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II

ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π.ΦΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,,
Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον, ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, έκυκλο-

φόρησε τόν Ίανουάριον τοΰ 1945 φυλλάδιον έκ 15 σελίδων, τό όποιον
υποτίθεται, ότι αποτελεί διασάφησιν έπί τών θεμάτων τής γνωστής του
«Ποιμαντορικής Εγκυκλίου» τής 1.6.1944, ή όποια ε ξ ε τ έ θ η ολόκληρος εις
τόν Κ.Γ.Ο. ("Ορα τόμ. 28ος, 1983, σελ. 1 3 3 - 1 4 0 και 1 6 9 - 1 7 2 ) .

Εις τήν ανωτέρω Έγκύκλιον άπήντησεν ό Επίσκοπος Βρεσθένης διά
μεγάλης Ποιμαντορικής Εγκυκλίου ύπό ήμερομηνίαν 21.9.1944, ή όποια
ε ξ ε τ έ θ η και αυτή εις τόν Κ.Γ.Ο. τόμ 83ος 1983, σελ. 2 0 0 - 2 0 7 και 2 3 4 - 2 4 2 .

Έπανελθών τόν Ίανουάριον τοϋ 1945 ό πρώην Φλωρίνης έπϊ τής προ-
ηγουμένης του Εγκυκλίου διά τής ώς άνω διασαφηνιστικής Εγκυκλ ίου βε-
βαιοϊ τρία τ ι ν ά :

α) Αρνείται ρητώς τήν Όμολογίαν - Έκκλησιολογίαν τοΰ 1935 και
αναγνωρίζει τήν σχισματοαίρεσιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ - Οικουμενι-
σμού ώς Κανονικήν Έκκλησίαν του. Κηρύσσει «γυμνή τή κεφαλή» τήν
πλάνην περί δήθεν «δυνάμει και ουχί ενεργεία» σχίσματος τοΰ Νεοημερο-
λογιτισμοϋ.

β) Μισεί θανασίμως τόν Έπίσκοπον Βρεσθένης και Κυκλάδων Γερμα-
νόν διότι δέν τόν ήκολούθησαν εις τήν κακοδοξίαν του.

γ) Επιστρατεύει όλας τάς δυνάμεις του και όλην του τήν οοφ\αν και
συγκλώθει τά άσύγκλωστα, διά νά εξαπάτηση τους Γ.Ο.Χ., δτι δήθεν οι
εμμένοντες ε ις τήν άποκήρυξιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ, ώς σχίσματος,
είναι Προτεστάνται - Παρασυνάγωγοι, ένώ αυτός είναι Κανονικός Επί-
σκοπος, πού έχε ι τήν χάριν μέσω τοϋ νεοημερολογιτισμοϋ! ! !

Αλλά ας παρακολουθήσωμεν τήν « Δ Ι Α Σ Α Φ Η Σ Ι Ν » :

« Δ Ι Α Σ Α Φ Η Σ Ι Σ Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ •-«

«Παρακαλώ δέ υμάς αδελφοί σκοπε'ιν τους τάς διχοστα-
σίας καϊ τά σκάνδαλα παρά τήν διδαχήν, ήν ύμε'ις έμάθε-
τε ποιοϋντας καϊ έκκλίνοπε άπ' αυτών. Οί γαρ τοιούτος
τω Κυρίφ ημών ΊησοΟ Χριστφ οϋ δουλεύουσιν, αλλά τή
εαυτών κοιλία καϊ διά τής Χριστολογίας και ευλογίας
έξαπατώαι τάς καρδίας τών άκακων». (Ρωμ. 16, 18)

Τελευταίως έξεδώκαμεν άξιοχρέω εκκλησιαστική πρόνοια μίαν Ποιμαντορι-
κήν Έγκύκλιον, δι' ής συνεστήσαμεν εις άπαν τό χ3ΐστεπώνυμον πλήρωμα τών
καθ' ήμας Εκκλησιών (') , τό ακολουθούν τό έκ παραδόσεως ορθόδοξον έορτολόγιον,

