
ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 169

€ΚΚΛΜ€ΙΟΛ0ΠΚ4

Η ΑΠΟ 1.6.44 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ πρ. ΦΛΦΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου σελ. 140)

Και όταν, ώς άκραδάντως πιστεύωμεν και έλπίζωμεν, μετά το τέλος
τοϋ φρίκτοϋ και πανωλέθρου τούτον πολέμου αναγκασθούν καταλλήλως διαφιοτι-
ζόμενοι υπό μιας πανορθοδόξου και εγκύρου Συνόδου να έπιστρέψωσιν εις το άρ-
χαΐον καί πάτριον ήμερολογιακόν καθεστώς αϊ νεοηερίσασαι Έκκλησίαι, κατά την
γνώμην και τήν δογματικήν άπόφασιν τών Παρασυναγο')γο)ν Επισκόπων, αί χιλιά-
δες κάί τά εκατομμύρια των Χριστιανών, των γεννηθέντων εις τους κόλπους των
νεωτερισσασών Εκκλησιών θά αναβαπτισθούν, θα άναστεφανιοθοΰν καί θα άναμυ-
ρωθοΰν, ίνα λάβωσι τό Χρίσμα της Όρθοδοξίας. Τοιαύτην γνώμην ακυρώσεως
Μυστηρίων καί επαναλήψεως τούτων δεν δικαιούνται νά εχωσι καί αποφαίνονται,
ου μόνον μεμονωμένα άτομα Επισκόπων, μηδεμίαν αρμοδιότητα καί μηδέν ν.ϋρος
εχόντων προς τούτο, άλλ' ακόμη καί μία επί \χίροι>ς ορθόδοξος Εκκλησία δέν έχει
τό δικαίωμα νά άφαιρή τήν εγκυρότητα τών Μυστηρίων άνευ της γνώμης της δλης
Εκκλησίας, ής καί μόνον άποκλειστικόν δικαίωμα είναι νά άφαιρή από τους κλη-
ρικούς τους περιπίπτοντας ε?ς αΐρεσιν καί μη μετανοοϋντας καί άποπτύοντας αυ-
τήν, τό δικαίωμα τοΰ εγκύρως και άνυσίμως τελεΐν τά Μυστήρια, διότι, δστις δέν
έχει τήν δύναμιν νά δίδη μίαν θείαν διορεάν, δέν έχει συνεπώς καί τό δικαίωμα
νά άφαιρή ταύτην. Δι' δ καί τους νοσφιζομένους τό ιερόν τούτο δικαίωμα κατατάσ-
σουν οί Κανόνες εις τήν τάξιν τών ιερόσυλων, «Έπίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βα-
θμόν, φέρων ιεροσυλία εστίν. 129 της Δης Οικουμενικής Συνόδου) . Καί αν οί Κα-
νόνες θεωρούν ίεροσυλίαν τον ύποβιβασμόν τοΰ Μυστηρίου της ιερωσύνης, πόσω μάλ-
λον θεωρούνται ιερόσυλοι οί τολμώντες άνευ ουδεμιάς αρμοδιότητος καί Εκκλησια-
στικού '/Αρους νά κηρύττωσιν άκυρα τά Μυστήρια μιας ανεγνωρισμένης Εκκλη-
σίας, έστω καί υποθί·/.ου απέναντι της δλης Εκκλησίας, διά τήν αυθαίρετον είσα-
γωγήν μιας καινοτομίας; Ιδού δ λόγος δι' δν ήμεϊς έπέχομεν νά άποφανθώμεν περί
χΰρονς Μυστηρίων, δμολογοΰντες, δτι προς τούτο ούδεμίαν αρμοδιότητα καί^δικαί-
ωμα εχομεν υπό τών θείων καί ιερών Κανόνος, καί συναισθανόμενοι τήν μηδαμι-
νάτητα καί τήν άμαρτωλόν ημών κατάστασιν απέναντι τής ίερότητος καί της άγια-
στικής χάριτος καί δυνάμεως τών θείων καί ιερών Μυστηρίων καί επαφίομεν τοϋ-
το εις τήν γνώμην καί τήν κρίσιν τής δλης Εκκλησίας, ής άποκλειστικόν καί θείον
δικαίωμα είναι ώς φθάντες είπομεν, ή προίκισις μιας Εκκλησίας διά τής Χάρι-
τος τών Μυστηρίων τής μεταδιδόμενης διά τών λειτουργών Αυτής καί ή έπίσχε-
σις τής Χάριτος ταύτης έκ \ίέροχ>ς Αυτής άποσχιζούσης διά λόγους Κανονικούς καί
μετά δίκην καί άπολογίαν καθαιρούσης τους Κληρικούς της Αρχιερείς τε καί Ιε-
ρείς Αυτής.
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Και είναι μέν αληθές, δτι ήμεΐς αμυνόμενοι ("3) κατά της καθ' ημών καθαι-
ρετικής αποφάσεως τοϋ Συνοδικοΰ Δικαστηρίου, δπερ συνεκρότησεν ή καινοτομή-
σασα Ι ε ρ α ρ χ ί α , άπεκαλέσαμεν εις δημοσιεύματα ημών τους καινοτόμους Ίεράρ-
χας Σχισματικούς, ώς δημιουργήσαντας δια της εισαγωγής της καινοτομίας τοϋ
Δυτικού ημερολογίου λόγους Σχίσματος εις τους κόλπους της όρ%ΰόξον εκκλη-
σίας της Ελλάδος, και ώς άποσχισθέντας εκ τών λοιπών ορθοδόξων Έκκλησιο>ν
των Ισταμένων επί τοϋ εδάφους τοϋ ορθοδόξου εορτολογίου εις τόν έορτασμόν τών
ίορτων, έπερρίψαμεν δέ εις αυτούς και τήν μομφήν και τάς φοβέρας συνεπείας, ας
συνεπάγεται το έγκυμονούμενον Σχίσμα εις τήν είρηνικήν και όρΟόδοξον ζωήν της
Εκκλησίας, άλλ' άπεκαλέσαμεν αυτούς Σχισματικούς, και δέν διστάζομεν και σή-
μερον νά άποκαλέσωμεν αυτούς τοιούτους, ουχί δμο^ς έν ενεργεία, αλλά δυνάμει
μόνον ('14) · Διότι το πρ&το^. ήτοι ή κήρυξις τοΰ καινοτόμου, και εκ τοΰ θριγκοΰ
τών ορθοδόξων και θείων Κανόνων ίξεργο\χένοΌ κληρικού ή λαϊκοΰ, ώς Σχισματι-
κοΰ έν ενεργεία είναι δικαίωμα μόνον της Συνόδου, συνερχομένης χαί αποφαινο-
μένης έν Ά γ ί ω Πνεΰματι, ώς έ'φθην ε'ιπών' ενώ τδ δεύτερον, ήτοι ή ονομασία τοΰ
τοιούτον Κληρικού ή λαϊκοΰ ώς Σχισματικοΰ δυνάμει, είναι δικαίωμα παντός ορ-
θοδόξου Κληρικοΰ, δικαιουμένου, ου μόνον νά άποκόψη τήν Έκκλησιαστικήν έπι-
κοινο)ν£αν, αλλά 1 και νά καταγγείλη αυτόν εις τήν άρμοδίαν Σύνο8ο^, τοΰθ' δπερ
έπράξαμεν και ήμεΐς, κατάγγειλαντες εις τάς Όρθοδόξους Εκκλησίας τους και-
νοτόμους Αρχιερείς

