
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος:

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟ 1995. ΣΚΟΤΕΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ.  
(Τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἐντός τοῦ βιβλίου)



Σημείωση: Τὸ εἶναι ἔχει τὶς περισσότερες φορές θέση ρήματος καὶ γράφεται: εἶνε, δηλα-
δή με (ε). Ὅταν εἶναι ἀπαρέμφατο, τὸ γράφουμε μὲ (αι). Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π.
Αὐγουστῖνος, ποὺ ἦταν ἀριστοῦχος ἀπὸ τὸ Δημοτικό μέχρι τὸ Πανεπιστήμειο, γνωρίζο-
ντας πολύ καλά τοὺς κανόνες τῆς Γραμματικῆς, τὸ τηροῦσε στὰ βιβλία του καὶ σὲ ὅλα τὰ
γραφόμενά του. Ἐμεῖς προσπαθοῦμε στὰ κείμενα τὰ δικά του νὰ τὸ κρατήσουμε. Πολλοί
δὲν τὸ ξέρουν καὶ τὸ θεωροῦν λάθος καὶ μάλιστα πολύ χονδρό, γι᾽αὐτό δίνουμε ἐδῶ, τὴν
ἐξήγηση. 
Ὅταν δημοσιεύουμε κείμενα ἄλλων, τὰ γράφουμε ὅπως τὰ βρίσκουμε. Προσωπικά ἡ

ἐπιμελήτρια τοῦ βιβλίου, δὲν εἶνε πάντα συνεπής στὸν κανόνα αὐτό, γιὰ δύο λόγους: 
α) Δὲν ἦταν καλή στην Γραμματική, γιατὶ τελείωσε Πρακτικό, και δεν εἶχε ἀνοίξει στὸ Γυ-

μνάσιο ποτέ τὸ βιβλίο τῆς Γραμματικῆς.
β) Στὴν ἱστοσελίδα μας www//augoustinos-kantiotis.gr φοβούμενοι ὅτι οἱ ἀναγνῶστες

μας δὲν γνωρίζουν τὸν κανόνα, ἀφοῦ δὲν ἐφαρμόζεται, τὸ γράφουμε καὶ ἐμεῖς πολλές φο-
ρές ὅπως τὸ ξέρει ὁ κόσμος.

Ἐπιμέλεια: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου
Σμύρνης 10 Κοζάνη, 50100

τηλ. 6974931881, 2461025139



ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α´

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

MEΡΟΣ Β´.

ἀπὸ τὸν ἡγούμενο Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου
άρχιμανδρίτου Μάξιμου Καραβᾶ
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-Συνεχεῖς ἀγῶνες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδοξίας.
-Προειδοποιήσεις στούς πατριάρχας, πού συνεργάζονται μέ τους ἐχθρούς τοῦ Χρι-
στοῦ, τούς μασόνους & αἱρετικούς, γιά νά ἀλλάξουν τήν πίστη μας.
-Διακοπή μνημοσύνου πατριάρχου, ὡς «μή ὀρθοτομοῦντα τόν λόγῳ τῆς ἀληθείας».
-Τελευταία προειδοποίηση, γιά νέα διακοπή, τό 1995 & ἄγρια παρασκήνια γιά τήν ἀνα-
γκαστική «οἰκειοθελῆ» παραίτησιν τοῦ θεοπροβλήτου & λαοπροβλήτου Μητροπολίτου.
Γιά τὴν Ἱστορία παρουσιάζουμε στοιχεῖα & μέρος τῶν σκοτεινῶν παρασκηνίων. Δείχνου-
με τούς ὁρατούς ἐνόχους, μὲ ἔγγραφα & ἄλλα ἀποδεικτικά στοιχεῖα & ὁ κάθε πιστός ἂς μή
κοιμᾶται, γιατί θά βρεθῆ  μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, στήν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου.
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«ΦΛΟΓΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΦΕΝΔΟΝΗ»

Ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» μὲ θέμα 
«ΦΛΟΓΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΦΕΝΔΟΝΗ», τοῦ 1952

Ὁ βοσκὸς βόσκει τὰ πρόβατά του καὶ παίζει τὴν
φλογέρα του. Εἰρηνικὴ εἰκόνα, εὐχάριστη, προ-
σφιλὴ στοὺς ζωγράφους καὶ ποιητάς. Ἀλλὰ δὲν
κρατᾶ πάντοτε φλογέραν ὁ βοσκός. Ὄχι! Ὑπάρ-
χουν στιγμὲς ποὺ ἡ εἰδυλλιακὴ εἰκόνα διαλύεται.
Ἄλλη εἰκόνα ἐμφανίζεται. Τὰ πρόβατα ταράσσο-
νται. Τὰ τσοπανόσκυλα γαυγίζουν. Ὁ λύκος ἔκα-
με τὴν ἐμφάνισίν του. Ὁ βοσκὸς μόλις ἐκ τῶν
σημείων ἀντιληφθῆ τὸν κίνδυνον ἀφήνει τὴν
φλογέρα, τινάσσεται ὄρθιος, ἀνεβαίνει εἰς βράχο,

ἐπισκοπεῖ τὸν ὀρίζοντα, ἀρπάζει λίθους, σφενδόνα, ὅπλα, ὁρμᾶ καὶ καλεῖ καὶ ἄλλους
βοσκοὺς εἰς ἀπηνῆ καταδίωξιν τῶν λύκων. Καὶ δὲν ἡσυχάζει παρὰ μόνον, ὅταν πεισθῆ
ὅτι οἱ λύκοι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ τῆς περιοχῆς. Τότε κάθεται πάλιν ὑπὸ τὴν σκιὰν πλα-
τάνου καὶ ἐνῶ αἱ πηγαὶ κελαρύζουν καὶ τὰ πρόβατα βόσκουν καὶ τὰ πουλιὰ ψάλλουν,
ὁ βοσκὸς παίζει τὴν φλογέρα του καὶ ἔχει ἡ φλογέρα τὴν φορὰν αὐτὴν ἦχον χαρμόσυ-
νον, ἦχον θριαμβευτικόν. Ὡσὰν νὰ λέγη. Λύκοι! Σᾶς ἐνίκησα. Ἐὰν τολμᾶτε, ξαναπερά-
σετε ἀπὸ τὸ μανδρί μου. Θὰ σᾶς ὑποδεχθῶ καταλλήλως. Αὐτὰ πράττει ὁ βοσκός, ὁ
καλὸς βοσκός. Καὶ φλογέρα ἔχει διὰ νὰ διασκεδάζη τὰ πρόβατα, ἀλλὰ καὶ σφενδόνη,
διὰ νὰ ἐκδιώκη τοὺς λύκους. Ἀλλοίμονον, ἐὰν ὁ βοσκὸς ἔχη μόνο φλογέρα. Οἱ λύκοι δὲν
ἀπομακρύνονται μὲ φλογέρας. Ἐὰν ἀρκεσθῆ εἰς αὐτάς, ὑπὸ τοὺς γλυκεῖς ἦχους φλο-
γερῶν καὶ ἄλλων μουσικῶν ὀργάνων, οἱ λύκοι θὰ καταφάγουν τὰ πρόβατά του, καὶ θʼ
ἀφήσουν τὸν βοσκὸν νὰ τραγουδῆ τὰ εὐχάριστα τραγούδια του. Ὑπάρχει τοιοῦτος
βοσκὸς νὰ παίζη φλογέρα τὸν καιρὸ ποὺ χρειάζονται σφενδόνα καὶ ρόπαλα;

«Ἡ Ὀρθόδοξος πίστι ὑπονομεύεται
Ἀπὸ «Ἐθνικὰ προβλήματα», Ἀθῆναι 1961, σ. 319-320)

Φόβος συνέχει τὴν καρδιά μας καὶ ἀγωνία, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες διατη-
ρήθηκε στὸ ὀρθόδοξο ἔθνος μας, τὸν τελευταῖο καιρὸ ὑπονομεύεται ἀπὸ ποικίλους
ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθροὺς καὶ συνεχῶς ἀποχρωματίζεται ἀπὸ τὸ ἔντο-
νο καὶ χαρακτηριστικὸ χρῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἐὰν –μὲ ἀναζωπύρωσι τοῦ χαρίσματος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ποὺ φέρουμε μέσα
μας– δὲν συντελεσθῇ ἀφύπνισι τῶν συνειδήσεών μας, ὑπάρχει φόβος μιὰ μέρα οἱ
Ἕλληνες νὰ εἶνε καὶ παπικοὶ καὶ προτεστάντες καὶ χιλιασταὶ καὶ ὀπαδοὶ ποικίλων
αἱρέσεων καὶ δοξασιῶν, καὶ μόνο ὀρθόδοξοι νὰ μὴν εἶνε·  ὑπάρχει φόβος ἡ λυχνία τῆς
Ὀρθοδοξίας νὰ μετακινηθῇ ἀπὸ τὸν τόπο μας καὶ νὰ πάῃ στὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς
καὶ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Καὶ τότε σκοτάδι θὰ καλύψῃ τὴν ἀγαπητή μας πατρίδα.
Τότε οἱ λόγοι, ποὺ εἶπε παλαιότερα ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ὁ ἀείμνη-
στος βουλευτὴς τῶν Ἰονίων νήσων Ἰακωβᾶτος, θ᾽ ἀποδειχθοῦν προφητικοί·  «Ἅμα
δύσῃ ἐν Ἑλλάδι ὁ ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄλλο τι δὲν [ἀπο]μένομεν εἰμὴ ἀγέλη περι-
γραφομένη ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ λέγοντι·  “Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ·  ἐν αὐτῇ διελεύ-
σονται πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ
τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς” (Ψαλμ. 103,20-21). Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς, ἂν ἀπογυμνωθοῦμε ἀπ᾽
τὴν Ὀρθοδοξία, ἀπομένουμε μιὰ ἀγέλη κτηνῶν, ποὺ ἡ φροντίδα τους πλέον δὲν θὰ
εἶνε παρὰ γιὰ τὸ «ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς»

Ὑπονομεύεται ἀπό τὸν πατριάρχη

Ἀποκαλυπτήρια τῆς ψυχοσυνθέσεως τοῦ Ἀθηναγόρα καὶ ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ.

Εἰς ἀνωμάλους ἡμέρας γιὰ τὸ ἔθνος σπουδαρχίδες κληρικοί καταπάτησαν ἀξίες



ἀνεγνωρισμένες συγχρόνων κληρικῶν καὶ κατώρθωσαν ν᾽ ἀναρριχηθοῦν εἰς
ἐπίζηλους ἀρχιερατικούς θρόνους ὡς οἱ αἴλουροι. 
Πῶς ἀνέβηκαν στοὺς θρόνους;... Ὁ πολυσέβαστος π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος,
ἱεροκήρυξ καὶ πνευματικὸς πατήρ τῶν Πατρῶν, ἐδημοσίευσε γι᾽  αὐτὸ ἀποκαλυπτικὸ
ἄρθρο εἰς τὸ περιοδικὸ «Ἀνάπλασις», ἀριθ. φυλ. 21/1954, σελ. 301). Μεταξὺ αὐτῶν,
ποὺ κάπως ἔτσι μπῆκαν στὴν μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας εἶνε καὶ ὁ  Ἀθηναγόρας. Καὶ ἂν
εἶνε ἀληθές, ὅπως καὶ εἶνε, ὅτι ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἐπισκόπου εἶνε κατὰ τὸν ἱ.
Χρυσόστομο καὶ τοὺς ἄλλους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἡ λυδία λίθος τῆς ἀξίας ἢ
ἀπαξίας αὐτοῦ, τότε λέγομε ὅτι ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας δὲν εἰσῆλθε εἰς τὴν
διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῆς θύρας, ἀλλ᾽ «ἀλλαχόθεν». Καὶ κατὰ τὸν ἅγιο
Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, οὐδὲν καλὸν δύναται νὰ ἀναμείνη κανεὶς ἀπὸ τοιούτους
ἐπισκόπους. Διότι λείπει ἡ βαθεῖα πνευματικότης, λείπει ἡ ταπείνωσι, λείπει τὸ χρι-
στιανικὸ μεγαλεῖο. [«Ἀντιπαπικά, σελ. (113-114)].

Οἱ εὐθύνες

«...Γιὰ ὅλους τοὺς ἀνωτέροω λόγους, τοὺς ὁποίους ἐθέσαμε, θεωροῦμε τὸν
πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὅλως ἀκατάλληλο γιὰ νὰ ἐπιληφθῆ τοῦ ὑψίστου προβλήμα-
τος, τῆς ἐξομαλύνσεως τῶν σχέσεων Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ρωμαιοκαθολικῶν.
Πᾶν ὅ,τι ἐγγίζουν τὰ χέρια τοῦ πατριάρχη αὐτοῦ, ἐκτὸς τῶν μυστηρίων, εἰς συμ-
φορὰ καὶ κατάρα θὰ μεταβληθῇ. Ὁ Ἀθηναγόρας, τὸν ὁποῖον ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἐλέγ-
ξαμε γιὰ διάφορες ἐνέργειές του, εἶνε κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Δουλεύει εἰς τὴν
ἀνθρωπαρέσκειαν ἀπαρέσκει εἰς τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Νέος Βέκκος ἐκκολά-
πτεται. Ἀλλὰ γι᾽ αὐτὸ φταίουν καὶ οἱ ἱεράρχαι τοῦ Πατριαρχείου. Διότι κατήντησαν
δουλόφρονες οἱ περισσότεροι, ἀδιαφορῶντας γιά ὅ,τι ἀντικανονικό πράττει ὁ
πατριάρχης... Δὲν ὑπάρχουν δυστυχῶς ἐπίσκοποι στὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλ᾽ ἐπισκοπί-
δια, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Σάμου Εἰρηναῖος.
Αὐτὰ τὰ «ἐπισκοπίδια» ἀποτελοῦν τὰ πειθήνια ὄργανα, τὰ ὁποῖα ἐξαποστέλει
παντοῦ ὁ Ἀθηναγόρας, γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως.
Πατριαρχεῖο, ὅπως εἴπαμε, κατ᾽ οὐσίαν δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο τὸ ἐγὼ ἑνὸς ἀνθρώ-
που, ἱκανοῦ διὰ τῆς κολακείας νὰ διαφθείρῃ ὀρθοδόξους συνειδήσεις καὶ νὰ φέρῃ τὸ
σκάφος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ κέντρο τῆς δίνης, ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου ἐπιθυμεῖ ὁ Πάπας
καὶ οἱ ἄλλοι αἰρετικοί.....
Ἀλλ᾽ εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα τῆς Βορείου Ἑλλάδος,
οἱ ὁποῖοι μνημονεύουν τοῦ ὀνόματός του εἰς τοὺς ἱερούς ναούς. Κάποιοι ἀπ᾽αὐτοὺς,
ὅπως σημειώνει καὶ ὁ καθηγητής κ. Ν. Τωμαδάκης, διακρίνονται γιὰ τὴν θεολογικὴ
τους κατάρτισι, καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέψουν εἰς ἕναν θεολογικῶς ἀκατάρτιστο
πατριάρχη μὲ τὰ ἐπισκοπίδιά του νὰ ὁδηγοῦν κατὰ κρημνοῦ τὴν Ἐκκλησία.
Ἕως πότε, ὦ ποιμένες, θὰ ἀδιαφορῆτε; Ἕως πότε θὰ κοιμᾶσθε; Ἕως πότε θὰ
βλέπετε ἀπαθῶς τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὁδηγῆται ἀπὸ ἀδέξιο ἄνδρα πρὸς
ὑφάλους καὶ σκοπέλους;... («Ἀντιπαπικά», σελ. (114-116)

Ὁ πατριάρχης θὰ διαλύση τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό 

Σήμερα ὁ οἰκουμενιστής πατριάρχης, ἀλλὰ καὶ ἡ διοίκηση τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἕρμαιο τῆς μασονίας, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ καί τῆς
πανθρησκείας σέρνεται στὰ προστάγματά του!

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος ἔγραφε το 1962: «Μέγα μέρος τοῦ κακοῦ
λυμαίνεται ἐκκλησιαστικῶς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς &
Αὐστραλίας…

(«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», φυλ. 251, Αὐγουστο 1962 καὶ τὸ παρακάτω βιβλίο. 
Διαβάστε το,  ἐδῶ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=106
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«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» 

Νάρκη στὴ διοίκησι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
& στὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τὴν πυροδοτεῖ ὁ πατριάρχης

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

Νὰ παύσῃ ἡ ἐξάρτησι τοῦ ἀποδήμου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ·

1) Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης δὲν μιλᾷ τὴν γλῶσσα τῆς ἀλη-
θείας καὶ δὲν συγκινεῖ τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων….

2) Ὁ σημερινὸς πατριάρχης, ἂν καὶ Ἕλληνας, εὐκαίρως ἀκαί-
ρως ἀκούγεται νὰ λέῃ, ὅτι εἶναι Τοῦρκος!…

3) Ὁ πατριάρχης κόλακας καὶ ὑμνητὴς τῆς Τουρκίας!…
4) Οἱ ἐπίσκοποι, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ

Πατριαρχεῖο, δὲν θερμαίνουν τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα τῶν
Ἑλλήνων…»

Μὲ τέτοιο πατριάρχη καὶ ἐπισκόπους, φανταστῆτε, τί διά-
βρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

«…Ἐκτὸς τῶν ἐθνικῶν λόγων, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς τῆς
Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ὑπάρχουν καὶ θρησκευτικοὶ λόγοι, οἱ ἐξῆς:

α) Ἄτομα ἀνίκανα & ἐπικίνδυνα χειροτονοῦνται ἱερεῖς & ἀρχιερεῖς
Ἄτομα γνωστὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν φαυλότητα καὶ ἀνι-
κανότητά των, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χειροτονηθοῦν ἱερεῖς καὶ
ἀρχιερεῖς, καταφεύγουν εἰς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, ἀνεξε-
λέγκτως χειροτονοῦνται καὶ ἐγκαθίστανται εἰς Ἐνορίας καὶ
Ἐπισκοπάς, καὶ ἔκπληκτοι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες πληροφοροῦνται
τὴν τοποθέτησί των ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν οἱ
ἄριστοι τῶν κληρικῶν. Ἐνορίες μὲ χιλιάδες ἀποδήμων Ἑλλή-
νων διοικοῦνται πνευματικῶς ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι
ἐπίσκοποι, ὄχι πρεσβύτεροι, ὄχι διάκονοι, ἀλλὰ προσκλαίο-
ντες εἰς τὰ προπύλαια τῶν Ναῶν θὰ ἔπρεπε νὰ στέκωνται…»

β) Ἡ Μασονία ὀργιάζει στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ ὁ πατριάρχης καὶ οἱ ἐπί-
σκοποι ἔχουν στενὲς σχέσεις μ᾽ αὐτήν!...
Μέγα μέρος τοῦ κακοῦ, ποὺ λυμαίνεται ἐκκλησιαστικῶς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ τῆς
Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας, θὰ ἐκλείψῃ, ἐὰν οἱ Ἐκκλησίες τῶν ἑλληνικῶν
κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς.
Ἀλλὰ καὶ οἱ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης, οἱ ὁποῖες ἀπο-
τελοῦν ἐδαφικῶς τμήματα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, πρέπει συμφώνως πρὸς τὸν ΛΔ΄
Ἀποστολικὸν Κανόνα νʼ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἔθνους καὶ ὡς κεφαλὴ τῆς
Ἱεραρχίας νὰ ἔχουν τὸν προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς...».
Μὲ τέτοιο πατριάρχη καὶ ἐπισκόπους φανταστῆτε τί διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ
ἀπόδημος Ἑλληνισμός!
Συνεπῶς, κύριοι, δὲν παρίσταται ἀνάγκη νʼ ἀρνηθοῦμε τὴν πατρίδα μας διὰ νὰ
γίνουμε κήρυκες τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ κ. Ἀθηναγόρα, εἰς τὴν ὁποία ἡ Ἑλλὰς ὡς
Ἔθνος θὰ ὑποστῆ τελείαν ἐξάτμισιν ὑπὲρ τῆς μεγάλης πατρίδος Τουρκίας!
Μὲ ἀρχιεπισκόπους καὶ ἐπισκόπους κάπως ἔτσι κατηχουμένους ὑπὸ τοῦ Οἰκουμε-
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νικοῦ Πατριάρχου μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε ποιὰ διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος
Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ ἔξωθεν ἔχει τὰς ἀφορμὰς διὰ τὴν μείωσιν καὶ κατάψυξιν
τῶν πατριωτικῶν του συναισθημάτων;
(Ὅποιος διαβάζει τὰ παραπάνω λόγια νομίζει, ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος γιὰ τὸν Βαρθολομαῖο
τὰ ἔγραφε, ποὺ διέλυσε τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό). 

Διακοπή Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου

Τὰ παραπάνω γράφτηκαν γιὰ τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τὸν
ὁποῖον ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, τὸ 1970, μὲ
δύο ἄλλους μητροπολίτας, τὸν Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο καὶ
τὸν Παραμυθίας Παῦλο, καὶ ὅλο σχεδὸν τὸ Ἅγιο Ὄρος διέκοψαν
τὸ μνημόσυνό του.  

Τὸ 1970, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης 
Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐπικροτεῖ τὴν ἐνέργεια τοῦ Μητροπο-
λίτου Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου(*), ποὺ πρῶτος ἔκανε τὴν
διακοπή τοῦ μνημοσύνου καὶ γράφει:
«Ἐπικροτῶ τὴν πρᾶξι τοῦ μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, ποὺ ἔπαυ-
σε τὸ μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἐξ αἰτίας καὶ νεωτέρων δηλώσεών του
περὶ κοινοῦ ποτηρίου, πρωτείου, ἀλαθήτου καὶ φιλιόκβε. Ἡ παῦσις ὁπωσδήποτε θὰ
ἐπεκταθῇ. Καὶ ἄλλοι ἱεράρχαι  ἑτοιμάζονται νὰ διαμαρτυρηθοῦν. Ἡ κατάστασι
ἐκτραχύνεται. Τὸ σκάνδαλο παίρνει διαστάσεις. Τὸ γόητρο τοῦ Πατριαρχείου πέφτει.
Πλησιάζει κάποια τρομακτικὴ διάσπασις τῆς ἑνότητος τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου·  θὰ
ἐπακολουθήσῃ πνευματικὸς ὄλεθρος. Νά, τ᾿ ἀποτελέσματα τοῦ διαλόγου ποὺ ἄρχι-
σαν πάπας καὶ πατριάρχης. Ὁ διάλογος εἶναι πονηρὴ παγίδα τοῦ παπισμοῦ γιὰ νὰ
διαλύσῃ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Διαρκὴς Ἱ. Σύνοδος, ὅπως παρετήρησαν καὶ ἄλλοι, δὲν
μπορεῖ ν᾿ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κατάστασι. Εἶνε ἀνάγκη νὰ συγκληθῇ ἡ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στὸ κεφαλαιῶδες τοῦτο ζήτημα εἶμαι βέβαιος ὅτι
μὲ θαυμαστὴ ἑνότητα θὰ στηλιτεύσῃ τὶς παρεκκλίσεις ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ θ᾿ ἀπευθύνῃ διάγγελμα πρὸς ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ποὺ εἶνε ἀπογοη-
τευμένος ἀπὸ τὶς ἀντικανονικὲς καὶ ἀντορθόδοξες ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Ἴσως ὁ πατριάρχης, πρὸ τοῦ κινδύνου καταδίκης του ἀπὸ ὅλη τὴν
Ἱεραρχία, ν᾿ ἀνανήψῃ.
Ἡ Διαρκὴς Ἱ. Σύνοδος, ἀμέσως μετὰ τὴ δημοσίευσι τῶν φρικωδῶν δηλώσεων τοῦ
πατριάρχου περὶ πρωτείου, ἀλαθήτου τοῦ Πάπα καὶ φιλιόκβε, θὰ ἔπρεπε νὰ
συγκληθῇ σὲ ἔκτακτη συνεδρίασι, ν᾿ ἀπευθύνῃ ἐρώτημα στὸν πατριάρχη ἂν εἶναι
ἀκριβεῖς ἢ ὄχι οἱ δηλώσεις, καὶ νὰ καθησυχάσῃ τὸν ὀρθόδοξο λαό. Ἱεράρχαι ποὺ δια-
μαρτυρήθηκαν ἢ καὶ ἔπαυσαν τὸ μνημόσυνο, ὄχι μόνο ἀπαλλάσσονται ἀπὸ εὐθύνη,
ἀλλὰ εἶνε καὶ ἄξιοι ἐπαίνου, διότι ἑρμήνευσαν ὀρθὰ τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευ-
τέρας Συνόδου. Δημιουργήθηκε σοβαρὸ ζήτημα πίστεως καὶ κρίσεως τῆς ὀρθοδόξου
συνειδήσεως, τὸ ὁποῖο μόνο ἡ Ἱεραρχία μπορεῖ ν᾿ ἀντιμετωπίσῃ. Τὶς τυχὸν ἐναντίον
διαμαρτυρομένων ἱεραρχῶν φωνὲς ἀπίστων, ἀθέων,  πνευματιστῶν, μασόνων, οἱ
ὁποῖοι εἶνε ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι καὶ ληξιαρχικῶς μόνο ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξο
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-----------------------------
(*) Ὁ Ἐλευθερουπόλεως τὸ 1977, ἔλεγε στὶς κατασκηνώτριες τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης:
«... Ἦρθα στὴ Φλώρινα γιὰ νὰ ἀντλήσω δυνάμεις. Ὁσάκις καταλαβαίνω ὅτι ἐξαντλοῦνται οἱ πνευ-

ματικές μου δυνάμεις, προσπαθῶ νὰ κάνω μία ἐπαφὴ μὲ τὸν σεβασμιώτατο ἅγιο Φλωρίνης... Καὶ
ὅταν πρόκειται νὰ κατέλθω γιὰ ἀγῶνες, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς οἱ δεσποτάδες μάτς, στὴν αἴθουσα συνε-
δριάσεων τῆς Ἱεραρχίας καὶ προμηνύεται ἀγώνας. Ὅταν πρόκειται σὲ αὐτὸ τὸ μάτς νὰ κατέλθω, τότε
ἀμέσως προπόνηση. Ποῦ θὰ πάω; Στὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο, ὁ ὁποῖος χαράσσει γραμμάς καὶ τὸν
ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς οἱ μικρότεροι... »
(https://www.youtube.com/watch?v=UoRl2BvdL60)



Ἐκκλησία, πρέπει νὰ περιφρονήσουμε σὰν γαυγίσματα μικρῶν σκύλων, ὅπως διδά-
σκουν ἀείμνηστοι πρόμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς ἀκούσουμε τὰ πιστὰ τέκνα τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὰ ὁποῖα ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς Ἑλλάδος στρέφουν ἐναγωνίως τὰ βλέμ-
ματά τους πρὸς τοὺς ποιμένας, ζητώντας ῥωμαλέα ὑπεράσπισι τῆς πατροπαρα-
δότου εὐσεβείας (Ἀπολογισμὸς μιᾶς 4ετίας, Ἀθῆναι 1971, σσ. 123-125).

Μετὰ τὴν διακοπή μνημοσύνου, τὸν Φεβρ. 1973 
ὁ π. Αὐγουστῖνος γράφει:

Μᾶς κατηγοροῦν, ὅτι δὲν σεβόμεθα τὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὅλως αὐθαιρέτως διε-
κόψαμε τὸ μνημόσυνο τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου.
Ὄχι, ἀδικοῦν τὴν ἀλήθεια ὅταν λένε «ὅλως αὐθαιρέτως». Τὸ ἀληθὲς εἶνε τὸ τελείως
ἀντίθετο. Ἐὰν ἀνοίξετε τὸ Πηδάλιο καὶ μελετήσετε τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέ-
ρας Συνόδου, τότε θὰ δῆτε ὅτι ὄχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλὰ «ὅλως κανονικῶς» διε-
κόψαμε τὴ μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου. Τὸ διεκόψαμε μετὰ ἀπὸ φρικώδεις δηλώσεις
του περὶ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, περὶ φιλιόκβε κ.λπ.. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»
διεκηρύσσοντο, σὲ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, ποὺ ἔχουν κατα-
δικασθῆ ἀπὸ πλῆθος Συνόδους. Οἱ δὲ τρεῖς μητροπολῖται τῆς Βορείου Ἑλλάδος, οἱ
ὁποῖοι μὲ πόνο ψυχῆς προχωρήσαμε στὴν διακοπὴ τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου,
μὲ ἔγγραφο πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο δηλώσαμε ὅτι, ἐὰν ὁ πατριάρχης διέψευδε τὶς σχε-
τικὲς δηλώσεις, ἐμεῖς θὰ ἐπαναλαμβάναμε τὸ μνημόσυνο. Ἀλλὰ δυστυχῶς ἐκεῖνος
ἐπέμεινε στὶς πεπλανημένες ἀντιλήψεις του. Τὸ δὲ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος, παρ᾿
ὅλες τὶς πιέσεις ποὺ δέχθηκε, δὲν προχώρησε νὰ ἐπιβάλῃ κυρώσεις ἐναντίον μας,
δείχνει ὅτι κατὰ βάθος ἀνεγνώριζε τὴν ὀρθότητα τῆς ἐνεργείας μας. Προσέφερε δὲ ἡ
ἐνέργειά μας αὐτὴ ὑψίστη ὑπηρεσία στὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὑπῆρξε ἕνα φρένο στὸν
πατριάρχη, ποὺ ἔσπευδε πυραυλοκινήτως πρὸς ἄκαιρον ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικούς.

(Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, Ἀθῆναι 1973, σσ. 49-50).

Ἐκκολαπτόμενοι λύκοι

Ὑπόμνημα Mητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«...Ἀέρας δηλητηριώδης, ἐκ τῶν θεολογικῶν σχολῶν
Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς προερχόμενος, ἄρχισε ἀπό
καιρὸ νὰ πνέῃ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Φορεῖς, ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον, οἱ ἐκεῖ μετεκπαιδευθέντες θεολόγοι. Αὐτοί,
ῥηχὰ καὶ ἐπιπόλαια πνεύματα, ὡς πολικὸν ἀστέρα τῆς
θεολογι κῆς των σκέψεων δὲν ἔχουν τὴν πατερικὴ διδα-
σκαλία. Δὲν θαυμάζουν τοὺς οἰκουμενικοὺς διδασκά-
λους Βασίλειον, Γρηγόριον, Χρυσόστομον, Δαμασκηνόν,
Φώτιον, Μᾶρκον Εὐγενικόν, Γρηγόριον Παλαμᾶν, ἀλλ᾽
ὡς μικρὰ καὶ ἀνόητα παιδία χάσκουν πρὸ τῶν πεφυ-
σιωμένων ἀσκῶν (πρὸ τῶν φουσκωμένων μυαλῶν, τῶν
ὑπερηφάνων καὶ ἀλαζόνων), πρὸ τῶν μπαλλονίων τῆς
Δύσεως. Τέκνα αὐτοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, θαυμάζουν δια-
φόρους ὀρθολογιστὰς καὶ ἀρνητικοὺς θεολόγους τύπου
Harnack, Tillich καὶ Bultmann. Φρίττει τις ἀναλογιζόμε-

νος ὁποῖον θὰ εἶνε τὸ μέλλον τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου, ἐὰν οἱ νεαροὶ θεολόγοι, οἱ
δηλητηριασθέντες ἐκ τῶν μιασμάτων τῆς ἀρνητικῆς θεολογίας τῆς Δύσεως, ἐξα-
κολουθήσουν νὰ καταλαμβάνουν θέσεις καὶ ἐνσυνειδήτως ἢ ἀσυνειδήτως νὰ
διαχέουν τὸν ἰὸν τῆς ἀμφιβολίας καὶ ἀπιστίας εἰς τὰς ψυχὰς τῶν Ἑλλήνων.
Μία θεολογία, ἡ ὁποία ἀρνεῖται τὴν θείαν ἀποκάλυψιν ἢ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτησιν τὰ
θέματα τῆς Πίστεως καὶ ἐντρέπεται νὰ ἀναφέρῃ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
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Χριστοῦ ἢ νὰ κάνῃ τὸ σημεῖον τοῦ τιμίου Σταυροῦ, μία τοιαύτη θεολογία εἶνε σατα-
νικὴ καὶ εἶνε ἡ μεγαλυτέρα συμφορὰ διὰ τὸν τόπον μας. Μόνον μία αὐστηρῶς ὀρθό-
δοξη θεολογικὴ ἀκαδημία, ἐξαρτωμένη ἐκ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μόνον, δύναται νὰ ἐξου-
δετερώσῃ τὸν κίνδυνο τοῦτον τῆς Πίστεως.