~ Ι) Έπρεπε ή νά είπη τό πλήρωμα τής καθ' ήμας Εκκλησίας, (αλλά ποίας Εκκλη-
σίας, άφοϋ δέν έπίστευε είς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.), ή νά είπη τών καθ' ήμας Ιε-
ρών Ναών.
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όπως δια τήν κρισιμότητα των καιρών καί την χαλεπότητα τών εμπολέμων περι-
στάσεων μένωσι πιστοί φύλακες της πατρώας πίστεως και διάγωσι βίον χριστιανι-
κόν καί έν πάσιν άνεπίληπτον, περιπατοΰντες, ουχί ώς £ σοφοί, άλλ' ώς σοφοί, εξα-
γοραζόμενοι τον καιρόν, δτι χί ήμέραι πονηρά! είσίν, ώς διαγορεύει προς Έφεσίους
ό %ίτ^όρος τών Εθνών Απόστολος.

Δια της εντύπου ποιμαντορικής ταύτης Εγκυκλίου έπεστήσαμεν κα'ΐηκόντως
τήν προαογΊ]·^ τών χριστιανών τής Όρθοδόξου παρατάξεως ήμών( 2 ), δπως μή οί-
δωσι σημασίαν καί άκρόασιν εις δσα ψευδή καί άντορθόδοξα υπό τό πρόσχημα τής
ακράτου δήθεν ορθοδοξίας διδάσκουσι καί διαδίδουσιν οί άποστάται (3) Επίσκοποι
Κυκλάδων καί Βρεσθένης, οί ποιοϋντες διχοστασίας καί σκάνδαλα μεταξύ τών πι-
στών,ΐίπαρά τήν όρθήν πίστιν, ην έδιδάχθησαν, καί έκκλίνωσιν άπ' αυτών, διότι οί
τοιούτοι κατά τον Άπόστολον τών Εθνών ου δουλεύουσι τω Χριστώ (4) , αλλά τή
εαυτών κοιλία καί δια τής Χριστολογίας καί ευλογίας αυτών έξαπατώσι τάς καρ-
δίας τών άκακων πιστών.

Τους είρημένους Επισκόπους άποκαλοΰμεν συνάμα έν τή αυτή 'Εγκυκλίω πα-
ρασυναγώγους καί Προτεστεντίζοντας, κρίνοντες αυτούς ώς τοιούτους έκ τών δο-
ξασιών καί τών επισήμων πράξεων αυτών.

Διότι ούτοι, χειροτονηθέντες Επίσκοποι παρ' ημών, δπως έξυπηρετηθή κάλ-
λιον δ ιερός ημών άγων, αντί νά συντελέσωσιν εις τήν έξυπηρέτησιν καί έπιβρά-
βευσιν αύτοΰ, συνεργαζόμενοι έν πλήρει αρμονία καί συμφωνία μεθ' ημών κατά: τους
ιερούς Κανόνας, καί δη τόν 34ον 'Αποστολικόν, άπ' εναντίας έχρησιμοποίησαν τόν
Έπισκοπικόν βαθμόν δπως διχάσωσι καί διαιρέσωσι τό όρθόδοξον χριστεπώνυμον
πλήρωμα. Έ φ ' ώ καί άπεκήρυξαν, άνευ Εκκλησιαστικών καί Κανονικών λόγων,
καί χωρίς νά ελθωσι προ-η^ο^ιένως εις ούδεμίαν συνεννόησιν καί διαφώτισιν, ημάς,
ώς άποστάντας δήθεν τής προτέρας ορθοδόξου ομολογίας, καί έπηξαν ίδιον θυσια-
στήριον διά λόγους φιλαρχίας καί ιδιοτέλειας (5).