"Οθεν ί'να κ,ηρύξωμεν και ήμεΐς τους καινοτομήσαντας Αρχιερείς Σχισματι-
κούς και έν ενεργεία, δπως έπραξαν αυθαιρέτως και άντικανονικώς οΐ Παρασυνά-
γιογοι Επίσκοποι, έδει νά δικάσωμεν αυτούς, άλλ' ί'να δικάσωμεν έδει νά ε'χωμεν
πάντα τά Κανονικά στοιχεία, τά απαιτούμενα προς συγκρότησιν Εκκλησιαστικού
Δικαστηρίου, δπερ δέν δύναται νά συγκρότηση, παρά μία Εκκλησία, ανεγνωρι-
σμένη ύφ' δλων τών επί \χέρο\>ς Όρθοδόξων Εκκλησιών, ώς αυτοκέφαλος, έχουσα
τό δικαίωμα νά δικάζη εγκύρως τους εί'τε εις τήν πίστιν, εϊτε εις τήν ήθικήν άμαρ-
τάνοντας Κληρικούς της. Ά λ λ ' ήμεΐς οι παλαιοημερολογΐται δ ε ν ά π ο τ ε λ ο ΰ -
μ ε ν ί δ ι α ι τ έ ρ α ν κ α ι ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν ^ΟρΟό^οξον Έ κ -
κ λ η σ ί α ν έ ν Ε λ λ ά δ ι , δ ι ό τ ι ο υ δ ε μ ί α. . Έ κ κ. λ η σ ί α μ κ ς
ά ν , ε γ ν ώ ρ ι σ ε ν ώ ς τ ο ι α ύ τ η ν , άλλ' είμεθα εντός της ανεγνωρισμέ-
νης Αυτοκέφαλου Ελληνικής Εκκλησίας ώς μ ί α φρουρά, ήτις φρουρεί τόν θε-
σμδν τοΰ ορΰοΖάξοΌ Εορτολογίου, δν ήθέτησεν, ώς μή ωφειλεν, ή πλειοψηφία της
Ιεραρχίας, και ήμεΐς, ώς άποτελοΰντες τήν φαεινήν και άλύμαντον πλευράν της
Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος συνεχίζομεν τήν ίστορίαν Αυτής υπό τήν
ορ^ό'δο1ςον Ιννοιαν ( 1 5 ) .

