χλεῖται, τότε νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα μας καὶ νὰ ἐπιλέξει νὰ ζήσει σὲ
κάποιον ἄλλο τόπο ποὺ νὰ τοῦ ταιριάζει περισσότερο. Καὶ, ἄν ὁ κ. Κοσμήτορας καὶ ὁ κ. ∆ήμαρχος θέλουν
νὰ εἶναι δίκαιοι πρέπει νὰ δείχνουν
πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τὴν ἴδια εὐθιξία ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς μουσουλμάνους. Ὀφείλουν, λοιπόν, νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰ ἀξιώματά τους, γιὰ
νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ Χριστιανοί.
∆ιότι τὸ νὰ ἀφαιρεῖς τὸ προσκυνητάρι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Τίμιο Σταυρὸ καὶ νὰ κρύβεις τὴν Ἁγία Τράπεζα ΕΝΟΧΛΕΙ τοὺς Χριστιανούς!!!
Σχόλιο 2ο: Ποῦ εἶναι ἡ μαχητικότης,
ἡ ὁμαδικὴ ἀντίδρασις, ἡ ἄκαμπτη ἀποφασιστικότητα τῶν φοιτητῶν νὰ
μὴν περνάνε ὅλες οἱ διαλυτικὲς γιὰ
τὴ Σχολὴ τους ἀποφάσεις καὶ ἀλλαγές; Γιατί τόση χλιαρότης;

κλίση» ποὺ ἔφερε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ
θελήσει νὰ ἐπανέλθει σ’ αὐτά. Εἶναι
ὄμως καὶ ἡ ὡραιότερη στάση ζωῆς.
Ὅταν παρακολουθοῦμε ἕνα δραματικὸ γεγονὸς καὶ στὸ τέλος δοθεῖ
μιὰ σωστὴ λύση νοιώθουμε μεγάλη
ἀνακούφιση. Μεγαλύτερο δράμα ἀπὸ τὴν πτώση μας δὲν ὑπάρχει. Ὅταν τὸ δράμα αὐτὸ μπαίνει στὴ λύση του μὲ τὴ μετάνοια, νιώθουμε ἄπειρη ἀνακούφιση. Κανένας δὲ νιώθει πιὸ εὐτυχισμένος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μὲ τὴ συνείδηση τῆς
μετανοίας. Τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴ λύση
τοῦ δράματός μας εἶναι ὅλα ἕτοιμα.
Μᾶς τὰ προσφέρει ὁ Χριστὸς ἀπὸ
τὴ Γέννησή Του μέχρι τὴν Ἀνάληψή
Του. Ἀρκεῖ νὰ δεχτοῦμε νὰ ζήσουμε,
ὄχι μόνο μὲ τὴν πρώτη γέννηση ποὺ
μᾶς ἔδωσαν οἱ γονεῖς μας, ἀλλὰ καὶ
μὲ τὴν ἀναγέννηση ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ
Χριστός. Γι’ αὐτὸ φωνάζει ὁ Πρόδρομος: «Μετανοεῖτε!». Εὒλογημένη, λοιπόν, κάθε νέα ἀπόφασις μετανοίας!

(αρ. φυλλ. 73)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ
∆ύο προσώπων ἡ γέννηση προαΧριστό. Τὸ Εὐαγγέλιο ἐπαναλαμβάναγγέλθηκε ἐξ οὐρανοῦ ἀπὸ τὸν ἀρνει τὴν προφητεία, ὅτι ὁ Πρόδρομος
χάγγελο Γαβριήλ. Τοῦ Χριστοῦ καὶ
θὰ εἶναι «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήτοῦ Προδρόμου Του. Ὁ Χριστὸς
μῳ», θὰ φωνάζει στοὺς ἀνθρώπους:
γεννήθηκε μὲ ὑπερφυσικὴ σύλληψη.
ἐτοιμάστε δρόμο γιὰ νὰ ἔρθει ὁ ΧριὉ Πρόδρομος μὲ φυσική, ἀλλὰ μὲ
στός. Ὁ δρόμος αὐτὸς πρέπει νὰ εἶθαυμαστὸ τρόπο. Οἱ γονεῖς του ἦναι ἴσιος, χωρὶς πονηριὲς καὶ δολιταν σὲ ἡλικία προχωρημένη. Ὁ
χοδρομίες. Ἔτσι, ὁ Ἰωάννης ὁ ΠρόΠρόδρομος γεννήθηκε ἕξι μῆνες νωδρομος παραμένει ὁ κήρυκας τῆς μερίτερα ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἔτσι φάτανοίας. Γιὰ νὰ σωθοῦμε πρέπει νὰ
νηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ προδρομική
προηγηθεῖ, σὰν πρόδρομος, ἡ μετάτου ἰδιότητα.
νοια. ∆ὲν εἶναι
Πρόδρομος στὴ
τυχαῖο γεγονός,
γέννηση. Πρόὅτι ἡ Ἐκκλησία
δρομος στὴ Βάμας τοποθέτησε
πτιση. Πρόδροστὴν πρώτη
μος στὸ κήρυγΚυριακὴ τοῦ ἔμα. Πρόδρομος
τους, αὐτὴ τὴν
στὸ θάνατο.
Εὐαγγελικὴ πεΠρόδρομος στὸν
ρικοπή. Ἡ ἀλἍδη. Πρόδρομος
λαγὴ τοῦ χρόπαντοῦ. Μεγάλη
νου, ὁ ἐρχομὸς
ἀποστολὴ νὰ γίτοῦ νέου ἔτους
νης Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐπρέπει νὰ δεθεῖ μὲ τὸ μεγαλύτερο
τὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ
γεγονὸς τῆς ζωῆς μας, τὴ μετάνοια.
πάντα τὴν εἰκόνα τοῦ Προδρόμου
Ἡ μετάνοια δὲν εἶναι μιὰ στιγμιαία
δίπλα στὸν Χριστό. Ὁ Πρόδρομος
πράξη, ἀλλὰ κατάσταση ὁλόκληρης
ὑπήρξε φυσιογνωμία πρώτου μεγέτῆς ζωῆς μας. Εἶναι στάση ζωῆς.
θους. Μέσα στὴν ἔρημο καὶ στὴ σιωΓεννηθήκαμε «πεπτωκότες» καὶ συπὴ καλλιεργήθηκε βαθιὰ καὶ μὲ συνέχεια ἁμαρτάνουμε. Συνέχεια πρένείδηση εὐθύνης ἀπέναντι στὸν Θεὸ
πει καὶ νὰ μετανοοῦμε. Γι’ αὐτὸ δὲν
καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Ἀπὸ τὴν ἔρηλέει, μετανοεῖστε, ἀλλὰ μετανοεῖτε
μο ξεχύθηκε γιὰ νὰ προετοιμάσει
συνέχεια. Εἶναι δύσκολο γεγονὸς …
τοὺς ἀνθρώπους νὰ δεχτοῦν τὸν
(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα)

8

1

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… ἡ μετάνοια. Ἀπαιτεῖ ὀντολογικὸ
προβληματισμό. Πρέπει νὰ νιώσει ὁ
ἄνθρω πος τὴν πτώση τῆς φύσης
του, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχαῖο προπτωτικὸ κάλλος του, καθὼς καὶ τὴν «νέα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Φεβρουάριο)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Καλησπέρα σας. Θὰ ’θελα νὰ
σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν σημερινὴ
φιλοξενία σας. Σήμερα ἐπισκέφτηκα
γιὰ πρώτη μου φορὰ "ξύπνια" τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ραφαήλ. Τὴν χαρά
μου γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀντίκρισα σήμερα
καὶ τὸ πόσο ὄμορφα καὶ τυχερὴ ἐνοίωσα θέλω νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ
τὴν μοιραστῶ μαζί σας, ὅπως ἔκαναν καὶ ἄλλοι πρὶν ἀπὸ μένα.
Καταρχήν, ὀνομάζομαι Κυριακὴ
καὶ εἶμαι 42 ἐτῶν, εἶμαι διαζευγμένη
καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μεγαλώνω μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς ἕνα παιδί,
14 ἐτῶν τώρα, τὸ ὁποῖο εἶναι κοντὰ
στὸν Θεό, εἶναι παπαδάκι
ἀπὸ 7 ἐτῶν καὶ εἶμαι εἰλικρινὰ πολὺ χαρούμενη
γιὰ αὐτὸ γιατί νοιώθω τυχερή. Πρὶν 4,5 περίπου
μῆνες εἶδα στὸ ὄνειρό μου
ὅτι καθὼς ἔφευγα ἀπὸ τὸ
πατρικό μου σπίτι ἕνας ἀνεμοστρόφυλλος δημιουργήθηκε μπροστά μου, τότε
ἐμφανίστηκε ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἕνας μελαχροινὸς ὄμορφος νέος ποὺ μὲ ἔπιασε ἀπὸ τὸ μπράτσο, "σὲ κ υνηγᾶνε"
μοῦ εἶπε καὶ μὲ ἔσπρωξε νὰ μπῶ σὲ
μιὰ σπηλιὰ-ἐκκλησία ποὺ ἀκριβῶς
στὴν μέση ὑπήρχε μία εἰκόνα ξύλινη
πρὸς προσκύνημα μὲ χρυσὸ φόντο
μὲ ἕναν μοναχὸ μὲ μαῦρο ράσο καὶ
κομποσκοίνι στὰ χέρια. "Προσκύνησε" μοῦ εἶπε ὁ νέος καὶ τὸ ἔκανα
προσπαθώντας νὰ διαβάσω γρήγορα τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, τὴν ὥρα
ποὺ μὲ τραβοῦσε ὁ νέος νὰ μὲ βγάλει ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἀπὸ διαφορετικὴ εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς διάβασα
Ἁγ. Ραφαήλ, δὲν ἤμουν σίγουρη ὅμως καὶ τοῦ ζήτησα νὰ τὸ ξαναδῶ ...
μὲ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν σπηλιὰ καὶ μοῦ

