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βΚΚΜΟΙΟΛΟΠΚΛ

Β1 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΗΛΩΤΩΝ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΝ ΠΑΠΑΝ
Είς τό τείχος ταΰ Ίαλίου έ.ε. σελίς 258 εξετέθη ή προοτη ανοικτή επιστολή τών Ζη-

λωτών Αγιορειτών Παΐέρων προς τον έκπιεσόντα Άρχ)την Άκάκιον Ππαπάν (2.25.1846).
ΕΙς το παρόν τιεϋχος θα παρουσιάσωμεν δευτέραν άνο κτήν έπισίολήν ή οποία άπε-

οιτάλη ιείς τον Ιδιον Άκάκιον ΠαΜάν, διότι ο<υτος έπιεχείρει δι' επιστολών του να πιαρα-
αύρη <είς την Λτώσιν του ικαί τους λοιπούς Ζ,ηλωτάς Άγυαρείτας Πατέρας. Τήν έπίιοτ'ολήν
ταύτην ·9ά παραθέσωμεν είς τήν συνέχειαν.

Β' ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΗΛΩΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ ΑΚΑΚΙΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ

Είς Λιόπεσι Αττικής
"Αγιον "Ορος "Αθω 15.3.1946

Π ανοσιολογιώτατε,
Έλάβαμεν κατ' αύτάς και τήν άπό 12.12.45 (χαθυστερημένην) έπιστολήν

σου, δι' ής προσπαθείς με δλως γελοία, επιχειρήματα, δ.ά μίαν είσέτι φοράν (ϊσως
καΐ τελευταΐον) , να άπολογηθής ώς αθώα περιστερά και να παράστησες και α5-
θις τήν ο\χχροτά.τ·ψ πτώσιν σου, ιερόν καί έπιβεβλημένον πήδημα από τοΰ ψεύδους
προς τήν άλήθειαν. Άλλα ήμεΐς, οϊτινες γνωρίζομεν πολύ καλώς έξ αυτών των
λόγων και των έργων σου, τις ήσο έδώ έν 'Αγιφ "Ορει προ της εξόδου σου, τίς δέ
Ιν τω κόσμψ προ της πτώσεως σου και ποία τα ακριβή αίτια της καταπτωσεως καί
τοΰ εκτροχιασμού σου, σέ οίκτίρωμεν σφόδρα τή άληΕεία δια τό έν λόγω σημε-
ρινόν σου κατάντημα δυστυχώς μέχρι παραφροσύνης!

Καί είναι τφ δντι ού μόνον ματαιοπονία, αλλά καί παραφροσύνη αυτόχρημα
ή εμμονή καί επιμονή υμών, δι' ής προσπαθείτε μέ διαφόρους ανόητους καί γε-
λοίους τρόπους, νά κρυφθήτε όπισθεν τοΰ μικρού σας δακτύλου, τοιούτοι μάλιστα
καί τοσοΰται μεγαλόσχημοι καί τεράστιοι μέλανες δγκαι...

