
νίστηκε τώρα στὰ τελευταῖα της; Ρώ-
τησα τοὺς γονεῖς µου δὲν γνώριζαν 
τίποτα καὶ µοῦ εἶπαν νὰ µὴ δίνω 
σηµασία σὲ αὐτά. Ρώτησα τὸν παπ-
πού µου. ∆ὲν γνώριζε τίποτα. Ἀπευ-
θύνθηκα στὸν ἰµάµη κρατώντας τὸ 
κοράνι καὶ ἕνα Εὐαγγέλιο. ∆ὲν ἤ-
ξερε νὰ µοῦ ἀπαντήση. Σκέφτηκα 
νὰ ρωτήσω ὀρθοδόξους ρωµιοὺς για-
τί ποθοῦσα νὰ µάθω τὴν ἀλήθεια. 
Ἐκεῖνοι δὲν µὲ δέχονταν. Καὶ βγαί-
νοντας ἀπὸ τὴν εἴσοδό του (…) µία 
ὁµάδα προσκυνητῶν µὲ τὸν ἱερέα 
ἐκεῖνο ποὺ µὲ ἀποκάλεσε Γιῶργο µὲ 
κάλεσε κοντά του. Ἡ ἀλήθεια ἄρχι-
σε νὰ ἀποκαλύπτεται µέσα µου. Ἔ-
ψαξα στὸ ληξιαρχεῖο. Ὄντως οἱ 
πρόγονοί µου ἦταν Ρωµιοὶ Χριστια-
νοί. Πῆγα στὴν Ἀθήνα καὶ καθ’ ὑ-
πόδειξη τοῦ ἱερέως γνώρισα τὸν πά-
τερ (…) ὁ ὁποῖος µὲ κατήχησε καὶ µὲ 
βάπτισε Γεώργιο. Κατόπιν πῆγα στὸ 
Ἅγιο Ὄρος στὸ µοναστήρι τοῦ ἱερέ-
ως γιὰ µερικοὺς µῆνες καὶ ἐπέστρε-
ψα στὴν Τουρκία ὡς κρυπτοχριστια-
νός. Οἱ γονεῖς µου δὲν µοῦ τὸ συγ-
χωροῦν αὐτό, ἐνῶ ὁ παππούς µου 
µοῦ εἶπε µυστικὰ ὅτι τοῦ ἔδωσα µε-

γάλη χαρὰ µὲ τὴ βάπτισή µου. Πρὶν 
κλείσει τὰ µάτια του ἔκανε τὸν σταυ-
ρό του καὶ πέθανε λέγοντας αὐτὸ 
ποὺ εἶχε πεῖ καὶ ἡ γιαγιά µου: «∆ι’ 
εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν…» 
 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  
ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ 2η σελίδα) 
 

… ὄνειρό µου! Συγκινήθηκα τόσο 
πολύ, ποὺ ἔνιωσα σὰν νὰ µοῦ ρί-

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος

χνο ορ-
µί. Π  Λει-
του ιο 

υν κρύο νερὸ σ’ ὅλο µου τὸ κ
αρακολουθήσαµε τὴ Θεία

ργία, προσκυνήσαµε τὸν Ἅγ
Ραφαήλ, τὴν Ἁγία Εἰρήνη καὶ τὸν 
Ἅγιο Νικόλαο καὶ πήραµε βαµβα-
κάκι µὲ λάδι ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη καν-
δήλα του. Ἔνιωσα ἠρεµία, γαλήνη 
καὶ ἤµουν σίγουρος ὅτι οἱ Ἅγιοι θὰ 
µὲ βοηθοῦσαν σ’ ὅτι τοὺς ζητοῦσα. 
Μοῦ ἄρεσε τόσο πολύ, ποὺ δὲν ἤθε-
λα νὰ φύγω ἀπὸ τὸ ναό! 
 

Παναγιώτης Θ., Ἀθήνα, 4-12-2012 

 
 
 
 

 

Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
υ Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. 

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ. 

     
 (αρ. φυλλ. 44)  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                  Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Ι  ΜΕ Τ Α ΝΟ Ι Α  
 

Πολλοὶ θέλησαν ν’ ἀλλάξουν τὴν ἱ-
στορία µὲ διάφορες ἐπαναστατικὲς 
ἐνέργειες. Προσπάθησαν, ἄλλοτε µὲ 
βίαιο τρόπο καὶ ἄλλοτε µὲ ἤπιο, ν’ 
ἀνατρέψουν τὰ καθεστῶτα ποὺ ὑ-
πῆρχαν καὶ στὴ θέση τους θὰ ἔφερ-
ναν τὴν ἀναγέννηση. ∆υστυχῶς, ὅ-
µως, καµιὰ ἐπανάσταση δὲν ἔφερε 
τὴν οὐσιαστικὴ ἀλλαγή. Στὸ τέλος 
καὶ οἱ πιὸ ἁγνοὶ ἐπαναστάτες πέ-
φτουν θύµατα σὲ σκοπιµότητες, σὲ 
ἀναγκαιότητες 
καὶ σ’ ἀναπό-
φευκτα σφάλ-
µατα. Καὶ ὅµ
ὑπάρχει ἕνας  
ἀσφαλὴς τρό-
πος γιὰ ν’ 
ξει ἡ ἱστορία 
τοῦ κόσµου, ν’ 
ἀναγεννηθεῖ  
καὶ νὰ µεταµο-
ρφωθεῖ.  εἶ-
ναι ἡ ἐπαναστατικὴ . Οὔτε ἡ πο-
λιτικὴ δολοπλοκία. Οὔτε ἡ ἐπιστη-
µονικὴ γνωσιολογία. Εἶναι ἡ µετά-
νοια. Αὐτὴ κήρυξε ὁ Χριστός. Με-
τανοεῖτε, εἶπε, ἂν θέλετε νὰ ἔρθει ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ Γῆ. Ἂν θέλε-
τε ἀληθινὴ ἀναγέννηση καὶ ἀλλαγή. 
Ἂν θέλετε φῶς, ἀγάπη, ἀλήθεια, ἐ-
λευθερία, µετανοεῖτε. Πάρα πολλὲς 
φορές, ἡ Ἐκκλησία µας ἐπαναλαµ-
βάνει τὸ κήρυγµα τῆς µετανοίας. 

