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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ «ηΐΑΣΑΦΗΣΕΡΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ»

Συνεχίζοντες τήν παρουσίασιν της διασαφήσεως του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
τονίζομεν, δτι και αύτη είναι ίνα άψευδέστατον κείμενον της κακοδοξίας τοΰ πρώην Φλω-
ρίνης, ή οποία ίγκειτο είς τό δτι άνεγνώριζε τήν οχισμα,τοαίρεσιν τοϋ Νεοημερολογιτι-
σμοϋ, ώς Κανονικήν και Όρθόδοξον Έκκλησίαν, ένω ήρνε'.το τήν Έκκληοίαν των Γ.Ο.Χ.,
τήν Όποίαν έθεώρει άπλήν καΐ άνευ λόγου διαμσρτύρησιν.

ΎΗτο δικαίωμα τοϋ πρώην Φλωρίνης νά έπίστευεν δτι ήθελεν, αλλά ώφειλε καί νά
ήτο συνεπής προς τό Πιστεύω του. Δηλαδή νά ύπαχθή είς τήν «Μητέρα του Έκκλη-
σίαν», τον Νεοημερολογιτισμόν και νά μήν αποσχίζεται εξ αυτής και νά μήν αχίζη και
τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο.Χ. Άλλα ό πρώην Φλωρίνης δίν επέστρεφε, δπως επέστρεφαν
οί άλλοι (ό Ζακύνθου Χρυσόστομος, ό Χατζής καΐ ό Λιώσης), διότι είχεν αναλάβει τήν
ύποχρέωσιν νά προσφέρη υπηρεσίας είς τήν Μητέρα του Έκκλησίαν (δηλαδή τήν Σχι-
σματοαίρεσιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ), νά έπιστρέψη είς αυτήν δλους τους Γ.Ο.Χ. και
έτσι νά παύση νά υφίσταται τό παλαιοήμερολογιτικόν πρόβλημα. Έπ'ι τώ σκοπώ τούτω
μετήλθε τά πάντα, και ψεύδη καΐ δικολαβισμούς καΐ σοφιστείας διά νά έπιτύχη τόν σκο-
πόν του, αλλά άπέτυχεν. Επέτυχε μόνον νά προξενήση τό σχίσμα του είς τό οποίον
κα! άπέθανεν και τό οποίον σήμερον ό διάβολος έχει κάμει 40 κομμάτια.

Άλλα άς ίλθωμεν είς τήν συνέχειαν της «Διασαφήσεως».

«Κατ' αρχήν έσκέφθημεν νά μήν άπαντήσωμεν γραπτώς, αλλά νά δια-
φωτίσωμεν προφορικώς τους υπογράφοντας τούτο, ώς μή κεκτημένους
τήν άπαιτουμένην Θεολογικήν και Κανονικήν μόρφωσιν και αναρμόδιους (')
νά έπικρίνωσι Ποιμαντορικάς Εγκυκλίους, και ώς οφείλοντας νά έ-
χωσι περισσοτέραν έμπιστοσύνην είς τόν Προίστάμενον της Ορθοδόξου
παρατάξεως ημών (2) τοσούτω μάλλον όσω ούτος εις τό παρελθόν έδωκε
τρανά δείγματα τών ορθοδόξων φρονημάτων, καί τοϋ ίεροΰ ζήλου, ύφ'
ου διαπνέεται ούτος προς τόν ιερόν ημών αγώνα ( 3 ) . Είτα όμως ύποπτε-
φθέντες μήπως ή σιωπή χαρακτηρισθεί ώς αποδοχή έκ μέρους ήμων των
έν τώ ύπομνήματι αναφερομένων εσφαλμένων κρίσεων καί γνωμών, και
ώς αδυναμία νά άνασκευάσωμεν ταύτας καί έξ άλλου λαβόντες ύπ' όψιν
κα ίτό Άποστολικόν «Έλλησί τε και 6αρβάροις, σοφοίς τε καί άνοήτοις
οφειλέτης ειμί» (Ρωμ. 14) έκρίναμεν εϋλογον νά άπαντήσωμεν καί νά δια-
φωτίσωμεν τόσω τόν έμπνευστήν, όσω καί τους ύπογράψαντας τό άπευ-
θυνθέν ήμϊν υπόμνημα. Πέντε είναι κυρίως τά σημεία, τά χρήΖοντα διασα-
φητικής απαντήσεως, καί έφ' ων στηρίζεται άπαν τό οικοδόμημα τοί^ υπο-
μνήματος καί όταν ταϋτα άποδειχθώσιν επισφαλή καί αβάσιμα Κανονικώς,
καί λογικώς καταρρέει καί όλος ό σωρείτης τών επιχειρημάτων άτινα

