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Π ερίληψις προηγουμένου
Είς τά τεύχη τοϋ ΚΗΡΤΚΟΣ μηνών Απριλίου και Μαΐου, έξεθέσαμεν τήν από 1.6.1044
έγκύκλιον τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου δια της οποίας ούτος έΐτεχείρησεν τότε τον
διασυρμόν τοΰ Όιμολογητοϋ Επισκόπου Βρεσθένης και τήν διαστροφών τοΰ αγώνος της
Εκκλησίας.
Ό Βρεσθένης εγραψεν δια τήν έγκύκλιον ταύτην τά έξης:
«Κατά τάς ημέρας ταΰτας πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται ζητούσα τήν
κεφαλήν Ιωάννου επί πινάκι», ήτοι ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ζητεί δ«χ της τελευταίας εγκυκλίου του, της 1.6.1944, να κατακρημνίση εί δυνατόν και ημάς και απαντάς τους
Γνησίους "Ορθοδόξους Χριστιανούς της "Ελλάδος. Ζητεί δια των κακοδόξων και εμπαθών
φρονημάτων του και δια των ψευδών και απατηλών σοφιστειών του, ατινα σαφέστατα αποδεικνύονται, εν τή ειρημένη έγκυκλίω του, να καταζ-ρημνίστι τους πάντας εις τον κρημνόν
της απώλειας».
Εις τήν συνέχειαν εις τά τεύχη Ιουνίου και Ιουλίου, παρεθέσαμεν τήν από 21.9.1944
συντριπτικήν άπάντησιν τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου, δια της οποίας αποκαλύπτονται οχι μόνον τά ψεύδη τοϋ πρ. Φλωρίνης, άλλα κατελέγχονται και αί ατυχείς, δικολάδικαί και διαστροφικαί θέσεις αύτοϋ.
Ή απαντητική δμως αϋτη εγκύκλιος τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου έ'χει ί δ ι α ι τ έ ρ α ν
στι^μασίανώςέκκλησιολογικόνκείμενον.
Είς τό παρόν τεύχος θά παραθέσωμεν και όίλλην άπάντησιν σχετικώς με τήν ανωτέρω
εγκύκλιον τοϋ "πρώην Φλωρίνης. Ταύτην συνεταξεν ό τότε Ιερομόναχο; Άκάκιος Παπας(*), παραθέτομεν δέ ταύτην είς τό μεγαλύτερον μέρος.

18.5.1945
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΚΑΚΙΟΥ Π ΑΠ ΠΑ
Προς τόν ευσεβή και Όρθόδοξον Έλληνικόν λαόν, και κλήρον. Χάρις ύμΐν και ειρήνη παρά ΘεοΟ Πατρός και Κυρίου ημών 'ίησοΰ Χρίστου.
Αγαπητοί εν Χριστφ αδελφοί καί Τέκνα ήμων Ιν Κυρίφ περιπόθητα.
Τό 'Επισκοπικόν αξίωμα, κρζιττον εστί πάσης πολιτείας και άξίας' δέν είναι
αρχή ή τυραννίς, αλλ* λειτουργία πλήρης Ιδρωτών καί πόνων, κινδύνων, φροντίδων και άργυπνιών. "Εργον εστί τό πράγμα και ουκ ανεσις, ψροντίς ου τρυφή, λειτουργία υπεύθυνος ουκ αρχή ανεξέταστος Πατρική κηδεμονία, όύ τυραννική αυτονομία, οικονομική προστασία, ουκ άλογοθέτητος εξουσία, πάσαις ταΐς αρετές κομών και ταΐς άλλοτρίαις αικειοΰσθαι συμφοραΐς, ού γαρ έαυτψ ζη άλλα τοις άργρμένοις καί υπό μυρίων οφθαλμών καί γλωσσών δ εκείνων βασανίζεται βίος» (Ισιδώρου Πηλουσ. περί άρχιερωσ.).
Έλάβομεν κατ* αύτάς τήν ποιμαντορικήν εγκύκλιον τοΰ πρ. Φλωρίνης Κου
Χρυσοστόμου Καβουρίδου χρονολογουμένην 1 Ιονίου 1944 καί άπαντώμεν δια της
παρούσης καθ' οεχο\ιεν καθήκον, ίνα μή παραποιήται ή αλήθεια καί κακώς δια(*) Οδτος μετ' ολίγον λαβών υποσχέσεις παρά τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου,
συνεμάχησεν μετ' αύτοϋ κατά τοϋ Βρεσθένης, Ματθαίου καί τό 1961 ήγήθη ως «Επίσκοπος»
-τοϋ σχίσματος τοΰ πρώην Φλωρίνης.
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φωτίζεται το κοινόν. Έν συντομία άπαντώμεν καΐ τα κύρια σημεία άναλύομεν, ίνα
μή δια της πολυλογίας κουράσωμεν τους άναγνώστας. Καί α' μέν εις τήν 2αν
σελίδα γράφει δ Σ. Φλωρίνης δτι ημείς ο'ι Άγιορεΐται, ένεκα της μή κανονικής - θεολογικής ημών μορφώσεως, δεν έννοοϋμεν τί λέγομεν ή περί τίνων διαβεβαιούμεθα,
ενώ αυτός είναι κανονικώς κατηρτισμένος εις άνωτάτην θεολογικήν σχολήν καί άπαντώμεν έπί τούτου.
