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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΗΛΩΤΩΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΝ

'Εν τοις προηγούμενοι ς έκαρ©υσιά<ταιμιεν την κατά το 1945 σημ.ειω<&εΐ*ταν
δι' έ'νοκ&ν, ως πριοκύπ-ιει αϋτη έκ τών κειμένων, και είδομεν διιατί άπέτυχεν να

πρ^γματοποιηθ-η ή έ'νωΛς και Φερ απειλή τό άπο τιοΰ 1937 σχίσμα τοΰ πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου Καβουρίδη.

"Επίσης εϊδομιεν, 8η, έκ της όλης προσπάθειας του, ό πρώην Φλωρίνης έπέτυχεν μό-
νον να παρασΰριι είς τό σχίαμα του τον Άρχιμανδρίτην Άκάκϊον Παιπηάν, όσας έπί-
στ«υεν δτι Φά έπετύγχανεν να χιειροιτονηΰ'ή ΰπό του Φλωρίνης έηίσκοπος.

Παλαιότεριον επίσης είδομ-εν τί έγραφεν εις μακροσκιελή έ^ιστολήν τ<η> ό Άκάκιος
Παπάς &ά τάς κακοδαξίας τιοΰ πρώην Φλωρίνης.

Άφοΰ πλέον έξέπεσεν ό Άκάκιος ίνειργή νά παραθύρι και άλλους είς την πτώοίν του,
ΰδοα(τέ<?ο>ς δέ τους Άγιορείτας προς τους οποίους αποστέλλει Ιπισχολάς. Οί ζηλωτβΐ δμως
Πατέ««ς καϊ είς την πρώτην (26.11.1945) 5«αί είς την &ευτέρ«ν (12.12.1945) έπκττολήν
του Άκοικίου Παπά, άπήντησα.ν δια μακρών ανοικτών έπιοτολων.

Τανρας θα πιαρ«β«σωμεν, είς την συνέχισαν τών Έκκληβιολογικών Θεμάτων, διότι
θεωροϋμεν αΰτάς λίαν «ΐημαντικάς και άπιοκαλυπτικάς της άλη&είας, και προ πάντων ή
σημερινή καπάστασις τοΟ μωσαϊκού τών λεγομένων Φλωρινικών (Αΰ|Εντι«ινή, Γεροντιανή,
Άκακι.σική, Χρυβοστομικη κλπ.;, άπακαλΰπτεται δτι «Ιναι παλαιών κακόν ήτοι παλαιά κατά
της Εκκλησίας αμαρτία.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΌΛΗ ΖΗΛΩΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΕ20ΝΤΑ ΑΡΧ)ΤΗΝ ΑΚΑΚΙΟΝ ΠΑΙΙΑΝ (*)

"Αγιον "Ορος "Αθω τ^ 2α Φεβρουαρίου 1946

Πανοσιολογιώτατον 'Αρχιμανδρίτην κ. 'Ακάκιον - 'Αγιορείτην.

Είς Λιόπεσι Αττικής.

Πανοσιολογιώτατε,

"Εστω είς γνώσιν της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος δτι έλάβομεν και τήν άπό

26.11.1945 μακροσκελή έπιστολήν τήν άποσταλείσαν δια μέσου του π. Πολυκάρ-

που, προς ην άπαντώμεν δι" ολίγων τα κάτωθι:

Ή άπαισία μεταβολή υμών Πάτερ 'Ακάκιε, ή απροσδόκητος, ή κατεσπευσμέ-
νη και μονο\ί&ρης δηλονότι Ινωσις υμών μετά τής παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης
— ην παράταξιν διά τάς κακοδοξίας αυτής τόσον σφοδρώς και λαμπρώς κατεπο-
λεμήσατε — καΐ ή ν Ινωσιν υμών μετ' αυτής, ήμεΐς μέν θεωροϋμεν ώς οίκτροτάτην
πτώσιν υμών, άπ6 τής εκκλησιαστικής άληϋείαα. είς τά βάραθρα τοΰ ψεύδους καί τής
πλάνης, ύμεΐς δέ ώς άνάστασιν νεκρών, ώς μεταβολήν άπό τοΰ σκότους εις 'τό φώς

