσμα μεταξύ
«Νεοημερολογιτισμοΰ και Παλσιοημΐρολογιτισμού». Ίδετε εκκλησιαστικών ήθος, ίδετε νοο-
τροπίαν.... όλοκληρωτικήν!
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αγώνος, ώφειλον, τό διδακτικόν και προτρεπτικόν προς ένωσιν υπόμνημα
αυτών νά στείλωσιν, ούχϊ εις ημάς τους αναίτιους διό την διαίρεσιν και
μη έχοντας ανάγκην της διδαχής και προτροπής, παρ" ατόμων αναρμό-
διων προς διαφωτισμόν και παρόρμησιν προς τό αγαθόν, άλλ' εις τους
παρασυναγώγους "Επισκόπους τους δημιουργούς της διαιρέσεως και έ-
χοντας περισσοτέραν ανάγκην διαφωτισμού και παρορμήσεως προς τό α-
γαθόν τοϋ αγώνος, όν κατέστησαν δυστυχώς άντικείμενον φιλοδοξίας κα'ι
εκμεταλλεύσεως. Ό τ ι δέ οι Επίσκοποι ούτοι έπεδίωκον έξ αρχής την διαί-
ρεσιν τοϋ αγώνος έλαφρα όλως τή συνειδήσει, τοϋτο καταφαίνεται και
έκ τ(|ν όσων έγραψεν ε ϊςήμδς, ευρισκομένους έν Ιερουσαλήμ κατά τό
πρώτον έτος τής εξόδου ημών εις τόν αγώνα, ό "Αγιος Κυκλάδων, έχων
και τήν γνώμην τοϋ Αγίου Βρεσθένης, δι" ών προέτρεπεν ήμας νά καθαι-
ρέσωμεν τόν άοίδιμον προεδρον και ήγέτην τοϋ αγώνος, και νά άντικατα-
στήσωμεν τούτον διά τής ημετέρας ταπεινότητος. Και επειδή ήμεϊς ήρνή-
θημεν τήν κακόβουλον ταύτην πρότασιν, άπαντήσαντες εις αυτούς νά πει-
θαρχώσιν εις τόν< άρχηγόν, διότι εις τόν αγώνα άπεδύθημεν, ουχί, ίνα διεκ-
δικήσωμεν άρχηγίαν, άλλ ίνα ύπηρετήσωμεν τήν όρθοδοξίαν, τότε ούτοι
εις πρώτην εύκαιρίαν προέβησαν εις τήν άποκήρυξιν αμφοτέρων ημών, ίνα
ώσιν αυτοί Αρχηγοί τοϋ αγώνος και ώσιν ανεξάρτητοι εις τάς γνώμας και
ενεργείας αυτών, μοιρασάντων έξ ίσου τά αγαθά της "Αρχηγίας. Εις τό
τέλος δέ κατέληξαν εις τό νά άποκηρύττη ό εις τόν άλλον και νά άφορι'Ζη.
ώς αίρετικόν ή Σχισματικόν.

Τούτων ούτως εχόντων συνιστώμεν εις τους ύπομνηματογράφους πα-
τρικώς, όπως έχωσι περιοσοτέραν έμπιστοσύνην εις τόν Ήγέτην τοϋ αγώ-
νος, όστις και συναίσθησιν των μεγάλων ευθυνών, ενώπιον Θεού και τής
"Εκκλησίας έχει, κα Ίθέλησιν άγαθήν μετά σθένους ψυχικού Χάριτι Θεού,
διαθέτει προς έπιβράβευαιν τοϋ αγώνος, εις ην άκραδάντως πιστεύει και
ελπίζει. Προτρεπόμεθα δέ αυτούς έάν όντως έπιδιώκωσι τήν ένωσιν έπ' ά-
γαθω τοϋ αγώνος, τάς προς τούτο προσπάθειας και ενεργείας νά άφιερώ-
σωσι διά τους άποστάτας Επισκόπους, υποδεικνύοντες εις αυτούς τήν με-
γάλην εύθύνην, ην ύπέχουσιν ενώπιον Θεοϋ και τής Εκκλησίας, σχίσαντες
ελαφρά όλως τή συνειδήσει τήν όρθόδοξον ποίμνην εις δύο αντιθέτους πα-
ρατάξεις, τοϋθ' όπερ εις τά καίρια έβλαψε τόν αγώνα και αυτούς κατέστη-
σε τό δή λεγόμενον θέατρον και Άγγέλοις και άνθρώποις.