Έμεΐς οι «μή δντες θεολογικώς κατηρτισμένοι, άξεστοι δέ καί αγράμματοι
ώς πολλάκις μας άπεκάλεσεν" καί αποκαλεί δ πρ. Φλωρνίης, δταν ήλλαξε τό ήμερολόγιον, δεν ύπετάχθημεν ούδ' έπί στιγμήν εις τήν παράνομον ταύτην καινοτομίαν, άλλ' έμείναμεν στερεοί εις τάς έκκλησιαστικάς παραδόσεις, έπί πλέον δέ εξελθόντες τοΰ Αγίου "Ορους έπολεμήσαμεν κατά μέτωπον τήν καινοτομίαν αυτήν, ήτις
εϊναι καταδεδικασμένη υπό τών Ιερεμίου Συνόδων κατά τα ετη 1583—87—93,
ώς δλοι οι ιστορικοί μαρτυροΰσιν, ένφ δ πρ. Φλωρίνης δ θεολογικώς μεμορφωμένος εδέχθη αμέσως τό νέον ήμερολόγιον καί τό έφήρμοσεν εις τήν έπαρχίαν του,
καί τό ήκολούθησεν 'δγι μικρόν τι διάστημα άλλα 12 δλόκληρα Ιτη, καί τόν έρωτώμεν Ιπ' αύτοΰ" ποΰ ήτο κατά τα 12 αυτά ετη ή θεολογική του μόρφωσις, καί
ή Αρχιερατική του συνείδησις; πώς άνεπαύετο εις τήν καινοτομίαν, δι' ήν ημείς
οί άστοιχείωτοι κατ' αυτόν, κατά τά ετη εκείνα έκοπτόμεθα διά τήν Όρθοδοξίαν,
έφυλακιζόμεθα, έδιωκόμεθα, έξοριζόμεθα υπό τής καινοτόμου εκκλησίας καί τοΰ
χρά,τους ενώπιον των οφθαλμών '6\ου τοϋ κόσμου καί αύτοΰ τοϋ Φλωρίνης; Ξεύρετε
πώς δικαιολογεί τήν άδιαφορίαν του; Ακούσατε τί γράφει εις τό κύριον άρθρον του
«Κήρυκος τών Όρθοοόξων», Ιξομολογούμενος (ώς λέγει) εις τόν Έλληνικόν λαόν.
«"Οταν ήλλαξε τό ήμερολόγιον έπείσθην εις τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Μακαριωτάτου
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ώς ιστορικού, δτι δεν θίγει τοΰτο τήν Έκκλησίαν, ουδέ
Σύνοδός τις Ιγένετο κατ' αύτοΰ, καί ούτως έλαφρφ τη! συνειδήσει, τό έδέχθην καί τά
ήκολούθησα».
Άλλα σας παρακαλώ κ. Φλωρίνης, είπέτε μοι έπ' αύτοΰ δ θεολογικώς κατηρτισμένος ώς καυχάσθε, δέν ήξεύρατε τό ιστορικόν τοϋτο γεγονός καί έπείσθητε
εις τάς διαβεβαιώσεις τοΰ Παπαδοπούλου; Ένταΰθα αποδεικνύετε εαυτόν εντελώς
άνιστόρητον, καί ώς έ'να μαθητευομενον ζητοΰντα νά μάθη άπό τόν καθηγητήν του
τήν ύπόθεσιν αυτήν ένφ καί ήμεΐς ώς αγράμματοι τό έγνωρίζαμεν. Συνεχίζοντας
έκεϊ γράφετε «αλλ5 δταν άνέγνωσα τήν διατριβήν τοΰ Λεοντουπόλεως Χριστόφορου,
καί ειδον δτι ή αλλαγή τοΰ ^[χερολο-γίου κατέστησε τήν έκκλησίαν τής Ελλάδος
Σχισματικήν, τότε μέ δλο τό θάρρος τής αρχιερατικής μου συνειδήσεως, έξανέστην
εναντίον τής καινοτομίας κλπ. καί ένταΰθα. πάλι Σεβ) τε δμολογεϊτε παρρησία δτι
διεφωτίσθητε άπό τήν έν λόγω διατριβήν τοΰ Λεοντουπόλεως, καί δχι άπό τήν θεολογικήν σας μόρφωσιν.
Πώς λοιπόν εις τήν έγκύκλιόν σας αυτήν καυχάσθε προς τούτο: Έγυρίσατε μέ
τό νέο διότι έπείσθητε εις, τάς διαβεβαιώσεις τοΰ Χρυσοστόμου, καί επιστρέψατε
εις τό παλαιόν από τήν διατριβήν τοϋ Λεοντουπόλεως, ώστε είσθε ετεροχί^Ύ}το^ δργανον, καί άγεσθε και φέρεσθε ώς κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος καί ουχί υπό
τών θεολογικών σας γνώσεων οδηγούμενος, δπότε σεις γράφετε τά τοιαΰτα χωρίς
νά κοκκινίζετε, καί: πώς έχετε, τήν άπαίτησιν νά εχωμεν έμπιστοσύνην εις υμάς
καί νά σας άκολουθήσωμεν; άφοΰ σεις καί δχι έμεΐς δέν εννοείτε τί λέγετε καί
περί τίνων διαβεβαιόΰσθε. Έκτος τούτου δταν ήλθατε εις τήν παράταξίν μας έδέχθητε καί ήκολουθήσατε τό σύστημα δπου αρχικώς ήμεΐς οι άγιορεΐται έφαρμόσαμεν, ώς πρωτοπόροι τοΰ αγώνος μας έκ τής εφαρμογής τοΰ οποίου εϊχαμεν τοσαύτας λαμπράς επιτυχίας. Τήν άλήθειαν αυτήν μαρτυρούν δλαι αί διακηρύξεις
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υμών πρΌς τδν Έλληνικόν λαόν, αϊ διαμαρτυρίαι σας, αϊ εγκύκλιοι σας καί δή
ή έξαπολυθεΐσα άμα τή αναχωρήσει σας δια τήν έξορίαν, εις ην ρητώς γράφετε
δτι « . . . εφυγεν δ Χριστός από τάς Εκκλησίας των Ν) γιτών και οι Ιερείς των
δέν έχουν χάριν "Αγ. Πνεύματος καί δι' αυτό να μην άσπάζεσθε τήν χεϊράν των,
και να μήν μεταβαίνετε εις τάς Εκκλησίας των κλπ. Παραθέτομεν μερικάς φράσεις προς πίστωσίν σα; : «. . ."Μάτην διεμαρτυρήθημεν εις τήν Κυβέρνησιν δια τήν
δλως παράνομον καί άντικανονικήν καί αδικον καταδίκην ημών, υπό Εκκλησίας,
ην άπεκηρύξαμεν σχισματικήν καί μεθ' ής προηγουμένως άπεκόψαμεν πασαν σχέσιν», σελ. 12. «Τούτων ένεκα εύρεθημεν εις τήν ανάγκην να άποκηρύξωμεν τήν
Διοικούσαν ΣΌ^ΌΒΟ^ ώς Σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν . . . » σελ. 20.