(Ι) Ό πρώην Φλωρίνης τους πάντας έθεώρει αγράμματους και αμόρφωτους, μόνον
δέ τόν εαυτόν του έθεώρει ώς τόν «σοφώτατον νόα», είς τόν όνο'ιον οι πάντες θά έπρεπε
νά κάμουν δουλικήν ύπακοήν.

(2) "Οχι «παρατάξεως», αλλά ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ώς διετράνωαεν τό 1935.

(3) Μόνον τό 1935 έδειξε τρανά δείγματα τών ορθοδόξων φρονημάτων και τοϋ Ιερού
ζήλου, δτε ώμολόγησεν όρθοδόξως καί κατεδίκασε (Συνοδικώς) τόν νεοημερολογιτισμον
ώς σχίσμα μέ δλας τάς συνεπείας τοϋ σχίσματος ^ τ ο ι δ~ι άπώλΐσεν τήν θείαν Χάριν),
τώρα έχει νά έπιδείξη τά δλως αντίθετα.
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προβάλλουσιν οι ύπομνηματογράφοι προς στήριξιν καί ύπεράσπιοιν των
πεπλανημένων αυτών ιδεών. Έπί τών σημείων τούτων έφιστώμεν σύντο-
νον την προσοχήν τών άνεγνωστών είναι δέ ταΰτα τά έξης:

Α ' ) Ή σύγχυσις τών προσώπων τών Αρχιερέων προς τήν έννοιαν
της Εκκλησίας, εις ην ταϋτα άνήκουσιν.

Β') ή μή διάκρισις καί κατανόησις τών επιστημονικών καί Κανονικών
όρων «δυνάμει και ενεργεία»

Γ') ή άγνοια ή μάλλον ειπείν ή εσφαλμένη άντίληψις τών κυρίων συ-
στατικών μιας ΌρθοδόΕου Εκκλησίας.

Δ ) ή άγνοια πότε μία μεταβολή της γνώμης λέγεται γνωσιμαχία καί
άντίφο0ΐς καί πότε έξήγησ ς καί διασάφησις.

Ε') καί τελευταϊον ή σφαλερά άντίληψις τών ύπομνηματιστών, απο-
διδόντων εις λόγους προσωπικούς τήν μεθ' ημών Έκκλησιαστικήν διαφω-
νίαν καί τήν διάστασιν τών Επισκόπων.

Όσον άφορα τό πρώτον, ήτοι τήν σύγχυσιν τών προσώπων τών Ε-
πισκόπων προς τήν έννοιαν καί τήν δογματικήν σημασίαν της Εκκλησίας
προαγόμεθα νά άναπτύξωμεν, όση ήμϊν δύναμις, τά έξης:

Κατά τήν θεμελιώδη Αρχήν τοΰ όρθοδόΕου Εκκλησιαστικού Κανονι-
κοϋ Δικαίου, καί τό πνεϋμο της Δογματικής θεολογίας καί τήν αίωνόβιον
πράξιν της "Ορθοδόξου Εκκλησίας, η έννοια της Εκκλησίας ώς ιδρύμα-
τος θείου καί αύθυποστάτο,ι, είνε κατ" αρχήν διάφορος καί ανεξάρτητος
της έννοιας τών προσώπων τών Επισκόπων άτινα έκπροσωποΰσιν καί δι-
οικοϋσιν Αυτήν (4) Διό καί αϊ εσφαλμένα» τυχόν άπό ορθοδόξου απόψεως
ΐδέαι καί αντιλήψεις τών Επισκόπων, έφ' όσον αύται δέν κρίνονται καί
δέν καταδικάζονται ύπό Κανονικής καί Εγκύρου Συνόδου, ώς άντορθόδο-

(4) Δέν συγχωρείται ε/ς τόν πρώην Φλωρίνης νά έπιχειρή τοιαΰτην προσπάθειαν
συακοτίσεως της αληθείας διά να καλύψη τόν εαυτόν του.