(13) Τό πώς και διατΐ διιεκήιρυξεν τήν Καιινατόμ,ον Νεοημερολογιτικής ΈοοΛηοίαν ώς
ήν, «ίνοα σιαφώς δ:ατι·πωιμιίνο'ν εις τά έπίοημ-α κείμενα τοΰ 1935. Ό,τι ένταΰθ(;.

σοφίζεται, είναι άνεπιτυχτις μηχανισμός αμύνης, ό όποιος γίνεται αποδεκτός μόνον ύπό
τών ύπό της Ιδίας νό(Του παβχόντων.

(14) Περί τοϋ «Δυνάμει η Ενεργεία», δρα «Κ.Γ.Ο.», Δεκ. 1981 και έξης.

(15) Ναί, αυτά είναι το φρόνημα τοϋ πρ. Φλωρίνης και εις αυτό άπέθανεν, πλην
έφ' οοον ήτο τοιοϋτον τό φρόνημα νου, εδιει νά ΰπαχθή εις τήν Έκκ,λησίαν του (τήν
Νεαημερ'ολογιτοίην), νά μήν άπο<καλχ\ τήν ίδικήν του Παρασυναγωγών «έκκλησίαν τών
Γ.Ο.Χ.» και νά μην ϋπιογράφη ώς «Π^όεδοος Συνόδου», άλλα βυμφώνως προς τόν Ι Ε '
Κανόνα της Α' Β ' Συνόδου, ΰπαχ·^ ύπο τήν Νεοηα&ρολογ·.,τοίήν Έκκλησίαν και εκεί εύ-
ρίσκόμενος νά διακόψη τό μνημόσυνον και τήν κιαινωνίαν. Πώς ή ΝΕίοημιερολογιτική "Εκ-

