
1

 

Α΄) ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ
ΥΣΤΑΤΗ ΦΩΝΗ ΙΚΕΣΙΑΣ

----   .   ----

Μέλη  τοῦ  αὐτοῦ  Σώματος  τῆς  Μιᾶς  Ἁγίας  Καθολικῆς  καί  Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας ὄντες, ἔχοντες Μίαν Κεφαλήν, τόν Δημιουργόν μας καί ἀναπλάσαντα
καί  σώσαντα ἡμᾶς διά τοῦ Τιμίου Αὐτοῦ Σταυροῦ, Κύριον καί Σωτῆρα «εἰς τό
διηνεκές»  (Ἑβρ.7,3  &  10,12-14),  «Ἰησοῦν  Χριστόν  τόν  Ἐσταυρωμένον  τόν
Ναζαρηνόν»  (Μάρκ.16,6),  εἰς  Ὅν «ἀφορῶμεν  ὡς  εἰς  Τόν  τῆς  Πίστεως  τόν
Μόνον Ἀρχηγόν καί Τελειωτήν» (Ἑβρ.12,2)·   μέ τόν αὐτόν νοῦν προικισθέντες,
ἄς γρηγορήσωμεν κατ’ αὐτάς ἐπαρκέστερον καί ἄς ἀνησυχήσωμεν ὡς Ἕλληνες
καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μή ἐθελοτυφλοῦντες, ἀδρανοῦντες καί ἀμελοῦντες·
ἐπειδή μέσα καί γύρω μας τεκταίνονται πράγματα τά ὁποῖα πολύ σύντομα θά
μᾶς στοιχίσουν  πάρα  πολύ ἀκριβά,  ἔχουν  δοκιμαστῆ  ἀλλοῦ  μέ  τραγικά
ἀποτελέσματα,  καί  ἐξακολουθοῦν νά δοκιμάζωνται  καί  νά  ἐφαρμόζωνται,  μέ
ἐνέργειες στίς ὁποῖες προβαίνουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦνται ἀπό δῆθεν
ἄγνωστα εἰς  τόν  πολύ  λαόν  Κέντρα,  γιά  ἴδια Προσωπικά ἤ  Θεσμικά,
Οἰκουμενιστικά καί  Παγκοσμιοποιήσεως Προγράμματα καί θέματα πού τούς
ἀπασχολοῦν.  Καί  ταῦτα  πάντα,  μόνο διά  τό  δικό  τους (ἐπαναλαμβάνω)
συμφέρον,  τό  τοῦ  παρόντος  καί  τοῦ  μέλλοντος  ἐνδιαφερόμενοι,  ἀγνοοῦντες
παντελῶς καί θυσιάζοντες τελείως τό συμφέρον ὑμῶν ὡς Ἑλλήνων πρωτίστως,
μέ τόσην ἔνδοξον Ἱστορίαν, Ἠθικές Ἀρχές, Ἀγωγήν, Παιδείαν καί Ἐπιστῆμες,
Ἐφευρέσεις, γιατί ὄχι  Κλῖμα καί Περιβάλλον· ἀλλά καί τήν βαθειά Ὀρθόδοξον
Πίστιν καί τίς Παραδόσεις μας στή συνέχεια. Καρφί στό μάτι τους καί τά δύο!

Τά διάφορα «Σύμφωνα», ὡς γνωστόν, δέν ἰσχύουν πλέον. Ὁ Θεός ἐξ ἄλλου
«ἐποίησεν  ἐξ  ἑνός  αἵματος  πᾶν  ἔθνος  ἀνθρώπων  κατοικεῖν  ἐπί  πᾶν  τό
πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς
κατοικίας αὐτῶν» (Πράξ.17,26). Θά μοῦ πῇς, ὁ διάβολος σφύριξε στ’ αὐτί τοῦ
Κάϊν  νά  πάῃ  νά  σκοτώσῃ τόν  Ἄβελ  τόν ἀδελφό  του  (Γέν.4,8).  Γιατί;  Δέν
χωράγανε δυό, ἐπάνω σ’ ὁλόκληρη τή γῆ; Δέν τούς ἔφτανε;

Σήμερα. Δέν  χωρᾶμε πάνω  στή  γῆ,  καί  γι’  αὐτό σκοτωνόμαστε;  Γιά  ν’
ἀρεώσουμε;

Δέν θά πρέπῃ, νομίζω, νά ὑπάρχει πάνω στή γῆ τόσο ἀφελής ἀνθρωπος!