Βεδαίως, ή Εκκλησία δέν εξαρτάται έκ της βουλήσεως καί τών ενεργειών τών αν-
θρώπων. Εκκλησία είναι αυτός ό Χριστός καί δέν επηρεάζεται άπό τους διωγμούς, τάς
αιρέσεις, τά σχίσματα κλπ.

'Αλλά ή Εκκλησία είναι καί θεανθρώπινον Έγκαθίδρυμα έπί της γης. Ή Ιεραρχία
και ό πιστός λαός είναι τό Σώμα της Εκκλησίας, τοϋ Όποίου κεφαλή είναι ό Χριστός.
"Αν ίνα μέρος μικρό ή μεγάλο έκ του Χώματος της Εκκλησίας κακοδοξήση, τούτο χάνει
τήν ενότητα καί κοινωνίαν μετά της Κεφαλής πού είναι ό Χριστός κα'ι εξέρχεται της Εκ-
κλησίας τοϋ ΧριστοΟ, έξ αίτιας τής κακοδοςΊας του.

Ή 'Εκκλησία, ώς θεανθρώπινον έπί της γης έγκαθίδρυμα Ιχει κανόνας, (χει δρους,
τους οποίους ή Ιεραρχία καί ό πιστός λαός οφείλουν νά τηρούν, διότι έν αντιθέτω περι-
πτώσει, ένω ή 'Εκκλησία, ώς ό Χριστός, ουδέν βλάπτεται, αποσχίζεται δμως μέρος έκ
τοΰ Σώματος της Έκλησίας. "Ετσι προέκυψαν τά διάφορα σχίσματα - αιρέσεις, αί όποίαι
δυστυχώς παραπλανητικώς τηρούν κα! τήν όνομασίαν 'Εκκλησία χωρίς νά (χουν καμμίαν
σχέσιν μέ τήν Έκκλησίαν τοΟ Χριστού.

Επομένως δέν δύναται νά είπη ό «μέγας θεολόγος» πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος,
δτι ή Νεοημερολογιτική Ιεραρχία παρά τήν προδοσίαν της εκπροσωπεί τήν Έκκλησίαν
τοΰ Χριστού καί δτι είναι ανεξάρτητος ή έννοια της Εκκλησίας έκ τών προσώπων. Τά
πρόσωπα, δταν είναι έν τή Όρθοδοξία, καί έν προκειμένω ή Ιεραρχία, δταν είναι Όρ-
θόδοξος κα'ι (χει κανονικήν τήν Άποατολικήν Διαδοχήν είναι ε/ς τύπον Χριστού έπί της
γης κα'ι εντολοδόχος Χριστού, έν αντιθέτω περιπτώσει ή Ιεραρχία είναι σχίσμα, είναι
αίρεσις καί δέν εκπροσωπεί τήν Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου.

Τί τραγικόν νά ύποστηρίζη, δτι ή νεοημερολογιτική Ιεραρχία, ένώ καινοτομεί, συγ-
χρόνως εκπροσωπεί καί τήν οϋσίαν της Εκκλησίας! Περισσότερον άθεολόγητος Ισχυρι-
σμός κα! βλάσφημος δέν ήδύνατο νά διατυπωθή";

