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(Περίληψις προηγουμένου)
ΕΙς το προηγοΰμεναν τενχος, είς την σιείιράν ιών «Έκκλησιολογικών Θ'εμάτων», πα-

αΛεστειλιεν πιρός την ΝιεοηίμερΌ.λαγιτικήν Έκκληαίαν, »αί τάς προς αυτήν αιτήοΒΐ.ς δια
των όΛοίων εκλιπαρούσε να τοΰ παράσχΐ) χάριν και να τον έπαναφέριι εις την Μητρόπο-
λιιν Δημητριάδος.

Εις το παρόν Φά ϊδωμεν τό αδοξον τέλος τοΰ Αημητιρίάδος Γ&ρμανοϋ κιαί εν συνεχεία
ΰ-ά παοακολοιΛήσωμεν τήν άπο 1)6)44 Έγκΰκλιο-ν τσϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
(19.3.1944)

Κατέστη πλέον εμφανές, ότι ό Δημητριάδ(Κ Γερμανόο, διά των αλ-
λεπαλλήλων αιτήσεων - δηλώσεων - λιβέλλων, άπεκήρυττεν τό παλαιόν
και έζελιπάρει τήν Καινοτόμον Εκκλησία, όπως πάση Θυσία τόν όποκα-
ταστήση εις τήν Μητρόπολιν Δημητριάδος:, έκ της όποίαο έΕέπεοεν κατά
τό 1935, διό] τήΰ επιστροφής του εις τήν Έκκληοίαν των Γ·Ο·Χ.

Ιδιαιτέρως κατά τήν περίοδον 1942—43, έκορυφώθησαν α« ένέργειαι
τοΰ Δημητριάδοα πράο τήν κατεύβυνσιν ταύτην, μέχρι τοϋ σημείου ώστε
νά έπέλθη διχασμός μεταξύ αύτοΰ καϊ τοϋ πρ. Φλωρίνης. Κίαί ή μέν Νεο-
ημερολογιτική Εκκλησία, προετίβιετο νά ικανοποίηση τήν αΐτησιν τοϋ Δη-
μητριάδος, πλην τήν 19)3)44 άπέθανεν ούτος. "Αμα τη αναγγελία τοϋ θα-
νάτου του, ή Νεοημερολογιτική Εκκλησία παρέσχεν εις αυτόν, νεκρόν
πλέον, τήν κατά τήν έπιευμίαν του συγχώρησιν και άπεφάσισεν, όπως κη-
δευθή ύπ' αυτής ώς Επίσκοπος έν ενεργεία.

Κατά τήν συνεδρίαν της Συνόδσυ της Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας,
της 20) 3) 44, κατά τήν οποίαν συνεϋητήθη τό θέμα τοϋ νεκροΰ πλέον Γερ^
μανού Μαυρομμάτη, ό Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, εις τήν είσήγησίν του
είπεν τά κάτωβι :

«Σήμερον ενδιαφέρει ή τελευταΐον από έτους καϊ πλέον έπιδειχθεΐσα διαγωγή
τοΰ μονάχου Γερμανού Μαυρομμάτη. Είναι εις πάντας γνωστόν μετά πόσης επίμο-
νης έπεζήτησεν ούτος νά άποκατασταθη εις τό άρχιερατικόν αξίωμα υπό της Εκ-
κλησίας. Προς τοϋτο μάλιστα και νόμοι ειδικοί έξεδόθησαν, δπως ή Εκκλησία καί
δικονομικώς διευκολυνΟη εις τήν άναθεώρησιν της υποθέσεως ταύτης, υπό τήν τιρο-
ϋπόθεσιν πάντως της μετανοίας τοΰ καθαιρεθέντος. Και πράγματι ύπέβαλεν ο(>χος
δύο αιτήσεις προς τήν Ί . ΣΰνοοΌν, τήν μέν από 16 Ιουλίου 1943, τήν δε από
1ης Αυγούστου ιδίου έτους «Ιξαιτούμενος τήν χάριν της Εκκλησίας». Έχρησιμο-
ποίησεν τήν εκφρασιν ταύτην μόνον έν ταΐς αιτήσεσιν αύτοΰ, διότι ταύτην άπήτει
δ ειδικός νόμος, ρητώς δμως έβεβαίου δτι θα προέβαινεν εις τήν άναγκαίαν άνά-
πτυξιν αυτής ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου καί θά υπέγραφε τάς ένδεδειγμένας ο^ολο-
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γίας τάς ανάλογους εις τάς παρόμοιας περιστάσεις, εις βεβαίωσιν της ειλικρινούς
μετανοίας του. Βασίμως δ' έλπίζων εις τήν χάριν της Εκκλησίας συνέταξεν ιδία
χειρί και έγκύκλιον προς τους παλαιοημερολογίτας, καταχωρισθεΐσαν έν τφ βι-
βλίω τών εγκυκλίων και εγγράφων του, παραδοθέντι ήμ'ίν, ήτις πράγματι είναι α-
ξιόλογος από πολλών απόψεων. . .». (Κ ώ Δ Ι Σ 1941 -1945 σελίς 499).

Κατόπιν τούτων ή Νεοημερολογιτική Εκκλησία άπεφάσισεν, δπο)ς «ή Εκ-
κλησία παράσχη τήν συγχώρησιν αότης τφ Γερμανψ Μαυρομμάτη, κηδευθή δέ οδ-
τος κατά τό τυπικόν αυτής και μνημονευθή ώς Άρχιερεύς». (Βλ. αυτόθι, σελ. 450) .

Αυτό ήτο τό αδοζον τέλος τοϋ Δημητριάδος Γερμανού Μαυρομ-
μάτη (*).

Η ΑΠΟ 1)6)44 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ή/άπό 12)10)43 Εγκύκλιος τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου, π οποία, ώς
εϊδομεν, απεκάλυπτε τά περί τών Δημητριάδος Γερμανού και πρ. Φλωρί-
νης Χρυσοστόμου, ιδιαιτέρως ένώχλησεν τόν δεύτερον, διά τούτοι ό πρώην
Φλωρίνης έξαπέλυσεν μεγάλην Έγκύκλιον, σκοπών δι' αυτής νά
έΕοντώοη παντελώς τόν Έπίσκοπον Βρεσθένης. Εις αυτήν ό μέν συντά-
κτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, παρουοιάζει εαυτόν, ώς άπεσταλμένον
ύπό τοΰ Θεού ίνα σώση τοιύς Γ.ΟΧ. άπό τάς δήθεν ακρότητας καϊ πλά-
νας, ό δε Επίσκοπος Βρεσθένης παρουσιάζεται ώς δήθεν άθεολόγητος
κ·λ.π. και ώς έκτρέπων είς πλάνας καϊ ακρότητας τοϋ Γ.ΟΧ Τό ότι ό
πρ. Φλωρίνης ήρνήθη τήν Όμολογίαν - Έκκλησιολογΐαν του και έΕέπεσεν,
προΕενήσας τό σχίσμα του, είναι εν μέγισιον κακόν, τό ότι όμως είς τήν
συνέχειαν £ητεϊ νά διαστρέψη τήν άλήθειαν (διά νά μή ϋπάρχη αϋτη είς
έλεγχόν του), επιχειρεί δέ τούτο, ώς Θά ϊδωμεν, μέ όλως άπάδοντα τρό-
πον, τούτο είναι δι' αυτόν ή εσχάτη πτώσις. Όμολογουμένως ή έν λόγω
Εγκύκλιος είναι έν άπό τά πλέον αποτυχημένα διαστροφικά κείμενα του,
τό οποίον τόν συντρίβει και δέν άφίνει πλέον ανάστημα έκκλησιαστικόν είς
τόν πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον.