Έ κ τούτων καί πλείστων άλλων, τα όποια ευρίσκονται ώς ε'ίπομεν έντυπα,
καταφαίνεται ή αλήθεια, δτι άπεκήρυξαν τότε τήν Νεοημερολογιτικήν Έκκλησίαν ώς
σχισματικήν καί αμοιρον της χάριτος τοΰ "Αγ. Πνεύματος, ούτως έφρόνουν δπως
και Υ]μεΐς καί ή γνώμη της Εκκλησίας θέλει καί είμεθα τότε κατά πάντα σύμφωνοι. Μόλις δμως επέστρεψαν από τήν έξορίαν, ήτις δ ι ή ρ κ ε σ ε ν
μ ό ν ο ν
5
μ, ή V α ς ά ν. τ ι 5 ε τ ώ ν
δ π ο υ έ δ ι κ ά σ θ η σ α ν, μετέβαλον άποτόμ ω ς ' σύστημα, άνήρεσαν τήν πρώτην των δμολογίαν καί ελεγον δτι δ έ ν ε ί ν α ι
σ χ ι-'σ μ ά τ ι κ^ή1 ή Εκκλησία τών Νεοημερολογιτών α λ λ ά υ π ό δ ι κ ο ς καί τότε μόνον.-θά γίνη σχισματική δταν ήδη συνέλθη μία Σύνοδος καί τήν κηρύξη
σχισματι^ή-ν!! εμπόδισαν τήν άναμύρωσιν τών βαπτιζομένων με τό νέον, θεωροΰντες τό βάπτισμα εκείνων τέλειον καί Ικήρυττον «νά μήν είσθε φανατικοί εναντίον
τών Νεοημερολογιτών, γιατ ίδέν ; είναι Τούρκοι, είναι αδελφοί μας Χριστιανοί καί
μήν 'άκοΰτε•, τους Άγιορείτας τους αγράμματους καί συμφεροντολόγους πού θέλουν
νά σας -ξκναπανίϊρεύουν καί' ξαναβαπτίζουν!!», Βηλαδή ήρχισαν αναφανδόν τον πάλεμον 'ένακτίοΜίήμών τών "Αγιορειτών καλοαντες 1 εαυτούς διαλλακτικούς καί ζητοΰντες δια,εγγράφων των νά διευκολύνωσιν Κράτος καί Έκκλησίαν διά τήν ενωσιν!
Δηλαδή, ά,;π ό κ α τ ή γ ο ρ ο ι
κ α ί δ ι α κ η ρ υ κ τ α ί πού ήσαν της
καινοτόμου Εκκλησίας, μ ε τ ε β λ ή θ η σ α ν
ά π ο τ ό μ ω ς ώς ύ π ο σ τ η ρ ι κ τ α ί α υ τ ώ ν καί καταγγελεΐς ημών τών Αγιορειτών, ώς κάλλιστα δύναται πας τις νά πληροφορηθη άναγινώσκων τήν εν λόγω τελευται'αν έγκύκλιον τοΰ
πρ. Φλωρίνης, άποκαλών ημάς προτεστάντας καί Παρασυναγώγους καί δσα αλλά
εναντίον μας ελεγεν 6 Μητροπολίτης Α θ η ν ώ ν Χρυσόστομος, ενώ ίσως ένθυμεΐσθε
κ α τ ' αρχάς καί μέχρι τοϋ 1937 σχεδόν πόσους επαίνους καί εγκώμια ελεγον εις
τά κηρύγματα των διά τους 'Αγιορείτας, διότι ήμεΐς έσώσαμεν τήν Έκκλησίαν
από τήν καινοτομίαν αυτήν. Καί έρωτώμεν ήδη τον πρ. Φλωρίνης είναι πάντα ταϋτα αληθή." Καί π ώ ς ή τ ί έ μ ε σ ο λ ά β η σ α ν έν τω μεταξύ καί έπήλθεν ή μεταβολή καί ανατροπή αυτών; Καί άν έπιτρέπηται τοιαύτη μετάπτωσις καί ανατροπ ή ε ί ς τ ά θρησκευτικά ζητήματα καί εις πρόσωπα της ηλικίας καί τοΰ αξιώματος των. Χείλη ιερέως ου ψεύδονται πολλφ μάλλον 'Αρχιερέως, αλλά καί ή ίντολή
τοΰ Χρίστου είναι ναί, ναί, ου, ου, τό δέ πλεΐον αύτοΰ έκ τοΰ πονηροΰ εστί. Σεΐς
δμως Σεβασμιώτατε ούδαμοΰ καί εις ουδέν ζήτημα έχετε μίαν στάσιν, αλλά ποι•κίλην αναλόγως τί σας συμφέρει" ουδεμία ειλικρίνεια καί εύθύτης σας στολίζει,
άλλ' .ή-' αστάθεια καί έπιπολαιότης, καί νύκτα καί ήμέραν, καί γλυκύ καί πικρόν,
.και φως καί σκότος, ;τά πάντα συγχρωτίζετε άρκεϊ νά έπιπλεύσητε εις τήν υπόθ ε σ ί ν
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«: • Ιΐροχωροδι,ντες κατωτέρω εις τήν αυτήν σελίδα, αναφέρετε τό άποστολικόν λόγ'ιον':,:«ΚαΓ έξ ημών. αότών άναστήσονται άνδρες. . .». Εις τοϋτο άπαντώμεν οι Άρ•χιέρέϊς: μας πραγματικώς έ'ξ υμών προήλθον ώς προς τήν Άρχιερωσύνην διότι
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ύμείς τους έχειροτονήσατε Αρχιερείς, πλην τότε στάς αρχάς πού εύρίσκεσθε εντάξει, εΐπομεν ανωτέρω, διότι ήκολουθήσατε τήν ήμετέραν άκρίβειαν καϊ το σύστημα και διά αυτό σας Ιδέχθημεν και σάς έθέσαμεν κεφαλήν της Ιεράς ιδεολογίας, ύποταχθέντες ύμΐν κατά πάντα έν χαρόό καϊ αγαλλιάσει ώς οί εύρόντες «σκύλλα πολλά».