Είναι πάτερ 'Ακάκιε κατά κοσμικόν καί θεατρικόν πνεύμα, πολύ προς γέλωτα
κωμικόν, άλλα καί σφόδρα κατά ευαγγελικό ν πνεύμα τραγικόν καί λυπηράν, *ό νά
εύρίσκωνται άνθρωποι ύπό τό ιερόν ράσο, Αρχιερείς. Ιερείς, Ιερομόναχοι καί
Μονάχο: εντός χαλεπωτάτου ^>ο%·'^ο^ (ήγουν λάκκου) , Ινθα περιέπεσον, (λ μέν έξ
άσυγγνώστων εκ τίνος κραιπάλης, κωμικών στραβοπατημένων παρεκκλίναντες οΰ-
τω της ευθείας δδοΰ, οί δέ έξ αβλεψίας καί απροσεξίας έν καιρφ νυκτός ζοφώΖους
καί άσελήνου καί οί δέ έξ απρονοησίας, έξ αγνοίας, έξ αδυναμίας καί έκ σψοίρ&ν
απροόπτων ανέμων. Καί τό κωμικός καί τραγικόν καί θλιβερόν δεν συνίσταται τόσον
είς τήν πτώσιν αυτών, διότι άνθρώπινον τά πίπτειν εις βοθύνους. άλλ' εις τό μένειν
καί έπιμένειν ένι τ·ζ πτώσει, είς τό κεΐσθαι Ιθελουσίω; μετά τό πεσεΐν, δπερ ώς
γνωστόν εστί σατανικόν καί έξωφρενικόν.
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Ου/ μή αλλά συνίσταται καί εις τό ψάλλειν, εις τό τραγουδεϊν, εις τό σφυρίζειν,
εις τά χορεύειν καί πηδάν, καί γελάν πολλώ μάλλον, εις κραυγάζειν καί κηρύττειν,
μέ φωνάς άτακτους συγκεχυμένας καί άναρθρους προς τους διαπορευομένους την
ευθείαν δδόν, δτι οδτοι, οι διαπορευόμενοι καλώς καί ευθέως, κακώς τάχα διαπο-
ρεύονται καί δφείλουσι ν' άκολουθήσωσιν άπαντες αυτούς, τους πεπτωκότας δηλο-
νότι έν τφ λάκκω, ως τους μόνους βαδίζοντας τόν ί'σιον δρόμον! «Ακολουθήσατε η-
μάς (λέγουσιν ήμΐν) διότι, περιπατώμεν τήν ϊσιαν στράταν, διότι ευρισκόμενοι έν-
τώ βοθύνω, είμεθα έν τάξει καί δτι σύντομα η αργά θά μας άκολουθήσητε δλοι
κ.λ.π.» Καί έρωτώμεν πάτερ Άκάκιε. Είναι η δεν είναι οι άνθρωποι οδτοι διά δέ-
σιμο^ καί διά φρενοκομεΐον, άξιοι δέ λύπης καί σχετικού διαβάσματος ώς παθόν-
τες ταΐς φρεσίν ϊσως εκ της απρόσκοπτου καί συντόμου πτώσεως αυτών; Έάν αγα-
πητέ δεν διεπορευώμεθα χάριτι θεία εις τό φώς της ημέρας» καϊ έν ώρα, μεσημβρίας,
μάλιστα, τήν ευθείαν δδόν της Όρθοδοξίας και εάν δέν Ιβλέπωμεν καλώς τήν ύμε-
τέραν παράταξιν έν τω δποίω αϋτη περιέπεσεν ανωτέρω φανερψ καί ψο6ερ(ξ> βο-
θύνψ, ίσως νά έβαδίζομεν μεθ' υμών τόν οποίον νϋν ακολουθείτε... ί'σιον δρόμον,
περί οδ εϊπομεν. Άλλ' ευτυχώς ή μόνη δδός της Όρθοδοξίας είναι τόσον ευθεία
καί πεφωτισμένη καί τόσον περίβλεπτος εις τους Ιχοντας οφθαλμούς, καί τά παρα-
πλεύρως κείμενα κρημνά και βάραθρα καί οί βόθυνοι ένθα περιεπέσατε, δΓ ους λό-
γους εφθημεν είπόντες, είναι τόσον φανεροί καί τόσο καταφανής ή πτώσις υμών
περί ών εϊπομεν, ώστε μόνον άνθρωποι τυφλοί (έν γνώσει καί έν αγνοία) , καί άν-
θρωποι δμοιοι υμών κατά -άς φρένας, ή οπωσδήποτε δμοιοπαθεΐς, δύναται τη συ-
νεργεία πονηρών πνευμάτων νά περιπέσωσιν ώς ύμεΐς καί νά σας άκολουθήσωσι.
Καί ίσως πάλι άπολογούμενοι είπητε ήμΐν. "Ωστε δεν είμεθα έν τάξει έν τη δδώ
της Όρθοδοξίας; "Ωστε δλοι ημείς δεν βαδίζομεν καλώς, δεν είμεθα εις τάς φρέ-
νας μας; μάλιστα δ σοφός θεολόγος καί Δογματολόγος καί Κανονιολόγος πρ. Φλω-
ρίνης, καί ένώ αυτός, καί ο πατήρ Αντώνιος καί τόσοι άλλοι Όσιώτατοι, Όσιολο-
γιώτατοι, Πανοσιολογιώτατοι καί Πανιερώτατοι; "Ωστε λοιπόν είμεθα τρελλοί
δλοι ήμεϊς καί μόνον σεις αχολογείτε τήν ευθείαν δδόν της ακραιφνούς Όρθοδο-
ξίας; Παρακαλώ νά μοΰ τό άποδείξητε αυτό... Μάλιστα πολύ εύχαρίστιος πάτερ
Άκάκιε.

Αυτό τοϋτο τό νά ζητάτε αποδείξεις, είναι φανερόν σημεΐον τρέλλας ούκ ό-
λίγης τρέλλας, δεδομένου δτι κατέχομεν είς χείρας ημών, εκτός άλλων αναρίθ-
μητων της αληθείας αποδείξεων, καί σορούς δλοχλήρους υμετέρων επιστολών, διά
τών οποίων αποδεικνύετε ήμΐν σαφώς τάς πλάκας καί την πολύ[ΐορ<ψον τρέλλαν
ενός εκάστου τών πρώτων της υμετέρας παρατάξεως, ιδία τοΰ Αρχιεπισκόπου. Καί
τήν οποίαν παράταξιν, ώς καλώς ζωγράφος δπου είσαι, παρουσιάζεις άριστα ώς
παράφρονα, μέ δλα τά χαρακτηριστικά της τελείας τρέλλας, μακράν της αληθείας
καί της Όρθοδοξίας. Καί Ιπεκαλούμεθα (ίσως εις μάτην) , τήν μνήμην της Υμε-
τέρας Πανοσιολογιώτητος δ*ά νά ένθυμηθή απερ λέγομεν, διότι είναι αδύνατον. είς
τό στενόν τούτον χωρον νά παραθέσωμεν τόσας έπιστολάς καί νά έκθέσωμεν τόσας
εικονογραφίας, τόσας προσωπογραφίας καί γελοιογραφίας... Άλλα μήπως δεν είναι
γνωστά εις δλον τόν κόσμοι πλείστα δσα τοιούτου είδους έργα τών χειρών υμών,
δι' ών παρουσιάζετε εαυτούς καί αλλήλους τό είδος υμών.