Άπεκαλέσαμεν δ' αύτους καί Προτεσταντίζοντας, διότι οί έν λόγω παρασυ-
νάγωγοι Επίσκοποι δεν ήρκέσθησαν μόνον είς τήν άποκήρυξιν ημών, παρ' ών %ρϊ-
μασιν, οϊς οΓδε Κύριος, ελαβον τόν 'Επισκοπικόν βαθμόν, αλλά καί, ώς άλλοι Πά-
παι τής Ανατολής νοσφισάμενοι δικαιώματα οικουμενικής Συνόδου, έκήρυξαν
καί ενεργεία Σχισματικήν τήν Αύτοκέφαλον Έλληνικήν Έκκλησίαν καί άπασαν
τήν Έλληνικήν Ίεραρχίαν άνευ ουδεμιάς δίκης καί απολογίας έπί καταρρακώσει
τών θείων καί Ιερών Κανόνων καί τοΰ Κανονικού Εκκλησιαστικού Δικαίου, καθ' δ
ουδείς Κληρικός, καί δή Ιεράρχης, καθαιρείται έπί κακοδοξία καί αποσχίζεται

2) "Ορθόδοξος ηαράταξις και όχι Εκκλησία λοιττόν.
3) Άπό ποϋ άπεστάτησαν; Ποιος είναι ό πράγματι έκπεσών και άποστατήσας έκ τής

^Εκκλησίας; Δέν τολμφ ό σοφός πρώην Φλωρίνης νά εϊπη, διότι ό,τι λέγει διά τους δύο
Επισκόπους Ισχύουν μόνον διά τόν ίδιον.

4) Δυστυχώς δι' αυτόν, ό Ίδιος άφοϋ εξέπεσε τής Όμολογίας του καί προεκάλεσε
τό σχίσμα του Ιπαυσεν νά δουλΐύη είς τόν Χριστόν. "Ας δλέπη εκείθεν, δπου ευρίσκεται τό
σχίσμα του, τό όποιον κατήντησε σήμερον χειρότερον άπό τάς Προτεσταντικός Κοινό-
τητας.

5) Αδίστακτα καί αδιάντροπα ψεύδη είναι ταϋτα, διότι:
α) Παρασυνάγωγος καί σχιστής είναι ό !διος. Αυτός ήρνήθη τήν Όμολογίαν τοΰ

1935 καί έξέπεσεν τής Έκκλησ'.ας έκ τής αιτίας ταύτης.
β) "Οταν προέβησαν ε'ις τάς χειροτονίας τό 1935, ό πρώην Φλωρίνης ώμολόγει και

ανεγνώρισε τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ., άπεκήρυττε δέ τήν Νεοημερολογπικήν, ώς πρά-
γματι σχισματικήν. Τώρα πού εξέπεσε ήθελε νά τόν ακολουθήσουν, επειδή, ώς λέγει, έίχον
καί έξ αύτοϋ τήν χειροτονίαν! Τούτο είναι έξωφρενικόν.

γ) Χίλιες ενέργειες έγιναν διά νά μήν έκπέαη ό πρώην Φλωρίνης καί μή δημιουργήση
τό σχίσμα του, αλλά άφοϋ διε^νοήθη τό «δυνάμει καί ουχί ενεργεία», δστις δέν έδ^χετο
τούτο και δέν ύπήκουεν είς αυτόν, ώς είς άλλον Πάπαν, ι̂ το δι' αυτόν αποστάτης.

Οί δύο Επίσκοποι ούτε άτεστάτησαν, ούτε Ίδιον θυσιαστήριον έπηξαν, αλλά παρέ-
μεινον εντός τής Εκκλησίας τύν Γ.Ο.Χ. Ό Ίδιος έκακοδόξηαεν και έστησε Ίδιον θυσία-
στήριον.
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τοϋ καθολικού χορμοΰ της Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας άνευ προηγουμένης
δίκης και απολογίας ('6) .