Πλην ήπατήθησαν οί τάλανες. Έάν ολίγον σας άντελαμβανόμεθα δεν έδεχόμεθα νά Ιλθωμεν ούδ" εις άπλήν συζήτησιν μεθ' υμών, και θα εί'μεθα άσυγκρίτως
περισσότεροι, και εις το ποιόν καλλίτεροι. "Οταν, εκ των ανωτέρω είρημένων σας,
άντε^ήφθημεν σας άπεκηρύξαμεν, διά νά προλάβωμεν τήν εντελή διάλυσιν και
καταστροφήν, κατόπιν ίορτης. Έν τφ μεταξύ ευτυχώς δ Θεός παρεχώρησεν διά
νά άποκαλυφθήτε εις τό κοινόν, καί πεισθούν οι Γνήσιοι Όρθόδοξοι, δτι ημείς λέγομεν πάντοτε τήν άλήθειαν, ένφ (εκείνοι) σεις έκμεταλλεύεσθε, ώς εστρεψεν είς
έξ υμών εις τόν ίδιον εμετον καί απέθανε έν τη κακοδοξία δ ταλαίπωρος Δημητριάδος ί'να (δ Θεός ου μυκτηρίζεται) λάβη τήν άξίαν του, κηλιδώσας το γήρας
του!! Σεϊς ενώ προ ολίγου διαστήματος τόν είχατε αποκηρύξει με δλον τόν κλήρον σας, άφοΰ άπέθανεν μετέβητε καί τοΰ έκάματε τρισάγιον εύχηθέντες διά τήν
άνάπαυσιν της ψυχής του!! ενώ ήτο Νεοημερολογίτης!!! καί κατόπιν τούτοι τόν
παρατήσατε καί τον παρέλαβεν ή Μητρόπολις καί τόν Ιθαψεν ώς Νεοημερολογίτην!
Ή αιώνιος
π ά ν τ ο τ ε α κ α τ α σ τ α σ ί α ε ί ς τ ο υ ς λ όγ ο υ ς κ α ί τ ά ς π ρ ά ξ ε ι ς σ α ς πού σας χαρακτηρίζει! *Ητο άρα δικαία ή (έκ
μέρους μας) άποκήρυξις, καί έστηρίχθη ώς απεδείχθη έπί σειράς γεγονότων καί
έπί κανονικών λόγων καί δχι φιλοδοξίαν ή έκ προσωπικών λόγων, δπως μάς συκοφαντείτε, α ι τ ί α δ έ ε ί σ θ ε σ ε ι ς κ α ί
μ ό ν ο ν , δπως καί τοΰ
προΎ^ουμένου εις τήν Έκκλησίαν σχίσματος ύπήρξεν δ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, πού επέβαλεν τήν άλλαγήν τοΰ ημερολογίου, καί ουχί ήμεΐς οί παλαιοημερολογΐται. "Ομως διά της πολυλογίας καί δοκησισοφίας σας προσπαθείτε τό μέγα κακό
πού εκάματε σεις νά τό φορτώσητε είς ημάς, πλην δέν θά τό κατορθώσητε. Ό Μέγας Βασίλειος, τόν δποϊον αναφέρετε καί ύμεΐς είς τήν έγκύκλιόν σας, λέγει περί
σχίσματος καί σχισματικών ούτω : «. . . Οί καθαροί καί αυτοί τών αποσχισμένων
είσί», οί δέ της Εκκλησίας άποστάντες ούκέτι Ισχον τήν χάριν τοΰ Ά γ . Πνεύματος έφ' εαυτούς έπέλειπε γάρ ή μετάδοσις τοΰ διακοπήναι τήν άκολουθίαν... Οί
άπορραγέντες λαϊκοί γενόμενοι οϋτε τοΰ βαπτίζειν, ούτε τοΰ χειροτονεΐν εσχον τήν
έξουσίαν, ούτε ήδύναντο χάριν "Αγίου Πνεύματος έτέροις παρέχει ν, ής αυτοί έκπεπτώκασι. Διό ωσπερ υπό λαϊκών βαπτιζομένους τους παρ' αυτών έκέλευαν ϊρχομένους έπί τήν Έκκλησίαν τώ άληθινφ βαπτίσματι τφ της Εκκλησίας άνακαθαίρεσθαι». Έξήγησις: «Σχισματικοί λέγονται εκείνοι, δπου διαφέρουσιν άπό τήν Έκκλησίαν δχι διά δόγματα Πίστεως, αλλά διά κάποια ζητήματα εκκλησιαστικά εύκολοϊάτρευτα. Άφοϋ δέ μίαν φοράν έσχίσθησαν άπό τό δλον σώμα της Εκκλησίας, έχασαν αυτό καί δεν •ήιχτίοροϋν πλέον νά βαπτίσουν άλλους ή νά χειροτονήσουν καί απλώς νά δώσουν χάριν, τήν δποίαν διά τοΰ σχίσματος έστερήθησαν. "Οθεν καί όί παρ' αυτών βαπτιζόμενοι λογίζονται παρά λαϊκών άβάπτιστοι, διό καί
χρειάζονται νά βαπτισθούν. Καί συντόμως ειπείν δσοι βαπτισθοΰν είς τό εκείνων βάπτισμα οδτοι έπιστραφέντες είς τήν Όρθοδοξίαν έξάπαντος χρόποη πρέπει νά χρίωνται άπό τους πιστούς μέ τό "Αγιον Μύρον καί ούτω νά μεταλαμβάνουν». Αυτά
γνωρίζοντες ήμεΐς, άγιε Φλωρίνης, έφαρμόζομεν άπ' αρχής καί Ιπιμένομεν.
