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Ναύπακτος, Π.Ο.Ε. 06.04.2005
!γίου Γρηγορίου Σιναΐτου

Λίαν )γαπητέ µοι π. +άκωβε!
1άν ο2 )δελφοί πού συντάσσουν τήν «Παρακαταθήκη» 9χουν
;πιχειρήµατα νά )ντιτάξουν στίς )παράδεκτες )πό πλευρς
=ρθοδόξου Θεολογίας καί Πατερικ?ς Παραδόσεως µεθόδους πού
χρησιµοποιο@σε A Πορφύριος, εBµαστε πρόθυµοι νά τά δεχθο@µε.
1άν Cµως προσπαθο@ν µέ γενικούς )φορισµούς καί Dβρεις νά
µειώσουν τήν Fσχύ τGν παρατιθεµένων στή µελέτη µας −)πό τά
δικά τους βιβλία− στοιχείων, Cπως Iρθά ;πισηµαίνετε, τότε
;κτίθενται στούς σκεπτοµένους =ρθοδόξους )ναγνGστες.
1. ΠGς εKναι δυνατόν νά γίνεται σύγκριση το@ Πορφυρίου µέ τόν !γιο
Νεκτάριο;
M γιος Νεκτάριος δέν ζο@σε σέ ;ποχή πού τά πατριαρχεOα
εKχαν πέσει στήν αPρεση το@ ΟFκουµενισµο@ πού )κολουθο@σαν ο2
Πορφύριος καί Παΐσιος, οQτε εKχε )λλάξει τό Rορτολόγιο τ?ς
1κκλησίας µας. Sς γνωστόν A !γιος κοιµήθηκε πρό τ?ς
Νεοηµερολογιακ?ς )λλαγ?ς (τό 1920).
ταν ντως γιος! Πουθενά στόν βίο του δέν διαβάζουµε
τερατώδη παρόµοια µέ τά το! Πορφυρίου.
2.
Wχουν −ο2 )γωνιστές κατά τά Xλλα αYτοί )δελφοί µας τ?ς
«Παρακαταθήκης»− διαβάσει ποτέ στά Συναξάρια τ?ς 1κκλησίας µας
γιά «Zγίους» πού, ;πειδή εKχαν ... «προορατικό χάρισµα» πήγαιναν νά
βρο@ν κρυµµένους θησαυρούς ... )πό τόν καιρό τ?ς Γερµανικ?ς
Κατοχ?ς; !!!
3. ΕKχαν ο2 γνήσιοι !γιοι τ?ς =ρθοδοξίας µας )νάγκη νά πιάνουν τόν
σφυγµό τGν προσερχοµένων γιά νά ... µαντέψουν; Νά κάνουν δηλ.
ψυχοµετρία; !!! ]πως 9κανε καί σέ µένα A Πορφύριος!!!
4. ΕKχαν ο2 )ληθεOς !γιοι Aράµατα µέ µάντεις, Cπως A Πορφύριος εKδε
... τόν µάντη Τειρεσία; !!!
5. Πού παOρναν µέ τό σGµα τους σχ?µα−στάση «µυστική» στό ΜαντεOο
τ?ς ∆ωδώνης;
6. Πού θαύµαζαν τό `γαλµα το@ ∆ία στό ΜουσεOο τ?ς aθήνας, )ντί νά
διαφωτίσουν καί νά ξεσκεπάσουν τήν δαιµονική θρησκεία τGν
εFδώλων;
7. Πού 9βλεπαν )ρχαOα κάτω )πό τή γ?;

8. Πού δοκίµαζαν τό νερό µέ τήν χούφτα τους νοερά (!) γιά νά
δο@ν Xν εKναι γλυκό c Zλµυρό;
9. Πού «βλέπαν» )πό τήν Rλλάδα ποιό ποτάµι ... στήν Κορέα
εKχε γλυκό νερό καί ποιό dχι τόσο καλό, Xν καί δέν εKχαν
πάει ποτέ ;κεO;
10. Πού κράταγαν τό χέρι το@ )σθενο@ς καί το@ 9καναν
καυτηριασµό χωρίς νάρκωση στό χειρουργεOο;!!!
11. Πού Aρµο@σαν ... σάν αBλουροι καί 9γδυναν τόν συνοµιλητή
τους !!! γιά νά )ποδείξουν Cτι dντως εKχε κάνει ;γχείρηση !!!
12. Πού )νέβαιναν πάνω ... )πό τά Xστρα ... καί πάνω )πό τό
σύµπαν καί βρίσκονταν, κατά δική τους ;ντυπωσιακή
διήγηση καί προβολή ... τ?ς Zγιότητός τους, κοντά ... στό
θρόνο τ?ς eγίας Τριάδος;
13. Πού προέβλεπαν Cτι τό Μοναστήρι τους θά γινόταν
προσκύνηµα ;φάµιλλο µέ τ?ς Παναγίας µας, στήν Τ?νο;
14. Πού ξαφνικά τηλεφωνο@σαν µέσα στή νύχτα γιά νά πο@ν,
Cπως A Πορφύριος στίς µοναχές (πού σηµειωτέον δέν
γνώριζε), γιά ... τά ψάρια το@ Fχθυοτροφείου τους;
15. Πού «πέρναγαν µέσα )πό τούς τοίχους», Cπως 9κανε A
Πορφύριος, γιατί, Cπως ;ντυπωσιασµένα διηγο@νταν τά
πνευµατικοπαίδια του, γνώριζε Xριστα ... τήν µοριακή
διάσπαση τ?ς Dλης;
16. Καί Xν fταν dντως `γιος A Πορφύριος, γιατί ο2 µαθητές του
9καναν τήν )νακοµιδή τGν λειψάνων του νύκτα; Φοβήθηκαν
µήπως βλαβεO h ψυχή του µετά θάνατον, ;νG ;ν ζωi dντος
το@ γέροντός τους τόν διεφήµιζαν συνεχGς; Μήπως κατά
τήν ;κταφή τους jπ?ρχαν σηµεOα πού )ναιρο@σαν τήν φήµη
του kς Zγίου;1

