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* Β' ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΗΛΩΤΩΝ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ ΑΚΑΚΙΟΝ ΠΑΠΑΝ
(Συνέχεια εκ τοΰ προγ|γου;ιένου)

"Ιδού η λαμπρά αλήθεια, τήν οποίαν εόρεν ό άξιο; πολλών θρήνων και στε-
ναγμών π. Άκάκιος. . . ! Ιδού τα ορθόδοξα φρονήματα τοΰ πρ. Φλωρίνης, τα 6
ποϊα ήσπάσθη και ακολουθεί ή αύτοϋ ΙΙανοσιολογιότης! Ιδού Ί· θεολογική οδός,
ή Ιπιδεικνυομένη ύπό των ιερών Κανόνων, τήν οποίαν ακολουθεί ό νεοφανής Κα-
νονολόγος και θεολόγος (ίνα μή εΐπωμεν μωρολόγος και άερολόγος) πρ. Φλωρί-
νης μετά τών οπαδών τ ο υ ! . . . "Ιδού δ ί'σιος δρόμος, ή ίσια στράτα τής "Ορθοδο-
ξίας, τήν οποίαν δφείλομεν κατά τόν πιστον οπαδόν αύτοΰ Παπαακάκιον. να άκο-
λουθήσωμεν πάντες, εάν θέλωμεν να γίνωμεν Όρθόδοξοι και σωθώμεν. . .