Διά τήν Έγκύκλιον ταύτην, γράφει χαρακτηριστικούς ό Επίσκοπος
Βρεσθένης:

«.... Κατά τάς ημέρας ταύτας, «πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, ζη-
τούσα' τήν κεφαλήν Ιωάννου επί πινάκι», ήτοι δ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ζητών διά
της τελευταίας εγκυκλίου του, της 1.6.44, νά κατακρημνίση ει δυνατόν και ήμΓ/.ς
καί απαντάς τους Γνησίους Όρθοδόξους Χριστιανούς της Ελλάδος, διά τών κακο-
δόξων καί εμπαθών φρονημάτων του, άτινα σαφέστατα αποδεικνύονται έν τ;» ε'ιρη-
μένιτ) Έγκυκλίω του, διά τών ψευδών καί απατηλών σοφιστειών του, εις τόν κρη-
μνόν της άπωλείας, διά τοϋτο καί πάλιν σας ~Λρούο\ίε^ τόν κώδωνα τοΰ ψυ/ικοϋ
σας κινδύνου, δπως μή δίδετε απολύτως ούδεμίαν προσαγήν εις τάς μεστάς κακο-
δοξιών ταύτας εγκυκλίους των, διότι αδται δεν είναι τίποτε περισσότερον ή όλι-
γώτερον παρά κακόδοξοι και διεστραμμέναι ψευδοδιδασκαλίαι φθείρουσαι τάς αθα-
νάτους ψυχάς σας.

(*) Παρά τ<αϋτα ό Γερμανός ΜαορΌίμιμάτης, θεωρείται ύπό τών διαφόρων πια?μανο-
ηιμε<χολογι,τ»κών Παριατάξεων, ώς Όιρ#ό8οξος 'Επίσχοπας καί οΐπω τόν νμφανίΧ,ανν άπό
τών στηλών τών έπίσήμ/ων έντι'ιπων των καί ήίμ»ροβιεικτών. (Βλ. Ήμιεροδιείκτην 1983, πα-
ρατάξεως κ. Αυξεντίου, έπίμετρον κϊκοΐιμημένων Άρχιειρέοιν).
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Καί ώς καί αί πράξεις τών Αγίων Αποστόλων άναφέρουσι δτι «Καί εξ υμών
αυτών άναστήσονται άνδρες λαλοΰντες διεστραμμένα, τοΰ άποσπαν τους μαθητάς ό-
πίσο) αυτών». Ίδοϋ δπου σήμερον τό ρητόν χοητο εφαρμόζεται εις τόν ανωτέρω πρ.
Φλωρίνης Χρυσόστομον, δστις διά τής τελευταίας του ταύτης εγκυκλίου, ουχί διε-
στραμμένα λαλεί, αλλά καί τελείως ψευδαπόστολος καί ψευδοδιδάσκαλος κατέστη
προσπαθών ώς λύκος ώρυόμενος νά καταπίη καί παραπλάνηση τάς ψυχάς σας έκ
τής δδοϋ τής αληθείας. Άλλα μην έκπλήττεσθε εις τούτο, διότι τό λέγει ό Κύριος
μας εις τό Ιερόν του Ευαγγέλιον σαφέστατα. «Βλέπετε μή πλανηθήτε πολλοί γάρ
έλεύσ§νται επί τω ονόματι μου λέγοντες δτι εγώ ειμί δ Χριστός, μή οδν πορευθήτε
οπίσω αυτών, έκ τών καρπών αυτών έπιγνώσεσθε αυτούς».

"Ιδετε λοιπόν τους καρπούς δλων αυτών τών ψευδεπισκόπων οΐτινες ήλθον άπό
τήν κακοδοξίαν εις τόν ιερόν ημών αγώνα διά δόξας μόνον καί τιμάς, και ουχί μό-
νον δεν ωφέλησαν τόν αγώνα τής Όρθοδοξίας μας, άλλα τουναντίον τόν έπληξαν
εις τά καίρια, έσκανδάλισαν τάς ψυχάς χιλιάδων Όρθοδόξων καί διέλυσαν 800 πε-
ρίπου Παραρτήματα, άτινα παρέλαβον, δημιουργοϋντες ΒορύοΌυς, σχίσματα καί δι-
αιρέσεις καθημερινώς διά τών κακοδόξων φρονημάτων των, αποχωρούντες έκαστος
τελικώς εις τήν κακοδοξίαν εί'τε έν ζωή, εί'τε κατά τήν ωραν τοΰ θανάτου των ώς
εχομεν τό παράδειγμα τοΰ Ζακύνθου, Λιώση, Χατζή και τό πρόσφατον παράδειγμα
τοΰ Δημητριάδος; Γερμανοΰ τοΰ αποθανόντος κακοδόξως και ταφέντος διά κακοδό-
ξων ιερέων έκ τής Μητροπόλεως Αθηνών, τή συμβουλή τοΰ ανωτέρω Φλωρίνης, Χρυ-
σοστόμου, δστις ήρνήθη νά ενταφίαση αυτόν, ίνα μή φέρη εύθύνην ενώ-
πιον τής Μητροπόλεως Αθηνών ώς ώμολόγησεν δ ίδιος εϊς τόν έπ' τούτω άνελ-
θόντα εις Ψυχικόν καί διαμαρτυρηθέντα ενώπιον του Δικηγόρον καί κ. Α. Πα-
νίδην . . . . Άλλα ουδέν κρυπτόν ου μή φανερόν γενήσεται. "Οσον αγα-
πητοί δ ανωτέρω Άρχιερεύς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί αν προσπα-
θούσε νά κρυβή καί νά παρουσιάζεται ώς Όρ%6όΌ^ος εις υμάς διά τόν απατηλών
του τεχνασμάτων καί σοφιστειών τής επιστήμης του, ηύδόκησεν πλέον δ Πανάγα-
θος θεός, δστις διαφοροτρόπως κατεργάζεται τήν σοηηρίαν μας, νά διαλυθούν δλα
τά πονηρά καί κακόδοξα τεχνάσματα του, καί νά φανοΰν πλέον τά σαπρά και κα-
κόδοξα φρονήματα του, διά τής τελευταίας ταύτης εγκυκλίου του.

