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Θυμόμαστε ακόμα το ’40
υμόμαστε ακόμα το ’40 κι ας λένε κάποιοι, μεθυσμένοι
από τον οίστρο τους, πως είναι μια υπόθεση ξεπερασμένη.
Θ
Στην εποχή της ηττοπάθειας και του ξεπεσμού

δεν χάνεται το παν και κάτι μένει.

Ολόφωτο του Άσωτου το σπίτι
δεν παύει, ούτε μια στιγμή να μας
καλεί τα ξυλοκέρατα που τρώμε κι η
κατάντια φέρνουν στο νου μας, κείνης της αρχοντιάς την αρετή.
Δόξα και λεβεντιά πολλή!
Τους ξένους συμπολεμιστές μας,
πρόσβαλε της ξιφολόγχης η ορμή
ντράπηκε ο βόμβος των αεροπλάνων
αυτούς που σάλευαν πάνω στη γη
κι αντί για «γκούντις» τρώγανε ψυχή.
Θυμόμαστε ακόμα το ’40
και ανεξίτηλα στη μνήμη μας έχει
γραφτεί όταν το «ΟΧΙ» έξω από τα
δόντια χωρίς «εφόσον» κι εμποροπάζαρα είχε εκφραστεί.
Ήσαν ευθείς κι ανέρωτοι και συνεπείς οι λόγοι τότε πίσω δεν γύριζε
ποτάμι που ’χε απόφαση ηρωϊκή
τώρα, θυμόμαστε τα περασμένα, με
χέρια, πόδια σφιχτοδεμένα που μας
έχουν αλυσοδέσει οι ισχυροί!
Άνευροι και προδομένοι, έρημοι κι
αφιονισμένοι παραδέρνουμε χαμένοι κι απορούμε τι παρόν μας έφερε
το «παρελθόν»!
Θυμόμαστε ακόμα το ’40
και παίρνουμε ελπίδα και ζωή
το «ΟΧΙ αφυπνίζει την καρδιά μας
και μας εμπνέει μ’ αγανάκτηση κι οργή.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΩΣΗ

«ΚΟΣΜΑΣ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύπρος, Χλώρακας Πάφου, 19 Οκτ. 2009

Η

διαμαρτυρία μας, που ξεκίνησε
προχθές, συνεχίζεται ειρηνικά και
σήμερα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου,
δίπλα στο ξενοδοχείο Saint George,
όπου συνεδριάζει η Μικτή Επιτροπή
του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων
και Ρωμαιοκαθολικών. Εκεί, προσευχόμενοι οι πιστοί, δέχτηκαν πίεση να
φύγουν, ακόμα με επιδεικτική παρουσία και παρέλαση κάποιων ανδρών

Βίος του Αγίου Ενδόξου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
Ο Άγιος Δημήτριος ο μεγαλομάρτυς και μυροβλύτης γεν-

νήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 260μ.Χ. Οι γονείς του ήταν
επίσημοι άνθρωποι και ο Δημήτριος κοντά στη φθαρτή δόξα είχε και πάμπολλα πνευματικά χαρίσματα και ολόψυχη πίστη στο Χριστό.
Εκείνο τον καιρό αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Χριστιανομάχος Διοκλητιανός που είχε
διορίσει καίσαρα στα μέρη της
Μακεδονίας ένα στρατηγό γαμπρό του ονόματι Μαξιμιανό,
εξίσου σκληρόκαρδο και αιμοβόρο. Αυτός ο Μαξιμιανός, διόρισε τον Δημήτριο άρχοντα της
Θεσσαλονίκης, αφού εξετίμησε
σε αυτόν την παλικαριά, την εξυπνάδα του και τα πολλά χαρίσματά του και νομίζοντας ότι
είναι ειδωλολάτρης. Ο Δημήτριος χάρηκε με την τιμή αυτή
γιατί θα του δινόταν έτσι η ευκαιρία να κηρύξει το Χριστό και
να φέρει τους υπηκόους του
στην αληθινή πίστη.
Ο Μαξιμιανός έπειτα από
νικηφόρο πόλεμο που έκανε με
τους Σκύθας, γύρισε στην Θεσσαλονίκη τροπαιούχος. Από τις
πόλεις που περνούσε έκανε παντού θυσίες στα είδωλα. Τότε
μερικοί ειδωλολάτρες καταγγέλλουν τον Δημήτριο ως Χριστιανό. Ο Μαξιμιανός κάλεσε
όλους τους αξιωματούχους της
Θεσσαλονίκης να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, για να
εξακριβώσει αν ο Δημήτριος θα ερχόταν. Ο Δημήτριος