εἶπε ὅτι "ὅλα καλὰ θὰ πᾶνε τώρα".
Μίλησα μὲ τὴν μητέρα μου γιὰ τὸ ὄνειρό μου, ποὺ μὲ καθησύχασε ὅτι
εἶναι καλὸ καὶ ἔψαξε νὰ μοῦ βρεῖ
καὶ νὰ μοῦ ἀγοράσει τὴν εἰκόνα τοῦ
Ἁγ. Ραφαήλ. Μοῦ τὴν ἔφερε ἀλλὰ
δὲν ἦταν ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ποὺ εἶχα δεῖ, πίστεψα ὅτι ἴσως εἶδα ἄλλον
Ἅγιο. Μετὰ ἀπὸ 4 μῆνες, καὶ μετὰ
ἀπὸ 3 μῆνες συμπτωμάτων ποὺ μαρτυροῦσαν ὅτι κάτι δὲν πήγαινε καλὰ μὲ τὴν ὑγεία μου, βρέθηκα στὸ
νοσοκομεῖο. Στὴν ἀναμονὴ τῶν
προεγχειρητικῶν ἐξετάσεων, δίπλα
μου μία κυρία ὀνόματι Ἐλεοῦσα, ἐκεῖ ποὺ μιλούσαμε βγάζει
μία εἰκονίτσα ἀπὸ τὴν
τσάντα της, "τὴν ξέρεις αὐτὴ τὴν εἰκόνα;". Κοιτάζω
καὶ βλέπω τὸν Ἅγ. Ραφαὴλ μὲ τὴν Ἁγ. Εἰρήνη καὶ
τὸν Ἅγ. Νικόλαο. Σαστισμένη κοιτάζω τὴν εἰκόνα
καὶ τῆς ἐξηγῶ τί μοῦ εἶχε
συμβεῖ ... . "Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο" μοῦ λέει. ... Ἦταν ἐκεῖ ... , μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι μαζί μου, συνέχεια ἦταν ... γιατί καὶ στὸν ὄροφο ποὺ ἦταν τὸ δωμάτιό μου ἡ εἰκόνα Του ἦταν ἐκεῖ. Ἤθελα λοιπὸν νὰ πάω
στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ, ἀλλὰ ἡ Μυτιλήνη εἶναι μακρυὰ ... ἔμαθα ὅμως μετὰ ἀπὸ ἔρευνα γιὰ τὴν Ἱ.
Μονὴ στὸ Ἄνω Σούλη, μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση λοιπὸν βρέθηκα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ... καὶ
ἀντίκρισα τὸν Βράχο ποὺ στὸ ὄνειρό μου εἶχα ἐκλάβει ὡς σπηλιὰ τὶς
δυὸ εἰσόδους τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ
σημαντικότερο τὸν μοναδικὸ τρόπο
ἁγιογράφησης τῆς εἰκόνας τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ ποὺ εἶναι ἡ ἰσχυρὴ παρουσία καὶ προφανῶς στὸ ὄνειρό
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παγκόσμιου πολέμου ἡ Γερμανία εἶχε πανίσχυρη ἐπιρροὴ στοὺς νεότουρκους ποὺ κατέλαβαν τὴν ἐξουσία μετὰ τὴν κατάρρευση τὴν πολυεθνικῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ὄθων
Λίμαν Φὸν Σάντερς ὕπηρξε ἀρχιστράτηγος τοῦ Ὀθωμανικοῦ στρατοῦ μὲ στόχο νὰ προωθήσει τὰ συμφέροντα τῆς Γερμανίας στὴν Μέση
Ἀνατολή. Στὸν δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο ἡ ἐπιτήδεια οὐδετερότητα
τῆς Τουρκίας ὑποστήριξε οὐσιαστικὰ τὴν Γερμανία. Ἡ Τουρκία ὑπέγραψε σύμφωνο φιλίας μὲ τὴ ναζιστικὴ Γερμανία τὸν Ἰούλιο τοῦ 1941.
Μόνο τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στὶς 23
Φεβρουαρίου 1945 ἡ Τουρκία «κήρυξε τὸν πόλεμο στὴν Γερμανία» ὅταν ἡ ἥττα τοῦ ἄξονα ἦταν πλέον
δεδομένη καὶ βέβαιη. Στὴν σύγχρονη ἐποχή, λοιπόν, ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ «τὸ μακρὺ χέρι» τῆς Γερμανίας.
Καὶ ἂς ἔρθουμε τώρα στὰ μαρτύρια
τῶν Ἁγίων μας Ραφαήλ, Νικολάου
καὶ Εἰρήνης, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ἀποκάλυψε στὴν Βασιλικὴ
Ράλλη (εὐλαβῆ γυναίκα ἡ ὁποία κάτειχε τὸ κτῆμα στὸ ὁποῖο εὑρέθησαν
οἱ Τάφοι καὶ ἡ ἀρχαία Μονὴ τῶν
Ἁγίων) τὰ ἐξῆς: «Βασιλική, στὴ Θερμὴ ὑπήρχε ἕνας Γερμανὸς γιατρός, ὁ
Ντόκτορ ΣΒΕΪΤΣΕΡ. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι πῆραν τὴν Λέσβο, αὐτὸς ἔγινε ἀμέσως φίλος τῶν Τούρκων καὶ κακὸς σύμβουλός τους. Αὐτὸς τοὺς ἔβαλε στὸ μυαλὸ τὴν ὑποψία ὅτι εἴχαμε ἀναμιχθεῖ στὸ κίνημα καὶ βοηθούσαμε τοὺς ἀντάρτες. Αὐτὸς ἦταν
κι’ ὁ διερμηνέας τους, ὅταν ἀνέβηκαν στὸ μοναστήρι καὶ μᾶς ἔκαναν
τὴν ἀνάκριση. Ἦταν ὁ Γερμανὸς
ΣΒΕΪΤΣΕΡ μαζὶ μὲ τοὺς βασανιστές
μας ὡς τὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου μας»
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Βασιλικῆς Ράλ-

λη, «Καρυές, ὁ λόφος τῶν Ἁγίων»,
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 1998, σελ. 123)
ΠΟΣΟ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΕ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ;

«Σὲ μία πρωτοφανῆ κίνηση στὰ
χρονικὰ λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. προχώρησε ὁ
Κοσμήτορας (;) τῆς Σχολῆς κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ἀπομακρύνοντας τὸ προσκυνητάρι τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ! Τὸ ἔμβλημα τῆς Σχολῆς, τὸ
προσκυνητάρι ποὺ ἔστεκε δεκαετίες
μπροστὰ στὴν εἴσοδο, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους, ἄγνωστο γιατί. Πηγὲς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς ἔλεγαν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση
ἔγινε ἐνόψει της ἵδρυσης Σχολῆς Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸν ἴδιο χῶρο.
… Στὸ ἴδιο πνεῦμα ἄλλωστε, μὴν ξεχνᾶμε, εἶναι καὶ ἡ πρόθεση ἀπόκρυψης τῶν χριστιανικῶν συμβόλων ἀπὸ τὴν Ροτόντα στὴ Θεσσαλονίκη...». Ἀναφορικά μὲ τὴ Ροτόντα, ὁ
∆ήμαρχος Θὲσ/νίκης κ. Μπουτάρης
πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «θὰ ζητήσω νὰ σκεπαστοῦν ἡ τράπεζα καὶ ὁ σταυρός, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ τουρίστες» (Πηγή: romfea.gr)
Σχόλιο:Ἡ Πίστη μας δὲν ἀνήκει σὲ
ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ψυχῆς μας ποὺ τὰ ἀλλάζουμε ἐὰν δὲν
ἀρέσουν ἢ ἐνοχλοῦν τοὺς ἄλλους.
Καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὰ Ἱερά μας
Σύμβολα καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας.
Ὁ τουρίστας ἢ ὁ ἀλλόθρησκος εἶναι
ποὺ πρέπει νὰ σεβαστεῖ τὴν κουλτούρα καὶ τὴ θρησκεία τῆς χώρας
ποὺ τὸν φιλοξενεῖ. Ἐνῶ, ἐὰν ἐνο-
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Πιάνα, μοῦ εἶπε ὁ Ἀντώνης. Οὔτε
στὴν Ἁλωνίσταινα. Εἶναι φευγάτοι
– Ἂς μὴν εἶναι κανείς, ἀποκρίθηκα.
Ὁ τόπος σὲ λίγο θὰ γιομίση παλληκάρια. Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴν λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ πάρη
πίσω τὴν ὑπογραφή του». Ἰδοὺ ποιὰ ἦταν ἡ ἀκατανίκητη δύναμη ποὺ
εἶχαν οἱ εὐσεβεῖς ἀγωνιστές. Ἂς
φανταστοῦμε τὶ θὰ ἔλεγε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (καὶ οἱ ἄλλοι ἀγωνιστὲς) ἂν ζοῦσε σήμερα, βλέποντας τὴν κατάντια μας! Μᾶλλον θὰ
ντρεπόταν γιὰ τοὺς ἀπογόνους του!