"Ας έχει δόξαν λοιπόν δ Κύριος μας δστις μας διεφύλαξεν καί άπό τόν τοι-
οΰτον ψευδοδιδάσκαλον καί ψευδεπίσκοοπν τής Άγιωτάτης Εκκλησίας μας.
(Έκ τοΰ προλόγου τής απαντητικής Έγκυκλί&υ τής 21) 9) 44, τοΰ Επισκόπου

Βρεσθένης Ματθαίου) .

Πράγματι διά τής Εγκυκλίου ταύτης, ό πρ. Φλωρίνης πίπτει εις τό
έσχατον σημεϊον διαστροφής τής αληθείας, άλλα και διατυπώνει πληθύν
επιλήψιμων άπό ΌρΒ'οδόΕοιυ απόψεως θέσεων, ώστε νά μαρτυρήται δι'
αυτής ό βαθμός τής εμπάθειας του προς τους μή άκολουθσϋντας αυτόν,
τους οποίους» ώς άλλος Πάπας, θεωρεϊ ανόητους και αιρετικούς.

Άλλα ας ϊδωμεν καλλίτερον τήν Έγκύκλιον.

«ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΏΤΑΤΟΥ
πρ. ΦΛ9ΡΙΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Προς
τους ευλαβέστατους Ιερείς, τους έντιμωτάτους επιτρόπους καί άπαν τό ευσεβές

όρθόδοξον χριστιανικόν πλήροιμα τών καθ' ήμας Εκκλησιών
Καί ώσεί μή Ύΐρ%ουν οΐ ποικίλοι ούτοι πειρασμοί καί οΐ περιστοι/οΰντες ήμας

κίνδυνοι οί άπειλοΰντες νά διαφθείρωσι καί νά δηλητηριάσωσι τά ήθη, καί τήν
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χριστιανικήν ημών ζωήν και πολιτείαν, ήγέρθησαν ως μη ώφειλον και αλλού εί-
δους πειρασμοί εκ μέρους εκείνων, οιτινες, εξελθόντες εξ αυτών τών σπλάγχνων
της Εκκλησίας, προσπαθοΰσι να διαφθείρωσι τά ύγια και ορθόδοξα φρονήματα υ-
μών (Ι1:) και να σκανδαλίσωσι τάς ψυχάς και συνειδήσεις τών πιστών δ'.ά κενών
όλγων και συζητήσεων μωρών ('') , επιτηδευόμενοι τους Κανονολόγους καΐ νομι-
διδασκάλους, και μή νοοϋντες, ελλείψει κανονικής συγκροτήσεως και θεολογικής
μορφώσεως (2) , μήτε α λέγουσι, μήτε περί τίνο^ν διαβεβαιοϋνται. Και μ' δλα ταΰ-
τα άξιοϋσιν να έπιβάλωσι τάς λελανθασμένας γνώμας, και πεπλανημένας δοξασίας
αυτών, ού μόνον εις τους λαϊκούς, οιτινες τυγχάνουσιν άγνωστοι θρησκευτικής παι-
δεύσεως, άλλα και εις τους Κληρικούς της δρΰοΰόξου παρατάξεως ημών, και δή
εις τον ήγέτην και πρόεδρον ταύτης, τον καταρτισθέντα Κανονικώς, και παιδευ-
θέντα θεολογικώς (2) , εις άνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν, και τρανά δείγματα πα-
ράσχοντα, δχι μόνον λόγοις, αλλά και εργοις δια τήν δρθοδοξίαν τών φρονημάτων
και τήν έμμονήν του εις τάς έκκλησιαστικάς παραδόσεις. Και μή ξενίζεσθε δι' αυ-
τό αγαπητά έν Χριστφ τέκνα* άφοΰ τοιούτοι ψευδαπόστολοι και ψευδοδιδάσκαλοι
άνεφάνησαν και κατά τήν Άποστολικήν έποχήν, ως μαρτυρούν αϊ έμολογίαι τών
Αποστόλων.

«Και εξ υμών αυτών άναστήσονται άνδρες, λαλοΰντες διεστραμμένα, τοϋ ά-
ποσπανΗοϋς μαθητάς οπίσω αυτών» (Πραξ. Άποστ. 20.30). Οι ψευδοδιδάσκαλοι
οδτοι «εξ ημών μεν έξήλθον, άλλ' ουκ ήσαν εξ ημών, ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμε-
νήκασιν _άν μεθ' ημών» κατά το Εύαγγελικόν ρητόν (Α' Καθ. Ιωάννου 2, 19) ..
Τούτους-ημείς άνεδείξαμεν εις Επισκόπους τη χάριτι τοΰ Παναγίου και τελεταρ-
χικοϋ Πνεύματος, δπως μεθ' ημών έξυπηρετήσωσι τόν ιερόν αγώνα τοΰ ορθοδό-
ξου εορτολογίου.

Άλλ' οδτοι γενόμενοι Επίσκοποι, ου μόνον δέν αντελήφθησαν και δεν έξετί-
μησαν το Έπισκοπικόν αξίωμα, και τήν σοβαρότητα και ιερότητα τοϋ έορτολογια-
κοϋ αγώνος, αλλά και παρεξετράπησαν εις πλείστας δσας άντικανονικάτητας, μή
δειλιάσαντες μηδ' άπορριγήσαντες οι δείλαιοι άνευ λόγων Εκκλησιαστικών και
Κανονικών νά διακόψωσι τήν πνευματικήν έξάρτησιν και Έκκλησιαστικήν επικοι-
νωνίαν μεθ' ημών, πήξαντες ίδιον θυσιαστήριον, και σχίσαντες ουτο) τόν άρραφον
χιτώνα τοΰ Χρίστου δια λόγους προσωπικής κενοδοξίας, και φιλαργυρίας, έδημι-
ούργησαν πραγματικόν Σχίσμα δέ εις τους κόλπους τής δρΰοδόξου παρατάξεως η-
μών (3) . Τότε και ήμεΐς, Ίδόντες, οτι δλα τα ειρηνικά μέσα, ατινα μετεχειρίσθη-

(1) 'Τπ» τό «"Ορθόδοξα φρονήματα ημών», 6 πρ. Φλωρίνης εννοεί τήν κακόδοξον
&ίδα(Τκιαλίιαν τοιυ πιερί της Καινοτόιμιο·υ Νΐοημεραλοιγιτικης Εκκλησίας, οτι δηλαδή αι&τη δέν
είναι σχισματική, άλλα «μητέρα Έκκληοία» »αί οτι οι Γ.Ο.Χ. είναι μία δΐιαααρτΓιρίησις,
ύΐώ δέ το «κενών λόγων κιαί συζητήσεων μωρών», έννοεϊ τήν 'Ο'μολοιγίαν πιίστΐως - Έκ-
κληΛολογίαν τήν όπιαίαν και αυτός το 1935 σιαφώ; κιαί ιρανώς διεκήρυξεν, οτ'ι δηλαδή
ή Καινοτόμος Νεοημερολογιτική Εκκλησία είναι σχισματική, ή δέ Εκκλησία τών'ίΓ,Ο.Χ.
είνοίι. ή κανονική Εκκλησία.