Ο («ΚΗΡΤ8 ΓΝΗ2Ι0Ν ΟΡΘΟΔΟ8ΟΝ» ά^Λ. φνλ. 16/1—15/2/1946 κ.έ.).
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τών κηρυγμάτων τοΰ πρ. Φλωρίνης, δν ώς γνωστόν, ί&ιαιτέρως έπί τόσα Ιτη, και
ολίγον πρό της μεταβολής υμών κατελούσατε δια ζέοντος ύδατος και λάβας ηφαι-
στείου, — Ινεποίησεν ήμΐν μεγάλην τη άληθεία κατάπληξιν και άπορίαν, διαλογι-
ζόμενοι πώς ή υμετέρα σοφή και Ιξυπνος Πανοσιολογιότης περιέπεσεν εις τα τό-
σον γνωστά εις αιύτήν απατηλά δίκτυα και τάς παγίδας τοΰ 6\χόψρσνος πλέον και
όμοϊδεάτου αυτής Μοναχού Αντωνίου Μουστάκα και τοΰ πρ. Φλωρίνης περί ών
παγίδων και δικτύων αυτών έπί μίαν δλην περίπου δεκαετίαν Ιχαλάσατε φορτία
ολόκληρα γάμτου, γράφοντες προς δλον τόν κόσμον διά να ,παραστήσητε αυτά ώς
ολέθρια, ώς κατεσκευασμένα και κατηρτισμένα μετά πάσης συγχρόνου σατανικής
με,θοδείας, μέ κάθε λογής πονηρίαν, δόλον και άπάτην, έφιστώντες την προσοχήν
προς πάντα γνήσιον "Ορ^ό^ο^ον Χριστιανόν, ίνα μή περιπέσιη εις αυτά προς τά
όποια φευ1! περιέπεσεν άπροσέκτως ή υμετέρα πανοσιολογιότης, Πάτερ 'Ακάκιε.
Και έλυπήθημεν σφόδρα δεόμενοι τφ Κυρίω υπέρ της απαλλαγής και της σωτη-
ρίας υμών, έλπίζοντες τήν άπελευθέρωσίν σας αμέσως, ευθύς ώς θά έβλέπατε τήν
καταφανεστάτην πτώσίν σας, ην δυστυχώς ίδόντες, καί βλέποντες ήδη σαφέστερα,
παραμένετε άξιοκατακρίτως είς αυτήν ύπό το κράτος- της υπερηφάνειας τών εν
γνο>σει άμαρτανόντων. Καί τό δη χαλεπώτερον,.οτι έπληρώθη και δι' υμάς τό γνω-
στόν Πατερ;κόν. ρητόν τό λέγον: «Πολλοί τής αρετής, της αληθείας, της πίστεως
έκπεσόντες καί τους άλλους ύποσκελίζειν σπουδάζουσα ίνα μή μόνοι έν άσχημο-

,, σύνη διατελώσιν» (Βρυέν.).

Διότι, αντί νά μετανοήσητε. αμέσως, μετήλθατε καί μετέρχεσθε πάν δ,τι δύ-
νασθε πονηρόν καί δόλιον διά νά συμπαρασύρητε, ε! δυνατόν, απαντάς είς τήν πτώ-
σιν υμών, τής όποιας τά ακριβή αίτια είς άλλην ίσως έπιστολήν ημών έν πλάτει
θά έκθέσωμεν.