Συνεπως οί διαληφθέντες παρασυνάγωγοι Επίσκοποι δια της άποκηρύξεως η-
μών, ώς δήθεν αιρετικών καΐ της διακοπής της Εκκλησιαστικής επικοινωνίας αυ-
τών, μεθ' ημών άφ' ενός, και άφ' ετέρου δια της κηρύξεως ύπ' αυτών της Αυτο-
κέφαλου Ελληνικής Εκκλησίας ώς Σχισματικης, ου μόνον δυνάμει, άλλα καί ενερ-
γεία έπί τη" ημερολογιακή καινοτομία ά π ε γ ύ μ ν ω σ α ν ε α υ τ ο ύ ς τ η ς
Ό ρ θ' ο δ ο ξ ί α, ς κ αϊ ί τ η ς Α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς , η ν
ή ρ ύ οι ν τ ο δ ι ' η μ ώ ν έ κ τ η ς Α υ τ ο κ έ φ α λ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ή ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ( 7 ) , καΐ προσέλαβον προτεσταντικήν χροιάν εκπροσωπούντες μό-
νον τα άτομα αυτών καί δχι την Ιννοιαν μιας όρθοδόξΰυ Εκκλησίας, έξ ής να άρύ-
ωνται τό χορός τών θείων Μυστηρίων καί των Εκκλησιαστικών αυτών πράξεων.

6) Χίλιοι νεοημερολογίται - οίκουμενιαταί Επίσκοποι δέν θά μπορούσαν νά στερεώ-
σουν τήν πλάνην, τήν οποίαν μέ τό «κϋρός» του, ώς Έτίσκοπος τών Γ.Ο.Χ. είσήγαγεν
ό πρώην Φλωρίνης.

Τό σχίσμα πού προεκάλεσε τό 1937, κατέληξε τό 1984 είς 40 παραταξίακάς ομάδας,
αί όποϊαι Ιεροαυλοϋν κατά της Όρθοδοξίας, κατά τοϋ Επισκοπικού βαθμοΟ καί της εύ-
σεβείας τών πιστών.

Προεξένησε σχίσμα ό πρώην Φλωρίνης τό 1937, διότι ήρνήθη τήν Όμολογίαν - Έκ-
κλησιολογίαν τοϋ 1935, καθ' ήν ή Ν.Ε. είναι σχισματική καί άκυρα τά μυστήρια της.
Τώρα κηρύσσει, δτι ή νεοημερολογιτική Εκκλησία μέχρι νά τήν δικάση κάποια
Πανορθόδοξος Σύνοδος, δέν θά είναι σχισματική, μετά τήν άπόφασιν όμως θά είναι. Πα-
λαιά πονηρία, άπό τήν έποχήν της ψευδενώσεως της Φλωρεντίας, τήν άνεβίωσεν ό πρώην
Φλωρίνης διά νά καλύψη τόν Νεοημερολογπισμόν καί πολεμήση τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ.

Ό Νεοημερολογιτισμός είναι καταδεδικασμένη Παπική αφεσις, ώργανωμένη ύπό τού
Έβραιομασωνισμοΰ ανταρσία κατά της Όρθοδοξίας, συνεχές έγκλημα, ήτοι αποστασία
έκ της Όρθοδοξίας καί συμπόρευσις μετά τών αίρετικών. Διά τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ
κηρύσσεται «γυμνή τη κεφαλή» καί κατ' έξακολούθησιν ή έκκλησιολογική α'ίρεσις τοϋ 01-
κουμενισμοϋ.

Ό πρώην Φλωρίνης δμως παραθεωρει πάντα ταύτα δια νά στήριξη τήν πλάνην περί
του δήθεν «δυνάμει καί ουχί ενεργεία» νεοημερολογιτικοΰ σχίσματος. Δέν διστάζει προς
τούτο νά χρησιμοποΐί) άσχετους μαρτυρίας, αί όποϊαι τόν καταρρακώνουν, ώς π.χ.
ύποσημείωσίν τίνα τοϋ Αγίου Νικόδημου είς τον Γ' 'Λποστολικόν Κανόνα, ή οποία
δμως δέν έχει καμμίαν απολύτως σχέσιν (Ίδέ Έκκλησιολογικά Θέματα, Κ.Γ.Ο. 1982,
σελ. 105, 148. Επίσης Κ.Γ.Ο., 1981, σελ. 352, κ.έξ., π. Παύλου, Κ.Γ.Ο., 1982, σελ.
21, 61).