Ό κατηρτισμένος θεολογικώς πρ. Φλωρίνης έτόλμησε καί ήλεγξεν ενώπιον
δλου τοΰ εκκλησιάσματος έν ώρα Λειτουργίας είς τήν Μεταμόρφωσιν Κυψέλης τάς
γυναίκας πού προσεύχονται κεκαλυμμέναι τήν κεφαλήν!! καθώς προστάζει δ Ά -
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πόΰτόλος Παύλος ρητώς και καθώς ημείς τάς εί'χομεν διδάξει. Αϊ, ε?ς αότά τι φαντάζεσθε αδελφοί, να είχε άγνοιαν τοΰ τοιούτου ό σοφός Φλωρίνης; καί τότε ποΰ
ή πολυμάθεια του πού καυχάται; ή χάριν προσωποληψίας και λεπτότητος, θέλων
δηλαδή να συγχρονισθώ μέ την κατάστασιν τό ϊκαμε; "Οπως και &ν τό έκαμε είναι υπεύθυνος και δεν είναι διόλου εντάξει εις την Άρχιερωσύνην του, καί την
Όρθοδοξίαν, διότι τό Ιπισκοπικόν αξίωμα απαιτεί τήν τήρησιν της τάξεως καί
των νόμων καί Ιερών Παραδόσεων καί τυπικών της Εκκλησίας, καί δχι άφομοίωσιν καί συγχρονισμόν μέ τάς μόδας, καί καθημερινάς μεταβολάς καί έφαμάρτους
απαιτήσεις της κοινωνίας. Κάποτε άλλοτε δ ί'διος ηθέλησε να φιλοξενήση κυρίαν
τινά περιοπής έκ Παρισίων ελθούσης, ή δέ ήμερα ήτο Παρασκευή, καί τα φαγητά
ήσαν άρτήσιμα" προσεκλήθη δέ νά μετάσχη καί δ Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, δστις λέγει δτι δέν επήγε επειδή ήτο Παρασκευή, καί ερωτώ υμάς φίλοι
άναγνώσται, δέν γνωρίζει άραγε δ πολυμαθέστατος πρ. Φλωρίνης αυτό πού ξζύρουν
καί τα μικρά παιδιά, δτι ή νηστεία Τετάρτης καί Παρασκευής διατάσσεται υπό
τοΰ 62 αποστολικού κανόνος, καί καθαιρεί τόν κληρικόν πού καταλύει, παρεκτός
λόγου ασθενείας; Αναμφισβητήτως τό γνωρίζει, δπως έγνώριζε καί δ αποθανών
Δημητριάδος δτι ή ήμερα της Υψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυροϋ 14 Σεπτεμβρίου νηκαι" άπό Ιλαιον, άλλ' εκείνος δ δυστυχής τήν ήμέραν αυτήν, είχε χήνα
Γστεύΐτοα
μέ πατάτες είς τόν γοορνον, καί παραφαγών ήσθένησε' δταν δέ τήν έπομένην τόν
επεσκέφθησαν καί έρωτοΰσαν τήν Μοναχήν διατί άρρώστηκε, εκείνη εν τη ά,πλότητί της, είπεν δτι ί'σως τόν έχάλασε τό φαγητό καί έμαθεύθη τό πράγμα.
Ιδού αγαπητοί μου οι κατηρτισμένοι θεολογικώς αρχιερείς καί ποιμένες μας,
πού τους έκάμαμε κεφαλήν μας νά μάς διοικούν καί φυλάγουν τάς Παραδόσεις
της Εκκλησίας μας!! αλλά αυτά ενεργούντες καί πράττοντες φυλάττουν τάς παραδόσεις ή τάς παραβαίνουν πρώτοι αυτοί γενόμενοι παράδειγμα καί εις τό ποίμνιόν των; Αυτόν τόν τρόποι λοιπόν πού μεταχειρίζονται δια τάς νηστείας, διά τό
κάλυμμα τών γυναικών καί δι' δσα θά άκούσητε κατωτέρω, α υ τ ό ν
μεταχειρίζονται
κα|ί εις τήν ά κ ρ ί β ε ι α ν τ ο ϋ
ημερολογ ί ο υ , πού εσχάτως μάς τό παρουσιάζει ό πρ. Φλωρίνης, δτι δέν είναι τίποτε καί
δέν βλάπτει πουθενά, νά πού δηλαδή τό έξευτέλισεν τό ζήτημα αυτός εις τήν τελευταίαν έγκύκλιόν του, δστις μόνος του τό εννόησε καί γράφει σας «άφοΰ ούτως
έχουν τά πράγματα δεν αξίζει νά είναι κανείς Παλαιοημερολογίτης», διότι ύποτιμών τήν άξίαν τοΰ παλαιοΰ ημερολογίου γελοιοποιεί εαυτόν, καί εις άλλο [ύρος,
τό μεγαλώνει καί τό υψώνει έ'ως τρίτου ούρανοΰ "Ηδη διά νά απλοποίηση τό ζήτημα αυτό φέρει εις τό μέσον τάς λέξεις « δ υ ν ά μ ε ι καί ε ν ε ρ γ ε ί α ή «ουσία
καί τύποις» καί, κατά κόρον μεταχειρίζεται αύτάς, διά νά υποστήριξη τήν ίίποψίν
του, διότι εις τό τέταρτον τοϋτο τής σελήνης αυτό βασιλεύει εις τόν νουν του, δταν
δέ ελθη νέα Σελήνη καί ώρα τό ύψόμετρον τών σκέψεων του είς τό ζενίθ τοΰ ζήλου του, τότε θά παράταξη κατά σειράν τά βαρύτερα επιχειρήματα του, κα^" έτσι
διασκεδάζει δ κόσμος μέ τάς διακυμάνσεις τής νοοτροπίας τοΰ πρ. Φλωρίνης.