(2) Κατά πόσον έχει κανονικήν και θεολογικήν συγκρότησιν, αλλά και καιά πόσον
είναι .ειλικρινής χαί εμφορείται από Χριστιανικής αγάπης χα'ι συνεπείας, θα φ«νΓ| εΙς τήν
παροϋσαν έγκΰκλιον.

(3) Είναι φρικτοί οι Ίοχυρισμοί του, διότι δέν είναι απλώς ψευδείς, αλλά
λοΰν εύθ'εϊαν έπίθεοιν και περιΰ6ρι;βιν της Εκκλησίας, τήν οποίαν ύπαιγάγη εις δήΦεν «σχί-
σμα», το οποίον προεξενήθη «άνευ λόγου εκκλησιαστικοί». Είίς τήν συνέχειαν όπως και
προηγουμένως έπαρθείς υπέρ τών μέτιρων το>υ, κατά παπικήν άπομίμησνν ισχυρίζεται,, οτι
αυτός τους άνέδειξιεν Αρχιερείς και οχι ή Χάριις τοϋ Παναγίου Πνεύματος κιαί ότι «άπο-
σχισθέντες αύτοϋ» έστερήθησαν και τήν «ΰλογίαν -το>'. Ιδού ποΰ ώδήγησεν ή εμπάθεια και
ό εγωισμός του τόν δυστυχή πρ. Φλωρίνης.
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μεν προς διαφωτισμών και άποτροπήν αυτών, εκ τοϋ αδικαιολογήτου Σχίσματος,
απέβησαν εις μάτην, ήναγκάσθημεν μετά λύπης να δεχθώμεν τήν άπόσχισιν αυ-
τών, και να στερήσωμεν αυτούς καί τους οπαδούς αυτών της ευλογίας ημών. "Ε-
κτοτε οδτοι, απαλλαγέντες της πνευματικής δικαιοδοσίας και κηδεμονίας ημών, έξ-
ετραχηλίσθησαν εις τοιαύτας άντικανονικάς καί έγκληματικάς από Εκκλησιαστι-
κής απόψεως πράξεις, ώστε εισήχθησαν ενώπιον τοϋ Κακουργοδικείου Χαλκίδος,
δπερ άπήλλαξε μεν αυτούς τής ποινής, άλλ' δχι ώς αθώους της κατηγορίας, άλλ'
ώς μο.)ρούς καί ακαταλόγιστους (δια τό ασθενές τής διανοίας καί τό ύπέρακμον
τής ηλικίας) . Οι παρασυνάγωγοι ('4) ούτοι Επίσκοποι Βρεσθένης Ματθαίος Καρπα-
θάκης καΐ Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, άφ' ης στιγμής άπεσχίσθησαν εξ
ημών, παρ' ών ελαβον τον Έπισκοπικόν βαθμόν, παρέμειναν μέν ώς Επίσκοποι
δια τό άνεξάλειπτον τής Εερωσύνης, άλλ' ώς άτομα άπλα, καί οχι ώς εκπρόσωποι
Εκκλησίας, εξ ής νά άρύωνται τήν χάριν καί τήν έξουσίαν τοϋ τελεΐν εγκύρως
πάσαν Έκκλησιαστικήν πράξιν και τελετουργίαν.

Διότι τάς Εκκλησίας κα'. τήν ορ^όΖοξο^ Πίστιν καί άντίληψιν ιδρύει (5) καί
προικίζει μέ τα Μυστήρια και τήν Χάριν τοΰ Παναγίου Πνεύματος ή δλη Εκκλη-
σία, ώς ταμιοΰχος τής Χάριτος, καί δχι υβρισμένος τις αριθμός λαϊκών καί κληρι-
κών ατόμων, αποσπώμενων διά λόγους διαφωνίας εις ΐάσιμόν τι Έκκλησιαστικόν
ζήτημα από μιας ανεγνωρισμένης ορθοδόξου Εκκλησίας, μ,ή άπογυμνωθείσης τοΰ
Εκκλησιαστικού κύρους καί τής Χάριτος τοΰ Παναγίου Πνεύματος μετά δίκην
καί άπόφασιν τής δλης Εκκλησίας.

Ή άντίληψις καθ' ην δικαιούνται τά άτομα, είτε κληρικοί, εϊτε λαϊκοί, νά
ιδρύωσιν (5) ίδιαιτέραν Έκκλησίαν άνευ τής αδείας καί τής αναγνωρίσεως τής
δλης Εκκλησίας, δζει Προτεσταντισμού, δστις ώς γνώρισμα καί στάθμην ακριβή
τής θείας αληθείας δέν θεούρεϊ τήν κρίσιν καί τήν γνώμην τής δλης Εκκλησίας,
αλλά τήν κρίσιν καί τήν άντίληψιν τών ατόμων, εκπροσωπούντων καί τούτων κατά
τήν προτεσταντικήν έκδοχήν τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοΰ Παναγίου Πνεύμα-
τος

Τούτων ούτως εχόντων, έρωτώμεν τους παρασυναγώγους Επισκόπους καί τους
άκολουθοϋντας αυτούς κληρικούς καί λαϊκούς, πόθεν καί εκ ποίας Εκκλησίας άρύ-
ονται ούτοι τό Κανονικόν νΛρος τών Εκκλησιαστικών πράξεων αυτών, άφοΰ άπε-
σχίσθησαν παρ' ημών άνευ λόγων Εκκλησιαστικών καί έλάκτισαν οδτοι άνευ φό-
βου Θεοΰ τους χειροθετήσαντας καί εις Επισκόπους άναδείξαντας αυτούς διά τής
επικλήσεως τής χάριτος τοΰ Παναγίου Πνεύματος; "ίσως άντιτάξυίσι οδτοι, δτι
δέν άπεσχίσθησαν παρ' ημών άνευ λόγων Εκκλησιαστικών, προβάλλοντες οδτοι ώς
τοιούτους τό, δτι ήρνήθημεν νά κηρύξωμεν, ώς Εκκλησία ιδιαιτέρα καί άνεξάρ-
τητον τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος τους καινοτομήσαντας Άρχιε-

(4) Ώ ς προς ποίον είναι παρασυνάγωγος καί (Χ.τβό πότε; Προς τον ίδιον τον πρ. Φλω-
ρίνης (!) καί ΟΛΟ τό 1937, οτε αυτός άΛεσχίσιθη, αρνηθείς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.
"Ισως βεβαίως νά έννοή, όχι είναι παρασυνάγοιγος καί ώς προς τήν ΝεοΐΊιμειρολογιτικήν
Έκκλησίαν, τήν οποίαν αυτός αναγνωρίζει ώς Κανονικήν 'Ορθόδοξβν Έκκλησίαν.