Καί Ιξω μέν είς τόν κόσμον, περιέπεσαν, καί περιπίπτουσιν έν αγνοία τινές
θύματα υμών. Έδώ δμως είς το "Αγιον "Ορος, παρά τάς παντοειδείς ενεργείας
υμών, ουδέν θύμα Ιχετε νά σημεκόσετε, εκτός εκείνων τών πεπτωκότων πρό τής
πτώσεως υμών εις τά περί ών εΐπομεν καταχθόνια δίκτυα καί παγίδας. Μόνον τά
εξ - επτά θύματα, ατινα διά γνωστούς λόγους κατέπεσαν ώς δ εωσφόρος από τό
δψος τής εκκλησιαστικής αληθείας, είς τό σκοτεινόν χάος καί τήν σύγχυσιν τών
πεπλανημένων φρονημάτων τής υμετέρας παρατάξεως, δλοι δέ οί άλλοι είς τά
άπ' άρχήθεν εδραίοι καί αμετακίνητοι μ£γομεν είς τά πάτρια, βοώντεςπρός αλλή-
λους τό «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου». Καί γράφετε είς τήν. Ιπιστολήν υμών
πάτερ 'Ακάκιε, δτι είσθε έν τάξει, καί δτι πρέπει νά Ινωθώμεν μεθ' υμών. Καί-,

, ημείς άπαντώμεν, δτι είναι διακαής καί κοινός ό πόθος ημών απάντων υπέρ τής
ποθητής ενώσεως τής Εκκλησίας, άλ' υπέρ ένάτητος δμιος έν.ΙΙνεύματι Άγίω,
έν άληθεία, Ιν Όρθοδοξία, έν όμοφροσύνη. Καί τονίζο(Λεν, δτι πάς ό μή Ιπιποθών
μίαν τοιαύτην Ικκλησιαστικήν ενότητα, ουκ εστίν Όρθόδοξος χριστιανός.

Ή υμετέρα παράταξις πάτερ 'Ακάκιε, κατηγορεί ημάς δτι δεν θέλομεν '̂ τήν
ενωσιν ημείς μετ' αυτής. Ήμεΐς δέ διακηρύττομεν, δτι μάλλον, ή παράταξις υμών
αποφεύγει σκοπίμως τήν κατά θεόν Ινωσιν αυτής μεθ' ημών, δπερ καί κατωτέρω
θά άποδεί!ξο>μεν.

Είναι πολύ γνωστά είς υμάς τά αίτια τής διασπάοεως τής ένότητος τής Εκ-
κλησίας. . . Γνωρίζετε δέ πολύ καλώς πάτερ 'Ακάκιε τά αίτια τής διασπάσεως
ημών μετά τής υμετέρας παρατάξεως. . . Γνωρίζετε δτι ήμεΐς φρονοΰμεν άπ' άρ-
χήθεν, δτι μετά τήν έπάρατον προσαρμογήν τοΰ κ α τ η ρ α μ έ ν ο υ π α π ι κ ο ΰ
η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ , ή Εκκλησία τών Νεοημερολογιτών κατέστη κ α τ' ο υ σ ί α ν
σ χ ι σ μ α τ ι κ ή δνευ τής άγιαστικής χάριτος τοϋ Παναγίου Πνεύματος κλπ. Ό
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δέ ηγέτης της υμετέρας παρατάξεως πρ. Φλωρίνης, α ρ ν η θ ε ί ς την πρώτην αύ-
τοΰ δμολογίαν, ην έντυπωαιακώς έδωκε κατά το 1935, έκήρυξε πολλάκις εγγρά-
φως και προφορικώς δτι ή καινοτομήσασα εκκλησία, ούκ Ιστιν έν ενεργεία καί
κατ' ούσίαν Σχισματική, άλλ' απλώς έν... δυνάμει και δτι είναι έγκυρα τα μυστή-
ρια αυτής, δτι τό μύρον το τελεσθέν ύπό τοϋ Νεοημερολογίτου Πατριάρχου είναι
αγιον, ένέχον τήν άγιαστικήν χάριν, δτι δεν πρέπει να άναμυρώνωνται τα βρέφη
τών Νεοημερολογιτών καί πλείστα Ιτερα έκήρυξε καί κηρύττει προσκρούοντα εις
τήν Έκκλησιαστικήν άλήθε;αν. "Ολα αυτά τά γνωρίζετε πολύ καλώς πάτερ Άκά-
κιε. 'Αλλά λέγετε τινές έξ υμών, ναι μέν είναι- αυτά αληθή, αλλά μετενόησε...
Διό '^αί διά νά δικαιολογήσητε αυτόν καί τήν θέσιν υμών, γράφετε έπΐ λέξει εις
τήν περί ής 6 λόγος έπιστολήν σας έν σελ. 1η ταΰτα: «"Ηκουσα από τοΰ στόμα-
τος του νά δμολογή τήν Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών Σγισματικήν καί τά
μυστήρια της άμοιρα θείας χάριτος, δπερ καί ήαεΐς πιστεύομεν, καί δμολογοΰμεν».
Γράφετε επίσης κατωτέρω καί έν τη αύτη σελί5ι, δτι δ Φλωρίνης σας έξήγησεν..
«επιστημονικώς καί νομικώς, δτι: τό δυνάμει είναι τό κατ' ούσίαν, τό δε ενεργεία
είναι τό κατά τύπους, έφ' 3αον ή ουσία ευρίσκεται 6 τύπος είναι δευτερϊύων καί
ημείς τήν ούσίαν ακολουθούμε». Καί πάλιν έν σελ. 2α: «Αυτό θέλει νά μάς διατύ-
πωση δ "Αγιος Φλωρίνης καί δχι δτι πιστεύει πώς ή Εκκλησία τών Νεοημερολο-
γιτών δέν είναι σχισματική καί δτι τά μυστήρια της είναι έν τάξει». Και ή Υμε-
τέρα IIανοσιολογιότης γράφει δι' αυτής πάτερ Άκάκιε τά έξης: «Ό\χολο·γω *αί
κηρύττω δτ; είναι Σχισματι-κή ή Εκκλησία της Ελλάδος, τά μυστήρια της είναι
άμοιρα τής θείας χάριτος, εξακολουθώ τήν άναμύρωσιν κλπ», σελ. 3. Ωσαύτως,
διά τόν Φλωρίνης γράφετε: ν.. . . ή ίδιος δέν έδειξε τί τό υπεύθυνο» (αυτόθι) .