Τονίζει δηλαδή ανωτέρω δ πρ. μέν άγιος Φλωρίνης, νϋν δέ "Αρχιεπίσκοπος
τής όμόφρονός του παρατάξεως, δτι ανήκει οϊίίος μετ" αυτής ώς άνεγνιορισμένος
Επίσκοπος, εις τήν άνεγνωρισμένην Όρθόδοξον Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών
και τήν Αύτοκέφαλον Έκκλησίαν τής Ελλάδος, ήτις έστ'ι ταμιοΰχος τής (Ιείας χά-
ριτος, εξ ής οϋτος άρύεται >:αί μεταδίδει εις τους ύπ' αυτόν. . . Και είναι τοις πάσι
γνωστόν, δτι ού μόνον ή Εκκλησία αΰτη δέν αναγνωρίζει αυτόν ώς οΐ'χ.ειο^, ούδε
ό): έπίσκοπον, καθαιρέσασα αυτόν και άποκηρύξασα ώς παρασυνάγωγον και σχι-
σματικόν, αλλά και αυτή ή Εκκλησία τών Ίζροαολύμων κατά τήν γνωστήν έπί-
σκεψίν του εις αυτήν. . . Κα'ι είναι συνεπώς σφόδρα ακαταλόγιστος καϊ Ι ξ ω φρε-
νών ταϋτα ώς ανωτέρω φρενών. Τονίζει επίσης, ωσαύτως παραλογιζόμενος, δτι ο'ι
;ινημονεύοντες, αί επί \ιέροοζ ΙΙαλαιοημερολογιτικαί Έκκλησίαι, αί'τινες άνα-
γν«)ρίζουσιν ώς άδελφάς και "Ορθοδόξους τάς Νεοημερολογιτικάς, μεθ' ών συγκοι-
νωνοΰσιν εν πάσι πνευματικές, ώς Ιχουσαι πάσαι. . . έγκυρα τά Μυστήρια αυτών,
κα'ι ώς άποτελοΰσαι τ ή ν . . . Μίαν, Άγίαν, Καθολικήν και Άποστολικήν Έκκλη-
σίαν, είναι εν τάξει, "Ορθόδοξοι... Κα'ι είναι αυτονόητον οτι οι μή συγκοινω
νουντες αύτοΐς, είναι σχισματικοί και αιρετικοί. . . "Εκ τού-ζου δ; γίνεται καταφα
νής ή μεγάλτ^ ανοησία κα'ι τρέλλα πολλών οπαδών τοϋ πρ. Φλωρίνης, ιδία Αγιο-
ρειτών, οί'τινες κατά τά φρονήματα του αογον Οζολόγου Κανονιολόγου και Αογματο-
λόγου "Αρχιεπισκόπου των, κακώς και άντοορθοδόξως δέν έπικοιν<»νοϋσι με τους περί
ών ό λόγος "Ορθοδόξους αδελφούς των. Διότι γίνονται ούτοι ΙΙαοασυνάγωγοι, Σχ:-
σματικοί κα! Αιρετικοί, και ν.ς μή αυταπατώνται νομίζοντες δτι δέν είναι τοιούτοι. . ,
Πολλώ οέ μάλλον καθ" όσον κατά τά ώς άνω φρονήματα τής Διοικούσης Ιεραρ-
χίας τής παρατάξεως των, οφείλουσι κα'ι υποχρεούνται ού μόνον νά συγκοινωνώσιν
έν πασιν ελευθέριος μετά τών Ορθοοόξιον αδελφών των τών ισταμένων έπί του ίδά
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φους τοΰ Πατρίου Εορτολογίου, άλλα και μετά τών Νεοημερολογιτών τών ανηκόν-
των εις «άνεγνωρισμένας Όρθοδόξους Εκκλησίας»... Διότι οί Νεοημερολογΐται
και Παλαιοημερολογϊται οδτοι μετά τών οπαδών τοϋ πρ. Φλωρίνης και τοδ πρ.
Δημητριάδος, άνήκαυσιν εΕς μίαν και τήν αυτήν Έκκλησίαν, ήτις κατ' αυτούς εί-
ναι ή μόνη ταμιοΰχος και χορηγός της Θείας Χάριτος. . . Και έα' όσον αϊ έπί μέ-
ρους Όρθόδοξοι Έκκλησίαι αϊ ΐστάμεναι επί τοϋ εδάφους τοΰ Πατρίου Εορτολο-
γίου, είναι έκεϊναι αϊ Ιχουσαι παρά Θεοϋ τήν αρμοδιότητα εις το νά συνιστώσιν
Αυτοκέφαλους Εκκλησίας, Όρθοδόξους, η νά χωρίζωσ: και νά καταδικάζωσι τά:
καινοτόμους και κακοδόξους ώς Σχισματικάς, ή Αίρετικάς έν ενεργεία, διατί οί έν
λόγω οπαδοί τοΰ πρ. Δημητριάδος και τοΰ πρ. Φλωρίνης δέν συγκοινιονοΰσιν ελευ-
θέρως μέ τους ^Ορ^οζόςΌυς αδελφούς των τούτους; Διότι. . . άπαντες οδτοι, αποτελούσα
μετά τοϋ προδομένου εις τρέλλας σοφιστείας και πλάνας άργ_·ηγοϋ των, μίαν πεπλα-
νημένην και έξωφρενικήν παράταξιν, /είρονα εις πλάνας εις κακοδοξίας και τρέλ-
λας, τών Νεοημερολογιτών και Μνημονευόντων. . . Και έάν οί άλλοι — είτε έν
γνώσει, εί'τε έν αγνοία — είναι τοιούτοι, πεπλανημένοι, ανισόρροποι κα'ι τρελλοί,
πόσον είναι ή αύτοΰ Πανοσιολογιότης, ή δποία επιμένει οτι τόσον δ Φλωρίνης δσον
και αυτή δέν άπλανήθησαν το παράπαν ουδέ παρεξέκκλινον της ευθείας δδοϋ της
Όρθοδοξίας της έπιδεικνυομένης υπό των ιερών κανόνων;

Το δτι δ πρ. Φλωρίνης έθεώρει τον παπα-Άκάκιον Παρασυνάγωγον, Σχισμα-
τικόν, Αίρετιχόν, Προτεστάντην, τοΰτο γίνεται τοις πάσιν δήλον, ου μόνον έκ της
άνοηέρω πασίγνωστου εγκυκλίου αύτοϋ, άλλα και έκ τής σοβαρής επίσης ποιμαν-
τορικής εγκυκλίου του — της δημοσιευθείσης εις τό ύπ' αριθ. 3 φύλλον τοΰ Κή-
ρυγ,ος τών Γνησίων Όρθοδόξων Χριστιανών, — διά ττ^ς δποίας, ούτος αναγγέλλε!,
χαρμοσύνως τήν έπιστροφήν ώς ασώτου υίοΰ εις τήν Όρθοδοξίαν τοΰ π. Άκακίου.