Ἡ «πέμπτη φάλαγγα» ἡ πιό φοβερή

Ποιά εἶνε ἡ «πέμπτη φάλαγγα»; Εἶνε οἱ φίλοι
τοῦ πάπα. Εἶνε κάτι ψευτοθεολόγοι, εἶνε κάτι
ἄνθρωποι – ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ ἀπὸ δαύτους.
Ἔρχεται ἡ «πέμ πτη φάλαγγα» στὸ ἔθνος μας,
γιὰ νὰ διαλύσῃ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ποιά εἶνε
αὐτὴ ἡ «πέμπτη φάλαγγα»; Εἶνε τὰ παιδιὰ ποὺ
πᾶνε στὴ Βιέννη, στὴ ῾Ρώμη, στὸ Παρίσι, στὸ
Λονδῖνο, καὶ σπουδάζουν σὲ ξένα πανεπιστή-
μια. Δὲν ἀδειάζουν μόνο τὰ πορτοφόλια τῶν
γονέων τους, οὔτε μόνο καταστρέφονται καὶ
διαφθείρονται, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύουν ψυχικά. Καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα κινδυνεύουν,
διότι ἡ φτώχεια τους εἶνε μεγάλη. Τὸ βλέπουν αὐτὸ οἱ φραγκοπαπᾶδες καὶ τὰ παίρ-
νουν σὲ σπίτια καθολικά, τὰ παίρνουν στὰ οἰκοτροφεῖα τους.
Φτωχὰ παιδιὰ καὶ δυστυχισμένα εἶνε. Τοὺς δείχνουν ἀγάπη καὶ τοὺς δίδουν χρήμα-
τα, τὰ ντύνουν καὶ τὰ περιποιοῦνται, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὸ διαμάντι, νὰ τοὺς
πάρουν τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔχω πληροφορία, ὅτι πολλὰ παιδιά, φοιτηταὶ ποὺ σπου-
δάζουν στὴ ̔ Ρώμη, στὸ Μιλᾶνο, στὴ Βενετία, στὴ Βιέννη, φεύγουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδο-
ξο γραμμή. Καὶ θὰ ᾽ρθοῦν ἐδῶ καὶ θὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς οὐνῖτες καὶ θὰ βάλουν
δυναμίτη στὰ σπίτια τους·  θὰ βάλουν δυναμίτη, γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Ὀρθοδοξία
μας. Αὐτὴ ἡ «πέμπτη φάλαγγα» εἶνε ἡ πιὸ θλιβερά. Οἱ νέοι ποὺ τὴν ἀποτελοῦν εἶνε
οἱ νέοι Βησσαρίωνες. [Ἀθηνα 28-6-1959 βράδυ]

Ὁ πατριάρχης μπροστὰ στὸν ἀδέκαστο κριτή

Δύο χρόνια μετά τὴν διακοπή τοῦ μνημοσύνου, ἀπὸ τοὺς τρεῖς Μητροπολίτες καὶ
ἀπὸ ὅλο σχεδὸν τὸ Ἅγιον Ὄρος, στὶς 28.6.1972, ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὑπέστη
κάταγμα μηροῦ. Ἡ ὑγεία του παρουσίασε ἐπιπλοκές, καὶ στὶς 7.7.1972 πέθανε. Τὸ
ἰατρικὸ ἀνακοινωθέν ἀνέφερε: «Τὸ αἰφνιδίως ἐμφανισθὲν κοιλιακὸν σύνδρομον
ὡδήγησε εἰς προϊούσαν ἀτονίαν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ βαθμιαίως σὲ πλήρη κατά-
πτωσιν, ἤτις καὶ ἐπέφερε τὸ τέλος τοῦ θανάτου»( (https://el. wikipedia.org)

Ὁ ἑπόμενος πατριάρχης Δημήτριος (*)
16.7.1972 ἑως 2.10.1991

Πρειδοποίηση τοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου

«Κρούων λοιπόν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς ἐσχατιᾶς αὐτῆς τῆς Ἑλληνικῆς
πατρίδος ἐκφράζω τὴν ἀγωνία ὄχι μόνο τοῦ ποιμνίου μου, ἀλλὰ καὶ χιλιάδων
ἄλλων χριστιανῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ. Ἀκούσατε τὶς φωνὲς αὐτὲς ὡς
φωνή ὑδάτων πολλῶν καὶ μὴ μᾶς φέρετε εἰς τὴν δύσκολη θέσι νὰ κόψωμεν ἐκ
νέου τὸ μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου. Ἂς μὴ θεωρηθῇ αὐτὸ ὡς
ἀπειλή, ἀλλ᾽ ὡς κραυγὴ πόνου καὶ ἀγωνίας καὶ ὡς ὑστάτη ἔκκλησι πρὸς τὴν ὑμε-
τέραν Παναγιότητα διά τὴν ἄμεσον ἐπάνοδο τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνστα-
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-------------------
(*) Ἦταν ἥπιος καὶ μετριοπαθής χαρακτήρας. Τὰ οἰκουμενιστηκὰ ἀνοίγματα, πίσω ἀπὸ τὸν

Πατριάρχη Δημήτριο, τὰ κινοῦσε ὁ διευθυντὴς τοῦ πατριαρχικοῦ γραφείου, ὁ ἐπiσκοπος Χαλκιδό-
νος καὶ νυν πατρ. Βαρθολομαῖος, ποὺ ἔγινε ξεφτέρι κοντά στὸν Ἀθηναγόρα. 



ντινουπόλεως εἰς τὴν τροχιάν ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐχαράχθη εἰς
οἰκουμενικὰς καὶ Τοπικὰς Συνόδους καὶ ἐκ τῆς ὁποίας ἀείμνηστοι πατέρες καὶ δι-
δάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, πρότυπα ἀληθινῶν ποιμένων, οὔτε στὸ ἐλάχιστο παρε-
ξέκλιναν, ἀλλ᾽ ἐθυσίασαν καὶ αὐτή τὴν ζωή τους ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας».

(Μικρό ἀπόσπασμα ὁμιλίας, από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Κα-
ντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015, σελ. 81)

Καταπατοῦνται δημοσίως ἱεροί Κανόνες Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
οἱ ὁποῖοι ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως, ἀπαγορεύουν τὸ συμπροσεύχεσθαι μετά

αἱρετικῶν  ἢ σχισματικῶν

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ 53100

Ἔν Φλωρίνῃ 18 Φεβ. 1988
Πρὀς Τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Κολωνίας κ. Γαβριήλ
Κωνσταντινούπολιν

Λίαν ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ ἀδελφέ ἅγιε Κολωνίας κ. Γαβριήλ, 
Μέ ἰδιαιτέραν χαράν καὶ συγκίνησιν ἔλαβον τήν ἐπιστολήν τῆς ὑμετέρας φίλης Σεβα-
σμιότητος. Θά μοί ἐπιτρέψετε, σεβαστέ μοι γέροντα...
Ὅσην χαράν προυξένησεν εἰς τὸν ἑλληνικό λαό ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὴν μαρτυρικήν μας
Πατρίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς συμβόλου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
τόσην ἀντιθέτως ἠσθάνθη ὁ πιστός λαός λύπην, δι᾽ ὅσα ἐλέχθησαν καὶ ἐγένοντο
ὑπ᾽αὐτοῦ ἐν Ρώμῃ. Τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ ἡ ἁγνή συνείδησις, ἡ ὁποία κατά τόν ἀεί-
μνηστον καθηγητήν τῆς θεολογίας Χρ. Ἀνδροῦτσον, εἶνε ἀναγκαία διὰ τήν ἀναγνώ-
ρισιν μιᾶς συνοδικῆς ἐνεργείας ἢ ἀποφάσεως ὡς ὀρθοδόξου, ἐνισταται. Διότι κατά
τήν συνάντησιν αὐτήν βεβαίως κατεπατήθησαν δημοσίως ἱεροί Κανόνες Τοπικῶν
καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖοι ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως, ἀπαγορεύουν τό
συμπροσεύχεσθαι μετά αἱρετικῶν ἢ σχισματικῶν. Οἱ παπικοί εἶνε ὄχι μόνον σχι-
σματικοί, ἀλλά καί αἱρετικοί καί δέν εἶνε ἀνάγκη ἐδῶ νά ὑπενθυμίσω τούς σχετικούς
Κανόνας, τούς ὁποίους ρυθμίζουν ποία πρέπει νά εἶνε ἡ στάσις μας ἀπέναντι τῶν
αἱρετικῶν, ἐξακολουθοῦν νά ἔχουν ἀκόμη καί σήμερον τήν ἰσχύν των, παρ᾽ ὅλην τήν
ὑποτίμησιν αὐτῶν ὑπό τῶν λεγομένων νεοπατέρων-θεολόγων καί κληρικῶν τινῶν,
οἱ ὁποῖοι φρονοῦν ὅτι ἔπαυσαν πλέον οἱ ἱεροί Κανόνες νά ἰσχύουν καί περιφρονη-
τικῶς περί αὐτῶν φρονοῦν καί γράφουν... Φρικιῶ καί νά τό εἴπω:
Ὡς κατηγγέλθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δι᾽ἀναφορᾶς πιστῶν τέκνων τοῦ
ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἀνεφέρθη καί ἡ χαρακτηρίζουσα τούς ἱερούς Κανόνας ἀσε-
βής λέξις. Πᾶς πιστός φρίττει ἐπί τῷ ἄκουσματι ἀσεβῶν ἐκφράσεων τῶν ὑπερφιά-
λων νεοπατέρων, οἱ ὁποῖοι ὑψώνουν τά σπιθαμιαῖα ἀναστήματά των ἔναντι τῶν
γιγάντων τοῦ πνεύματος Πατέρων καί διδασκάλων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν
ὁποίων οἱ νεώτεροι ἡμεῖς δέν εἴμεθα ἄξιοι νά λύσωμεν τόν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος
αὐτῶν.
Εἰς τήν συνάντησιν πατριάρχου καί πάπα ἐν Ρώμη ὁ πατριάρχης καί οἱ συνοδοί
αὐτοῦ, καί ἂν ἀκόμη  δέν θέλη τις νά χαρακτηρίσῃ τήν κατά τήν θείαν Λειτουργίαν
τῶν παπικῶν συμμετοχήν ὀρθοδόξων κληρικῶν ὡς μικρόν συλλείτουργον -ἐνῶ
δημοσιογραφικά ὄργανα τοῦ παπισμοῦ ὀνομάζουν τὴν συμμετοχήν αὐτήν συλλεί-
τουργον-, πάντως, κατά τή ἐπιεικεστέραν κρίσιν εἶνε συμπροσευχή εἰς ἐπηυξημένον
τόνον. Συμπροσευχή ἡ ὁποία, ὡς ἐγένετο, προσέλαβε πομπώδη μορφή, προάγγελον
τῆς λίαν προσεχῶς πρός κοινόν ποτήριον κοινωνίας.
Ἡ παρά τοὺς Κανόνας δημοσία αὕτη ἐκδήλωσις ἠμπορεῖ μέν νά ἐπαινῆται ἀπό διά-
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φορους κοσμικούς καί  δή μασονικούς κύκλους, ἐπιθυμοῦντας τήν ἕνωσιν, ὄχι μόνον
τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλά καί ὅλων τῶν θρησκειῶν συλλήβδην, ἐντό-
νως ὅμως ἀποδοκιμάζεται ἀπό τήν ἀδιάφθορον συνείδησιν τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τέκνων, τά ὁποῖα δέχονται μέν νά γίνεται διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξων
καί Παπικῶν ἐκτός βεβαίως ἱερῶν ναῶν, ἀλλ᾽  ἐφ᾽  ὅσον οὐδέν θετικόν μέχρι τοῦδε
προῆλθεν ἀποτέλεσμα ἀπό τούς ἀτέρμονας διαλόγους, πρέπει οἱ διάλογοι νά παύ-
σουν, ὡς δημιουργοῦντες σύγχυσιν μόνον, ὁ δέ Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτόν νά παύ-
σουν νά συμπροσεύχονται καί νά συλλειτουργοῦν. Ἐκ τούτων προκαλεῖται σκάνδαλον
μέγα. Ὄχι δέ μόνον ζηλωταί μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί εὐλαβεῖς κληρικοί
χωρίων καί πόλεων καί λαός πολύς ἀποδοκιμάζουν τάς ἐνεργείας αὐτάς, καί δέν σᾶς
ἀποκρύπτω, τίμιε πάτερ, ὅτι εἰς τήν καρδίαν ἀρχιερέων συντελεῖται κρίσις συνειδή-
σεως, ἐάν καί κατά πόσον δύναται πλέον νά μνημονεύεται τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου, ὡς ὀρθοτομοῦντος πλέον, τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Μέγας φόβος
ὑπάρχει νά διχασθῶμεν καί πάλιν ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀκαίρων αὐτῶν συναντήσεων. Καί-
---θὰ εἶνε τοῦτο νίκη καί θρίαμβος τοῦ παπισμοῦ, κατορθώσαντος δι᾽ἀπατηλῶν
μεθόδων νά διχάσῃ τόν λαόν μας εἰς φιλοπαπικούς καί ἀντιπαπικούς. Ἐν Αὐστραλία
δέ ἤρχισεν ὅλως φανερός καί ἀπροκάλυπτος διωγμός κατά τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι
ζωηρῶς ἐκδηλώνουν τά ὀρθόδοξα φρονήματα αὐτῶν.
Δέν σᾶς ἀποκρύπτω, ὅτι καί ἡ ἐμή ταπεινότης δέχομαι πανταχόθεν ἐναγώνια
ἐρωτήματα παρά τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀναμένοντος παρ᾽ἐμοῦ τό σύνθημα νέου
ἀγῶνος ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Καί ἐγώ μέν, κηδόμενος τοῦ ὀνόματος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τρέμων πρό νέου σχίσματος ἐν τῇ Ἑλαδικῇ Ἐκκλησία,
συνιστῶ ὑπομονήν καί αὐτοσυγκράτησιν. Ἀλλ᾽ἕως πότε; Φοβοῦμαι, ὅτι τυχόν νέοι
ἀσπασμοί καί συμπροσευχαί καί λοιπαί ἀντικανονικαί ἐνέργειαι προκαλούμεναι ἐκ
μέρους φιλοπαπικῶν οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τά μέγιστα ἐπηρεάζουν καί κατευθύνουν
τήν σκέψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, θά ὁδηγήσουν τά πράγματα εἰς τά ἄκρα
καί θά δημιουργήσουν ἀνεπιθύμητον κατάστασιν.
Ἡ δέ μή ἀπάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἐρώτησιν Ἕλληνος δημοσιο-
γράφου ἐσχάτως ἐπισκεφθέντος τό Πατριαρχεῖο, τί φρονεῖ περί τοῦ μασονισμοῦ,
ἐπηύξησε τήν ἀγωνίαν καί τήν ἀνησυχίαν τοῦ εὐσεβοοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Σεβασμιώτατε πάτερ. Παρακαλῶ ἄς θεωρηθῇ ἡ ἐπιστολή αὕτη ὡς ἔκφρασις βαθεί-
ας ἀνησυχίας μου, παρακαλῶ δέ τό περεχόμενον αὐτῆς νά γνωσθῇ καί εἰς τόν  Οἰκου-
μενικόν Πατριάρχην. Ἐκ τῆς ἐσχατιᾶς τούτης τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος κρούω τόν
κώδωνα τοῦ κινδύνου καί παρακαλῶ ὅπως ὄχι μόνον διά λόγων ἀλλά καί διά νεω-
τέρων ἐνεργειῶν καί ἐκδλώσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πού θ᾽ἀποπνέουν
τό ἄρωμα τῆς ἀείποτε σφοδρῶς μαχομένης κατά τῶν αἱρετικῶν Ὀρθοδοξίας, τό
Πατριαρχεῖον καθυσυχάσῃ τάς ταραγμένας συνειδήσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ εὐθύνη
ὅλων ὑμῶν τῶν κυκλούντων τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἶνε μεγίστη.

Ἐξαιτούμενος τάς εὐχάς ὑμῶν, διατελῶ
Ἑλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 
Ταχυδρομικῶς σᾶς ἀποστέλλω δύο ἀντί-
τυπα τοῦ ἐσχάτως κυκλοφορήσαντος ἡμε-
τέρου βιβλίου «Ἀντιπαπικά». 

Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος παιδὶ τῆς 5ης φαλαγγας

(Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶνε ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς 5ης Φάλαγγας. Σπούδασε στὴ
Ρώμη τὸ 1965-1969). Τὸν ἔστειλε στοὺς παπικούς, ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὡς
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διάκονο, γιὰ μετεκπαίδευσι, καὶ
τὸν ἔκανε ξεφτέρι. Ἐπισκέφτηκε
μὲ κάποιον φίλο του, μιὰ Ιταλική
μασονική στοά, τότε. Τὴν πλη-
ροφορία τὴν ἔχουμε ἀπὸ τὸν
φίλο του, ποὺ δὲν τοῦ ἄρεσε καὶ
δὲν ξαναπάτησε. Ἀλλά ἐκεῖνος
δὲν εἶχε τὸν ἀρχιμασόνο  Ἀθηνα-
γόρα γιά νὰ τὸν καθοδηγεῖ &
γλύτωσε ἀπό τά δίκτυα τῶν
μασόνων.
Ὁ Βαρθολομαῖος ξεβαπτίστηκε στὴ Ρώμη. Ἔγινε ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γέμισε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ ὁμοίους του λυκοποιμένας & βλέπουμε σήμερα τὰ τρα-
γιὰ ἀποτελέσματα τῆς πωρώσεώς του.
Διαβάστε τήν χαρά πού ἐκδηλωνεῖ & τίς πατριαρχικές εὐχές ποὺ δίνει,  στό συνέ-

δριο τῆς 2481ης περιφέρειας τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ! Κατά τά ἄλλα, δέν εἶνε μασόνος!!!

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου 
γιὰ τὴν ἐκλογή τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου ὑπό ὅρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 1772

Παναγιώτατον
οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον
Κωνσταντινούπολιν

Συγχαίροντες ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ ὑμῶν ὡς οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου, ὁλοψύχως εὐχόμεθα
ὅπως διοικήσητε τὴν Ἐκκλησίαν μὲ ἀγάπην,
καθώς εἴπατε, ἀλλ᾽ἐπιτρέψατέ μοι νά εἴπω
ὡς πρεσβύτερος ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, μὲ ἀγάπην ναί, ἡ ὁποία ὅμως
ἀπαραιτήτως νὰ συνοδεύεται μὲ τὴν ἀλήθει-
αν καὶ τὴν δικαιοσύνην, διότι ἄνευ τούτων
καταντᾷ ἀπάτη, δημιουργοῦσα πολλήν σύγ-
χυσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Ὑπό τὸν ὅρον τοῦτον συγχαίρομεν ὑμᾶς
ὁλοψύχως, εὐχόμενοι ὅπως ἀναδειχθῆτε
ἄξιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐν ταῖς χαλε-
παῖς ταύταις ἡμέραις βάλλεται σφοδρῶς
ὑπό ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν καὶ
μάλιστα ὑπό τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος,
καθώς εἶπεν ὁ ἀοίδιμος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
εἶνε παναίρεσις.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ὁ Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 25.10.1991
Ὁ Μητροπολίτης

(ὑπογραφή)

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
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Ἐπικίνδυνος ὁ Ἀθηναγόρας, 
πιό ἐπικίνδυνος ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Μέ τρισέλιδη ἐπιστολή, ὁ Μητροπολίτης Φλω-
ρίνης Αὐγουστῖνος, στὶς 1.7.1995, προειδοποι-
εῖ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅτι θὰ κόψη τὸ
μνημόσυνο του. 
Ἡ ἐπιστολή αὐτή, ὅπως φαίνεται, ἄναψε
φωτιές στό τέρας τοῦ μασονισμοῦ-οἰκουμενι-
σμοῦ & εὐθὺς ἀμέσως ἄρχισαν ἐνέργειες, γιὰ νὰ
τὸν ἀπομακρύνουν ἀπό τὸ θρόνο.

Διαβάστε τὴν ἐπιστολή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ἀριθμ. Πρωτ. Ι.Γ. 82
Φλώρινα 1-7-1995

ΠΡΟΣ
Τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαῖο Α´
Rum Patrikhanesi, 34220
Fener - Halic - istanbul
Turkiye

Παναγιώτατε,
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου συναντήσεώς σας
μετὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου -Παύλου Β´ εἰς Βατι-
κανὸ καὶ Ναὸν ἁγ. Πέτρου Ρώμης, ἐπιθυμῶ νὰ
διατυπώσω ὡρισμένες θέσεις καὶ ἀπόψεις, οἱ
ὁποῖες ἀπηχοῦν τὴν γνώμη καὶ ἄλλων Ἱεραρ-
χῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαιτέρως
τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν, οἱ ὁποῖες ὡς
γνωστόν, μνημονεύουν τοῦ ὁνόματός σας εἰς
κάθε Θ. Λειτουργία.
Σᾶς ἀπευθύνομε λοιπόν, ὡς προκαθήμενον τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ προϊστά-
μενον τοῦ κατ᾽ἀνατολὰς Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ ἑξῆς.
Εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, σὲ κάποια ἐκ τῶν ἐφετινῶν (1994-
1995) συνεδριῶν αὐτῆς, συνεζητήθη μεταξύ ἄλλων καὶ ἡ εἴδησις περὶ ἐνδεχομένης
ἐπισκέψεώς τοῦ Πάπα εἰς Πάτμον. Κατόπιν δὲ σχετικῆς εἰσηγήσεως, ἡ ὁποία ἐξέφρα-
ζε τὴν θέσιν καὶ τοῦ ὑποφαινουμένου, διετυπώθηκε ἡ ἄποψι, ὅτι μία τοιαύτη ἰδέα, περὶ
ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, δὲν ἔχει εἰσέτι ὡριμάσει.
Πέραν τούτου, φρονοῦμεν πρὸς τούτοις, ὅτι καὶ ἡ προσφάτως (27/30-6-1995)
γενομένη συνάντησίς σας μετὰ τοῦ Πάπα εἰς τὴν Ρώμη, δὲν τυγχάνει τῆς ὁμοθύ-
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-Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶνε ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο.



μου ἐπιδοκιμασίας τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἐὰν
ἐρωτᾶτο σχετικῶς, τότε οἱ πνευματικοί του ἡγήτορες θὰ ἠδύναντο νὰ διαπι-
στώσουν μετὰ λύπης, ὅτι ἄλλως φρονεῖ καὶ ἔχει σοβαρὰς ἐπιφυλάξεις ἐν σχέσει
πρὸς τὰς τοιαύτας συναντήσεις, οἱ ὁποῖαι ἀναντιρρήτως ἐγκυμονοῦν μεγάλους
κινδύνους διὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ ἐκδηλώσεις λοιπὸν ἀμβροφοσύνης καὶ ἐπικοινωνίας μετὰ ἑτεροδόξων, θὰ ἡδύ-
ναντο βεβαίως νὰ θεωρηθοῦν ἐπιτρεπταί, ἐὰν καὶ ἐφ᾽ὅσον αὐταί δὲν φθάνουν εἰς τὰ
ὄρια προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Εἰδικῶς δὲ ὡς πρὸς τὴν πρόσφατη συνάντησιν σας, ἐὰν αὐτή ἦτο μία ἁπλῆ συνά-
ντησις, ἄνευ λειτουργικῶν ἀναμίξεων καὶ προεκτάσεων, καὶ ἐπραγματοποιεῖτο εἰς
οὐδέτερον τόπον, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν π. χ. κρισίμων κοινωνικῶν καὶ ἀνθρωπι-
στικῶν προβλημάτων, ἴσως νὰ μὴ ἐδημιούργει τὸν γενόμενον σκανδαλισμόν. Διότι,
ἂν καὶ δὲν ἐπραγματοποιήθηκε συλλείτουργο καὶ κοινωνία Ποτηρίου, ἐν τούτοις
δὲν παύει νὰ εἶνε μεμπτή, καθ᾽ὅτι καὶ ἡ συμπροσευχὴ μετὰ αἱρετικῶν δὲν εἶνε
ἐπιτρεπτὴ ἀπὸ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνες.

Τὸ πρόβλημα τοῦ Βατικανοῦ δυστυχῶς ἔχει γίνει τελευταία ὀξύτερο. Τὸ Βατικανὸ
εὑρίσκεται σὲ δυσχερῆ θέσι καὶ ἡ κοινὴ γνώμη εἶνε σὲ μεγάλο βαθμὸ ἑναντίον του,
λόγῳ καὶ τῆς ἀναμίξεώς του εἰς ἐθνικιστικὰ προβλήματα καὶ τὶς πολεμικὲς συρράξεις.
Ὁ Πάπας ὠφελεῖται προφανῶς ἀπὸ τὶς συναντήσεις του μὲ Ὀρθοδόξους Πατριάρχας
καὶ μάλιστα τὸν Οἰκουμενικό, διότι ἔτσι στηρίζεται τὸ κλονισμένο κῦρος του.
Ἀλλ᾽κανένα βῆμα δὲν ἔχει κάνει αὐτὸς παράλληλα πρὸς τὴν ἐπάνοδο εἰς τὴν Ἀλήθεια.
Ἀντιθέτως διακηρύττει παντοῦ τὴν παγκοσμιότητα τῆς πνευματικῆς του πατρότητος,
θεωρεῖ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀποσκιρτημένα παιδιά του καὶ μᾶς κατατάσσει μεταξὺ
τῶν λεγομένων «Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν».  Ἀλλ᾽ ἡ ἀλήθεια εἶνε ἀνακατεμένει μὲ τὸ
ψεῦδος. Ὁ δὲ παπισμὸς εἶνε ἕνα θεολογικό ἠθικὸ καὶ κανονικὸ ψεῦδος.
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐτήρησε βεβαίως, ἀπὸ κάποια ἄποψι, ὀρθὴ στάσι εἰς
τὸ θέμα τῆς Οὐνίας, πλὴν ὅμως ὤφειλε νὰ εἶχε διακόψει ὁποιαδήποτε σχέσι μὲ τοὺς
παπικούς, καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Πάπα, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξα-
ποστέλλη τὰ προπαγανδιστικά του τάγματα πρὸς ἐκπόρθησι  τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ
ἀνειλικρινεῖς ἀνθρώπους, ὅπως οἱ παπικοί, κανένας ἐναγκαλισμὸς καὶ καμμία
φιλοφρόνησι δὲν φέρει εὐλογημένα ἀποτελέσματα. Συνεπῶς κάθε συνάντησίς μας
μὲ τὸν Πάπα δίδει σ᾽αὐτὸν σφραγῖδα ἐγκυρότητος.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ, ὅθεν, ἐντονώτατα διὰ τὰ τεκταινόμενα. Ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος
λαός, ποὺ βλέπει τὰ ἐγκλήματα τῶν παπικῶν εἰς τὴν γειτονά μας Γιουγκοσλαβία,
σκανδαλίζεται ἱδιαιτέρως. Οὐνία, Βοσνία καὶ Σκόπια ἀποτελοῦν αἱμορροούσας
πληγάς εἰς τὸ σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τὸ ἰμπεριαλιστικὸν πάθος τοῦ Πάπα ἐξα-
κολουθεῖ νὰ κρατῆ ἀνοικτάς.
Ἐνέργειαι, λοιπόν ὅπως ἡ τελευταία σας, παναγιώτατε, κατὰ τὴν θρονικὴ ἑορτὴ τῶν
παπικῶν, προκαλοῦν ἰδιαιτέραν ἀνησυχία εἰς τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, παρέχουν δὲ
παραλλήλως εὐκαιρίας εἰς σχισματικοὺς κύκλους τῆς πατρίδος μας νὰ αὐξάνουν
τὴν ἐπιρροήν των. Ἡ δὲ διαμαρτυρία μας αὐτὴ γι᾽ὅσα δυστυχῶς συμβαίνουν δὲν
πρέπει νὰ θεωρηθῆ ὡς ἔλειψις σεβασμοῦ πρὸς τὸν θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου.
Ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀσχοληθῆ κατὰ τὸ παρελθὸν μὲ τὸ ζήτημα τοῦ Παπικοῦ κιν-
δύνου, ἡ δὲ σχετικὴ ἀρθρογραφία μας εὑρίσκεται συγκεντρωμένη εἰς εἰδικὸν βιβλίο μας
ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀντιπαπικά». Δυστυχῶς ἡ πεποίθησις, ὅτι ὁ Πάπας παραμένει ἀμετα-
κίνητος ἐπὶ τῶν ἀπόψεών του, τὴν ὁποίαν τόσον τὸ κοινό λαϊκὸ αἴσθημα ἐκφράζει,
ὅσο καὶ ἡμεῖς ἀπὸ ἐνωρὶς διετυπώσαμεν, ἐπαληθεύεται συνεχῶς, ὥς δεικνύει καὶ ἡ
πρόσφατος ἐνέργεια τοῦ Πάπα -εὐθὺς μετὰ τὴν συνάντησιν σας μετ᾽αὐτοῦ- πρὸς ἐνί-
σχυσιν τῆς Οὐνίας εἰς τὰς ἀνατολικὰς χώρας (Τσεχίαν - Σολοβακίαν).
Ἄν συνεπῶς, συνεχισθοῦν αἱ τοιαῦται συναντήσεις σας, προπάντων δὲ οἱ ἀντικα-
νονικαὶ συμπροσευχαί, πολύ φοβούμεθα ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς δὲν θὰ συγκρατηθῆ ἄλλο,
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ἀλλὰ θὰ ἐξεγερθῆ ποικιλοτρόπως καὶ ζωηρῶς, ἀφοῦ ὁ Πάπας -κατὰ τὴν ρητὴν διατύ-
πωσι τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ- εἶνε «οὔ μόνον σχισματικός, ἀλλὰ καὶ αἱρετι-
κός». Δὲν παραλείπομε νὰ σημειώσωμε, ὅτι οἱ κάπως συγκρατημέναι δηλώσεις σας,
κατὰ τὴν ὡς ἄνω συνάντησίν σας μετὰ τοῦ Πάπα, μόλις μᾶς δίδουν πρὸς τὸ παρὸν
κάποια πίστωσιν χρόνου ὥστε νὰ μὴ σπεύσωμεν νὰ ἐπαναλάβωμεν ὅ,τι πρὸ 25
ἐτῶν ἐπράξαμε, ὅτε ὁμοῦ μετ᾽ἄλλων δύο ἱεραρχῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος διεκόψα-
μεν τὸ μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Καθὼς ὅμως πληροφο-
ρούμεθα, ἐὰν συνεχισθῇ νὰ δίδωνται νέαι ἀφορμαί ἐγγίζουσαι τὰ ὅρια τῆς προδο-
σίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως Ἱεράρχαι τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν
εἶνε διατεθημένοι ν᾽ἀνεχθοῦν περαιτέρω σκανδαλισμὸν τῶν Ὀρθοδόξων συνειδήσεων,
ἕνεκα μὴ ἐνδεδειγμένων ἐνεργειῶν, αἱ ὁποῖαι μάλιστα γίνονται ἄνευ κοινῆς τῶν Ὀρθο-
δόξων ἀποφάσεως, καὶ προσανατολίζονται νὰ παύσουν τὸ μνημόσυνό σας.
Δι᾽αὐτὸ, ὅσον εἶνε καιρὸς ἐπιβάλλεται ἡ ἀναθεώρησις ἀπὸ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς τῆς
τακτικῆς ὡς πρὸς τὶς σχέσεις μας μετὰ ἑτεροδόξων πρὸς μεῖζον ὄφελος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ χαρὰν καὶ ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν αὐτῆς τέκνων.
Ἐπὶ δὲ τούτοις ἐκφράζων τὰ αἰσθήματα ἐκτιμήσεως μου πρὸς τὸν σεπτὸν  Οἰκου-
μενικὸν θρόνον, διατελῶ μετ᾽ἀγάπη.