Μὰ τί σηµαίνει µετάνοια; Μετά-νοῶ. 
Ἀλλάζω νοῦ, νοοτροπία, στάση ζω-
ῆς. Μετάνοια εἶναι τὸ ξαναγύρισµα 
τῆς ἀγάπης µας στὸ Θεὸ καὶ στοὺς 
ἀνθρώπους. Ἡ συναίσθηση τῆς δου-
λείας µας καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς πορείας 
µας πρὸς τὴν ἐλευθερία. Ἡ βεβαιό-
τητα τῆς χρεωκοπίας τῆς νοθευµέ-
νης λογικῆς µας καὶ τὸ µπάσιµό µας 
στὸ ὑπέρλογο, στὴν ἀποκάλυψη τῆς 
ἀλήθειας, ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ 

τὰ φαινόµενα. 
Αὐτὸ σηµαίνει 

άνοια. Αὐτὸ 
εἶναι καὶ τὸ µυ-
στικό της ἀλη-
θινῆς κάθαρσης 
καὶ ἀλλαγῆς .  
∆ηλαδὴ τοῦ ἐρ-
χοµοῦ τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θε-
οῦ. Μετάνοια 
καὶ Βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ συµβαδίζουν. Ἡ µετάνοια 
εἶναι βαθιὰ ὑπαρξιακὴ κατάσταση. 
Εἶναι µυστήριο. ∆ὲν ἐξαντλεῖται στὴν 
ἀναφορὰ τῆς ἀπαρίθµησης µερικῶν 
ἐξωτερικῶν σφαλµάτων µας, ποὺ τυ-
χὸν ἔπεσαν στὴν ἀντίληψή µας. Ἢ 
στὴν ἐπιτέλεση µερικῶν καλῶν πρά-
ξεων. Ὄχι. Αὐτὰ εἶναι ἁπλὲς ἐπιβε-
βαιώσεις. Ἡ ἀληθινὴ µετάνοια ξεκι-
νάει ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς πτώσης µας… 
____(Συνέχεια στὴν 6

ως, 

ἀλλά-

∆ὲν
βία

µετ

        
 η σελίδα)         
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

 Τὴν Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012, 
τὸ ἀπόγευµα, ἡ γυ-

«Μήπως εἶναι ὁ ναὸς το
φαήλ;». Αὐτὸ συµπέρανκατὰ τὶς 19.00 

ναίκα µου, µοῦ διάβαζε τὰ θαύµατα 
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἀπὸ 
ἕνα βιβλίο ποὺ τῆς χάρισε µιὰ φίλη 
της καὶ µετὰ µὲ πῆρε ὁ ὕπνος. Ὅταν 
ξύπνησα, τῆς διηγήθηκα τὸ ὄνειρό 
µου. Τῆς εἶπα ὅτι ἤµασταν σ’ ἕναν 
µεγάλο δρόµο µὲ τὸ αὐτοκίνητό µας 
καὶ βρεθήκαµε σὲ µία διασταύρωση. 
∆ὲν ξέραµε ποὺ νὰ πᾶµε. Ἐκεῖ φα-
νερώθηκε ἕνας ψηλὸς ἄνδρας, τοῦ ὁ-
ποίου δὲν µποροῦσα νὰ διακρίνω τὸ 
πρόσωπό του. Μοῦ ἔγνεψε µὲ τὸ δά-
κτυλο καὶ µοῦ εἶπε: «Νὰ 
ἔρθετε στὸν  µου, νὰ 
πάρετε λάδι, νὰ σταυρω-
θεῖτε καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ 
θέλετε, θὰ υν!». Ἤ-
µουν πολὺ ταραγµένος 
γιατί ἔβλεπα στὸ ὄνειρό 
µου ὅτι εἶχα χάσει τὸ δρό-
µο µου. Ξα ὰ φύγαµε 
ἀπὸ τὴν κίνηση καὶ τὰ 
φανάρια καὶ βρεθήκαµε 
µὲ τὸ αὐτοκίνητο µπρο-
στὰ σὲ ἕνα ὄµ , πρά-
σινο καὶ ἐρηµικὸ τοπίο, 
ὅπου εἶδα µιὰ περίφραξη 
µατόπλεγµα µὲ πύλη, πού µου ἔµοι-
αζε σὰν τρατόπεδο  Ὅταν µπῆκα 
µέσα καὶ πέρασα τὴν πύλη, ἀντίκρυ-
σα ἕναν ὡραῖο κῆπο µὲ ἐλιές, τρια-
νταφυλλιὲς καὶ γενικὰ µὲ πολὺ πρά-
σινο. Προχώρησα καὶ εἶδα στὸ δεξί 
µου χέρι ἀκριβῶς, ἕναν ναὸ µὲ µαρ-
µ α σκ λοπάτια, µαρµά ινες 
πλάκες καὶ κολῶνες µὲ µάρες. Ξα-
φνικὰ τὴν ὥρα ἐκείνη ξύπνησα. ∆ι-
ηγήθηκα στὴ γυναίκα µου τὸ ὄνειρό 
µου συγκλονισµένος καὶ ἀναστατω-
µένος. Ἀφοῦ τῆς διηγήθηκα ὅλο τὸ 
ὄνειρο, ἡ γυναίκα µου, µοῦ εἶπε: 