"Ωστε λοιπόν πάτερ 'Ακάκιε είσθε έν τάξει, ανεύθυνοι, άθώαι περιστεραί, γνή-
σιοι Όρθόδοξοι χριστιανοί, αγωνιζόμενοι υπέρ τής Όρθοδοξίας. υπέρ τής διασπα-
σθεί σης ένότητος τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού.

Καί ήμεΐς τά,αύτά φροι/οΰμεν, τά αυτά κηρύττομεν, τά αυτά πιστεύομεν, ασχέ-
τως έάν ύπάρχη μικρά τις διαφορά γνωμών εις τήν έρμηνείαν καί τήν κατανόησιν
τοϋ δυνάμει καί ενεργεία καί κατ' ούσίαν., περί &ν ημείς άδυνατοΰμεν νά παραδεχ-
θώμεν, τήν δποίαν ποιείται «Ιπιστημονικήν καί νομικήν» ο)ς λέγει έςήγηοιν καί άνά-
λυσιν. Και' πρέπει συνεπώς νά ένωθώμεν. Άρκεΐ δτι τόσον ημείς, δσον καί ή υμε-
τέρα παράταξις, δ\ίοφρο^ο\>\ι^/ ως γράφετε είς τό δτι ή Εκκλησία τών Ν) γιτών
είναι κατ' ούσίαν (ήγουν πραγματικώς καί αληθώς Σχισματική, καί τά μυστήρια
αυτής άμοιρα θείας χάριτος) ,.εις τό δτι πρέπει νά άναμυρώνωνται τά βρέφη τών Νε-
οημερολογιτών, νά χειροθετώνται οί προσερχόμενοι προς ήμας Νεοημεοολογΐται
Ιερείς κλπ. ανάγκη δθεν νά ένωθώμεν.

Καί επειδή ύπάρχουσι άμφιβολίαι τινές είς πολλούς περί τήν πίστιν καί τήν
μετάνοιαν τοΰ ύμίτέροΌ Προέδρου.