Τώρα επιμένει εις τοϋτο δτι ναι μέν ή Εκκλησία τών Νεοημερολογιτών είναι
σχισματική, δχι δμως ενεργεία, άλλου κατ' ούσίαν ή κατά τύπους, (αλλά διά τό
ζήτημα αυτό έχει γίνει ή Σύ^οΖος τοΰ 'Ιερεμίου, καί κατεδίκασε τό νέον ήμερολόγιον) , ή μάλλον είναι υπόδικος καί ανάγκη πάσα, νά ξανασυνέλθη σήμερον Σύνοδος, νά τήν κηρύξη Σχισματικήν καί τότε θά είναι καί ενεργεία σχισματική. Δηλαδή αυτήν τήν στιγμήν εις τό ζήτημα τοΰ ημερολογίου, υποτάσσει τήν ούσίαν είς
τόν τύπον ένώ ή λογική προσέχει πάντοτε τήν ούσίαν πού είναι ή πραγματικότης,
καί πολύ ολίγον ή καθολοκληρίαν εις τόν τύπον, αυτό ακριβώς έ'παθεν ο ί'διος είς
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τό έξης ζήτημα. Ήμέραν τινά συλλειτουργήσαμε εις τήν Άγίαν Μαρϊναν. Πειραιώς. Ένω έτελείωσε τό κήρυγμα, έγώ ήρχισα να λέγω τήν εκτενή" τό ε'ίπομεν
πάντες, δπότε δια μεγάλης φωνής λέγει εισερχόμενος εις το Ιερόν «δπως υπό τόϋ
Κράτους Σου», δηλαδή εγκατέλειψε τα κατηχούμενα, και μοϋ λέγει έπιτακτικώς «τό
γράμμα άποκτείνει, τό δέ Πνεϋμα ζωοποιεϊ», τα κατηχούμενα ο-τρερο^ είναι τύπος άνευ ουσίας χαΐ έγκαταλειμπάνονται. Έγώ τοΰ απήντησα δτι δ "Αγιος Συμεών Θεσσαλονίκης λέγει εις τα απαντά δτι δεν πρέπει ποτέ να έγκαταλειμπάνωνται τα Κατηχούμενα, διότι εις τήν τάξιν αυτών λογίζονται οι βαρέως κανονισμένοι Χριστιανοί ως καί τα άβάπτιστα βρέφη τών Χριστιανών, ώστε απαραιτήτως πρέπει να λέγωνται πάντοτε. Βλέπετε ήδη αγαπητοί μου, δύο περιπτώσεις συνδεδεμένας άρρήκτως μετά της ουσίας καΐ τοΰ τύπου; ΕΙς τήν πρώτην περίπτωσιν δ διδάσκαλος πρ. Φλωρίνης επιμένει διά τον τύπον και μας λέγει δτι εάν δ τύπος δεν
γίνη, ή ουσία δεν έχει τήν δύναμιν, μένει αργή καΐ δι' αυτό ή Εκκλησία τών Νεοημερολογιτών είναι ::ν τάξει!! Εις τήν οευτέραν περίπτωσιν δ αυτός διδάσκαλος
μας λέγει δτι ή ουσία αξίζει καί έχει τήν δύναμιν, δπου δέ ή ουσία, δ τύπος αργεί.
Τώρα κρίνατε καί ύμεϊς παρακαλώ, έγώ δέ αποτείνομαι καί ερωτώ πάλιν τον 'ίδιον:
Νά μοΰ είπήτε κ. Φλωρίνης, έχουν τήν οντότητα καί ύπόστασίν των δ τε τύπος καί ή ουσία, τό καθέν εις τήν ύπόστασίν του, ή είναι μετέωρα καί λέξεις κίναί, τάς
οποίας μεταχειρίζεται δ κάθε κατεργάρης, μέ συμπάθειαν, δπόταν τάς χρειάζεται
διά νά υποστήριξη τήν άποψίν του, δπότε τό κάμνετε ωσάν τήν λαϊκήν παροιμίαν
πού λέγει διά τον Κανατά, δ δποϊος δπως καί δπου θέλει κολλά τα χερούλια είς
τά κανάτια του; Πλην Σεβασμιώτατε καί δ τύπος καί ή ουσία είναι απαραίτητα
τό καθέν είς τήν θέσιν του.
Μας παρουσιάζετε τήν ύποσημείωσιν τοΰ τρίτου αποστολικού κανόνος δτι τ&
καθαιρείσθιο καί άναθεματίζεσθαι έχει τήν Ιννοιαν νά έφαρμοσθη είς τό μέλλον
τοϋ τρίτοι) προοώπον, καί διά αυτό είς τόιαΰτα ζητήματα προϋποτίθεται νά συνέλθη δικαστήριον ή ΣόνοοΌς, ήτις άφοΰ εΰρη τήν άλήθειαν μετά μακράν, καί ακριβή καί έπίι,ιονον ερευναν καί έξέτασιν νά έπιβάλη τό ανάθεμα καί τόν άφορισμόν.