της αστυνομίας και των ΜΑΤ, διότι
επρόκειτο στον Ορθόδοξο Ναό να γίνει γάμος …ετεροδόξων!
Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των
προσευχομένων πιστών, και ενώ μόνο
η πλαϊνή πόρτα του Ναού ήταν ανοικτή, ακούστηκε ο θόρυβος ενός κλειδιού στην κεντρική πόρτα του ναού,
από την οποία εισήλθε λατίνος ιερέας.
Άρχισε να αναδιατάσσει τα καθίσματα
για να προετοιμάσει το χώρο για την
τελετή και παρά τις διαμαρτυρίες του
παρόντος εκείνη τη στιγμή προέδρου
της Ενώσεώς μας (ΦΕΚΦ) κ. Ντετζιόρτζιο, μπαινόβγαινε στο ιερό από
την ωραία πύλη, σαν να έμπαινε σε
κάποια αποθήκη. Κατόπιν έβγαλε από

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ένα ερμάρι δισκοπότηρο και άλλα
σκεύη των Καθολικών. Και τότε αποκαλύφθηκε στα μάτια μας μια Αγία
Τράπεζα γυμνή. Έλειπαν ο Σταυρός,
το Ευαγγέλιο και όσα άλλα ιερά αντικείμενα υπάρχουν στην Ορθόδοξη Άγια Τράπεζα. Μάλιστα, στην Ιερά
πρόθεση υπήρχε ένα ρολό υγείας και
ένα ασημόχαρτο με μπαμπάκι αγνώστου προελεύσεως και χρήσεως.
Στις έντονες διαμαρτυρίες μας, η
απάντηση ήταν πως αυτό γίνεται με
την ΑΔΕΙΑ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και του τοπικού Επισκόπου.
Εν τω μεταξύ, άλλοι πιστοί μάς
πληροφόρησαν, ότι όχι μόνο τελούνται γάμοι αιρετικών στο Ναό του
(Συνέχεια στη σελ. 2)
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Θυμόμαστε ακόμα το ’40
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Αγώνας στην πράξη, αρετής διδαχή
ζήσε για να γιορτάσεις της τιμής τη γιορτή
γυμνασμένος στο σώμα, ζωντανός στην ψυχή θα μπορέσεις να «δώσεις», όταν σου ζητηθεί.
Η κρυάδα απλωμένη, αυστηρή παγερή
σπάνια θα βρεις κοντά σου συντροφιά αδελφική. Πώς να γίνει ’40 κάθε μια εποχή
που δεν βρίσκει στις σχέσεις ανθρωπιάς
θαλπωρή;
Είναι τεχνητή η πλάνη και η πονηριά γνωστή
προσπαθούνε να μας ρίξουν σε πρωτόγονη
μορφή, να γυρίζουμε σαν όντα που τους
λείπει η λογική νεοτεξική κουλτούρα και
σαπιοπαραγωγή.
Έλα πνεύμα του ’40, ρίξε μας λιγάκι φως,
για να ιδούμε τι περνάει μπερδεμένος ο
«πιστός», που τον σούρνουν απ’ τη μύτη
προπαγανδιστές και διστάζει να διαλύσει
φόβητρα-σκιές.
Πώς αποτολμά το θράσος κι η δαιμονική
ψευτιά με το παχυλό συμφέρον και τα αιχμηρά καρφιά, δίδαξέ μας πως στην πράξη
ξεφουσκώνει ο φασισμός και με συριγμό
μεγάλο σβήνει κάθε κομπασμός.
Πάρε μας από το χέρι κι η Μεγάλη Οδηγός
θα μας βγάλει από τον βάλτο που ’ναι τάφος ανοιχτός.