Ιδού τό σχετικόν κείμενον: «Ωσαύτως μετά τής αυτής /αράς κα'ι ψυχικής
άγαλλιάσεως, εύαγγελιζόμεθα πάσιν ύμΐν, δτι και οι Πανοσιολογιώτατοι Άρχιμαν-
δρΐται κύριοι Άκάκιος και Κοσμάς, πεισθέντες δτι ήμεΐς έμμένομεν πιστοί και
ακλόνητοι εις δσα εξ αρχής τοΰ αγώνος έκηρύξαμεν. . . και ζητήσαντες οι' αιτή-
σεως (ήτις βεβαίως ώς λίβελλος απαραιτήτως γίνεται ύπδ τών Παρασυναγώγοιν,
τών Σχισματικών και Αιρετικών, προκειμένου οδτοι νά προσέλθωσιν ταπεινώς ίίς
τάς τάξεις τών Όρθοδόξων) , έν ή έξέφραζον την λύπην αυτών και τόν έκ π α ρ α-
ν ο ή σ ε ω ς γενόμενον άπ' ημών άποχωρισμόν, ώς και τόν πόθον αυτών δπως έπα-
νέλθωσιν εις τους κόλπους τής Όρθοδόξου παρατάξεως ημών. . . ευχάριστους και
π α τ ρ ι κ ώ ς ϊ^Ι^οντο και οδτοι αποδεκτοί παρ' ήμΐν.. .».

Έξ δλων τούτων εξάγεται τό λογικόν συμπέρασμα δτι δ αξιοθρήνητος π. Ά-
κάκιος εξελίχθη και ύπεξηργάσθη, ύπό τοΰ πονηροϋ Διαβόλου κατά τό σύστημα
τής πονηρευομένης παρατάξεως τοΰ πρ. άγ. Φλιορίνης, εις μέγαν ψεύστην και δια-
στροφέα τής αληθείας εις μέγαν λαοπλάνον και άθεόφοβον φρεναπάτην και απα-
τεώνα. Διότι δέν εδρεν ώς ψευδώς διϊσχυρίζεται τόν Φλωρίνης δμόφρονα αύτοΰ κα'ι
ημών, άλλα αυτός δ π. Άκάκιος διά τινας γνωστούς λόγους. . . έξέστη τών "φρε-
νών αύτοΰ και ήσπάσατο δήθεν ώς ορθόδοξα τά ώς άνω κακόδοξα φρονήματα τοϋ
άφθαστου εις τοιαύτας πλάνας καΐ κακοδοξίας και παραφροσύνας πρ. άγ. Φλωρίνης.

Και διά τοϋτο, παρά. τά ανωτέρω και πλείστα ετέρα σαθρά και πεπλανημένα
φρονήματα τοΰ άξιοδακρύτου πρ. Φλωρίνης, άτινα ή αύιοΰ Πανοσιολογιότης ύγιαί-
νουσα ποτέ ταΐς φρεσίν όρθοδόξως διήλεγξε και άνεσκεύασε, πειράται διά πολλών
ανοησιών νά καταπείσττ] ημάς., (άλλ' εις μάτην και εις βάρος της) , δτι ουδέποτε
αΰτη έπλανήθη, δτι κρατεί τήν άκρίβειαν τής ορθοδοξίας, ώς ήμεΐς, κα'ι δτι μεταξύ
αυτής και τοΰ πρ. Φλωρίνης και ημών ουδεμία Δογματική ή Κανονική διαφορά
υπάρχει τ;λήν μικράς τίνος παρανοήσεως έκ [χέρους ημών. . . Και επί τέλους, ίίς
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έπισφράγισιν της αυτόχρημα τρελλής του επιδιώξεως ταύτης, τονίζει, δτι εδρεν
αυτή τήν άλήθειαν. . . (τά ανωτέρα) δηλονότι άντορθόδοξα καί αντιχριστιανικά φρο-
νήματα τοϋ άπατεώνος πρ. Φλωρίνης) , ή'ν άλήθειαν, — λέγει δ ΙΙαπακάκιος προ;
άποπλάνησιν, — καί ημείς θάττον ή βράδιον θ' άσπασθώμεν. . .