Ὁ Μητροπολίτης
ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἐορδαίας Αὐγουστῖνος.

Κοινοποίησις:
Ἱ Σύνοδον Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ιωαν. Γενναδίου 14, 11521 Αθηναι

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΘΥΕΛΛΑ

Θύελλα σκοτεινῶν παρασκηνίων γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσι τοῦ Μητροπολίτου
Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς Φλώρινας. Τυχαῖο; 

Ἐπιμελήτρια τοῦ βιβλίου: Πῆρα εὐλογία ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, πρὶν ἀπὸ τὴν
παραίτησίν του,  γιὰ νὰ γράψω βιβλίο, μὲ θέμα: «ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ», ποὺ ἦταν ἐπιθυμία του καί τοῦ ὑποσχέθηκα ὅτι στά
«ΚΑΤΑ» δέν θὰ χαρίσω κανέναν.

Ἐπομένως, δὲν χρειάζεται νὰ ζητήσω ἄδεια ἀπὸ κανέναν ἄλλον. Ἀναλαμβάνω τήν
εὐθύνη γιά ὅλα τά γραφόμενά μου πού τά συνοδεύω μέ στοιχεῖα.
Λίγα γράφω, ἀπό αὐτά πού ἔγιναν, γιά νά δείξω: Τίς πονηρές μεθόδους πού

χρησιμοποίησαν γιά νά τόν ἐξουδετερώσουν. Τό μεγάλο σταυρό που σήκωσε ὁ ἀγω-
νιστής ἱεράρχης, σιωπῶν καί τούς χρήσιμους ἡλίθιους πού χρησιμοποίησαν οἱ μασόνοι,
γιά νά βγάλουν εἰς πέρας τήν ἀποστολή τους, δίνοντας μῖτρες και πατερίτσες. Καί τί μπο-
ροῦμε νά περιμένουμε ἀπό τέτοιους μισθωτούς ποιμένας; Νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν Ἐκκλη-
σία καί νὰ θυσιαστοῦν γιά τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ; Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ μᾶς προειδοποίησε, ἄς τόν
ἀκούσουμε (Ἰωαν. 10, 9-16).
Δέν ξεχνοῦμε τούς 12 ἀρχιερεῖς, ποὺ σφαγιάστηκαν καὶ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τοὺς
θρόνους των ἀδίκως, γιατί ἐμμέσως ἤ ἀμέσως τὰ ἔβαλαν μὲ τὴν μασονία. 
Πρῶτος στὸν κατάλογο τῶν ἐκδιωχθέντων ἦτο ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος,
ἀλλά δέν τολμοῦσαν νά βάλλουν χέρι ἐπάνω του καὶ ἀνέβαλαν τὴν ἀπομάκρυνσίν του. Σ᾽
αὐτὸ συνετέλεσε καὶ ὁ τότε Μητροπολίτης Λαμίας, ποὺ εἶπε στὸν ἀντάρτη, ἀρχιεπίσκο-
πο Σεραφείμ: «Τὸν Αὐγουστῖνο πρῶτο; Δὲν φοβᾶστε τὸ λαό»; 
Φαινομενικά ἡ ἀναβολή καὶ ὁ πόλεμος στὴν Κύπρο τοὺς σταμάτησε, στὴν πραγματικό-
τητα ὁ Θεός δὲν τὸ ἐπέτρεψε. Ἦταν θέμα λίγων ἡμερῶν, γιὰ νὰ ἐκδιωχθῆ καὶ ἐκεῖνος ἀπό
τὴν Μητρόπολή του. Τὰ βιβλία καὶ τὰ ταμεῖα τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης ἦταν ὅλα ἕτοι-
μα, γιά νὰ παραδοθοῦν στοὺς διῶκτες, πρὶν ἀπὸ τὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1974.
Τοὺς θρόνους τῶν 12 ἐκδιωχθέντων ἄρπαξαν μοιχεπιβάτες καὶ φιλομασόνοι καὶ
ἀλλοιώθηκε ἡ ἱεραρχία. Στὴν συνέχεια μπῆκαν καὶ ἄλλοι ὅμοιοί τους καὶ τώρα, χρειάζε-
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ται νὰ ρθῆ ἕνας Διογένης, μὲ τὸ φανάρι του, γιὰ νὰ ἀναζητήση ἕναν ἀληθινό ἀρχιερέα,
ποὺ νὰ πιστεύη στὸ Θεό καὶ νὰ ἀντιστέκεται στὸ ἄθεο μασονικό καὶ σατανικό σύστημα.
Ἡ παραπάνω ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ποὺ ἔστειλε στὸν

πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἔπεσε σὰν κεραυνός, σ᾽ αὐτοὺς ποὺ δρομολογοῦσαν τὴν
ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, καὶ συντάραξε τὰ ὄργανα τῆς πανθρησκείας καὶ τοῦ
Ἀντιχρίστου. Διαπίστωναν ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος ἔχει δύναμι ἀκόμα. Ἂν καὶ
γέροντας, μπορεῖ νὰ ἀνατινάξη στὸν ἀέρα τὰ σχέδιά τους, ξεσηκώνοντας ὄχι μόνο τὸν
Ἑλληνικό λαό, ἀλλά καὶ τοὺς ἐπισκόπους τῶν λεγομένων Νέων χωρῶν, ποὺ δὲν ἤθε-
λαν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τί ἔκαναν γιὰ νὰ τὸν ἐξουδετερώσουν;

Παρασκήνια ντροπῆς

Γιά νὰ μή γίνουν ἀντιληπτοί, βρῆκαν πρόσωπα ἀπό τὸ
κοντινό περιβάλλον τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγου-
στίνου. Πρόσωπα ποὺ θὰ βοσκοῦσαν πρόβατα στὰ χωριά
τους, ἂν ὁ Γέροντας δὲν τοὺς συμμάζευε καὶ τοὺς σπούδα-
ζε. Βρῆκαν καὶ τὸν ὑποψήφιο δεσπότη, ποὺ θὰ ἔκανε ὅλα
τὰ θεληματά τους καὶ ἄρχισαν τὸν ἀγῶνα, γιὰ τὴν παραί-
τησίν του. Ἔστησαν πολυβολεῖο ἀπένατί του, γιὰ νὰ τὸν
ἀναγκάσουν νὰ ὑποβάλλει «οἰκειοθελῆ» παραίτησι, λόγῳ
γήρατος, πρός χάριν τοῦ ἐκλεκτοῦ τους. Ἔλα, ὅμως, ποὺ
ὁ Γέροντας ἱεράρχης, δὲν εἶχε καμμία ἐμπιστοσύνη σὲ ἐκεῖνον καὶ δὲν εἶχαν ἄλλο τρό-
πο νὰ τὸν διώξουν! Πέντε χρόνια χρειάστηκε νὰ τὸ βασανίσουν μέχρι νά τό ἐπιτύχουν.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς φίλους τοῦ ὑποψηφίου, συγκέντρωσε κάποιους δικούς του στὴν
Ἀθήνα, στὸ φροντιστήριο του Α. Ἐλευθεριάδη καὶ εἶπε: «Ἤθελα νὰ παραιτηθῆ ὁ π.
Αὐγουστῖνος, ἀλλὰ ἀφοῦ δὲν παραιτεῖται παρακαλῶ νὰ πεθάνη». Ἡ συγκέντρωση
μαγνητοφωνήθηκε. Ὁ κ. Ελευθεριάδης ἔφριξε ἀπὸ τά λόγια του. 
Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, ὅσο καὶ ἂν ἤθε-
λαν κάποιοι τὸ θάνατο τοῦ π. Αὐγουστίνου, δὲν μποροῦσαν νὰ τό ἐπιτύχουν, ἀφοῦ
ὁ Γέροντας  παραιτήθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000 & ἐκοιμήθη τὸ 2010, σὲ ἡλικία 104
ἐτῶν. Ὁ σεβάσμιος ἐπίσκοπος, ἂν καὶ μεγάλος σὲ ἡλικία, βρίσκονταν κοντά στο ποι-
μνιό του. Βλέπε βιβλίο: 
«Ὁ π. Αὐγουστῖνος τὸ 2000 Διδάσκει -Ἐλέγχει-Συμ-
βουλεύει-Καθοδηγεῖ». Μέχρι τὸ 2.000 ἐκκλησιαζόταν
στὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα χωριά τῆς Μητροπόλεως του,
χειροτονοῦσε ἱερεῖς, ἔκανε ἐγκαίνεια ναῶν, ἔβλεπε
κόσμο καθημερινά στό γραφεῖο του, σήκωνε ὁ ἴδιος τὸ
τηλέφωνό του, καὶ ἔδινε νικηφόρες μάχες, γιὰ νὰ μὴ λει-
τουργήση τὸ καζίνο στὴ Φλώρινα καὶ τὸ πέτυχε.
Τό 1997, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου εἶχαν τὸν Μητροπολίτη τους,
τῶν 91 ἐτών, μπροστάρη γιὰ νὰ διεκδικήσουν ἀπό τὴν
κυβέρνηση τὴν λύση μεγάλων προβλημάτων τῆς ἐπαρχίας
των·  π.χ. Τὴν ἵδρυση τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΔΕΗ στὴ Μελίτη. 
Ὁ μεγαλύτερος ὅμως ἀγῶνας τοῦ Μητροπολίτου, ποὺ
ἐστέφθη μὲ ἐπιτυχία, ἦταν, ὅτι ἀκυρώθηκε ἡ λειτουργία
τοῦ καζίνου στὴν Φλώρινα καὶ συστρατεύθηκαν μαζί
του, ὅλες οἱ ἀρχές τοῦ τόπου καὶ ἐκεῖνες ποὺ στὴν ἀρχή
ἔκαναν ἀγῶνα γιά νά γίνῃ τό καζίνου στὴ Φλώρινα. 
Τὸ Καζίνο ἦτο ἔτοιμο νά λειτουργήση. Ἔκανε καὶ προσλήψεις 100 ατόμων, γιά νά
ἀναγκάσῃ τὴν κυβέρνηση, νὰ ἐπισπεύσῃ τήν ἄδεια λειτουργίας του. Καί ὅμως, ὁ
γέροντας ἀγωνιστής Μητροπολίτης, πού τόν πετροβολοῦσε τότε, ἀπό τις στῆλες τοῦ
περιοδικοῦ του  ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης και τόν παρουσίαζε ἀνίκανο νά κυβερνήση την
Μητρόπολή του, ὄχι μόνο νικῆσε καί δέν λειτούργησε, ἀλλά πῆρε μέ τό μέρος του καί
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τὶς ἀρχές τοῦ τόπου, πού στην ἀρχή ἀγωνίζονταν νά γίνῃ το καζίνο στην Φλώρινα.
Ἡ Φλώρινα εἶχε γέροντα μεν, ἀλλά γενναῖο Μητροπολίτη.

Βρώμικα παρασκήνια τῆς παραίτησης, μετά τὴν ἐπιστολή

Ὁ ὑποψήφιος ποὺ θέλησε νὰ φορέση τὰ παπούτσα τοῦ γίγαντα

Βρῆκαν τὸν ὑποψήφιο δεσπότη, ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Γέροντα, ποὺ θὰ τὸν ἀντι-
καταστοῦσε! Βρῆκαν τόν νάνο, πού θά φοροῦσε μέ χαρά «τὰ παπούτσα τοῦ γίγαντα»
(κατὰ π. Μάξιμο Καραβᾶ) καί ἄρχισε ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν δημιουργία πρϋποθέσεων τῆς
παραιτήσεως τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου μὲ ἀνήθικους καὶ γκαστερικούς τρόπους.
Πέντε χρόνια πάλευε, μιὰ χούφτα ἀχαρίστων ἀνθρώπων μὲ δημοσιεύματα, μὲ ψευ-
δώνυμες ἐπιστολές, ποὺ σκόρπιζαν δεξιά και ἀριστερά καί τὶς κοινοποιοῦσαν στόν
Γέροντα, γιά νά τόν πληγώσουν. Ἤθελαν νὰ τὸν κάμψουν καὶ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ
παραδώση τὴν Μητρόπολή του, ἀφοῦ ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἔπαιρνε ἀπὸ τὴν ζωή.
Ἔβλεπε τὶς κινήσεις τῶν ἀχαρίστων καὶ φιλοδόξων αὐτῶν παπάδων, ὁ τύπος τῆς
Φλώρινας καὶ ἔγραφε:
Ἡ ἐφημερίδα τῆς Φλώρινας «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»: 
«...Αυτό που είναι λυπηρό και δεν το συγχωρεί ο πιστός λαός της Φλώρινας είναι
η στάση ορισμένων ιερωμένων της Μητροπόλεως  μας που έχουν αναγάγει την
αχαριστία σε επιστήμη και τις φιλοδοξίες σε τρόπο ζωής, ταυτιζόμενη όχι με
τον Επίσκοπό τους αλλά με τους σφετεριστές…»
Ὁ ἀγωνιστὴς γέροντας Μητροπολίτης βοβαρδίζεται ἀπὸ παντοῦ. Καὶ ἔσωθεν καὶ

ἔξωθεν, γιὰ νὰ παραδώση τὸν θρόνο του σ᾽αὐτὸν ποὺ ἐπιθυμοῦσε ἡ νέα τάξι, ποὺ
θα ἀποκαντιωποιοῦσε τὴν Φλώρινα, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερνε!

Δουλεύουν παρασκηνιακά
1) Μιὰ ὁμάδα ἐπισκόπων.  
2) Κάποιοι ἀρχιμανδρίτες τῆς Πτολεμαΐδος μαζεύουν ὑπογραφές. Μὲ μιὰ ἐπι-
στολή ντροπῆς, ζητοῦν τὴν  παραίτηση τοῦ ἐπισκόπου τους Αὐγουστίνου, πρὸς
χάριν τοῦ νέουν ὑποψηφίου, ποὺ πλησίαζε, τότε, τὰ 70 του χρόνια. Τὴν παρέδω-
σαν τὸ 1996 στὸν Μητροπολίτη τους π. Αὐγουστίνου, ποὺ τοὺς χειροτόνησε! Ὁ
πανέξυπνος Γέροντας, κατάλαβε ὅτι κρυφά ἀπὸ τὸ ποιμνιό του ἐνεργοῦν καὶ εἶπε
στὸν ἀρχιμανδρίτη Νικηφόρο, νὰ δημοσιεύση τὸ κείμενο στὸν τύπον τῆς Πτολεμαϊ-
δος. Ἔτσι ἦρθε ἡ ἐπιστολή τους στά χέρια μας καὶ τὴν παραθέτουμε στὴν σελίδα 28.
3) Ἄλλη ὁμάδα δυσαρεστημένων ἀνθρώπων, ποὺ ἀπομάκρυνε ὁ Γέροντας ἀπὸ
κοντά του, μετὰ ἀπὸ ἔρευνα, γιὰ σοβαρούς πνευματικούς λόγους, συντάχθηκε μαζί,
μὲ τὸν ὑποψήφιο καὶ ὑποστήριζε, τὴν παραίτησι τοῦ π. Αὐγουστίνου.
4) Τὰ πρόσωπο τῆς Ἀδελφότητάς του ἀπὸ τὴν Ἀθηνα διχάστηκαν. Κάποιοι θέλη-
σαν νὰ του ποῦν τὸ εὐχαριστῶ, πού τους συμμάζεψε καὶ τοὺς σπούδασε, μὲ τὸν πιό
αἰσχρό καὶ ἀνήθικο τρόπο.
-Θράσος!  Ὁ χειρότερος ἀπό αὐτούς ὁ Σ. Εὐσταθίου, τοῦ ἔστελε ἐξωδικο! Καὶ ὁ σεβά-
σμιος Γέροντας τοῦ ἀπαντᾶ:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ἐν Φλωρίνη τῇ 14-7-1999
Πρὸς κ. Σωτήριον Εὐσταθίου…. ΑΘΗΝΑ

Ἔλαβον τὴν ἀπὸ 30-6-1999 ἐξώδικον ἀπάντη-
σίν σας. Ἔμεινα ἐμβρόντητος. Τὸ ὕφος σας
ἱταμὸν, αὔθαδες, ἐξοργιστικόν. Τὰ φάρμακά μου
διὰ σᾶς ἐτελείωσαν πλέον. Σᾶς ἐπιστρέφω ὡς
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ἀπαράδεκτον τὸ κείμενον τῆς ἀπαντήσεως σας ὄχι διὰ τὴν ιστορίαν ἀλλὰ πρὸς
ἔλεγχον ὑμῶν.
Μὲ ἐξουθενώσατε και μὲ ἐξευτελίσατε ὅσον οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν μου. Ἡ ἀνωτέρω
ἀπάντησή σας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπὶ δεκαετίας παράμονή σας πλησίον μου
οὐδόλως σᾶς  ὡφέλησεν. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ γίνῃ ίλεως.
Ἡ ἐμμονὴ εἰς τὸ θέλημα σας φαίνεται ἀθεράπευτος. Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ἐξέλθε-
τε και νὰ ἱδρύσετε ἰδίαν μάνδραν διοικουμένην κατὰ τὰς ἐπιθυμίας σας. Εἰς
αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν θα ἔπρεπε να ἔχετε προβῇ πρὸ πολλοῦ, ἀφήνοντες τὴν
μικρὰν μας Ἀδελφότητα νὰ εἰρηνεύσῃ.

Μετὰ βαθυτάτης πικρίας
Ο προιστάμενος της ἀδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΑΠΛΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ὁ Σωτήρης Εὐσταθίου εἶχε δικαστήριο στὴν Ἀθῆνα, ἀπὸ τὴν ἐφορία, γιά καταχρή-
σεις πολλῶν ἑκατομμυρίων καί ἦτο μέ περιοριστικούς όρους ἐλεύθερος. Το δικα-
στήριο μετὰ ἀπὸ πολλές ἀναβολές  τὸν αθώωσε, λόγῳ αμφιβολιῶν. Πῶς;
Ως μάρτυρες υπερασπίσεως του Σ. Ευσταθίου, που τόσο σκληρά φέρθηκε στο Γέρο-
ντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο Καντιώτη ήτο ο νυν Μητροπολίτης Φλωρίνης
Θεόκλητος, ο π. Δανιήλ Αεράκης. Από τον κύκλο του θεολόγου Στέργιου Σάκκου μάρ-
τυρας υπερασπίσεως ήτο η Μαρια Αδαμοπούλου.  Έπλεξαν στο δικαστήριο το
εγκώμιο της τιμιότητος και της αγιότητος του παραπάνω ανθρώπου. Κοντά σʼ
αυτούς, ήρθε να συμπαρασταθεί  ως μάρτυρας  υπερασπίσεως και ο ἀπονήρευτος
Πρεβέζης Μελέτιος, ποὺ δὲν ἤξερε τί ἔκανε εἰς βάρος τοῦ Γέροντος ὁ Εὐσταθίου. Μὲ
μάρτυρας ὑπερασπίσεως δύο ἐπισκόπους το κακούργημα ἀπό περιοριστικούς
όρους, μετετράπηκε σε·  «ἀθῶος μετʼ ἀμφιβολιῶν». 
Ίσως κάποιος θα έπρεπε να καταθέση και την παραπάνω ἐπιστολή του Μητροπο-

λίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο δικαστήριο, για να δοῦμε, πια γνώ-
μη θα βάραινε.
Ἀπό τὴν δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων εὔκολα ξεφεύγουμε, ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη τοῦ

Θεοῦ κανείς μας δὲν θὰ ξεφύγη. Ὁ παραπάνω κύριος, ποὺ ἦταν καὶ ὁ συγγραφέας
τῶν παρακάτω λιβελογραφημάτων, βρέθηκε μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, σὲ ἄσχημη κατά-
σταση. Κλεισμένος στὸ σπίτι ποὺ ἔμενε, εἶχε τὸν συγκάτοικό του νεκρό, σὲ ἀποσύν-
θεση. Καὶ ἐκεῖνος, στὸν ἴδιο χῶρο περίμενε νὰ ξυπνήση!! Στὶς βρωμοεπιστολές-λιβε-
λογραφήματα συκοφαντοῦσε τὸν σεβάσμιο Γέροντα ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, για νὰ
παραιτηθῆ. Καὶ αὐτὸς βρέθηκε, μὲ ἕναν πεθαμένο 8 ἡμερῶν, στὸ ἴδιο δωμάτιο περι-
μένωντας νὰ ξυπνήση!!!

Δὲν ἦταν ἐπιλογή τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἡ ἐκλογή τοῦ Θεοκλήτο ὡς
Μητροπολίτου Φλωρίνης, ὅπως τὴν παρουσίασαν;

Ὄχι. Μια ἐπίσκεψη στο σπίτι που έμενε ο π. Αυγουστῖνος, μετὰ τὴν παραίτηση του,
δίνει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα.
Την ημέρα της εκλογῆς του π. Θεοκλήτου, εἰς μητροπολίτη Φλωρίνης, ὁ  Γεώργιος
Ασανάκης, ο Σωκράτης Βασιλειάδης  και ένας ιερέας, κάτοικοι Πτολεμαϊδος και οι
τρεῖς, πήγαν στη Φλώρινα, στο σπίτι που έμενε ο Γέροντας, μετά την παραίτησίν του,
για να πάρουν την ευχή του. 
Ο Σωκράτης Βασιλειάδης λέει στον π. Αυγουστῖνο: Γέροντα, να χαιρόμαστε τον και-
νούργιο μας δεσπότη. 
Και ο π. Αυγουστῖνος·  Σούφρωσε τα χείλη του, κίνησε ἀπαισιόδοξα το δεξί του χέρι,
και ἔβγαλε ἕναν ἀναστεναγμό λέγοντας κάτι για το Μοναστήρι του Ἁγίου Αὐγουστίνου. 
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ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ

Βρωμικος πόλεμος - Σατανικὸ σχέδιο 
Λιβελογραφήματα θρησκευτικῶν κουκουλοφόρων

Τά φρικτά λεβελογραφήματα ταχυδρομοῦνταν σὲ πλειάδα ἀνθρώπων τῆς Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης ἀπὸ τὸ 1995-1999, καὶ εἶχαν ἀποδέκτη τὸν σεβάσμιο ἱεράρχη τῆς
Φλώρινας π. Αὐγουστῖνο. Τά ἔγραφαν ἄτονα ἢ μονοτονικά, για νὰ φαίνονται ὅτι εἶνε
ἀπό νεαρά ἄτομα καί μάλιστα φοιτηταί ἀπό την Φλώρινα, ὅπως δηλώναν κάτω ἀπό
αὐτά. Μέ αὐτό τόν ἄτιμο τρόπο προσπαθοῦσαν, νὰ κάμψουν τὸν Γέροντα καὶ νά τόν
δημιουργήσουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι δέν τόν θέλουν στήν Φλώρινα καί νὰ ὁδηγήσουν
σὲ οἰκοειοθελῆ παραίτηση, πρὸς χάριν τοῦ π. Θεοκλήτου. 
Οἱ ἐπιστολές-λιβελογραφήματα μὲ ψευδώνυμα καὶ ψεύτικες διευθύνσεις μεταφέρο-
νταν ἀπὸ τὴν Ἀθηνα στὴ Θεσσαλονίκη. Κάποιος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη τά παραλάμ-
βαινε και τα ταχυδρομοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ φαίνονται ὅτι τὶς στέλνουν φοιτηταί τῆς
Φλώρινας, που σπούδαζαν στὴ Θεσσαλονίκη! 
Σατανικὸ το σχέδιο! Ἤξεραν αὐτοὶ ποὺ τὶς ἔστελναν τὴν εὐαισθησία τοῦ θεοπρο-
βλήτου καὶ λαοπροβλήτου Μητροπολίτου Αὐγουστίνου. Δὲν θὰ ἔμεινε στὸν θρόνο
οὔτε μία ἡμέρα, ἂν δὲν τὸν ἤθελε τὸ ποίμνιό του. Μὲ τὶς «ἐπιστολὲς» αὐτές, αὐτὸ
ἀκριβῶς ἐπεδίωκαν, νὰ δημιουργήσουν την ψευδή ἐντύπωση ὅτι οἱ ἐπιστολές εἶνε
ἀπὸ παιδιά τοῦ ποιμνίου του.
Ήταν φανερό ότι ο σατανᾶς καὶ τὰ ὀργανά του φοβόταν τον σεβάσμιο ἀγωνιστή
ἱεράρχη τῆς Φλώρινας π. Αυγουστῖνο Καντιώτη και στα 90 και στα 100 του χρόνια,
και ήθελε να τον ξεμπερδέψουν, γιά νά φύγουν τά ἐμπόδια ἀπό τό δρόμο τους! 
Παραθέτω ἐνδεικτικά, μερικὰ ἀποσπάσματα τῶν προκηρύξεων, λιβελολογραφημά-
των, ποὺ ἄρχισαν νὰ κυκλοφοροῦν μετὰ τὴν ἐπιστολὴ-προειδοποίηση τοῦ Μητρο-
πολίτου π. Αὐγουστίνου στὸν Πατριάρχη.

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4η
προς το λαο φλωρινας, αμυνταιου, πτολεμαϊδας

Ο μητροπολιτης φλωρινης κυρ-Καντιωτης δεν μπορει πια να ασκησει τα καθηκο-
ντα του…. Διοτι για να ειναι σε θεση ενα δημοσιο προσωπο να ανταποκριθει
οπως πρεπει στις υποχρεωσεις του δεν φτάνει να εχει μονο σωστα τα λογικα
του, δηλαδη να εχει διαυγεια στο μυαλό και να μη λεει χαζομαρες, αλλά πρέ-
πει να εχει και τις απαιτούμενες για το αξιωμα του σωματικες δυναμεις.….
Αλλ᾽ κυρ-Καντιωτης, καθως δειχνουν τα πραγματα δεν εχει αντιληφθει οτι…το
σωμα του ειναι ασθενικο, ανημπορο και δεν επιτρέπεται να παραμενει στην εκ-
κλησια, αλλα να παραμερισει και να δωσει σειρα στους νεωτερους….».

Ἀπάντηση τοὺς δίνει ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁ γηραιός
Γρηγόριος·  «Μά, δέν ἐκλέγετε ἀθλητή, ἀλλά διδάσκαλο».

Και ενώ στις αρχές Οκτωμβρίου του 1995 δεν μπορούσαν να αποκρύψουν την δι-
αύγεια του πνεύματος του, στην επόμενη επιστολή, εντός του ιδίου μηνός, στις
25-10-1995 άλλαξαν τροπάριο και έγραφαν, ότι δεν επικοινωνεί με το περιβάλ-
λον του, λόγω γήρατος και «τα κάνει όλα σαλάτα»!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5η
προς το λαο φλωρινας, αμυνταιου, πτολεμαϊδας

Ο μητροπολιτης φλωρινης κυρ-Καντιωτης εχει αρχισει να παρουσιαζει σημεια
καμψης και δεν μπορει να ασκησει καθως πρέπει τα καθηκοντα του.
Εχει χασει πια τον απαιτουμενο ελεγχο και οσο περναει ο καιρος εξευτελιζεται με
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τις αντιφασεις του…..
Ο ανθρωπος δεν μπορει πια να εκτελεσει τα καθηκοντα του και πρεπει να βρεθει
συντομα καποια λυση.
Διοικηση απο το κρεββατι και με το τηλέφωνο, δε γινεται.
Ειναι καιρος οι γεροι, οι υπεργηροι, ειτε στην Πολιτεια βρισκονται, ειτε στην
Εκκλησια να φευγουν, γιατι δεν μπορουν να ασκουν δημοσιο λειτουργημα και γιατι
τα κανουν ολα σαλατα.
Θα συνεχισουμε στο επομενο φυλλαδιο μας Οκτωβρης 1995, (25-10-1995)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6η

«….. Αφησε τον εαυτο του αιχμάλωτο στα χερια διαφόρων καιροσκόπων και επι-
τηδείων, για να τον τρώνε οι κοττες.
Μια γενναια παραίτηση για νʼ ανοιχθει ο δρόμος και σʼ αλλους ….αξιους και ικα-
νους κληρικους….
Αν ομως δεν γινει κατι απʼ αυτα που γραψαμε πιο πανω, τοτε τον λογο εχει η Συ-
νοδος της Εκκλησιας που βρισκεται στην Αθηνα και ο αρμοδιος Υπουργος, οι
οποιοι εχουν υποχρεωση να ενεργησουν συμφωνα με τον Νομο…. Νοεμβρης 1995»

(Ο «πραγματικός ζωντανός μητροπολίτης» γιὰ αὐτοὺς ἦταν  ο νυν Μητροπολίτης
Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι 91 χρονῶν καὶ ἀνήμπορος, ἀλλὰ κανείς δὲν
μιλᾶ για παραίτηση.  
Οἱ ἀρχιμανδριτάδες, ποὺ μαζευαν τὶς ὑπογραφές καὶ εἶπαν στὸν ἀγωνιστη ἱε-
ράρχη Αὐγουστῖνο νὰ παραίτηθη, λόγω γήρατος, τώρα τσιμουδιά!!! 
Βέβαια ἂν ἔρθη ἄλλος θὰ εἶναι ὅπως εἶπε ἕνας καλόγερος ἀπὸ τὴν Κρήτη: Θὰ
εἶναι μὲ φρου φρου καὶ ἀρώματα. Ἔχουμε πληροφορία, ὅτι προωθεῖται ἕνας τέ-
τοιος, που πρῶτος ἔτρεξε στην Οὐκρανία γιὰ νὰ δώση τα διαπιστευτήριά του
στον ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνειο, γιὰ νὰ πάρη καλό βαθμό από τὸν πατριάρχη Βαρ-
θολομαῖο καὶ νὰ ἀρπάξη τὸν δεσποτικό θρόνο. Ἔχει καὶ ἕναν κολλητό του δεσπό-
τη ὁμοιό του ποὺ τὸν προωθεῖ. Αὐτοὶ σήμερα καταλαμβάνουν δεσποτικούς θρό-
νους καὶ πολεμοῦν ἀπὸ μέσα τὴν Ἐκκλησία).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7η
προς το λαο φλωρινας, αμυνταιου, πτολεμαϊδας

«….Θα δουμε αν μπορεί ο κυρ-Καντιωτης να κάνει αβερτα παπάδες….. Νοεμβρης
1995...
Οἱ ἐπιστολὲς -λιβελογρφήματα, ποὺ παρουσίαζαν τὸν σεβάσμιο ἱεράρχη σὲ πλή-
ρη κατάπτωση τῶν δυνάμεων του, συνεχίστηκε μέχρι τὴν παραίτησίν του, ποὺ
ἔγινε ὁ ἐκλεκτός τους δεσπότης. (Στὴν ἰστοσελίδα: www//augoustinos-kantiotis.gr,
θὰ βρῆτε περισσότερα, στό: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, στην στήλη δεξιά).