Γ. Σ. Γκεζερλής

Σχετικά με την Παραβολή
του Καλού Σαμαρείτη

Σ

την εποχή που ζούμε, επειδή οι πάντες
έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολύ είναι
το πλήθος -και όχι μόνο ένα το θύμα- που
πέφτει στα χέρια ανόμων ή εννόμων ληστών, ίσως θα πρέπει να προσέξουμε λίγο
περισσότερο το σκηνικό της σημαντικότερης παραβολής του Καλού Σαμαρείτου που
μας είπε ο Χριστός!
Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται ν’ ασχοληθούμε με τη συμπεριφορά του
ευεργετήσαντος το θύμα Καλού Σαμαρείτη,
αλλά με τα δύο πρόσωπα που κατέβαιναν
από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, τα σχετιζόμενα με την Ιεροσύνη. Επειδή ο ιερεύς
και ο Λευΐτης έρχονται πρακτικά σε αντίθεση με τον συμπαρασταθέντα στο θύμα Σαμαρείτη, επισύρουν από πολλούς την αποδοκιμασία και την οργή. Δεν νομίζουμε ότι ο
Χριστός στην παραβολή ελέγχει ή κρίνει
τους αντιπαρερχόμενους, γιατί ο Ίδιος είπε
ότι δεν ήρθε για να κρίνει τους ανθρώπους
(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΩΣΗ
«ΚΟΣΜΑΣ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Αγίου Γεωργίου, αλλά και αυτό είναι
μέρος του «θρησκευτικού εμπορίου»
που γίνεται από το ξενοδοχείο, αφού
οι γάμοι στον Ιερό Ναό αποτελούν
τουριστικό προϊόν. Ήδη μπήκαμε σε
κάποιες ιστοσελίδες και φωτογραφήσαμε την διαφήμιση του ξενοδοχείου
για τέλεση γάμων αιρετικών, προς
προσέλκυση ευρωπαίων πελατών.
Επί πλέον μάθαμε, ότι το Ξενοδοχείο ανήκει σε τρεις Μητροπόλεις της
Κύπρου και σε μία Ιερά Μονή, που το
συνεκμεταλλεύονται.
Μετά από αυτά αποφασίσαμε να
μείνουμε φύλακες του Ναού, για να
μη επιτρέψουμε την περαιτέρω βεβήλωσή του, τουλάχιστον όσο διαρκεί η
συνάντηση Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Όμως, και την 19.00 ώρα
(19-10-2009), αστυνομικοί και άλλοι
άνθρωποι του Ναού, και ενώ ακόμα
προσευχόμαστε στο Ναό, ήρθαν να
μας βγάλουν έξω. Αρνηθήκαμε και
διέκοψαν την ηλεκτροδότηση του Ι.
Ναού. Εμείς μένουμε, όμως, μέσα, και
με κεριά και φακούς συνεχίζουμε την
προσευχή μας και ό,τι ήθελε προκύψει.
Υπ’ όψιν, ότι ο ναός του Αγίου
Γεωργίου στην Πάφο, έχει ιστορική
σημασία για τους Κυπρίους, αφού στο
σημείο αυτό αποβιβάστηκε το 1955 ο
Γεώργιος Γρίβας, ο γνωστός "Διγενής", ο οποίος μετά από λίγο ξεκίνησε
τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.
Το Ναό αυτό θέλησαν να βεβηλώσουν συμπροσευχόμενοι, οι συμμετέχοντες στην Μικτή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Ορθόδοξοι και
Ρωμαιοκαθολικοί. Κι αυτή η συμπροσευχή επιχειρήθηκε παρά τους Ι. Κανόνες, αλλά παρά και προγενέστερη
απόφαση του Πατριαρχείου, η οποία,
όπως διαβεβαίωσε ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ισχύει και σήμερα.
Δηλαδή, (ω της υποκρισίας και της
απάτης) ήδη εφαρμόζονται από τώρα στην πράξη, αυτά για τα οποία
τάχα συνεδριάζουν για να τα αποφασίσουν οι σύνεδροι.
Βέβαια, εκτός απ’ αυτή την προσπάθεια συμπροσευχής που εμποδίστηκε, ήδη την Κυριακή πραγματοποιήθηκε μια συμπροσευχή από τους
συνέδρους στην Λευκωσία, (που ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με φαιδρά επιχειρήματα ισχυρίστηκε τάχα ότι επιτρέπεται!) αποδεικνύοντας ότι η καταπάτηση των Ιερών Κανόνων είναι
συνειδητή επιλογή τους, παρά την διαβεβαίωση του Πατριάρχη, παρά τις
αποφάσεις των Οικουμ. Συνόδων, παρά την αντίδραση του λαού· μερικές
δεκάδες Οικουμενιστές του Πατριαρ-
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χείου και οι φίλα προσκείμενοι είναι
αποφασισμένοι ετσιθελικά να επιβάλλουν τις μυστικές συμφωνίες και τους
Παπικούς σχεδιασμούς. Ο Θεός, όμως, δεν θα αφήσει να περάσουν.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20 Οκτωβρίου 2009, ώρα 9.20 π.μ.