Είναι ϊδιον των έκπιπτόντων της αρετής, της αληθείας, της πίστεως, να μετέρ-
χωνται παν θεμιτόν καί άθέμιτον, πάσαν σατανικήν πονηρίαν, δια να σύρωσι καί
κατακρημνίσωσιν εις τον ίαυτόν βάραθρον της απώλειας ει δυνατόν, απαντάς «'ίνα
μή μόνοι έν άσχημοσύνη διατελώσιν», δπως λέγει καί ό σοφός Βρυένιος, όπως γνω-
ρίζεχα* καί δπως εφαρμόζεται π. Άκάκιε. . . Καί προσπαθούσαν οί τοιούτοι δια να
παρουσιάσωσι το βάραθρον, ί'σιον δρόμον της σωτηρίας, τήν νύκτα ήμέραν, τό σκό-
τος φως, τήν κόλασιν παράοεισον. . . Άλλ' «ούαί οι λέγοντες τό σκότος φώς καί
τό πικρόν γλυκύ κ.τ.λ.».

Έπέσατε καί έξεπέσατε της αληθείας καί τής Όρθοδοξίας καί λέγετε δτι ου-
δέποτε έξεπέσατε, εις ουδέν Ιπλανήθητε, άλλα βαδίζετε τήν πραγματικήν δδόν τής
Όξρ

θέλετε μήπως αποδείξεις π. Άκάκιε καί αποδείξεις πειστικωτάτας, έγκυρους,
αύθεντικωτάτας δι' δπερ λέγομεν; Παρουσιάζομεν ήμΐν προς τοϋτο τήν αυτήν Παν-
οσιολογιότητα. "Εχετε πίστιν κρος αυτήν; "Εχετε εμπιστοσύνην; "Εχετε μήποις
καμμία αμφιβολία εις τους λόγους της; Αυτή λοιπόν υποστηρίζει καί διαβεβαιοι
μεθ' δλας αυτής τάς δυνάμεις καί με ακαταμάχητα επιχειρήματα πανθ' δσα έγρά-
ψαμεν εις τήν παροΰσαν καί εις τήν προηγουμένην ημών προς αυτήν έπιστολήν
περί τοδ πατρός Άκακίου, περί τοϋ αρχιεπισκόπου αύτοϋ, καί περί δλης εν γένει
τής παρατάξεως αύτοϋ. . .

Πιστεύσατε δθεν προς αυτήν, ήτις δ\\ολογει διαρρήδην τάς πλάνας, τάς κακό-
δοξίας, τάς ανισορροπίας, τάς πονηρίας, τάς άθεοφοβίας, τάς διαφόρους τρέλλας καί
μωρίας καί ανοησίας τοϋ πρ. Φλωρίνης καί ενός εκάστου ρασοφόρου μέλους τής
παρατάξεως αύτοΰ. . .