Νομίζω ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ γράψω περισσότερα γιὰ νὰ δείξω τὸν βρώμικο ἐσω-
τερικὸ πόλεμο ποὺ ξεκίνησε ὁ διάβολος, μετὰ τὴν προειδοποίηση τοῦ Μητροπολίτου
Φλωρίνης Αὐγουστίνου ὅτι θὰ κόψη τὸ μνημοσυνο τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἀν
κάνει ἔστω καὶ μιὰ ἀκόμα προδοτικὴ κίνηση εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

20



ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ

1996
Οἱ θρησκευτικοί κουκουλοφόροι ἔπιασαν δουλειά, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστολή
στὸν πατριάρχη καὶ οἱ ἐπίσκοποι κάποιους μῆνες ἀργότερα.
O πρώην Mητροπολίτης Eδέσσης Xρυσόστομος ἔγραψε ἄρθρο στην «Λυδία»,
Φύλλο 278, Φεβρουάριο 1996, σελ. 68-69: «Nα μπει όριο ηλικίας στους
Mητροπολίτες». Ἔβγαζε σκάρτους 22 αρχιερείς, ἁρρώστους ἢ γέροντες, ηλικίας
75-89 ετών, καί δέν ἐξαιροῦσε κανέναν. Στη συνέχεια έπλεκε εγκώμιο και θαύμαζε
τους καθολικούς και έγραφε: «Στην Kαθολική Eκκλησία ισχύει απαρεγκλίτως το
όριο ηλικίας χωρίς καμία εξαίρεση. O καθολικός Eπίσκοπος, μόλις συμπληρώσει
το 75ο έτος της ηλικίας του, αυτοδικίως και άνευ ετέρου υποβάλλει την παραίτη-
ση του και εξέρχεται της ενεργού διοικητικής υπηρεσίας, πλήρης ευγνωμοσύνης
προς τον Θεό και την Eκκλησία του, και ασχολείται με την μοναχική του ιδιότητα
και αφοσίωση και τον ατομικό του καταρτισμό, ώστε να έχει χριστιανά τα τέλη
της ζωής αυτού και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος». Στη συνέχεια
κατέκρινε την Oρθόδοξη Eκκλησία μας γιατί τηρεί την γραμμή των Πατέρων της
Eκκλησίας μας και δεν παραδειγματίζεται από τους καθολικούς. 
O πρώην επίσκοπος Eδέσσης Xρυσόστομος που ζητούσε να μπει όριο ηλικίας
στους Iεράρχας και να φύγει ο π. Aυγουστίνος, υποστήριζε την διαδοχή του π.
Θεοκλήτου. Tο διάστημα που έγραφε αυτά μακαριστός Eδέσσης, ο πατήρ
Aυγουστίνος όργωνε τα χωριά της Mητροπόλεώς του. Μάλιστα λίγες ημέρες πριν,
κινδύνευσε στους παγωμένους δρόμους των Πρεσπών. 
Έστειλα απάντηση στην «Λυδία», τότε. Πριν όμως να την ταχυδρομήσω, πήγα
στο γραφείο του Γέροντος Μητροπολίτου και την έδωσα για να την διαβάσει καὶ
πῆρα εὐλογία γιὰ νὰ τὴν στείλω. 
Ο Εδέσσης μετὰ τὴν δημοσίευση της ἐπιστολῆς του ἁρρώστησε σοβαρά καὶ δὲν
μποροῦσε νὰ ἐξασκήση τὰ καθήκοντά του, ἀλλὰ δὲν παραιτήθη. Τὰ μαθήματα ποὺ
ἔδινε στην ἐπιστολή του, δεν τα ἐφήρμοσε στὸν ἑαυτό του. Ἐκεῖνος ἔφυγε ἀπὸ τὴν
ζωή, ἀλλὰ ὁ γέροντας ἐπίσκοπος π. Αυγουστῖνος δὲν ἔδινε ὕπνο στοὺς κροτά-
φους του καὶ νυσταγμό στα βλέφαρά του. Ἦταν κοντά στο ποιμνιό του καὶ φύλα-
γε ἄγρυπνος τὶς θερμοπύλες τοῦ Βορρᾶ.

1996 μετὰ τὴν κηδεία τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Γρηγορίου, τὸ 1996, 
ἐπισκέπτηκαν τὸν π. Αὐγουστῖνο μέ δύο μητροπολίτες

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ του «ΠΟΛΙΤΗ», 8-1-2000, μὲ θέμα: 
Η ΒΟΥΛΗΣΙ ΤΟΥ κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

«Ἦταν ο καιρός που ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αυγουστῖνος πιέζονταν έμμεσα πολ-
λαχόθεν για να παραιτηθῆ υπέρ του π. Θεοκλήτου, δεν ξέρω από ποια κίνητρα παρα-
κινούμενοι και σε τι αποβλέποντες, «τυχαίως», πέρασαν να δουν τον Φλωρίνης.
Μέσα στο γραφείο του Φλωρίνης κάθεται στη θέση του ο π. Αυγουστίνος, απέναντι του

ο Σιδηροκάστρου, δίπλα ο Ελασσώνος, δίπλα ένας κληρικός του Ελασσώνος (πιθανώς
ο οδηγός του αυτοκινήτου του),... Μετά τα σχετικά με την κηδεία και άλλα που συζητή-
θηκαν ο ανύποπτος και αθώος Σιδηροκάστρου αποτεινόμενος στον κ. Αυγουστίνο, είπε:
«Τώρα, Γέροντα, να παραδώσης τη μητρόπολη σʼ αυτόν που χαμογελάει», και, τείνο-
ντας το χέρι του, έδειξε το π. Θεόκλητο. Ο π. Αυγουστῖνος που έχει οξυτάτη ακοή ακό-
μη και τώρα στα 94, «δεν άκουσε». Ο Σιδηροκάστρου(*) επαναλαμβάνει μετά από λίγο,
πιο δυνατά. «Τώρα, Γέροντα, να παραδώσεις τη μητρόπολη σʼ εκείνον εκεί που χαμο-
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γελάει», και δείχνει πάλι τον ίδιο. Ο Γέροντας Αυγουστῖνος, ρίχνοντας μια ματιά διαπε-
ραστική στον Σιδηροκάστρου πάνω από τα γυαλιά του και χαράσσοντας με το στυλό
ευμήχανα κάποιες λέξεις στο χαρτί του απαντᾶ: «Δεν είναι έτσι όπως νομίζεις…»,
παγώνοντας όλα τα χαμόγελα. Τα σχόλια των αναγνωστῶν.

1998: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΟΝΟ

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
το 1998 επισκέφτηκε την Φλώρινα και
από τον άμβωνα του Μητροπολιτικού
ναού του Αγίου Παντελεήμονος είπε
στον Γέροντα να παραιτηθῆ. «Νὰ πέση
σὰν ὥριμο φροῦτο» καὶ νὰ τὸν διαδε-
χθῆ ὁ π. Θεόκλητος. Αὐτὸν ἤθελε. Στὴν
φωτογραφία, ποὺ βγῆκαν οἱ παρόντες
ἐπίσκοποι, βρίσκεται καὶ τὸ κεφάλι
τοῦ πρωτοσυγγέλου Θεοκλήτου. Τόσο
σίγουροι ἦταν ὅτι θὰ γίνη δεσπότης.

Ἡ ἐπιστολή ποὺ ἔστειλα στὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, στὶς 6.9.2004, λέει:

Mακαριώτατε, Σας στέλνω τὸ νέο βιβλίο «Pίχνω τὸν κουβά
μου βαθειά», καὶ ἕνα ἀπόκομμα ἐφημερίδος, που δημοσιεύει
τον χαρακτηρισμό του «ιδιόρρυθμου» ποὺ δώσατε στὸν π.
Aυγουστῖνο, στὴν προσπάθειά σας να εξάρετε το πρόσωπο
του  επισκόπου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου. Mε μεγάλη μου λύπη
απάντησα, δια του τύπου. Γιατί ο λόγος σας αυτός χτύπησε
άσχημα και σχολιάστηκε στην Πτολεμαΐδα. Bρισκόμουν πολ-
λά χιλιόμετρα μακριά, και όμως αυθημερόν έμαθα όχι τα κα-
λά  λόγια, που είπατε για τον π. Aυγουστίνο, αλλά τον χαρα-
κτηρισμό ιδιόρρυθμος που του δώσατε. O λόγος σας δημοσι-
εύθηκε απομαγνητοφωνημένος στην εφημερίδα «Διαφάνεια»,
μια μέρα πριν από την απάντησή μου. Συγχωρέστε με που θα
σας το πω, αλλά στην σύγκριση που κάνατε αδικήσατε τον

π. Aυγουστίνο. O π. Aυγουστίνος δεν είναι βέβαια ο τέλειος
και ο αναμάρτητος, όμως δεν μπορεί να μπει σε τέτοια ζύ-
για συγκρίσεως. Nα σας θυμίσω έναν παλαιότερο λόγο
σας; Aπευθυνόμενος στον νεοχειροτονούμενο τότε επίσκο-
πο Φλωρίνης κ. Θεόκλητο είπατε: «… Yπήρξε (ο π.
Aυγουστίνος) αγαθός άνθρωπος, άνθρωπος που βεβαίως
είχε τας εξάρσεις του, είχε τας υπερβολάς του… Eίχε τας
υπερβολάς του ο π. Aυγουστίνος. Aλλά σύ, αγαπητέ Θεό-
κλητε, κατά κοινήν ομολογία, παρά το γεγονός ότι υπήρξες

ο πρώτος συνεργά-
της του επί 33 χρό-
νια, εν τούτοις ως η
μέλισσα ήντλησας
εξ αυτού μόνον τα
θετικά και απέρρι-
ψες τα αρνητικά
στοιχεία…».
Mακαριώτατε, να
σας θυμίσω και κά-
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τι ακόμη; Όταν το 1998, καλεσμένος από τον π. Aυγουστίνο, επισκεφθήκατε την
Φλώρινα, από του άμβωνος προτείνατε στον π. Aυγουστίνο να παραιτηθεί, προς χά-
ριν του π. Θεοκλήτου. Kαι τότε χτύπησε άσχημα ο λόγος σας. Kαι όταν, για αρκετή
ώρα στο γραφείο του π. Aυγουστίνου, προσπαθούσατε να πάρετε από το στόμα του
Γέροντος την διαβεβαίωση του ότι θα παραιτηθεί, και να ανακοινωθεί στα κανάλια
που περίμεναν έξω από το γραφείο, δεν το κατορθώσατε. Γιατί, μακαριώτατε, συ-
μπεριφέρεσθε έτσι σε ένα Γέροντα της Eκκλησίας, που εκτιμά όλη η Oρθοδοξία; Oι τι-
μητικές πλακέττες και τʼ αφιερώματα, που γίνονται προς χάρη του, είναι για τα μά-
τια του κόσμου και δεν δείχνουν αληθινή αγάπη. Σταματώ εδώ, εκφράζοντας το πα-
ράπονό μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Aφήνω την ιστορία να ολοκληρώσει την
έρευνα. Kαι πάλι σας ζητώ χίλια συγνώμη και σας παρακαλώ, μη τον αδικείτε.

Mε πολύ σεβασμό φιλώ την δεξιά σας 
Aνδρονίκη Kαπλάνογλου KOZANH»

Ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε την επιστολή μου και
απήντησε αμέσως καὶ μάλιστα τὴν ἡμέρα τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Κάνω, ἔγραφε, σαν κάποιους δημοσιογράφους
και τον αδικώ. Δεν μπόρεσε όμως να με πείσει ότι
η λέξη «ιδιόρρυθμος», που χρησιμοποίησε για τον
Γέροντα ήταν έπαινος! Και ο απόστολος Πέτρος,
έγραφε,  ήταν ιδιόρρυθμος και είχε τις υπερβολές
του, αλλά είναι άγιος της Εκκλησίας μας.

Μπορώ όμως να ομολογήσω ότι, όταν ξαναήρθε
στην Μητρόπολη Φλωρίνης ο Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος ήταν προσεκτικός και απέφυγε να
κάνη συγκρίσεις με τα ασύγκριτα.

1998: Ὁ Καστορίας πῆγε σὲ πανήγυρι στον Ἁγιο
Στέφανο Πτολεμαϊδος, ἐνῶ ἀκόμη Μητροπολίτης ἦτο ὁ π. Αὐγουστῖνος. Καὶ ἀπὸ τὸν
ἄμβωνα τοῦ ναοῦ εἶπε: ὅτι θὰ κάνουν τὴν Πτολεμαϊδα, μητρόπολη καὶ θὰ βάλουν
ἕναν δικό τους ἀρχιμανδρίτη ἐπίσκοπο! Μὲ ὑποσχέσεις καὶ ψεύτικα ταξίματα ἤθελαν
νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους.

1999: Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος βιάζεται. Ὁ χρόνος
τὶς ἐλεύσεως τοῦ Πάπα στὴν
Ἀθήνα πλησιάζει καὶ ὁ Μητροπο-
λίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος βρί-
σκεται ἀκόμα στὴν θέσι του.
Στέλνει τότε 3 Μητροπολίτες,
ἐκμεταλλευόμενος τὶς διαδώσεις
τῶν συκοφαντῶν καὶ ὑποστηρι-
κτῶν τοῦ Θεοκλήτου, γιὰ νὰ τὸν
δοῦν πῶς εἶναι στα μυαλά του
καὶ νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν ἀπο-
πομπή του.
Τότε τοὺς περαλαμβάνη ὁ Τύπος

τῆς Φλώρινας, ὑπερασπιζόμενος τὸν Γέροντα ἐπίσκοπό τους, ποὺ εἶναι κοντά
τους καὶ βλέπουν τὸν ἀγῶνα του.

Παραθέτουμε δημοσιεύματα τοῦ Φλωρινιώτικου Τύπου:
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ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΥ 

«ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΚΑΝΕ…

«Δεν δέχτηκε ο γέρων Επίσκοπός μας Αυγουστίνος να δεχθεί
την όμορη τρόικα (μητροπολίτες-Κοζάνης-Καστοριάς-Με-
τεώρων) που είχε σαν σκοπό να τον πείσει να παραιτηθεί ή
το χειρότερο να ελέγξει την κατάσταση της υγείας του… και
να εισηγηθεί την αποπομπή του…
Αθλιότητες. Και θα ξανάρθουν και θα στείλουν και για-
τρούς… Αθλιότητες. Γιατί γνωρίζουν καλύτερα από κάθε
άλλον πως είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ του να μην παραιτηθεί με βάση
τους Ιερούς Κανόνες.
Λίγος σεβασμός προς το πρόσωπο του γηραιού Επισκόπου
μας δεν βλάπτει. Ας τοποθετήσουν βοηθό Επισκόπου και ας
κρατήσουν τα προσχήματα. Ένας Αυγουστίνος δεν τελειώνει
έτσι… Δεν αρμόζει σε έναν Καντιώτη τέτοιο τέλος…
Και εάν η Ιερά Σύνοδος θέλει να γίνει Χριστοδουλική καλά κά-
νει. Αυτό που είναι λυπηρό και δεν το συγχωρεί ο πιστός λαός
της Φλώρινας είναι η στάση ορισμένων ιερωμένων της Μητρό-

πολής μας που έχουν αναγάγει την αχαριστία σε επιστήμη και τις φιλοδοξίες σε τρό-
πο ζωής, ταυτιζόμενη όχι με τον Επίσκοπό τους αλλά με τους σφετεριστές…
Πως το ‘χε πει ο Κατσιφάρας για τον Ανδρέα; «Αν δεν μας μάζευε ο Ανδρέας δεν
θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας»…

(Όσο πλησίαζε ο καιρός της ἐλευσεως του Πάπα τόσο πιο ἄγριοι γίνονταν).

«Eλεύθερο Bήμα» Εφημερ. Φλωρίνης 19/5/99

Ἄρχισαν οι διαδικασίες διαδοχής του κ. Aὐγουστινου τοῦ Επισκοπου 
Φλωρινης Πρεσπων και Εορδαιας

Mετά τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην
Iερά Mητρόπολη Φλωρίνης και την επίσκεψη κλιμακίου για
την καταλληλότητα (αποπομπή) του Mητροπολίτου κ.
Aυγουστίνου από την Mητροπολιτική έδρα, μας απεστάλη
από τον Σεβασμιώτατο η παρακάτω επιστολή-απάντηση
προς τον Πρόεδρο της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της
Eλλάδος κ. Xριστόδουλο με ημερομηνία 18/5/99.
Στο σημείο αυτό θα αναφέρω πως πολλές φορές και με
διάφορους τρόπους στο παρελθόν προσπάθησαν διάφο-
ροι να οδηγήσουν τον Σεβασμιώτατο σε παραίτηση. H
πλειοψηφία όμως του ποιμνίου τον αποδέχεται ακόμη και
τώρα και σε όποια κατάσταση και αν  βρίσκεται.
Σας θυμίζω πως ακόμα και τώρα ηγείται πολλών πρωτο-
βουλιών και πολλών “επιτροπών αγώνα” στις οποίες η

συμμετοχή του κρίνεται αναγκαία ακόμα και από ισχυρούς πολιτίκους και κοινωνι-
κούς κύκλους της πόλης μας.
Aκόμη και σήμερα ο λαός της περιοχής μας υπολογίζει στην δύναμη της φωνής
του “AYΓOYΣTINOY”.
Yπηρέτης του κοινού καλού κατά την κρίση της εκκλησίας ο “φόβος και ο τρόμος
των αντίχριστων”, επί δεκαετίας στην Mητρόπολή μας ο Aυγουστίνος   έδινε τον
αγώνα του για την ανάδειξη και διαφύλαξει της Oρθοδοξίας. “Eπαναστάτης”
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όπου χρειαζόταν, ακόμη και στην Iερά Σύνοδο η γνώμη του ήταν αναγκαία.
“Σοφός και Προφήτης” έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα τα εκατοντάδες συγγράμ-
ματα πού επαληθεύτηκαν, θα μείνουν στην Iστορία και θα είναι πάντοτε επίκαιρα.
Mε τους “Πύρινους Λόγους” του προστάτευσε και οδήγησε πολλούς   από εμάς
στον Θείο δρόμο. Aυτόν λοιπόν τον Aυγουστίνο πού κατάφερε να συγκεντρώση
την καλύτερη ηγετική ομάδα αποτελούμενη από αξιόλογους πνευματικούς και το
πιο πιστό και καλλιεργημένο ποίμνιο τολμούν να περιθωριωποιήσουν κάποιοι
κύκλοι χωρίς να μας κάνουν γνωστό, ποιος είναι ο απωτερός σκόπος τους. Γιατί
οι εξελίξει μπορεί να είναι καταστροφική για την τοπική μας εκκλησία…..

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΛΩΡΙΝHΣ «Ο ΠOΛITHΣ» ΦΛΩΡΙΝΑ 20/6/99

“MATΩNOYN” TO ΓEPONTA KANTIΩTH

Δεν σεβάστηκαν το γήρας του, την ιστορίαν του,
την προσφορά του στο Έθνος και στην Eκκλησία.
Bιάζονται κάποιοι πολύ. Θέλουν & να προλάβουν
και το Θεό!!!
Kαι τι κρίμα, είναι αυτοί που έπρεπε να τονίσουν
την πίστη μας στον Ύψιστο, να μας εμφυσήσουν
την εμπιστισύνη μας στην Πρόνοια του Kυρίου και
Θεού μας! Eίναι αυτοί που οφείλουν να μας ενδυ-
ναμώσουν την πίστη ότι Kυρίαχος του Σύμπαντος
είναι ο Θεός και ο Δότης της ζωής πάντων.
Aνήλθεν, πιστεύομεν εμείς, στον Eπισκοπικό Θρόνο

της Φλώρινας, τον οποίο ετίμησε και εκόσμησε όσο κανένας άλλος, ο Aυγουστίνος
Kαντιώτης “Θεία Xάριτι”. Kαι με τη θέληση του Θεού, όταν και όπως Aυτός κρίνει, θα
εγκαταλείψη τον Eπισκοπικό Θρόνο και ο Kύριος θα φροντίση για τη διαδοχή του.
Eιλικρινά η πίστη μας κλονίζεται, όταν- ήμαρτον Θεέ μου- με αθλιότητες επιδιώ-
κουν κάποιοι, για τους οποιουσδήποτε λόγους και ευτελείς σκοπιμότητες και
ιδιοτέλειες να “αποπέμψουν από τον Eπισκοπικό Θρόνο έναν Iεράρχη που ανάλω-
σε τη ζωή του για το Xριστό και την Eλλάδα, έναν Iεράρχη που αφιέρωσε τις δυ-
νάμεις του, τα πάντα για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, να γλυκαίνει τον  πόνο, να
ενισχύσει τους αρμούς της κοινωνίας, να θεμελιώση την ηθική.
Kι άλλες εποχές “τρόϊκές” και ιατροί θέλησαν να αποπέμψουν τον Eπίσκοπό μας.
Δεν μπορούσαμε να φαντασθούμε, ότι και σήμερα θα επιχειρήσουν το ίδιο, αρνού-
μενοι και τον ελάχιστο σεβασμό στο γηραιότερο Iεράρχη της Eλλαδικής Eκκλησίας.
Πόνος και θλίψη διακατέχει το Φλωρινιώτικο Λαό και δεν πρόκειται να επιτρέψη
και να συγχωρήση αυτούς που θα μεθοδεύσουν ένα τέλος που δεν αρμόζει στον
Aυγουστίνο Kαντιώτη.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο Θεός δεν θα το επιτρέψη, αλλά και ο
Mακαριώτατος και η Iερά Σύνοδος… (A.T.)

«ΦΩNH THΣ ΦΛΩPINHΣ» 21/5/99

ΔEN ΠAPAITEITAI O EΠIΣKOΠOΣ MAΣ
K.K. AΓOYΣTINOΣ

Ολως απροσδοκήτως αφίκετο πριν
μερικές ημέρες στην Φλώρινα τριμελής
επιτροπή Mητροπολιτών, με σκοπό να
πείσουν τον Eπίσκοπο μας κ.κ.
Aυγουστίνου να παραιτηθεί του
Mητροπολιτικού θρόνου, για λόγους
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υγείας(*). O κ. Aυγουστίνος δεν εδέχθη τη τριμελή επιτροπή των Mητροπολιτών, και με
έγγραφο του, με ημερομηνία 18 Mαϊου 1999, προς τον Mακαριώτατον Aρχιεπίσκοπον
Aθηνών και Πάσης Eλλάδος και Πρόεδρο της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της Eλλάδος
κ.κ. Xριστόδουλο, εξέφρασε στον Aρχιεπίσκοπο την λύπη του για την έκβαση της επι-
σκέψεως των Mητροπολιτών και του διαμηνύει ότι “ο Mητροπολίτης δεν παραιτείται”.
Tο πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής.
Mακαριώτατε,
Eλυπήθην δια την έκβασιν της επισκέψεως του απεσταλμένου σας Συνοδικού
Mητροπολίτου Σεβ. Σταγών και Mετέωρων κ. Σεραφείμ, συνοδευομένου υπό των δύο
ομόρων ημών Σεβ. Mητροπολιτών Kαστορίας κ. Σεραφείμ καί Kοζάνης κ. Aμβροσίου.
Δεν έπρεπε τάχα να γνωρίζω τον σκοπόν της επισκέψεως των αγίων αδελφών; Ένας
Iεράρχης, ο οποίος εξεδαπανήθη δια την Eκκλησίαν και το Γένος, δεν θα έπρεπε να είναι
ενήμερος δια τον λόγον της εδώ παρουσίας απεσταλμένων της υμετέρας
Mακαριότητος; Eις τι άραγε οφείλεται η τοιαύτη και τοσαύτη σπουδή;
Eάν η σπουδή αποσκοπεί εις την αντικατάστασιν μου εν τω μητροπολιτικώ θρόνω
της Φλωρίνης, είπατε τους επειγομένοις σπουδαρχίδαις και τους λοιπούς επιθυμού-
σι τοιαύτην εκκένωσιν του θρόνου, ίνα έχωσιν ολίγην υπομονήν. Δύναται και η ημετέρα
ταπεινότης να επαναλάβη το του Παύλου: “O καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε” (B΄
Tιμ. 4,6). Eκφράζοντας επί το λαϊκώτερον το αποστολικόν τούτο ρητόν, λέγομεν συχνά-
κις: “Περιμένω το EΞΠPEΣ”. Kαι το “EΞΠPEΣ” οσονούπω καταφθάνει.
Mακαριώτατε,
Aς μη επηρεάζη την Eκκλησίαν το κοσμικόν πνεύμα και τα κρατούντα αλλαχού. Eν τη
Oρθοδόξω Eκκλησία ο Mητροπολίτης, δια να εκτελεί εν τω γήρατι το έργον του, βοηθείται
παρά των πνευματικών του τέκνων, τα οποία απολαύουν υπʼ αυτόν της εν Xριστώ ελευ-
θερίας, πολλασίαζουν τά δοθέντα αυτοίς τάλαντα, και άντιπελαργούν. Aποθνήσκει δε επί
του θρόνου του, και τότε ούτος κηρύσσεται εν χηρεία. O Mητροπολίτης δεν παραιτείται.
Eάν όμως η Eκκλησία της Eλλάδος συναντά σήμερον τόσο σοβαρά προσκόμματα
εις την πορείαν της  και δεν ευθυδρομή και δεν επιλύη τα πολλαπλά της προβλή-
ματα δια μόνον τον λόγον ότι εις την I. Mητρόπολιν Φλωρίνης ευρίσκομαι εγώ, τότε
παρακαλώ να μου το είπητε ευθέως, δια να πράξω αναλόγως.
Συνημμένως λαμβάνετε και σχετικήν απάντησίν μου προς τον Pαδιοσταθμόν “Πειραϊκή
Eκκλησία”.

Eπί τούτοις διατελώ
Eλάχιστος εν Xριστώ αδελφός.

+O Φλωρίνης, Πρεσπών καί Eορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
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-----------------
(*) ‘Εδῶ θα προσθέσω ἕνα ψέμα πού μεταδόθηκε
ἀπό τόν ὑποψήφιο δεσπότη. Ἔγινε ἔκθεση εἰς βάρος
τοῦ  ὁδηγοῦ τοῦ π. Αὐγουστίνου & ἀναμεταδόθηκε ἀπό
τόν Ἀθηναϊκό τύπο, μέ τόν τίτλο, ὅτι: «Ὁ ὁδηγός κυβερ-
νᾶ τήν Μητρόπολη Φλωρίνης». Γιατί;
Ὅταν οἱ 3 Μητροπολίτες ἔφτασαν στή Φλώρινα, ὁ
ὑποψήφιος δεσπότης ἀνέβηκε στό δωμάτιο τοῦ Γέρο-
ντος Μητροπολίτου π. Αὐγουστίνου γιά νά τόν ἐνημέ-
ρωσε & νά τοῦ πῇ, νά κατεβῆ στό γραφεῖο.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος πού κατάλαβε τόν σκοπό τους, ἀρνή-
θηκε νά κατεβῇ. Ἔκανε ὅτι & μέ τούς 3 ψυχιάτρους πού
ἔστειλε ἡ χοῦντα. Ὁ ὑποψήφιος ἐπέμενε & πίεζε τόν Γέροντα νά κατεβῆ. Τόν ἄκουσε ὁ ὁδηγός του ὁ Ἀλέ-
κος καί τοῦ εἶπε αὐστηρά: «Τί τόν πιέζεις, δέν βλέπεις ὅτι δέν θέλει νά κατεβῆ»; Τότε ἄφησε τόν Γέροντα
και εἶπε στους 3 μητροπολίτες, πού τόν περίμεναν ὅ,τι δέν τόν ἀφήνει ὁ ὁδηγός του νά κατεβῇ!!!
Αὐτό μοῦ τό ἐπεβεβαίωσε καί ὁ πρώην Κοζάνης Ἀμβρόσιος, πού ἦταν ἕνας ἀπό τούς τρεῖς ἐπισκό-
πους. Ἐκεῖνος, μοῦ εἶπε ὅτι: «Τό ψωμί το δικό του, τό ἔχω ἀκόμα στά δόντια μου. Ἄν δεν ἦταν τό οἰκο-
τροφεῖο του στην Ἀθηνα στήν ἀρχή τῶν σπουδῶν μου, δέν θα μποροῦσα νά σπουδάσω». 
Στη φωτογραφία μετά ἀπό μερικά χρόνια ἐπισκέπτεται τόν Γέροντα στο σπίτι που ἔμεινε στή Φλώ-
ρινα και ἐπανέλαβε τά παραπάνω λόγια μέ πολύ εὐγνωμοσύνη & ὁ Γέροντας τόν εὐλόγησε.
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Σκληρή απάντηση Καντιώτη στον Χριστόδουλο
«Δὲν παραιτούμαι» δηλώνει σε επιστολή του 

προς τον Αρχιεπίσκοπο
Του Διονύση Μακρή
Την πρόθεσή του να μην υποβάλλει την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες με επι-
στολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνῶν Χριστόδουλο, ο γέροντας Μητροπολί-
της Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του καὶ τὴν
θλίψη του γιὰ τὶς μεθοδεύσεις ἀπομακρύνσεως ἀπό τον Μητροπολιτικό θρόνο....

«Ἐλεύθερη ὥρα» 13.5.1999 

Κάτω τά χέρια ἀπό τὸν Καντιώτη

Μακαριώτατε με απλά λόγια: Μην προχωράτε στο ἐξωπέταγμα του Μητροπολίτη Αυ-
γουστίνου Καντιώτη από τήν Μητρόπολη Φλωρίνης. Μη κάνετε αυτό το τραγικό λάθος.
Θα σας συνοδεύει γιά χρόνια. Θα ειναι η δική σας ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ στην πορεία σας.
Μακαριώτατε μην επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος. Ο Θεός γνωρίζει τις
δυνατότητες του Αὐγουστίνου. Και τόν ἔχει ΟΡΘΙΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ. ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟ από την
Αποστολή του. Ανακαλέστε κάθε σκέψη Σας για την «παραίτησι» του. Ξεχάστε τις τα-
πεινές μεθόδους των ιατρών! Γιατί, ο Θεός, επειδή ΒΛΕΠΕΙ και κρατά καλά τά γεγονό-
τα στα ΤΕΥΤΕΡΙΑ του, θα το θυμηθεί... Και μη ξεχνάμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ είμαστε...
Και το ΑΥΡΙΟ άγνωστο... Καί τα γηρατειά σίγουρα για ΌλΟΥΣ ἂν δεν ἔλθει κἀποιο κα-
κία ώρα ασθενειας!

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ μόνο αυτά... Δεν φτάνουν;
ΓΡΗΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ

(Μαζεύουν ὑπογραφές γιὰ τὴν ἀντικατάστασιν του) 

1996: Ὁ π. Ν. Μ.  ἔγραψε ἐπιστολὴ και μάζεψε
ὑπογραφές ἀπό τους μισούς ἀρχιμανδρίτες της
Μητροπόλεως καὶ τὴν ἔδωσε τὸ 1996 στὰ χέρια
τοῦ Μητροπολίτου του π. Αὐγουστῖνο και τοῦ
ζητοῦσε να παραιτηθῆ, για να γίνη δεσπότης ὁ
Θεόκλητος!!!

Ἐδημοσεύθη στὴν ἐφημερίδα ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ”
Τετάρτη 21 Μαϊου 1997, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ σεβάσμι-

ου ἱεράρχη, γιὰ νὰ ἐνημερωθῆ τὸ ποιμνιό του.

Ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς.

Εν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Φλωρίνης 21 Σεπτ. 1996.
Σεβασμιώτατε Γέροντα, ασπάζομαστε μετά σεβα-
σμού το χέρι σας.
«Οι υπογραφόμενοι στην παρούσα επιστολή Ιερο-
μόναχοι Τέκνα σας πνευματικά...
Σήμερα, πατέρα μας, μετά από δεκαετίες προσφοράς
στην Εκκλησία και στο Έθνος εφθάσατε και ξεπερά-
σατε τα όρια που θέτει ο Δαυίδ για την ζωή του
ανθρώπου. Ποτέ βέβαια δεν θα μπορούσαμε να ειση-
γηθούμε μια παραίτησή σας. Και ποιός τάχα μπορεί
να εισηγηθεί στον πατέρα του να παύσει από του να
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είναι πατέρας του!!! Ο επίσκοπος όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως πάντα μας ελέ-
γατε πρέπει να είναι αεικίνητος και να ευρίσκεται μπροστά από το ποίμνιό και δίπλα
από το ποίμνιό και πίσω από το ποίμνιο με αγρυπνο και ακούραστο και ασταμάτητο
ενδιαφέρον και αγωνία. Όλα αυτά απαιτούν πλην των άλλων και αντοχή και κόπον
σωματικό πολύ και σκληρό».

(Ο Γέροντας γνώριζε ότι κινούνται εν αγνοία του Ποιμνίου του).