"Εκαστος εξ υμών παοουσιάζει διά πολλών πινάκων καί ζωηρών χρωμάτων
εαυτόν καί τους άλλους δμόφρονάς του. Αυτή αυτή ή Υμετέρα Πανοσιολογιότης,
εγραψεν καί εξέθεσε μόλι; πρό ολί^οχ) είς τήν προηγουμένην αυτής έπιστολήν
(προς ην εδώκαμεν τήν δέουσαν άπάντησιν δι' έξασελίδου γράμματος ημών) , ούκ

ολίγα τεκμήρια πραγματικής τρέλλας της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος. Έκτος
τών άλλων σημείων τονίζεις έν τ$ έπιστιλη ταύτη, ?1ς μεν τήν τρίτην σελίδα δτι:
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«Δέν έπλανήθην τό παράπαν εις δσα έγραψα καί έκήρυξα καί έφρόνησα μέχρι της
ενώσεως μετά τοΰ Φλωρίνης... Εις δε την πέμπτην σελίδα κλαίεις καί οδύρεσαι ώς
αποπλανηθείς, ώς ύπερφρονήσας καί παραφρονήσας κεί ομολογείς τοϋτο λέγων:
«Έφρόνησα υπέρ δ δει φρονήσαι καί δι' αυτό ήδη μετανοώ καί υφίσταμαι τάς τα-
πεινώσεις αύτάς. Δέν άφησα εις ανωτέρους, μου καί ισχυρότερους μου νά ομιλήσουν,
να γράψουν, ηθέλησα νά φανώ έγώ γνώστης των πάντων καί έξυπνος καί ζηλωτής
καί έβλαψα έμαυτόν καί δσους έφανάτισα διά των συγραμμάτων μου, τους δποίοϋζ
ήδη οφείλω νά επαναφέρω εις την ευθείαν δδόν».

Πρόκειται συνεπώς περί καθαράς τρέλλας πάτερ 'Ακάκιε, διότι τα ίδια καί
χειρότερα γράφεις καί εις τήν τελευταίαν σου επιστολή ν. "Οτι δηλ. ήσο, είσαι καί
θά είσαι εν τάξει κ.λ.π. "Οσον άφαρα τόν ύμέτερον πρόεδρον, είναι καί οδτοζ πλεϊ-
ον υμών άριστος ζωγράφος τοϋ έαυτοΰ «είδους καί ποιους εν σχέσει μέ τό ήμερολο-
γιακόν ζήτημα. Διότι δέν δυνάμεθα παρά νά ειπωμεν οτι είναι άξιος επαίνου δι'
άλλα εθνικά καί Εκκλησιαστικά αύτοΰ έργα, δσον είναι άξιος πάσης κατηγορίας
καί κατακρίσεως διά πλάνας καί τρέλλας αύτοΰ ώς άρχηγοΰ τών γνησίων Όρθο-
δόξων χριστιανών. Τί τό δψελος δι' αυτόν έκ τών άλλιον αξιέπαινων έργων αύτοϋ
έφ' δσον εις τά περί τό ήμερολογιακόν ζήτημα έργα αύτοΰ παρουσιάζει εαυτόν τοις
πάσιν ώς παρακεκρουκότα τόν νουν; Αυτός ούτος δ πατήρ Άκάκιος ζωγραφίζει τήν
τρέλλαν αύτοϋ ώς έξης:

«Αυτόν τόν τρόπον πού μεταχειρίζονται (οι καινοτόμοι δηλ. πρ. Φλωρίνης καί πρ.
Δημητριάδος) διά νηστείας (τάς δποίας καταλύουν αμφότεροι) διά τό κάλλυμα
των γυναικών (δπερ ούτοι παρά κανόνας άπαγορεύουσιι καί δι' δσα θά άκούσητε
κατωτέρω, αυτόν μεταχειρίζονται καί εις τήν άκρίβειαν τήν περί ημερολογίου, πού
εσχάτως μας τό παρουσιάζει ό πρ. Φλωρίνης δτι δέν είναι τίποτε καί δέν βλάπτει
πουθενά" νά δηλ. πού τό εξευτέλισε τό ζήτημα αυτός ει; τήν τελευταίαν έγκύκλιόν
του, δστις μόνος του τό εννόησε καί γράφει σας. Άφοϋ ούτως έχουν τά πράγματα,
δέν αξίζει νά είναι κανείς Π)γίτης' τάχα θά ειποΰν οι άναγνώσται της εγκυκλίου
του, έκ τών δσων αυτός γράφει, αλλά αμέσως συνοφρυοϋται καί λέγει, βέβαια πρέ-
πει νά είναι τις Παλαιοημερολογίτης, διότι, καί διότι, καί ύποτιμών τήν άξίαν τοΰ
παλαιού ημερολογίου, γελοιοποιεί εαυτόν, διότι εις άλλο μέρος τά μεγαλώνει καί
τό ύψοϊ ϊως τρίτου ούρανοΰ.