λ ί ήτο Κανονική Εκκλησία και ό ίδιος πάλιν ήγείτο «εκκλησίας Γ.Ο.Χ.»;
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Κατά ταΰτα ήμεϊς οι παλαιοημερολογίτη, δσφ και αν παρουσιαζώμεθα κατά.
το φαινόμενον και τήν έξωτερικήν έκδήλωσιν της πίστεως, ώς έχοντες ιδίους εύ-
χχτίρίους οΓκους, και ιδίους λειτουργούς, ούχ' ήττον δμως, καίτοι οιατελοϋμεν εν
πνευματική άκοινωνησία προς τήν καινοτόμησα σαν 'ϊεραρχίαν, άτε ένόμενοι στερ-
ρώς τών θείων Κανόνων και τών πιστών παραδόσεων, άποτελοϋμεν εν τη Κανονι-
κότητι, ουχί ί δ ι α ι τ έ ρ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν εκείνης, μεθ' ης διεκόψαμεν π ρ ο σ ω-
ρ ι ν ώ ς δ ι ά λ ό γ ο υ ς Κ α ν ο ν ι κ ο ύ ς τ ή ν Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν, αλλά τήν ά ν ύ σ τ α κ τ ο ν φ ρ ο υ ρ ά ν, ώς εφθην
ειπών, τήν άγρύπνως φρυκτωροϋσαν επί τών αδαμάντινων επάλξεούν της μιας Αυ-
τοκέφαλου Ελληνικής Εκκλησίας, εν ονόματι της οποίας συνεχίζομεν τήν ίστο-
ρίαν αυτής υπό τήν άλύμαντον και όρθόδοξον άρχικήν εννοιαν. Οί άλλοίαν γνο')-
μην περί τούτοΌ Ιχοντες Παρασυνάγωγοι Επίσκοποι περιζίπτουσιν εις τήν α'ίρεσιν
τοΰ Προτεσταντισμού, και τελούντες τα Μυστήρια εν ονόματι ανυπάρκτου Εκκλη-
σίας ('116) , στερούνται πάσης Χάριτος, ης ταμιοϋχος τυγχάνει πασά ανεγνωρισμένη
Όρθόδοξος Εκκλησίας (" 7 ).

Διότι άς μας εϊπωσιν οδτοι εις ποίαν Έκκλησίαν άνήκουσιν (1β) , άφοϋ έκήρυ-
ξαν καϊ εν ενεργεία Σχισματικήν, νοσφισάμενοι παντόλμως δικαίωμα Συνόδου, ώς
άλλοι ·,|Ιάπαι της Ανατολής, τήν Αύτοκέφαλον Έκκλησίαν της Ελλάδος, εν ονό-
ματι τ % δποίας ετυχον παρ' ημών τοϋ Επισκοπικού βαθμοΰ τη έπιφοιτήσει τοΰ
Παναγίου και τελεταρχικοΰ Πνεύματος;

*
Γίωστοΰ δέ δντος, δτι ουδεμία τών έπί μέρους Όρθοδόξων Εκκλησιών, τών

ισταμένων έπί τοϋ εδάφους τοΰ Πατρίου και δρθο%ςοο Εορτολογίου ,άνεγνώρισεν
αυτούς, ώς άποτελοΰντας Αύτοκέφαλον και άνεξάρτητον Έκκλησίαν, οϊχοΟε^ εν-
νοείται, δτι ούτοι δεν άνήκουσιν εις όρθόδοξον Έκκλησίαν άνεγνωρισμένην άλλ' εις
τήν Έκκλησίαν τών οπαδών των και συνεπώς δεν δύνανται νά εχωσιν ιδιότητα
δρθόδοξον, άλλα Προτεσταντικήν, διότι άντλοϋν τό χύρος και τήν χάριν τών Εκ-
κλησιαστικών πράξεων των, ουχί από τήν εννοιαν της Εκκλησίας, ώς ταμιούχου
της Χάριτος, άλλα από τήν προσωπικότητα αυτών και τών οπαδών των, ώς ψρο-
νοΰσιν και πιστεύουσιν οι Προτεστάνται οί ύποκαταστήσαντες τήν θείαν εννοναν και
ύπόστασιν της Εκκλησίας δια της προσωπικής και ατομικής των ιδιότητος και αυ-
θεντίας. Ιδού διατί οί παρασυνάγωγο·. Επίσκοποι Βρεσθένης και Κυκλάδ(ϋν δεν
δύνανται νά εχωσιν όρθόδοξον χάριν, και δικαίωμα νά μεταδώσουν ταύτην εις τους