Ο επίσκοπος Πάφου χειροδίκησε
κατά προσευχομένων ορθοδόξων
χριστιανών εντός Ιερού Ναού
Σήμερα το πρωί και ενώ οι πιστοί βρίσκονταν στο Ναό του Αγίου Γεωργίου
και προσεύχονταν (δίπλα στο ξενοδοχείο Saint George, όπου συνεδριάζει η
Μικτή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Οικουμενιστών) μπήκε ο Μητροπολίτης Πάφου, ζητώντας τους να
σταματήσουν την προσευχή και να
βγουν έξω. Όταν αρνήθηκαν τους άρπαξε το δικό τους βιβλίο («Ψαλτήρι»)
που εκείνη τη στιγμή διάβαζαν και
όταν αντελήφθη ότι κάποιος τον φωτογράφιζε όρμισε ως μαινόμενος στο
μέλος του ΠΑΧΟΠ Παναγιώτη Ν.
τον έριξε κάτω και τον χτύπησε.
Εν τω μεταξύ τα ΜΑΤ είναι πέριξ
του Ι. Ναού και οι πιστοί είναι αποκλεισμένοι χωρίς νερό, τιμωρημένοι,
επειδή αποκάλυψαν και κατήγγειλαν
την εμπορευματοποίηση του Ναού
από το ξενοδοχείο Saint George, όπου
συνεδριάζουν οι Οικουμενιστές του
Θεολογικού Διαλόγου με το Μητροπολίτη, που επαγγέλλονται ότι εργάζονται για την αγάπη και την ενότητα
των χριστιανών!!!
Οι πιστοί που ευρίσκονται στο Ναό
αντιλαμβάνονται ότι από ώρα σε ώρα
θα γίνει επιχείρηση για να τους εξώσουν από το Ναό.
Την ώρα που γράφονται αυτά κατευθύνεται προς το Ναό και ο πρόεδρος του «ΚΟΣΜΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ»
και υπάρχει φόβος ότι θα του απαγορευθεί η είσοδος, αν δεν επιχειρήσουν
την σύλληψή του.
Ζητούμε τις προσευχές των πιστών
και τη βοήθεια της Δημοκρατικής πολιτείας στο δικαίωμά μας να προσευχόμαστε ελεύθερα στους ορθόδοξους
Ναούς, που δεν είναι ιδιοκτησία και
τσιφλίκι των Οικουμενιστών Επισκόπων.
(Για την Φιλορθόδοξη Ένωση «Κοσμάς
Φλαμιάτος», ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο, και ο Γραμματέας Παναγιώτης
Σημάτης).
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr
Στείλτε μας το email σας, για να σας
αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα www.pigizois.gr
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
του Αγίου Πατρός ημών
Ιουστίνου Πόποβιτς

οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά
τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας
Ο
ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης.

Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των
ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επικεφαλής
τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν
ευαγγελικόν όνομά των είναι η παναίρεσις.
Διατί; Διότι εις το διάστημα της ιστορίας αι
διάφοροι αιρέσεις ηρνούντο ή παρεμόρφωνον ιδιώματά τινα του Θεανθρώπου και
Κυρίου Ιησού, αι δε ευρωπαϊκαί αύται αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρον τον
Θεάνθρωπον και εις την θέσιν του τοποθετούν τον Ευρωπαίον άνθρωπον. Εδώ δεν
υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του
Παπισμού, Προτεσταντισμού, Οικουμενισμού και άλλων αιρέσεων, ων το όνομα
«λεγεών».
Το ορθόδοξον δόγμα, μάλλον το πανδόγμα περί της Εκκλησίας, απερρίφθη και
αντικατεστάθη διά του λατινικού αιρετικού
παν-δόγματος περί του πρωτείου και αλαθήτου του πάπα, δηλαδή του ανθρώπου. Εξ
αυτής δε της παναιρέσεως εγεννήθησαν
και γεννώνται συνεχώς άλλαι αιρέσεις:
Το Filioque, η αποβολή της Επικλήσεως,
τα άζυμα, η εισαγωγή της κτιστής χάριτος,
το καθαρτήριον πυρ, το θησαυροφυλάκιον
περί της σωτηρίας και ως εκ τούτου μηχανοποιημένη διδασκαλία περί της ζωής, ο
παποκαισαρισμός, η Ιερά Εξέτασις, τα συγχωροχάρτια, ο φόνος του αμαρτωλού διά
την αμαρτίαν, ο ιησουητισμός, η σχολαστική, η καζουϊστική, ο μοναρχισμός, ο κοινωνικός ατομισμός διαφόρων ειδών...
Ο Προτεσταντισμός; Είναι το πλέον πιστόν τέκνον του Παπισμού, το οποίον διά
της ορθολογιστικής σχολαστικής του πίπτει
διά μέσου των αιώνων από την μίαν αίρεσιν εις την άλλην αίρεσιν και πνίγεται συνεχώς εις τα διάφορα δηλητήρια των αιρετικών πλανών του. Προς τούτοις, η παπιστική
υψηλοφροσύνη και η «αλάθητος» αφροσύνη βασιλεύει απολυταρχικώς και ερημώνει
τας ψυχάς των πιστών του. Κατ’ αρχήν έκαστος Προτεστάντης είναι ένας ανεξάρτητος πάπας εις όλα τα ζητήματα της πίστεως. Τούτο δε πάντοτε οδηγεί από τον ένα
πνευματικόν θάνατον εις τον άλλον˙ τέλος
αυτού του «αποθνήσκειν» δεν υπάρχει,
καθ’ ότι ο αριθμός των πνευματικών θανάτων του ανθρώπου είναι αναρίθμητος.
Αφού ούτως έχουν τα πράγματα, τότε
διά τον παπιστικόν - προτεσταντικόν Οικουμενισμόν με την ψευδοεκκλησίαν του και
τον ψευδοχριστιανισμόν του δεν υπάρχει
διέξοδος από το αδιέξοδό του, άνευ ολοψύχου μετανοίας ενώπιον του Θεανθρώπου
Χριστού και της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας Του. Η μετάνοια είναι το φάρμακον
δι’ εκάστην αμαρτίαν, φάρμακον δοθέν εις
τον άνθρωπον από τον μόνον Φιλάνθρωπον.
Άνευ της μετανοίας και εισδοχής εις την
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Αληθινήν Εκκλησίαν του Χριστού είναι αφύσικον και αδιανόητον να ομιλή τις περί της
ενώσεως «των Εκκλησιών», περί του διαλόγου της αγάπης, περί της intercommunio