διάβαζε τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου καὶ 
τῆς ἀπάντησα ὅτι δὲν ξέρω, γιατί 
δὲν ἔχω δεῖ ποτέ µου τὸν συγκεκρι-
µένο ναό. Ἡ γυναίκα µου µπῆκε στὸ 
ἴντερνετ καὶ ἔψαξε νὰ δεῖ ἀρχικὰ 
πῶς εἶναι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὴ Μυτιλήνη καὶ µοῦ τὸν ἔδειξε. 
Τῆς εἶπα ὅτι δὲν ἦταν ὁ ναὸς ποὺ εἶ-
δα στὸ ὄνειρό µου καὶ ξάπλωσα ξα-
νά. Μετὰ ἡ γυναίκα µου ἔψαξε κι’ 
ἄλλο καὶ βρῆκε τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ στὸν Μαραθώνα καὶ µοῦ 
εἶπε φωνάζοντας: «Ἔλα νὰ δεῖς µη-

πως εἶναι αὐτὸς ὁ ναός». 
Ἔτρεξα νὰ τὸν δῶ καὶ 
τότε δὲν πίστευα στὰ µά-
τια µου, ἦταν ὁ ναὸς καὶ 
ὁ κῆπος, ὅπως ἀκριβῶς 
τὰ εἶδα στὸ ὄνειρό µου! 
Ἀµέσως ἀποφάσισα νὰ 
πᾶµε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Ραφαήλ . Εἶπα: «Μὲ 
προσκάλεσε ὁ Ἅγιος Ρα-
φαὴλ καὶ δὲν µπορῶ νὰ 
ἀρνηθῶ!». Πράγµατι, τὴν 
Κυριακὴ 25-11-2012 ξε-
κινήσαµε ὲ τὸ οκίνη-
 ναὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 

στὸν Μαραθώνα. Βρεθήκαµε σὲ µιὰ 
διασταύρωση, ὅπως τὴν εἶχα δεῖ στὸ 
ὄνειρό µ υ, ἦταν ἴδι καὶ χαθήκαµε 
ὅπως στὸ ὄνειρο! Βέβαια, βρήκαµε 
τὸ δρόµο µας, ἀφοῦ µας βοήθησε ἕ-
νας λὺ εὐγενικὸς κύριος. Φτάσα-
µε καὶ τί νὰ δῶ; Τὸ ὄµορφο κατα-
πράσινο ἐρηµικὸ , τὴν η µὲ 
τὸ συρµατόπλεγµα, τὸν  µὲ τὶς 
ἐλιές, τὶς τριανταφυλλιές, τὸν ναὸ 
µὲ τὶς µαρµάρινες πλάκες, τὰ µαρµά-
ρινα σκαλοπάτια καὶ τὶς κολῶνες µὲ 
καµάρες! Ἀκριβῶς ἴδια, ὅπως στὸ … 
____(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα) 

Παπανδρέου». Στὰ ∆ιαβατά της Θε-
σσαλονίκης ἡ ὁδὸς «Μάρκου Μπό-
τσαρη» ἔγινε «Γρηγορίου Λαµπρά-
κη», ἡ «Γεωργίου Καραϊσκάκη» ἔ-
γινε «Ἀλεξάνδρου Παναγούλη», ἡ 
«Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» ὀνοµάζε-
ται πλέον «ὁδὸς Λευτέρη Καλίνη» 
πρὸς τιµὴν τοῦ τοπικοῦ καπετάνιου 

ναό

γίνο

φνικ

ορφο

-

σ .

άριν α ρ
κα

ῦ Ἁγίου Ρα-
ε, διότι µου 

  

  
 

 µ αὐτ
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τοῦ ΕΛΑΣ, ἡ ὁδὸς «Θεοδώρου Κο-
λοκοτρώνη» ὀνοµάζεται «καπετὰν 
Τανάσου», ἡ «Κωνσταντίνου Κανά-
ρη» ἔγινε «Μιχαὴλ Ἰωσηφίδη» καὶ ἡ 
«Ἀθανάσιου ∆ιάκου» λέγεται πλέον 
«Νικολάου Μανδήλα». Ὅσο καὶ νὰ 
προσπαθήσουν νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ 
σβήσουν τὴν ἱστορία δὲν θὰ τὸ κα-
τορθώσουν. ∆ιότι οἱ ἥρωες τῆς Ἑλ-
λάδος µας ἔχουν ποτίση τὴν γῆ τῆς 
Πατρίδος µας µὲ τὸ αἷµα τοὺς τὸ 
ὁποῖο ἀναβλύζει στὶς ψυχὲς τῶν 
Ἑλλήνων. 
 

ΗΓΕΤΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ  

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ 
ΕΓΙΝΕ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ 

 

Ὁ πρώην «Γκρίζος Λύκος» ἦτο ἡγε-
τικὸν στέλεχος τῆς ὁµωνύµου ὀργα-
νώσεως τῆς Τουρκίας. Ἡ ὀργάνωσις 
εἶναι τοῦ 
παρ καὶ 
χρηµατο µυστικὰ 
κον εων 
τῆς χώ ορηθῆ 

 µία ἀπὸ τᾶς κυριωτέρας 
ακράτους τῆς Τουρκίας 

δοτεῖται ἀπὸ τὰ 
δύλια τῶν Ἐνόπλων δυνάµ

ρας αὐτῆς. Ἔχει κατηγ
γιὰ ἐµπρησµοὺς δασῶν τόσον εἰς 
τᾶς ἑλληνικᾶς νήσους τοῦ Αἰγαίου, 
ὅσον καὶ εἰς τὴν Πεντέλην. Ὁ Βα-
πτισµένος εἰς Ὀρθόδοξον Χριστια-
νὸν εἶχε λάβει µέρος κατὰ τὸ παρελ-
θὸν εἰς ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Οἴκ. 
Πατριαρχείου καὶ ἐναντίων χριστι-
ανῶν, ὡς ὁ ἴδιος «ἐξωµολογήθη». Ἡ 
ζωή του ὡς κρυπτοχριστιανὸς δὲν 
εἶναι καθόλου εὔκολη, ἀφοῦ, ὅπως 
ἔχει πεῖ ὁ ἴδιος, δηµόσια ἀναγκάζε-