(16) Αληθώς, η «ούκ οίδεν» τι γράφει, η έν πολλΐ) πονηρί^· άμ-ιλεϊ. Διότι, ένα) Ισχυ-
ρίζεται οτιι δια μέν τό σχίαμα και τα μυστήρια τών Καινοτόμων •νΒοημβϋ'ολιογιτών δέον
νά άπαφανΟϋ «Οίκοομενική Σΰνοδιος», δα« τα Μυστήρια της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. απε-
φάνθη ό ίδιος ώς. . . Οικουμενική Σΰνοδ'ος!!! -̂

(17) 'ΈΜ νοΰ δλου θ·έιματ»ς το όΐτιοίον εγείρει ό πρ. Φλωρίνη.ς, σαφώς προκύπτει οτι
ή Καινοτόμος ΝεοημιερολογιτΊκή 'Ε,κκ.?ιησί<)ΐ, δέν είναι τω οντι σχισματική, αλλά... ϊσοκ
καταστώ τοιαύτη εις τό μέλλον, καταδικασθησομένη ύπό Οικουμενικής Συνύδου. Τοΰτο επο-
μένως συνεπάγεται, οτι κέκτηται τήν Χάριν τοϋ Παναγίου1 Πνεύματος και -επομένως αϊ
αποφάσεις της είναι αποφάσεις κανονικής Εκκλησίας, οπότε Ισχύ ε», και .ή κβθαίιρετ'ΐκή κατ'
αΰτοϋ άπόφασις (της Νεοημερολοιγιτικής Εκκλησίας) καΐ έποιμένως 6έν είναι επίσκοπος
άλλα άπλοΰς Μοναχός και 8η σχισματικός!

(18) "Ε?^α6εν τήν απάντησαν έπί όλων τών θεμάτων, δια της ακόλουθησόΜΐης Έιγκυ-
κλίου τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης, τήν οποίαν θα ϊδο>μεν εις τήν συνέχειαν.
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άκολουθοϋντας αυτούς εις τήν Έκκλησιαστικήν ταύτην κατωφέρειαν, έφ' 'όαον οδ-
τοι δέν άνήκουσιν εις τήν Κανονικήν Έκκλησίαν, τήν μόνην ταμιοΰχον της θείας
Χάριτος ("9) , κατά τήν δρΰόζοζον άντίληψιν. Δια τον σοοαρόν τοϋτο^ λόγον άπό
ορθοδόξου απόψεως ημείς γνώσται τοϋ πνεύματος των θείιον Κανόνων και των σε-
πτών Δογμάτων και παραδόσεων της 6ρ%οζόζο\) Εκκλησίας, ή ρ ν ή θ η μ ε ν
ν α θ ε ω ρ ή σ ω μ ε ν τ ή ν °ί ε ρ α ρ χ ί α ν τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α ι
ε ν ε ρ γ ε ί α Σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν , ά λ λ α δ υ ν ά μ ε ι μ ό ν ο ν , Ιως
ου συνέλθη μία Σύνοδος έγκυρος, ίνα δικάση τους καινοτόμους Αρχιερείς και άρ-
νουμέν'ίυς τούτους, μετά τον επαρκή διαφωτισμον νά έπιστρέψωσιν εις τήν παρά-
δοαιν τοϋ όρΒοο'όξοΌ ε.ορτο7.ογίου, καθαίρεση και απόσχιση και Σχισματικούς εν
ενεργεία νά διακήρυξη, όποτε θά αναγνώριση τους ολίγους όρθοδοξοΰντας Αρχιε-
ρείς (3 0) ως μόνους εκπροσώπους τής δρ%οοόξθΊ "Ελληνικής Εκκλησίας.
Μέχρις ου δμως γίνη τοϋτο και τεθώσι τάτε πρόσωπα και τα πράγματα εις
τήν θέσιν των, οι ΙΙαρααυνάγωγοι Επίσκοποι πολιτευόμενοι, ως έπολιτεύθήσαν, κα-
ταφωρώνται κατά τήν ακριβή άντίληψιν των Κανόνων, οτι ούτοι δέν όρθοδοξοΰν,
αλλά προτεσταντίζουν (20') και υπό τό πρόσχημα τής ακράτου δήθεν ορθοδοξίας
κρημνίζουν άνευ φόβου Θεοί εαυτούς καί τους οπαδούς των εις τόν ψυχόλεθρον κρη-
μνόν τής κακοδαξίας και τής ψυχικής απώλειας.