Πιστεύσατε εις τάς αναμφισβήτητους διαβεβαιώσεις αυτής, καθ' ας δ π. Ά-
κάκιος έξέστη τή άληθεία των σοφ<7)ν φρενών αύτοΰ, δτι εξέπεσεν ώς αληθώς τής
αληθείας καί τής Όρθοδοξίας, δτι κατέλειψε τό υπέρ ήλιον λάμπον φώς τής εκ-
κλησιαστικής αληθείας, καί έκλείσθη μέσα εις τό βαθύτατον σκότος τών πεπλανη-
μένων φρονημάτων ενός ψευδοδιδασκάλου,. ώς ακαταλόγιστου καί απαράμιλλου εις
νοοτροπίας νοοβλαβοΰς, παίζοντος αντιχριστιανικούς έν ού παικτοΐς, θεατρίζων και
κατεξευτελίζων τά ιερά καί δσια τής Όρθοδοξίας καταπολεμών τήν άκρίβειαν τών
εκκλησιαστικών παραδόσεων δια μωρών καί άνοήτων σοφιστειών του καί διά τή;
α κ μ α ί α ς γ ε ρ ο ν τ ι κ ή ς τ ο υ ύψηλοφροσύνης, προκαλέσας τοιαύτην
σύγχυσιν καί άκαταστασίαν εις τήν Έκκλησίαν τοΰ Χρίστου, τοιαύτην βαβυλωνίαν,
διά τήν οποίαν είναι άξιος — μετά τών αμέσων οπαδών καί υποστηρικτών του, —
αντί προσδοκώμενων επαίνων καί εγκωμίων, ώς δήθεν στυλοβάτου τής εκκλησια-
στικής αληθείας, ά φ ο ρ ι ε μ ο ΰ μ ά λ λ ο ν κ α ί α ν α θ έ μ α τ ο ς . Αύτη
είναι ή αλήθεια π. Άκάκιε. Αύτο είναι τό φώς τής ακραιφνούς Όρθοδοξίας. Πανθ'
δσα δέ ύμεΐς μετά τοΰ αρχιεπισκόπου υμών γράφετε, ά.πονγ.οποϋν προς συγκάλυ-
ψιν τής πτώσεως σας, προς συσκότισιν τοΰ φωτός τής Εκκλησιαστικής αληθείας.

Πλανασθε δμως, άπατα^θε καί ματαιοπονείτε. Ή δημοσιευθείσα επιστολή σου
καί τά έν γένει συγγράμματα δλων σας, είναι σφοδρώς πολέμια των ήδη επιδιω-
κομένων πονηρών σκοπών σας. . . Ή επιστολή σου αυτή είναι τό αίώνιον αίσχος
σου!.. Είναι ή είκών τής οίκτρας καταστάσεως σου!.. Είναι ή βίβλος, ήτις έν
ήμερα τής φοβέρας καί φρικτής υπό τοΰ θεοΰ Κρίσεως θά άνοιχθή προς άφευκτον
αίώνιον καταδίκην σου, έάν δέν σπεύσΐί)ς νά προσαρμασθής προς αυτήν, προς τό
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πνεϋμα αυτής ώς καί πρότερον.' Τίς διεξερχόμενος τήν Ιπιστολήν σου ταύτην καί
δλα τά συγγράμματα δλων υμών καί μανθάνων καλώς τους ήδη επιδιωκομένους
υμών ΰν,οκοΰς, τά ήδη φρονήματα υμών, τάς ενεργείας, τάς μεθοδείας, τά ποικίλα
πονηρά, συστήματα υμών της παρατάξεως σας, δεν θά σχς αποκήρυξη ευθύς αμέσως
ώς φρενοβλαβείς, φρενατάτας καί απατεώνας; Τις δέ δύναται νά δώση πλέον έμπι-
στοσΰνην προς υμάς, τους άπαρνουμένους τήν Ιδίαν των ύπόστασιν, τους μή έχον-
τας πίστιν καί έμπιστοσύνην προς εαυτούς καί προς αλλήλους, προς τους λόγους
τ<ι)ν, προς τά φρονήματα των, προς τά έργα των; Καί τίς δύναται τοιούτους δντας
ν' άκολουθήση αυτούς; Εί'πομεν δτι μόνον τυφλοί καί μόνον δμοιοι αυτών κατά τάς
φρένας δύνανται ν' άκολουθήσωσιν αυτούς.