«Ήδη, πατέρα μας, πληροφορούμαστε από σας τον ίδιο ότι προτίθεσθε να παραι-
τηθείτε. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Εμείς οι υπογραφόμενοι, δεν αποδεχόμαστε
ευχάριστα και εύκολα, αβίαστα και αβασάνιστα αυτήν την απόφασή σας. Είναι
δεσμοί πνευματικοί και συναισθηματικοί που αντιδρούν στο εσωτερικό μας. Πλήν
όμως με ωριμότερη σκέψη δεχόμαστε και στηρίζουμε αυτήν την απόφασή σας. Ο Γρη-
γόριος ο Θεολόγος η ευαίσθητη και ποιητική αυτή ψυχή έφτασε κοντά 60 χρόνους να
είπει «κέκμηκα αγωνιζόμενος». Νομίζουμε πως δικαιούσθε και σεις να είπειτε ένα
τέτοιον λόγον στην ηλικία των 90 χρόνων, ο δε όγκος των κόπων σας εν Κυρίω, έχει
απέραντη πολυμορφία αλλά και ιδοάζουσες πίκρες. Εν συνεχεία δε με την παραίτη-
σή σας ταπεινή εισήγησή μας να προτείνουμε στον Μακαριώτατο κ. Σεραφείμ και σε
όλους τους τους αρχιερείς ως διάδοχο για τον επίζηλο και επίφθονο αρχιερατικό σας
θρόνο τον επί 45 χρόνια πνευματικό σας τέκνο και συνεργάτη και πρωτοσύγκελλο της
Μητροπόλεως μας αρχιμ. π. Θεόκλητο Πασσαλή. Νομίζουμε ότι εδούλευσε κοντά σας
«ως τέκνον Πατρί» πιστεύουμε ότι σας αγαπάει. Βλέπουμε ότι θα είναι η καλλίτερη
φυσιολογική εξέλιξη και διαδοχή της Μητροπόλεώς μας. Αν βέβαια εξαιρέσουμε
κάποιες ολίγον ταλαίπωρες εξαιρέσεις ο π. Θεόκλητος χαίρει εκτικήσεως μεταξύ
όλων των ιερέων μας. Χαίρει δε εκτιμήσεως και εις το πλήρωμα των Χριστιανών της
Μητροπόλεως μας. Σεις, πατέρα μας, και πάλιν θα μείνετε στην Μητρόπολη. Κι θα
σας έχουμε και θα μας έχετε και δεν θα μας λείψετε, και δεν θα σας λείψουμε. Ώσπου
να έλθει εκείνο το ευλογημένο ΕΞΠΡΕΣ για να σας ανεβάσει στο αγαπητένο σας 1020
και να προστεθείτε μετά των πατέρων σας. Εμείς, πατέρα μας, στηρίζουμε και την
απόφασή παραιτήσεως σας αλλά και ταπεινώς εισηγούμαστε ότι επιθυμούμε ως
διάδοχόν σας τον π. Θεόκλητο. Ουδείς δε εξ ημών διεκδικεί ψήφο για τον αρχιερατι-
κό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας.

Εν Ι. Μητροπόλει Φλωρίνης 24 Σεπτ. 1996 
Μετά σεβασμού ασπαζόμαστε το χέρι που μας εχειροτόνησε (*), (**) 

Αρχιμ. Ν. Μ.
(Έπονται 10 υπογραφές»)
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(*) Ἐρωτῶ: Ασπάζονται ἢ δαγκώνουν τὸ χέρι ποὺ τοὺς χειροτόνησε;

(**) Θά ἀναφέρω & ἕνα περιστατικό μέ τόν διάκο τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου, τόν Ἐλπιδοφόρο
& νῦν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς, πού & αὐτός ἔχει στά δόντια του τό ψωμί τοῦ π. Αὐγουστίνου. Τώρα,
βέβαια, πού πούλησε τήν ψυχή του στό διάβολο & δουλεύει γι᾽ αὐτόν, τρώει πατεσπάνι! Ἀπέκτησε
λέφτα & ἀξιώματα. Ἔχει «φίλους» μεγαλομασόνους & κατήντησε δούλους.

Δυστυχῶς, εἶχε & ἔχει ἀκόμα φίλους τούς ἀρχιμαδρῖτες τίς Πτολεμαΐδος πού συνέταξαν & ὑπέ-
γραψαν τήν παραπάνω ἐπιστολή, γιά νά ἀναγκάσουν τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο, σέ
οικειοθελῆ παραίτηση, λόγω γήρατος. 

Σήμερα, ἀπό ἄμβωνος ὑπερασπίζονται τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα, τοῦ Θεοκλήτου & ἄς εἶνε  90 ἐτῶν &
ἀνήμπορος. Κρίμα, αὐτά τά παιδιά, πού ξεκίνησαν μέ τὶς καλύτερες προϋποθέσεις & περιμέναμε νά
ἔχουν ὀρθόδοξα αἰσθητήρια, ἄλλαξαν. Δέν βλέπουν τίποτε στραβό στόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, για-
τί ἆραγε; Μήπως περιμένουν κάποιον τίτλο ἀπό τόν πατριάρχη, πού σκορπᾶ ἀβέρτα, χωρίς ἔξοδα; Ἤ
περιμένουν τήν προαγωγή κάποιου τῆς παρέας στό ἐπίσκοπο ἀξίωμα, ἄνευ  ποιμνιοῦ;

Τότε, πού ἔδιναν μάχη γιά νά παραιτηθῆ ὁ π. Αὐγουστῖνος, εἶδα τό Ἐλπιδοφόρο στήν Πτολε-
μαίδα μαζί τους. Τόν πλησίασα. Μιλοῦσε & αὐτός γιά τήν παραίτηση τοῦ π. Αὐγουστίνου & τήν
ἐκλογῆ τοῦ θεοκλήτου. Τότε ἀγανάκτησα & εἶπα: «Ἄντε καί πατριάρχης». Τό εἶπα ὄχι ἀπό εὐχή, ἀλλά
ἀπό περιφρόνησι, γιατί αὐτοί ἀρπάζουν τὰ ἀξιώματα, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας.



«Ένας ανώνυμος Φλωρινώτης»

(Ὁ ἀνώνυμος αὐτός χειροτόνηθηκε κληρικός ἀπό τὸν δεσπότη Θεόκλητο, μετὰ την
συνταξιοδότησή του καὶ τὸν ἔχει στὸ γραφεῖο τῆς Μητροπόλεως του. Ονομάζεται
Σωτήρης Παρδάλης) 
Το πρῶτο δημοσίευμα ἔφερε τὸν παραπάνω τίτλο καὶ δὲν ἔγραφε τὸ ὄνομά του,
ὅμως δὲν ἔμεινε κρυφό καὶ ἀναγκάστηκε στὴ συνέχεια νὰ γράφει τό ὁνομά του.

ΦΩNH THΣ ΦΛΩPINAΣ 1-8-1997. 
TO EΛEYΘEPO BHMA TΩN ANAΓNΩΣTΩN

ΠPAΞH ΘYΣIAΣ KAI HPΩΪΣMOY (ἀποσπ.)

«...Θέλουμε με μια τέτοια πράξη να κατακλείσει και να επι-
σφραγίσει την Aρχιεροσύνη του στην Mητρόπολη μας. Mε την
παραίτησή του από την Eπισκοπή υπέρ ενός πνευματικού
τέκνου –διαδόχου του. Θʼ αποτελέσει άλλη μια ηρωϊκη πράξη,
ενέργεια θυσίας και παραδειγματισμού ολων των επιγενομέ-
νων, πράξη συνεπείας και δεοντολογίας προς τις αρχές του (…)
O δικός του διάδοχος; _Θα τον τιμήσει ιδιαίτερα και, εάν παρα-
μείνει στην Mητρόπολη, θα τον έχει άμεσο πολύτιμο βοηθό και
Σύμβουλο. -Θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του. -Θα προ-
βάλλει το έργο του... Σωτήρης Παρδάλης».

(EΛEYΘEPO BHMA THΣ ΦΛΩPINAΣ, 12 Δεκέμβριος 1997)

«OPIO HΛIKIAΣ MHTPOΠOΛITΩN

«...Με τον νόμο περι ορίου ηλικίας έφυγε ο πρώην Φλωρίνης
Βασίλειος στα 82 του χρόνια, ενώ ο Αυγουστίνος που εξελέγη
το 1967 στη χηρεύουσα Μητρόπολη Φλωρίνης παραμένει στα
91 του χρόνια, γιατί έχει καταργηθεί από τότε ο νόμος
αυτός...».

Θα διακόψω την επιστολή. Πρέπει να μάθουν οι ανα-
γνῶστες κάποιες αλήθειες, για τον πρώην Μητροπολίτη
Φλωρίνης Βασίλειο, ποὺ ζητοῦν νὰ τὸν μιμηθῆ καὶ στὴν
παραίτησι τοῦ ὁ π. Αὐγουστῖνος. 

Ὁ προκάτοχός του ἦταν κάτοικος Ἀθηνῶν, μέχρι τὸν θάνατό του. Μόνο Πάσχα καὶ
Χριστούγεννα ἀνέβαινε στὴν πόλη τῆς Φλώρινης. Τά χωριά δὲν τὸν ἔβλεπαν ποτέ. Ἡ
προπαγάνδα ὁργίαζε ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους συμμάχους τῶν Γερμανῶν. Ἡ Γερμανι-
κή κατοχή θέριζε τό ποίμνιό του καὶ αὐτὸς ἀναπαύονταν στὴν Ἀθῆνα.
Ἐκεῖνος ποὺ περιόδευσε τον Σεπτέμβριο του 1942, σε
ηλικία 35 ετών, με τα πόδια τα χωριά της Φλώρινας καὶ
κήρυξε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τονώνοντας, τὸ θρησκευτικό
καὶ τὸ πατριωτικό συναίσθημα τοῦ λαοῦ ἦταν ὁ π.
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης. 

Kινδύνεψε από τους Γερμανούς κατακτητάς, από τις νάρκες,
από τους Βουλγάρους, ἀπὸ τὶς καιρικές συνθῆκες, ἀπὸ τοὺς
λύκους, τὶς αρκοῦδες. Ποῦ κοιμόταν; Τι ἔτρωγε; Ὁ Θεός ξέρει!
Εἶχε πάρει απόφαση και τη ζωή του να θυσιάση χάριν του
μαρτυρικού Eλληνικού λαού. 
Τό βιβλιο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ἔχει πλῆθος ἐπί-

σημα ἔγγραφα ποὺ δὲν πολτοποίηθηκαν. Σώθηκαν ὡς ἐκ
θαύματος καὶ ἦρθαν τὶς παραμονές τῆς προδοτικῆς
συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στὰ χέρια μας. Παραθέτουμε
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φωτογραφικῶς τρεῖς ἐπιστολές τοῦ 1943.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος βλέποντας ἐγκατελελημμένο τὸν λαό, παίρνει ἄδεια ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενάδειο, νὰ πάη για δεύτερη φορά στη Φλώρινα, ἀλλὰ
αὐτή τή φορά μέσα στὴν πόλη, γιὰ 4 μῆνες. Μέσα σε λίγες μέρες κατόρθωσε νὰ
συγκεντρώση ὅλο τὸν λαό στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ ἐξουδετερώση τὴν προπαγάνδα. Ἡ
ἐπιστολὴ του διοικητοῦ τῆς ἀστυνομίας Φλωρίνης, δείχνει τὸν θαυμασμό του. 
Ἕναν μήνα, πρὶν λήξη ἡ παραμονή του στη Φλώρινα, στὸν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος, εἶπε στὸ κήρυγμα: «Ἄν ὁ δεσπότης Βασίλειος δὲν ἐγκαταλείψη τὴν Ἀθη-
να μέχρι τὴ Κυριακή καὶ δὲν ἔρθη στη Μητρόπολή του, θὰ κάνω κήρυγμα, ποὺ θα
πετιοῦνται τὰ κεραμύδια τοῦ ναοῦ στὸν ἀέρα. 
Τὸ ἔμαθε τηλεφωνικῶς ὁ δεσπότης καὶ φρόντισε τηλεγραφικὰ νὰ τὸν διώξη, πρὶν ἔρθη
ἡ ἐπόμενη Κυριακή. Τό, τί ἔγινε τότε, δὲν περιγράφεται. Ξεσηκώθηκε ἡ πόλη, σὰν νὰ μὴν
ἦταν ὑπὸ Γερμανικὴ κατοχή. Ὅλοι οἱ φορεῖς καὶ ὅλος ὁ λαός ἔστελνε τηλεγραφήματα,
στὴν Σύνοδο, καὶ σὲ διάφορες ὑπηρεσίες, γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ ἱεροκήρυκα, στὴ Φλώ-
ρινα, ἀλλὰ ὁ δεσπότης ποὺ βρίσκονταν στὴν Ἀθήνα ἐπειρέαζε τὴ Σύνοδο.

O ΓEPONTAΣ ΔEN ΠAPAΔIΔEI 
TA OΠΛA

Ο γέροντας Μηρτοπολίτης Φλωρίνης
παρʼ όλα τα σφυροκοπήματα, δὲν πα-
ρέδιδε τα ὅπλα.
Οι επιστολές των θρησκευτικῶν κου-
κουλοφόρων, οι προτροπές του πρώ-
ην Εδέσσης (δημοσίευμα “Λυδίας”), η
επιστολή των 10 κληρικών·  «αντάρτι-
κο κληρικῶν», όπως χαρακτήρισε το
“ΒΗΜΑ”, τα  δημοσιεύματα του κ. Παρ-
δάλη, η προτροπή του Αρχιεπισκόπου
από του άμβωνος του Μητροπολιτικοῦ
ναοῦ της Φλώρινας, “να πέσῃ σαν
ώριμο φροῦτο”, δεν μπόρεσαν να πεί-

σουν τον γέροντα, να παραδώση τη Μητρόπολη του.
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Οι υπογραφές των 10 κληρικῶν τον έβαλαν όντος σε σκέψη και ίσως να πετύχαι-
ναν την οικειοθελῆ παραίτησή του, αν δεν το μάθαινε και δεν απαντοῦσε ο πιστός
λαός της Μητροπόλεως του, με συγκινητικότατες επιστολές. Τον παρακαλοῦσαν
και έκλαιγαν, να μη τους εγκαταλείψει. Κάποιες επιστολές δημοσιεύτηκαν στο πε-
ριοδικό της Μητροπόλεως Φλωρίνης «Σάλπιγξ Ορθοδοξίας». (Ένας ιερέας έδιωξε
από την εξομολόγηση κάποια πολύτεκνη μάνα με 8 παιδιά, γιατί έστειλε επιστολή
στον επίσκοπό της και του έλεγε να μη παραιτηθῇ. Ἐκεῖ φτάσανε!).

Τέτοιες μικρές ομάδες ανθρώπων υποκινούμενες αντιμετώπιζε κατά καιρούς, ο
Γέροντας, όχι βέβαια θρησκευτικῶν ανθρώπων, αλλά κοσμικῶν. Όμως, απαντού-
σε δυναμικά. Σʼ ένα κήρυγμά του είπε·  Αν αντιληφθῶ ότι με θέλουν ὅλοι στη Φλώ-
ρινα, δηλαδή 100% του λαοῦ, θα παραιτηθῶ από Μητροπολίτης, γιατί δεν θέλω
να με αγαποῦν και οι άθεοι και οι χαρτοπαῖκτες και οι κλέφτες και οι φαύλοι. Αν
με αγαποῦν και με υποστηρίζουν αυτοί, θα είμαι παλαιάνθρωπος. 
Αὐτοί που σέβονται σήμερα το ἐπισκοπικό ἀξίωμα τοῦ Θεοκλήτου και δικαιολογοῦν
τα πάντα στον 91χρονο δεσπότη, τότε  «ἐπενέβαιναν εις την αρχιερατική συνείδησιν
του, καὶ ζητοῦσαν την οικειοθελῆ παραίτησίν του!
Παραθέτω τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στοὺς ἀντάρτες αὐτοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι

τὸν συκοφαντοῦσαν καὶ τὸν πίεζαν νὰ παραιτηθῆ, πρὸς χάριν τοῦ Θεοκλήτου. Καὶ
ρωτῶ: Ποιός εὐθύνεται περισσότερο γιὰ αὐτήν τὴν ἀνταρσία;

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, 
ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Αριθμ. Πρωτ 1220 
Εν Φλωρίνη τη 20η Αυγούστου 1999 

Ἐγκύκλιος, ἐπισκοπικό γράμμα πρὸς τὸν ἱ. Κλῆρον 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αἰδεσιμώτατοι, Πληροφορούμεθα, ὅτι
ὡρισμένοι ἐκ τῶν ἐφημερίων μας,
ὡσάν νὰ εἶχον ἐπιλύσει ὅλα τὰ προ-
βλήματα τῆς ἐνορίας των, ἤρχισαν νὰ
ἐπιδίδωνται μετὰ σπουδῆς εἰς ἀλλό-
τρια. Ἔφθασαν δέ μέχρι τοιούτου
σημείου, ὥστε νὰ ἐπικρίνουν καὶ αὐτὸν
τὸν ἐπίσκοπόν των, ἐπεμβαίνοντες εἰς
τὴν ἀρχιερατικήν του συνείδησιν καὶ
θέλοντες νὰ γίνουν ρυθμισταί, τοῦ τί θὰ
πράξη. Πῶς εἶνε δυνατόν, ἀγαπητοί
μου, πῶς εἶνε δυνατόν, ἀπὸ τὸ ἕνα
μέρος νὰ δέωνται «Ἐν πρώτοις μνή-

σθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Αὐγουστίνου, ὅν χάρισαι ταις ἁγίαις σου
ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνη σῶον, ἔντιμον, ὑγιά, μακροημερεύοντα…», καὶ ἀπό τὸ ἄλλο
νὰ διασύρουν τὸ ὄνομά τοῦ ἐπισκόπου καὶ μάλιστα μετ’ ολίγα λεπτά ἐπ’ ἐκκλη-
σίας; Ὅσοι τουλάχιστον εἶνε μορφωμένοι, γνωρίζουν τας συνεπείας τοῦ διασυρμοῦ
τούτου. Παρακαλῶ, λοιπόν, άπαντας τοὺς αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους, εἰδικώτε-
ρον δε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δεικνύουν τὴν τάσιν αὐτήν, νὰ ἐπιδοθοῦν εἰς τὰ ἐνοριακά
των καθήκοντα ἀναλογιζόμενοι τὰς εὐθύνας των. Νὰ εἶνε συνεπεῖς μὲ τὰς διαβεβαι-
ώσεις ποὺ ἔδωκαν τὴν ἡμέραν τῆς χειροτονίας των. Οι δε εξ αυτών ιερομόναχοι και
με τας μοναχικάς υποσχέσεις την ημέραν της κουράς των.

Μετʼ εγκαρδίων εὐχῶν
Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
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Συνένοχοι στην προδοσία τῆς πίστεως  

Ἐδῶ θὰ σταματήσω, γιὰ νὰ ρωτήσω τοὺς ἀντάρτες ἐκεί-
νους κληρικούς, ποὺ ζητοῦσαν εὐθέως τὴν παραίτηση
τοῦ Μητροπολίτου τους Αὐγουστίνου, ἐν ἀγνοία τοῦ ποι-
μνίου του. Πῶς ἔδειχναν στὸν Γέροντα εὐεργέτη, ποὺ τοὺς
χειροτόνησε, τόση παχυδερμία καὶ ἀχαριστία καὶ τώρα,
ἐπὶ ἐπισκόπου Θεοκλήτου, ὑπεραμύνονται στὰ κηρύγμα-
τά τους τὸ ἐπισκοπικό ἀξίωμα;
Ὁ π. Αυγουστῖνος δὲν πρόλαβε νὰ κόψη τὸ μνημόσυ-
νο τοῦ Βαρθολομαίου, νὰ βάλλει φρένο στὸν αἱρε-
σιάρχη & νὰ ἐμποδίση τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν 
Ἑλλάδα, γιατί αὐτοί τὸν  πρόδωσαν! Φρόντισαν νὰ τοῦ

δημιουργήσουν προβλήματα, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὶς φιλοδοξίες τοῦ Θεόκλητου καὶ
τοῦ Ιουστίνου Μπαρδάκα (ποὺ ἀπό λαϊκός ὁνειρεύονταν δεσποτικούς θρόνους)! Τώρα
δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ, ποὺ ὁ τελευταῖος συλλειτουργεῖ μὲ τοὺς ἀχειροτόνητους ψευτοδε-
σποτάδες τῆς Οὐκρανίας! Καὶ μιὰ ἀπορία: Τότε ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν γέροντας, ἀλλὰ
προσέφερε ἔργο στὴν Ἐκκλησία. Τώρα ὁ π. Θεόκλητος δὲν εἶναι γέροντας στὰ 91 του
χρόνια; Δὲν ἔχει καλὴ ὑγεία. Δὲν πάει πουθενά, μένει στὸ σπίτι του τρέμοντας μὴ κολ-
λήση κορονοϊο, γιατί δὲν μιλοῦν; Θὰ πῆτε: Θὰ ἔρθη χειρότερος. Καὶ μὲ τὸν χειρότερο θὰ
συνεργαστοῦνε.
Ὅσο γιὰ τὸν κορονοϊό συμμορφώθηκαν πλήρως μὲ τὰ μέτρα τῶν ἀθέων πολι-
τικῶν. Ἔκλειναν τοὺς ναούς ὅποτε οἱ ἄθεοι τὸ ζητοῦσαν. Ἔφτασαν νὰ φορέσουν
μάσκα καὶ στὸν ἅγιο Γεώργιο!!! Τό ἐκκλησίασμα τῆς Πτολεμαϊδος πού εἶχε φτάσει
τό 20% ἐπί Μητροπολίτου Αὐγουστίνου ἀραίωσε καί φορᾶνε ἀκόμα τίς μάσκες.

Ἐπιστολή τοῦ παπα Φώτη Λαυριώτη, ἀπό τὰ Πάφιλα Μυτιλήνης

«…Νά μήν παραιτηθῆτε... Εἶσθε ισόβιος... Αὐτοί οἱ ἀνοητοι ποὺ λέγουν να
παραιτηθῆτε, να παραιτηθοῦν αὐτοι. Γνωρίζετε ὅτι ὁ κόσμος θα χαλάση

από τους κακούς ἀρχιερεῖς και ἱερεῖς» 

Ἐξω ἀπό τὸν ταχυδρομικό φάκελο στην θέσι τοῦ παραλή-
πτη, ἔγραφε:

«Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἐπισκόπῳ Αὐγουστίνῳ Καντιώτη
Μητροπολίτῃ Φλωρίνης τῷ Γίγαντι, τῷ Ἡρωϊκῷ τολμηρῷ
καὶ ἀφωσιομένῳ Ἱεράρχῃ».

«Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Φλωρίνης
Φλώριναν

Ἁγιος Λουκάς  29-5-1999

Τῷ διαπρεπεστάτῳ θεοκοσμήτῳ… ἀρχιερεῖ πατρί Αὐγουστίνῳ ἐπισκόπῳ καὶ
Μητροπολίτη τῆς ἀκριτικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἡρωϊκῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης.
Σεβάσμιε Ἱεράρχα ταπεινῶς ὑποβάλλω τὰ σέβη μου ἐπικαλούμενος τὰς Ἁγίας καὶ
θεοπειθεῖς ὑμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας.
Εὔχομαι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅπως ἐνισχύσει τὰς δυνάμεις ὑμῶν, αὑτὴ ἡ Μεγάλη ἡ
Θεόρατος δύναμις πρὸς συνέχισιν τῆς Ἱερᾶς καὶ Μεγάλης ὑμῶν ἀποστολῆς, μέχρι
τῆς τελευταίας ὑμῶν ἀναπνοῆς ἡμέρας καὶ ὥρας.
Νὰ μὴν παραιτηθῆτε τοῦ θρόνου ὑμῶν. Εἶσθε ἰσόβιος ἐπί τῆς Ἱερᾶς ταύτης ἐπάλ-
ξεως καὶ καθέδρας. Ἔχετε ἐπάξιους βοηθοὺς ἐντὸς τῶν πέριξ, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς
ἐκτιμῶντες τὴν δρᾶσιν ὑμῶν τοὺς ἀπείρους κόπους ὑμῶν ὡς καὶ τὸ συγγραφικὸ
ὑμῶν ἔργον τὴν ὡφέλειαν ἐξ αὑτοῦ ὡς καὶ ἐν γένει ὅλην τὴν δρᾶσιν ὑμῶν.
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Νὰ μὴν παραιτηθῆτε αὑτοὶ οἱ ἀνόητοι ποὺ λέγουν νὰ παραιτηθῆτε νὰ παρατη-
θοῦν αὐτοί.
Γνωρίζετε ὅτι ὁ κόσμος θὰ χαλάσῃ ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς.

Μετὰ σεβασμοῦ
+Φώτιος Λαυριώτης (*)
Πάμφιλα Μυτιλήνης»

Καὶ ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου ποὺ εἶδε τὰ παρασκήνια καὶ τὶς πιέσεις ποὺ δεχό-
ταν ὁ σεβάσμιος ἱεράρχης τοῦ ἔστειλε ἐπιστολή, ποὺ ἔγραφε:

Κόρινθος 25-9-1996
Πρὸς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φλωρίνης
κ.κ. Αὐγουστῖνο
Φλώρινα

Ἀδελφικῶς ἀσπαζόμενως προτρέπω εἰλι-
κρινῶς ὅπως μὴ ἀποχωρήσητε ἀπὸ τὴν ἀκριτι-
κήν καὶ ἱστορικὴν Μητρόπολίν σας λόγῳ ἡλικίας
καθ᾽ ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης Μητροπολί-
της Φλωρίνης ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει ἀκραιφνὴς
Ἐκκλησιαστικὸς Ἐθνικός ἀγωνιστής καὶ ἀνεπα-
νάληπτος παρά τάς τυχόν ἀναποφεύκτους
ὑπερβολάς του. Ἤδη δικαίως ἐπιτρέπεται καὶ
ἐπιβάλεται εἰς αὐτόν μία ἀπαραίτητος καὶ τελευ-
ταία ὑπερβολή ἡ παραμονή του μέχρι τελευταίας
του ἀναπνοῆς εἰς τὸν θρόνο.

Τά πάσης φύσεως διοικητικά θέματα ρυθμί-
ζονται εἴτε μὲ Κανονικόν ἀντιπρόσωπον εἴτε μὲ
Τριμελῆ ἐπιτροπήν ὡς ἐπίσης καί πάσης φύσε-
ως Τελετουργικαί καί Λειτουργικαί ὑποχρεώ-
σεις ἐκπληρώνονται ὑπό φίλων καί ὁμόρων
Ἱεραρχῶν.

Εἴησαν ἀπροσμέτρητα τὰ ἔτη σας ἀδελφέ καὶ παραμείνατε διὰ πολλούς καὶ δή Ἐθνι-
κούς καὶ Θρησκευτικούς λόγους εἰς τόν ἀκριτικόν θρόνον σας.-

Ἀσπαζόμενος
Ὁ Κορίνθου Παντελεήμων

Συκοφάντες τῶν τίμιων γηρατειῶν τοῦ σεβάσμιου ἱεράρχη.

Ὁ Γέροντας ἐπειδή οἱ ἐπιθέσεις ἦταν ἐσωτερικές, ἀπὸ πρόσωπα, ποὺ θεωροῦσε τὸ ποί-
μνιό του ὡς πνευματικά του παιδιά, δὲν μιλοῦσε. Αὐτὴ τὴν σιωπή του τὴν ἐκμεταλλεύτη-
καν οἱ θρησκευτικοί κουκουλοφόροι, καὶ διέδιδαν ὅτι δὲν ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ περιβάλλον!!!
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(*) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑ-ΦΩΤΗΣ Ο ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ;
Εσπερίδα αφιερωμένη στη μεγάλη και αγία προσωπικότητα του παπά
Φώτη Λαυριώτη, που έμεινε γνωστός ως ο δια Χριστόν σαλός της Λέσβου,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014, στο Πνευματικό
Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς
https://youtu.be/tw94QrwbNWQ
Παπα-Φώτης Λαυριώτης ο «δια Χριστόν σαλός» από την Μυτιλήνη
http://thriskeftika.blogspot.com/2010/03/blog-post_1844.html
Ο φωτισμένος παπούλης γνώριζε αραγε τα αισχρα παρασκηνια & τις αγριες
πιεσεις, που δεχόταν ἐπὶ 5 χρόνια ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, από κάποιους ἀνόητους
& ἀχάριστους, που συνεργάστηκαν με ὅλους τους διαβόλους, για νὰ ἀρπάξουν μιτρες & πατερίτσες;



Το παραμύθι αυτό ποῖοι το ἔβγαλαν και γιατί;
Νομίζω, μετά τα δημοσιεύματα και τις εξηγήσεις
που έδωσα, μπορεῖ νὰ καταλάβη ὁ καθένας ὅτι κά-
τι βρώμικο καὶ σατανικὸ κρύβεται ἀπό πίσω. Τον
Γέροντα τῶν 90 ἐτῶν, τὸν φοβόταν. Ἤθελαν
ἄνθρωπο τοῦ χεριοῦ τους και τὸ βρῆκαν! 
-Ἡ ἐπίσκεψη 3 Μητροπολιτῶν γιὰ νὰ τὸν δοῦν καὶ
νὰ εἰσηγηθοῦν τὴν ἀποπομπή του, λίγο καιρὸ πρίν
ἔρθη ὁ Πάπας στὴν Ἑλλάδα, τά λέει ὅλα.
Ἄξιο ἀπορίας εἶναι πως ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ ὄχι
μόνον εἶδε τον σεβάσμιο Μητροπολίτη τὸ 1998 στὴν
Φλώρινα, όχι μόνο τον άκουσε, αλλά επί 20 λεπτά τον
είχε μόνον του στο γραφείο, και παρʼ όλη την μαεστρία
του, δεν μπόρεσε να αλιεύσει μία λέξη από το στόμα
του Γέροντος, γύρω από την παραίτηση του, για να
την ανακοινώσει στα κανάλια, που περιμέναν έξω
από την πόρτα, του γραφείου του!
Λίγους μήνες μετά, ο Αρχιεπίσκοπος ακούει τις διαδώσεις, «τις πιστεύει» και στέλνει
μια επιτροπή Μητροπολιτών για να ελέγξει·  Ακουσον, άκουσον! Πως είναι στα μυαλά
του ο Γέροντας!!! «Για να εισηγηθῇ την αποπομπή του»!

Δημοσίευμα ἐφημερίδος στίς 8.12.1999,γιὰ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρε-
σπῶν & Εορδαίας Αὐγουστίνου στήν Ἁγία Σκέπη Πτολεμαϊδος στὶς 28.11.1999μέ τά παιδιά τοῦ
κατηχητικοῦ, τὸν π. Ἱερόθεο καί τόν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ, τόν π. Μελέτιο, μετά τήν Θεία Λει-
τουργία. Λίγους μῆνες μετά την ἐπίσκεψη τῶν τριῶν μητροπολιτῶν & ἑνάμιση μήνα πρὶν ἀπὸ
τὴν παραίτηση του.

Δημοσιεύματα ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ το

1999,  Ι. ΣΥΝΟΔΟ ΕΠΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

γιὰ νὰ ἐπιτύχουν αὐτό πού δὲν μπόρεσε ἡ χούντα 
μὲ τοὺς 3 ψυχιάτρους, τὸ 1968

Μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι: Τότε ὁ π. Θεόκλητος ἦταν νέος παπᾶς καὶ ἦταν μὲ τὸν ἐπίσκο-
πό του, τώρα ἦταν διεκδικητής τοῦ θρόνου του, καὶ ἦταν μὲ τούς ἐχθρούς του. Τότε ἔλα-
βε ἐντολὴ ὁ διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας τῆς Φλώρινας Δημ. Μπαρδόπουλος νὰ συνο-
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δεύσῃ τοὺς ψυχιάτρους στὴ Μητρόπολη καὶ ἀρνήθηκε, ὑποβάλλοντας ἀμέσως τὴν
παραίτησιν του.
Οἱ 3 ψυχίατροι δὲν μπόρεσαν νὰ δοῦν τὸν Μητροπολίτη Αὐγουστῖνο, ὅταν τὸν ἐπισκέ-

φτηκαν. Καὶ οἱ 3 μητροπολίτες ἔπαθαν τὸ ἴδιο μὲ ψυχιάτρους. Δὲν κατέβηκε στὸ γραφεῖο
του, γιατὶ ἦταν ὁ ἴδιος ὁ σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως των. Στοὺς ψυχιάτρους, πρὶν 31 χρό-
νια, ἔστειλε μὲ τὸν πρωτοσύγκελο του μήνυμα: Ὅτι δὲν θέλει νὰ κατεβῆ στὸ γραφεῖο του,
γιατὶ κάναν λάθος πόρτα. Ἂν θέλουν νὰ βροῦν τρελλοὺς νὰ τοὺς ψάξουν ἀλλοῦ. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» 3-5-1999

Μάκαριώτατε μὲ απλά λόγια : Μην προχωράτε στο εξωπέταγμα του Μητροπολίτη
Αυγουστίνου Καντιώτη από τήν Μητρόπολη Φλωρίνης. Μη κάνετε αυτό το τραγικό λάθος.
Θα σας συνοδεύη για χρόνια. Θα είναι η δική σας ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ στην πορεία Σας.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ μην επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος. 
Ο Θεός γνωρίζει τις δυνατότητας του Αυγουστίνου. Και τον έχει ΟΡΘΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ,

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟ απ`ό την Αποστολή του! Ανακαλέστε κάθε σκέψη Σας για «παραίτησί» του.
Ξεχάστε τις ταπεινές μεθόδους των Ιατρῶν! Γιατί, ο Θεός, επειδή ΒΛΕΠΕΙ και κρατά καλά
τα γεγονότα στα ΤΕΥΤΕΡΙΑ του, θα το θυμηθεί...Και μη ξεχνάμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ είμαστε... Και το
ΑΥΡΙΟ άγνωστο... Και τα γηρατειά σίγουρα για ΟΛΟΥΣ αν δεν έλθει κάποια κακιά ώρα
ασθένειας. 