Τούτων οΰτως εχόντων, εις μέν τους δμόφρονας καί πιστούς οπαδούς τής ορ-
θοδόξου παρατάξεως ημών προτρεπόμεθα, δπως άποφεύγωσι καί μηοεμίαν προσο-
χήν δίδωσιν εις τάς φλυαρίας καί μωράς συζητήσεις των Παρασυναγωγών Επι-
σκόπων Βρεσθένης καί Κυκλάδων, δι' ών προσπαθοΰσιν οδτοι υπό τό πρόσχημα
τής ακράτου δήθεν ορθοδοξίας νά παγιδεύσουν αυτούς εις τήν λύμη ν τής κακοδο-
ξίας, καί νά παρασύρωσιν εις τόν κρημνόν τής ψυχικής απώλειας, εις δέ τους
καλή τη πίστει καί εξ άγαθοϋ συνειδότος άκολουθοϋντας αυτούς συνιστώμεν δπως
άποκήρύξωσιν αυτούς καί τάς βέβηλους κενοφωνίας κα'ι ψυχοφθόρους διδασκαλίας,
τάς άντικειμένας τιρος τό ακραιφνές καί υγιές πνεΰμα τής Όρθοδοξίας, έάν επι-
θυμοΰν νά τύχωσιν τής ψυχικής αυτών σωτηρίας, ευρισκομένης μόνον έν τη σωστι-
κή Κιβωτω τής Κανονικής καί ανεγνωρισμένης Εκκλησίας.

Τάς πατρικάς ημών ταύτας ύποθήκας καί παροτρύνσεις άπευθύνοντες εκ ποι-
μαντορικοΰ καθήκοντος προς τά πνευματικά τέκνα τής ορθοδοξούσης παρατάξεως
ημών, κα'ι προς τους καλή τη πίστει άκολουθοϋντας τήν άντίθετον παράταξιν των
Ιίαρασυναγώγοιν Επισκόπων, δι' ελπίδος έ'χομεν, οτι οί έκ πίστεως ορθοδόξου καί
πατρικής αγάπης άπορρέουσαι αδται συστάσεις θά εΰρωσιν τήν δέουσαν άπήχησιν
εις τάς καρδίας των ημετέρων οπαδών, καί πρό πάντων των τής αντιθέτου καί πε-
πλανημένης παρατάξεως των Παρασυναγωγών, τόσον μάλλον δσω ή μή συμμόρ-

(Συνέχεια εις τήν σελίδα 177)

(19) Ή μόνη άλη-θής, κανονική καί ταμΜϊΰχος τής θίίας Χάριτος Εκκλησία, είναι
ή Νεαηίμερολιογιτική Εκκλησία, ή δέ Άκαινοτόμ,ητ-ο; Έκκλησί-α των Γ.Ο.Χ. ή όΐΕοία τό
1924 δέν έδέχΐΚη τήν καινοτοιμιίαν είναι... προτΐΟταντική κ«ΐ σΐ-ερεΐται Λείας χάριτος!!!!
Και ταϋτα κατά τήν. . . «Όρθόήοςον άντίληψιν». Αυτά χατά τον δβινόν καί (Τοφον δι-
δάιτκ-αλίχν πρ. Φλωρίνης.