(δηλ. διακοινωνίας). Το σπουδαιότερον όλων είναι να γίνη τις «σύσσωμος» του Θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας του
Χριστού και διά τούτου κοινωνός της ψυχής
της Εκκλησίας, του Αγίου Πνεύματος, και
κληρονόμος όλων των αιωνίων αγαθών του
Θεανθρώπου.
Ο σύγχρονος «διάλογος της αγάπης», ο
οποίος τελείται υπό την μορφήν γυμνού συναισθηματισμού, είναι εις την πραγματικότητα ολιγόπιστος άρνησις του σωτηριώδους
αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως
της Αληθείας (Β΄ Θεσ. 2, 13), δηλαδή της
μοναδικής σωτηριώδους «αγάπης της αληθείας» (αυτόθι 2, 10). Η ουσία της αγάπης
είναι η αλήθεια˙η αγάπη ζει και υπάρχει
αληθεύουσα. Η αλήθεια είναι η καρδιά εκάστης θεανθρωπίνης αρετής, επομένως
και της αγάπης. Και εκάστη εξ αυτών κηρύττει και ευαγγελίζεται τον Θεάθρωπον
Κύριον Ιησούν ως τον μόνον ο οποίος είναι
η σάρκωσις και η εικών της Θείας Αληθείας, δηλαδή της Παναληθείας. Εάν τυχόν θα
ήτο η αλήθεια οτιδήποτε άλλο και όχι ο
Θεάνθρωπος Χριστός, θα ήτο αύτη μικρά,
ανεπαρκής, πεπερασμένη, θνητή. Τοιαύτη
θα ήτο η αλήθεια, εάν ήτο νόημα, ιδέα, θεωρία, νους, επιστήμη, φιλοσοφία, κουλτούρα, ο άνθρωπος, η ανθρωπότης, ο κόσμος ή όλοι οι κόσμοι, ή οποιοσδήποτε ή
οτιδήποτε ή όλα αυτά μαζί. Η αλήθεια όμως
είναι Πρόσωπον και μάλιστα το Πρόσωπον
του Θεανθρώπου Χριστού, του δευτέρου
Προσώπου της Αγίας Τριάδος, και ως εκ
τούτου είναι αθάνατος και μη πεπερασμένη, αιωνία. Διότι εις τον Κύριον Ιησούν η
Αλήθεια και η Ζωή είναι ομοούσιοι: η Αλήθεια η αιώνιος και η Ζωή η αιώνιος (πρβλ.
Ιω. 14, 6˙ 1, 4,17). Εκείνος ο οποίος πιστεύει εις τον Κύριον Ιησούν αυξάνει ακαταπαύστως διά της Αληθείας Του εις τας
θείας της απεραντοσύνας. Αυξάνει με όλον
το είναι του, με όλην την διάνοιάν του, με
όλην την καρδίαν και την ψυχήν του. Εν
Χριστώ οι άνθρωποι ζώμεν «αληθεύοντες εν
αγάπη», διότι μόνον ούτω δυνάμεθα να
«αυξήσωμεν εις Αυτόν τα πάντα, ος έστιν η
κεφαλή, ο Χριστός» (Εφ. 4, 15). Τούτο
πραγμοτοποιείται πάντοτε «συν πάσι τοις
αγίοις» (Εφ. 3, 18), πάντοτε εν τη Εκκλησία
και διά της Εκκλησίας, διότι άλλως δεν δύναται ο άνθρωπος να αυξάνη εις Εκείνον,
«ος εστίν η κεφαλή» του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή εις τον Χριστόν.
Ας μην απατώμεθα. Υπάρχει και ο «διάλογος του ψεύδους», όταν οι διαλεγόμενοι
συνειδητώς ψεύδονται ο ένας εις τον άλλον. Τοιούτος διάλογος είναι οικείος εις τον
«πατέρα του ψεύδους», τον Διάβολον, «ότι
ψεύστης εστίν και ο πατήρ αυτού» (Ιω. 8,
44). Οικείος είναι και εις όλους τους εκουσίους ή ακουσίους συνεργάτας του, όταν
αυτοί θελήσουν να πραγματοποιήσουν το
καλόν των δια του κακού, να φθάσουν εις
την «αλήθειάν» των με την βοήθειαν του
ψεύδους. Δεν υπάρχει «διάλογος της αγάπης» άνευ του διαλόγου της αληθείας. Άλλως τοιούτος διάλογος είναι αφύσικος και