Βεβαίως εννοεί κάτι Άλλο ό τρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, άλλα δέν τό αποκαλύ-
πτει, διότι δέν τόν συμφέρει. Ποίον είναι αυτό; "Οτι ή θεία Χάρις ενεργεί καί δι' αμαρ-
τωλών κα'ι αναξίων κληρικών, δχι όμως διά τών δεδηλωμένων αίρετικών καί σχισματικών,
ώς μάλιστα ήτο ή Νεοημερολογιτκή Ιεραρχία. "Οταν οί άνθρωποι θέλωμεν νά δικαιολο-
γήσωμεν τόν εαυτόν μας τά πάντα εύρίσκσμεν, μόνον τήν ταπείνωσιν καί τήν μετάνοιαν
δέν θέλομεν.
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Εοι και' κακόδοΕοι, νά μην έπηρεάΖωσι τήν ΌρΒόδοΕον έννοιαν της Εκ-
κλησίας, εις ην άνήκουσιν ούτοι (<5) Παρδ. χάριν, όταν εις ή και πλείο-
νες των Επισκόπων των ανηκόντων εις τήν Διοικούσαν Έκκλησίαν, είσά-
γωσιν εις αυτήν μίαν καινοτομίαν, άντιστρατευομένην εις τό υγιές και
ακραιφνές πνεύμα της "Ορθοδόξου εννοίας της Εκκλησίας τό πλημμελές
και τό άντορθόδοΕον της καινοτομίας ταύτης βαρύνει μέν τους καινοτό-
μους Επισκόπους, ώς στόμα και καθίστα αυτούς υποδίκους απέναντι τοϋ
Θεού και της όλης Εκκλησίας, δέν επηρεάσει όμως ουδέ μειοϊ τό όρθό-
δοΕον κύρος της Εκκλησίας, ην διοικοϋσι. Τότε μόνον επηρεάζεται ή όρ-
θόδοΕος έννοια της Εκκλησίας και μειοϋται τό θείον κϋρος Αυτής, όταν
οϊ είσηγηταί τής καινοτομίας Επίσκοποι, οϊ Διοικούντες Αυτήν, δικασθώ-
σιν έπί κακοδοΕία και άντορθοδόΕω καινοτομία υπό τίνος Εγκύρου Συνό-
δου μεγάλης Τοπικής ή Οικουμενικής και αρκούντως διαφωτισμένοι δέν
θελήσωσι νά συμμορφωθώσι προς τάς ύποδει'Εεις τής Συνόδου και νά ά-
ποπτύσωσιν τήν κακοδοΕίαν αυτών εμμένοντες άμεταπείστως και σκλη-
ροτραχήλως εις αυτήν, οπότε ούτοι καθαιρούνται ύπό τής Συνόδου και
αποσχίζονται έκ τοϋ καθολικού κορμού τής ΌρθοδόΕου Εκκλησίας(6).
Τότε άναγινώσκεται ό όρος τής καθαιρέσεως και άποσχίσεως έπ" Εκκλη-
σίας δι" ού αναθεματίζονται και αφορίζονται μετά των κακοδόΕων και και-
νοτόμων Επισκόπων και πάντες οϊ Κληρικοί, οϊ κοινωνοϋντες μετ' αυτών
και πάντες οι Λαϊκοί οι δεχόμενοι εύχήν και εύλογίαν παρ" αυτών.

Πάντες δέ ούτοι, διατελούντες ύπό τό ανάθεμα τής Συνόδου άποτε-
λούσιν τότε ουχί ΌρθόδοΕον, αλλά Σχισματικήν Έκκληοίαν(7).

Εντεύθεν συνάγομεν τό συμπέρασμα, ότι μία ανεγνωρισμένη Όρθό-
δοΕος Εκκλησία, τότε μόνον άπόλλυσι τήν όρθόδοΕον έννοιαν και τό κϋ-
ρος τών θείων Μυστηρίων, όταν άναγνωρισθή και αϋτη αιρετική ή Σχισμα-
τική ύπό πανορθοδόΕου Συνόδου, μόνης δικαιούμενης νά αφαίρεση έΕ αυ-
τής τήν Χάριν και τό Θείον κϋρος τών Μυστηρίων, διότι και μόνη Αϋτη
δικαιούται νά παρέχη ταύτα εις Αυτήν ( 8 ) .