Π.χ. Έάν είς Κληρικός κατηγορηθή, δτι επεσεν εις έγκλημα καθαιρετικόν της
Ίεριοσύνης, ανάγκη πάσα νά συνέλθη Συνοδικόν δικαστήριον, νά- προσαχθοΰν μάρτυρες κατηγορίας καί υπερασπίσεως διά νά άποδειχθή καθαρώς ή αλήθεια καί ούτω νά κηρυχθή ή ή καθαίρεσις ή ή άθώωσις" άλλέως πως δεν ημπορεί νά γίνη διά
τοιαύτα ζητήματα, διότι γνωρίζομεν εκ της Ιστορίας καί έκ πείρας δτί ποΧλοϊ πολλάκις άπά φθόνον, ή κακίαν, ή άλλους αχοποος έσυκοφάντησαν κληρικούς, δπως
τόν Μ. Άθανάσιον, τόν Ίωάννην Χρι>σόστο\χον καί 4 αδελφούς, δπου δ ί'διος Θεόφιλος Αλεξανδρείας τους κατεδίκασεν άπό τήν κακίαν του, αγίους δντας καί πολλούς άλλους καί αν δεν Ιγίνοντο δικαστήρια δεν θά εύρίσκετο ή αλήθεια. Επίσης
έάν άναφανή μία αϊρεσις είς τήν 'Εκκλησίαν, ή σχίσμα, ή πλάνη, ή κακοδοξία
διά πρώτην ψορα,ν δεν ~η\χπορεϊ κανείς νά καταδικάση ή υποστήριξη, διότι δέν 2χει
δύναμιν καί δικαίωμα, είναι απαραίτητος ανάγκη νά συνέλθη ΣύνοΖος Οικουμενική ή τοπική διά νά έξετάση επακριβώς τό ζήτημα καί καθορίση τήν θέσιν του
απέναντι της Όρθοδοξίας καί τότε δλοι θά ακολουθήσουν τήν άπόφασιν τής Συνόδου. Δέν συμβαίνει δμως τό ϊδιον διά τό ζήτημα τοΰ •ημερολογίου, διότι ή Σύνο•δος ή έξετάσασα τό ζήτημα αυτό καί καταδικάσασα, έγινε έπί Ιερεμίου, ώς εϊπομεν, συνελθοΰσα τρεις φοράς εντός μιας ΙΟετίας καί άνεθεμάτισεν αυτό και τους
άκολουθοϋντες αύτό' καθ' δ λοιπόν καταδεδικασμένον, δέν υπάρχει ανάγκη νά ξαναγίνη τώρα Σύ^οοΌς, δπως δέν ξαναγίνεται άν φανοΰν τώρα 'Αρειανοί, Πνευματομάχοι, Μονοφυσΐται, ΕΊκονομάχοι, Φράγκοι, Προτεστάνται καί λοιποί.
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"Ας έξετάσώμεν και την αποψιν αυτήν. Είπομεν ανωτέρω, δτι συνέρχεται δικ«υτήριον Συνοδικόν διά να εΰρτ^ την άλήθειαν τών καταγγελλομένων καί τιμωρ^ρχΐ ή άθωώση τον κατηγορούμε νον, και συνέρχεται ΣύνοΖος να εξέταση το νεοφ®νέν ζήτημα καί τοΰ δώση την θέσιν πού τοϋ ανήκει" δια τό προδεδικασμένον ζήτημα το'3 ημερολογίου τί θα κάμη ή νέα ΣύνοόΌς; Να έξετάση, εάν είναι αλήθεια
ή συκοφαντία, ή έάν ευθύνεται πολύ ή ολίγον, 5) μήπως παρεσύρθη ύπό άλλων καί
ελαφρύνεται ή θέσις της; Αυτά δλα δεν ?χουν θέσιν, αρα ποιος δ σκοπός της συγκλήσεως νέας Συνόδου; Να σας εί'πω έγώ. Γνωρίζομεν δλοι μας δτι ή σημερινή
Ιεραρχία νεωτερίζει δυστυχώς, ολη πρωτεσταντιζει, μασσονίζει...
"Οχι λοιπόν ΣύνοοΌς κ. Φλωρίνης, διότι τοιαύτη καί υπό τους δρους πού τήν
όνειρευόμεθα, δέν γίνεται ποτέ καί έάν γίνη ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ,θά γίνη
διά νά εισαγάγω και" τάς επίλοιπους μεταρρυθμίσεις της, καί τήν άλλαγήν τοΰ Πασχαλίου κύκλου, αλά φράγκα
Έάν λοιπόν, δπως λέγεις, άναγνωρίζης αυτήν δέν είσαι Άρχιερεύς, άλλα άπλοΰς Μοναχός, καί κάμνεις μέγα έγκλημα, άντιποιούμενος ξένην αρχήν.... αί προφάσεις υμών αι στηριζόμεναι εις τήν ύποσημείωσιν τοΰ 3ου άποστολικόΰ, προσκρούουν εις άλλους κανόνας Συνοδικούς, οΐ δποΐοι δέν διατάζουν τρίτοι πρόσωπον νά
ένεργήση καί έφαρμόοττι τον άφορισμόν ή τήν καθαίρεσιν εις τους καινοτόμους καί
αιρετικούς, άλλα διατάζωσιν νά είναι καθηρημένοι καί άφωρισμένοι, από εκείνης
της στιγμής, πού άπηγγέλθη τό τοιούτον ύπό της Συνόδου. Ιδού ούτοι : «Ήμεΐς
τους προστεθέντες τ1. η" άφαιροϋντας εκ της Καθολικής Εκκλησίας άναθεματίζομεν». Δέν λέγει άναθεματιζέσθω αλλά οριστικώς άναθεματίζομεν. "Αλλος «απαντά
τά παρά τήν έκκλησιαστικήν παράοοσιν καί οιδασκαλίαν τών άοιδίμων πατέρων
καινοτομηθέντα καί κραχθέντα, ή μετά ταΰτα. πραχθησόμενα ανάθεμα». Καί ενταΰθα ως βλέπετε αναθεματίζει οριστικώς δσας έγιναν ή γίνουν καινοτομίας.... "Αλλος : «Πάντας τους τολμώντας παραλύειν τους δρους της αγίας... τούτον ή άγια
ΣύνοοΌς εντεύθεν ήδη άλλότριον έ'κρινε της Εκκλησίας...... Καί ού μόνον τους τοιούτους καθαιρεί τής Λειτουργίας, αλλά καί «τους τολμώντας τούτοις κοινωνεϊν...».