διότι δὲν τὸν πιστεύω τὸν Χριστό,
ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τῶν ἀργιῶν αὐτῶν.
Ἀλλά, ὅλα τὰ ἀπολαμβάνεις, ὅλα τὰ
μαζεύης, ὅλα τὰ γεύεσαι καὶ Αὐτὸς
ποὺ εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ
ἀπολαμβάνεις, τὸν ἀπορρίπτης. Ἄραγε, εἶσαι ἕνας ψεύτης, ΑΘΕΟΣ.
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ … ΓΕΡΜΑΝΙΑ

φος στὶς δυτικὲς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ὄχι ἁπλὰ «δὲν κάνουν κάτι»
νὰ σταματήσουν τὶς πρωτοφανεῖς
στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος θηριωδίες, ἀλλὰ τὶς ὑποστηρίζουν!
∆εῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση «ἔγινε ἐπίδειξη δύναμης τῶν φονιάδων τζιχαντιστῶν στὴ Mosul, μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα ὀχήματα τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ…» Ὥρα εἶναι νὰ μᾶς
ποῦν ὅτι τὰ «ἔκλεψαν» σὲ κάποια
Λαϊκὴ Ἀγορὰ καὶ ὅταν περνοῦσαν
ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Σαουδικὴ
Ἀραβία…, νόμισαν ὅτι εἶναι ἀσθενοφόρα… 2.300 ὑπερσύχρονα ἀμερικανικὰ στρατιωτικὰ ὀχήματα Humvee,
τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ, διαθέτει καὶ μάλιστα τὰ ἐκθέτει, ἡ ISIS, ἡ
ὀργάνωση τοῦ «ἰσλαμικοῦ κράτους
τῶν τζιχαντιστῶν» ποὺ δῆθεν πολεμοῦν οἱ «πολιτισμένοι τῆς δύσης»
(Ἰστολ. attikanea) Καὶ ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς οἱ δυτικοὶ σύμμαχοι τῶν ἰσλαμιστῶν δολοφόνων αὐτοπροσδιορίζονται … «Χριστιανοί»!!!

μου δὲν εἶχα προσέξει στὴν προσπάθειά μου νὰ διαβάσω τὸ ὄνομα
τῆς Ἁγ. Εἰρήνης καὶ Ἁγ. Νικολάου.
Νοιώθω ὅτι μοῦ δόθηκε ἕνα πολὺ
σημαντικὸ δῶρο, μία ἀτράνταχτη ἐπιβεβαίωση ὅτι αὐτὸ ποὺ πιστεύω
καὶ παρόλο τὸν πόλεμο ποὺ δεχόμαστε γιὰ τὴν πίστη μας εἶναι
ΑΛΗΘΙΝΟ καὶ ΖΩΝΤΑΝΟ ...
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ
Κυριακὴ Σ., Κερατέα Ἀττικῆς.
ΑΙ ∆ΥΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα καὶ γίνεται
ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὰ
Ἅγια Θεοφάνεια καὶ γίνεται ἀποχὴ
ἀπὸ τὴν ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὸ Ἅγιον
Πάσχα καὶ γίνεται ἀποχὴ ἀπὸ τὴν
ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ;
Η ΑΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Τὰ
Χριστούγεννα ἑορτάζουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἑορτάζουμε τὴν Βάπτιση τοῦ
Χριστοῦ. Τὸ Ἅγιον Πάσχα ἑορτάζουμε τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ αἰτία εἶναι ὁ Χριστός, ἐσὺ ποὺ δηλώνεις ὅτι εἶσαι
ΑΘΕΟΣ, γιατί συμμετέχεις στὶς Ἑορτὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ δὲν Τὸν
πιστεύεις; Ἀφοῦ εἶσαι ΑΘΕΟΣ γιατί
δὲν ἐργάζεσαι τὶς ἑορταστικὲς ἡμέρες, τοῦ Χριστοῦ; ∆ιότι ἐὰν πράγματι εἶσαι ἄθεος, αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ
εἶναι ἀργία γιὰ τοὺς Χριστιανούς,
ἐσὺ πρέπει νὰ ἐργάζεσαι. Ἐὰν εἶσαι
στὸ ∆ημόσιο ποὺ οἱ ἡμέρες αὐτὲς
τῶν Ἑορτῶν εἶναι γενικὴ ἀργία νὰ
μὴν δέχεσαι νὰ παίρνεις τὰ χρήματα
τῆς ἀργίας. Νὰ πεῖς ὅτι ἐγὼ δὲν δέχομαι τὰ χρήματα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν,

Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ὄθων
Λίμαν Φὸν Σάντερς μὲ τὸν Κεμὰλ

«Ἀδειάστε τὴν Μικρὰ Ἀσία ἀπὸ τὰ
ἰθαγενῆ στοιχεῖα ποὺ σᾶς στέκονται
ἐμπόδιο, ἔλεγε ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἡ
Πρωσικὴ κυβέρνηση στοὺς Ταλαὰτ
καὶ Ἐμβέρ. Εἴμαστε δάσκαλοι στὴν
τέχνη τῆς ἐκκένωσης. Καὶ ἐμεῖς θὰ
ἀντικαταστήσουμε τοὺς σκύλους
τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ταραχοποιοὺς
καὶ ἄχρηστους μὲ καλοὺς καὶ τίμιους
Γερμανούς, ὑποταγμένους καὶ ὑπάκουους, οἱ ὁποῖοι θὰ σᾶς ἀποδώσουν
στὸ ἑκατονταπλάσιο αὐτὸ ποὺ ἡ ἐξαφάνιση τῶν Ἑλλήνων θὰ σᾶς ἔχει
στερήσει. Καὶ τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση θὰ εἶναι γιὰ σᾶς σημαντικότερα ἀπὸ ὅ,τι ὅλοι οἱ θησαυροὶ
τοῦ χαλίφη». Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Berlin
– Bagdad» τοῦ Gerhard Albert Pitter
(1929-2015) ὅπως ἀποδίδεται στὸ
βιβλίο «Τουρκία καὶ Ἀνατολικὰ ζητήματα» τοῦ Θεόδωρου Μπατρακούλη, ἐκδόσεις Ἰνφογνώμων σελίδα 321. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου
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Ἰσχυρὸ σὸκ προκάλεσε σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, πρὶν λίγες ἑβδομάδες,
ἡ φρικτὴ φωτογραφία πνιγμένου
τρίχρονου παιδιοῦ μετανάστη, τὸ ὁποῖο ἔχασε τὴ ζωή του, μαζὶ μὲ τὰ
μέλη τῆς οἰκογένειάς του καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέβρασε ἡ θάλασσα στὰ παράλια τῆς Τουρκίας. Τὸ ἴδιο καὶ χειρότερο σὸκ προκάλεσε φωτογραφία
μιᾶς μικρῆς ἀπὸ τὴ μαρτυρικὴ Συρία νὰ κρατᾶ ἀγκαλιὰ τὸ ἀποκεφαλισμένο σῶμα τῆς μικρῆς ἀδελφῆς της
ἀπὸ τοὺς δαιμονικοὺς καὶ παρανοϊκοὺς «μαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ»! Εἶναι
δύο ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἄλλες «γροθιὲς
στὸ στομάχι» τῆς «πολιτισμένης»
ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ μὲ μακάρια ἀπάθεια τὸ ἀνείπωτο δράμα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθοῦν καὶ
νὰ ζοῦν σὲ χῶρες ποὺ κυριαρχοῦν
τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, τὰ ὁποῖα
«ἀγωνίζονται» νὰ μετατρέψουν τὸν
πλανήτη σὲ κόλαση τοῦ «κράτους
τοῦ Ἀλλάχ». Εἶναι ὁ μεγάλος κόλα-

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ
∆ικαιώνεται ἡ ἡμερίδα, τὴν ὁποία
διοργάνωσε τὸν Ἰούνιο ἡ «Ἑστία
Πατερικῶν Μελετῶν» καθὼς εἰς τὰ
σχέδια τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ
εἶναι ἡ κατάργησις τοῦ ἔντυπου χρήματος. Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς 19-9-2015: «ὅπως εἶχε γραφτεῖ τὸν Ἰούνιο, ἐκ τῶν βασικῶν θεμάτων ποὺ τέθηκαν ἐπὶ τάπητος στὴ
φετινὴ συνεδρίαση ἦταν: Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν, τὰ θέματα τῆς
Οὐκρανίας, τὰ θέματα τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ ἡ προώθηση
τῶν προσφυγικῶν ρευμάτων πρὸς
τὴν Εὐρώπη. Καί, ὢ τοῦ θαύματος,
στὴ ∆ανία, ἤδη ὑλοποιεῖται ἡ κα-
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τάργηση τῶν μετρητῶν, στὴ Γερμανία προωθεῖται καὶ ἕπεται συνέχεια,
ἡ ὁποῖα ἀναφέρθηκε πέρυσι, ὅταν
διέρρευσαν συνομιλίες ἀπὸ τὴν περσινὴ συνεδρίαση: «Μὲ τρία ὅπλα, τὰ
ὁποῖα εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευση, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος καὶ οἱ μαζικὲς ἐπιδημίες θὰ μπορέσουμε νὰ μειώσουμε τὸν ἀριθμὸ τοῦ παγκόσμιου
πληθυσμοῦ», ἀναφέρουν τὰ δημοσιεύματα ὅτι ἀκούστηκε στὴ συνεδρίαση. Συνάμα ἔγινε λόγος καὶ γιὰ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις ἐντὸς πολλῶν
κρατῶν, ὅπως μαῦροι ἐνάντια στοὺς
λευκοὺς στὶς ΗΠΑ, μουσουλμάνοι ἐναντίον Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη».
Σημείωση: Καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ
κλείσιμο τῶν Τραπεζῶν καὶ τὴν μαζικὴ προπαγάνδα -καὶ σταδιακὰ ἐπιβολὴ- τῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες,
προετοιμάζεται μεθοδικὰ ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν.

ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους καὶ
ἐπιστήμονες «ἀνθρώπους τοῦ Αἰγαίου», ἤτοι πρόγονους τῶν Τούρκων. Μάλιστα φροντίζει νὰ τοὺς
στήνει καὶ ἀγάλματα! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν
πόλη Μούγλας, ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο, στὴ νοτιοδυτικὴ Τουρκία, ἔγιναν παρουσία ὅλων
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν μὲ μιὰ μεγαλοπρεπῆ τελετὴ τὰ ἀποκαλυπτήρια
τοῦ … «Τούρκου» φιλοσόφου καὶ ἐπιστήμονα, Ἱπποκράτη, ὁ ὁποῖος
σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ Αἰγαίου» δηλαδὴ τουρκικῆς καταγωγῆς»!
Ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως τόνισε πὼς
μετὰ τὸν Ἡρόδοτο, τιμᾶται ὁ Ἱπποκράτης «γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ «ἄνθρωποι τοῦ Αἰγαίου», ποὺ ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα ἔδειξαν στὸν κόσμο τὶς
οἰκουμενικὲς ἀξίες»!! Κατόπιν μίλησε ὁ πρόεδρος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιμελητηρίου, ὁ ὁποῖος τόνισε, πὼς ὁ
Ἱπποκράτης διδάχτηκε τὴν «ἰατρικὴ
ἐπιστήμη … ἀπὸ ὀνομαστοὺς Τούρκους δασκάλους»! (Ἰστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ). Νὰ γελάει κανεὶς ἢ νὰ κλαίει;
Μᾶλλον τὸ δεύτερο, καὶ φυσικὰ γιὰ
τὴ δική μας ἀδράνεια, ἀφήνοντας,
ἀδιαμαρτύρητα, ὅλους αὐτοὺς τοὺς
«κλέφτες» νὰ μᾶς κλέβουν τὰ «τζιβαϊρικά» μας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης.

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Οἱ ἀδηφάγοι γείτονές μας (Βόρειοι,
δυτικοί, ἀνατολικοί, κλπ) «ροκανίζουν» τὴν Πατρίδα μας! Γιὰ τὴν ὤρα κλέβουν, μὲ τὸν πλέον ἀδιάντροπο τρόπο, τὴν πλούσια ἱστορία μας.
Εἶναι γνωστὸ τί γίνεται μὲ τοὺς σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι «σμιλεύουν» καὶ
στήνουν ἀγάλματα εὐκλεῶν Ἑλλήνων, ὡς δῆθεν «Μακεδόνων». Πιστὸς μιμητής τους ἡ ἀεὶ ἐχθρός μας
τουρκία, ἡ ὁποία «βάπτισε» τοὺς

Παγκόσμιες ἡμέρες. Πρόκειται γιὰ
νέα μόδα ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ αὐξάνει συνεχῶς σαν
… ἐπιδημία. Θέλουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς
νὰ εἶναι οἱ νέες ἑορτές μας καὶ νὰ
εἶναι «τὸ κάτι ἄλλο» στὴ ζωή μας.
Σαφῶς παραθεωροῦν καὶ παραμερίζουν τὶς θρησκευτικὲς καὶ τὶς ἐθνικές μας ἑορτές, μὲ ἕνα «ἄλλο» νόημα
καὶ μιὰ «ἄλλη» κουλτούρα, κι’ αὐτὸ
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ποὺ ζητοῦν εἶναι νὰ ἀνήκουν σὲ ὅλους πέραν ἀπὸ θρησκεῖες, ἐθνικὰ
γεγονότα καὶ παραδόσεις. Ἔρχονται ξαφνικά, ἀκόμη δὲ καὶ ἀπὸ τὸ
πουθενὰ γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν σὲ ὅλους ἀδιακρίτως ἀνεξάρτητα τί αὐτοὶ πιστεύουν καὶ ποῦ ἀνήκουν. Τὸ
ἑορταζόμενο γεγονὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ κάτι ἐνδιαφέρον καὶ σοβαρό, ὡς τὸ πλέον ἀστεῖο, γελοῖο καὶ
ἀνήθικο ἀκόμη. Ὅποτε καὶ τὸ μήνυμα ποὺ περνοῦν εἶναι ἀνάλογο. Εἶναι φανερό, ὅτι, ἔστω κι’ ἀνεπαίσθητα, σὲ ὁδηγοῦν κάπου… –Παγκόσμια ἡμέρα τῆς Μπριζόλας (14-3)
καὶ λίγο μετὰ – Ἡ Παγκόσμια ἡμέρα ἀποχῆς ἀπὸ τὸ Κρέας (20-3) –
Παγκόσμια ἡμέρα δράσης γιὰ τὴν
ἀποποινικοποίηση τῆς κάνναβης
(1ο Σάββατο τοῦ Μαΐου) – Παγκόσμια ἡμέρα ὁμοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας (27-6) – Παγκόσμια ἡμέρα
ὀργασμοῦ (8-8) Παγκόσμια ἡμέρα
τοῦ ἀνέμου (15-6) Παγκόσμια ἡμέρα τῆς πετσέτας (25-5) – Παγκόσμια
ἡμέρα μονῆς κάλτσας (27-3) – Παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῶν κουνουπιῶν (20-8) – Παγκόσμια ἡμέρα ἄρτου
(16-10) – Παγκόσμια ἡμέρα ζυμαρικῶν (25-10) – Παγκόσμια ἡμέρα ἀβγοῦ (14-10). Οἱ ξένοι δὲν ἔχουν ἑορτὲς καὶ προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν δικές τους ἑορτὲς καὶ ἐμεῖς
δυστυχῶς τοὺς ἀκολουθοῦμε. ∆ίκαιο εἶχε ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ποὺ μᾶς ἀποκαλοῦσε «Εὐρωλιγούρηδες». Ἀγαπητοί μου, ἡ Ἑλλάδα μας κάθε ἡμέρα
ἑορτάζει Ἁγίους τῆς Πίστης μας καὶ
ἥρωες τῆς Πατρίδος μας. Νὰ μὴν ἀφεθοῦμε στὶς ἀνούσιες, ψυχοφθόρες,
καταθλιπτικὲς ἐπιταγὲς τῆς «μόδας»
ποὺ ἐπιβάλουν τὰ διεθνῆ κυκλώματα ὁμογενοποίησης, ἀποχαύνωσης
καὶ ἀποκτήνωσης τῶν λαῶν. Ἀδελφοί, κρατᾶτε τὶς Παραδόσεις μας!

Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΕΒΕΙΑ
Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ περνάει τὸν τελευταῖο καιρὸ μία ἀπὸ τὶς τραγικότερες περιόδους τῆς ἱστορίας της. Ἀνεύθυνοι, ἐπίορκοι, ἀμοραλιστές, ἀπάτριδες καὶ ἄθεοι πολιτικοὶ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα συνειδητὰ – ἀσυνείδητα στὸ χεῖλος
τῆς καταστροφῆς. Ἡ λέξη
«Θεὸς» ἔχει διαγραφεῖ ἀπὸ
τὸ λ εξιλόγιό
τους. Γιὰ ἐπίκληση βοήθειας
ἄνωθεν οὔτε
λόγος, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς εὐσεβεῖς προγόνους
μας, οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρωσαν τὴν Πατρίδα μὲ τὴν πίστη στὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων. Κλασικὸ παράδειγμα ὁ Γέρος τοῦ Μοριά. ∆εῖτε
ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματά του: «Ἦταν μία ἐκκλησία εἰς τὸν δρόμον, ἡ
Παναγία στὸ Χρυσοβίτσι, καὶ τὸ
καθησιό μου ἦτο ὅπου ἔκλαιγα τὴν
Ἑλλάς… Σίμωσα, ἔδεσα τὸ ἄλογό
μου σ’ ἕνα δένδρο, μπῆκα μέσα καὶ
γονάτισα. Παναγία μου, εἶπα ἀπὸ
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου καὶ τὰ μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου,
βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς
Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦν. Ἔκανα τὸ
Σταυρό μου, ἀσπάσθηκα τὴν εἰκόνα
της, βγῆκα ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι, πήδηξα στὸ ἄλογό μου καὶ ἔφυγα. Σὲ λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν ὀχτὼ
ἁρματωμένοι, ὁ ἐξάδελφός μου ὁ
Ἀντώνης Κολοκοτρώνης καὶ ἑπτὰ
ἀνήψια του. Κανεὶς δὲν εἶναι στὴν
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τάργηση τῶν μετρητῶν, στὴ Γερμανία προωθεῖται καὶ ἕπεται συνέχεια,
ἡ ὁποῖα ἀναφέρθηκε πέρυσι, ὅταν
διέρρευσαν συνομιλίες ἀπὸ τὴν περσινὴ συνεδρίαση: «Μὲ τρία ὅπλα, τὰ
ὁποῖα εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευση, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος καὶ οἱ μαζικὲς ἐπιδημίες θὰ μπορέσουμε νὰ μειώσουμε τὸν ἀριθμὸ τοῦ παγκόσμιου
πληθυσμοῦ», ἀναφέρουν τὰ δημοσιεύματα ὅτι ἀκούστηκε στὴ συνεδρίαση. Συνάμα ἔγινε λόγος καὶ γιὰ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις ἐντὸς πολλῶν
κρατῶν, ὅπως μαῦροι ἐνάντια στοὺς
λευκοὺς στὶς ΗΠΑ, μουσουλμάνοι ἐναντίον Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη».
Σημείωση: Καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ
κλείσιμο τῶν Τραπεζῶν καὶ τὴν μαζικὴ προπαγάνδα -καὶ σταδιακὰ ἐπιβολὴ- τῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες,
προετοιμάζεται μεθοδικὰ ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν.

ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους καὶ
ἐπιστήμονες «ἀνθρώπους τοῦ Αἰγαίου», ἤτοι πρόγονους τῶν Τούρκων. Μάλιστα φροντίζει νὰ τοὺς
στήνει καὶ ἀγάλματα! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν
πόλη Μούγλας, ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο, στὴ νοτιοδυτικὴ Τουρκία, ἔγιναν παρουσία ὅλων
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν μὲ μιὰ μεγαλοπρεπῆ τελετὴ τὰ ἀποκαλυπτήρια
τοῦ … «Τούρκου» φιλοσόφου καὶ ἐπιστήμονα, Ἱπποκράτη, ὁ ὁποῖος
σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ Αἰγαίου» δηλαδὴ τουρκικῆς καταγωγῆς»!
Ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως τόνισε πὼς
μετὰ τὸν Ἡρόδοτο, τιμᾶται ὁ Ἱπποκράτης «γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ «ἄνθρωποι τοῦ Αἰγαίου», ποὺ ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα ἔδειξαν στὸν κόσμο τὶς
οἰκουμενικὲς ἀξίες»!! Κατόπιν μίλησε ὁ πρόεδρος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιμελητηρίου, ὁ ὁποῖος τόνισε, πὼς ὁ
Ἱπποκράτης διδάχτηκε τὴν «ἰατρικὴ
ἐπιστήμη … ἀπὸ ὀνομαστοὺς Τούρκους δασκάλους»! (Ἰστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ). Νὰ γελάει κανεὶς ἢ νὰ κλαίει;
Μᾶλλον τὸ δεύτερο, καὶ φυσικὰ γιὰ
τὴ δική μας ἀδράνεια, ἀφήνοντας,
ἀδιαμαρτύρητα, ὅλους αὐτοὺς τοὺς
«κλέφτες» νὰ μᾶς κλέβουν τὰ «τζιβαϊρικά» μας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης.

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Οἱ ἀδηφάγοι γείτονές μας (Βόρειοι,
δυτικοί, ἀνατολικοί, κλπ) «ροκανίζουν» τὴν Πατρίδα μας! Γιὰ τὴν ὤρα κλέβουν, μὲ τὸν πλέον ἀδιάντροπο τρόπο, τὴν πλούσια ἱστορία μας.
Εἶναι γνωστὸ τί γίνεται μὲ τοὺς σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι «σμιλεύουν» καὶ
στήνουν ἀγάλματα εὐκλεῶν Ἑλλήνων, ὡς δῆθεν «Μακεδόνων». Πιστὸς μιμητής τους ἡ ἀεὶ ἐχθρός μας
τουρκία, ἡ ὁποία «βάπτισε» τοὺς

Παγκόσμιες ἡμέρες. Πρόκειται γιὰ
νέα μόδα ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ αὐξάνει συνεχῶς σαν
… ἐπιδημία. Θέλουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς
νὰ εἶναι οἱ νέες ἑορτές μας καὶ νὰ
εἶναι «τὸ κάτι ἄλλο» στὴ ζωή μας.
Σαφῶς παραθεωροῦν καὶ παραμερίζουν τὶς θρησκευτικὲς καὶ τὶς ἐθνικές μας ἑορτές, μὲ ἕνα «ἄλλο» νόημα
καὶ μιὰ «ἄλλη» κουλτούρα, κι’ αὐτὸ
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ποὺ ζητοῦν εἶναι νὰ ἀνήκουν σὲ ὅλους πέραν ἀπὸ θρησκεῖες, ἐθνικὰ
γεγονότα καὶ παραδόσεις. Ἔρχονται ξαφνικά, ἀκόμη δὲ καὶ ἀπὸ τὸ
πουθενὰ γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν σὲ ὅλους ἀδιακρίτως ἀνεξάρτητα τί αὐτοὶ πιστεύουν καὶ ποῦ ἀνήκουν. Τὸ
ἑορταζόμενο γεγονὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ κάτι ἐνδιαφέρον καὶ σοβαρό, ὡς τὸ πλέον ἀστεῖο, γελοῖο καὶ
ἀνήθικο ἀκόμη. Ὅποτε καὶ τὸ μήνυμα ποὺ περνοῦν εἶναι ἀνάλογο. Εἶναι φανερό, ὅτι, ἔστω κι’ ἀνεπαίσθητα, σὲ ὁδηγοῦν κάπου… –Παγκόσμια ἡμέρα τῆς Μπριζόλας (14-3)
καὶ λίγο μετὰ – Ἡ Παγκόσμια ἡμέρα ἀποχῆς ἀπὸ τὸ Κρέας (20-3) –
Παγκόσμια ἡμέρα δράσης γιὰ τὴν
ἀποποινικοποίηση τῆς κάνναβης
(1ο Σάββατο τοῦ Μαΐου) – Παγκόσμια ἡμέρα ὁμοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας (27-6) – Παγκόσμια ἡμέρα
ὀργασμοῦ (8-8) Παγκόσμια ἡμέρα
τοῦ ἀνέμου (15-6) Παγκόσμια ἡμέρα τῆς πετσέτας (25-5) – Παγκόσμια
ἡμέρα μονῆς κάλτσας (27-3) – Παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῶν κουνουπιῶν (20-8) – Παγκόσμια ἡμέρα ἄρτου
(16-10) – Παγκόσμια ἡμέρα ζυμαρικῶν (25-10) – Παγκόσμια ἡμέρα ἀβγοῦ (14-10). Οἱ ξένοι δὲν ἔχουν ἑορτὲς καὶ προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν δικές τους ἑορτὲς καὶ ἐμεῖς
δυστυχῶς τοὺς ἀκολουθοῦμε. ∆ίκαιο εἶχε ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ποὺ μᾶς ἀποκαλοῦσε «Εὐρωλιγούρηδες». Ἀγαπητοί μου, ἡ Ἑλλάδα μας κάθε ἡμέρα
ἑορτάζει Ἁγίους τῆς Πίστης μας καὶ
ἥρωες τῆς Πατρίδος μας. Νὰ μὴν ἀφεθοῦμε στὶς ἀνούσιες, ψυχοφθόρες,
καταθλιπτικὲς ἐπιταγὲς τῆς «μόδας»
ποὺ ἐπιβάλουν τὰ διεθνῆ κυκλώματα ὁμογενοποίησης, ἀποχαύνωσης
καὶ ἀποκτήνωσης τῶν λαῶν. Ἀδελφοί, κρατᾶτε τὶς Παραδόσεις μας!

Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΕΒΕΙΑ
Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ περνάει τὸν τελευταῖο καιρὸ μία ἀπὸ τὶς τραγικότερες περιόδους τῆς ἱστορίας της. Ἀνεύθυνοι, ἐπίορκοι, ἀμοραλιστές, ἀπάτριδες καὶ ἄθεοι πολιτικοὶ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα συνειδητὰ – ἀσυνείδητα στὸ χεῖλος
τῆς καταστροφῆς. Ἡ λέξη
«Θεὸς» ἔχει διαγραφεῖ ἀπὸ
τὸ λ εξιλόγιό
τους. Γιὰ ἐπίκληση βοήθειας
ἄνωθεν οὔτε
λόγος, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς εὐσεβεῖς προγόνους
μας, οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρωσαν τὴν Πατρίδα μὲ τὴν πίστη στὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων. Κλασικὸ παράδειγμα ὁ Γέρος τοῦ Μοριά. ∆εῖτε
ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματά του: «Ἦταν μία ἐκκλησία εἰς τὸν δρόμον, ἡ
Παναγία στὸ Χρυσοβίτσι, καὶ τὸ
καθησιό μου ἦτο ὅπου ἔκλαιγα τὴν
Ἑλλάς… Σίμωσα, ἔδεσα τὸ ἄλογό
μου σ’ ἕνα δένδρο, μπῆκα μέσα καὶ
γονάτισα. Παναγία μου, εἶπα ἀπὸ
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου καὶ τὰ μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου,
βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς
Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦν. Ἔκανα τὸ
Σταυρό μου, ἀσπάσθηκα τὴν εἰκόνα
της, βγῆκα ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι, πήδηξα στὸ ἄλογό μου καὶ ἔφυγα. Σὲ λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν ὀχτὼ
ἁρματωμένοι, ὁ ἐξάδελφός μου ὁ
Ἀντώνης Κολοκοτρώνης καὶ ἑπτὰ
ἀνήψια του. Κανεὶς δὲν εἶναι στὴν
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Πιάνα, μοῦ εἶπε ὁ Ἀντώνης. Οὔτε
στὴν Ἁλωνίσταινα. Εἶναι φευγάτοι
– Ἂς μὴν εἶναι κανείς, ἀποκρίθηκα.
Ὁ τόπος σὲ λίγο θὰ γιομίση παλληκάρια. Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴν λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ πάρη
πίσω τὴν ὑπογραφή του». Ἰδοὺ ποιὰ ἦταν ἡ ἀκατανίκητη δύναμη ποὺ
εἶχαν οἱ εὐσεβεῖς ἀγωνιστές. Ἂς
φανταστοῦμε τὶ θὰ ἔλεγε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (καὶ οἱ ἄλλοι ἀγωνιστὲς) ἂν ζοῦσε σήμερα, βλέποντας τὴν κατάντια μας! Μᾶλλον θὰ
ντρεπόταν γιὰ τοὺς ἀπογόνους του!

