
Από το νέο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε: «Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, 
Μαρτυρίες - ΤΟΜΟΣ Β'. (Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελλί Αγίων Θεοδώρων – Άγιον Όρος)». 

Νομίζω πως ήταν στις αρχές του 1987 και είχαμε προβλήματα με την Τουρκία, διότι τα πολεμικά 
τους πλοία παραβιάζανε συχνά τα χωρικά μας ύδατα. Κάποιοι γνωστοί μου ήταν ανήσυχοι και 
πήγανε στον Άγιο και τον ρώτησαν: 

- Γέροντα, οι Τούρκοι μας απειλούνε πάλι. Θα έχουμε πόλεμο μαζί τους;  

- Όχι μωρέ… Τίποτα δεν θα γίνει με τους Τούρκους… 

Και μετά, μένοντας για λίγο σιωπηλός, συνέχισε: 

- Εεε… τελικά κά' να δυο νησιά θα μας πάρουνε, αλλά ο Θεός θα μας βοηθήσει να μην 
έχουμε μεταξύ μας εμφύλιο! Να προσέχουμε τον εμφύλιο, να είμαστε μονιασμένοι και κοντά 
στον Θεό… Τι περιμένετε! Αφού οι Έλληνες παρατήσανε την Ελλάδα. Σκοτώνουνε περισσότερα 
από 50.000 βρέφη τον χρόνο με τις εκτρώσεις. Τόσοι φόνοι! Μετά οι άλλοι (οι Τούρκοι) 
αυξάνονται συνέχεια...1 

Μαρτυρία κυρίου Γ.∆., πολιτικού μηχανικού, Αθήνα. 

++++++++++++ 

Τι είχε πει ο Όσιος Πορφύριος το 1982 για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. 

- Το 1982, αργά την νύχτα, ήμασταν στο Καλυβάκι του Αγίου εγώ με την Ελένη, ο κουμπάρος 
μου, ο πολιτικός μηχανικός, με τη γυναίκα του και ο κ. Γιώργος Α. Ο Άγιος καθότανε στο κρεβάτι 
του και συζητούσαμε σχετικά με τη μελέτη και την κατασκευή της Μονής. 

Κάποια στιγμή, εντελώς απροσδόκητα, ο Άγιος είπε το εξής που μας έκανε μεγάλη εντύπωση: 

«Θα ‘ρθει εποχή που θα σας δώσουνε όλους μία κάρτα και μετά θα ακούτε στην τηλεόραση: 
Κλέψανε την κάρτα του Γεράσιμου, πήγανε στην τράπεζα και του σηκώσανε όλα τα 
λεφτά»! 

Μετά από λίγο θα ξαναλένε: «Πήρανε την κάρτα του τάδε και του κλέψανε όλα τα λεφτά», κι 
αυτό συνέχεια θα επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά που θα λένε θα είναι ψέματα! Μετά θα σας 
πούνε: «Για να μη σας κλέψουνε την κάρτα σας να βάλετε τον προσωπικό σας αριθμό και 
τα στοιχεία σας επάνω σας, δηλαδή να σφραγιστείτε και κανείς πλέον δεν θα μπορεί να 
σας τα κλέψει. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα…»! Αυτά είναι τα σχέδιά τους. 

Εμείς μείναμε για λίγο άφωνοι. ∆εν μιλούσε κανείς. Σκεφτόμουνα:  

«Τι είναι αυτά που είπε ο Γέροντας; Τι απίστευτα πράγματα μας λέει τώρα…». Το ίδιο σκέφτηκαν 
και οι υπόλοιποι, διότι το 1982 φαινότανε απίστευτο να έχουμε όλοι μία κάρτα με όλα τα 
στοιχεία μας (ταυτότητα, ΑΦΜ, βιβλιάριο τραπέζης… κ.τ.λ.). Μετά η συζήτηση συνέχισε 
κανονικά για το Μοναστήρι. 

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ – Μαρτυρία κ. Γεράσιμου Μοσχόπουλου, αρτοποιού, Άστρος Κυνουρίας. 
 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agPorfyrios-emfylios.pdf 
 
∆είτε και «Εμφύλιος σε 5 πόλεις...»: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/kyrM.html#5 

 

                                            
1 Σήμερα με την αθεΐα που χαρακτηρίζει την εποχή μας, οι εκτρώσεις ξεπερνάνε τις 300.000 
ετησίως! Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται στα κορίτσια κάτω των 18 ετών. 

https://www.imdleo.gr/diaf/2018/kyrM.html#5