Επειδή ώς γνωστόν μετά τό' 1935 έχήρυξεν έπ' Εκκλησίας, καί δι' εγκυκλί-
ων αύτοΰ εναντίον τής άπ' άρχήθεν ορθής ημών ομολογίας.

Επειδή Ιγραψεν προς τόν Μαρκον Χανιώτην, προς τόν "Αγιον Κυκλάδων καί
τόν "Αγιον Βρεσθένης, τόσα καί τόσα επιλήψιμα καί άντορθόδοξα.

Επειδή είς διαφόρους αύτοΰ εγκυκλίους κα! δή εις τήν άπό 1.6.44 θεωρεί ώς
ιερόσυλους τους ανωτέρω Αρχιερείς καί τους οπαδούς αυτών, διότι έκήρυξαν ώς
άκυρα τά μυστήρια τής καινοτόμου Εκκλησίας καί θεωρεί Ιπίσης ώς παραλογισμό ν
τήν άναμύρωσιν τών βρεφών τών Νεοημερολογιτών καί έκήρυξεν ώς αιρετικούς, ώς
παρασυναγώγους, ώς προτεστάντας τους Αρχιερείς τούτοις διότι άπεκήρυξαν ώς
Σχισματικήν τήν Εκκλησία* τών Ν(οημερολογ;τών.
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^ τούτο πάτερ Άκάκιε, οφείλει καί ύποχρεοΰτα. δ πρ. Φλωρίνης μετά των
δύο άλλων Επισκόπων υμών, να δμολογήση δημοσία, απερ ώμολόγησεν προς' υμάς,
ώς γράφετε. "Οτι δηλαδή θεωρεί ώς καί ημείς, κατ' ούσίαν Σχισματικήν τήν και-
νοτομήσασαν Έκκλησίαν καί τά μυστήρια αυτής άκυρα, άμοιρα της θείας χάρι-
τος κλπ.

'Εάν πράγματι έπιποθήτε τήν ενωσιν οφείλετε νά προβήτε ει δυνατόν άπαν-
τες είςμίαν τοιαύτην δμολογίαν. Διότι ημείς πάτερ Άκάκιε, ήνωθήτε μετά τοϋ πρ.
Φλωρίνης, διότιτήν ήκοΰσατε έκ στόματος αύτοΰ τήν ην γράφετε εις έπιστολήν σας
δρ^όοΌζ,ο·^ αύτοΰ δμολογίαν. Βλέπετε δτι δεν ίσχυσαν τά έπί τόσα Ιτη δημοσιεύ-
ματα αύτοΰ, αί αναρίθμητοι εγκύκλιοι καί έπιστολαί αύτοΰ νά σάς καταπείσωσιν
δπο>ς ένεθήτε, καί μόνον ή προσωπική συνάντησις υμών μετ' αύτοΰ και ή έκ στό-
ματος αύτοΰ δμολογία, ην ήκούσατε επέφερε τήν ενωσιν. Ήμεΐς δμως τόσαι εκα-
τοντάδες Αγιορειτών Μοναχών καί τόσοι χιλιάδες πιστών εντός καί εκτός, της Ελ-
λάδος μακράν της κατοικίας τοΰ πρ. Φλωρίνης εύρΐ3κόμενοι, μή δυνάμενοι καί
πολλούς λόγους καί μάλιστα διά Ιλλειψιν μέσων συγκοινωνίας νά Ιλθωμεν προς
συνάντησίν του, άρκούμεθα ή εις μίαν Ιγγραφον ένυπόγραφον καί ένσφράγιστον αύ-
τοΰ δμολογίαν, ην ημείς θά δημοσιεύσωμεν ή εις τήν άφ' έαυτοΰ δημοσίευσιν
μιας τοιαύτης ώς γράφετε ορθοδόξου δμολογίας του, δπερ εστί καί τό τελειότερον.
Όφείλει δέ καί ύποχρεοϋται νά ποιήση τοΰτο, ώς Ιεράρχης, ώς ηγέτης, ώς ιζρόζ-
δρος εγκαλούμενος περί τήν πίστιν έπί τόσα έ'τη ύπο τών πιστών, ών έσκαν-
δάλισε τάς συνειδήσεις καί εδημιούργησεν είς τήν Έκκλησίαν μίαν άφόρητον κα-
τάστασιν αμφιβολιών...μέ τάς σοφιστείας του μέ τάς λεγομένας έπιστημονικάς καί
νομικάς εξηγήσεις καί αναλύσεις του...