(5) Ή κακοδοξία, είτε καταδεδικασμένη, είτε 6χι δέν επηρεάζει τήν ουσία της Εκ-
κλησίας. Τους αίρετικούς δμως κληρικούς και λαϊκούς τους έκβάλλει έκ τής Εκκλησίας
αυτή ή άίρεοις. Ό πρώην Φλωρίνης δμως δέν λέγει τήν άλήθειαν, διότι θέλει εις τήν σχι-
οματοαίρεαιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ, έκπροσωπουμένην τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, και
όχι είς τους Γ.Ο.Χ. Κλήρον κα'ι Λαόν, ώς καί ό Ίδιος θαυμάσια έπίστευσεν κα'ι ώμολόγη-
σεν τό 1935. Συγκλώθει λοιπόν τά άσύγκλωστα διά νά προσφέρη ύπηρεσίαν είς τον Νεο-
ημερολογιτιομόν.

(6) Άφήνομεν ,δτι ό δρος «διοικούντες τήν Έκκλησίαν» δέν είναι δόκιμος έν πρσκει-
μένφ, άλλα τονίζομεν μόνον δτι:

Τον αχιαματικόν ή αίρετικόν δέν τον έκβάλλει ή Εκκλησία διά τής Συνοδικής
Πράξεως, άλλα ή Ιδία ή αίρεσις καί τό σχίσμα του. Ή άπόφασις τής Συνόδου τ^ς Εκ-
κλησίας είναι ή διαπίστωσις, δτι 6 καθ' ού ή άπόφασις εΊνσι ήδη εκτός Έκκλησί&ς. Έν
προκειμένω δμως δέν πρόκειται περί αγνώστου κα'ι πρωτοφανούς αίρέσεως κα'ι κακοδο-
ξίας, αλλά γνωστής καινοτομίας και ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΗΣ ύπό Πανορθοδόξων Συνό-
δων. Μέ τό κρπήριον τοΰ πρώην Φλωρίνης δέν είναι αιρετικοί οΟτε οί Παπικοί, ο&τε ο!
Προτεστάνται, διότι δέν υπάρχει τοιαύτη άπόφασις, τήν ότοίαν ζητε'ι ό πρώην Φλωρίνης.

(7) Δέν υπάρχει «Σχισματική Εκκλησία», υπάρχουν σχίσματα καί αιρέσεις, τά οποία
έχουν κεφαλήν τόν Σατανάν.

(8) Ή Όρθόδοξος Εκκλησία τής Ελλάδος δέν άπώλεοε τίποτε τό 1924. Αύτη συνε-
χίζει ώς Γνησία καί Άκαινοτόμητος Όρθόδοξος Εκκλησία. Ή Ιεραρχία τοΰ Νεοημερο-
λογπισμοϋ άπεσχίσθη κα'ι έξήλθεν τής Εκκλησίας, ώς δέ σχισματική δέν κέκτηται τήν
θείαν Χάριν, δια τούτο και δέν αναγνωρίζονται «μυστήρια» είς αυτούς. Σαφέστατα τά
πράγματα, αλλά δέν ήθελεν νά τά δε/θή ό πρώην Φλωρίνης λόγω σκοπιμότητας.
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Κατά ταϋτα, επειδή την άγιαστικήν Χάριν καί τό κύρος των θείων Μυ-
στηρίων δέν παρέχει ό τελών ταϋτα Επίσκοπος, ή ό Ιερεύς, όστις μόνον
απλούν μέσον καί όργανον μεταδοτικόν της Χάριτος, άλλ' ή ορθόδοξος
έννοια της Εκκλησίας, έν ονόματι της οποίας τελούνται ταϋτα, ή τυχόν
άντορθόδοξος άντίληψις εις τίνα Εκκλησιαστικά Ζητήματα, ιάσιμα κατά
τήν έκφρασιν τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, έφ' όσον αύτη δέν κρίνεται καί
δέν καταδικάζεται ύπό εγκύρου Συνόδου, δέν δύναται νά μειώση πολλω
δέ μάλλον νά αφαίρεση τήν όρθόδοξον έννοιαν της Εκκλησίας καί τό
κύρος των ονόματι ταύτης τελουμένων μυστηριακών πράξεων(8).