(5) Τό 1924 η τύ 1937, δέν ίδιρϋΦη δεινέ Φεολόγε Κ Α Μ Μ Ι Α Έ^κλ;ησΐί,α· τό 1924
ίδρι'ι-βη τό Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ. ό ν Σ χ ί σ μ α, τό δι 1937 τό Φ λ ω ρ ι ν ι -
κ ό ν Σ χ ί σ μ α. Οί πάνυ ολίγοι. Γ.Ο.Χ. (κλήρος καί λαός) τό 1924 η τό 1937, Μαραμε-
νουν εις τήν Έκκλη<τ:α·ν καί οαΐδέν έτερον. Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ. δέν είναι τί νέον
τό οποίον δημιουργείται τό 1924, ώς δΐΐνοήΛη νά διατύπωση ό πιρ. Φλωρίνης, άλλα ή άδιά-
κοίτος Ιστορική άλλ« καί πνειιματιική καί οντολογική συνεχεία τής άπ' αρχής Εκκλησίας
τοΰ Χριστοί». Αΰτη ήτο καί είναι ή συνείδησις τής Άκαινοτοιμήτου Εκκλησίας, τής άπ'
αρχής προς διάκριση1 αΛοκληΟείσης ΰπό τών πΐιστών Αυτής τέκνων, «Εκκλησία τών Γνη-
σίων Ό'ρΰΌιδόξων Χριστιανών».
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ρεΐς, τους άποδεχθέντας το Παπικόν ήμερολόγιον ώς Σχισματικούς. Άλλ' έρωτώ-
μεν αυτούς δικαιούται κατά το Κανονικόν δίκαιον, και τους θείους καΐ 'ιζρους Κα-
νόνας, και τήν αίωνόβιον πραξιν της ορθοδόξου Εκκλησίας να κηρύττη Σχισμα-
τικούς τους Αρχιερείς μία μερίς Κληρικών καί Λαϊκών, διαφωνούντων %ρος αυ-
τούς εις εν ζήτημα Εκκλησιαστικών (6) ιάσιμον κατά τον Μέγαν καί ούρανοφάν-
τορα Βασίλειον, δεδομένου, δτι τό δικαίωμα τούτο εχορήγησαν αϊ αγιαι επτά Οί-
κουμενικαί Σύνοδοι, τα αλάθητα ταύτα πυξία της θείας αληθείας καί ή ακριβής
στάθμη της ορθοδοξίας εις τήν δλην Έκκλησίαν, συνερχομένην εν Άγ£φ Πνεύ-
ματι εις Οίκουμενικήν ή Μεγάλην Τοπικήν Σύνοοο^, ήτις μετά τήν έςάντλησιν
πάντων τών ειρηνικών μέσων του διαφωτισμού και της υποδείξεως τοΰ ψυχικού
ολέθρου και τοΰ φοβερού χργ^οϋ, εις δν ώθοΰσιν αί πεπλανημέναι θρησκευτικαί
ίδέαι προβαίνει μετά λύπης εις την άπόσχισιν αυτών Ικ τοΰ θεοπαγοΰς καί αιω-
νόβιου κορμού της ορθοδοξίας, καθαιρούσα αυτούς τοΰ Αρχιερατικού δικαιώματος
του τελεΐν εγκύρως τα Μυστήρια καί πασαν Έκκλησιαστικήν πράξιν.

Πρόσφατον παράδειγμα της τοιαύτης εξασκήσεως τοΰ δικαιώματος τούτο\> ε-
χομεν τήν εν Κωνσταντινουπόλε». συνελθοΰσαν τω 1872 Μεγάλην Τοπικήν Σύνο-
δον, έκπροσωπηθεΐσαν καί ύφ' δλων τών κατ' Ανατολάς Πατριαρχικών Εκκλη-
σιών, εξ αιτίας τοΰ επαράτου φυλετισμοΰ, δν ήθελον να είσαγάγωσιν εις τήν Έκ-
κλησίαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου οι Βουλγαρικής έθνότητος Αρχιερείς,
ήτις Σύνο^ος, καλέσασα εις δίκην τους άποστάτας Βουλγάρους Αρχιερείς, καί μή
βουληθέντας τούτους συνιέναι μετά μακροχρόνιον διαφωτισμόν καθήρεσεν αυτούς
καί έκήρυξεν ώς Σχισματικούς. Έκδοΰσα δε καί τον δρον της καθαιρέσεως καί
άποσχσίεως αυτών, διέταξε τήν έπ' Εκκλησιών άνάγνωσιν τούτου, δπως από της
λύμης τοΰ Σχίσματος προφύλαξη τον Βουλγαρικών λαόν.

Ουδείς ποτέ εκ τών παλαιών ή τών νέων αιρετικών καί αίρεσιαρχών έκηρύ-
χθη σχισματικός καί καθηρέθη υπό διαφωνούντων ^Ιεραρχών μεμονωμένων άνευ
δίκης καί απολογίας, άλλ' υπό Συνόδων, καί Κανονικώς συγχεκροτουμένων Εκ-
κλησιαστικών Δικαστηρίων, ενώπιον τών οποίων καλούνται οδτοι εις άπολογίαν,
καί τότε μόνον καθαιρούνται τοϋ Αρχιερατικού δικαιώματος, καί της εξουσίας του
διοικεΐν Έκκλησίαν καί τελεΐν εγκύρως πασαν Έκκλησιαστικήν ιεροτελεστίαν,
δταν μετά επαρκή διαφωτισμών υπό τοΰ Συνοδικοΰ Δικαστηρίου δέν θελήσωσι νά
άποπτύσωσι τήν πλάνην των, εμμένοντες σκληροτραχήλως καί άμεταπείστως εις
τάς αιρετικάς ιδέας καί πεπλανημένας δοξασίας αυτών.

Κατά το πνεύμα τών σχετικών θείων καί ιερών Κανόνο>ν, δταν δ Προϊστά-
μενος ή το πλείστον τών Αρχιερέων μιας ανεγνωρισμένης όρ%οο"όξου Εκκλησίας
είσαγάγωσιν εις τήν Έκκλησίαν μίαν καινοτομίαν, άντικειμένην πρΌς τους θείους
καί ιερούς Κανόνας καί τήν δρθόδοξον θείαν λατρείαν, δικαιοΰνται μέν οί δρΰοζπ-
ξοΰντες Αρχιερείς της Εκκλησίας ταύτης νά οιακόψωσι τήν Έκκλησιαστικήν έπι-
κοινωνίαν μετά τών καινοτόμων, καί προ Συνοδικής διαγνώμης, ί'να μή ώ%ι καί
οδτοι συνυπεύθυνοι ενώπιον της δλης Εκκλησίας διά τήν κακώς καί άντικανονι-
κώς είσαχθεΐσαν καινοτομίαν, αλλά δέν δύνανται νά κηρύξωσι τους καινοτομήσαν-
τας Αρχιερείς Σχισματικούς, καί εις καθαίρεσιν νά ύποβάλωσιν αυτούς ,τοΰθ' δπερ