Τοιαύτγ) δμολογία αύτοΰ ην δικαίως άπαιτοΰμεν ήμεΐς κατά τους ιερούς Κα-
νόας της Εκκλησίας. ούΜποτε έπί μίαν δλην δεκαετίαν μετά τό 1935 είδε τό φώς
της δημοσιότητος ουδέποτε κατά τό διάστημα τούτο έδημοσίευσεν δτι θεωρεί ώς
κατ' ούσίαν Σχισματικήν τήν Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών καί τά μυστήρια
αυτής άμοιρα της θείας χάριτος; καίτοι πολλάκις πχρακληθείς προς τούτο υπό
τών πιστών. Τουναντίον κατά τό έν λόγω διάστημα Ιγραψε καί έκήρυξε δημοσίως
καί παντοιοτρόπως, δτι οί θεωροΰντες τήν Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών ώς
κατ' ούσίαν Σχισματικήν καί τά μυστήρια αυτής άκυρα, είναι πεπλανημένοι, αιρε-
τικοί, προτεστάνται!!! Πώς δθεν ύμεΐς πάτερ Άκάκιε γράφετε, 'ότι ό Φλωρίνης
δρ%οτο\ιεϊ τον λόγον της Εκκλησιαστικής αληθείας; Έάν μετενόησεν, έάν τω
δντι είναι τοιοΰτος ώς γράφετε, έάν έπιποθή μεθ' ημών τήν ενωσιν της Εκκλησίας,
διατί εγκαλούμενος σιωπά έπί τόσα ετη; Διατί κωφεύει εις τάς παρακλήσεις δλων
ημών; "Απαντες παρακαλέσαμεν αυτόν νά προβτι δημοσίως είς τήν περί ής δ λό-
γος Όρθόδοξον δμολογίαν, άλλ' είς μάτην" εξαπολύει μάλλον διαφόρους άντεκ-
κλησιαστικάς καί άντορθοδόξους δμολογίας καί θεο^ρίας του. Τόσον δ Άγιος
Βρεσθένης, δσο καί δ "Αγιος Κυκλάδων, ιδιαιτέρους έκαστος, δμως ουδέν έκατώρ-
θωσαν καί τόσοι άλλοι γνήσιοι Όρθόδοξοι χριστιανοί, Κληρικοί καί λαϊκοί, Υάριν
της ενώσεως ένεκάλεσαν καί παρεκάλεσαν αυτόν διά .νά δμολογήση δημοσίως απερ,
ως λέγετε, ώμολόγησε προφορικώς εις ύμας. Διατί σιωπά οΰτως εγκαλούμενος καί
παρακαλούμενος; Δέν θεωρείται υπό της Εκκλησίας, ή τοιαύτη σιωπή, τόσον μα-
κροχρόνιος μάλιστα, περί τοιούτων ζητημάτων ώς έγκλημα, ώς συγκατάθεσις, ώς
ενοχή, ώς απόρροια, κακοδοξίας, ην ήμεΐς άποδίδομεν προς αυτόν; Δέν νομίζετε
•πάτερ Άκάκιε δτι απολύτως αναγκαία μιά τοιαύτη ώς προίίπο\ι.ε^ δμολογία έκ
μέρους τοΰ πρ. Φλωρίνης, καί ει δυνατόν καί τών %ίο άλλων Επισκόπων αύτοΰ,
καί υμών πάντων τών κληρικών αύτοΰ, προς έπίτευξιν της ποθητής ενώσεως; Νο-
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μίζομεν, δτι έάν δεν προο~Ύ\τε είς τήν δημοσίευσιν της έν λόγω ομολογίας, τότε πα-
ρέχετε ήμΐν τό.δικαίωμα νά φρονώμεν, δτι πάνθ' δσα έγράψατε είναι ψευδή... Τό-
τε δέν θά δυνηθήτε νά άνθέξητε τό εναντίον υμών ρεΰμα των πιστών. Δεν θά κα-
τωρθώσητε να κλείσητε τα στόματα εκείνων, οΓτινες εχουσι λόγους πολλούς να λέ-
γουσι δτι ή υμετέρα παράταξις είναι πεπλανημένη και κακόδοξος, δτι άπαντες
ύμεΐς αποτελείτε μίαν έ κ κ λ η σ ί α ν π ο ν η ρ ε υ ο μ έ ν 'ω ν ανθρώπων,
εν συγκρότημα απατεώνων, φρεναπατών, διαστροφέων τής Εκκλησιαστικής αλη-
θείας, εκμεταλλευτών της θρησκευτικής συνειδήσεως των πιστών, ίεροκαπήλων η-
γουμένων ώς, πορισμόν τήν εύσέβειαν καί έπιδιωκόντοιν θέσεις, αξιώματα και' υλι-
κά ώφέλη.