ται νὰ κάνει τὸ σταυρό του µὲ τὴ 
γλώσσα του, κινώντας τὴν σταυρο-
ειδῶς µέσα στὸ στόµα του. Ἡ ἐξι-
στόρηση ποὺ ἀκολουθεῖ ἔγινε δηµό-
σια στὸ ἀρχονταρίκι Ἱερᾶς Μονῆς 
στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, ἀλλὰ ὅπως 
καταλαβαίνετε, κάποια στοιχεῖα ἀ-
ποκρύπτονταιγια τὴν ἀσφάλεια τοῦ 
νεοφώτιστου ἀδελφοῦ µας. «Ἤµουν 
ἡγετικὸ στέλεχος τῶν Γκρίζων Λύ-
κων καὶ κατεῖχα τὴ θέση του (…). 
Πολλὲς φορὲς εἶχα συµµετάσχει σὲ 
ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Πατριαρχείου 
καὶ γενικὰ τῶν χριστιανῶν, καθότι 
ἤµουν φανατικὸς κεµαλιστής, ἀλλὰ 
καὶ µουσουλµάνος. Εἶχα πάει µαζὶ 
µὲ ὁµάδα µας, τῶν γκρίζων λύκων, 
νὰ προκαλέσουµε ἐπεισόδια σὲ συ-
γκέντρωση ὀρθοδόξων στὴν Κων-
σταντινούπολη καὶ συγκεκριµένα 
στὸ (…). Ἐκεῖ µερικοὶ δικοί µας καὶ 
ἐγὼ ἀνακατεµένοι στὸ πλῆθος κοι-
τάζαµε τοὺς Ρωµιοὺς ἕτοιµοι νὰ 
τοὺς ἐπιτεθοῦµε ὅταν αἰσθάνθηκα 
κάποιον ἱερέα νὰ µοῦ τραβάει τὸ 
χέρι καὶ νὰ µὲ ἀποκαλεῖ Γιῶργο. 
∆ὲν µὲ λένε ἔτσι, δὲν εἶµαι Γιῶργος, 
τοῦ ἀπάντησα ἀγριεµένα. Θὰ γίνεις 
Γιῶργος, µοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος. Θὰ 
βαπτισθεῖς Χριστιανός. Τί εἶναι αὐ-
τὰ ποὺ λές; τοῦ ἀπάντησα µὲ θυµὸ 
καὶ τὸν ἀπείλησα λέγοντας: Γι’ αὐτὸ 
ποὺ εἶπες θὰ σοῦ κάνω µήνυση καὶ 
θὰ φυλακιστεῖς. Ὁ ἱερέας ὅµως χω-
ρὶς νὰ φοβηθεῖ µοῦ ἀπήντησε, ὅτι 
θὰ γίνω χριστιανὸς ὅπως ἦταν οἱ 
πρόγονοί µου καὶ ἔφυγε. Μετὰ ἀπὸ 
λίγο καιρὸ ἡ γιαγιά µου ἀρρώστησε 
βαριὰ καὶ τῆς διάβαζα τὸ κοράνι. 
Ξαφνικὰ ἀκούω τὴ γιαγιά µου νὰ 
ἔχει τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο καὶ ἔκ-
πληκτος τὴ βλέπω νὰ κάνει τὸ σταυ-
ρό της καὶ νὰ λέει «∆ι’ εὐχῶν τῶν 
Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν…» καὶ κατό-
πιν νὰ καταλήγει. Τί ἦταν αὐτό; φώ-
ναξα σοκαρισµένος. Ἡ γιαγιὰ δαιµο-
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Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ 
 

Ὁ πιστὸς λαὸς ὑποστηρίζει ὅτι ἡ 
δηµόσια διοίκησις καὶ ἡ πολιτικὴ 
ἐξουσία ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Μασωνί-
αν. Ἡ Μασωνία ἀπὸ τὴν πλευράν 
της ὑποστηρίζει πὼς ἡ ἄποψη αὐτὴ 
ἀνήκει εἰς τὴν σφαίραν τῆς φαντα-
σίας καὶ τῆς συνωµοσίας. Ἡ εἰδησι-
ογραφία, ὅµως, ἡ προερχόµενη ἀπὸ 
τὴν Ἰταλίαν ὑπὸ ἡµεροµηνίαν 14-
12-2012 δικαιώνει τὸν λαὸν καὶ ἐπι-
βεβαιώνει τᾶς ἀπόψεις του διὰ τὴν 
παντοδυναµίαν τῆς Μασωνίας. Συµ-
φώνως πρὸς τᾶς µεταδιδοµένας πλη-
ροφορίας. «Στὰ πρακτικὰ τῆς µα-
σωνικῆς στοᾶς, ποὺ κατέσχεσαν οἱ 
δικαστές, ὑπάρχουν λίστες, γιὰ 15 
Ὀργανισµοὺς κολοσσοὺς γιὰ τὴν 
Ἰταλία, ὅπως τὰ Ταχυδροµεῖα καὶ ἡ 
Ἰταλικὴ Βιοµηχανία ὅπλων Finmec-
canica (παρεµπιπτόντως … ἡ Finme-
ccanica κάνει καλὲς δουλειὲς καὶ 
στὴν Ἑλλάδα µὲ τὸ Ὕπ. Ἄµυνας 
καὶ ὄχι µόνον). Ἡ εἴδηση εἶναι σὲ 
ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε . καὶ στὸ ἐπίσηµο 
κρατικὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτο-
ρεῖο A.N.S.A. Στὴν Ἰταλία ὑπάρ-
χουν ἀδέκαστοι δικαστὲς καὶ ἔξω 
ἀπὸ µασονικὲς στοές. Στὴν Ἑλλάδα; 
 