Σελίδα 3

Βίος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

όμως δεν πήγε και τότε διέταξε ο Μαξιμιανός να τον συλλάβουν και να τον
οδηγήσουν μπροστά του.
Με φοβέρες και απειλές ο Μαξιμιανός προσπαθεί να πείσει τον Δημήτριο να αλλάξει την πίστη του. Μάταια όμως, οι απαντήσεις του Δημητρίου είναι γενναίες και θαρραλέες.
Διατάζει τότε ο Μαξιμιανός να τον
οδηγήσουν σε μια βρωμερή και υγρή
φυλακή, με σκοπό να τον αφήσει να
πεθαίνει εκεί, για να μην μαρτυρήσει
και γίνει αγαπητός στη συνείδηση των
Χριστιανών.
Ύστερα από ένα χρόνο, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνονται αγώνες
τους οποίους θα τιμούσαν με την παρουσία τους ο άρχοντας Μαξιμιανός
και ο αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός. Υπήρχε τότε ένας παλαιστής με το όνομα Λυαίος, ο οποίος
ήταν πολύ ψηλός και είχε τέλεια εξάσκηση στη πάλη. Αυτός μπαίνοντας
στο στάδιο αναζητούσε αντιπάλους,
αλλά κανείς δεν τολμούσε να τα βάλει
μαζί του. Τότε ο Λυαίος άρχισε να
προκαλεί και να βρίζει τους Χριστιανούς ώστε να παλέψει κάποιος χριστιανός μαζί του. Ένας νέος χριστιανός
20 ετών, ο Νέστορας, που ήταν μαθητής του Δημητρίου, φεύγει από το
στάδιο, τρέχει στη φυλακή που ήταν ο
Δημήτριος και ζητά την ευχή του να
μονομαχήσει με το Λυαίο και να αποδείξει τη δύναμη του Χριστού. Ο Δημήτριος τον ευλογεί και ο Νέστορας
καταφέρνει να νικήσει τον Λυαίο στην
αρένα. Το ειδωλολατρικό πλήθος
θεώρησε τη νίκη του Νέστορα μεγάλη
προσβολή και φώναζε στο Μαξιμιανό
να τον σκοτώσουν. Ο Μαξιμιανός
βρισκόταν σε δίλημμα καθώς θα έπρεπε να σκοτώσει τον νικητή και αμέσως τον καλεί μπροστά του. Ο Νέστορας παρουσιάζεται μπροστά του
και ομολογεί ότι κατάφερε να σκοτώσει το Λυαίο με τη δύναμη του Χριστού, του αληθινού Θεού που του δίδαξε ο Δημήτριος. Ο Μαξιμιανός τότε
διατάζει να αποκεφαλίσουν τον Αγιο
Νέστορα και να σκοτώσουν τον Δημήτριο ως υποκινητή του. Οι στρατιώτες πάνε στη φυλακή και εκεί λογχίζουν τον Δημήτριο σε όλο του το σώμα, όπου παρέδωσε στο Χριστό την
Αγία του Ψυχή.
Η μνήμη του Αγίου τελείται την 26
Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο Θεός για να
τον τιμήσει, τον ανέδειξε μυροβλύτη
και θαυματουργό.
ψευδής. Όθεν και η εντολή του Αποστόλου
ζητεί να είναι «η αγάπη ανυπόκριτος» (Ρωμ.
12, 9).
(Από το βιβλίο του Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός», σελ. 224-227).
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ΕΚΑΨΑΝ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ «ΡΕΣΑΛΤΟ» Ο
ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Ρεσάλτο», μηνός Οκτωβρίου 2009)
.
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άποιος που τα βλέπει αποστασιοποιημένα θα πει ότι είναι
άλλη μια αναμέτρηση των «άκρων».
Δεν είναι έτσι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της σύνταξης
στο τρέχον τεύχος του περιοδικού
«Ρεσάλτο» (έντυπη εκδοχή) για να
δούμε τουλάχιστον ΤΙ ΛΕΕΙ:
Θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε φέρετρο: Φέρετρο ανθρώπων,
φέρετρο εδαφικών χωρών και οικολογικών συνθηκών, φέρετρο πολιτισμών,
ιδεών και αξιών…
Από παντού η χώρα μας δέχεται μια
πολεμική επίθεση πολυεδρική και άγρια:
α) Επί δεκαετίες οι εμπρηστές της
υφηλίου (τα πολυεθνικά συμφέροντα
και οι μηχανισμοί τους) την καίνε ανηλεώς, τη μετατρέπουν σε στάχτες και
αποκαΐδια: Από δάση μέχρι τις πεδιάδες και κανείς εμπρηστής δεν έχει
συλληφθεί…
β) Σταθερά και συστηματικά την μεταβάλλουν σε «αποθήκη» εισαγόμενων
δούλων με όλα τα συνακόλουθα εφιαλτικά αποτελέσματα: Από το σάρωμα
όλων των κατακτήσεων του ελληνικού
λαού και την πολιτισμική μας αλλοίωση, μέχρι τα λοιμώδη νοσήματα, τα οργανωμένα «γκέτο» και τα όργια των
πολυεθνικών μαφιών του εγκλήματος:
Από τα ναρκωτικά μέχρι την σωματεμπορία και τα τραστ των δουλεμπόρων…
γ) Σταθερή και ανηλεής επίθεση εναντίον της ιστορίας, των γραμμάτων
και της τέχνης, εναντίον κάθε ιστορικού και πνευματικού ιστού της ελληνικής κοινωνίας. Όλα υπό κατεδάφιση
και αποτέφρωση…
δ) Αδιάκοπη και συνεχώς εντεινόμενη τρομοκρατία κατά της χώρας μας
και του ελληνικού λαού: Από τα ΜΜΕ,
τα κόμματα-προτεκτοράτα και τις επιδοτούμενες «αριστερές» εστίες, τα
«τάγματα εφόδου» των παρακρατικών μηχανισμών και τις πλαστές
«κόκκινες» ομάδες δολοφόνων, μέχρι
τα κουκουλοφόρικα «κινήματα» και τις
οργανωμένες «εξεγέρσεις» των μουσουλμανικών ορδών…
ε) Η νέα εφιαλτική τρομοκρατική
επίθεση είναι η σπορά του τρόμου γύρω
από την «γρίπη των χοίρων».
Αυτά γράφει το «Ρεσάλτο. Γι’ αυτά
που γράφει το έκαψαν! Πάντως στο
κείμενο των τραμπούκων συμφωνώ με
την παρακάτω αποστροφή: «Μέσα σ’
αυτήν την πολεμική συνθήκη καθένας
επιλέγει τη θέση μάχης που του αναλογεί». Πράγματι. Όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι και όχι μόνο εμείς που

Άμα θέλεις να γελάσεις
βγαλ’ τη μάσκα
που ’χεις φτιάξει

Β

γαίνοντας απ’ το σπίτι σου
κοίταξε μην ξεχάσεις
ανάλογα το που θα πας
την μάσκα σου ν’ αλλάξεις.