τότε θά άποδειχθη περίτρανους, δτι 2χι μόνον δέν Ιπιποθεΐτε τήν ενωσιν της

Εκκλησίας, αλλά μάλλον Ι π ι δ ι ώ κ ε τ ε τ ή ν δ ι ά σ τ α σ ι ν αυτής.

Τότε θά δικαιωθούν εκείνο, οι λέγοντες δτι, δλα δσα γράφετε δμολογοΰντες δήθεν

ώς Σχισματικήν τήν Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών καί τά μυστήρια αυτής

άκυρα, τά γράφετε σκοπίμυς' ουκ ώς πιστεύοντες αληθώς, αλλά διά νά έξαπατή-

σητε τόν άπλοϊκόν καί τόν Ιν αγνοία Όρθόδοξον λαόν διά νά σας άκολουθήση. Καί

είτα άφοΰ ρίψητε αυτόν εις τόν βυθόν, Ιχετε πολλο^!)ς τους τρόπους, διά νά κρατή-

σητε αυτόν μεθ' υμών εις τό άδιέξοδον, είς τό σκότος, εις" τήν σύγχυσιν καί τήν

νάρκην τήν προερχομένην Ικ τών επιστημονικών καί νομικών αναλύσεων καί εξη-

γήσεων τοϋ πρ. Φλωρίνης. Σημειωτέον, δτι κατά τών επιστημονικών καί νομικών

αναλύσεων καί εξηγήσεων τοΰ πρ. Φλωρίνης θά γράψωμεν δλόκληρον πραγ|χατείαν

προς άπόδειξιν τής Εκκλησιαστικής αληθείας καί τών πεπλανημένων θεωριών τοΰ

υμετέρου προέδρου.

Θα άποδείξωμεν σαφώς τί εστί τό δυνάμει, καί το ενεργεία, καί τό κατ' ού-

σίαν. Α,ύτά λέγει δ κόσμος περί υμών.

Καί πρέπει συνεπώς πάτερ Άκάκιε, δλοι υμεϊς, νά καθορίσητε καθαρά καί

ξάστερα τήν θέσιν υμών έναντι τής αληθείας, έναντι τής ακραιφνούς Όρθοδοξίας.

Διότι είναι τόσον Ιπίφογος έν πολλοίς, καί τόσον γνιοστή ή έξέλιξις τής ακατάστα-

του σταδιοδρομίας δλων υμών από τής προσαρμογής τοΰ Ν. 'Ή,\ιεοολο·γίου μέχρι σήμε-

ρον. Ή επιπολαιότη; τής κρίσεως υμών είς ζητήματα Εκκλησιαστικά τόσον

σοβαρά, αί πλάναι, αί άνισορροπίαι, αί άνοησίαι, αί φάσεις ,αί αντιφάσεις κλπ.