Τούτο ακριβώς συμβαίνει καί επί τών ηθικών παραπτωμάτων τών λει-
τουργών της Εκκλησίας (9) Παρ. χάρ. Ενδέχεται τινές τών Κληρικών
νά εϊνε κατ' άλήθειαν ανάξιοι νά προσεγγίϋωσι τό ιερόν θυσιαστήριον
λόγω τοϋ ηθικού ποιου αυτών, ούχ' ήττον όσως τό κακόν ηθικόν αυτών
δέν δύναται νά έπηρεάση τό ύπ' αυτών τελούμενα θεία Μυστήρια ατινα
έχουσιν άμείωτον τό κύρος αυτών, έφ' όσον οι ανάξιοι ούτοι Κληρικοί δέν
έδικάσθησαν καί δέν καθηρέθησαν ύπό της "Εκκλησίας, καί έφ' όσον ούτοι
ίεροπράττουσι καί τελοϋσι τά Θεία Μυστήρια έν ονόματι της Ορθοδόξου
"Εκκλησίας.

. Ερχόμεθα εις τό δεύτερον σημεϊον τοϋ υπομνήματος, τό αφορών τόν
ταυτισμόν τών επιστημονικών καί Κανονικών όρων δυνάμει καί ενεργεία
οϋς συγχέουσιν οι ύπομνηματογράφοι.

Περί της διακρίσεως καί της σημασίας τών δύο τούτων επιστημονι-
κών καί Κανονικών όρων ελέχθησαν καί εγράφησαν σαφώς καί πειστικώς
τόσα εις τήν τελευταίαν Ποιμαντορικήν Έγκύκλιον ημών και τόσον σαφώς
και ευκρινώς περί της διακρίσεως και σημασίας τών δύο τούτων όρων. Ό
Σοφός Αγιορείτης Νικόδημος έν τω Ίερω Πηδαλίω της "Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας, έγραψεν έν υποσημειώσει, ώστε θεωροϋμεν περιττήν τήν περί
τούτων άνάπτυξιν και διασάφησιν, καί παραπέμπομεν τους άναγνώστας
είς τήν ρηθεϊσαν Έγκύκλιον (σελ. 13, 14) (Πηδάλιον σελ 18 σημ. 1). (10)

(ΣυνεχϊΖεται)

(9) ΈπΙ τέλους τό ώμολόγηαεν, αλλά καί πάλιν τό διέστρεψεν. "Αλλο ηθικά παρα-
πτώματα καί άλλο α'ψεσις - κζκοδοξία. Τά ηθικά παραπτώματα κληρικού, μέχρι της κα-
θαφέσεώς του, δέν επηρεάζουν τήν τέλεοιν τών μυστηρίων, είς τους δεδηλωμένους δμως
αιρετικούς και σχισματικούς δέν επισκιάζει ή Θεία Χάρις. "Αχ σοφέ Φλωρίνης, τί έπαθες!
Καί έδώ μέ τόν Νεοημερολογιτισμόν δέν πρόκειται περί ενός ατόμου, τό όποιον φρονεί
αίρετικά, καί τό οποίον ή Εκκλησία αγωνίζεται νά τό διαφώτιση καί τό έπαναφέρη, αλλά
πρόκειται περί ώργανωμένης επιθέσεως κατά της Όρθοδοξίας, πρόκειται περί δεδικασμέ-
νης αίρέσεως, τήν οποίαν αποδέχεται ολόκληρος Ιεραρχία, πρόκειται περί εξόδου έκ της
Εκκλησίας καί ουμπορεύσεως μετά τών αίρετικών.

(10) Περί τοϋ θέματος τούτου ,δηλαδή περί τοϋ· δυνάμει και ουχί ενεργεία Νεοημε-
ρολογιτικοΰ σχίσματος ίδέ έν έκτάσει είς Κ.Γ.Ο. Τόμος 26)1981, σελ. 345—362, Τόμος
27)1982, σελ. 21—23, 61—64, 105—107 καί 148 κ.έξ.