'Ήδη διά νά απλοποίηση τό ζήτημα αυτό φέρει εις τό αέσον τάς λέξεις δυ-
νάμει καί ενεργεία, ή ουσία καί τύπος, καί μεταχειρίζεται αύτάς, δια νά ύπο-
στηρίξη τήν άποψίν του, διότι εις τό τέταρτον τοϋτο της Σελήνης αυτό εις τόν νουν
του βασιλεύει, δταν δε έ'λθη νέα σελήνη . . . τό ύψάμετρον τών σκέψεων του εις
τό ζενίθ τοΰ ζήλου> του ,τότε θά παράταξη κατά σειράν τά τε βαρύτερα επιχείρημα
του, έτσι διεσκεδάζει δ κόσμος μέ τάς διακυμάνσεις της νοοτροπίας τοΰ πρώην Φλω-
ρίνης...»

("Ιδε τήν πολυθρύλητον έπιστολήν εις τόν «Κήρυκα των Γνησίων Όρθο-
δόξων» αριθ. φύλ. 5, ήτις επιστολή σου παρά τάς πολλάς σου ενεργείας διά νά κα-
λύψης αυτήν, θά μείνη εσαεί διαπρύσιος κήρυξ της οίκτράς πτώσεως σου, καί^τών
πλανών καί της τρέλλας τοΰ τε πρ. Φλωρίνης καί υμών απάντων τών άκολου-
θούντων αυτόν) .

Καί δέν γράφε1, μόνον αυτά ό πατήρ Άκάκιος εις βάρος τοϋ έαυτοΰ του καί
τοΰ άρχηγοΰ καί της δλης παρατάξεως του, αλλά καί ετέρα δια πολλών παλαιών
καί νέων σχετικών αύτοΰ συγγραμμάτων. Μόνον εις τήν περί ής δ λόγος πασίγνω-
στον αύτοΰ έπιστολήν προς τόν πρ: "Αγ. Φλωρίνης αποκαλεί καί παρουσιάζει αυ-
τόν (νόει καί εαυτόν) , ά , ν ι σ ό ρ ρ ο π ο ν , φ ρ ε ν ο β λ α β ή , π α λ ί μ β ο υ -
λ ο ν , ά κ α τ ά ρ τ ι σ τ ο ν καί ά μ α θ έ σ τ α τ ο ι ν θ ε © λ ο γ ι κ ώ ς καί
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έ κ κ λ η β ι α σ τ ι κ ώ ς, π ε π λ α ν η μ έ ν ο ν, κ α κ ό δ ο ξ ο ν , 'ψευ-δο-
δ ι δ ά σ κ α λ ο ν , ψ ε υ δ α π ό σ τ ο λ ο ν , ψ ε υ δ ε π ί σ κ ο π ο ν , ανατρο-
πέα των εκκλησιαστικών παραδόσεων, τών ιερών κανόνοιν κ.λ.π. ("Ιδε δλην την
έπιστολήν αυτόθι) .

Και μεθ' δλα αυτά, παθών δμοίως ταΐς φρεσίν δ π. Άκάκιος, κάτετάχθη και
συνηριθμήθη εις το εν λόγω εκκλησιαστικών ναυάγιον, και ύπετάχθη αμέσως και
\ιονομ.ερΰ)ς εις τον νΟν άρχηγόν του άναγνωρίζο)ν ταπεινώς τήν εις τοιαύτας τρέλ-
λας και πλάνας ανωτερότητα του ως ΒεολόχοΌ και ειδικού έπιστήμονος εις αύτάς...
Διό και εξακολουθεί ή αυτού Πανοσιολογιότης τψ αΰτψ πνεύματι στοιχουμένη λέ-
γου^α, δτι είναι εις τα τοιαύτα εν άπολύτω τάξει, τόσον αυτή, όσον και ό αρχη-
γός της, και δτι ουδέποτε τό παράπαν έπλανήθησαν, ουδέ παρεξέκλινον εις τό
ελάχιστον» ( ! ! ! )

Γράφει επίσης εις τήν ως άνο) (άπό 12.12.1945) προς ημάς έπιστολήν του
δ π. Άκάκιος: «.. . Έγώ δμως χάριτι Θεοΰ δέν εξέπεσα ούτε της πρώτης μου
και 23ετοϋς δμολογίας και αγώνων μου, ούτε εις άλλην τινά πλάνην. . . »(σελ. 1) .

Είσθε λοιπόν π. Άκάκιε α θ ώ α π ε ρ ι σ τ ε ρ ά , και π ρ ό β α τ ο ν
ά κ α κ ο ν.

Και δ πρ. "Αγ. Φλωρίνης τί είναι; «Ό Φλωρίνης μέ τους ακολούθους του
έβάδισε τήν υπό τών κανόνων έπιδεικνυομένην θεολογικήν δδόν»(Μ!) (αυτόθι.).
Ιδού και άλλη περιστερά άθωοτέρα της πρώτης, και πρόβατον, μάλλον κριός (κε-
σέμι) , μέ θαυμάσια κέρατα, και έριον στιλπνόν μέ ανάστημα μέγα, μετά μεγάλου
κώδωνος, και μέ θαυμάσιας στρατηγικότητα και ίεράν ήγεσίαν υπέρ της εαυτού
ποίμνης,. . .».