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ μόνο αυτά...Δεν φτάνουν;
Γρηγ. Μιχαλόπουλος

2ο Δημοσίευμα 21-5-1999

Αυτά πού γίνονται με στόχο τον Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνο Καντιώτη είναι το λιγότερο
γελοία!
Και λυπούμεθα γιατί στο παιχνίδι του ΠΡΩΤΟΥ παίρνουν μέρος τρεις Μητροπολίτες οι οποί-

οι θα έπρεπε να δηλώσουν λεβέντικα: Εμείς δεν αναλαμβάνουμε τέτοια αποστολή ντροπής!
Γιατί και οι ΤΡΕΙΣ: Ο Σταγών & Μετεώρων Σεραφείμ, ο Καστορίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ο Κοζάνης
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ έπρεπε να σεβαστούν τους εαυτούς τους & μόνο & να γυρίσουν την ματιά τους &
λίγο προς τα πίσω! Δεν χρειάζονται σήμερα περισσότερα!

3ο Δημοσίευμα 21-5-1999

ΤΑ «βιογραφικά» των Αρχιερέων που πήγαν, μ’ εντολή της Ι. Συνόδου, στη Φλώρινα
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για να εξετάσουν τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη, έχουν ως εξής:

α) ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο από Τρίκκης και Σταγών: Για τον οποίο ο
Καντιώτης έδωσε μάχες και έγινε κακός με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, όταν μαζί με
άλλους 11 Αρχιερείς, τον έδιωξε από τα Τρίκαλα και την Ιεραρχία.

β) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Το «παιδάκι» της Ιεραρχίας. Γεννημένος το 1959 στο απένα-
ντι χωριό της γενέτειρας του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ έγινε μικρός Μητροπολίτης και
ξέχασε πως όταν εκείνος γεννήθηκε, ο Καντιώτης ήταν 30 χρόνια Κληρικός (λένε πως στην
Αρχιεπισκοπική προεκλογική περίοδο, επισκέφθηκε τον Αυγουστίνο στη Φλώρινα και τον
παρακάλεσε να υποστηρίξει τον Χριστόδουλο).

γ) ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Νεώτατος στην Αρχιερωσύνη. Πνευματικό ανάστημα του
Μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου, ο οποίος χειροτόνησε Επίσκοπο τον Αυγου-
στίνο και μαζί του έδινε τους αξέχαστους εκείνους αγώνες για την ανεξαρτησία της
Εκκλησίας.
-Για την ιστορία και για τους νεαρούς Ηρακλείς του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, θυμί-

ζουμε πως όταν ο μακαρίτης ο Ιερώνυμος το 1969 είχε βάλει όριο ηλικίας για τους
Μητροπολίτες το 72ο έτος, ο Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε αντιδράσει σφόδρα και
ανάμεσα σε άλλα είχε πει και αυτά, που σώζονται στο… αρχείο μου: «…Η ηλικία εν
τη Εκκλησία δεν μετρείται από τα έτη, αλλ’ από την πνευματικήν γύναμιν. Υπάρχουν
γέροντες, περί ων δύναται να λεχθεί το ψαλμικόν ανακαινισθήσεται ως αετού η νεό-
της. Και υπάρχουν νέοι πλήρως γηράσαντες και παρακμάσαντες. Η Αγία μας Εκκλη-
σία γνωρίζει πνευματικήν κυρίως ηλικία»
-Κακές γλώσσες λένε πως η κίνηση του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου, να φέρει θέμα

απομακρύνσεως λόγω γήρατος του Φλωρίνης Αυγουστίνου αποσκοπεί στην υποταγή σ»
αυτόν και της Αδελφότητος «ΣΤΑΥΡΟΣ», η οποία, δυστυχώς, δεν ελέγχεται πλέον από τον
Καντιώτη, αλλά από τους Αεράκη, Ευσταθίου & Σία. Αν είναι έτσι, τότε έχουμε φθηνή
διπλωματία και τζάμπα μάγκες…
Λύση στο θέμα του Καντιώτη την έχουμε ξαναγράψει και την καταθέτουμε για μια ακό-

μη φορά:
Να πάει στη Φλώρινα ένας βοηθός Επισκόπος από την Αθήνα ή να εκλέξουν έναν βοη-

θό από τα πνευματικά παιδιά του Αυγουστίνου.

ΠΩΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙ ΤΟΥ;

Δημοσιεύουμε δύο ψηφίσμα, ποὺ μιλοῦν μόνα τους

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Πρεσπῶν, ἐκφράζει τὴν λύπη καὶ την θλίψη του γιὰ τὴν ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτατοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου νὰ παραιτηθῆ
ἀπὸ τὸν Ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας.
Θεωρεῖ δυσαναπλήρωτο τὸ τεράστιο μακροχρόνιο ἔργο του μὲ 32 συνεχὴ ἔτη ἐντό-
νων ἀγώνων δημιουργίας στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τὴν Κοινωνία, τὸ Ἔθνος.
Κατεχόμενοι ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία για τὸ μέλον τῆς περιοχῆς μας σ᾽ ἕνα
εὐαίσθητο ἀκριτικὸ χῶρο τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος μὲ πολλὰ προβλήματα, τὴν
ὑπαρξη μιᾶς βαρειᾶς κληρονομιᾶς ἑνὸς δυσκόλου ἐπισκοπικοῦ ἔργου, θέλουμε μ᾽
ὅλη τὴν εὐλάβεια νὰ ἐπισημάνουμε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Μακαριότατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλο, ὅπως κατὰ τὴν ἐπερχομένη κρίση
ὑμῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ διαδόχου ἐπισκόπου, μ᾽ ὅλον τὸν σεβασμὸ παρακαλοῦμε νὰ
ληφθῆ ὑπ᾽ ὅψιν ἡ διὰ τοῦ παρόντος ἐκφραζόμενη βούληση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Πρεσπῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐπισκοπῆς μας, τὸ οὔτως ἤ
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ἄλλως δυσαναπλήρωτο κενόν τοῦ χηρεύοντος θρόνου νὰ καλυφθεῖ ἀπὸ ἕναν ἐκ τῶν
πολλῶν ἄξιων και ἐκλεκτῶν ὑπηρετούντων  εἰς τὴν Ἐπισκοπήν μας Ἀρχιμανδριτῶν.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πῆρε αὐξοντα ἀριθμὸ 202/1999
Τὸ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστὸ ἀντίγραφο

Λαιμὸς 23.12.1999
Ὁ ΔΗΜΑΡΧΟΣ·  ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ τοῦ Δήμου Φλωρίνης  

Εκφράζει τὴν θλίψη του, για την ἀπόφαση τοῦ ποι-
μενάρχη του να παραιτηθεῖ από τον επισκοπικό
θρόνο καὶ συνεχίζει: «Η ἐπί 32 έτη συνεπής &
μαχητική του παρουσία σηματοδοτή την πορεία
του τόπου μας καὶ τὸ τεράστιο ηθικὸ του ανάστημα,
αλλά & το ανάλογο κοινωνικό, θρησκευτικό & ηθικό
του έργο, έχει τύχει αν όχι αποδοχής, τουλάχιστον
της αναγνώρισης ολοκλήρου του πληρώματος της
τοπικής ̈́ Εκκλησίας & όχι μόνο.
Έστω & εάν το γήρας & η φυσική φθορά του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου δυσχέρανε το τελευ-
ταίο διάστημα την εκτέλεση των σοβαρών καθη-
κόντων, δίχως να κηλιδώσει την απαστράπτου-
σα αίγλη του συνολικού του έργου, η απόφασή
του για αποχώρηση από την ενεργό δράση μας
αφήνει όλους αληθινά φτωχότερους....»

Ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης λιγο πρό τῆς παραιτήσεως του
Στὴ Φωτογραφία εἶνε π. Αὐγουστῖνου στήν Ἁγία Σκέπη Πτολεμαΐδος, ἑνάμιση μήνα πρίν ἀπό
τήν παραίτησιν του, στὶς 28.11.1999, μετά τήν Θεία Λειτουργία, μέ τά παιδιά τοῦ κατηχητι-
κοῦ και τόν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ, τὀν ἀρχιμ. π. Μελέτιο, πού ἐκδιώχθηκε ἀργότερα ἀπό τόν
δεσπότη, γιατί δέν παραβρέθηκε στήν ὑποδοχή τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Δεῖτε σὲ βίντεο πῶς ἀντέδρασαν οἱ ἐνορῖτες στόν δεσπότη:

Φάνηκε σύντομα ἡ φτωχοποίηση τῆς Μητροπόλεως.

-Τό κάστρο τό απόρθητο επί τῶν ἡμερῶν τοῦ π. Αυγουστίνου ἔπεσε ἐπί Θεοκλήτου. Ἡ Μακεδο-
νία προδόθηκε & μάλιστα ἐντός τῶν συνόρων τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης! Οἱ Σκοπιανοί ἄλλο-
τε, οὔτε μέ τά κιάλια δέν τολμοῦσαν νά δοῦνε τίς Πρέσπες ὄχι νὰ κάνουν προδοτικές συμφωνίες.
-Ὁ Ἀγγελόπουλος πού ἦταν προπομπός τῆς προδοσίας τῶν συνόρων, αφορίστηκε  ἀπό τόν
Μητροπολίτη Αὐγουστῖνο. Τιμήθηκε ὅμως στα Πρέσπεια το 2008 από τον Πρόεδρο Δημοκρα-
τίας Κ. Παπούλια, παρουσία τοῦ Θεοκλήτου! Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύση γιά τό φοβερό του τέλος
& ἐμᾶς νὰ μᾶς ἐλεήση, γιά νά μήν γίνουμε νεκροθάφτες & τῆς Πίστεως & τῆς πατρίδος μέ τήν
ἀδιαφορία μας.
-Τό ποσοστό τόν ἐκκλησιαζομένων, πού τό παρέλαβε ὁ π. Αὐγουστῖνος στήν ἐνθρόνησιν του
2%,  τά ἔφτασε 20% ἐπί ἡμερῶν του. Μέ τά μέτρα τῆς ἀθεΐας τοῦ κορονοϊοῦ πού ἐφάρμοσε ὁ
δεσπότης προσπάθησε νά τό μηδενίση! Οἱ μάσκες, τό βδέλιγμα τῆς ἐρημώσεως ἐντός τῶν
ναῶν ὁλοκληρώνουν τήν ἀσέβεια. Ἡ προπαγάνδα τῶν ἐμβολίων τόν καθιστοῦν ἔνοχο. 
-Ἡ φιλανθρωπία ἔπαθε καθίζηση. Ἡ κατασκηνώσεις ὑπολειτουργοῦν. Τό ἐργοστάσιο τῆς

ΔΕΗ στήν Μελίτη ἔκλεισε & τὸ καζίνο ἄνοιξε.
-Δέν τούς καίγεται καρφί γιά αυτά πού κάνει ὁ πατριάρχης! Ὁ Ιουστ. Μπαρδάκας & μέ
τους ἀχειροτόνητους Οὐκρανούς συλλειτουργεῖ!!! Ἔχει τό νοῦ του να γίνη ἀρχιεπίσκοπος!!!

Τέτοιους θέλουν οἱ παγκοσμιοποιηταί γιά νά κάνουν ἀνενόχλητοι τήν δουλειά τους.
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ΜΕΡΟΣ Β´

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟ 

Γέροντα Μάξιμου Καραβᾶ, πρώην ἀρχιερατικοῦ Ἐορδαίας
Χειροτονία τοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ 1973

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στὶς 5 Μαρτίου 2017
Διακοπή Μνημοσύνου τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση, καθηγητοῦ Θεολογικής σχολής ΑΠΘ
καὶ τοῦ Γέροντας ἡγουμένου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου ἀρχιμανδρίτου

Μαξίμου Καραβά,

Ὁ Γέροντας Μάξιμος Καραβάς δημοσιεύει ἄρθρο

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017
Παύω το μνημόσυνό σου Θεόκλητε, διότι μνημονεύεις τον μεγα-
λύτερο βλάσφημο και μεγαλύτερον αιρεσιάρχη όλων των αιώνων
του Χριστιανισμού, ως «ορθοτομούντα τον λόγον της Αληθείας»!
Τούτον που δεν άφησε τίποτα όρθιο μέσα στην Ορθοδοξία! 

“Μία πνευματική αποτίμησις της 25ετίας 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου”

Αφορμή για το άρθρο αυτό μου έδωσε η θλίψη πού αισθανόμουν όταν άκουγα να
μνημονεύουν, κατά την ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας, οι επίσκοποι των
λεγομένων «Νέων Χωρών» της Ελλαδικής Εκκλησίας, τον Πατριάρχην Κωνσταντι-
νουπόλεως Βαρθολομαίον, και μάλιστα ως «ορθοτομούντα τον λόγον της Σης Αλη-
θείας», αποτεινόμενοι εις τον Θεόν, χωρίς φόβον και χωρίς ντροπή! Μα έφυγε τελεί-
ως από τις καρδιές των επισκόπων αυτών ο φόβος του Θεού; Δεν καταλαβαίνουν
ότι λέγοντας αυτά κοροϊδεύουν το Θεό και ότι «φοβερόν το έμπεσείν εις χείρας Θεού
ζώντος, εξ ων ουκ έστιν ο εξελέσθαι δυνάμενος»; Μνημονεύουν τον μεγαλύτερο βλά-
σφημο και μεγαλύτερον αιρεσιάρχην όλων των αιώνων του Χριστιανισμού ως
«ορθοτομούντα τον λόγον της Αληθείας»! Τούτον που δεν άφησε τίποτα όρθιο μέσα
στην Ορθοδοξία!

Αλλά ας έλθουμε εις ορισμένα εκ των «άρρήτων ρημάτων» του «ορθοτομούντος τον
λόγον της Αληθείας», γιά νά μήν λέγουν ότι τόν αδικούμε: Εις το μήνυμα του προς την
μία Παγκόσμια Διάσκεψη που έγινε το 2001 στο Durban της Νότιας Αφρικής, έγρα-
φε τα εξής φρικτά: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείση τους άλλους περί
συγκεκριμένης τινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει
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να τους μεταστρέψη εις συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως»! Δηλαδή, «Παναγιώ-
τατε», ο Χριστός όταν διέταξε τους μαθητάς Του, κατά την ώρα της εις Ουρανούς
Αναλήψεώς Του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη... διδάσκοντες αυτούς
τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν», δεν επιδίωκε «να τους μεταστρέψη εις συγκε-
κριμένον τρόπον σκέψεως» αποκηρύσσοντας τας ψευδοθρησκείας των, δεχόμενοι το
κήρυγμα των Αποστόλων;
Πως, λοιπόν, ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» διδάσκει αντίθετα από τον
Χριστόν; Ή, μήπως, τα λόγια του Χριστού «εγώ είμι η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή»
δεν είναι αληθινά και είναι αληθή τα ψεύδη του κ. Βαρθολομαίου; Μάλλον θα πρέπει
να έχει δίκιο ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας», καθότι αποκαλείται «Πανα-
γιώτατος», ενώ ο Χριστός καλείται, απλώς «Άγιος», μολονότι είναι Θεός! «Η Αυτού
Θειοτάτη Παναγιότης» (sic), βλέπετε, τα έχει όλα εις υπερθετικόν βαθμόν! Το μεν
«Παναγιώτατος» το απέκτησε χωρίς κόπο, λόγο θέσεως (Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως) τα δε άλλα μετά κόπου και μόχθου μεγάλου (βλάσφημος και αιρεσιάρ-
χης) ταξιδεύοντας, μετά πάσης πολυτελείας, ανά την υφήλιον!
Και επανερχόμεθα εις τα «άρρητα ρήματα» του «ορθοτομούντος τον λόγον της Αλη-
θείας». Εις το μήνυμά του προς τους Μωαμεθανούς όλου του κόσμου επί τη ευκαι-
ρία της θρησκευτικής εορτής του Ραμαζανίου, το 2001, έγραφε: «Ο Θεός ευαρεστεί-
ται εις την ειρηνικήν συμβίωσιν των ανθρώπων και, μάλιστα, αυτών οι οποίοι Τον
λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξύ
των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών»! Ποιός, λοιπόν λέει, τώρα, την αλή-
θεια; Ο Χριστός που λέγει ότι «ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη διʼ εμού» ή ο
«ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» που λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται εις τας προ-
σευχάς των Μωαμεθανών (και των Εβραίων); Απορώ, πως ο Θεός ανέχεται να απο-
καλείται, ο μέγιστος αυτός βλάσφημος και αιρεσιάρχης, ως «ορθοτομών τον λόγον
της Αληθείας» και δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψη και αυτούς που τον μνημονεύουν
και εμάς που τους ακούμε και δεν διαμαρτυρόμεθα!

Και τι να πούμε για την επίσκεψη του εις την Συναγωγή των Εβραίων της Νέας Υόρ-
κης, το 2009, και τα άρρητα ρήματα που είπε και όσα έπραξε εκεί, μολονότι οι Ιεροί
Κανόνες της Εκκλησίας μας απαγορεύουν, με βαριά επιτίμια, και την απλήν είσοδον
των Χριστιανών εις Εβραϊκάς Συναγωγάς! Και ενώ μιλούσε αρκετήν ώρα, ουδεμία
φορά ανέφερε το όνομα του Χριστού, ενώ έπρεπε να τους πη, στεντορεία τη φωνή:
«Ειπάτωσαν Ιουδαίοι, Πως οι στρατιώται απώλεσαν τηρούντες τον βασιλέα; Δια τι
γαρ ο λίθος ουκ εφύλαξε την πέτραν της ζωής; Ή τον ταφέντα δότωσαν, ή αναστά-
ντα προσκυνείτωσαν, λέγοντας συν ημίν, Δόξα τω πλήθει των οικτιρμών σου, Σωτήρ
ημών, δόξα σοί» (Κυριακή των Μυροφόρων).
Επίσης, θα αναφερθώ εις την βλάσφημη προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρ-
χη κατά την θρονική εορτή του Πατριαρχείου, στίς 30/11/1998, προς την Παπική
αντιπροσωπεία: «Σεβασμιότατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler και λοιποί εν Χρι-
στώ αδελφοί, οι αποτελούντες την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης,…. Δεν
πρέπει να σπαταλήσωμεν τόν χρόνον εις αναζητήσεις ευθυνών. Οι κληροδοτήσα-
ντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκά-
κου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ
αυτών το έλεος του Θεού, άλλ΄ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα
σφάλματα εκείνων»! Ώστε, «Παναγιώτατε», οι Άγιοι που μας προστάτευσαν από το
«βδέλυγμα της ερημώσεως», τόν Πάπα – στο αντίχριστο άρμα του οποίου αγωνίζε-
στε να μας δέσετε – ήσαν όργανα του Διαβόλου; Ω της υποκρισίας, του «ορθοτομού-
ντος τον λόγον της Αληθείας»! Κι ενώ τους Αγίους αυτούς, τους αποκαλεί «θύματα
του αρχεκάκου όφεως», όταν έλθη η ημέρα της εορτής των, τους εορτάζει μεγαλο-
πρεπώς! Άλλωστε, εθεμελίωσε στην περιοχήν μας μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά τον
Αιτωλό, τον πιό αυστηρό αντιπαπικό Άγιο που αποκάλεσε τον Πάπα «αντίχριστο»!
Είναι, όμως, τόσο «καλός» ο ορθοτομών τόν λόγον της Αληθείας», ώστε να παρακα-
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λή τον Θεό να … ελεήση τους αντιπαπικούς Άγίους! Και μή χειρότερα!

Τέλος, θα αναφέρω και τα περί του «αγίου Κορανίου», το οποίον εδώρισε εις τον
πρόεδρον της Coca Cola, Μουχτάρ Κέντ, στην Ατλάντα της Αμερικής, το 2009. Φαί-
νεται ότι ο «Παναγιώτατος» συγχέει τις λέξεις «άγιον» και «βέβηλον», γιʼ αυτό και
αποκαλεί το ανίερο Κοράνιο «άγιον», χωρίς φόβον Θεού και χωρίς εντροπή!

Εξ όλων τούτων και πολλών άλλων ρήσεων και πράξεων του «Παναγιωτάτου»,
καταφαίνεται ότι ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» είναι ο μεγαλύτερος βλά-
σφημος και ο μεγαλύτερος Αιρεσιάρχης όλων των αιώνων! Παρά ταύτα, εγκαρδίως
εύχομαι εις τον φιλάνθρωπον Θεόν να χαρίσει εις ημάς και εις αυτόν μετάνοιαν και
ομολογίαν του Ονόματος του Τριαδικού Θεού – Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος –
εις σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και απόλαυσιν των αιωνίων Αγαθών. Αμήν!

Μηλοχώριον
Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀσεβέστερος 
καί του ἀντιχρίστου Πάπα! Ἡ ἑωσφορική τριάς.

Πρός τούς ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν»:  

Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Καραβᾶ

Ἔως πότε θά ἐμπαίζετε τόν φιλάγαθον Θεόν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁμο-
λογοῦντες τόν δυσεβέστατον Βαρθολομαῖον, ὡς «Ὀρθόδοξον»;

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ, καί ὁμοουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καί
ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρό τοῦ ληστρικοῦ συνεδρίου τῆς Κρήτης, ἦτο ὁ μεγα-
λύτερος αἰρετικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μικρότερος τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα,
τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «Ἁγιώτατον ἀδελφόν», κρατώντας διά τόν ἑαυτόν του τό
«Παναγιώτατος».
Μετά ὅμως ἀπό τήν Κρήτη, ἀσπασθεῖς τό βλάσφημο δόγμα τοῦ δαιμονοκρατούμε-
νου Ζηζιούλα, ὅτι ὁ Θεός Πατήρ εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν τριῶν προ-
σώπων τή Ἁγίας καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ τοῦ ἀντιχρί-
στου Πάπα!
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Πατήρ, κατά τόν Ζηζιούλα, εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» κάτ΄ ἀντι-
στοιχίαν καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὡς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί «Νέας
Ρώμης», «δικαιοῦται» νά γίνη «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν ἀρχιερέων ὅλης της
Ὀρθοδοξίας!
«Ὡς πρῶτος», λοιπόν, «ἄνευ ἴσων» ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνη εἰς ὁλόκληρον
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χωρίς κανένα περιορισμόν, ὅπου θέλει, ὅποτε θέλει καί
ὅπως θέλει!
Ἔπειτα λοιπόν, ἀπό τά ἐγκλήματα αὐτά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, θά
ὑπάρξουν ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς ἤ καί λοιποί κληρικοί ἤ καί ἁπλοί πιστοί πού θά
συμπράξουν ―εἴτε ἀπό δειλίαν, εἴτε ἀπό ἀδράνειαν, εἴτε ἀπό ἀδιαφορίαν― εἰς τή
βδελυράν αὐτήν νόθευσιν τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας, χωρίς νά αἰσθάνονται τό
μέγεθος τῆς ἐνοχῆς των; Ἀπευθύνομαι λοιπόν πρός ὅλους τους ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι καί οἱ περισσότερον ὑπεύθυνοι.
Ἐάν ὑπάρχουν ―καί ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν―, ἔστω καί ὀλίγοι ἀρχιερεῖς μέ ὀρθό-
δοξον φρόνημα γιατί δέν συνέρχονται σέ Σύνοδον καί νά καθαιρέσουν καί νά ἀφο-
ρίσουν καί νά ἀναθεματίσουν τήν ἑωσφορικήν αὐτήν τριάδα: Τόν Βαρθολομαῖον, τόν
Ἐλπιδοφόρον καί τόν Ζηζιούλαν, καθαρίζοντες τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό
Κυλώνειον αὐτό ἄγος;
Ἐπίσης, ἀπευθύνομαι πρός τούς ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν»:  Ἔως πότε
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θά ἐμπαίζετε τόν φιλάγαθον Θεόν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁμολογοῦντες τόν δυσε-
βέστατον Βαρθολομαῖον, ὡς «Ὀρθόδοξον»; Ποῖον; Αὐτόν πού δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο
μέσα στήν Ἐκκλησία!  Ἕως πότε θά ἔχετε δύο «κεφαλές», μία τήν Σύνοδον τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως καί μία τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Ἀντί Ἐπιλόγου
Ὕμνος εἰς τόν Βαρθολομαῖον

«Λίαν εὔφρανας τούς κακοδόξους καί κατήσχυνας τούς Ὀρθοδόξους Βαρθολο-
μαῖε προδότα τῆς πίστεως. Τῶν γάρ ἁγίων τάς ρήσεις διέγραψας, τῶν κακοδό-
ξων τάς ὕβρεις ἀντέγραψας. Διό, πρό τέλους ἀληθῶς μετανόησον, ἴνα ἐλέους
τύχοις πρό Κρίσεως».

Ἔγγραφα τοῦ δεσπότη Θεοκλητοῦ, ποὺ θέτουν τὸν ἡγούμενο Μάξιμο Καραβα σε
ἀργία ἀπὸ κάθε ἱεροπραξία  καὶ σὲ ἐκκλησιαστικά δικαστήρια, γιατί ἔκοψε τὸ μνη-
μόσυνό του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΟΠ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ (α):

Πρός
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην
Πρώην Ἡγούμενον Ἱερᾶς μονῆς...

Ἔχοντες ὑπʼ ὄψιν:
α) τήν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ Ν.
590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146) καί
β) τό ἄρθρον 102 τοῦ Ν. 53853/1932 «Περί
τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων καί τῆς πρό
αὐτῶν διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 110)
Θέτομεν ὑμᾶς εἰς προσωρινήν ἀπαγόρευσιν ἀπό πάσης ἱεροπραξίας μέχρις
ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, ἐπειδή ἐκκρεμεῖ
ποινική διαδικασία γιά παραπτώματα δυνάμενα νά ἐπιφέρουν τήν ποινή τῆς
καθαίρεσης.
Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής παραγγέλεται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα
στόν πάνοσ. Ἀρχιμ. …. γιά νά λάβει γνώση γιά τίς νόμιμες καί Κανονικές συνέπειες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ (β)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
Προς Τον Πάνοσ. Αρχιμαδρίτην Μάξιμον Καραβάν 
Ηγούμενον Ιεράς Μονής Αγ. Παρασκευής

Εις ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΝ

Δια του παρόντος Αρχιερατικού ημών Γράμματος, μετά λύπης πολλής σας
απαλλάσσομεν εκ των καθηκόντων του Ηγουμένου και του άχρι τούδε περί υμάς
Ηγουμενοσυμβουλίου… επειδη πλέον δεν συνεργάζεσθε μετά της προϊσταμένης
αρχής σας, την Ιεράν Μητρόπολιν, και εδηλώσατε επισήμως ότι αποτειχίζεσθε από
την επίσημον Εκκλησίαν και την Ιεράν Μητρόπολιν εις ην ανήκετε πνευματικώς και
διοικητικώς, ως και το Νομικόν Πρόσωπον του Μοναστηρίου υμών.
Όθεν παρακαλούμεν, όπως προβήτε εις την παράδοσιν της τε κινητής και ακι-
νήτου περιουσίας της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου εις την υφ’
ημών διορισθείσαν Διαχειριστικήν Επιτροπήν αποτελούμενην εκ των:
1) Αρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη, Πρωτοσυγκέλλου, ως Προέδρου και ως μελών:
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2) Αρχιμ. Προδρόμου Μωϋσίδη, εφημ. Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Φούφα
3) Αρχιμ. Χαραλάμπους Ζιώγα, Εφημ. Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Καρυοχωρίου.
4) Αρχιμ. Τιμοθέου Τσισμαλίδη, Εφημ. Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου Πτολεμαΐδος
Η εν λόγω Επιτροπή θα έχη, άχρι καιρού, όλην την διοικητικήν και διαχειριστικήν
ευθύνην της Ι. Μονής και αι αποφάσεις της θα εγκρίνωνται υφʼ ημών.
Τονίζεται δε ότι ουδεμίαν διοικητικήν αρμοδιότητα πλέον θα έχετε σεις και τα υπό-
λοιπα πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα εις τον Μοναχολόγιον της Ιεράς
Μονής. Επίσης δεν θα διαμένουν έτερα πρόσωπα εις την Ιεράν Μονήν ούτε και θα
φιλοξενούνται πλήν υμών των τριών άχρι της εκδικάσεως της υποθέσεώς σας υπό
των Συνοδικών Δικαστηρίων, επειδή είσθε επισήμως και κανονικώς εγγεγραμμένοι
εις το Μοναχολόγιον. Οποιοδήποτε έτερο πρόσωπο λαϊκός, μοναχός ή κληρικός θα
φιλοξενήται μόνο εάν έχη προσωπική έγκρισιν του Μητροπολίτου.
Άχρι δε καιρού εις το Καθολικόν της Μονής θα λειτουργή κατά τας Κυριακάς ο πρω-
τοσύγκελλος μου αρχιμ. Νικηφόρος Μαναδής, ή άλλος ιερεύς τη ημετέρα εγκρίσει.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Απάντηση του Αρχιμ. Μάξιμου Καραβά 
ΠΡΟΣ Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο 

23.7.2017
ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ 
Σεβασμιώτατε, την ευχή σας.
Έλαβα δια χειρός του Πρωτοσυγκέλλου σας, αρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη το υπ’
αριθμ. 866/14-07-2017 έγγραφο σας δια του οποίου με απαλλάσσετε από
ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, την οποία επί 44
έτη ανακαίνισα εκ θεμελίων, και που εις αυτήν έχω καταβάλει 44 ετών μισθούς,
επειδή προσπαθώ δια του τρόπου τούτου να σταματήσετε να αμαρτάνετε ενώ-
πιον του ιερού θυσιαστηρίου μνημονεύοντας τον μεγαλύτερο αιρεσιάρχην, τον
Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίο κατά την ώραν της Θείας Λειτουργίας ως
ορθοτομούντα τον λόγον την Θείας Αληθείας.
Γράφετε επίσης ότι αποτειχιστήκαμε της επισήμου Εκκλησίας.
Σας απαντώ με τις αποκρίσεις του Αγίου Μαξίμου του ομολογητού προς τον αιρε-
τικό Πατριάρχη όταν ο Κων/πολεως τον εκάλεσε να επανέλθη εις την εκκλησίας,
αυτός του απεκρίθη:
Αγ. Μάξιμος: Εγώ είμαι εντός της Εκκλησίας,
Πατριάρχ: Πώς είσαι εντός της Εκκλησίας αφού δεν είσαι μαζί μας;
Αγ. Μάξιμος: Εγώ είμαι εντός της Εκκλησίας διότι έχω την Αλήθεια, εσείς είστε
εκτός, διότι έχετε το ψεύδος.
Ποιος είναι λοιπόν εκτός της Εκκλησίας ο έχων την Αλήθειαν ή ο έχων το ψεύδος;
Εύχομαι από καρδιάς να σας συγχωρήση ο Θεός, και την ενώπιον αυτού αμαρ-
τίαν της ομολογίας του αιρετικού ως "ορθοτομούντος" την αληθείαν, και την
προς εμέ αδικία σας.