Α Λ Λ Ο ∆ Α Π Ο Ι  
 

Τὸ ἀποκάλυψε στὶς 22-11-2012 στὸ 
«Σκάι» ὁ ἀρχιδεσµοφύλακας τοῦ 
Κορυδαλλοῦ, Ἀντώνης Ἀραβαντι-
νός. Κάποτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος, ἐπισκέφθηκε τὶς Φυλα-
κὲς Ἀνηλίκων Αὐλῶνος. ∆υὸ ὧρες 
µετὰ τὴν ἀποχώρησή του, τηλεφω-
νεῖ στὶς Φυλακὲς Αὐλῶνος καὶ ζη-
τάει νὰ δοῦν µήπως ξέχασε κάπου 
τὰ δυὸ κινητά του. Οἱ δεσµοφύλα-
κες κατάλαβαν ἀµέσως τί εἶχε συµ-
βεῖ. Ἀλλοδαποὶ κρατούµενοι εἶχαν 
κλέψει τὰ κινητὰ τοῦ Χριστόδου-
λου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

τοὺς ἔκανε κήρυγµα. Τὰ κινητὰ βρέ-
θηκαν καὶ ἐπεστράφησαν. Στὶς 20-
12-2012 στὸ «Κόντρα» ὁ κ. Ἀντώνης 
Ἀραβαντινὸς ἀπεκάλυψε ὅτι: Ὅλες 
οἱ Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες µαζὶ ἔχουν 
100 ἰσοβίτες. Ἡ Ἑλλάδα µόνη της 
ἔχει 1.000 ἰσοβίτες, ἐξαιτίας τῆς εἰ-
σόδου στὴ χώρα µας ἑκατοµµυρίων 
Λαθροµεταναστῶν. Σύµφωνα µὲ τὸν 
κ. Ἀραβαντινό, τὸ 72% τῶν κρατου-
µένων στὶς Ἑλληνικὲς Φυλακὲς εἶναι 
Ἀλλοδαποὶ καὶ τὸ 90% τῶν ἀλλο-
δαπῶν εἶναι Μουσουλµάνοι, Σουνί-
τες ἢ Σιίτες, ποὺ κάθε µέρα πλακώ-
νονται µέχρις αἵµατος γιὰ θρησκευ-
τικοὺς λόγους. 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… τὴν ἀναγέννησε, τὴ θέωσε κι’ ἔτσι 
τῆς ἔδωσε τὴ δύναµη νὰ ξαναγυρί-
σει στὸ χαµένο βασίλειό της. Στὸ 
ἀρχαῖο κάλλος της. Στὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ µε-
τάνοια. Αὐτὴ ποὺ ἀρχίζει µὲ θεµε-
λιακὴ συντριβὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς µας καὶ σφραγίζει µὲ ἄρρητη 
χαρὰ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή µας. Ἡ 
µετάνοια εἶναι αὔρα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος. Εἶναι ἡ εἰρήνη µας. Εἶ-
ναι ἡ ζωή µας. Γι’ αὐτὸ ἂς ξαναγυ-
ρίσουµε στὸ Χριστό, πού µᾶς φωνά-
ζει: «Μετανοεῖτε ἤγγικε γὰρ ἡ Βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν». ∆ὲ θὰ χάσουµε. 
Θὰ κερδίσουµε τὸ πᾶν. Θὰ κερδί-
σουµε τὴν ἀλλαγή µας. Τὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ βα-
θιὰ καὶ ἐπαναστατικὴ ἀλλαγὴ τῆς 
Ἱστορίας, τῆς προσωπικῆς µας ἀλλὰ 
καὶ τῆς παγκόσµιας. 
 

ΑΡ ΙΣΤΕΡΟ  ΟΡΓ ΙΟ  
ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ Ο∆ΩΝ 

 

Ἡ Λεωφόρος «Κωσταντίνου τοῦ Ἀ-
πελευθερωτοῦ» στὰ Γιάννενα µε το-
νοµάσθηκε προσφάτως σὲ «Ἀνδρέα 

 

Ο  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΜΙΛΗΣΕ  
 

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολοµαῖος, δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξη 
µία «κυρία» ποὺ εἶχε τὸ θράσος καὶ 
τὴν ἀναίδεια νὰ παραποιήση τὴν ἱ-
στορία τοῦ µαρτυρικοῦ Γένους µας. 
«… εἰς τὴν προκυµαία τῆς Σµύρνης ἀ-
σφαλῶς δὲν ἔγινε ἕνας ἁπλὸς «συνω-
στισµός», ὅπως, µὲ προσβολὴ πρὸς 
τὴν ἱστορικὴ πραγµατικότητα ἐλέ-
χθη καὶ ἐγράφη, οὔτε ἔγινε ἕνας πε-
ρίπατος ἐκεῖνες τὶς ἡµέρες τὶς τραγι-
κές», εἶπε σὲ ὁµιλία του στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Φωκᾶ τοῦ Βοσπόρου, ἀ-
ναφερόµενος στὰ τραγικὰ γεγονότα 
τοῦ 1922. «… Ἐνθυµούµεθα µὲ πόνο 
καὶ µὲ προσευχὲς αὐτοὺς τοὺς ἀδελ-
φούς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν µία στιγµὴ 
στὴν ἄλλη βρέθηκαν νὰ µὴν ἔχουν 
τίποτε, ἐνῶ εἶχαν τόσα πολλά, καὶ 
νὰ φύγουν µὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόµα, 
ὅσοι κατώρθωσαν νὰ φύγουν. Προ-
σωπικῶς, ἐνθυµοῦµαι ὅλους αὐτοὺς 
τοὺς ἀδελφούς µας τοὺς Μικρασιά-
τες κάθε φορά, ποὺ κάνω τὶς γνωστὲς 
προσκυνηµατικὲς ἐξορµήσεις µου εἰς 
τὴν Καππαδοκίαν, εἰς τὴν Ἔφεσον, 
εἰς τὴν Πέργαµον, εἰς τὴν Σελεύκει-
αν, εἰς τὴν Νικοµήδειαν, εἰς τὴν Ἀ-
ντιόχειαν τῆς Πισιδίας καὶ εἰς τὰ ἄλ-
λα µέρη, ὅπως στὸν Πόντο τὰ τελευ-
ταία χρόνια. Καὶ κάνω πάντοτε τρι-
σάγια ἐκεῖ εἰς τὰ ὁποία προσεύχο-
µαι καὶ γιὰ τοὺς εἰρηνικὼς τελειω-
θέντας ἀδελφούς µας…». Ἂς προσέ-
χη τὰ λόγια της ἡ κάθε «κυρία», ἰδί-
ως ὅταν στὸ στοµατάκι της βάζη τὸν 
σφαγιασθέντα Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνα-
τολῆς καὶ ἂς προσέξη τὰ παραπάνω 
λόγια τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος συ-
νεκίνησε ὅλους µας καὶ γιὰ τὰ τρι-
σάγια ποὺ τελεῖ εἰς µνήµην τῶν ἀδι-
κοχαµένων ἀδελφῶν µας ἀπὸ τοὺς 
ἀγαρηνούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ θάρρος 
µὲ τὸ ὁποῖο ὡµίλησε. Ὁ νοῶν νοεί-