Μέ τήν πλάνην αυτιών έξηπάτησε πολλάς ψυχάς και τους επέβαλε ώς δόγμα τήν πλά-
νην του, δτι δήθεν οί Γ.Ο.Χ. θά δύνανται νά εϊπουν, ότι αποτελούν τήν Αληθή Εκκλησία
ή δέ Νεοημερολογιτική θά είναι ενεργεία σχισματική, μόνον άφοΰ καταδικασθώ ό Νεοημε-
ρολογιτισμός ώς αίρεσις καί σχίσμα άπό μία Πανορθόδοξο Σύνοδο. Έπέραοαν 60 έτη
καί δέν συνήλθεν αυτή ή «Πανορθόδοξος» Σύνοδος, αλλά καί ποίοι είναι ο/ ορθόδοξοι,
οί οποίοι θά συγκαλέσουν αυτήν τήν Σύνοδον. Αληθώς και είς τά νήπια προκαλεί γέλωτα
ή εξωφρενική αύτη θεωρία.

Τό χείριστον, δτι ευρίσκονται καί είς τάς ημέρας μας. πολλοί μωρότεροι ή πονηρό-
τεροι τοϋ πρώην Φλωρίνης, οί όποιοι έχουν τό θράσος νά όνομάζωνται παλαιοημερολο-
γ'ιται, νά κάμουν φατρίας καί νά καυχώνται, δτι κρατούν αυτήν τήν φρενοβλαβή χραμ-
μήν τοϋ Φλωρίνης.

Έν προκειμένω πρέπει νά γνωρίζη κάθε ευσεβής χριστιανός, ότι δέν έκβάλλει ή άπό-
φασις της Συνόδου τόν αίρετικόν, αλλά ή Ιδια ή αίρεσις καί τό σχίσμα αυτού. Ή επιβολή
τού αναθέματος ύπό μιας Όρθοδόξου Συνόδου δέν άποτελε' τήν έκδίωξιν έκ της Εκκλη-
σίας, αλλά τήν διαπίστωσιν δτι ό καθ' ού ή άπόφασις ευρίσκεται ήδη εκτός Αύτης καί συ-
νεπώς τήν μοναδικήν πλέον δυνατότητα, δπως απόκτηση συναίσθησιν καί συνείδηαιν τοϋ
βαράθρου εντός τού όποιου ευρίσκεται.

Έν προκειμένω, τήν Νεοημερολογπικήν Ίεραρχίαν έξίβαλεν της Εκκλησίας, καί
τό δεδικασμένον τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ, αλλά πρό πάντων αύτΓ) καθ' έαυτήν ή παναί-
ρεσις τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ - ΟΙκουμενισμοΰ.

7) Έπεστράτευσεν δλην τήν Όδύσσειον πανουργίαν του διά νά πλήξη, ώς ένόμιζε θα-
νάσιμα, τους δύο Επισκόπους, ήτοι τόν Βρεσθένης Ματθαίον καί τών Κυκλάδων Γερμα-
νόν, οί οποίοι ορθώς τόν άπεκήρυξαν διά τάς φοβέρας του κακοδοξίας καί άσυνέπειαν.
Τί λέγει ενταύθα. "Οτι δέν είναι Επίσκοποι, διότι τους έχεφοτόνησε αυτός, ό οποίος προ-
ήρχετο άπφ τόν Νεοημερολογιτισμόν και ό όποιος τους έδωκε κατά τήν χειροτονίαν «Νίρ
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Και τοϋτο, διότι μόνον κατά την προτεσταντικήν άντίληψιν καί έκδοχήν, δικαι-
οΟται μία μερίς Κληρικών καί λαϊκών να συστήση αυθαιρέτως ιδίαν Έκκλησίαν ε-
κείνης ( 8 ) , έξ ής αποσπάται αυτή αύτογνωμόνως έστω καί δια λόγους θρησκευτικής
διαφωνίας προς την προϊσταμένην Έκκλησιαστικήν Αρχήν, ένω κατά την δρθόδο-
ξον άντίληψιν και πίστιν το δικαίωμα της συστάσεως μιας Εκκλησίας και της προι-
κοδοτήσεως αυτής διά της Χάριτος και τών θείων Μυστηρίων επεφύλαξαν αί Άπο-
στολικαί καί Συνοδικαί Διατάξεις εις την δλην Έκκλησίαν εις Σόνοοο·ν συνερχομέ-
νην και εν Άγίω ΓΙ νεύματι άποφαινομένην, καί ουχί εις μίαν άπεσπασμένην με-
ρίδα ( 8 ) ' έστω καί διά λόγους θρησκευτικούς, Κληρικών καί λαϊκών,

