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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΑΗΘΕΙλ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΏΝ

Είδοιμεν «ίς τό προηγοΰμενον, δτι ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος απέφευγε σκο-
πίμως τήν χειροτονίαν νέων 'Επίιοικάπων, ούδέ»οτε δέ επεδίωξε νά ενωθεί όρθοδο-
ξως μετά ταϋ Βφεσθένης, διότι ουσιαστικώς, δεν η^ελε τήν πρόαδον των ΓΟΧ. Η ς
της συνέχεια <Κί ϊδωμεν την Φέσιν τοΰ πρ· Φλωρίνης δι« τάς χειροτονίας τοϋ Βρεσ*έ-
νη,ς Ματθαίου, ώς καί περί τοϋ Κυκλάδων.

Ό πρ. Φλωρίνης παρεδέχθη εμπράκτως ώς Ιγκυρον'
τήν υπό τοϋ Βρεσθένης χειροτονίαν Επισκόπου.

Επίσης δέ καί άπαντες οί οπαδοί αύτοϋ άποδεχθέντες
Ιερωμένους χειροτονηθέντας

Οπό όναδειχθένων ύπό τοϋ Βρεσθένης Επισκόπων
Ό πρ. Φλωρίνης, απεφάνθη πολλάκις περί τοϋ κύρους της χειροτο-

νίας των υπό τοΰ Βρεσθένης άναδειχθέντων Επισκόπων. νΟχι μόνον
προφορικώς απεφάνθη προς διαφόρους έπί τούτου έρωτήσαντας αυτόν
Λτι είναι εντάξει ή χειροτονία αυτών αλλά καί εμπράκτως τοϋτο απέδειξε,
χειροτονήσας είς Ιερέα Ίεροδιάκονον τίνα χειροτονηθέντα ύπό Επισκό-
που άναδειχθέντος ύπό τοϋ Βρεσθένης. Εδέχθη ωσαύτως Ιερείς χειροτο-
νηθέντας ύπό Επισκόπων τοΰ Βρεσθένης, καί γενικώς εδέχθη ώς κανονικά
καί έγκυρα τά τελούμενα Μυστήρια ύπό των Επισκόπων τούτων, καί των
χειροτονηθέντων Ιερέων ύπ' αυτών. Καί είναι γνωστόν, 8τι πολλάκις επε-
χείρησε νά ένωθη μετ' αυτών ύπό δύο δρους. Ι) Νά ένωθώσι, ποιοΰντες τόν
έν Χριστφ άδελφικόν άσπασμόν, άνευ ουδεμιάς κοινής συζητήσεως περί
τών αΙτίων τών προκαλεσάντων τό σχίσμα. 2) Νά ένωθώσιν ώς έν Χριστφ
Αδελφοί όμοβάθμιοι, ώς συνεπίσκοποι, ίσοι προς ίσους κατά τους Ιερούς
Κανόνας, ύπό τόν δρον ν' άναγνωρίσωσι τοΰτον ώς Πρόεδρον, ώς Άρχιε-
πίσκοπον, καί νά μνημονεύωσι τό δνομα αύτοΰ.

Σημειωτέον δτι έκ τών οπαδών της παρατάξεως τοϋ πρ Φλωρίνης,
ελάχιστοι είναι οί έκ πλάνης πιστεύοντες, δτι είναι δκυρος καί ανίερος ή
χειροτονία τών ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης χειροτονηθέντων. Μόνον τό Ι) 10.
Τά 2) 10 αμφιβάλλουν, καί τά 7) 10 πιστεύουν δτι οδτοι είναι εντάξει, Αρ-
χιερείς. ΕΙς τους τελευταίους ανήκουν άπαντες σχεδόν οί αρχηγοί καί οί
άρχηγίσκοι της οικτρός αυτής ακέφαλου παρατάξεως. Αποφεύγουν δμως
τήν ένωσίν των μέ τους αρχιερείς τούτους, δι' δλλους λόγους (περί ών
δέν πρόκεται έπί τοϋ παρόντος έν λεπτομέρεια νά εΓπωμεν) ούχ( δογματι-
κούς. Άλλα κυρίως έξ υπερηφάνειας, έξ άθεοφοβίας, έκ πείσματος, καί έκ
προσωπικών παθών, έκ τής προσηλώσεως αυτών είς διαφόρους Ιδιοτελείς
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σκοπούς, εις αισχροκερδή έμπορίαν της εύσεδείας, ηγούμενοι ώς πορι-
σμόν μέγαν τήν εύσέβειαν, κτλ.