-

1άν, λοιπόν, 9τσι 9χουν τά πράγµατα, τότε τί νά πο@µε γιά
τόν Παΐσιο, πού παρέπεµπε στόν µέ 2κανότητες καί µέσα
µέντιουµ χρησιµοποιο@ντα Πορφύριο λέγοντας:
mν πήγατε στόν Γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά πτε
σ’ αYτόν.2 M Γέροντας Πορφύριος εKναι σκέτη πνευµατική
τηλεόραση!3

Στό !γιον oρος jπάρχει h συνήθεια µετά τήν παρέλευση τριGν ;τGν )πό τήν
κοίµηση κάποιου πατρός, νά γίνεται h )νακοµιδή τGν λειψάνων του, νά
πλένονται τά λείψανα, νά ;κτίθενται σέ κοινό προσκύνηµα, µέ κοινή
;πιµνηµόσυνη δέηση κλπ. Ο2 µαθητές το@ Πορφυρίου νύκτα 9καναν τήν
)νακοµιδή τGν λειψάνων του!!! Καί ρωτµε γιατί; Βλ. σχετικά καί pµερολογιακόν
λύχνισµα, Νικηφόρου Νάσου qεροµονάχου, Βόλος 1998, σελ. 59 rπ. καί Fδιαίτερα
63 καί 64.
2
Σ.σ. 9λεγε γιά τόν rαυτό του A Παΐσιος. ∆έν γνώριζαν ο2 συνοµιλητές του Cτι
µιλο@σαν µέ τόν Bδιο.
3
qεροµονάχου Χριστοδούλου, A Γέρων Παΐσιος, 9κδοση q. p συχαστηρίου
«Παναγία h Φοβερά Προστασία», σελ. 199.
1

mν τό συζήτησες µέ τόν γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά τό
συζητήσεις καί µ’ ;µένα, γιατί ;κεOνος εKναι 9γχρωµη δορυφορική
τηλεόραση, ;νG ;γώ εKµαι )σπρόµαυρη.4
Πάντως fταν καί αYτός ... τηλεόραση!!!
Wστω καί )σπρόµαυρη!!!
Λίγη συστολή καί ταπείνωση δέν θά 9βλαπτε...
Μήπως καί A Παΐσιος χρησιµοποιο@σε παρόµοια «µέσα» µέ τόν
Πορφύριο, µιά καί λέει στόν «∆ιονύσιο Φαρασιώτη»:
mσε µε νά περπατήσω µέσα σου!!! Καί µυρίζουν τά καί τά πόδια
µου!!!5
aφο@ fταν τόσο προορατικός γιατί δέν τάφηκε στόν τάφο πού
A Bδιος εKχε σκάψει στό !γιον oρος, )λλά )ντιθέτως σέ tνα
γυναικεOο µοναστήρι ;κτός eγίου oρους;6

-

]λα Cσα γράφονται )νωτέρω εKναι τεκµηριωµένα µέσα )πό βιβλία
πού 9χουν γράψει )δελφοί µας Νεοηµερολογίτες. Σέ λίγες µέρες θά
κυκλοφορηθεO h ;κτενέστερη µελέτη µας καί )νάλυση το@ βίου το@
Παϊσίου, Cπου ;ξετάζεται κατά πόσο µπορεO κάποιος νά εKναι `γιος,
Cταν κοινωνεO µέ τήν παναίρεση το@ ΟFκουµενισµο@ καί τούς
ΟFκουµενιστές
πατριάρχες
∆ηµήτριο
καί
ΒαρθολοµαOο.
$
Ο&κουµενισµός κατά το! Θεοφόρους Πατέρες ε(ναι )θεο δόγµα καί
Xρνηση τ?ς Θείας ΟFκονοµίας καί τ?ς Μοναδικότητος τ?ς 1κκλησίας.
ΕKναι βλασφηµία κατά το@ !γίου Πνεύµατος.
Μέ πολλές εYχές καί ;ν )γάπv Χριστο@,
π. Νικόλαος ∆ηµαρς ∆ρ.Ν.
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