Κατά ταΰτα ο! είρημένο! Επίσκοποι Κυκλάδων καί Βρεσθένης, άπολέσαντες πά-
σαν δογματικήν έπαφήν καί διακόψαντες πασαν Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν μεθ'
ημών καί της ανεγνωρισμένης Όρθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, καί μή ανα-
γνωρισθέντες ως Επίσκοποι Όρθ'όδοξοι ύπ' ουδεμίας άλλης επί μέρους Όρθοδόξου
Εκκλησίας, έπαυσαν να άντ:προσωπεύωσι και τήν Ιννοιαν της Όρθοδοξίας εν ονό-
ματι της όποιας νά δικαιώνται νά τελώσιν όρθοδόξως καί εγκύρως τά Ιερά Μυ-
στήρια (Ι9) . Καί οΰτω άποβαλόντες οδτοι αυτοβούλως καί ύπευθύνως τήν βασιλικήν
άλουργΐδα της Όρθοδοξίας, περιεβλήθησαν οι τάλανες τον τρίχινον σάκκον της
προτεσταντικής ομολογίας.

ημερολογιτικήν Άποστολικήν Διαδοχήν». Επομένως, αφού κηρύσσουν σχισματικήν τήν
Νεοημερολογιτικήν Έκκλησίαν καί ώς έκ τούτου άκυρα τά μυστήρια, δεν είναι καί αύτοι'
Επίσκοποι! 'Ακούετε δοκησισορία, πονηρία, πλάνη! Καί ό πλέον μωρός καί άθεολόγητος
νους δέν θά διεννοε'ιτο τοιαύτα τεχνάσματα. Τά έφαντάσθη δμως καί τά έκήρυξε ό πρώην
Φλωρίνης διά νά έξαλείψη τή\. Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ. καί προσφέρει υπηρεσίας είς τον
Νεοημερολογιτισμόν.

Σημειωθήτω ακόμη, δτι αυτήν τήν πλάνην δέν τήν εγκατέλειψε ούτε τό 1950, δτε ύ π ε-
κρίθη τον μετανοημένον, ένφ επεδίωκε νά ύπαγάγη δι' εαυτού τους Γ.Ο.Χ. είς τον
Νεοημερολογιτισμόν. Έπρότεινε τότε νά αφανισθούν οί Επίσκοποι της Εκκλησίας τών
Γ.Ο.Χ. καί δλοι οί Παλαιοημεοολογ'ιται Ιερείς νά μνημονεύουν αυτόν, αυτός δέ νά μνη-
μονεύει τήν Σύνοδον τών ΝεοΓμερολογιτών, κα'ι ΐτσι νά σδήοη τό «παλαιοημερολογιτικόν
πρόβλημα». Αυτό ακριβώς έπ·διώκουν, δσοι ακολουθούν τήν κακόδοξον καί φρενοβλαβή
γραμμήν τοϋ πρώην Φλωρίνης,

"Ισως μερικοί, οί οποίοι εξιδανίκευσαν κα! ήρωοποίησαν τον πρώην Φλωρίνης, νά μας
κατηγορήσουν πάλιν, ότι κατηγορούμε τόν Φλωρίνης, άς ανοίξουν δμως κάποτε τά μάτια
τους, διά νά Ιδούν, &ν ίχουν στοιχειώδη λογικήν καί μετά εύσέβειαν, δτι ήμε'ις δέν λέγο-
μεν τίποτε περισσότερον, μάλλον πολύ όλιγώτερα λέγομεν άπό δσα εξωφρενικά καί κακό-
δοξα έκήρυττε ό πρ. Φλωρίνης καί ίσχισε τό Σώμα τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ.