(20) Τόΐε οι «προτεσΐάνται», ήται ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ., διό. τής αποφάσεως τής
«Συνόδου» εκείνης Φα γίνουν. . . Όρ^ύδοξο»!!!, ένω το>ρα. . . κολάζουν «εαυτούς καί αλ-
λήλους». ' Οποία μωρία.



ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 177

χοϋ Δαμάσκηνου καϊ τοϋ κ. Μπαρδάκα, καθώς και αϊ έπ' αυτών αρμόδιοι
απαντήσεις.

Τό τρίτον μέρος της εκδόσεως, εις το όποιον αποκαλύπτεται ή πρα-
γματική «ομολογία» τοΰ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (ώς αυτή προκύπτει
αποκλειστικώς έκ τών κειμένων του) αποτελεί κυρίως μελέτην της Όμά-
δος τών Νέων, τη ιδιαιτέρα φροντίδι τών κ. Αντωνίου Μάρκου και κ. Στυ-
λιανοϋ Λιέπουρη.

Ή «ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ», αποτελεί έκδήλωσιν ά λ η θ ο ϋ ς
α γ ά π η ς προς πάντα άγνοοϋντα τήν άλήβειαν, έΕεδόθη δέ αϋτη διότι
πιστεύορεν, ότι δέν πρέπει νά αποκρύπτεται ή αλήθεια, όταν μάλιστα* άλ-
λοι αγωνίζονται διά τήν προδολήν τοϋ ψεύδους.

Δια της πραγματείας ταύτης καταρρίπτεται ό ισχυρισμός, ότι δήθεν
δέν υπάρχει άντικείμενον θεολογικοϋ διαλόγου μετά της παρατάΕεως τών
Άκακιακών, οι όποιοι ακολουθούν τήν γραμμήν τοϋ πρ. Φλωρίνης, και προ-
κύπτει ότι απαιτείται, όπως έτοιμασθή καί διεΕαχθή, έν ταπεινώσει, αγά-
πη και άληβεΐα θεολογικός διάλογος, ίνα δι' αύτοϋ πρόκυψη και ή κατά
Θεόν ένωσις.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν, ότι ή μελέτη αυτής της εκδόσεως, ή οποία
απεστάλη ϊεραποστολικώς προς απαντάς τους Επισκόπους, Κληρικούς,
Μονάς κλπ- της Άκακιακής παρατάξεως, καβ'ώς και εις παράγοντας άλ-
λων Πολαιοημερολογιτικών παρασυναγωγών κλπ., θά βοηθήοη κάθε κα-
λσπροαίρετον αναγνώστη ν νά γνωρίσπ τήν άλήθειαν.

Ή πραγματεία αποστέλλεται δωρεάν, οι ενδιαφερόμενοι ας άπευθύ-
νωνται εις τήν Διεύθυνσιν τού «Κ.Γ.Ο.».

«ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

(ΣυνΞχεια Ικ της σελίδος 172)

φωσις προς ταύτας, Ιξωβελίζουσα τους Παραουναγώγους έκ τοϋ περιβόλου της Έλ-
λην.κης Εκκλησίας, άπαλλοτριοΐ αότούς της Θείας Χάριτος και εγκυμονεί τον
κίνδυνον της ψυχικής αυτών απώλειας. Έπί τη χρήστη ταύτη έλπίδι επικαλού-
μεθα έπι πάντας ύμας τήν εξ ΰψους δύναμιν καί τόν άνωθεν Φωτισμόν τοΰ Κυρίου
ημών Ίησοΰ Χρίστου, ο5 ή χάρις καί τό άπειρον έλεος συν τη πατρική ημών εύχη
καί ευλογία εί'η μετά πάντων Τμών. Αμήν.

Άθηναι 1 ΊοΜ^ίοΌ 1944

τ Ό πρ. Φλωρίνης ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ

Τήν άπάντηοιν τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου θά παίρακολουθήσωμεν εις τό
έπόμενον τεϋχος.