Η μάσκα μας πόση αλλαγή
στο πρόσωπό μας φέρνει
και την ψυχρή μουτσούνα μας
με χάρη τη θερμαίνει.
Όταν με πρόσωπο υψηλό
αίφνης συναντηθούμε
πατάμε τον αυτόματο
κι ευθύς χαμογελούμε.
Πόσο πολύ χαιρόμαστε
την συναναστροφή του
το υψηλό του φρόνημα
και την υπόληψή του.
Μα σαν θα συναντήσουμε
κανένα «φουκαρά»
κάνουμε πως δε βλέπουμε
κοιτάμε μακριά.
Υπάρχουνε πολλών ειδών
Μάσκες συνηθισμένες
Μάσκες σκληρές, Μάσκες ψυχρές
Μάσκες ευλογημένες!
Μάσκες καθ’ όλα νόμιμες,
θεατροεγκεκριμένες
που όμως θάλπουνε βουλές
πολύ προχωρημένες!
ο Παράλογος

Καλά, για τόσο ανόητους
μας θεωρούν;
Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Παρακαταθήκη, μηνός Ιουλίου-Αυγούστου 2009
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ίναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει η παρακάτω Έγγραφη Συγκατάθεση για
τον εμβολιασμό για τον Νέο Ιό της
«Γρίπης των χοίρων»
Γράφει το σχετικό έντυπο:
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και υπογράψτε στο τέλος της σελίδας.
Δεν μπορείτε να λάβετε το εμβόλιο
για το νέο ιό γρίπης ΑΗ1Ν1 χωρίς
να προσκομίσετε το παρόν έγγραφο
υπογεγραμμένο.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω
ότι:

είμαστε φιλικά προσκείμενοι στο «Ρεσάλτο» έχουμε διαλέξει με ποιο πλευρό είμαστε: ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟ, ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΨΕΜΑ».
(Από το περιοδικό «Ρεσάλτο», τεύχος 43,
μηνός Οκτωβρίου 2009, σελ. 26).
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Σχετικά με την Παραβολή
του Καλού Σαμαρείτη

(Συνέχεια από τη σελ. 2)
αλλά για να τους σώσει!
Με τα παραπάνω, και τη συνέχεια του
παρόντος κειμένου, θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη ότι ο Χριστός με την παραβολή αυτή θέλει οι πάντες να ανταποκρινόμαστε με προτεραιότητα και αμεσότητα
στις ανθρώπινες ανάγκες (επείνασα και
εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, κτλ.), κι αν ακόμα είμαστε σαν τους
ιερείς και τους Λευΐτες επιφορτισμένοι με
υψηλά πνευματικά καθήκοντα και επείγουσες φροντίδες. Δεν εκφράζει κατηγορία ο
Χριστός προς στα δύο αυτά πρόσωπα, αλλά
μας συνιστά την διάκριση της αμεσοτέρας
συμπαράστασης που χρειάζονται οι άνθρωποι της ανάγκης και ακολουθούν όλα
τα άλλα σοβαρότερα και λιγότερο σοβαρά
πνευματικά προβλήματα. «Ταυ~τα δε` ε}δει
ποιη~σαι κα]κεAνα μη` α]φιέναι» (Ματθ.
κγ΄ 23).
Εάν οι ταλαιπωρίες και οι πληγές του
πλησίον μας που μας είναι αισθητές άμεσα
με τις γήινες αισθήσεις μας, δεν μας συγκινούν και δεν μας παρακινούν σε έμπρακτη
συμπαράσταση, από πού κι ως που θα μας
ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως, κι αν ακόμα έχουν παραμεληθεί και καταψυχθεί
στη συνείδησή μας από άλλες σοβαρότερες
και «επιβλητικότερες» θρησκευτικές υποχρεώσεις;
Είναι ανάγκη να αναζωογονηθεί η συναίσθηση μας για τις πληγές του πλησίον
μας, διότι το «επείνασα και εδώκατέ μοι
φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με», θα κρίνει τον κόσμο.
Γ. Σ. Γ.

Α) Ενημερώθηκα για τους λόγους
τους οποίους πρέπει να εμβολιαστώ,
καθώς και για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές του εμβολιασμού.
Β) Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία
απολύτως ασφαλής ιατρική πράξη,
συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών.
Γ) Συμφωνώ να εμβολιαστώ με το
εμβόλιο για το νέο ιό της γρίπης ΑΗ1Ν1.
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Ημερομηνία:
Υπογραφή:
(και ολογράφως)
Σχόλιο «Π»: Έτσι αναλαμβάνει ο
ίδιος ο εμβολιαζόμενος το ρίσκο για
τυχόν μικρές ή μεγάλες επιπλοκές και
παρενέργειες, που θα έχει το εμβόλιο,
το οποίο ακόμη δεν έχει δοκιμασθεί
επαρκώς!»
(Από το περιοδικό «Παρακαταθήκη, τεύχος 67, μηνός Ιουλίου-Αυγούστου 2009. σελ
23).