8) Οί Γ.Ο.Χ. τό 1924 δέν άπεσχίσθησαν άπό καμμίαν απολύτως Έκκλησίαν, ούτε υ-
πήρξαν ποτέ άπεσπασμένη μεοίδα, αλλά παρέμειναν τό 1924 εντός τής Εκκλησίας τοΰ
Χριστού άπό τήν οποίαν έξέβαλεν έαυτήν ή Νεοημερολογιτική Ιεραρχία καί τους άκολου-
θούντας αυτήν ένεκα τής παραδοχής τοϋ καταδεδικασμένου Νεοημερολογιτισμοϋ.

Οί Γ.Ο.Χ. δέν στηρίζονται είς ίδίας των γνώμος καί «θεολογίας», αλλά εις τάς απο-
φάσεις τών Οίκουμενικών καί Πανορθοδόξων Συνόδων, αί όττοϊαι ώς όδοδείκται φωτίζουν
τόν δρόμον της Όρθοδοξίας. Δέν έσύστησαν καμμίαν Έκκλησίαν οί Γ.Ο.Χ., αλλά παρέ-
μειναν είς τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.

9) Επειδή διέκοψαν μετ' αυτού (τού πρώην Φλωρίνης) καί τής Νεοημερολογπικής
Εκκλησίας έκκλησιαστικήν κοινωνίαν, είναι τιαρασυνάγωγοι, δέν είναι ανεγνωρισμένοι κα'ι
δέν ίχουν ίερωσύνην καί δέν τελούν μυστήρια οί Επίσκοποι Βρεσθένης Ματθαίος καί Κυ-
βλάδων Γερμανός!!! Όμολογε"ι λοιπόν, δτι υποκρίνεται τόν παλαιοημερολογίτην, ένφ
είναι Νεοημερολογίτης, και αναγνωρίζει τήν Νεοημερολογιτικήν Έκκλησίαν.

"Ας ίχη λοιπόν αυτός και οί οπαδοί του τήν Νεοημερολογιτικήν οϊκουμενιστικήν του
Έκκλησίαν καί τάς λοιπάς άνά τόν κόσμον όμοίας «Εκκλησίας» νά τους αναγνωρίζουν ή
νά τους θεωρούν διαλλακτικούς.

Ναί αγαπητέ άναγνώστα, αυτός ήτο ό Φλωρίνης, τόν οποίον μερικοί τυφλοί παντελώς
άπό άγνοιαν ή αίσχράν σκοπιμότητα τόν έξίδανικεύουν διά νά συνεχίζουν τήν πλάνην τοϋ
ανθρώπου εκείνου, ή οποία εξυπηρετεί τόν Νεοημερολογιτισμόν, αρνείται δε τήν Έκκλη-
οίαν τών Γ.Ο.Χ.



ΚΗΡΥΗ ΓΝΗΣΪΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 423

Εις τήν Ποιμαντορικήν ταύτην έγκύκλιον απήντησαν πρώτοι οί άκολουθοϋν-
τες τους παρασυναγώγους Επισκόπους Άρχιμανδρΐται Άκάκιος Παππάς, Αρτέ-
μιος δ Ξενοφωντεινός και Κοσμάς δ Καράμπελας, ους άπηξιώσαμεν ανταπαντή-
σεως, διότι τα γραφέντα ύπ' αυτών, εκτός τοΰ δτι αποτελούν εν συμπίλημα αναι-
δών ψευδολογημάτων καΐ σαθρών επιχειρημάτων, είναι και εγγεγραμμένα εις γλώσ-
σαν ανευλαβή καϊ ήκιστα σεμνοπρεπή.

Μίαν μόνον άλήθειαν λέγουσιν οδτοι και αΰτη είναι ή δμολογία αυτών, δτι
άρύονται το κΰρος τών πράξεων αυτών έκ τής Όρθαδόξου εννοίας τής Ελληνικής
Εκκλησίας, τοΰθ' δπερ τεκμηριοΐ δτι άναιροΰσιν αυτοί εαυτούς, διότι άφ' ενός λέ-
γουσι και κηρύττουσιν, δτι ή Ελληνική Εκκλησία είναι και ενεργεία Σχισμα-
τική, καϊ άφ' έτερου δμολογοΰσιν, δτι ή έννοια αυτής είναι ορθόδοξος. Ιδού διατί
απήλλαξαν ήμας πάσης αναιρετικής απαντήσεως.