Τοΰτ' αυτό παραδέχεται καί διακηρύττει και αυτός δ π. Άκάκιος, λέγων περί
της αύτοΰ Πανοσιολογιότητος καί τοΰ Αρχιεπισκόπου αυτής κα! της παρατάξεως
αυτού καί τοις άλλοις καί τά έξης:

«Είσθε έτεροκίνητον όργανον (Σεβασμιώτατε) καί άγεσθε καί φέρεσθε ώς
κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος. . . ή εντολή τοΰ Χρίστου είναι ναί, ναι ου, ού
τό δέ πλεΐον αυτού έκ τοϋ πονηρού έστι. Σεΐς δμως Σε5) τε ούδαμοΰ καί εις ουδέν
ζήτημα έχετε μίαν στάσιν αλλά ποικίλην αναλόγως ποΰ σας συμφέρει. Ουδεμία ει-
λικρίνεια καί εύθύτης σας στολίζει, άλλ' αστάθεια καί έπιπολαιότης καί νύκτα και
ήμέραν καί γλυκύ καί πικρόν καί φώς καί σκότος, τά πάντα συγχρωτίζετε αρκεί
νά έπιπλεύσητε εις τήν ύπόθεσίν σας. . . Ή αιώνιος πάντοτε ακαταστασία εις τους
λόγους καί τάς πράξεις σας πού σας χαρακτηρίζει. . . ΙΙλήν δμως Σεβ)τε, θά εί-
ναι εντελώς ανόητος όστις ακούει εσάς...». «Καί πώς έχετε τήν άπαίτησιν νά
εχωμεν τήν έμπιστοσύνην εις υμάς καί νά σας άκολουθήσιομεν;*

Αυτά εγραφεν δ π. Άκάκιος δταν ήτο εις τάς φρενας του. εις τήν δημοσιευ
θεΐσαν κατά τοϋ Φλωρίνης έπιστολήν του. Γενόμενος δμως «εντελώς ανόητος» διότι
ήκουσεν, ήκολούθησε καί ύπετάχθη τυφλώς εις τόν οιελεγχόμενον ύπ' αύτοΰ ώς
φρενοβλαβή, δτι τόσον αυτός δσον καί δ πρ. Φλωρίνης, ϊΐναι εν άπολύτω τάξει και
δτι ουδέποτε το παράπαν καί εις τό ελάχιστον έπλανήθημεν. . . Ασχέτως εάν ό πρ.
Φλωρίνης είναι τοιούτος καί χειρότερος ώς τόν περιγράφει καί ασχέτως εάν ενίοτε
κλαίων καί δδυρόμενος λέγει: «Έφρόνησα υπέρ δ φρονή*σαι. . .>- κλπ.

ΕΕναι λοιπόν τ·;) άληθεία άξιος θρήνων μετά τοϋ άρχηγοΰ του καί μετά πάσης
της παρατάξεως του. Καί ουδείς δύναται δικαίως νά κατηγορήση ημάς επειδή κατ'
επανάληψιν εις τήν παροΰσαν άποκαλοϋμεν αυτούς φρενοβλαβείς κτλ., άφοΰ αυτοί
οι ίδιοι άποκαλοϋσι καί παρουσιάζουν εαυτούς καί αλλήλους ώς τοιούτους και αυτή
είναι ή πραγματική αλήθεια. Καί φέρομεν προς διαπίστωσιν τό έξης παράδειγμα:

Είναι γνωστόν δτι οι καινοτόμοι — Οικουμενικός Πατριάρχης, Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών καί λοιποί —, άποκαλοΰσιν ημάς Παρασυναγώγους, Σχισματικούς,
Αιρετικούς, Προτεστάντας, φρενοβλαβείς, ανόητους, ζουρλωτάς κλπ. Έάν ήμεϊς λ.χ.
δμοφρονήσωμεν, ύποταχθώμεν καί μνημονεύωμεν αυτούς άφ' ενός καί άφ' έτέρου^δια-
κηρύσσωμεν δτι τόσον αυτοί, δσον καί ήμεΐς, είμεθα -έν άπολύτω τάξει, δτι αυτοί
βαδίζουν ορθώς τήν υπό τών ιερών Κανόνων έπιδεικνυομένην θεολογικήν δδόν, δτι
ούτε ήμεΐς, ούτε αυτοί τά παράπαν έπλανήθησαν, δτι ήμεΐς ένωθέντες μετ' αυτών
κρατοΰμεν τήν αυτήν άκρίβειαν, ώς καί πρότερον.- τήν αυτήν πίστιν, τά αυτά φρο-
νήματα κλπ. καί δτι ο£ μή εισέτι ένωθέντες, άλλ' ελέγχοντες τους ένωθέντας ο>ς
φρενοβλαβείς, αργά ή σύντομα θά σπεύσουν νά ένωθοΰν καί ν" άσπασθοΰν τά φρο-
νήματα τοΰ Αρχιεπισκόπου καί τών δμοίων του κλπ. θά Ιχωμεν, έρο>τώμεν, τό δι-
καίωμα ν' άποκλείσωμεν τά δικαιώματα εις τους λογικούς ανθρώπους από τοϋ νά
άποκαλώσιν ημάς φρενοβλαβείς, ψεύστας καί απατεώνας, έφ δσον πράγματι Ιν
τοιαύτη περιπτώσει —δπερ μή γένοιτο εις ούδένα — θά γίνωμεν καί θά άπεργα-
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σθώμεν τοιούτοι ύπό τοΰ Σατανα; Τοιούτον τι ακριβώς έπαθε και ή αύτοϋ Πανοσιν
λογιότης καί οί δμοιοπαθεΐς αυτής και δεν εχουσι καθόλου τό δικαίως να κατα-
κρίνωσιν ημάς δι' άπερ ανωτέρω περί αυτών γράφομεν. Λέγει ψευδόμενος εις τήν
προς ημάς έπιστολήν του δ π. Άκάκιος, δτι ήκουσε δια πρώτην φοράν από τοϋ
στόματος τοΰ πρ. Φλωρίνης, — τον όποιον δια πρώτη φοράν από Ιδετίας συνήν-
τησε —, νά ομόλογη δτι και αυτός τά αυτά φρονεί ώς καί ήμεΐς, πλην τοΰ «δυνά-
μει» και «κατ' ούσίαν» καί «ενεργεία», τά δποΐα ημείς άμελετήτως καί έξ υποψίας
παρεξηγούμε ν κακώς καί παρανοοΰμεν καί δτι κρατεί τήν πρώτην του δμολογίαν,
ήτις εστίν ή αυτή ομολογία ημών χωρίς νά κηρύξη θετικώς εναντίον της ορθής
ήμών^ ομολογίας, (ήτις ώς γνωστόν συνίσταται εις τήν πίστιν ημών, δτι ή καινοτό-
μος εκκλησία είναι κατ' ούσίαν σχισματική, δτι τά μυστήρια αυτής είναι άκυρα,
άμοιρα τής άγιαστικής χάρ'.τος τοΰ Παναγίου Πνεύματος, δτι απαραιτήτως οίον
νά άναμυρώνωνται τά βρέφη τών Νεοημερολογιτών κλπ.) .

Αυτά γράφει δ π. Άκάκιος μετά τό πεσεΐν αυτόν.
Πρό ολίγων δμως ημερών τής πτώσεως του, Ιγραφε προς τόν πρ. Φλωρίνης,