(6) Ναι, δικαιούνται καί νους επιβάλλε™», διότι το Νεοιημειρολογιτικόν δέν είναι ά-
πλοΰν κανοΛ«ικόν ^εμια. Οι άγιοι εκείνοι ηιατοί, κλητικοί καί λαϊκοί, έξέφιρ«ζον τήν <τυνεί-
δηβιν της ΌρΦοδόξου Έκκληαιίας και. έξεπιροσώπονίν Αυτήν, δέν ήσαν μία ομάς, ήσαν το
ηιστόν λιεΐμιμία της Εκκλησίας. Δέν διεφώνηοαίν δε διιά Χιανονι̂ κά καί ασήμαντα ή Ιάσιμα
δέματα, αλλά έπόιμενοι ταίς άγίοοις Συνόδιοιις, κατεδίκιασιαν τον καταδικασ,μενον Νεοημιε-
ρολογιτι.σμόν, διιά τοϋ όκοίου έπεχειι,ρήφη ανταρσία κατά της Εκκλησίας καί συμμαχία καί
σνιμπόιρίευσις μετά της πανσϊίερμίας των αιρετικών.
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είναι άποκλειστικόν δικαίωμα της δλης Εκκλησίας, εις Σύνοοον συνερχομένης,
και εν 'Αγίω Πνεύματι αποφαινομένης, καί τήν έτυμηγορίαν αυτής έκδιδούσης
μετά λυπηρόν διαφωτισμών, καί τήν έμπεριστατωμένην άπολογίαν τών ύπό κρίσιν
καινοτόμων Αρχιερέων (7) .

Ή δε διακοπή της Εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά της διοικούσης Συνό-
δου καί ή παϋσις τοΰ μνημόσυνου αυτής έκ μέρους των δρθοδοξούντων, ου μόνον
δέν κατακρίνεται, άλλα καί επαινείται, ως μη δημιουργούσα Σχίσμα, άλλ' ώς σώ-
ζουσα τήν Έκκλησίαν από Σχίσματος συμφώνως προς τον 15ον Κανόνα της Α'
Β' Οικουμενικής Συνόδου, διαγορεύοντα τάδε" «Οι . . . . δι' αΐρεσίν τίνα ίυαρά τών
"Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην, ώς προς τον Πρόεδρον κοινωνίας
εαυτούς διαστέλλοντες. . . οι τοιούτοι ου μόνον τη Κανονική επιτιμήσει ούχ' υπό-
κεινται πρό Συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς τόν καλούμενον Έπίσκοπον
κοινωνίας άποτειχίζοντες αλλά καί τής πρεπούσης τιμής τοις όρθοδόξοις άξιωθή-
σονται, ου σχίσματι τήν ενωσιν τής Εκκλησίας κατέτεμον, αλλά Σχισμάτων καί
μερισμών τήν Έκκλησίαν έσπούδασαν ρύσασθαι». Βλέπε καί τόν 3ον Κανόνα τής
Γ' Οικουμενικής Συνόδου, έπιτάσσοντα τάδε : «Κοινώς δέ τους τή δρθοδόξω καί
Οικουμενική Συνόδω συμφρονοΰντες Κληρικούς κελεύομεν τοις άποστατήσασιν ή
άφισταμένοις Έπισκόποις μη δλως ύποκεΐσθαι κατά μηδένα τρόπον». ΟΙ Κανόνες
ούτοι, ώς πάς τις καλός καί ειλικρινής συζητητής εννοεί, παρέσχον εις τους Όρ-
θοδοξοϋντας Κληρικούς, καί αποστέργοντας τήν καινοτομίαν τής προϊσταμένης Εκ-
κλησιαστικής αρχής, τό δικαίωμα μόνον τής διακοπής τής Εκκλησιαστικής επι-
κοινωνίας μετά τής Διοικούσης Αρχής, καί τής κατά μηδένα τρόπον υπακοής καί
πειθαρχίας εις αυτήν, τοΰ δικαιώματος τής κηρύξεως ταύτης ώς αιρετικής καί ά-
ποσχίσεως αυτής έκ τοϋ καθόλου τής Όρθοδοξίας %ορ\χθΌ έπιφυλαχθέντος εις τήν
Κανονικήν Σύνο^ον. Οι παρασυνάγωγοι δμως Επίσκοποι Βρεσθένης Ματθαίος Καρ-
παθάκης καί Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, εν γνώσει τών Κανόνων τούτων,
μή άρκεσθέντες εις τήν διακοπήν τής Εκκλησιαστικής έπικοινο)νίας, μετά τής και-
νοτόμου Ιεραρχίας τής Ελλάδος, έκήρυξαν, ου μόνον τους καινοτόμους Ίεράρ-
χας Σχισματικούς άνευ ουδεμίας δίκης καί απολογίας (8) , αλλά καί τήν ολην Έκ-

(7) Μέ ό'λα τα ανωτέρω καί οσα εν συνεχεία λέγει, ζητεί να ύπαγάγχι τήν κιατά τής
Εκκλησίας άνταρσίαν τών καιινο'ΐό,μων1 τής Νεοηιμι&οολοιγ;ιτικής Εκκλησίας, «ίς άπλοϋν κα-
νονικόν παράπτωμια, τό όποιον παρέπεμ-ψεν εις «ΠανορΦόδοξον Σύνοδον». Έ ν τοιαύτη πε-
ριπτώσει όμως, πώς αυτός τό σχίσμα του αποβάλει «Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.» καί ήτια «Πρό-
εδρος Συνόδου»; "Ωφειλε αν οίίτω έψρόνει, να έπιστρέψη εις την Καινοτόμιαν Έκκλησίαν
καί να κάιμη δ,τι πις'ο6λ€πιετ·αιι ν™ό τοϋ ΙΕ' Κανόνος τής Α' Β' Άγιας Συνόδου, εντός
τής Εκκλησίας εκείνης. Άλλα τό θέμα, δέν είναι μόνον κανονική παιράβασις, άλλα είναι
στάσις κ<ατ'ά τής Έκκληοιίας, έγκατάλ»ιψις τής Αγίας Παραδόσειως και συμίώρευσις μετά
τής αιρέσΐως. Εις μάτην έπερΐμενεν ό Λρ.. Φλωιριίνης τήν «ΙΓανοιρΐθόδιοξ'θν Σύνοδον», τής
οποίας τάς άποφάσίΒΐς άπεδέχΐτο έκ τών προτέρων, όποΐαι καί εάν ήσαν αΰται, και εις
μάτην αναμένουν κιαί οΊ οπαδοί του, μετά άπλ 60 έ'τη, δαότιι ό Νεαημερολαγιτισμός τήν «Παν-
ορθόδοξον Σΰνοιδόν» του τήν ετοιμάζει διιά τήν έπιιδράβευσιν τοΰ ΝειΟ'ηιμερολοΥίτισμ,οάτ καί
τήν πλήρη δι' αΰτοϋ έπϊκιράτησϊ,ν της πιαναορέσιεως τοΰ Οίκουμιενιοιμοϋ, καταδ'ίκην δέ τοΰ
παλοκ)ΰ.