Και αφού είναι τοιούτες αθώος, άγιος και άριστος αρχηγός 6 πρ. Φλωρίνης,
διατί έγραψες εναντίον του τήν πολύκροτον δημοσιευθεΐσαν — π α ρ ά τήν θέλησι'ν
σου βέβαια — έπιστολήν σου. άποκαλών αυτόν τοιούτον και τοιούτον, άνισόρροπον,
φρενοβλαβή, πεπλανημένον, κακόδοξον, απατεώνα κ.λ.π.;

Δέν είναι τούτο διά σέ μεγίστη πλάνη και απάτη, δεν είναι κακοδοξία, δέν
είναι ύποστήριξις τού ψεύδους, και κατηγορία της αληθείας και τής Όρθοδοξίας,
δέν είναι πτώσις άπό του φωτός εις τό σκότος, άπό τής Όρθοδοξίας εις τήν κα-

Πώς δθεν λέγεις δτι δέν έπλανήθης τό παράπαν, ουδέ παρεξέκλινες εις τό
ελάχιστον, δέν εξέπεσες καθόλου άπό τής 23ετοΰς ομολογίας και άγιόνων σου εις
ούδεμίαν πλάνην; "Αρα είσαι ψεύστης και άπατεών, και εξω φρενών διά τήν άνα-
κρίβειαν, δπως είναι και οι άλλοι όμόφρονές σου. Λέγεις πάλιν σ\>νοχρ^ού\ι.ενος και
ψευδοδικαιολογών σεαυτόν 5ίκην Φλωρίνης καϊ τών οπαδών του:

«Τόν Φλωρίνης και ακολούθους του απέφευγα, διότι άπό. τής επιστροφής του
εκ τής εξορίας καί εντεύθεν, έδειξε δείγματα τινά, τά όποια ήξεύρετε και χιζεύρο-
μεν αναιρετικά τής πρώτης του ομολογίας, τά οποία ήμεΐς άμελετήτως καί έξ υπο-
ψίας παρανοήσαντες τόν άπεκηρύξαμεν. Εϊδομεν δμιος έν τφ μεταξύ θετούς δια-
στήματος, οτι εμμένει πιστός εις τήν όμολογίαν του, καί δέν έπραξε τι άπό οσα
τον ύποπτευόμεθα καί έκατηγ'ορούσαμεν, καί αυτός καί 6 περί. αυτών κλήρος, έξ
ού καί 'Αγιορεΐται, δταν δΙ τόν έπλησιάσαμεν καί ήκούσαμεν από στόματος του
τήν όμολογίαν καί τήν έξήγησίν του διά τά οσα εν τώ μεταξύ εϊχεν είπή κατά
καιρούς παρεξηγήσημα, τότ= τόν ήκολούθησα, διότι είδον οτι δέν υπήρχε ουδεμία
διαφορά μεταξύ μας. "Ωστε ένφ σεις φωνάζατε δτι έπεσα, έγώ σας λέγω δτι δέν
έπεσα, ούτε ήλλαξα φρόνημα ή σύστημα, ή βίαν ή άκρίβειαν, δπως, ήμην ει;ΐ«ι
καί μόνον ?τι ήνώθην μέ τόν "Αγ. Φλωρίνης, δπως και οί πρώην φυγάδες. . .».
(Ψευδεπίσκοποι Λκόσης καί Χατζής) (σελ. 2) .
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Τελεία διασάλευσις των φρενών της αυτού Π ανοσιολογιότητος! Έκ πλάνης
δ άνθρωπος απέφευγε τον Φλωρίνης και τους ακολούθους του. . . Έκ παρανοή-
σεως άπεκήρυξαν αυτόν, δια τα αναιρετικά της πρώτης του δμολογίας. . . Είδεν
ομιος εις διάστημα μιας βετίας δτι εμμένει πιστός εις την πρώτη του όμολογίαν
και δέν διέπραξε τι άξιον κατηγορίας, ούτε αυτός ούτε οι κληρικοί τ ο υ . . . Και
δια τούτο, επειδή είδεν τήν άλήθειαν ταύτην έπι μίαν δετίαν, Ιγραψεν εις τό τέλος
αυτής τήν περιλάληλον έπιστολήν του ό π. Άκάκιος κατά τοϋ πρώην Άγ. Φλωρί-
νης και τοϋ ίεροΰ του κλήρου και λαοΰ. . .

"Οταν δέ μετά τό δετές τοΰτο διάστημα και ευθύς μετά τήν συγγραφήν τής
επιστολής του ταύτης, έπλησίασε τον Φλωρίνης και ήκοισεν έκ στόματος του (τότε
διά πρώτην φοράν) τήν όμολογίαν του τόν ήκολούθησε, διότι είδεν, δτι ουδεμία
διαφορά υπήρχε μεταξύ μας. . . "Αρα λοιπόν αδίκως κατηγοροΰμεν αυτόν «δτι Ιξέ-
πεσε τής αληθείας, διότι μετέστη έκ τοϋ ψεύδους εις τήν άλήθειαν, δπερ τονίζει
κατωτέρω λέγιον: «Ευρέθη ή αλήθεια, και έν αυτή έγένετο ή μερική ενωσις, και
επιζητείται δλων τών άλλων ή ϊνωσις...» (σελ. 3) .