Προκειμένου δέ νά καταπαύσωμεν τήν εϊθεσϊαν τοϋ λόγου και νά προσ-
ορμισθώμεν εις τόν λιμένα τής ανταπαντήσεως ημών, θεωροϋμεν σκόπι-
μον και λίαν επωφελές διά τήν άξιοπρέπειαν και ίδεολογίαν τοϋ ιερού
ημών αγώνος νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν πάντων των έπιδιωκόντων
αντί πάσης θυσίας τήν ένωσιν ημών μετά τών παρασυναγωγών Επισκό-
πων και έπί τής εξής λίαν λεπτής και επισφαλούς θέσεως, εις ην θά πε-
ριέλθη έν τή κοινή χριστιανική συνειδήσει ή ηθική και ιδεολογική αποψις
τοϋ αγώνος διά τής ενώσεως και τής συνεργασίας ημών μετά τών απο-
στατών μή μετανοούντων μηδέ βουλομένων συνιέναι άλλ' εμμενόντων ά-
μεταπείστως εις τάς πεπλανημένος δοξασίας αυτών ( 1 4 ) ,

(14) Πέστα «Χρυσόστομε* νά τά ακούσουν οί πάντες, &τι σέ χωρίζει ή "Ομολογία
τής Πίστεως, τήν οποίαν ήρνήθης καϊ ότι έθίγετο ό άγων είς τήν κοινήν συνείδησιν έξ αΐ-
τίας τής Όμολογίας - Έκκλησιολογίας του 1935, καθ' ήν 6 Νεοημερολογιτισμός είναι
σχίσμα, ή δέ Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ. είναι ή 'Αληθής Γνησία καϊ 'Λκαινοτόμητος Όρθόδο-
ξος τοΰ Χριστού ΈκκλησίαΙ

Τί νά είπωμεν είς τους Οπαδούς του, οί οποίοι οργίζονται καϊ θυμώνουν μαζί μας
καϊ μας μισούν, διότι κατηγορούμε τόν πρώην Φλωρίνης; Δέν βλέπουν οί δυστυχείς, δτι
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Διό και δέν πρέπει νά παρορδται τό λίαν λεπτόν και εϋθικτον τούτο
σημείον, καθ' δ έν περιπτώσει ενώσεως και συνεργασίας ημών μετά των
αποστατών Επισκόπων, μή έννοούντων νά άποβάλωσι τόν πάλαιαν άνθρω-
πον των πεπλανημένων δοξασιών και μεσαιωνικών αντιλήψεων συνεπεία
των όποιων προέβησαν ούτοι εις πράξεις αντικανονικός και αυτόχρημα
εξωφρενικός, προκαλεσάσας έν τή κοινή χριστιανκή συνειδησει τήν 6οε-
λυγμίαν και τόν άποτροπιασμόν και νά ένδυθώσι τόν νέον, τόν άνακαινού-
μενον έν τω πνεύματι της πατρώας πίστεως και ευσέβειας, ενδέχεται νά
ξημιωθή τά μέγιστα ό ιερός ημών άγων, υίοθετών αΰτε τάς οφαλεράς αντι-
λήψεις και τάς πραξικοπηματικός αυτών ενεργείας, αϊτινες βαρύνουσιν αυ-
τούς εις τό πρόσφατον παρελθόν, οπότε, γενήσεται ή εσχάτη πλάνη χεί-
ρων της πρώτης ( ν 5 ) .