διότι δὲν τὸν πιστεύω τὸν Χριστό,
ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τῶν ἀργιῶν αὐτῶν.
Ἀλλά, ὅλα τὰ ἀπολαμβάνεις, ὅλα τὰ
μαζεύης, ὅλα τὰ γεύεσαι καὶ Αὐτὸς
ποὺ εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ
ἀπολαμβάνεις, τὸν ἀπορρίπτης. Ἄραγε, εἶσαι ἕνας ψεύτης, ΑΘΕΟΣ.
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ … ΓΕΡΜΑΝΙΑ

φος στὶς δυτικὲς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ὄχι ἁπλὰ «δὲν κάνουν κάτι»
νὰ σταματήσουν τὶς πρωτοφανεῖς
στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος θηριωδίες, ἀλλὰ τὶς ὑποστηρίζουν!
∆εῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση «ἔγινε ἐπίδειξη δύναμης τῶν φονιάδων τζιχαντιστῶν στὴ Mosul, μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα ὀχήματα τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ…» Ὥρα εἶναι νὰ μᾶς
ποῦν ὅτι τὰ «ἔκλεψαν» σὲ κάποια
Λαϊκὴ Ἀγορὰ καὶ ὅταν περνοῦσαν
ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Σαουδικὴ
Ἀραβία…, νόμισαν ὅτι εἶναι ἀσθενοφόρα… 2.300 ὑπερσύχρονα ἀμερικανικὰ στρατιωτικὰ ὀχήματα Humvee,
τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ, διαθέτει καὶ μάλιστα τὰ ἐκθέτει, ἡ ISIS, ἡ
ὀργάνωση τοῦ «ἰσλαμικοῦ κράτους
τῶν τζιχαντιστῶν» ποὺ δῆθεν πολεμοῦν οἱ «πολιτισμένοι τῆς δύσης»
(Ἰστολ. attikanea) Καὶ ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς οἱ δυτικοὶ σύμμαχοι τῶν ἰσλαμιστῶν δολοφόνων αὐτοπροσδιορίζονται … «Χριστιανοί»!!!

μου δὲν εἶχα προσέξει στὴν προσπάθειά μου νὰ διαβάσω τὸ ὄνομα
τῆς Ἁγ. Εἰρήνης καὶ Ἁγ. Νικολάου.
Νοιώθω ὅτι μοῦ δόθηκε ἕνα πολὺ
σημαντικὸ δῶρο, μία ἀτράνταχτη ἐπιβεβαίωση ὅτι αὐτὸ ποὺ πιστεύω
καὶ παρόλο τὸν πόλεμο ποὺ δεχόμαστε γιὰ τὴν πίστη μας εἶναι
ΑΛΗΘΙΝΟ καὶ ΖΩΝΤΑΝΟ ...
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ
Κυριακὴ Σ., Κερατέα Ἀττικῆς.
ΑΙ ∆ΥΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα καὶ γίνεται
ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὰ
Ἅγια Θεοφάνεια καὶ γίνεται ἀποχὴ
ἀπὸ τὴν ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΑΙΤΙΑ ποὺ ἑορτάζουμε τὸ Ἅγιον
Πάσχα καὶ γίνεται ἀποχὴ ἀπὸ τὴν
ἐργασία; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ;
Η ΑΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Τὰ
Χριστούγεννα ἑορτάζουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἑορτάζουμε τὴν Βάπτιση τοῦ
Χριστοῦ. Τὸ Ἅγιον Πάσχα ἑορτάζουμε τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ αἰτία εἶναι ὁ Χριστός, ἐσὺ ποὺ δηλώνεις ὅτι εἶσαι
ΑΘΕΟΣ, γιατί συμμετέχεις στὶς Ἑορτὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ δὲν Τὸν
πιστεύεις; Ἀφοῦ εἶσαι ΑΘΕΟΣ γιατί
δὲν ἐργάζεσαι τὶς ἑορταστικὲς ἡμέρες, τοῦ Χριστοῦ; ∆ιότι ἐὰν πράγματι εἶσαι ἄθεος, αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ
εἶναι ἀργία γιὰ τοὺς Χριστιανούς,
ἐσὺ πρέπει νὰ ἐργάζεσαι. Ἐὰν εἶσαι
στὸ ∆ημόσιο ποὺ οἱ ἡμέρες αὐτὲς
τῶν Ἑορτῶν εἶναι γενικὴ ἀργία νὰ
μὴν δέχεσαι νὰ παίρνεις τὰ χρήματα
τῆς ἀργίας. Νὰ πεῖς ὅτι ἐγὼ δὲν δέχομαι τὰ χρήματα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν,

Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ὄθων
Λίμαν Φὸν Σάντερς μὲ τὸν Κεμὰλ

«Ἀδειάστε τὴν Μικρὰ Ἀσία ἀπὸ τὰ
ἰθαγενῆ στοιχεῖα ποὺ σᾶς στέκονται
ἐμπόδιο, ἔλεγε ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἡ
Πρωσικὴ κυβέρνηση στοὺς Ταλαὰτ
καὶ Ἐμβέρ. Εἴμαστε δάσκαλοι στὴν
τέχνη τῆς ἐκκένωσης. Καὶ ἐμεῖς θὰ
ἀντικαταστήσουμε τοὺς σκύλους
τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ταραχοποιοὺς
καὶ ἄχρηστους μὲ καλοὺς καὶ τίμιους
Γερμανούς, ὑποταγμένους καὶ ὑπάκουους, οἱ ὁποῖοι θὰ σᾶς ἀποδώσουν
στὸ ἑκατονταπλάσιο αὐτὸ ποὺ ἡ ἐξαφάνιση τῶν Ἑλλήνων θὰ σᾶς ἔχει
στερήσει. Καὶ τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση θὰ εἶναι γιὰ σᾶς σημαντικότερα ἀπὸ ὅ,τι ὅλοι οἱ θησαυροὶ
τοῦ χαλίφη». Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Berlin
– Bagdad» τοῦ Gerhard Albert Pitter
(1929-2015) ὅπως ἀποδίδεται στὸ
βιβλίο «Τουρκία καὶ Ἀνατολικὰ ζητήματα» τοῦ Θεόδωρου Μπατρακούλη, ἐκδόσεις Ἰνφογνώμων σελίδα 321. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου
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Ἰσχυρὸ σὸκ προκάλεσε σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, πρὶν λίγες ἑβδομάδες,
ἡ φρικτὴ φωτογραφία πνιγμένου
τρίχρονου παιδιοῦ μετανάστη, τὸ ὁποῖο ἔχασε τὴ ζωή του, μαζὶ μὲ τὰ
μέλη τῆς οἰκογένειάς του καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέβρασε ἡ θάλασσα στὰ παράλια τῆς Τουρκίας. Τὸ ἴδιο καὶ χειρότερο σὸκ προκάλεσε φωτογραφία
μιᾶς μικρῆς ἀπὸ τὴ μαρτυρικὴ Συρία νὰ κρατᾶ ἀγκαλιὰ τὸ ἀποκεφαλισμένο σῶμα τῆς μικρῆς ἀδελφῆς της
ἀπὸ τοὺς δαιμονικοὺς καὶ παρανοϊκοὺς «μαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ»! Εἶναι
δύο ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἄλλες «γροθιὲς
στὸ στομάχι» τῆς «πολιτισμένης»
ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ μὲ μακάρια ἀπάθεια τὸ ἀνείπωτο δράμα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθοῦν καὶ
νὰ ζοῦν σὲ χῶρες ποὺ κυριαρχοῦν
τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, τὰ ὁποῖα
«ἀγωνίζονται» νὰ μετατρέψουν τὸν
πλανήτη σὲ κόλαση τοῦ «κράτους
τοῦ Ἀλλάχ». Εἶναι ὁ μεγάλος κόλα-