Παρά δμως τήν χαρμόσυνον ταύτην εβρεσιν τής αληθείας, εξακολουθεί δ π.
Άκάκιος νά είναι δ ίδιος, και απαράλλακτος, χωρίς νά άλλάξη φρόνιμα, σύστημα,
άκρίβειαν. . . Μόνον δτι Υ]νώθη μέ τόν πρ. "Αγ. Φλωρίνης. . . Και ήσπάσθη συνε-
πώς τά φρονήματα του. . . Και έγένετο δμόφρων και μέ τους δύο φυγάδας ψευδε-
πισκόπους, ών ή άρνησις τής Όρθοδοξίας και τά σαθρά φρονήματα των είναι γνω-
στά, χειρότερα και από τά φρονήματα τοϋ πρ. Δημητριάδος και τοΰ πρ. Φλωρίνης.

Είναι πασίγνωστον δτι οι άποστάται οδτοι ψευδεπ^σκοποι ώμολόγησαν κατά
τό 1935 προς τήν καινοτόμον Άρχιεπισκοπήν Αθηνών ειλικρινή μετάνοιαν, δτι
έπλανήθησαν οίκτρώς γενόμενοι Παλαιοημερολογΐται κ.λ.π. 'Η δέ Αρχιεπισκοπή
τών νεωτεροποιών τής Ελλάδος, εδέχθη αυτούς ώς πρεσβυτέρους ( ! ! ! ) Και οΰτω
ήρνήθησαν και τήν Όρθοδοξίαν και τήν Ίερωσύνην καΐ τήν Άρχιερωσύνην των.
Τους θεομπαίκτας τούτους εδέχθη ιός συνεπισκόπους του ό αχαρακτήριστος θεομ-
παίκτης και άρχιψευδεπίσκοπος πρ. "Αγ. Φλωρίνης. Διότι «οι όμοιοι όμοίοις πε-
λάζουσιν». "Ηδη δέ, επόμενοι τοις σαθροΐς και άντορθαδόξοις φρονήμασιν αυτών,
ου μόνον συμπροσεύχονται μετά τών καινοτόμιον Νεοημερολογιτών, άλλ' έκτελοΰσι
και Μυστήρια μέ τό Νέον εις Νεοημερολογιτικάς Εκκλησίας.. . Τοιούτοι πρέπου-
σιν ύμΐν αρχιερείς π. 'Ακάκιε. Όποιον τή άληθεία οίκτράτατον ναυάγιον καΐ κα-
τάντημα τής αύτοϋ πανοσιολογιότητος!

Αδτη έστ'.ν ή διαφορά ημών μετά τοΰ π. 'Ακακίου. Είμεθα λέγει δμόφρονες,
μέ τήν διαφοράν δτι οδτος εύρων τήν άλήθειαν, ήνώθη μετά τής παρατάξεως τοΰ
πρ. Φλωρίνης, και ήσπάσατο χαπεινώς, και εύλαβώς, και μετά δακρύων ειλικρι-
νούς μετανοίας τά φρονήματα αυτής!! ! Και τί Ι'στιν αλήθεια και ορθοδοξία κατά
τάς φρένας τοϋ πρ. Φλωρίνης και τής παρατάξεως του Εις τό νά λέγη και νά
έπαναλαμβάνη αδιαλείπτως δέ μίαν και τήν αυτήν ύπόθεσιν, τήν μεν πρωίαν^ το
ναί, τήν μεσημβρίαν τό ου, και τήν έσπέραν αμφότερα; συγχρόνως και τό ναί και
τό ου. . . Ποία δέ είναι ή αλήθεια τήν οποίαν εδρεν ό π. Άκάκιος; Ποίον δέ
τό ψεΰδος έξ οδ έχιορίσθη και ήνώθη μετά τής αληθείας; Και ποία τά ορθόδοξα
φρονήματα τοΰ Άγ. πρ. Φλωρίνης; Τίς ή «ύπό τών κανόνων έπιδεικνυομένη θεο-
λογική οδός» «ην έπ' άρχήθεν ήκολούθησεν οΰτος και ακολουθεί μετά τών οπαδών
του και μετά τής αύτοϋ II ανοσιολογιότητος τοΰ π. Άκακίου; "Ολα αυτά δύναται
τις νά τά εΰρη εις δλα τά συγγράμματα τοΰ πρ. Φλ(ορίνης, εις τά φυλλάδια, εγκυ-
κλίους, έπιστολάς και διάφορα άλλα δημοσιεύματα αύτοΰ άφορώντα τό ήμερολογια-
κόν ζήτημα. Επίσης δέ και ε'ις τάς συγγραφάς τοΰ π. Άκακίου.

Ήμεΐς χάριν συντομίας άφήνομεν δλα τά άλλα, τά δποΐα είναι αναρίθμητα
και φέρομεν ΐπΐ τάπητος τά εξής:
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Α'. Τήν ΙξαπολυθεΙσαν κατά τήν Ιην Ίοννίον 1944 προς τό δρθόδοξον χρι-
στιανικον πλήρωμα γνωστή ν έγκύκλιον του πρ. Φλο)ρίνης.