τω. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ τοῦ δίδει δύναµη 
νὰ ὁµιλεῖ πάντοτε µὲ παρρησία γιὰ 
τὰ δίκαια τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. 
 

ΚΑΗΜΕΝΗ  ΕΛΛΑ∆Α  
 

∆ιαβάσαµε στὸν ἡµερήσιο τύπο πὼς 
ἡ Τρόικα ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση νὰ ψηφίση νόµο, σύµ-
φωνα µὲ τὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς θὰ 
πληρώνουν φόρο ἀνάλογα µὲ τὸν 
ἀριθµὸ τῶν παιδιῶν ποὺ ἔχουν. Εἶ-
ναι δυνατόν; Κεφαλικὸς φόρος καὶ 
µάλιστα στὴν ἐλπίδα καὶ στὸ µέλ-
λον αὐτῆς τῆς δύσµοιρης Πατρίδος; 
Χαράτσι γιὰ κάθε παιδὶ ποῦ γεννιέ-
ται; Θὰ τιµωρῆται, ἀντὶ νὰ ἐπιβρα-
βεύεται ὅποιος αἱµατοδοτεῖ τὸν ἑλ-
ληνικὸ ἱστό; Μὰ ποιός, ἐπιτέλους, 
ἐπιβουλεύεται τὴν Ἑλλάδα. Ποιὸς 
θέλει νὰ τὴν ἐξαφανίση ἀπὸ τὸν πα-
γκόσµιο χάρτη; Ποιὸς ἐνοχλεῖται ἀ-
πὸ τὴν ὕπαρξη τῶν Ἑλλήνων; Ποιὸς 
λαχταρᾶ τὸν θάνατό της. Ζητεῖται 
Ἕλλην φιλόπατρις νὰ βγάλη τὴν 
Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ τέλµα . Ζητεῖται 
Ἕλλην φιλόθεος, νὰ ὁδηγήση τὴν 
Ἑλλάδα εἰς νοµὰς σωτηρίους. Ζη-
τεῖται Ἕλλην φιλόθεος νὰ συσπει-
ρώσει καὶ νὰ ἑνώση τὸν ἀπογοητευ-
µένο καὶ προδοµένο ἑλληνικὸ λαό, 
νὰ τοῦ σπογγίσει τὰ δάκρυά του, 
νὰ ἐπουλώση τὶς πληγές του καὶ νὰ 
διώξει τοὺς ἀποικιοκράτες καὶ τὰ 
τσιράκια τους ἀπὸ τὸν τόπο. Ζητεῖ-
ται αὐτὸς ποὺ θὰ σταµατήση τὴν 
Γενοκτονία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
Ζητεῖται… 
 

Φ Ω Σ  
 

Βλέποντας κανένας ἀπὸ ψηλὰ µιὰ 
µεγαλούπολη τὸ βράδυ θαµπώνεται 
ἀπὸ τὰ φῶτα της τὰ πολλά. Κανένα 
ὅµως δὲν φωτίζει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀν-
θρώπου. Ὅλα τὰ σύγχρονα φῶτα 
εἶναι γιὰ τὰ ἔξω µας. Γιὰ τὸ ἐσωτε-
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ρικό µας εἶναι µόνο τὸ φῶς τῆς ἀλή-
θειας, τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό 
µας φωτίζει τὸ εἶναι µας, τὴν οὐσία 
τῶν γύρω µας πραγµάτων καὶ ἰδιαί-
τερα τὴ Θεότητα. Μέσα στὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ τὸ παραπεταµένο παι-
δὶ ξαναβρῆκε τὴν ἀληθινὴ στοργή. 
Μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἡ περι-
φρονηµένη γυναίκα ξαναπῆρε τὴ 
θέση της δίπλα στὸν ἄνδρα, ὡς σύ-
ζυγος, ὡς µητέρα. Μέσα στὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ ὁ δοῦλος γίνεται ἐλεύ-
θερος, ὁ ληστὴς ἅγιος καὶ ὁ παρα-
στρατηµένος βρίσκει τὸ δρόµο του 
πρὸς τὴ λύτρωση.  Ἀπὸ τὴν ὥρα 
ποὺ βαπτιζόµαστε στὸ Ὄνοµα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος µπαίνουµε µέσα στὸ 
φῶς τῆς Θεότητος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ µέ-
ρα τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ, κατὰ 
τὴν ὁποία στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία 
βαπτίζονταν Χριστιανοὶ κατὰ χιλιά-
δες, λέγεται µέρα τῶν φώτων. Φῶτα, 
βέβαια, ὑπῆρχαν καὶ πρὸ Χριστοῦ. 
Τῶν φιλοσόφων, τῶν ἐπιστηµόνων. 
Ἀλλὰ ἦταν ἄτονα καὶ ἀσταθῆ. Προ-
σπαθοῦσαν νὰ φωτίσουν ἀπὸ κάτω 
πρὸς τὰ πάνω. ∆ηλαδὴ ἡ Γῆ νὰ φω-
τίζει τὸν ἥλιο καὶ ὄχι ὁ ἥλιος τὴ Γῆ. 
Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἦρθε ἐξ οὐρα-
νοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ µόνο ἀληθινὸ καὶ 
αἰώνιο φῶς. Ἡ Ἐκκλησία µας τὸ λέ-
ει στὴ Θεία Λειτουργία. «Εἴδοµεν τὸ 
φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβοµεν πνεῦµα 
ἐπουράνιον». Ἀδελφοί µου, ὁ Θεὸς 
ἔφτιαξε πρῶτα τὸ φῶς καὶ µετὰ τὸν 
ἄνθρωπο. Αὐτὸ συµβολικὰ σηµαίνει 
ὅτι χωρὶς τὸ φῶς δὲν µπορεῖ νὰ ζή-
σει σωστὰ ὁ ἄνθρωπος. Ἐµπρός, λοι-
πόν, ἂς βαδίσουµε ἀποφασιστικὰ 
πρὸς τὸ φῶς ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. 
 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ 
ΤΗΝ κ. ΡΕΠΟΥΣΗ 