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ
∆ικαιώνεται ἡ ἡμερίδα, τὴν ὁποία
διοργάνωσε τὸν Ἰούνιο ἡ «Ἑστία
Πατερικῶν Μελετῶν» καθὼς εἰς τὰ
σχέδια τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ
εἶναι ἡ κατάργησις τοῦ ἔντυπου χρήματος. Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς 19-9-2015: «ὅπως εἶχε γραφτεῖ τὸν Ἰούνιο, ἐκ τῶν βασικῶν θεμάτων ποὺ τέθηκαν ἐπὶ τάπητος στὴ
φετινὴ συνεδρίαση ἦταν: Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν, τὰ θέματα τῆς
Οὐκρανίας, τὰ θέματα τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ ἡ προώθηση
τῶν προσφυγικῶν ρευμάτων πρὸς
τὴν Εὐρώπη. Καί, ὢ τοῦ θαύματος,
στὴ ∆ανία, ἤδη ὑλοποιεῖται ἡ κα-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Καλησπέρα σας. Θὰ ’θελα νὰ
σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν σημερινὴ
φιλοξενία σας. Σήμερα ἐπισκέφτηκα
γιὰ πρώτη μου φορὰ "ξύπνια" τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ραφαήλ. Τὴν χαρά
μου γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀντίκρισα σήμερα
καὶ τὸ πόσο ὄμορφα καὶ τυχερὴ ἐνοίωσα θέλω νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ
τὴν μοιραστῶ μαζί σας, ὅπως ἔκαναν καὶ ἄλλοι πρὶν ἀπὸ μένα.
Καταρχήν, ὀνομάζομαι Κυριακὴ
καὶ εἶμαι 42 ἐτῶν, εἶμαι διαζευγμένη
καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μεγαλώνω μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς ἕνα παιδί,
14 ἐτῶν τώρα, τὸ ὁποῖο εἶναι κοντὰ
στὸν Θεό, εἶναι παπαδάκι
ἀπὸ 7 ἐτῶν καὶ εἶμαι εἰλικρινὰ πολὺ χαρούμενη
γιὰ αὐτὸ γιατί νοιώθω τυχερή. Πρὶν 4,5 περίπου
μῆνες εἶδα στὸ ὄνειρό μου
ὅτι καθὼς ἔφευγα ἀπὸ τὸ
πατρικό μου σπίτι ἕνας ἀνεμοστρόφυλλος δημιουργήθηκε μπροστά μου, τότε
ἐμφανίστηκε ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἕνας μελαχροινὸς ὄμορφος νέος ποὺ μὲ ἔπιασε ἀπὸ τὸ μπράτσο, "σὲ κ υνηγᾶνε"
μοῦ εἶπε καὶ μὲ ἔσπρωξε νὰ μπῶ σὲ
μιὰ σπηλιὰ-ἐκκλησία ποὺ ἀκριβῶς
στὴν μέση ὑπήρχε μία εἰκόνα ξύλινη
πρὸς προσκύνημα μὲ χρυσὸ φόντο
μὲ ἕναν μοναχὸ μὲ μαῦρο ράσο καὶ
κομποσκοίνι στὰ χέρια. "Προσκύνησε" μοῦ εἶπε ὁ νέος καὶ τὸ ἔκανα
προσπαθώντας νὰ διαβάσω γρήγορα τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, τὴν ὥρα
ποὺ μὲ τραβοῦσε ὁ νέος νὰ μὲ βγάλει ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἀπὸ διαφορετικὴ εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς διάβασα
Ἁγ. Ραφαήλ, δὲν ἤμουν σίγουρη ὅμως καὶ τοῦ ζήτησα νὰ τὸ ξαναδῶ ...
μὲ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν σπηλιὰ καὶ μοῦ

εἶπε ὅτι "ὅλα καλὰ θὰ πᾶνε τώρα".
Μίλησα μὲ τὴν μητέρα μου γιὰ τὸ ὄνειρό μου, ποὺ μὲ καθησύχασε ὅτι
εἶναι καλὸ καὶ ἔψαξε νὰ μοῦ βρεῖ
καὶ νὰ μοῦ ἀγοράσει τὴν εἰκόνα τοῦ
Ἁγ. Ραφαήλ. Μοῦ τὴν ἔφερε ἀλλὰ
δὲν ἦταν ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ποὺ εἶχα δεῖ, πίστεψα ὅτι ἴσως εἶδα ἄλλον
Ἅγιο. Μετὰ ἀπὸ 4 μῆνες, καὶ μετὰ
ἀπὸ 3 μῆνες συμπτωμάτων ποὺ μαρτυροῦσαν ὅτι κάτι δὲν πήγαινε καλὰ μὲ τὴν ὑγεία μου, βρέθηκα στὸ
νοσοκομεῖο. Στὴν ἀναμονὴ τῶν
προεγχειρητικῶν ἐξετάσεων, δίπλα
μου μία κυρία ὀνόματι Ἐλεοῦσα, ἐκεῖ ποὺ μιλούσαμε βγάζει
μία εἰκονίτσα ἀπὸ τὴν
τσάντα της, "τὴν ξέρεις αὐτὴ τὴν εἰκόνα;". Κοιτάζω
καὶ βλέπω τὸν Ἅγ. Ραφαὴλ μὲ τὴν Ἁγ. Εἰρήνη καὶ
τὸν Ἅγ. Νικόλαο. Σαστισμένη κοιτάζω τὴν εἰκόνα
καὶ τῆς ἐξηγῶ τί μοῦ εἶχε
συμβεῖ ... . "Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο" μοῦ λέει. ... Ἦταν ἐκεῖ ... , μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι μαζί μου, συνέχεια ἦταν ... γιατί καὶ στὸν ὄροφο ποὺ ἦταν τὸ δωμάτιό μου ἡ εἰκόνα Του ἦταν ἐκεῖ. Ἤθελα λοιπὸν νὰ πάω
στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ, ἀλλὰ ἡ Μυτιλήνη εἶναι μακρυὰ ... ἔμαθα ὅμως μετὰ ἀπὸ ἔρευνα γιὰ τὴν Ἱ.
Μονὴ στὸ Ἄνω Σούλη, μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση λοιπὸν βρέθηκα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ... καὶ
ἀντίκρισα τὸν Βράχο ποὺ στὸ ὄνειρό μου εἶχα ἐκλάβει ὡς σπηλιὰ τὶς
δυὸ εἰσόδους τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ
σημαντικότερο τὸν μοναδικὸ τρόπο
ἁγιογράφησης τῆς εἰκόνας τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ ποὺ εἶναι ἡ ἰσχυρὴ παρουσία καὶ προφανῶς στὸ ὄνειρό
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παγκόσμιου πολέμου ἡ Γερμανία εἶχε πανίσχυρη ἐπιρροὴ στοὺς νεότουρκους ποὺ κατέλαβαν τὴν ἐξουσία μετὰ τὴν κατάρρευση τὴν πολυεθνικῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ὄθων
Λίμαν Φὸν Σάντερς ὕπηρξε ἀρχιστράτηγος τοῦ Ὀθωμανικοῦ στρατοῦ μὲ στόχο νὰ προωθήσει τὰ συμφέροντα τῆς Γερμανίας στὴν Μέση
Ἀνατολή. Στὸν δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο ἡ ἐπιτήδεια οὐδετερότητα
τῆς Τουρκίας ὑποστήριξε οὐσιαστικὰ τὴν Γερμανία. Ἡ Τουρκία ὑπέγραψε σύμφωνο φιλίας μὲ τὴ ναζιστικὴ Γερμανία τὸν Ἰούλιο τοῦ 1941.
Μόνο τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στὶς 23
Φεβρουαρίου 1945 ἡ Τουρκία «κήρυξε τὸν πόλεμο στὴν Γερμανία» ὅταν ἡ ἥττα τοῦ ἄξονα ἦταν πλέον
δεδομένη καὶ βέβαιη. Στὴν σύγχρονη ἐποχή, λοιπόν, ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ «τὸ μακρὺ χέρι» τῆς Γερμανίας.
Καὶ ἂς ἔρθουμε τώρα στὰ μαρτύρια
τῶν Ἁγίων μας Ραφαήλ, Νικολάου
καὶ Εἰρήνης, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ἀποκάλυψε στὴν Βασιλικὴ
Ράλλη (εὐλαβῆ γυναίκα ἡ ὁποία κάτειχε τὸ κτῆμα στὸ ὁποῖο εὑρέθησαν
οἱ Τάφοι καὶ ἡ ἀρχαία Μονὴ τῶν
Ἁγίων) τὰ ἐξῆς: «Βασιλική, στὴ Θερμὴ ὑπήρχε ἕνας Γερμανὸς γιατρός, ὁ
Ντόκτορ ΣΒΕΪΤΣΕΡ. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι πῆραν τὴν Λέσβο, αὐτὸς ἔγινε ἀμέσως φίλος τῶν Τούρκων καὶ κακὸς σύμβουλός τους. Αὐτὸς τοὺς ἔβαλε στὸ μυαλὸ τὴν ὑποψία ὅτι εἴχαμε ἀναμιχθεῖ στὸ κίνημα καὶ βοηθούσαμε τοὺς ἀντάρτες. Αὐτὸς ἦταν
κι’ ὁ διερμηνέας τους, ὅταν ἀνέβηκαν στὸ μοναστήρι καὶ μᾶς ἔκαναν
τὴν ἀνάκριση. Ἦταν ὁ Γερμανὸς
ΣΒΕΪΤΣΕΡ μαζὶ μὲ τοὺς βασανιστές
μας ὡς τὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου μας»
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Βασιλικῆς Ράλ-