Καί  ἐν  τούτοις,  ὑπάρχουν  καλοφτιαγμένοι,  καλοτοποθετημενοι,  καί  δῆθεν
μορφωμένοι,  δόλιοι,  στυγνοί,  ἀριβίστες  ἄνθρωποι,  ἰδιοτελεῖς καί
συμφεροντολόγοι,  ἐξ  ἄλλων  Κέντρων,  σκοτεινῶν,  λεπτομερῶς  ὁδηγούμενοι
στήν κάθε κίνησή τους· πού  Ἐλέῳ Θεοῦ(!) μάλιστα,  ἐν Συνόδῳ ἀποφασίζουν
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καί ἐξυπηρετοῦν  Πολιτικές, μακροχρόνιες,  καταστροφικές βλέψεις ὁλοκλήρων
Κρατῶν καί  ἐθνοτήτων·  μέ  ὕφος  ὁσιακόν  οἱ  Ἴδιοι,  ὡς  ἀπό  Θεοῦ  καί  τοῦ
Πνεύματος  τοῦ  Ἁγίου  -οἱ  βλάσφημοι, ἐν  ἐπιγνώσει-  γνωμοδοτοῦντες  καί
ἀποφασίζοντες,  τά  δέ  μέλη  κύπτοντα  τήν  κεφαλήν  καί  μή  ἐν  συνειδήσει
κρίνοντα,  ἀλλά  τυφλά  τῇ  γνώμῃ τοῦ  Πρώτου  συμφωνοῦντες  ἐκ  τῶν
προτέρων, ὁμονοοῦντες καί  -τῷ πράγματι- πειθαρχοῦντες(!!), συναποφαίνονται
καί συνυπογράφουν τήν ἀπόφασιν. Διότι ἐάν ἀντείπῃ κάποιος· προτοῦ τελειώσῃ
ἡ  συνεδρίασις,  θά  δεχθῇ  ἐγγράφως  τήν  παῦσιν αὐτοῦ  ἀπό  Συνέδρου  καί  τόν
ὑποβιβασμόν ἀπό Μητροπολίτου, εἰς  Τιτουλάριον ἐπίσκοπον!  //  Ἐν «Σούζᾳ»
στάσει  «Θείῳ  δικαίῳ»  ἐνεργεῖ,  πράττει  καί  διατάσσει,  ὁ  Θολός Βάρ (Υἱός)
Μαίας Ἀμέρικας –  ΝΑΤΟ,  οὐχί  μέρικας  φοράς,  ἀλλά ὁσάκις  «συνέλθῃ» εἰς
συνεδρίαν,  χωρίς ποτέ  πρωτίστως  νά ἔχῃ  αὐτός συνέλθῃ·  ἀπ’ τά «οὖζα» τῆς
μέθης, / τῆς ἀλαζονείας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς ἐπάρσεως, ἐξ ὧν,

ὑπερμέτρως ψυχοφθόρως, θανασίμως διακατέχεται!

Φωτιές ἀνάβουνε
τά δυό του μάτια,

καί τήν Ἑλλάδα μας
κάνουν κομμάτια!

Ὑπέρ τῶν πάντων
συνυποφέρω!

Πλέον, ἐκ πάντων
εὐθύνην αἴρω!

Ἐτυμολογική ἀνάλυσις: Ἀναλύοντες  ἐτυμολογικῶς τό  ὄνομα Βαρθολομαῖος   
                                         δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τρία συνθετικά, τό ἑβραϊκό
                                         Βάρ, τό ὁποῖον -ὡς γνωστότατον ἐκ τῆς Γραφῆς- ἑρμη-
                                         νεύεται υἱός· τήν λέξιν θολό, ὅπερ εὐκόλως εἰς τήν ἑλ-
                                         ληνικήν δηλοῖ ὑγρόν ἐν θολότητι, ἤτοι ἐν καταστάσει
                                         τῇ  ὁποίᾳ  ἀδυνατεῖ τις   νά διακρίνῃ καί προσδιορίσῃ
                                         ἐάν τά ἐν τῷ ἀδιαφανεῖ τούτῳ στοιχείῳ,  ἐν τῷ μέσῳ  ἤ 
                                         τῷ βυθῷ εὑρίσκωνται· τοῦ ὁποίου  ἡ θολότης ὅμως 
                                         εἶναι δυνατόν νά προέρχεται ἀπό ποικίλης μορφῆς καί
                                         εἰδῶν ὑγρά, διαφόρου διαβαθμίσεως, ἤ καί ρυπαρῶν
                                         τοιούτων, καίπερ καί λυμάτων καί βοθρολυμάτων ἔτι·
                                         καί τέλος τῆς καταλήξεως -μαῖος-, ἄν προέρχεται ἀπό
                                         ἁπλῆ  κατάληξιν  λέξεως,  ἤ -μέος-,  ἄν προέρχεται
                                         ἀπό  ρηματικό  ἐπίθετο.  Ἄν  τό  ὄνομα,  καί ἰδίως, 
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                                         ὁ φέρων τό ἄχαρι καί ἐπονείδιστον τοῦτο, τυγχάνει
                                         νά εἶναι ὄντως καί ὑποβολιμαῖος, μεταφραζόμενος
                                         εἰς  τήν  ἑλληνικήν  μή  γνήσιος, νόθος, πλαστός              

                                         κατ’ ἔμπνευσιν ἄλλου, καί μή θελήματι Θεοῦ καί
                                         ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καταστάς καί ἀναρρηθείς τῷ Θρόνῳ,

                                         ἵνα ἐξυπηρετήσῃ ἄνομα σχέδια, μακροχρονίως ἐξυπηρε-
                                         τῶν καί εἰς τό  ἀναφανδόν ἐξακολουθητικῶς διακονεῖν 
                                         Οἰκουμενισμόν καί Παγκοσμιοποίησιν, ἐπειγόμενος
                                         μάλιστα μετά τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Πάπα Φραγκίσκου, 
                                         ὅπως μή περαιτέρω βραδύνῃ ἡ ποθητή των ἕνωσις τῶν
                                         Ἐκκλησιῶν, ἤδη συναποφασισάντων τό 2025 νά ἑορτά-
                                         σωμεν ἀπό κοινοῦ τό Πάσχα κλπ, κλπ.    

                                                                  
Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος

ΚΑΛΑΜΑΑΡΙΑ
11.5.2022