μετά τήν Ι'κθεσιν τής ορθής ομολογίας ημών τά έξης: «... δσοι βαπτισθούν μέ
τό εκείνων βάπτισμα (τών Νεοημερολογιτών) , ούτοι επιστρέφοντες εις τήν Όρθο-
δοξίαν Ιξάπαντος τρόπου πρέπει νά χρίωνται από τους πιστούς μέ τό "Αγιον Μύ-
ρο^, καί ούτω νά μεταλαμβάνουν, — λέγει δ Μ. Βασίλειος διά τους Σχισματικοϋς.
Αυτό γνωρίζοντες ήμεΐς άγ. Φλωρίνης έφαρμόζομεν άπ' αρχής καί έπιμένομεν, ένώ
σεις καταργείτε λέγοντες ατι καί τά βαπτισμένα παιδιά μέ τό νέο είναι βαπτι-
σμένα έν τάξει!! καί δεν θέλουν άναμύρωσιν. Ένάμισυ έτος (έπί εν καί ήμισυ δη-
λονότι έτος διαρκώς) μετά τήν έπιστροφήν σας έκ τής εξορίας, μας έπιέζατε καί
καλά νά μή άναμυρώνωμεν καί νά οεχώμεθα τά μυστήρια τών Νεοημερολογιτών
ώς τέλεια καί έν πλήρει τ ά ξ ε ι ! ! ! . , είς τήν Χαλκίδα έβιάζατε τόν ιερέα νά κοι-
νωνήση τό μωρό τό βαπτισμένο μέ το νέον, χωρίς νά έ'χη άναμυρωθή μέ τό II α-
λαιόν, λέγοντες δτι είναι εντάξει βαπτισμένον τό παιδί καί δέν χρειάζεται άναμύ-
ρωσιν, έξ οΰ και έγινε μεγάλη φασαρία άπό τους Χαλκιδεΐς καί ήρχισε τό αναμε-
ταξύ μας σχίσμα. Διατί δέν πείθεσθε είς τόν "Αγ. Βασίλειον, μήπως είσθε ανώτε-
ρος εκείνου; Ό δέ Δημητριάδος διά νά μάς πείσ^ καί αυτός νά μή άναμυρώνωμεν
μας έλεγε . . .».

Καί κατωτέρω δ π. Άκάκιος παρουσιάζει τόν πρ. Φλωρίνης μέ άπτάς απο-
δείξεις ώς τέλειον Νεωτεριστήν, ώς καταργοΰντα τό κάλυμμα τών γυναικών έν τή
προσευχή, ιός καταργοΰντα τάς περί τών κατηχουμένων εις τήν Λειτουργίαν εύ-
χάς κλπ. Καί γενικώς ή αύτοϋ Πανοσιολογιότης παρουσιάζει εις τήν έν λόγω έπι-
στολήν αυτής, τόν πρ. Φλωρίνης μέ αναμφισβήτητους αποδείξεις, ώς πιστεύοντα άκρα-
δάντως καί κηρύξαντα πολλάκις εγγράφως καί προφορικώς καί είς επ^χοο·^ αυτής
καί άλλων τά εξής:

α' . "Οτι ή Εκκλησία τών Νεωτεριστών, είναι μέν δυνάμει Σχισματική, άλλ'
ουχί κατ' ούσίαν, ουχί έν ενεργεία, ουχί πραγματικώς.

:β'. "Οτι τά μυστήρια αυτών είναι έγκυρα, έν' πλήρει τάξει, Ιχοντα πλήρως
τήν άγιαστικήν χάριν, καί συνεπώς τά βρέφη τών Νεοημερολογιτών δέν πρέπει νά
άναμυρώνωνται.

γ ' . "Οτι διά νά καταστή κατ' ούσίαν καί έν ενεργεία Σχισματική ή Εκκλη-
σία τών καινοτόμων, ανάγκη νά συνέλθη Πανορθόδοξος ΣύνοοΌς καί νά καταδι-
κάση αυτήν ώς τοιαύτην, έάν δηλονότι χαρακτηρίση ώς έγκλημα Σχίσματος τήν
καινοτομίαν τοΰ Ν. 'Ή.\ιερολογίθΌ. καί

δ ' . "Οτι καί ήμεΐς οί μή παραδεχόμενοι τάς πλάνας καί κακοδοξίας του ταύ-
τας είμεθα Παρασυνάγωγοι. Σχισματικοί, Αιρετικοί, Προτεστάνται κλπ.

Αυτά είναι τά άπ' άρχήθεν σοβαρά φρονήματα τοΰ ψευδοδιδασκάλου πρ. Φλω-
ρίνης, τά δποΐα έπίστευε καί άκραδάντως πιστεύει. (Συνεχίζεται)