(8) Ναι, έχοντες νπ' Οψιν τάς αποφάσεις τών Οικουμενικών Συνόδων καί τών Παν-
ορϋοδόξων τοίιοιΰτων, έξέφρασιαν έν τχ\ πράξει τήν συνειδησιν τής Εκκλησίας, έφαρ-
μόσαντες τάς αποφάσεις αυτής. Άλλωστε τόν σχισιμαηκιόν καί τόν αίρετικόν δέν τόν κά-
μνει διά τής αποφάσεως Της ή Έκκληοιία, αλλά ό ϊ&ΐιος ό σχισματικός καί αιρετικός κα-
θίσταται τιοιιοΰτος δαά τής παραβάσεως του. Αγνοεί ό πρ. Φλωρίνης, δτι ό δημοσίως αρ-
νούμενος τήν πΐστιιν, χάνει και τήν Άποστολικήν Δί,αδοχ,ήν; Έ ν προκεΐίμένφ δέ, δέν εί-
ναι κανονικών πιαράπτωμα ενός άτόμιοι», άλλα. (οργανωμένη αίτησις τής Εκκλησίας. "Ας
πιεριμένη πάντως άπό τόν τάφον τοο ό πρ. Φλωρίνης τήν «ΟΊκουμενικήν Σύνοδον» νά δι-
κάστι τους καινοτόμους καί μαζί ας περιμένουν καί οΐ αφελείς οπαδοί του.
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κλησίαν της Ελλάδος Σχισματικήν, σφετερισθέντες οί δείλαιοι, ουδέν ήττον, ου-
δέν ελαττον, δικαίωμα Οικουμενικής ή Τοπικής Συνόδου. Εις δε τήν άρνησιν η-
μών νά άκολουθήσωμεν τούτους εις τήν όλισθηράν και έπικίνδυνον ταύτην κατω-
φέρειαν, τήν άνατρέπουσαν Κανονικούς θεσμούς, αιωνόβιους και βασικούς, καΐ εις
τάς ματαίας προσπάθειας ημών, δπως άποτρέψωμεν αυτούς από τόν άβυσσαλέον
και ψυχόλεθρον τούτον κρημνόν, προέβησαν ούτοι και εις τήν κήρυξιν ημών, ώς
σχισματικών, χωρίς να ελθωσι προηγουμένως (9) εις ούδεμίαν συνεννόησιν μεθ' ή-
μών, άρνηθέντες καί πασαν πρόσκλησιν ημών προς διαφωτισμόν. ΚαΙ προς δια-
πίστωσιν τοϋ απίστευτου τούτου παραλογισμού των παραθέτομεν αύτολεξεί τήν ά·
πάντησιν τούτων εις τήν πρόσκλησιν ημών προς σύσκεψιν.

ΕΚΚΛΗΣΊΑ Γ.Ο .Χ.

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήναι 27 Ιανουαρίου 1942

Προς τόν Σεβασμιώτατον Έπίσκοπον πρ. Φλωρίνης

Κον Κον ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΝ
Έ ν τ α ϋ θ α

Σεβασμιώτατε,

Πρό ημερών, και δταν έλάβομεν πρόσκλησιν σας, δπως ελθωμεν και συσκε-
φθώμεν κατά τήν 15)28 Ιανουαρίου 1942 περί σοβαρών ζητημάτων τοϋ ίεροϋ η-
μών αγώνος εις τα υμέτερα Γραφεία Χαλκοκονδύλη 7 ένταϋθα, σας άπεστείλαμεν
έπιστολήν δια τοΰ κυρίου Σταυριανοΰ, εις ην σας έγνωρίζομεν, δτι, δια να ελθω-
μεν εις έπαφήν μεθ' υμών καί τοΰ Αγίου Δημητριάδος, πρέπει πρώτον νά άρθοΰν
οι λόγοι τοϋ διχασμού, οι πνευματικοί, ο'ίτινες μας ήνάγκασαν νά σας αποκηρύξω·
μεν. Επειδή, ώς πληροφορούμεθα, επιθυμείτε τήν ενωσιν καθώς τουλάχιστον δη-
λώνετε προφορικώς ενώπιον τοΰ λαοϋ, δια τοϋτο σας δηλοΰμεν σαφέστατα διά της
επιστολής μας ταύτης, δτι περιττεύουν αί συνεδριάσεις καί συσκέψεις, δταν δεχθήτε
τά κάτωθι ζητήματα πίστεως, τα δποΐα προύκάλεσαν καί τον διχασμόν ημών. καί
δτι από τής στιγμής ταύτης είμεθα πλέον ηνωμένοι, καί δυνάμεθα τότε πλέον νά
συνερχώμεθα καί νά συνεδριάζωμεν :

1. "Οτι ή Εκκλησία τής Ελλάδος διά τής παραδοχής τοϋ Παπικού Ύ^ρτο-
λογίου κατέστη Σχισματική.

2) Τά Μυστήρια της άκυρα.

3) Το μΰρον της δέν έχει τήν άγιαστικήν χάριν, καί

4) Τά παιδία τών κακοδόξων έρχόμ,ενα εις τήν *Ορ%οΌςΌν Έκκλησίαν πρέ-
πει νά άναμυρώνωνται.

Άφοΰ δέ ταΰτα τά κοινοποιήσητε εις τήν κακόδοξον Έκκλησίαν διά δικαστι-
κού κλητήρος, τοϋ δποίου το έπιδοτήριον μάς έπιδείξητε, επίσης δέ διά τοΰ αύτυΰ