άπαιτοΰσιν γενικήν διανοητικήν έκκαθάρισιν καί σαφή καθορισμόν πίστεως, περί

τών φλεγόντων εκκλησιαστικών ζητημάτων, περί τής καινοτόμου Εκκλησίας, πε-

ρί τών μυστηρίων αυτής, καί περί τών συγκοινωνούντων μετ' αυτής κλπ.

• Δέον νά τεθώσιν εκποδών αί περί τοιούτων ζητημάτων Πίστεως άμφιβολίαι,
όί έπαμφοτερισμοί, αί ακαθόριστοι καί συγκεχυμέναι ίδέαι καί θεωρίαι, διότι δλα
τά τής Όρθοδόξου Εκκλησίας είναι σαφώς καθωρισμένα, επεξηγημένα καί άνα-
λελυμένα ώστε νά μή χρειάζωνται έπιστημονικαί κατά τόν Φλωρίνης καί νομικαί
αναλύσεις καί εξηγήσεις. Πώς είναι δυνατόν πάτερ Άκάκιε νά βασισθη τις είς
τάς συγκεχυμένας και ακαθόριστους θεωρίας τοΰ πρώην Φλωρίνης, είς τά κηρύ-
γματα υμών απάντων; οΐτινες άφ' ενός ομολογείτε δτι Ιπλανήθητε Ιπί τόσα Ιτη,
άλλος έπί είκοσι, καί άφ' ίτέρον, δτι είσθε έν τάξει και ουδέποτε επλανήθητε.
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Ό ίδιος γράφετε εις τήν έπιστολήν σας «ΌμοΙογώ καί κηρύσσω βτι δέν έπλα-

νήθην το παράπαν, άλλ' δσα έγραψα και έκήρυξα καί έφρόνησα μέχρι της ενώ-

σεως μου μετά του Φλωρίνης, οΰτω καί εις τό εξής. . . χωρίς να παρεκκλίνω εις

τδ ελάχιστον» (σελ. 3) . Εις δέ τήν 5 σελίδα γράφετε: «.. . διότι Ιφρόνησα, υπέρ

8 δει φρονήσαι, καί δι' αυτό ήδη μετανοώ καί υφίσταμαι τάς ταπεινώσεις αύτάς.

Δέν άφησα &ϊς ανωτέρους καί ισχυρότερους μου να δμιλήσαυν καί γράψουν" ηθέλησα

έγώ να φανώ γνώστης τών πάντων καί ζηλωτής, .καί ϊβλαψα έμαυτόν και δσους

έφανάτισα δια τών συγγραμμάτων μου, τους δποίους ήδη οφείλω να επαναφέρω

εις τήν ευθείαν δδόν. εις τήν Ινωσιν μετά τοΰ Αγίου Φλωρίνης εξ οδ καί τους

έχώρισαν»!!! Τά συγγράμματα σας πάτερ 'Ακάκιε, α! αναρίθμητοι μακροσκελείς

Ιπιστολαί καί έπί τόσα Ιτη κηρύγματα σου, ήσαν ώς γράφεις πεπλανημένα! Έ -

φρόνησας υπέρ δ δει φρονήσαι, καί έβάδισας έπί τόσα Ιτη ουχί τήν ευθείαν δδόν,

καί είτα δμολογεΐς, καί κηρύττεις δτι δέν έπλανήθης τδ παράπαν; κα'ι δέν πα-

ρεξέκλινες εις τό ελάχιστον!!! Όποία διανοητική -σύγχυσις, δποϊον σκότος διανοη-

τικόν!. .ι Είναι ίδιον της παρατάξεως υμών, καί είσθε βλοι άξιοι θρήνων καί κλαυ-

θμών καί ιδιαιτέρως ή πανοσιολογιότης σου πάτερ Άκάκιε, δια τό έν λόγω οίκτρόν

αυτής κατάντημα. . .

"Απαντες οί είς "Αγιον "Ορος γνήσιοι ζηλωταί Ιερομόναχοι καί Μοναχοί
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