∆ΙΑ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 
 

Οἱ Τοῦρκοι δὲν ξεχνοῦν τὶς πολύτι-
µες ὑπηρεσίες τῆς κ. Μ. Ρεπούση καὶ 

γι’ αὐτὸ τὴν εὐχαριστοῦν καὶ τὴν 
εὐγνωµονοῦν! Ἰδιαίτερα τὴν εὐχαρι-
στοῦν γιὰ τὸν ἐκτουρκισµὸ τῶν Ρο-
µὰ καὶ τῶν Ποµάκων τῆς Θράκης. 
Στὸ ἰστολόγιο www.filonoi.gr δια-
βάζουµε ὅτι «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁµο-
σπονδία «Τούρκων» ∆υτικῆς Θρά-
κης (Α.Β.Τ.Τ.F.)» ἔστειλε ἐπιστολὴ 
στὴ Βουλευτὴ τῆς ∆ΗΜ.ΑΡ. Μαρία 
Ρεπούση. Στὴν ἐπιστολή, µὲ ἡµερο-
µηνία 22 Ὀκτωβρίου 2011 ὁ πρόε-
δρος τῆς Α.Β.Τ.Τ.F. Χαλὶτ Χαµπίπο-
γλου εὐχαρίστησε τὴν Μαρία Ρε-
πούση γιὰ τὴν ἐπερώτηση ποὺ ὑπέ-
βαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας 
σχετικὰ µὲ τὴν ἐκπαίδευση τῆς 
«Τουρκικῆς» Μειονότητας ∆υτικῆς 
Θράκης. Ἡ κ. Μ. Ρεπούση ὡς γνω-
στὸν τάχθηκε ὑπὲρ τῆς δηµιουργίας 
δίγλωσσων νηπιαγωγείων, ὅπως ἀ-
κριβῶς ζητᾶ ἡ Ἄγκυρα ἐδῶ καὶ πο-
λὺ καιρό. Κάτι τέτοιο δὲν προβλέ-
πεται ἀπὸ τὶς Συνθῆκες καὶ ἡ κ. Μ. 
Ρεπούση προφανῶς τὸ γνωρίζει. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ Τουρκόψυχοι τῆς Θρά-
κης, τὴν εὐχαριστοῦν! Τέτοια «φί-
δια» δυστυχῶς κρύβει τὸ σηµερινό 
µας πολιτικὸ σύστηµα, τὸ ὁποῖο 
βρίσκεται στὸ ναδὶρ τῆς κατάπτω-
σής του. Μή σας παραξενεύει ἡ ἄπο-
ψη ὅτι «ὅλοι ἴδιοι εἶναι», διότι ἡ ἐν 
λόγῳ «ἐθνοµητέρα» τῆς ἀριστερᾶς, 
ἐκλέχθηκε Βουλευτὴς µὲ ἐλάχιστες 
ψήφους, σύµφωνα µὲ τὸν ἰσχύοντα 
«νόµο Παυλόπουλου» τῆς «Νέας 
∆ηµοκρατίας», ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε τὴ 
στοιχειώδη πρόβλεψη νὰ κλείνει 
τὴν πόρτα τοῦ κοινοβουλίου σὲ τέ-
τοια «σούργελα». Εἶναι ξεκάθαρο 
πιὰ πὼς τοὺς πολιτικούς µας τὸ µό-
νο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὰ 
προσοδοφόρα καὶ ἀργόσχολα ἕδρα-
να τοῦ κοινοβουλίου καὶ ὄχι ἡ ὑπη-
ρεσία τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ. 
Κάνουµε µήπως λάθος; (Ὀρθόδ. Τύ-
πος, 30-11-2012, σελὶς 2) 

 