Υ.Γ. Επειδή δεν δύναμαι να προβλέψω διαμαρτυρίας τινός του λαού, δια την άδικον
απόφασίν σας θεωρώ λογικόν, να αναβάλλετε την επίσκεψίν σας εις την Μονήν,
κατά τον Εσπερινόν της εορτής της Αγίας Παρασκευής.
Με την εν Χριστώ Αγάπη και τον προσήκοντα σεβασμό προς το αξίωμα σας, και το
πρόσωπό σας.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ, 
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ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ! 
Έδῶ: https://agonasax.blogspot.com/2017/07/blog-post_86.html#more

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΑΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΤΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ π. ΜΑΞΙΜΟ ΚΑΡΑΒΑ 

π. Νικηφόρος: Τὸ Μοναστήρι εἶναι τῆς Μητροπόλεως καὶ δικαιώματα ἔχει ὁ ἐπί-
σκοπος καὶ ὄχι ὁ κτήτορας τῆς Μονῆς. Ἀν ἐρχόταν ὁ δεσπότης ἐδῶ θὰ τὸν διώ-
χνατε;
Γέροντας π. Μάξιμος: Δὲν μποροῦμε νὰ λειτουργήσουμε μαζί. Ἐκεῖνος μνημονεύ-
ει τὸν αἰρετικὸ πατριάρχη ὡς ὀρθόδοξο, ἐμεῖς δὲν τὸν μνημονεύουμε.
π. Νικηφόρος: Γιατί δὲν φεύγετε

(Νὰ φύγη ἀπὸ τὴν Μονή ὁ γέροντας ἡγούμενος, κτήτορας τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ μνημο-
νεύεται ο αιρετικὸς πατριάρχης!)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ὁ π. Νικηφόρος Μανάδης ἐπανήλθε χθές Κυριακὴ στὶς 30.7.2017, στὶς 7 τὸ πρωϊ,
στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, γιὰ νὰ παραλάβη τὰ βιβλία καὶ
νὰ λειτουργήση ἐκεῖνος, ἐκτοπίζοντας τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς!!!
Δὲν συνετίστηκε ἀπό τις αὺθόρμητες ἐκδηλώσεις τοῦ λαοῦ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορ-
τῆς, τῆς ἁγίας, ποὺ ὅλοι γίναμε μάρτυρες!
Ὁ 82χρονος σεβάσμιος ἡγούμενος Μάξιμος Καραβᾶς τὸν περίμενε στὴν εἰσοδο της
Μονῆς καὶ τὸν ἔστειλε νὰ λειτουργήση στο Μοναστήρι του, γιὰ νὰ μη μείνουν ἀλει-
τούργητοι οἱ μοναχοί του!!!
Γιὰ τὴν παραλαβὴ τῶν βιβλίων τῆς Μονῆς ὁ π. Νικηφόρος, θὰ πάει τὴν Τρίτη το μεση-
μέρι στο Μοναστήρι! /Ισως να χρειασθῆ και τα ΜΑΤ, ὰφοῦ σαν ὲξουσία ὲνεργεῖ!!!!
Για κάθε νεώτερο θὰ ἐνημερώνουμε τους φίλους τοῦ Μοναστηριοῦ.
Ὁ π. Νικηφόρος φαίνεται ὅτι εἶναι ἀποφασισμένος νὰ κάνει τὸ πάν, γιὰ νὰ διχάση
τον λαό τῆς Μητροπόλεως και νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του στὸν νομικὸ σύμ-
βουλο τῆς Μητροπόλεως. Ἔτσι, ἴσως, νὰ τὸν κάνουν και δεσπότη. Αφοῦ στα σκο-
τεινά αυτά χρόνια που ζοῦμε οἱ μασόνοι και οἱ αντίχριστοι μᾶς διοικοῦν!!!
Υπαρχουν βίντεο στο διαδίκτυο από τα επεισόδια την παραμονή της πανηγύρεως τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς, με πρωταγωνιστή τον π. Νικηφόρο Μανάδη καὶ ἔβγαλαν ἐπίσημη
ἀνακοίνωση, ὅτι δὲν θὰ προσέλθουν στο πανήγυρι τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ μη γίνει θόρυβος,
αλλά πῆγαν, γιατί τους συμβούλεψε ὁ νομικός συμβουλος τῆς Μητροπόλεως!  Ὰντί να
συμβουλεύονται τους ἁγίους Πατέρες τῆς Ὲκκλησίας μας έχουν όπως φαίνεται οι
δεσποτάδες νομικους συμβουλους, για να κινηγοῦν με δικηγόρους τον πιστό λαό!
Δείτε μερικά βίντεο:
1. https://youtu.be/2RA_YgJXfwk
2. https://youtu.be/6H1SULAw_ZU
3. https://youtu.be/-kLhlQcBYSI
4. https://youtu.be/68595YupZg8
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

Δικαιοσύνη μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς (Ἡσαϊας. 26,9)

Ὅλοι τὸν ξέρουν στὰ βουνὰ τῆς βόρειας Ἑλλάδος, 
Κοζάνη καὶ τὰ Γρεβενὰ καὶ πόλη τῆς Παλλάδος.
Μὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ πολλοί τὸν ἐνθυμοῦνται,
κι ἔβαλαν στὴ ζωή σκοπό σ᾽ὅλα νὰ τὸν μιμοῦνται!
Μὰ ἕνας ποὺ ἔχει ὡφεληθεῖ περισσότερο ἀπ᾽ὅλους,
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αὐτὸς τὸν ἀπαρνήθηκε κι ἀκολουθεῖ «διαβόλους:
Τὸν ἄθλιο οἰκουμενισμό, τὴ Νέα Ἐποχή (ἐβραιοκατοχή),
Σιωνισμό, Μασωνισμό, τοῦ Πάπα τὴν εὐχή.
Καὶ μὴν ξεχνᾶς, ταλαίπωρε, στὴ Φλώρινα ποὺ μένεις,
δὲν τὴν ἀνέδειξες ἐσύ, τὴ βρῆκες δοξασμένη.
Ξέρεις ποιός τὴν ἐδόξασε, τὴ δόξασε ἐκεῖνος,
ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστῖνος!
Σ᾽αὐτὸν μαθήτευσες κι ἐσύ, πάνω ἀπ᾽ἑξήντα χρόνια,
καὶ τώρα τὸν ἐπρόδωσες μὲ τόση καταφρόνια!
Ἀρνήθηκες στὸν γίγαντα καὶ πᾶς στὸν ἐπηρμένο,
Βοσπόρου τὸν ἐπίσκοπο τὸν τόσο πλανεμένο!
Καὶ κυνηγᾶς, ἀμείλικτα, αὐτοὺς ποὺ τὸν μιμοῦνται,
γιατὶ δὲν συμφωνοῦν μ᾽ἐσᾶς·  γιὰ τοῦτο σᾶς ἀρνοῦνται

Καὶ μήν ξεχνᾶς, ὤ δέσποτα, πώς τελευταία δίκη,
θὰ ᾽ναι τ᾽ἀδέκαστου Κριτῆ·  φοβοῦ τὴν καταδίκη!

ἀρχιμ. Μάξιμου Καραβα 6.8.2020

Θεόκλητε Πασσαλή Φλωρίνης, δὲν φοβᾶσθε ποὺ καὶ τῶν δύο μας τὰ πόδια εἶναι
δίπλα στὸ μνῆμα, πῶς θὰ παρουσιασθοῦμε εἰς τὸν Χριστό; 

π. Μάξιμος: Δεν θα παραδώσω το Μοναστήρι στους Οικουμενιστές!
Στὸ χθεσινὸ κήρυγμά του ὁ π. Μάξιμος, μὲ τὴν

συμπαράσταση καὶ ἄλλων ἀποτειχισμένων, ὅπως
τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ ἀκολουθώντας τὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ
Ἅγιοι, διεμήνυσε ὅτι δὲν παραδίδει τὸ Μοναστήρι
στοὺς Οἰκουμενιστές. Σʼ αὐτοὺς ποὺ μνημονεύουν
τὸν αἱρεσιάρχη, τὸν ἐμπνευστὴ καὶ δημιουργὸ τῶν
κακόδοξων ἀποφάσεων τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου
τῆς Κρήτης. Εἶπε πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα:
«Ἐπαφίεται εἰς τὴν δική σας ἀγάπη, ἐὰν θὰ παραμεί-

νουμε εἰς τὴν Μονὴν ἢ ὄχι. Βεβαίως, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ μένα δὲν πρόκειται νὰ παρα-
δώσω τίποτα εἰς τοὺς διορισθέντας ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου· …κανένας ἀπʼ αὐτοὺς δὲν
ἔβαλε οὔτε ἕνα τοῦβλο. Ἑπομένως δὲν μποροῦν νὰ μὲ διώξουν ἀπὸ τὸ σπίτι μου.
Ἐὰν θέλει ὁ Σεβασμιώτατος νὰ ἐπανέλθουμε εἰς τὸ Μνημόσυνό του, τοῦ τὸ εἶπα πολ-
λὲς φορές: νὰ σταματήσει νὰ ὁμολογεῖ τὸν αἱρεσιάρχη Βαρθολομαῖο ὡς ὀρθοτο-
μοῦντα τὸν λόγο τῆς ἀληθείας κι ἐγὼ θὰ ξαναφέρω τὸ μνημόσυνό του.
Ἀλλὰ ποῦ τολμᾶ; Τοῦ ἔγραψα: Σεβασμιώτατε· φοβόσασθε, ἂν κάνετε αὐτὸ ποὺ σᾶς
λέω· πῶς θὰ παρουσιασθεῖτε μπροστὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Βαρθολομαίου; Καὶ δὲν
φοβόσασθε ποὺ καὶ τῶν δύο μας τὰ πόδια εἶναι δίπλα στὸ μνῆμα, πῶς θὰ παρου-
σιασθοῦμε εἰς τὸν Χριστό;».

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ... 

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Αντιδράσεις στη μητρόπολη Φλώρινας για τον Μητροπολίτη, 
νέο διώκτη των μοναχών! 

Συμμέτοχος στο ψέμα και στην αίρεση ο Φλωρίνης Θεόκλητος!
Προς το μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητο, τον πρωτο-
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σύγκελο π. Νικηφόρο Μανάδη κι όλους τους ιερωμένους της Μητρόπολης.
Με πολύ μεγάλη λύπη διαβάσαμε όλοι, στα νέα της Πτολεμαΐδας, την παύση από

ηγούμενο της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ καθώς και την παύση καθηκό-
ντων στον ΠΑΤΕΡΑ ΙΓΝΑΤΙΟ. Τo παράπτωμά τους; Η δυναμική αντίστασή τους στην «εν
δυνάμει αλλοίωση του ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (σύμφωνα με Μητροπολίτη Καλαβρύ-
των κ. Αμβρόσιο) που επέφερε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης όταν ονομάζει με τον πιο
επίσημο τρόπο (δηλαδή δια συνόδου) τις αιρέσεις ως εκκλησίες. Εκκλησίες με μυστήρια
φυσικά. Άλλωστε αυτός δεν ήταν ο λόγος που η Εκκλησία της Ελλάδας (η Ιερά Σύνοδος
της Ιεραρχίας) ζήτησε από την «αντιπροσωπεία της» στην Κρήτη να μη δεχτεί τον όρο
ΕΚΚΛΗΣΙΑ στις αποφάσεις της συνόδου; Και τελικά τι έγινε; Μια ημέρα «πάλεψε» ο
αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, να «πείσει» τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρ-
θολομαίο και τους υπόλοιπους πατριάρχες κι επισκόπους αλλά δεν τα κατάφερε. Τι
έκανε μετά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος; Ζήτησε από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κάποια παράταση στις αποφάσεις της Κρήτης, για να συζητήσει ως όφει-
λε, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, με όλους τους Επισκόπους της Εκκλησίας της
Ελλάδας; Δυστυχώς ΟΧΙ. Υπέγραψε για λογαριασμό της Ελλαδικής Εκκλησίας, όλες τις
αποφάσεις της Κρήτης, μεταξύ αυτών και την επίμαχη απόφαση. Αντικανονικά βέβαια
αφού δεν είχε καμία δικαιοδοσία να το πράξει. Και τι έκαναν οι επίσκοποί μας στο σύνο-
λό τους μετά από όλα αυτά; Δυστυχώς το σχεδόν τίποτα θα ήταν ευχή, αν δεν ακολου-
θούσε η Προς το λαό ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που έλεγε ότι έγιναν πολ-
λά καλά στην Κρήτη και μεταξύ αυτών, το ΤΡΟΜΕΡΟ ΨΕΜΑ, ότι αναγνωρίστηκαν οι
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙ Μ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΙ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ. Μιλάμε για τις
πλέον αντιπαπικές συνόδους. Και τι έκαναν οι επίσκοποί μας (μεταξύ αυτών κι ο
Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος); Το τίποτα θα ήταν ευχή.

Παύει από τα καθήκοντά τους, τους πολύ λογικά αντιδρώντες και μάλιστα ορθοδό-
ξως (σύμφωνα με κανόνες της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ) με παύση μνημοσύνου του οικείου επι-
σκόπου ήτοι του κ. Θεόκλητου. Θα πει κάποιος: Ο κανόνας αναφέρει τη διακοπή μνημο-
σύνου μόνο στην περίπτωση που ο επίσκοπος ή πατριάρχης κηρύττει ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ
(δηλαδή δημόσια και ξεκάθαρα) αίρεση. Έκανε κάτι τέτοιο ο κ. Θεόκλητος;

Και θα απαντήσω: Μήπως 1ον δια της σιωπής του και 2ον δια των ενεργειών του
(με κορυφαία το διωγμό των τριων πατέρων της μητρόπολης), δείχνει την στήριξή
του σε μια σύνοδο που κατά πολλούς γνώστες είναι αιρετική; (Θυμίζω πως κι ο ίδιος
ο κ. Θεόκλητος δεν ήθελε να παρευρεθεί στην Κρήτη. Γιατί άραγε;).

Εύχομαι στους ιθύνοντες ψυχραιμία και σύνεση. Έχω προσωπικά την πεποίθηση
ότι τα κίνητρά για τη δίωξη των ΤΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ δεν είναι αγιοπατερικά. Και είναι
ενδεχομένως πολλοί αυτοί που πιστεύουν το ίδιο με μένα.

Με σεβασμό στον μητροπολίτη κ. Θεόκλητο, τον πρωτοσύγκελο π. Νικηφόρο κι όλους
ανεξαιρέτως τους ιερωμένους της μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών κι Εορδαίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

Ἐπιστολὴ τοῦ γέροντος ἡγουμένου Ἁγίας Παρασκευῆς 
Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος π. Μαξἰμου

Ὁ Δεσπότης τῆς Φλώρινας ὡμίλησε περί “ὑπακοῆς εἰς τούς δεσποτάδες”, λησμο-
νώντας τήν ἀπάντηση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου πρός τούς “δεσποτάδες” τῆς ἐποχῆς
του: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄29), δηλαδή πρέπει νά πει-
θαρχοῦμε πρῶτα εἰς τόν Θεόν καί μετά στούς ἀνθρώπους. Λησμόνησε, ἐπίσης, καί
τούς λόγους τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, τοῦ ἁγίου Γέροντα εἰς τόν ὁποῖον μαθήτευσε:
«Θὰ ὑπακούῃς στὸν ἐπίσκοπό σου ἐὰν κι ἐκεῖνος ὑπακούῃ στὸ Χριστό, ἐὰν ἔχῃ τὸ
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Εὐαγγέλιο στὸ κεφάλι του. Ἀλλ᾿ ἐὰν τὸ βάλῃ κάτω
ἀπ᾽ τὰ πόδια, τότε ἄλτ! Δὲν θὰ ἐπιτρέψῃς ποτέ νὰ
κάνῃ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Πηδάλιο πατητήρια! Χρι-
στιανέ μου, εἶσαι ζωντανὸ ψάρι ἢ ψόφιο; Ἐὰν εἶσαι
ζωντανός, τότε κόντρα στὸ ῥεῦμα! Κάνε ἔργα. Καὶ
ποιό εἶνε τὸ μεγαλύτερο ἔργο; Ἡ Ὁμολογία τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως!»(*) 
Ἐρώτησε, λοιπόν, ὁ Φλωρίνης κάποιον ἀξιωματικόν
τοῦ στρατοῦ εὑρισκόμενον εἰς τήν ἐκκλησίαν λέγοντάς
του: «Ὅταν οἱ στρατιῶτες σας δέν ὑπακούουν στούς
ἀξιωματικούς των, τί τούς κάμνετε;» Καί ὁ ἀξιωματι-
κός τοῦ ἀπήντησε: «Τούς τιμωροῦμε». Καί ὁ Δεσπότης,
πλήρης χαρᾶς πού πῆρε τήν ἀπάντηση πού ἐπιθυ-
μοῦσε, εἶπε: «Αὐτό κάμνω καί ἐγώ!»
Ἡ ἐρώτηση ὅμως τοῦ Δεσπότη δέν ἦτο ὀρθή, ἀλλά
τέτοια πού θά ἔπαιρνε τήν ἀπάντηση πού ἤθελε. Ἡ

ὀρθή ἐρώτηση ἔπρεπε νά εἶναι κατʼ αὐτόν τόν τρόπον: «Ὅταν οἱ στρατιῶτες σας δέν
ὑπακούουν ἕναν προδότη ἀξιωματικό, τί τούς κάμνετε;» Καί τότε θά ἔπαιρνε τήν
ὀρθή ἀπάντηση: «Τούς παρασημοφοροῦμε»!
Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιτάσσει καί ὁ 15ος Ἱερός Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας (ΑΒ΄) Συνόδου:
«…Ἐκεῖνοι ὅμως [οἱ κληρικοί] πού ἐξ αἰτίας κάποιας αἱρέσεως καταδικασμένης ἀπό
Ἃγιες Συνόδους ἤ Πατέρες, διέκοψαν τήν [ἐκκλησιαστική] κοινωνία μέ τόν ἐπίσκοπό
τους, ἐπειδή ἐκεῖνος κήρυττε τήν αἵρεση δημόσια καί ἀπροκάλυπτα, αὐτοί λοιπόν ὄχι
μόνο δέν ὑπόκεινται σέ Κανονικό ἐπιτίμιο ―ἀποτειχιζόμενοι ἀπό τόν, κατʼ ὄνομα, ἐπί-
σκοπο καί πρίν ἀπό τή συνοδική ἀπόφαση [πού θά τόν καταδικάσει]―, ἀλλά καί πρέ-
πει νά τούς ἀποδοθεῖ ἡ τιμή πού τούς ἀξίζει! Διότι δέν ἐναντιώθηκαν σέ ἐπισκόπους
[ὅπως τούς θέλει ὁ Χριστός] ἀλλά σέ ψευδεπισκόπους καί σέ ψευδοδιδασκάλους! [Κι ὄχι
μόνο] δέν κατατεμάχισαν μέ σχίσμα τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, [ἀντιθέτως], προ-
φύλαξαν τήν Ἐκκλησία ἀπό σχίσματα»2 (ἀπόδοσις εἰς τήν δημοτική).
Ἐπειδή ὅμως προφασίζονται ὅτι ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν ἔχει καταδικαστεῖ
ἀπό Σύνοδο, ὡς αἵρεσις, κόπτοντας τόν Κανόνα στά μέτρα των, ἄς προσέξουν λίγο γιά
νά μή γελοιοποιοῦνται, ἀφοῦ ὁ 15ος Κανόνας τῆς ΑΒ΄ Συνόδου πού ἀναφέραμε προη-
γουμένως λέγει: «…Ἐκεῖνοι πού ἐξ αἰτίας κάποιας αἱρέσεως καταδικασμένης ἀπό Ἃγιες
Συνόδους ἤ Πατέρες…». Θά ἀναφέρω, λοιπόν, γνῶμες Ἁγίων σύγχρονων γιά νά κλείσουν
τά ἀπύλωτα στόματά των: Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς λέγει: «Ἡ παναίρεσις τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ»3. Ὁ προσφάτως ἁγιοκαταταχθείς Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης θεω-
ροῦσε τόν Οἰκουμενισμό ὡς ἕνα ἀπό τά τρία «πλοκάμια τοῦ διαβόλου»4 μέ τά ὁποία
πλανᾶ τούς ἀνθρώπους. Ὁ πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, ὁ νέος Χρυσόστομος τῆς
Ἐκκλησίας μας, τόν ἀποκαλοῦσε: «ἡ ἐσχάτη αἵρεσις τῆς Ἱστορίας» καί «τελευταῖο πρό-
δρομο τοῦ Ἀντιχρίστου»!5 Ὁμοίως καί ὁ νῦν Φλωρίνης κάποτε ἔλεγε τόν Οἰκουμενισμό
«παναίρεση» (βλ. ἐγκύκλιο Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 2008), ἀλλά ἀκολουθεῖ πιστά τόν
ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαῖο. Δίκιο εἶχε ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὅταν ἔλεγε «Οὐδένα γάρ
δέδοικα ὡς τούς ἐπισκόπους, πλήν ὀλίγων» (ΕΠΕ 37,440), δηλαδή «Κανέναν δέν φοβή-
θηκα, παρά μόνο τούς ἐπισκόπους, ἐκτός ἀπό λίγους»!
Καί σήμερα θά μποροῦσε νά λεχθῆ τό ἴδιο. Τρέμουν οἱ ἱερεῖς τούς δεσποτάδες! Οἱ μέν
ἔγγαμοι τρέμουν μήπως ὁ Δεσπότης τούς κόψη τό μισθό· «ἠγάπησαν γάρ τόν χρυ-
σόν ὑπέρ τόν Χριστόν»· οἱ δέ ἄγαμοι χάριν τοῦ «δυστήνου δοξαρίου», δηλαδή τῆς
ἀθλίας καί ποταπῆς δόξας, τῆς ἀρχιερατικῆς ράβδου, τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος!
Οἱ δεσποτάδες ἀνέκαθεν, ἀλλά πολύ περισσότερο σήμερα, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέ-
σεων, ζοῦν στό ψεῦδος, ἀκολουθοῦν τό ψεῦδος, κηρύττουν τό ψεῦδος, ἐπιβάλλουν
τό ψεῦδος, καί μισοῦν αὐτούς πού ἀντιπαθοῦν τό ψεῦδος καί ὁμολογοῦν τήν ἀλή-
θεια. Μήπως λοιπόν ἔπρεπε νά τούς δικαιολογήσουμε, ἀφοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπα-
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γορεύει μόνον εἰς τούς ἱερεῖς νά ψεύδωνται («χείλη ἱερέως οὐ ψεύδονται»), ἐνῶ δέν
συμπεριλαμβάνει καί τούς ἀρχιερεῖς;… Ἑπομένως, μποροῦν νά λένε ἀσυστόλως
ψέματα καί σέ θέματα Πίστεως ἀκόμα, χωρίς νά ἁμαρτάνουν! Ποῦ καταντήσαμε,
ἀδελφοί μου! Κατεβήκαμε πλέον στό τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς ἀβύσσου!
Ζοῦμε σέ καιρόν αἱρέσεως. Προϋπόθεσις, λοιπόν, γιά νά μᾶς δεχθεῖ ὁ Κύριος εἶναι ἡ
Ὁμολογία. Καί ἡ ὑψηλότερη μορφή Ὁμολογίας εἶναι ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας μας
μέ τούς αἱρετίζοντες ἀπό τούς ὁποίους ἐπηρεαζόμεθα διά τῆς μετʼ αὐτῶν ἐπικοι-
νωνίας, ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοί μας.
Ταῦτα τά ὀλίγα περί ὑποταγῆς εἰς τούς ψευδοδιδασκάλους καί ψευδεπισκόπους,
κατά τόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, μήπως μάθουν τό «πειθαρχεῖν
δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», ἄν καί πιστεύω ὅτι ὅσον ἐπείσθησαν ἐκεῖνοι, οἱ Ἰου-
δαῖοι Ἀρχιερεῖς, ἄλλο τόσο θά πεισθοῦν καί τοῦτοι.
Ἄς διαβάσουν τουλάχιστον Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν, μήπως διδαχθοῦν ἐξ αὐτῆς,
καθʼ ὅτι «ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν» (Πολύβιος). Δηλαδή, εἶναι
μακάριος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος γνωρίζει ἱστορίαν, διότι ἡ ἱστορία διαφωτίζει. Ἕνας
ἦταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ἕνας ἦταν ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί ἁπλός
μοναχός, ἕνας ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, καίτοι ἦταν ἡ αὐτοκρατορία ὅλη αἱρετι-
κή, καί παρά τίς καθαιρέσεις καί τίς ἐξορίες αὐτοί ἐνίκησαν διότι εἶχαν τήν ἀλήθει-
αν, πού εἶναι ὁ Θεός, ἐνῶ οἱ πλανεμένοι καί αἱρετικοί εἶχαν καί ἔχουν τήν πλάνη καί
τό ψεῦδος, ὧν πατέρας, κατά τό λόγον τοῦ Κυρίου, εἶναι ὁ διάβολος (Ἰω. 8:44).

21/5/2018, Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί ὑπακοή,

ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
(*) Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ποὺ ἔγινε στὴν
αἴθουσα τοῦ συλλόγου «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς» Ἀθηνῶν τὴν 25-5-1952. Κυκλοφόρησε τυπωμέ-
νο στό φυλλάδιο «ΚΥΡΙΑΚΗ» ἀριθμ. φύλ. 1176.
2. Τό πρωτότυπο κείμενο τοῦ 15ου Ἱεροῦ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας (ΑΒ΄) Συνόδου: «Οἱ γὰρ διʼ
αἳρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοι-
νωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ
κεφαλῇ ἐπʼ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσο-
νται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀπο-
τειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ ἐπισκόπων,
ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλη-
σίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».
3. Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὁ Οἰκουμενισμός», σελ. 224-225.
4. † Μακαρίου Ἱερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι σοφίας καί χάριτος, Ἅγιον
Ὅρος, σελ. 73: «Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκάμια. Γιά τούς φτωχούς τόν ἄθεο κομμουνισμό, γιά
τούς πιστούς τόν Οἰκουμενισμό καί γιά τούς πλουσίους τήν μασσωνία».
5. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, 5η ὁμιλία στόν προφήτη Δανιήλ τῆς 15-11-1981. Σχετικά βλ.
Χριστιανική Σπίθα, Μάιος 2011

Πάλι κατά των πατέρων της Αγίας Παρασκευής 
ο μητροπολίτης Θεόκλητος.

π . Θεόκλητε της Φλώρινας αποδέχεσαι  τις αιρετικές αποφάσεις της ψευδοσυνό-
δου της Κρήτης  ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;;

Του Βασιλείου Π. Κερμενιώτη

Χθες μίλησε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο χωριό Δροσερό Εορδαίας ο
Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος και για μία ακόμη φορά κατηγόρησε τους απο-
τειχισμένους πατέρες της Αγίας Παρασκευής λέγοντας τα εξής: «Αγαπούσαμε πολύ
τον πατέρα Ιγνάτιο και τον πατέρα Μάξιμο αλλά κήρυξαν επανάσταση εναντίον της
επισήμου Εκκλησίας. Ενώ είναι σε κανονισμό και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να λειτουρ-
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γούν ούτε να εξομολογούν, αυτοί συνεχίζουν! Εμείς κλαίμε και θρηνούμε γιʼ αυτή την
κατάντια. Δεν παίζουμε με την Εκκλησία! Δεν ξεγελούμε το Θεό! Αυτοί νομίζουν ότι είναι
οι αγιότεροι, ότι είναι οι άμεμπτοι, ότι είναι οι καλύτεροι πάνω από πατριάρχες και
αρχιεπισκόπους! Βλέπετε, εδώ ο διάκονος  μνημόνευσε όλους τους πατριάρχες, αρχής
γενομένης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη... Η Εκκλησία δεν εξαιρεί κανέναν! Μόνο αν
ανακηρυχθεί κανείς αιρετικός από Σύνοδο [δεν τον μνημονεύει]. Εμείς λυπούμεθα και
κλαίμε γιʼ αυτούς και ευχόμαστε να επανέλθουν στον ίσιο δρόμο».
Δεν χρειάζεται ούτε να στενοχωριέται ούτε να θρηνεί ο σεβασμιώτατος, γιατί η λύση
του προβλήματος βρίσκεται στα χέρια του: Μόλις δηλώσει ότι δεν αποδέχεται πια τις
αιρετικές αποφάσεις της ψευδοσυνόδου της Κρήτης θα ανοίξει ο δρόμος της ειρήνευ-
σης στη μητρόπολή μας.  Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα στο οποίο όμως αποφεύγει,
συστηματικά, να αναφερθεί ο μητροπολίτης μας!  Και το μεγάλο ερώτημα είναι: Τί είναι
αυτό, επιτέλους, που τον κάνει να μην αποστασιοποιείται από τη ληστρική «Σύνοδο»;
Είναι κι αυτός Οικουμενιστής; Ασφαλώς όχι. Φοβάται μήπως χάσει το θρόνο του; Δεν
μπορούν να του κάνουν τίποτα. Αυτοί (οι Οικουμενιστές) είναι οι ένοχοι και «ἔνοχος
ἔνοχον οὐ ποιεῖ». Αλλά και να μπορούσαν να τον καθαιρέσουν μια τέτοια «καθαίρεση»
θα ήταν τίτλος τιμής. Καθηρημένος από Σύνοδο πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος! Εξ άλλου ο π. Θεόκλητος είναι ήδη 85 ετών! Ας με συγχωρήσει που θα γίνω σκλη-
ρός, αλλά πόσα χρόνια ακόμα θα ζήσει για να απολαύσει τους πολυχρονισμούς, τα
θυμιάματα και τις τιμές; Αξίζει για δύο-τρία χρόνια εφήμερης δόξας να διακινδυνεύ-
σει κανείς να χάσει την αιωνιότητα;…..(Απόσπασμα)

ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΚΥΩΝ ΖΩΝ Ή ΛΕΩΝ ΤΕΘΝΗΚΩΣ 

(Ἐκκλησιαστῆς 9,4) (=Είναι προτιμότερο ένα σκυλί ζωντανό, 
παρά ένα λιοντάρι ψόφιο) 

Οἱ πιστοὶ στὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῆς
ἐγκυκλίου τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνα-
τολῆς τοῦ 1848 ποὺ διακηρύττει ὅτι «Ὁ φύλαξ τῆς
Ὀρθοδοξίας τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τουτέστιν ὁ
λαὸς αὐτὸς ἐστὶ» ὀφείλουν νὰ διαφυλάξουν πάσῃ
δυνάμει καὶ θυσίᾳ ἀλώβητο τὴν Πίστη.

Τοῦ ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ 

Εἰς τά παλαιότερα χρόνια, εἰς τά ἀνάκτορα τῶν βασιλέων ἤ τῶν αὐτοκρατόρων, πρό
τῶν θυρῶν τῶν ἀνακτόρων, ὑπῆρχαν μαρμάρινα ἀγάλματα λεόντων, εἰς ὁρισμένας δέ
περιπτώσεις ὑπῆρχαν καί ζῶντες λέοντες. Τοῦτο ἐσήμαινε, ὅτι οἱ φύλακες τῶν βασιλέων
ἤσαν δυνατοί καί ἄφοβοι, ὡς λέοντες. Καί εἰς τήν ἐκκλησία, εἰς τό Δεσποτικό θρόνο, ὑπάρ-
χουν μαρμάρινοι ἤ ξύλινοι λέοντες, ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ἐπίσκοποι,  ποὺ ἔπρεπε νά εἶναι
καί φρουροί τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά εἶναι δυνατοί καί ἄφοβοι ὡς οἱ λέοντες.
Οἱ Ἀρχιερεῖς μας, καυχώνται ὅτι εἶναι εἰς ''τύπον'' Χριστοῦ καί διάδοχοι τῶν Ἀπο-

στόλων. Ποιός ὅμως ἐκ τῶν Ἀποστόλων καὶ ὁ Κύριος Ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς
ἔδωσε τέτοιο παράδειγμα νά ὑπακούωμεν εἰς ἀντχρίστους καί ἄθεους νόμους  τῶν
ἀπίστων ἀρχόντων;   Ἅς θυμηθοῦμε τήν ἀπάντηση τοῦ Πέτρου καὶ τῶν Ἀποστόλων
πρός τό συνέδριον τῶν ἱερέων καί ἀρχιερέων ὅταν τούς ἀπείλησαν ἀπαιτώντας νά
μήν ξαναμιλήσουν γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἔξʼὀνό-
ματος καί τοῦ Ἰωάννου, μέ καρδίαν ἄφοβον τούς ἀπήντησε: “πέστε μας τί εἶναι
σωστό, νά πειθαρχοῦμε εἰς τόν Θεόν ἤ εἰς τούς ἀνθρώπους”; «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ
μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5,29) καί συνέχισαν τό κήρυγμα. 