Αεύτερος άπήντησεν δ Επίσκοπος Βρεσθένης, άλλα και εις αυτόν δεν άπην-
τήσαμεν, διότι καΐ τα γραφόμενα τούτου, Ικτός τοΰ ατι άποτελοϋσιν εν συνονθύλευ-
μα λέξεων και ασυνάρτητων φράσεων άνευ ούδενός είρμοΰ, καθιστώσιν δε ανεπίδε-
κτα απαντήσεως καΐ τα παράλογα επιχειρήματα αύτοϋ, συγκλώθοντος τάς άσύγκλω-
στα καΐ συνδυάζοντος τα άσυνδύαστα (*°) .

Τρίτον απήντησαν δύο λαϊκοί, δ Άχ. Δημητριάδης και Άν. Π αναγιωτόπου-
λος, προς ους, τηρήσαντας γλώσσαν ευλαβή και ζητησαντας έν εΐδει υπομνήματος,
τήν λύσιν αποριών τίνων, ού μόνον προς καθησύχασ.ν τής σκανδαλισθείσης συνει-
δήσεως αυτών, ώς λέγουσιν οδτοι, άλλα καϊ προς οιασάφησιν και άνάδειξιν τοϋ

ν πνεύματος τοϋ Εεροΰ ημών αγώνος απαντώ Λεν τα Ιπόμενα:

Τ ό σ χ ο ι ν ο τ ε ν έ ς υπόμνημα υμών ελήφθη, και επισταμένως τούτο άνε-
γνώσθη. Έκ τής δλης υφής τών γραφομένων καΐ τών έν αύτω αναφερομένων επι-
χειρημάτων διέγνωμεν τον έμπνευστήν και συντάκτην τούτου, μή θελήσαντος δια
λόγους ευκόλως ίννοου\ι.ένο\>ς να έμφανισθή μέ την Ιδίαν του παράστασιν καΐ ύπο-
γραφήν.

(Συνεχίζεται)

10) 01 πάντες καλώς απήντησαν είς τόν πρώην Φλωρίνης, αλλά οδτος μή δυνάμενος
νά απάντηση Ισχυρίζεται, δτι δήθεν άττηξίωσεν νά απάντηση.

"Οσον άφορφ τήν Έγκύκλιον τοΰ Βρεσθένης Ματθαίου (21.9.44 (Κ.Γ.Ο., 28)1983,
σελ. 200 έξ.) είναι κείμενον άπαράμιλλον, διότι καϊ θεολογικώς και έκκλησιολογικώς είναι
άνεπίληπτον, αλλά κυρίως διότι ώς οξυτάτη δίστομος ρομφαία ξεσχίζει τήν άλωπεκήν τοΰ
πρώην Φλωρίνης και τόν αποκαλύπτει ώς άρνητήν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. καϊ άδικον
ύδριατήν κατά Ιερών προσώπων αγωνιζομένων υπέρ τής Όρθοδοξίας.

Έν αντιθέσει προς τήν Έγκύκλιον τοΰ Βρεσθένης, ή Ποιμαντορική Εγκύκλιος τοϋ
Φλωρίνης της 1.5.1944 αποτελεί δντως συνονθύλευμα ασυνάρτητων και άθεολογήτων σκέ-
ψεων, γέμει δέ παραλογισμών καϊ πράγματι αυγκλώθει τά άαύγκλωστα. ^

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Παρακαλούνται οί αγαπητοί συνδρομηταί, δπως ενημε
ρώνουν τήν διεύθυνσιν του περιοδικού, εις περίπτωσιν °
αλλαγής διευθύνσεως τής κατοικίας των, γνωρίζοντες ο
συγχρόνως καϊ τήν πάλαιαν καϊ τήν νέαν διεύθυνσίν των.
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