λη, «Καρυές, ὁ λόφος τῶν Ἁγίων»,
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 1998, σελ. 123)
ΠΟΣΟ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΕ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ;

«Σὲ μία πρωτοφανῆ κίνηση στὰ
χρονικὰ λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. προχώρησε ὁ
Κοσμήτορας (;) τῆς Σχολῆς κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ἀπομακρύνοντας τὸ προσκυνητάρι τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ! Τὸ ἔμβλημα τῆς Σχολῆς, τὸ
προσκυνητάρι ποὺ ἔστεκε δεκαετίες
μπροστὰ στὴν εἴσοδο, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους, ἄγνωστο γιατί. Πηγὲς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς ἔλεγαν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση
ἔγινε ἐνόψει της ἵδρυσης Σχολῆς Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸν ἴδιο χῶρο.
… Στὸ ἴδιο πνεῦμα ἄλλωστε, μὴν ξεχνᾶμε, εἶναι καὶ ἡ πρόθεση ἀπόκρυψης τῶν χριστιανικῶν συμβόλων ἀπὸ τὴν Ροτόντα στὴ Θεσσαλονίκη...». Ἀναφορικά μὲ τὴ Ροτόντα, ὁ
∆ήμαρχος Θὲσ/νίκης κ. Μπουτάρης
πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «θὰ ζητήσω νὰ σκεπαστοῦν ἡ τράπεζα καὶ ὁ σταυρός, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ τουρίστες» (Πηγή: romfea.gr)
Σχόλιο:Ἡ Πίστη μας δὲν ἀνήκει σὲ
ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ψυχῆς μας ποὺ τὰ ἀλλάζουμε ἐὰν δὲν
ἀρέσουν ἢ ἐνοχλοῦν τοὺς ἄλλους.
Καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὰ Ἱερά μας
Σύμβολα καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας.
Ὁ τουρίστας ἢ ὁ ἀλλόθρησκος εἶναι
ποὺ πρέπει νὰ σεβαστεῖ τὴν κουλτούρα καὶ τὴ θρησκεία τῆς χώρας
ποὺ τὸν φιλοξενεῖ. Ἐνῶ, ἐὰν ἐνο-
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χλεῖται, τότε νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα μας καὶ νὰ ἐπιλέξει νὰ ζήσει σὲ
κάποιον ἄλλο τόπο ποὺ νὰ τοῦ ταιριάζει περισσότερο. Καὶ, ἄν ὁ κ. Κοσμήτορας καὶ ὁ κ. ∆ήμαρχος θέλουν
νὰ εἶναι δίκαιοι πρέπει νὰ δείχνουν
πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τὴν ἴδια εὐθιξία ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς μουσουλμάνους. Ὀφείλουν, λοιπόν, νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰ ἀξιώματά τους, γιὰ
νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ Χριστιανοί.
∆ιότι τὸ νὰ ἀφαιρεῖς τὸ προσκυνητάρι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Τίμιο Σταυρὸ καὶ νὰ κρύβεις τὴν Ἁγία Τράπεζα ΕΝΟΧΛΕΙ τοὺς Χριστιανούς!!!
Σχόλιο 2ο: Ποῦ εἶναι ἡ μαχητικότης,
ἡ ὁμαδικὴ ἀντίδρασις, ἡ ἄκαμπτη ἀποφασιστικότητα τῶν φοιτητῶν νὰ
μὴν περνάνε ὅλες οἱ διαλυτικὲς γιὰ
τὴ Σχολὴ τους ἀποφάσεις καὶ ἀλλαγές; Γιατί τόση χλιαρότης;

κλίση» ποὺ ἔφερε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ
θελήσει νὰ ἐπανέλθει σ’ αὐτά. Εἶναι
ὄμως καὶ ἡ ὡραιότερη στάση ζωῆς.
Ὅταν παρακολουθοῦμε ἕνα δραματικὸ γεγονὸς καὶ στὸ τέλος δοθεῖ
μιὰ σωστὴ λύση νοιώθουμε μεγάλη
ἀνακούφιση. Μεγαλύτερο δράμα ἀπὸ τὴν πτώση μας δὲν ὑπάρχει. Ὅταν τὸ δράμα αὐτὸ μπαίνει στὴ λύση του μὲ τὴ μετάνοια, νιώθουμε ἄπειρη ἀνακούφιση. Κανένας δὲ νιώθει πιὸ εὐτυχισμένος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μὲ τὴ συνείδηση τῆς
μετανοίας. Τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴ λύση
τοῦ δράματός μας εἶναι ὅλα ἕτοιμα.
Μᾶς τὰ προσφέρει ὁ Χριστὸς ἀπὸ
τὴ Γέννησή Του μέχρι τὴν Ἀνάληψή
Του. Ἀρκεῖ νὰ δεχτοῦμε νὰ ζήσουμε,
ὄχι μόνο μὲ τὴν πρώτη γέννηση ποὺ
μᾶς ἔδωσαν οἱ γονεῖς μας, ἀλλὰ καὶ
μὲ τὴν ἀναγέννηση ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ
Χριστός. Γι’ αὐτὸ φωνάζει ὁ Πρόδρομος: «Μετανοεῖτε!». Εὒλογημένη, λοιπόν, κάθε νέα ἀπόφασις μετανοίας!

(αρ. φυλλ. 73)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ
∆ύο προσώπων ἡ γέννηση προαΧριστό. Τὸ Εὐαγγέλιο ἐπαναλαμβάναγγέλθηκε ἐξ οὐρανοῦ ἀπὸ τὸν ἀρνει τὴν προφητεία, ὅτι ὁ Πρόδρομος
χάγγελο Γαβριήλ. Τοῦ Χριστοῦ καὶ
θὰ εἶναι «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήτοῦ Προδρόμου Του. Ὁ Χριστὸς
μῳ», θὰ φωνάζει στοὺς ἀνθρώπους:
γεννήθηκε μὲ ὑπερφυσικὴ σύλληψη.
ἐτοιμάστε δρόμο γιὰ νὰ ἔρθει ὁ ΧριὉ Πρόδρομος μὲ φυσική, ἀλλὰ μὲ
στός. Ὁ δρόμος αὐτὸς πρέπει νὰ εἶθαυμαστὸ τρόπο. Οἱ γονεῖς του ἦναι ἴσιος, χωρὶς πονηριὲς καὶ δολιταν σὲ ἡλικία προχωρημένη. Ὁ
χοδρομίες. Ἔτσι, ὁ Ἰωάννης ὁ ΠρόΠρόδρομος γεννήθηκε ἕξι μῆνες νωδρομος παραμένει ὁ κήρυκας τῆς μερίτερα ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἔτσι φάτανοίας. Γιὰ νὰ σωθοῦμε πρέπει νὰ
νηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ προδρομική
προηγηθεῖ, σὰν πρόδρομος, ἡ μετάτου ἰδιότητα.
νοια. ∆ὲν εἶναι
Πρόδρομος στὴ
τυχαῖο γεγονός,
γέννηση. Πρόὅτι ἡ Ἐκκλησία
δρομος στὴ Βάμας τοποθέτησε
πτιση. Πρόδροστὴν πρώτη
μος στὸ κήρυγΚυριακὴ τοῦ ἔμα. Πρόδρομος
τους, αὐτὴ τὴν
στὸ θάνατο.
Εὐαγγελικὴ πεΠρόδρομος στὸν
ρικοπή. Ἡ ἀλἍδη. Πρόδρομος
λαγὴ τοῦ χρόπαντοῦ. Μεγάλη
νου, ὁ ἐρχομὸς
ἀποστολὴ νὰ γίτοῦ νέου ἔτους
νης Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐπρέπει νὰ δεθεῖ μὲ τὸ μεγαλύτερο
τὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ
γεγονὸς τῆς ζωῆς μας, τὴ μετάνοια.
πάντα τὴν εἰκόνα τοῦ Προδρόμου
Ἡ μετάνοια δὲν εἶναι μιὰ στιγμιαία
δίπλα στὸν Χριστό. Ὁ Πρόδρομος
πράξη, ἀλλὰ κατάσταση ὁλόκληρης
ὑπήρξε φυσιογνωμία πρώτου μεγέτῆς ζωῆς μας. Εἶναι στάση ζωῆς.
θους. Μέσα στὴν ἔρημο καὶ στὴ σιωΓεννηθήκαμε «πεπτωκότες» καὶ συπὴ καλλιεργήθηκε βαθιὰ καὶ μὲ συνέχεια ἁμαρτάνουμε. Συνέχεια πρένείδηση εὐθύνης ἀπέναντι στὸν Θεὸ
πει καὶ νὰ μετανοοῦμε. Γι’ αὐτὸ δὲν
καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Ἀπὸ τὴν ἔρηλέει, μετανοεῖστε, ἀλλὰ μετανοεῖτε
μο ξεχύθηκε γιὰ νὰ προετοιμάσει
συνέχεια. Εἶναι δύσκολο γεγονὸς …
τοὺς ἀνθρώπους νὰ δεχτοῦν τὸν
(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα)
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ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… ἡ μετάνοια. Ἀπαιτεῖ ὀντολογικὸ
προβληματισμό. Πρέπει νὰ νιώσει ὁ
ἄνθρω πος τὴν πτώση τῆς φύσης
του, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχαῖο προπτωτικὸ κάλλος του, καθὼς καὶ τὴν «νέα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Φεβρουάριο)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