Άπό τοΰδε ξένον τής Εκκλησίας θεωρεί ή ΣύνοοΌς τον παραλύοντα τον κανόνα
τοϋτον
Άνακεφαλαιοΰντες προς μεγαλυτέραν σαφήνειαν τά εν τή παρούση συνοπτικώς καί δι' ολίγων λέγομεν τά έξης :
Τό νέον ήμερολόγιον κατεδικάσθη καί άνεθεματίσθη Οπό τής Συνόδου τοΰ
Ιερεμίου, τό διηγούνται δλοι οι Ιστορικοί, καί αυτός δ Χρυσσότομος Παπαδόπουλος εις τό περιοδικόν Μεταξάκη κατά τό 1918 αριθ. φύλλου 146, «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Αθηνών. Επίσης εις τήν Έκκλησιαστικήν ίστορίαν Ιεροσολύμων, σελ.
482. κλπ....
Εις τήν έν Ελλάδι άλλαγήν τοΰ Ύ]\χερολο^ίθΌ δέν συμπεριελήφθη τό ΙΡκσχάλιον σκοπίμως, ίνα έ'λθη ολίγον κατ' ολίγον ή αλλαγή καί μη φέρη διά τής αποτόμου, δπως Ιγένετο μεταβολής, κλονισμόν είς τήν συνείδησιν τοΰ Ελληνικού" λαοΰ,
καί άποστατήσγ) άπ' αυτών....
Έ κ τής αλλαγής αυτής προψ,^ν το σχίσμα εις τήν Έκκλησίαν, διότι Ικαινοτόμησεν καί εδέχθη παρά πάν δικαίωμα τό καταδεδικασμένον και άναθεματισμένον νέον ήμερολόγιον δ εστί διά της πράξεως αυτής έθεώρησεν ώς ψευδοσύνοδον
ή ώς μή γενομένην τήν ύπό τοΰ Ιερεμίου συγκληθεΐσαν Ιπί τούτου Σύνοδον, εστράφη κατά τής 7ης Οικουμενικής, ήτις συνήλθεν ακριβώς διά τήν ύποστήριξιν τδν
ιερών Εκκλησιαστικών άγραφων καί εγγράφων παραδόσεων, άνατρέψασα τήν Ί ε -
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ράν Παράδοσιν τοΰ αιωνόβιου Παλαιού ημερολογίου, ήθέτησε τόν α' κανόνα της
Α' Οικουμενικής Συνόδου περί τοΰ Αγίου Πάσχα καϊ οδτω φορτωθεΐσα, Ιν γνώσει δλων τών ιερών αυτών Συνόδων τάς αράς, τα αναθέματα και τους αφορισμούς,
έγένετο πραγματικά σχισματική, καί οχι απλώς υπόδικος ώς λέγει τελευταίως δ
πρ. Φλωρίνης και ώς λεπτομερώς άπεδείξαμεν ανωτέρω
"Ωστε μή παίζετε εν οό παικτοΐς κ. Φλωρίνης, καί μή παραποιήτε την
άλήθειαν, διότι καί τους πόδας σας έχετε εις τόν τάφον καί άναλογισθήτε τό τί
σας ^εριμένει. Άφοΰ λοιπόν πραγματικώς έγένετο δυνάμει καί ενεργεία σχισματική ή Εκκλησία της Ελλάδος, ώς άπεδείξαμεν, καί τα μυστήρια της άμοιρα χάριτος ' Αγίου Πνεύματος, καί δεν είναι δυνατόν νά λέγωνται καί να είναι μυστήρια, δι' αυτό δέ ακριβώς δ "Αγιος Βασίλειος διατάσσει έξάπαντος τρόπου νά άναμυρο')νωνται οι επιστρέφοντες σχισματικοί υπό τών πιστών καί τότε νά κοινωνούν,
δι' αυτό ακριβώς διατάσσει ή Εκκλησία τους προσερχόμενους από τών σχισματικών
εις την Όρθσδοξίαν Κληρικούς νά χειροθετοΰν αυτούς οι Επίσκοποι.
18 Μαίου 1945
Ό

γράψας Αρχιμανδρίτης
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕ1Ι
«ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΙΙΟΝ ΟΡΘΟΔ02ΟΝ.
ΑΘΗΝΑΙΙ«2

Τπό τοΰ συντάκτου της «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» συνεγράφη ή πραγματεία ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, της δποίας τό πλείστον
\χέροζ αποτελείται από αυτούσια κείμενα, «ντοκουμέντα» καί «έ'ργα» τών οίκουμενιστών, Ελλήνων καί ξένων. Δι' αυτών δεικνύεται καί αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας, δτι Νεοημερολογιτισμός και Οικουμενισμός δεν είναι
άλλο καί δλλο' δ Νεοημερολογιτισμός εισήχθη
εις τόν δρθόδοξον χωρο·^ ώς «τό πρώτον βήμα»
τοΰ Οικουμενισμού, είναι δ Οικουμενισμός εις
την πράξιν. Αυτή εστάλη κατά χιλιάδας εις
επισκόπους, θεολόγους καί πλείστους δσους
τους εν τοις πράγμασι καί διαρκώς ζητείται.
Καλοΰμεν καί προκαλοΰμεν τους πάντας δσοι
τήν έμελέτησαν ή την μελετήσουν, καί δή ευλαβέστατους «άντιοικουμενιστάς» Νεοημερολογίτας, νά υποδείξουν καί αποδείξουν, έάν Iστω καί εν σημεΐον αυτής δεν βεβαιώνει αυτήν τήν πραγματικότητα.