Χαρακτηριστικόν δέ της ποικίλης ένοχης αυτών, είναι δτι παραδέ-
χονται καί κηρύττουν, δτι δεν υπάρχουν δογματικοί λόγοι δικαιολογοϋν-
τες τό σχίσμα. Τό δέ χαρακτηριστικώτερον είναι δτι δέχονται εμπράκτως
τά Μυστήρια των υπό τοϋ Βρεσθένης άναδειχθέντων Αρχιερέων. Καί τό
πλέον άξιοσημείωτον της ελεεινής καί αξιοθρήνητου αυτής καταστάσεως
τής ακέφαλου αυτής παρατάξεως, είναι δτι ό ανωτέρω Ιεροδιάκονος —δ
χειροτονηθείς ύπό Επισκόπου έκ των άναδειχθέντων ύπό τοϋ Βρεσθέ-
νης— ό επισήμως χειροτονηθείς είς Ιερέα ϋπό τοϋ πρ. Φλωρίνης, δέν έ'-
παυσεν Ιερουργών είς .τήν έν λόγω άκέφαλον παράταξιν, καί ώς Ιεροδιά-
κονος καί ώς Ιερεύς. Πλην δμως διά νά δικαιολόγηση τήν δλως διόλου
άδικαιολόγητον στάσιν του έναντι τοϋ χειροτονήσαντος αυτόν Μεροδιάκο-
νον καί τών λοιπών Αρχιερέων, λέγει δτι δήθεν οδτοι δέν είναι... έν τά-
ξει! ... Τά ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται... άν καί τοϋτα αρκούντως
ανωτέρω έξεθέσαμεν...

Έάν πράγματι δέν είναι έν τάξει, έάν οδτος άμφιβάλλη περί τοΰ κύ-
ρους τής ίερωσύνης του, έάν νομίζη δτι είναι ανίερος, τότε πρέπει νά
παύση Ιερουργών. Διότι θεωρείται ώς θεατρίνος καί ή Ιερουργία του ώς
θεατρική παράστασις...

Ουαί καί άλλοίμονον.. είς ποία οικτρά χάλια κατήντησε, τό άναλγή-
τως έγκαταλειφθέν ύπό τοΰ Φλωρίνης άκέφαλον σώμα, γενόμενον θέατρον
ανθρώπων καί δαιμόνων, είς δνειδος καί χλευασμόν ύπό πάντων!

Καί ό πολύς Γέροντας τοϋ έν λόγω Ιερομόναχου, 'έν άπό τά πρώην
σημαίνοντα στελέχη τού Βρεσθένης, ό όποιος έθεσε μετά πολλοΰ τοϋ κρό-
του τήν τελευταίαν σφραγίδα τής εγκρίσεως διά τήν χειροτονίαν Επισκό-
που ύπό μόνου τοΰ πνευματικού του πατρός πρ. Βρεσθένης (οΰτινος τήν
πστρωνυμίαν Ιδιαιτέρως φέρει), ελαφρότατη τη συνειδήσει, ακολουθεί εί-
σέτι διά τους αυτούς αδικαιολόγητους λόγους, τό όλέθριον σχίσμα. Καί
αντί νά άσχοληθη δλαις δυνάμεσι προς ένωσιν τών διεστώτων, προς άρσιν
τοϋ σχίσματος —οδτινος είναι καί οδτος διά τινας, σοβαρούς λόγους υπαί-
τιος— ασχολείται μέ τήν έκδοσιν Συναξαριστών, βίων αγίων, καί Εύεργε-
τινών, τους οποίους οί όμόφρονες του, καί άρχοντες τής παρατάξεως του,
απορρίπτουν, ώς περιέχοντας παραμύθια, ώς πλήρεις ανακριβειών, ψευ-
δών καί παραδοξολογιών.

Όποιον άξιοθρήνητον κατάντημα τοΰ περί οδ δ λόγος ακέφαλου σώ-
ματος, μάλλον πτώματος!... Ό Θεός νά γίνη ίλεως.

Διά νά άντιληφθή τις τόν βαθμόν τοΰ οίκτροϋ τούτου καταντήματος
τής έν λόγω ακέφαλου παρατάξεως, άο λάθη ύπ' όφιν του ,έκτός τών ανω-
τέρω, καί τό γεγονός δτι ουδείς έκ τών Ιερέων αυτής καί αυτών ταϋν λε-
γόντων δτι οί ύπό τοΰ Βρεσθένης Επίσκοποι είναι ανίεροι, τολμά νά έπα-
ναλάβη οποιονδήποτε Μυστήριον τελεσθέν ύπό τών έν λόγω ώς άνοιτέρω
κατηγορουμένων Επισκόπων καί πρεσβυτέρων. ΕΤναι δέ πολύ χαρακτηρι-
στικόν τό γεγονός, δτι ε!ς έκ τών ανηκόντων είς τήν παράταξιν τοΰ Βρε-
σθένης, ύποκριθείς δτι πιστεύει; δτι είναι ανίεροι, οί περί ών δ λόγος κα-
τηγορούμενοι, ήκολούθησεν έπί τίνα καιρόν σκοπίμως τήν παράταξιν τοΰ
πρ. Φλωρίνης. Καί είτα άπήτησε τήν βάπτισιν τοϋ υίοΰ του δαπτισθέντος
πρό ολίγων μηνών ύπό τίνος Ιερέως τής παρατάξεως τοϋ Βρεσθένης.
Άλλ' ουδείς έκ τών (δήθεν άνιέρου) Ιερέων τής παρατάξεως τοϋ πρ.
Φλωρίνης έτόλμησε νά έπαναλάβη τό Μυστήριον τοΰτο, ή έτερον Μυστή-
ριον τελεσθέν ύπό των τάχα ανίερων τούτων Μερωμένων.