Ἐρχόμεθα τώρα εἰς τήν σημερινήν ἐποχή, τῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων.  Πῶς
ἀντέδρασαν εἰς τούς ἀντίθεους καί ἀντίχριστους νόμους τῶν σημερινῶν κρατού-
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ντων ἔν Ἑλλάδι; Σιγή ἰχθύος!   Ἀντιθέτως, ἀπεφάσισαν νά κλείσουν τούς Ἱερούς
Ναούς καί νά μᾶς ἀπαγορεύσουν τήν συμμετοχή μας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καθώς καί
τήν Θεία Κοινωνία, συμβουλεύοντάς μας νά παρακολουθούμε τίς ἀκολουθίες τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί αὐτοῦ τοῦ Παναγίου Πάσχα, ἀπό τηλεοράσεως, χωρίς
Θεία Κοινωνία.  Δηλαδή «φᾶτε μάτια …», ὅπως λέει ὁ λαός. Ἀλλά τά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι κινηματογραφικές ταινίες τίς ὁποῖες, ναί μέν παρακολου-
θεῖ ὁ θεατής, ἀλλά δέν δύναται νά συμμετέχει σ΄αὐτές. Εἶναι Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τά ὁποῖα κοινωνεῖ, δηλαδή συμμετέχει πραγματικά ὁ πιστός,καί ἀλίμονό
του ἐάν δέν συμμετέχει καί παραμένει ἕνας ἁπλός θεατής.  Ἰδιαιτέρως δέ ἡ Θεία Λει-
τουργία, ἡ ὁποία λέγεται καί Κοινωνία,ἀπαιτεῖ καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν, κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν, εἰς αὐτήν. Δηλαδή πρέπει, ὅπως διά στόματος Ἱερέως μᾶς καλεῖ
ὁ Χριστός, νά προσερχόμεθα εἰς τό θεῖο αὐτό Μυστήριο  συμμετέχοντες διά τῆς Θεί-
ας Κοινωνίας εἰς αὐτό. Καὶ ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὸ μέγιστον
τῶν Μυστηρίων, δηλαδὴ ἡ Θεία Λειτουργία ποὺ λέγεται καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν κοινωνία,
δὲν τελεῖται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου καὶ γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο, ἀλλά διά τήν συμ-
μετοχήν σ΄αὐτό κλήρου καί λαοῦ, ὅπως ὁ ἱερεύς ἐπαναλαμβάνει σέ κάθε πιστόν πού
κοινωνεῖ, ὅτι κοινωνεῖ εἰς «ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον». Ὁ δέ Κύριος Ἠμῶν
Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἐβεβαίωσε ὅτι τρώγοντας τό Πανάγιο Σῶμα Του καί πίνοντας
τό Πανάγιον Αἷμα του ἔχουμε ζωήν αἰώνιο.
Ἐπίσης, οἱ Ἀρχιερεῖς μας παρερμηνεύουν τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου λέγοντας ὅτι

τίποτα δέν πρέπει νά τελεῖται εἰς τήν Ἐκκλησίαν, χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ Ἐπισκόπου.
Καί ναί μέν ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος αναφέρει τοῦτο, ἀλλά προϋποθέτει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος νά
εἶναι Ὀρθόδοξος καί νά ὀρθοτομεῖ τόν Λόγο τῆς Θείας Ἀληθείας: δηλαδή νά διδάσκει
ὀρθόδοξα τούς πιστούς καί νά μήν κηρύττει αἱρετικά, οὔτε νά σκανδαλίζει τό πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τή ζωή του. Καί ἐνῶ οἱ ἐπίσκοποι, παρερμηνεύουν τά ὑπό
τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, ὡς  ἄνω λόγια, ἀποφεύγουν νά διαβάσουν ἤ νά ἀκούσουν αὐτά
πού ὁ ἴδιος  ὁ Ἅγιος ἀναφέρει εἰς τήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή του, δηλώνοντας
ὅτι ἐπιθυμεῖ τό μαρτύριον διά τόν Χριστό (Τί μοί συμφέρει ἐγώ γινώσκω). Ποιός
σήμερα ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς μας ἐπιθυμεῖ νά μαρτυρήσει διά τόν Χριστόν; Καί εἶναι
φυσικό ἐπακόλουθο ἀφοῦ, ὡς σαρκικοί, δέν ἐπιθυμοῦν νά χάσουν τίς τιμές, τήν
δόξαν καί τήν καλοπέραση τῆς ἀρχιερατικῆς ζωῆς. Λησμονώντας ὅτι θά ἀκούσουν
αὐτά πού ἄκουσε ὁ πλούσιος της Παραβολῆς  ἀπό τόν Ἀβραάμ, ὅπως αναφέρεται
στην παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου, «Τέκνον μνήσθητι ὅτι ἀπέ-
λαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου· νῦν δὲ ὀδυνᾶσαι» (Λουκ. 16,25). Καί τοῦτο
συμβαίνει γιατί ἔχασαν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί κατήντησαν, ὡς φαίνεται ἀπό τίς
πράξεις καί τά λόγια των, ἀθεόφοβοι.    
Ὅποιος ὅμως ἐκαλλιέργησε στήν ψυχή του τόν φόβον τοῦ Θεοῦ μένει ἀτρόμητος καί

ἄφοβος, ὡς λέων. 
Ἀλλά ἐκεῖνος ὅμως πού ἔχασε τόν φόβον τοῦ Θεοῦ φοβᾶται τά πάντα, ἀκόμα καί

τίς «κατσαρίδες» τῆς πολιτικῆς καταστάσεως πού εἰσῆλθαν εἰς τα ἀνάκτορα τῆς
Ἱστορίας τῆς ἔνδοξης Ἑλλάδος καί τήν ἀλλοίωσαν, καθώς καί τήν ἑλληνικήν γλώσ-
σα. Καί προσπαθοῦν νά μποῦν στό «Ἄβατο» τῆς Ἐκκλησίας νά διαφθείρουν  καί τό
ἐκκλησιαστικό φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Καί ἡ ἀντίδραση  τῶν ἐπισκό-
πων ἦταν τοιαύτη πού ἐνεθάρρυνε ἀκόμα περισσότερο τίς «πολιτικές κατσαρίδες»,
ὥστε νά κλείσουν τούς ἱερούς ναούς και νά ἀφήσουν τούς πιστούς, ἀκόμα καί τό
Πανάγιο Πάσχα, χωρίς Θεία Κοινωνία καί νά τιμωροῦν ἐκείνους πού στάθηκαν  στα-
θερoί στήν ἀποστολή τους! Δυστυχῶς δε, ἐτιμώρησαν ὅσους ἐκ τῶν κληρικῶν ἐκα-
ναν τό καθῆκον τους, υπακούοντας στόν Θεό καί ὄχι στούς ανθρώπους.

Ἐξεπλάγην δέ ἀπό τήν ἀποφασήν τῆς «Ἄγκελας», Καγκελαρίου τῆς Γερμανίας, νά
διατάξει τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας!  Ποιά; Ἡ Γερμανίδα Καγελάριος πού
θά ἔπρεπε νά ντρέπεται νά βγάλει τό κεφάλι της καί ἀπό τό παράθυρο τῆς οἰκίας
της, γιατί οἱ πρόγονοί της αἱματοκύλησαν δύο φορές τόν κόσμο μέ ἑκατομμύρια
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νεκρούς καί ἀνυπολόγιστες καταστροφές! Ἐάν εἶχαν φιλότιμο οἱ Γερμανοί, θά ἔπρε-
πε νά σβήσουν τό όνομα «Γερμανία» ἀπό ὅλα τά ἐγκυκλοπαιδικά Λεξικά καί τήν
παγκόσμια Ιστορία καί αὐτοί οἱ ἴδιοι νά πάρουν νέα ὀνομασία καί ὄχι νά θέλουν πάλι
νά κατακτήσουν, διά τῆς δυνάμεως τοῦ χρήματος, τόν κόσμο.

Ὁ δέ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Γερμανίας, γνήσιο «παγώνι» τῆς «κλωσσομηχανῆς», ἀπε-
φάσισε νά ὑπακούσει καί ὄχι νά ἀντισταθεῖ εἰς τήν ἀπόφαση τῆς ἀθέου κυβερνήσεως
τῆς Γερμανίας! Τότε, ἀφοῦ δέν ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦν οἱ πιστοί τῶν Θείων Μυστη-
ρίων, τί χρειάζεται ἡ παρουσία του, καθώς καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν εἰς τήν ἐκκλησία;
Μήπως γιά νά μή χάσουν τήν καλοπέραση; Δυστυχῶς, σέ λίγο διάστημα τό ἴδιο θά ἐπα-
κολουθήσει καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, χωρίς δυναμική ἀντίδραση τῆς λεγομένης «Μικρᾶς»
καί «Μεγάλης» Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ἰσχύει κι ἐδῶ το «ἠγάπησαν γὰρ τὴν
δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» (Ιω. 12,43)!

Εἰς τοῦτο ὅμως ἂς μὴ καταλογίζουμε ὁλόκληρη τὴν εὐθύνη εἰς τοὺς ἐπισκόπους,
ἀφοῦ καὶ ἐμεῖς ἀνεχόμεθα, μὲ τὴν ὑποκοή μας, αὐτὸν τὸν ἐμπαιγμόν·  καί, ἂν κανεὶς δια-
μαρτυρηθεῖ, ὑπόκειται εἰς τὴν δεσποτικὴν ὀργὴν τοῦ κυριάρχη. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους
τοὺς πιστούς, κλῆρο καὶ λαό. Δηλαδή, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος φοβεῖται τὸν Θεόν, δὲν φοβᾶται
τίποτα·  καὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν φοβεῖται τὸν Θεόν, φοβᾶται καὶ τὶς κατσαρίδες.

Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ πλειονότης τῶν Ἐπισκόπων δὲν ἔχει φόβον Θεοῦ, διὰ τοῦτο καὶ
ὀρθῶς θεωροῦνται ὡς θνησιμαῖοι λέοντες, τῶν ὁποίων ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου, διὰ τῶν
ἀποφάσεών των καὶ τῆς δειλίας των, ἔφθασε διὰ τῆς τηλεοράσεως εἰς τὰ πέρατα τῆς
γῆς. Ἂς παραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὴν ἀπόφαση ποὺ πῆρε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Δαμασκηνὸς κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχή, ὅταν, μετὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Γερμανῶν
στήν Ρωσία, χρειάστηκαν νὰ βγάλουν ἀπὸ τὰ ἐργοστάσια τῆς Γερμανίας τοὺς Γερμα-
νοὺς ἐργάτες καὶ νὰ τοὺς στείλουν στρατιῶτες εἰς τὸ Μέτωπο. Ἔπρεπε ὅμως καὶ τὰ
ἐργοστάσια νὰ λειτουργοῦν. Γιὰ τοῦτο σκέφτηκαν νὰ φέρουν αἰχμαλώτους ἀπὸ τὰ
κράτη ποὺ ὑπέταξαν καὶ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν εἰς τὴν λειτουργία τῶν ἐργοστα-
σίων. Ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, πῆρε τηλέφωνο τὸν
Γερμανὸ διοικητὴ καὶ τὸν ἀπείλησε ὅτι, ἐὰν προχωρήσει στὴν ἐνέργεια αὐτή, θὰ κηρύ-
ξει ἐπανάσταση χτυπώντας καθημερινῶς τὶς καμπάνες νεκρικά. Ὁ Γερμανός, σκεπτό-
μενος ὅτι, ἀντὶ νὰ ὠφελήσει τὴν κατάσταση στὴν Γερμανία στέλνοντας αἰχμαλώτους
γιὰ τὰ ἐργοστάσια, θὰ ὑποχρεωνόταν νὰ φέρει στρατὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν «ἐν
Ἑλλάδι» κατάσταση, ἀνακάλεσε τήν ἀπόφαση. Ἐὰν ἕνας ἀρχιεπίσκοπος, ὑπὸ ξενικὴν
κατοχήν, εἶχε τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀφοβία νὰ τὰ βάλει μὲ τοὺς κατακτητὰς καὶ νὰ νική-
σει, πόσο μᾶλλον πρέπει νὰ ἐναντιωθοῦν οἱ ἀρχιερεῖς μας κατὰ τῶν πολιτικῶν
«κατσαρίδων» καὶ μάλιστα ὑπὸ καθεστὼς «δημοκρατικῆς» κυβερνήσεως; Ἐὰν
φοβοῦνται τὶς πολιτικὲς «κατσαρίδες» ἐν καιρῷ δημοκρατίας, ἐρωτῶμεν, εἶναι ἄξιοι
νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μετὰ λοιπόν, ἀπό ὅλα αὐτά, ἡ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ περιέλθει εἰς
τὰς χεῖρας τῶν πιστῶν, ἂν καὶ τὸ ψαλμικό μᾶς ὑπομιμνήσκει: «πάντες ἐξέκλιναν,
ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως  ἑνός» (Ψαλμὸς 13, 3)

Οἱ πιστοὶ στὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῆς ἐγκυ-
κλίου τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς τοῦ 1848
ποὺ διακηρύττει ὅτι «Ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας τουτέστιν ὁ λαὸς αὐτὸς ἐστὶ» ὀφείλουν νὰ
διαφυλάξουν πάσῃ δυνάμει καὶ θυσίᾳ ἀλώβητο τὴν Πίστη.

Κλῆρος καὶ Λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, διὰ
τῆς ἀποστασιοποιήσεώς των καὶ παύσεως κάθε ἐπικοινω-
νίας μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές - κακοδόξους, ἀναξίους ἐπισκό-
πους καὶ διὰ τῶν σθεναρῶν ἀντιδράσεων καὶ διαμαρτυριῶν
των, νὰ ἀποβάλουν τὸν ἑσμὸ αὐτῶν τῶν ἀναξίων Ἀρχιερέων.
Καὶ νὰ ζητήσουν, ὅπως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐζήτη, μὲ μία
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φωνή: «ἔξω κλῆρον, νέον κλῆρον». Καὶ ὁ σύγχρονός μας Ἀγωνιστὴς Μητροπολίτης
Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης διατράνωνε: «Ζητοῦμε Ἐλευθέρα καὶ Ζῶσα
Ἐκκλησία».

Διαφορετικά θά εἶναι συνυπεύθυνοι μετά τῶν προϊσταμένων των, οἱ ἱερεῖς καί οἱ πιστοί,
πού διά τούς ἴδιους λόγους θά παραμείνουν πιστοί εἰς τίς «πολιτικές κατσαρίδες».

Ὅταν ἐμεῖς οἱ ὁλιγοι, προτρέπαμε τούς ἱερεῖς νά ἀποτειχιστοῦν ἀπό τούς Ἐπισκό-
πους των, μᾶς κατηγοροῦσαν ὡς «ἐπαναστάτες» και «φανατικούς». Τώρα, μετά ἀπό
ὅλα αὐτά, δέν μποροῦν νά διακρίνουν τί προϊσταμένους ἔχουν καί πού τούς ὁδηγοῦν; 

Ἐμεῖς ὅμως, οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κληρικοί καί λαϊκοί, θά βροντοφω-
νάξουμε μαζί μέ τόν Ἰωσήφ Βρυένιο:

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·
οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας·
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·
εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό «Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας»)

“Οἱ Προφῆται  ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι  ὡς  ἐδίδαξαν, ἡἘκκλησία  ὡς   παρέλα-
βεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη   ὡς συμπεφώνηκεν,
ἡ  χάρις  ὡς  ἔλαμψεν, ἀλήθεια  ὡς  ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος  ὡς   ἀπελήλαται, ἡ
σοφία  ὡς   ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς  ὡς   ἑβράβευσεν, οὕτω    φρονοῦμεν,
οὕτω  λαλοῦμεν, οὕτω  κηρύσσομεν  Χριστόν τὸν  ἀληθινὸν   Θεὸν  ἡμῶν,  Αὕτη ἡ
πίστις τῶν  Ἀποστόλων, αὕτη  ἡ πίστις τῶν Πατέρων,  αὕτη  ἡ πίστις τῶν Ὀρθο-
δόξων, αὕτη  ἡ πίστις τὴν  Οἰκουμένην  ἐστήριξεν.

Ἀντί επιλόγου.

Ἔρχεται ο Ἀντίχριστος

Ἔρχεται Ἀντίχριστος 
ἀδέλφια, ἄς φυλαχθοῦμε,
ἔρχονται κι οἱ προφῆτες μας
γιά νά ἐνισχυθοῦμε.
Ἔρχονται γιά νά «σφάξουνε»
Παπάδες, δεσποτάδες
π' ἐπούλησαν τόν Κύριον
γιά δόξα καί παράδες.

Ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος
διά νά μᾶς σφράγιση,
μά ἔρχεται κι ὁ Κύριος
νά τόν ἐξαφανίση.

Γιʼ αὐτό, ἀδέλφια, Χριστιανοί,
Ὀρθόδοξοι ἄς σταθοῦμε,
τώρα πού ἔρχετʼ ὁ Χριστός
γιά νά μήν κολασθοῦμε.

Ἐάν σταθοῦμε Ὀρθόδοξοι
στήν πίστη, στή ζωή μας,
τότε αἰώνια θά ʼχωμε
τόν Κύριον μαζί μας.
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Ἡ μασονία ἔχει θρονιάσει & μέσα στὰ πατριαρχεῖα
Ἀπόσπ. ὁμιλίας τοῦ π. Αὐγουστίνου ἀπὸ τίς 3.5.1964·

«….Δυστυχῶς καὶ  μέσα στὴν Ἐκκλησία μπῆκε ἡ μασο-
νία... Επολέμησα τὴν μασονία ποὺ ἔχει θρονιάσει καὶ
μέσα στὰ πατριαρχεῖα… Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ»
καὶ θὰ τὸ δεῖτε. Ἐγώ κατήγγειλα ἐπίσημα μὲ στοιχεῖα ὅτι καὶ
ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίται καὶ πατριάρχαι εἶνε μασόνοι…
Γιὰ νὰ γίνῃς δεσπότης σήμερα ἤ πρέπει νὰ κάνῃς τούμπα
μέσα στὴν στοά τῶν μασόνων καὶ νὰ προσκυνήσῃς τὸν
διάβολο… ἤ θὰ ἐπιτρέψη ἡ μασονία νὰ γίνῃς ἐάν δὲν τὴν
πολεμᾶς καὶ ἔχεις εὐγένεια ἀπέναντί της. Γιʼ αὐτὸ βλέπεις
ὅλοι αὐτοί ποὺ εἶνε ὑποψήφιοι δεσποτάδες σιωποῦν.
Κανείς τους δὲν μιλᾶ, πλὴν ἑλαχίστων ἐξαιρέσεων. Μωρέ,
χίλιες φορὲς διάκονος, χίλιες φορὲς καλόγερος καὶ νὰ
φωνάζω μέρα νύκτα ὅτι εἶστε σατανάδες, παρὰ νὰ μὲ
δῶστε μῖτρες καὶ μπαστοῦνες. Καὶ ἂν μὲ κάνετε δεσπότη, τί
θὰ γίνη; Σᾶς τὰ χαρίζω ὅλα βρὲ διαβόλοι.

Συμβουλή τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου
γιὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς

https://youtu.be/NMROxEK4F3k

(σὲ ἱεραπ. συγκ. 1983, ἀναρτ. 15/3/2009)
«…Εἰς παραμονὰς κατακομβικῆς Ἐκκλησίας παρακαλεῖτε τὸν Θεό, νὰ βρῇ διέ-

ξοδο, νὰ στείλῃ τὸ ἔλεός του. Κ᾽ ἐσεῖς ὅλοι νὰ εἶστε ἕτοιμοι γιὰ μαρτύριο. Διαβάστε
τὸ κεφάλαιο ἐκεῖνο ἀπὸ τὸν «Προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου» καὶ καλλιεργεῖτε μέσα σας
ἕνα φρόνημα μαρτυρίου. Γιατὶ μὴ νομίζετε ὅτι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔτσι, ἀποτόμως,
μπῆκαν στὸ μαρτύριο. Εἶχαν καλλιεργήσει ἀπὸ χρόνια τὸ φρόνημα τοῦ μαρτυρίου
καί, ὅταν ἔπνευσε θύελλα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἦταν ἕτοιμοι.
Ξέρετε ἕνα ποίημα ποὺ λέει «Μέσα μας ῥέει ἡρώων αἷμα εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύ-

ρων»; Ναί, λόγια εἶνε αὐτά·  χρειάζεται νὰ ὑπάρχῃ συνέπεια. Νὰ λέμε λιγώτερα λόγια
καὶ νὰ ἔχουμε περισσότερα ἔργα....».

* * *
«...Ὅταν δοῦμε ὅτι μᾶς ζητοῦν πράγματα ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο –ὅποιοι κι ἂν εἶνε

αὐτοί–, τότε ἐμεῖς δὲν θὰ ὑπακούσουμε πλέον·  θ᾽ ἀντιταχθοῦμε μέχρι ἐσχάτων, γιὰ νὰ
κρατήσουμε τὴν Ὀρθοδοξία μας, ποὺ εἶνε τὸ φῶς καὶ ἡ ζωή. Τὸ ἔθνος μας δὲν μπορεῖ νὰ
ζήσῃ χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία… Σᾶς συνιστῶ, τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶστε πάντοτε. Ὑπακοὴ στὸ
Χριστό, ἄρνησι στὸν ἀντίχριστο...» (Ἁγία Σκέπη Πτολεμαΐδος, στὶς 17-1-1988).

Μὲ πολλὰ δάκρυα καὶ ἀναστεναγμούς, παύσαμε τὸ μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ
πατριάρχου, καὶ μένουμε πιστοὶ στὶς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

https://youtu.be/B7zvDmELNuI
(σὲ συνεργάτες 24/8/1970

«Τὴν Ὀρθοδοξία τὴν πολεμοῦν ποικιλοτρόπως καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν... Ἐμεῖς ἐδῶ
στὸ ἄκρο τῆς μητροπόλεώς μας ἐλάβαμε μεγάλη ἀπόφασι·  μὲ πολλὰ δάκρυα καὶ
ἀναστεναγμούς, παύσαμε τὸ μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, καὶ μένουμε
πιστοὶ στὶς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…
Κάτω στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει ἄλλο κλίμα. Ἐὰν παρουσιασθῇ ἀνάγκη, δὲν θὰ μείνουμε

στὴ Φλώρινα, θὰ κατεβοῦμε στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ δώσουμε τὴ μάχη, γιὰ τὴ δόξα τῆς
Ὀρθοδοξίας…».
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Ὁ π. Μάξιμος Καραβᾶς τῶν 88 ἐτῶν
καί ὁ πολύπλευρος ἀγῶνας του

Ὁ π. Μάξιμος ἐκτός ἀπό τήν παύση τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου του Θεοκλήτου,
ἐπειδή συμπλέει μέ τόν Βαρθολομαῖο καί τόν μνημονεύει ὡς «ὁρθοτομοῦντα τόν λόγο τῆς
ἀληθείας», πολέμησε καί κάθε ἀσέβεια πού ἐπέβαλαν οἱ ἄθεοι πολιτικοί στούς ναούς.
Tό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, πού θρονιάστηκε στούς ὀρθοδόξους ναούς, μέ τήν
δικαιολογία τοῦ κορονοϊού,  δὲν μπόρεσε νὰ βάλλει πόδι στό Μοναστήρι του. Με πανό
ἔξω από την Μονή ἀπαγόρευσε (δεῖτε τὴν φωτογραφεῖα), τίς μάσκες μέσα στό ναό,
ποὺ μόνο ἀσέβεια καὶ ἀπιστία.

Το Μοναστήρι στοχοποιήθηκε

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς κρατᾶ τὴν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχω-
ρίου καὶ τοὺς πιστοὺς στὸ κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶνε 88 ἐτῶν. Ἔχει πολλά καὶ σοβα-
ρά προβλήματα ὑγείας. Βρίσκεται σε ἀναπηρικό καρότσι ἀπὸ τὸ 2020 καὶ ὅμως ἔχει
λεβεντιὰ νεανική. Δὲν καταλαβαίνει ἀπό ἀπειλές καὶ δὲν ὑπακούει σὲ  ἀντιχριστιανικοὺς
νόμους καὶ ἀποφάσεις. Τὰ μαθήματα ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν πνευματικό του πατέρα καὶ ἐπί-
σκοπο Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, δὲν τὰ ξεχνᾶ.

Τὰ μεσάνυκτα τῶν Θεοφανείων τοῦ 2021, ποὺ ἀπαγορεύονταν ὁ ἐκκλησιασμός τῶν
πιστῶν καὶ περιπολοῦνταν ὅλοι οἱ ναοί τῆς χώρας, γιὰ νὰ πιάσουν τοὺς ἐγκληματίες
χριστιανούς, ποὺ δεν συμμορφώνονταν μὲ τὶς σατανικὲς ἀποφάσεις τῆς παγκόσμιας
συμμορίας τῶν σατανιστῶν, ἔγινε ἀγρυπνία στὴν Ἱερά Μονή.  Στὶς 2:15 τὴν νύκτα ποὺ
τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας ἁγιασμός, βρεθήκαμε ἀποκλεισμένοι ἀπό 4
περιπολικά τῆς ἀστυνομίας. 
Ἡ ἀστυνομία δὲν παραβίασε τὶς πόρτες τῆς Μονῆς. Περίμενε ὑπομονητικά τὴν ἔξοδο

τῶν πιστῶν ἀπό τὸ Μοναστήρι, γιὰ νὰ μετρήση τοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ νὰ ρίξη τὰ
πρόστιμα. Ἡ ἐντολή δόθηκε ἀπό τὰ κέντρα τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ στοχοποίησαν καὶ παρα-
κολουθοῦσαν τὸ Μοναστήρι, ἀλλά κανείς πιστός δὲν ἀναχώρησε, μέχρι τίς 5 τό πρωΐ.
Τότε, ὁ Γέροντας π. Μάξιμος, βγῆκε μὲ τό ἀναπηρικὸ καρότσι, γιὰ νὰ συναντήση τοὺς
ἀστυνομικούς καὶ νὰ δῆ, τί θέλουν, γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τὸ Μοναστήρι του. Ἔκανε δηλα-
δή διαπραγματεύσεις μαζί τους. Ὅταν τηρήθηκαν οἱ ὅροι, καὶ ἔρριξαν τὰ πρόστιμα, ποὺ
τοὺς χρειάζονταν, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῆ τὸ τέρας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς πολτοποίησεως
τῶν λαῶν, οἱ ἀστυνομικοί ἀνεχώρησαν καὶ ἐλευθέρωσαν τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς γύρω δρόμους. 
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Ὁ γέροντας Μάξιμος δὲν σταμάτησε ἐκεῖ, ἀλλὰ ἔβαλε μεγάλα πανό ἔξω ἀπὸ τὸ Μονα-
στήρι του, ποὺ ἔγραφαν: «Ἀπαγορεύονται οἱ μάσκες ἐντός τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Οἱ ληστές
φορᾶνε μάσκες».
Ἀναστατώθηκε ἡ κυβέρνηση, γιατὶ δὲν φαντάζονταν ὅτι μετὰ τὴν εὔκολη ὑποταγὴ ὅλων

σχεδὸν τῶν δεσποτάδων, θὰ ὑπῆρχε κάποιος ἱερωμένος ὄρθιος, ποὺ θὰ ἀντιστέκονταν
ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων, ποὺ ἐκδίδει ἡ λέσχη Μπίλντερμπεργκ καὶ ἐκτελοῦν οἱ μασό-
νοι ποὺ κυβερνοῦν τὴν χώρα.
Οἱ φωτογραφίες με τὰ πανό κυκλοφόρησαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔπεσαν με τὰ μού-

τρα ἐναντίον τοῦ Γέροντος γιὰ νὰ τὰ κατεβάση. Βγῆκε καὶ ὁ καλοπληρωμένος μέγας
δημοσιογράφος Εὐαγγελάτος γιὰ νὰ τὸν μειώση! Κάλεσε καὶ τὸν μέγα δεσπότη τῆς Φλώ-
ρινας Θεόκλητο, γιὰ νὰ τὸν κατηγορήση καὶ νὰ τὰ μπαλώση!
Kοντὰ στὶς κατηγορίες ποὺ εἶπε ὁ δεσπότης ἐναντίον τοῦ π. Μαξίμου ἦταν ὅτι εἶναι

ἐναντίον τοῦ κορονοϊου!!! Αὐτὸς τὸν ἔχει φίλο; Εἶναι ἐναντίον τῆς μάσκας....
Ἦρθε ἡ ἀστυνομία καὶ τοῦ εἶπε νὰ τὰ κατεβάση. Ἤμουν ἐκεῖ καὶ ἄκουσα τὸν Γέροντα

νὰ ἀπαντᾶ με θάρρος: Ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή κάντε κουμάντο ἐσεῖς, μέσα στὸ μοναστήρι
κάνω ἐγώ. Ἂν κατεβάσετε το πανό, θά πῶ ὅτι κάνετε λογοκρισία μόνο στὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. 
Τὴν ἐπομένη ἔστειλαν ἀπό τὰ δικαστήρια νὰ τοῦ κάνουν ἀνακρίσεις!!! Μεταχειρίστη-

καν ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ νὰ τὸν τρομοκρατήσουν, ἀλλὰ ὁ Γέροντας ἔμεινε βράχος
ἀμετακίνητος.

Ἡ μπουλντόζα τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὶς σκοτεινές δυνάμεις, γιὰ νὰ
χειραγωγήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, τρομοκρατῶντας την, καὶ ὁδηγῶντας την ἁλυ-
σοδεμένη στὴν παγκόσμια δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου, δὲν βρῆκε ἀπέναντί της ἁγί-
ους πατέρας, μεγάλους ἱεράρχας, γιά νὰ τὴν ἐξορκίσουν. Νὰ ἐνθαρύνουν τὸν πιστό
λαό, νὰ δυναμώσουν τὴν πίστι του καὶ μὲ προσευχές καὶ λιτανεῖες νὰ τὴν ἐξουδετε-
ρώσουν. Γιατί; Τὸ τέρας τῆς μασονίας ἔχει πρόσβασι καὶ μέσα στὴν ἱεραρχία μας. Ὁ
τρόπος ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων δὲν εἶναι ἀποστολικός, γι᾽αὐτὸ ἑρπετά, κόλακες καὶ
φιλόδοξα ὑποκείμενα καταλαμβάνουν τῆς ἡρωϊκές μητροπόλεις μας καὶ εἶνε ὑποχείρια
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων!!!
Οἱ ἐπίσκοποι φάνηκαν ἀνάξιοι τῆς ἀποστολῆς τους, πλήν ἐλαχίστων. Συνεργάστηκαν

μὲ τὸ θηρίο!!! Ἔκαναν ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι τους, γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν πίστι στὴν
Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ!!! Ἔλαβαν μέτρα βλάσφημα καὶ ἔδιωξαν τοὺς πιστούς ἀπὸ τοὺς
ναούς. 
Ἀπείλησαν τοὺς λίγους εὐλαβεῖς ἱερεῖς, ποὺ εἶχαν τὴν τόλμη νὰ ἐκτελέσουν τὰ καθήκο-

ντά τους, γιὰ νὰ μὴ μείνουν ἀλειτούργητοι καὶ ἀκοινώνητο οἱ πιστοί!
Δόξα τῷ Θεῷ, γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Κηθύρων Σεραφείμ καὶ γιὰ τοὺς ἐλάχιστους, ἀλλά γεν-

ναίους κληρικούς μας ποὺ ἀντιστάθηκαν.
Ὁ Μητροπολίτης Κηθύρων σὲ εἰδιόχειρο του σημείωμα, γράφει γιὰ τὸν π. Αὐγουστῖνο:

«...Ἡ μεγάλη καὶ ἀνεπανάληπτη μορφή τοῦ π. Αὐγουστίνου λείπει πολύ ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας».
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