Γνώτωσαν δέ οι ύπομνηματισταί και πάντες όσοι πάση θυσία έπιδιώ-
κουσι τήν τοιαύτην ένωσιν, ότι καθίστανται και ούττσι υπόλογοι και συνυ-
πεύθυνοι διό τήν Κανονικήν καϊ ήθικήν Ζημίαν ην θα ύποστή ό ιερός ημών
άγων έν τη κοινή συνειδησει τών χριστιανών έκ της προσελεύσεως εις
τήν ϊδεολογικήν και όρθόδοξον παράταξιν ημών, τήν έπιδληθεϊσαν άχρι
τούδε έν τοϊς έχομένοις στερρώς τών ορθοδόξων θεσμών και τών εθνι-
κών παραδόσεων, στοιχείων έφθαρμένων και παραγόντων διοικητικών ή
συνεργασία τών οποίων, ού μόνον δέν θά προσδώση εις τόν αγώνα δό-
ξαν και τιμήν, αλλά και θά έγκολάψη μώμον και κηλίδα εις τό μέχρι τού-
δε καθαρόν και τηλαυγές πρόσωπον αυτού, όπερ ακτινοβολεί εις τήν Όρ-
θόδοξον συντηρητικήν παράταξιν ήμών(1 6). Ταύτα διά τελευταίαν φοράν
έπί τοϋ θέματος τούτου ό Θεός της ειρήνης είθε νά επιβράβευση τήν πο-
θεινήν ένωσιν άπασών τών χριστιανικών Εκκλησιών έν τω πλαισίω της
"Ορθοδοξίας, ίνα πάντες ένϊ στόματι και μια καρδία και ταυτοχρόνως δο-
ξάέωμεν Αυτόν.

"Αθήναι, 18 Ιανουαρίου 1945

ί Ο πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ημείς δέν λέγομεν τίποτε, παρά μόνον γράφομεν δ,τι κακόδοξον είπεν καϊ ίγραψεν έκε'ι-
νοζ διά νά τό συνειδητοποιήσουν και νά τους φωτίση ό Θεός νά εξέλθουν άπό τήν πλά-
νην των, τήν οποίαν έπίστευσαν ώς άλήθειαν;

(15) Τό νά έπανέλθη είς τήν Όμολογίαν του 1935, τό θεωρεί έσχάτην πλάνην, είς
τήν οποίαν δέν θέλει νά ξαναπέση, ώς Ιπεσεν τό 1935. Τότε τί ίνωσιν έννοοϋσεν;

Δέν έπαναλαμδάνομεν οποίαν άντίληψιν είχεν περί τοϋ έαυτοϋ του ή πώς χαρακτη-
ρίζει τους άλλους Αρχιερείς. Ντροπή καϊ αίώνιον αίσχος. Ιδού που τόν ώδήγηοεν ή
ακοπιμότης. Οί πάντες είναι βδελυκτοί, αμαθείς, μεσαιωνισταΙ κλπ., διότι δέν ύπο^φσ-
οονται είς αυτόν καϊ δέν δέχονται τάς κακοδοξίας του.

(16) Μάλιστα ή ίνωσις έν τή "Ορθοδοξία θά γέννηση μώμον καϊ κηλίδα είς τό πρό-
σωπον τοΟ αγώνος. Ποίου αγώνος; Νά έπιδάλη τάς κακοδοξίας του περί «δυνάμει» σχί-
σματος καϊ νά όδηγήση τους Γ.Ο.Χ. είς τόν Νεοημερολογιτισμόν καϊ «γεφύρωση τό χά-
σμα» καϊ διάλυση οΰτω τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.! 11

1Αραγε, θά κατανοήσουν οί έν τη πλάνη και τφ σχίσμστ τοϋ πρώην Φλωρίνης ευρι-
σκόμενοι αδελφοί μας, οποίον κακόν διαπράττουν είς τήν ψυχήν τους, διότι ενισχύουν
ένα σχίσμα πού ίχει λ,όγους σοβαρούς πίστεως και δχι απλώς διοικητικούς, κανονικούς;

τΑραγε, θά αφήσουν τόν φανατιαμόν καϊ τό μίσος πού τους έφύτευσαν ο/ δήθεν ορ-
θόδοξοι ποιμένες των, οπαδοί της «γραμμής τοϋ Φλωρίνης»; Έμε'ις διά τούτο γράφομεν
τήν Ιατορίαν, διά \>ά γνωρίσουν τήν άλήθειαν καϊ νά ελευθερωθούν άπό τήν πλάνην. Α-
ληθείας καΙ αγάπης ίχομεν ανάγκην.