(9) Ψεϋδ'οις κιαί τοΰτο. Το αληθές είναι, δτι ό πρ. Φλωρίνης Τΐ7'ωνίζετο καί μετά τό
σχίσμα του, διιά νά έπιβάλχ) τά σαπρά νου φρονήμιατα ε'ις τήν Έ%κλη{«ίαν των Γ.Ο'.Χ.
Εκείνος ό οποίος τχ\ αληθείς ποοσίΕπάΟιε'". — καί πιρ-ό τοΰ (ίχίομοίτός νου κοϊί μετά — νά τον
συγκράτηση άπο τόν κρημνόν, ήτο 6 'Έπίίϋχαπος Βρ&σθ'ένης, άλλα τοϋτον τόν έξύβριοεν,
οτε έζήτει νά •συζητήσοιιη' τήν α'ιτιίιαν τ'οϋ δ'ίχοισιμοΐ), νά όμονοήσοιίίν εν τ?Ί πίσνει καί νά
συνεχίσουν τόν αγώνα. Ό πρ. Φλωρίνης όμως, ΐΐρό πάσης κνώσ€*»ς άπήτει νά μή συζη-
τηθη ουδέν σχετικόν, αλλά έν «αγάπη» νά δώσουν τάς χείρας των καί νά έναΛοϋν έν τ«
«Παλοκιοημερολογιτικώ Οΐκαυμιενιαμω», 6 οποίος καί τότε %οχ τώρα έξυΛηρειεί τόν Ν®ο-
ηιμερολογιτισμόν.
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τρόπου άναιρέσητε και τα προς τό 'ΧποΌργεϊον Θρησκευμάτων έγγραφα Σας, καΐ
διακηρύξητε δλα ταϋτα έπ' Έκκλησ,ΐαις, τότε λέγομεν ή ενωσις ημών αυτομάτως
επέρχεται άνευ συνεδριάσεων και λογοτριβών" θα άναμένωμεν δέ γραπτήν άπάν-
τησίν Σας επί τών ερωτημάτων μας τούτων επί 8 ημέρας από σήμερον.

Μετά αδελφικών ασπασμών

Ι" Ο ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

+ Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΙΑΙΟΣ

Έ κ τοΰ εγγράφου τούτου κατάφωροι γίνονται οι γράψαντες, ού μόνον ώς ό-
φλισκάνοντες τελείαν αγνοιαν τοΰ Κανονικού Δικαίου κα! τοΰ πνεύματος των θείων
και ιερών Κανόνων δι' ών καθορίζονται σαφώς καί κατοχυροΰνται τά δίκαια της
Εκκλησίας, τών διοικούντων ταύτην Ιεραρχών καί άπαντος τοΰ ορθοδόξου χριστε-
πωνύμου πληρώματος, αλλά καί ως άσεβοΰντες προς αυτήν τήν θείαν Χάριν, την
ένυπάρχουσαν εις τήν εννοιαν τών θείων Μυστηρίων, δι' ών αγιάζονται οί πιστοί,
τών ιερέων χρησιμευόντων, ουχί ώς ποιητικών μεσούν της άγιαστικής Χάριτος, άλλα
ώς μέσον μεταδόσεως ταύτης είς τους πιστούς. "Οθεν, Ιφ' δσον τήν θείαν Χάριν,
τήν διά τών 'Αγίων Μυστηρίων μεταδιδομένην εις τους πιστούς παρέχει, ουχί μία
μερίς κληρικών ή λαϊκών, άλλ' ή θεία ύπόστασις καί έννοια της Εκκλησίας, οίκο-
θεν εννοείται, δτι άσεβοΰν και ιεροσυλοΰν ού μόνον προς αυτήν τήν θείαν ύπόστα-
σιν της Εκκλησίας, αλλά καί προς τήν ιερότητα τών Μυστηρίων, τά άτομα εκείνα
ατινα άφαιροΰν από μεν της Εκκλησίας τό θείον καί άναφαίρετον δικαίωμα καί
•κύρος Αυτής, άπό δέ τών Μυστηρίων τήν άγιαστικήν δύναμιν καί ψυχοσωτήριον
χάριν διά μιας παντόλμου μονοκονδυλιάς. "Οτι δέ οί παρασυνάγωγοι οδτοι Επί-
σκοποι ουκ οιδασι τί λέγουσι, καί περί τίνων διαβεβαιοΰνται άπόδειξις είναι δτι,
ουδέ οδτοι έφαρμόζουσιν εις εαυτούς τά δσα διδάσκουσι, μη τολμώντες οί τάλαινες
νά έπαναλάβωσι τά Μυστήρια διά τους προσερχόμενους έκ τοΰ Παπικοΰ εορτολο-
γίου εις τό δρθόδοξον, δεχόμενοι ούτω εις τους κόλπους αυτών άβαπτίστους, άστε-
φανώτους καί εν γένει ανίερους καί .άμυρώτους κατά τήν γνώμην καί τήν άντίλη-
ψιν αυτών ("°) .

Ό παραλογισμός κα'ι τό άκαταλόγιστον τής τοιαύτης αυτών γνώμης καί διδα-
σκαλίας γίνεται μάλλον καταφανής καί εξόφθαλμος, έάν λάβωμεν ύπ' δψιν, δτι οδ-
τοι περιορίζονται μόνον είς τήν άναμύροοσιν τών βρεφών, τών δλως αναίτιων εις
τήν καινοτομίαν τοΰ νέου ίορτολογίο\>, καί άπαλάττουσι τους Γονείς καί αιτίους
τής τοιαύτης ποινής προσερχόμενους άνευ άναμυρώσεως είς τήν Όρθοδοξίαν αυ-
τών ( " ) .

(Συνεχίζεται)

(10) Όποόα αδίστακτος διαστροφή. "Οποίος άΰιεολόγητος καί ευφάνταστος διϊσχυρι-
σμός. Ό Βρ<εσθένης Ματθαίος γνωρίζει πολύ καλά περί τίνων λέγει και περί τίνων δια-
δεβαΊοϋταα, ούτος όμως ό σοφάς δί.δά<τκ.αλος, ·οϋνε τί λέγει γνωρίζει, οΰτιε τί πράττβι, 'Εν
ΐίροκειιιμένφ ή Έκκληοΐία τών Γ.Ο.Χ., κη^ρΰξαιτα τήν Καινοτόμοι σχισματικής εφαρμόζει
άρίΚ&ς κιαί καλώς, ο,τι προβλέπουν οί Ίβροί Κανόνες επί τών σχισματικών, ήτοι τους βα-
πτισθέντας ύπό Καινοτόμων δέχεται διά Μύρου, τοΐις δέ ϋπ' αυτών χειροτΟ'νηΟέντας διά
χιειρο^εσίας. Ποΰ εΐρεν ό πρ. Φλωρίνης τό δικαίωμα νά όμιλί) πειρί έπανα/υήψειως μν-
στηριίων; Ταΰτα κατά τήν τάξιν καί πράξιν τής Εκκλησίας, έπαναλαιμβάνονται επί ιών
αιρετικών, έκ τών όποιων λείπει καί ό τΰπιος τοΰ Όιρ#ο>δόξθ'υ Μυστηρίου. Π^ό; τί λοι-
πόν ή ΐίσαγωγή ύπό τοΰ πρ. Φλωρίνης τής τοιαύτης πλάνης του;

(11) Καί τοϋτο αποτελεί άφ<ελή πονηρίαν τοϋ πρ. Φλωρίνης. Τά βρέφη τά
σμένα ύπό Νεοημερολογιτών Κληρικών κανονικώς έδέχοντο δι' "Αγίου Μύρου, τοΐ:ς γονείς
δμως τους βαπτι.ίσβιέντας πρό τοί' 1024, δχι διότι πώς θα έπανελάμβαινον τό Μυστήριον τοϋ
Χρίσματος; 'Εν τή πολλή σοφία το<:> έμωράνθη.