Β' . Τήν έξαπολυθεΐσαν εναντίον της εγκυκλίου ταύτης γνωστήν δημοσιευθεΐ-
σαν άναιρετικήν έπιστολήν τοΰ π. Άκακίσυ.

Γ". Τήν έξαπολυθεΐσαν επίσης κατά τάς αρχάς Ιονίου 1945 προς το Χρι-
στεπώνυμον πλήρωμα χαρμόσυνον ποιμαντορικήν έγκύκλιον τοΰ αύτοϋ Αγίου Φλω-
ρίνης, επί τη άνελπίστω μετάνοια και επιστροφή είς τήν άλήθειαν, τοΰ π. Άκα-
κίου και των δμοφρόνων αύτοΰ και δμοιοπαθών του. Και

*5Δ'. Τάς τελευταίας δύο έπιστολάς της αύτοϋ Πανοσιολογιότητος προς ήμας.
Εναντίον δέ της περί δ λόγος από 1.6.1944 εγκυκλίου τοΰ πρ. Φλωρίνης,

έγραψαν ου μόνον, ό π. Άκάκιος, άλλα καΐ δ Σεβ) τος "Αγιος Βρεσθένης δημοσιεύ-
σας και άναιρέσας τάς πλάνας και τάς κακοδοξίας αυτής δια λαμπρών επιχειρη-
μάτων της αληθείας.

Ιδού λοιπόν ή άλήθεεα, ιδού ή υπό των κανόνων έπιδεικνυομένη θεολογική
δδός, ην ήκολούθησε καί ακολουθεί δ Αρχιεπίσκοπος τοϋ π. Άκακίου καί δ περί
αυτόν γλάρος, ιδού τ ά . . . ορθόδοξα φρονήματα τοΰ Αγίου Φλωρίνης, ατινα έν
μετάνοια ήσπάσατο ευθύς ώς έξέστη τών φρενών αύτοϋ δ π. Άκάκιος. «Οι ψευδο-
διδάσκαλοι οδτοι, έξ ημών έξήλθον, αλλά ούκ ήσαν έξ ημών». Γράφει δ πρ. Φλω-
ρίνης δια τους Αρχιερείς τοΰ π. Άκακίου καί διά τους άκολουθοΰντας αυτόν.

«Παρεκτράπησαν είς πλείστας δσας άντικανονικότητας. . . πήξαντες ίδιον θυ-
σιαστήριον καί σχίσαντες οδτω τον αρραφον χιτώνα τοΰ Χρίστου. . . έδημιούργη-
σαν πράγματι Σχίσμα είς τους κόλπους της ορθοδόξου παρατάξεως ημών. Τότε
καί ημείς. . . ήναγκάσθημεν μετά λύπης νά δεχθώμεν τήν άπόσχισιν αυτών καί να
στερήσωμεν αυτούς καί τους οπαδούς αυτών της ευλογίας ημών. "Εκτοτε οδτοι
άπαλλαγέντες της πνευματικής δικαιοδοσίας και κηδεμονίας ημών έξετραχηλίσθη-
σαν εις τοιαύτας άντικανονικάς καί έγκληματικάς άπό εκκλησιαστικής απόψεως πρά-
ξεις, ώστε... έρωτώμεν τους παρασυναγώγους επισκόπους καί τους άκολουθοΰντας
αυτούς κληρικούς καί λαϊκούς, πόθεν καί έκ ποίας εκκλησίας άρύονται οδτοι τό
κανονικόν χΟρος, τών εκκλησιαστικών πράξεων αυτών άφοΰ άπεσχίσθησαν παρ' ημών»;

Λέγει δηλονότι δ πρ. άγιος Φλωρίνης δτι δ π. Άκάκιος είναι παρασυνάγω-
γος καί σχισματικός, άνευ της άγιαστικής χάριτος, ώς αποσχισθείς της ορθοδόξου
εκκλησίας, είς ην άνήκουσιν ή τε παράταξις τοΰ πρ. Φλωρίνης καί αί παρατά-
ξεις τών Νεοημερολογιτών καί μνημονευόντων! Τοΰτο διασαφηνίζει καθαρά καί
ξάστερα κατωτέρω λέγων: «Κατά ταΰτα ημείς οι Παλαιοημερολογΐται, δσω. . .
καί αν παρουσιαζώμεθα κατά τό φαινόμενον ώς έχοντες ιδίους ευκτή-
ριους οϊχους, καί ιδίους λειτουργούς, ούχ ήττον δμως.. . άποτελοΰμεν έν τη κα-
νονικότητι, ουχί ίδιαιτέραν Έκκλησίαν εκείνης, μεθ' ής διεκόψαμεν προσωρινώς
διά λόγους Κανονικούς τήν έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν. Οί άλλοίαν γνώιχην περί
τούτοο έχοντες παρασυνάγωγοι Επίσκοποι, περιπίπτουσιν είς τήν αίρεσιν τοΰ Προ-
τεσταντισμού κα ίτελοΰντες τά Μυστήρια έν ονόματι ανυπάρκτου Εκκλησίας, στε-
ροΰνται πάσης χάριτος, ής ταμειοΰχος τυγχάνει πάσα ανεγνωρισμένη όρ^ό?ιοξος
Εκκλησία. Διότι ας μας είπωσιν οδτοι, είς ποίαν έκκλησίαν άνήκουσιν άφοΰ έκή-
ρυξαν και έν ενεργεία Σχισματικήν τήν αύτοκέφαλον έκκλησίαν της Ελλάδος, έν
ονόματι της δποίας ετυχον παρ' ημών τοΰ Επισκοπικού βαθμοΰ, τη έπιφοιτήσει
τοϋ Π αναγίου Π νεύματος» ;

Λέγει δθεν σαφέστατα διά τών ανωτέρω δ Αρχιεπίσκοπος τής αύτοϋ πανο-
σιολογιότητος, δτι οί επίσκοποι Βρεσθένης καί Κυκλάδων καί δ π. Άκάκιος, και

(Συνέχεια εις τήν σελίδα 351)



ΚΗΡΥΕ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 351

51) Λαϊκός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Νί£α), μέλος τοϋ Συμβουλίου της Μόσχας
Έφονεύθη εις τήν Οϋφα ιό 1918

52) Ιερεύς ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ. Έξετελέσθη εις τό Χάρκοβον μετά από
βασανισμόν, εις ήλικίαν 80 ετών.

53) Ιερεύς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΈΕετελέσθη γυμνός εις ένα νεκροταφείο
και άφοΰ προηγουμένως τοϋ έκοψαν τήν δεξιά χείρα, διά νά μήν δύναται
νά κόμη τό σημεϊον τοϋ Σταυροϋ. Οι εκτελεστοί του άπηγόρευσαν τήν
ταφή τοϋ λειψάνου του, τό όποιον εγκαταλείφθηκε διά νά κατασπαραχθΓ)
άπό τους σκύλους.

54) Ιερεύς ΓΑΒΡΙΗΛ (Μοκώφσκι). Διεμελίσθη διότι κατάκρινε τήν
Κομμουνιστική φαυλότητα "Οταν ή σύΖυγός του προσεπάθησε νά περισυλ-
λέζη τά τεμάχια τοϋ λειψάνου του, συνελήφθη κα'ι έζετελέσθη και αυτή,
άφοϋ προηγουμένως της έκοψαν τάς χείρας, τους πόδας και τό στήθος.

(Συνεχίζεται)

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ της σελίδος 342)

πάντες οί μή άκολουθοΰντες τον πρ. Φλωρίνης Αιρετικοί, Προτεστάντες, δτι τε-

λοϋντες Μυστήρια έν ονόματι ανυπάρκτου εκκλησίας, στερούνται πάσης χάριτος,

επειδή άπεκήρυξαν ως Σχισματικήν έν ενεργεία τήν αύτοκέφαλον έκκλησίαν της

Ελλάδος, ήτις εστίν ανεγνωρισμένη Όρθόδοξας Εκκλησία, καί ταμειοΰχος της

θείας Χάριτος. "Οτι 6 Φλωρίνης (καί οί οπαδοί του, π. Άκάκιος και λοιποί) , α-

νήκει είς τήν μετά τήν Νεοημερολογιτών καί Μνημονευόντιον Έκκλησίαν, έν ονό-

ματι της οποίας μεταδίδει τήν θείαν χάριν τοΰ "Αγίου Πνεύματος εις τους οπαδούς

του. "Οτι μόνον τά Μυστήρια τών Νεοημερολογιτών των Μνημονευόνεων καί τοΰ

πρ. Φλωρίνης είναι έ'γκυρα, τά 5έ Μυστήρια τών μη άκολουθούντιον αυτούς καί

μή αποτελούντων μίαν μετ' αυτών Έκκλησίαν είναι άκυρα. Καί εξακολουθεί 6

πρωτοφανής ο(>τοζ είς τοιαύτας ανισορροπίας καί πλάνας καί τρέλλας ψευδαπόστο-

λος καί ψευδοδιδάσκαλος λέγων: «Γνωστού δέ δντος, δτι ουδεμία τών έπί μέρους

ορθοδόξων 'Εκκλησιΰ)ν, τών ισταμένων έπί τοΰ εδάφους τοΰ Πατρίου καί 'Ο^θο-

δόξου Εορτολογίου άνεγνώρισεν αυτούς, οϊχο^εν εννοείται δτι οδτοι δεν άνήκου-

σιν ε!ς Όρθόδοξον Έκκλησίαν καί συνεπώς δεν δύνανται νά έχωσιν ιδιότητα Όρ-

%όΖοΈ,ο^, αλλά Π ροτεσταντικήν. . . Ίδοϋ διατί οί Παρασυνάγωγοι Επίσκοποι Βρε-

σθένης καί Κυκλάδων (καί οί άκολουθοΰντες αυτούς) , δεν δύνανται νά εχωσιν Όρ-

θόδοξον Χάριν καί δικαίωμα νά μεταδώσωσιν ταύτην είς τους άκολουθοΰντας αυ-

τούς . . .».
(Ή συνέχεια της επιστολής ταύτης είς τό επόμενον)