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι ∆ Η Σ  
 

Στὴν Πάφο τῆς Κύπρου γεννήθηκε. 
Στὶς 4 Μαΐου 1910. Φτωχόπαιδο ἦ-
ταν καὶ ξεκίνησε τὸν ἀθλητισµὸ στὴ 
Λεµεσό. Τοῦ ἄρεσε νὰ τρέχει ἀπὸ 
πιτσιρίκι. Ἀγροτόπαιδο, µὲ ἔρωτα 
γιὰ τὸν ἀθλητισµό. Τὸ 1934 µετακο-
µίζει στὸ Χαλάνδρι. Ἔπιασε δυο-
λειὰ στὴ ∆ΕΗ (τὴν τότε Η.Ε. - Ἠλε-
κτρικὴ Ἑταιρεία) καὶ πήγαινε νὰ 
µετράει τὰ ρολόγια στὰ σπίτια τοῦ 
κόσµου γιὰ νὰ βγάλει µεροκάµατο. 
Παντρεύτηκε, ἔκανε παιδιά, τελείω-
σε ἡ Κατοχὴ καὶ παίρνει τὴν µεγάλη 
ἀπόφαση τὸ 1946 νὰ ξανατρέξει. 
Λίγη προπόνηση, ἐλάχιστο φαγητὸ 
ἀπὸ τοὺς γείτονες, δύσκολα χρόνια. 
Ἤθελε νὰ πάει στὴν Ἀµερική, στὴ 
Βοστώνη. Στὸ φηµισµένο Μαραθώ-
νιο. Ἐλπίζοντας ὅτι καὶ µόνο µὲ τὴν 
παρουσία του θὰ µπορέσει νὰ εὐαι-
σθητοποιήσει τοὺς Ἀµερικανοὺς γιὰ 
νὰ βοηθήσουν τὸν λαό µας ποὺ τὰ 
περνοῦσε δύσκολα. Πῶς, ὅµως, νὰ 
ἀγοράσει εἰσιτήριο γιὰ τὴν Ἀµερι-
κή; Μὲ τί λεφτά; Μαζεύει καὶ που-
λάει τὰ µισὰ ἔπιπλα τοῦ σπιτιοῦ. 
Πιάνει πέντε δραχµὲς στὸ χέρι, τοῦ 
δίνουν καὶ κάµποσα ἀπὸ τὴ δου-
λειά του καὶ πάει καὶ βγάζει ἀερο-
πορικὸ εἰσιτήριο. Μονό. ∆ὲν εἶχε λε-
φτὰ γιὰ «µετ’ ἐπιστροφῆς». Φτάνει 
στὴ Βοστώνη. Πρὶν τὸν ἀγώνα ὅλοι 
οἱ ἀθλητὲς ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπὸ 
γιατρό. Πάει καὶ ὁ Κυριακίδης, τὸν 
ἐξετάζουν οἱ Ἀµερικανοὶ καὶ τοῦ 
λένε: «∆ὲν µπορεῖς νὰ τρέξεις». Μὰ 
γιατί; Γιατί δὲν µπορῶ ἐνῶ ἔκανα 
τόσο ταξίδι; «Εἶσαι πολὺ ἀδύναµος, 
νεαρὲ Ἕλληνα. Θὰ πεθάνης στὸν 
δρόµο ἀπὸ τὴν ἐξάντληση, ἔτσι κο-
καλιάρης ὅπως εἶσαι. ∆ὲν θὰ ἀντέ-
ξεις οὔτε γιὰ µερικὰ χιλιόµετρα». 
Παίρνει οὐσιαστικὰ τὴν προσωπικὴ 
εὐθύνη καὶ λέει «φέρτε µου τὸ χαρτὶ 

νὰ τὸ ὑπογράψω ὅτι θὰ τρέξω καὶ 
ἀναλαµβάνω ὅποιον κίνδυνο ὑπάρ-
χει γιὰ τὴ ζωή µου. Θὰ τρέξω κι’ ἂς 
πεθάνω ἐδῶ πέρα»! Ὁ ἀγώνας ἔγινε 
στὶς 20 Ἀπριλίου 1946. Ὁ Στυλια-
νὸς Κυριακίδης κέρδισε ! Βγῆκε 
πρῶτος στὸ Μαραθώνιο τῆς Βοστώ-
νης µὲ πανευρωπαϊκὸ ρεκόρ. Παρα-
µιλοῦσε ἡ Ἀµερική. Ὁ Πρόεδρος 
τῶν Η.Π.Α. Τρούµαν καλεῖ τὸν Κυ-
ριακίδη στὸν Λευκὸ Οἶκο, µαζὶ µὲ 
τὸν δεύτερο, τὸν Ἀµερικανὸ Τζόνι 
Κέλι, ὁ ὁποῖος 15 φορὲς βγῆκε στὴν 
καριέρα του µέσα στὴν πρώτη πε-
ντάδα τοῦ µαραθωνίου της Βοστώ-
νης. Ρωτάει ὁ Τρούµαν τὸν Κέλι 
«Καλά, βρὲ παιδί µου. Πῶς ἔχασες 
ἀπὸ αὐτὸν τὸν κοκαλιάρη (ἔτσι τὸν 
ἔλεγαν οἱ ἐφηµερίδες) κι’ ἀδύναµο 
Ἕλληνα;» Ἀπάντηση Κέλι: «Μόνο 
ἐγὼ ἔχασα; Κανένας δὲν µπόρεσε νὰ 
τὸν κερδίσει. Ἐγὼ ἔτρεχα γιὰ τὸν 
ἑαυτό µου κι’ αὐτὸς γιὰ ἕναν ὁλό-
κληρο λαό, γιὰ µιὰ ἰδεολογία…». Ὁ 
Τρούµαν χαµογελάει καὶ γυρνάει 
πρὸς τὸν Κυριακίδη «Ἐσὺ παιδί 
µου, εἶσαι ἄξιος συγχαρητηρίων. 
Γιὰ πές µου. Τί θὲς νὰ κάνω γιὰ σε-
να; Θὲς ροῦχα; Τρόφιµα νὰ δυναµώ-
σεις; Χρήµατα; Ὅ,τι θές ἀπὸ µένα». 
Ἀπάντηση Κυριακίδη: «Σᾶς εὐχαρι-
στῶ, πρόεδρε. ∆ὲν θέλω ΤΙΠΟΤΑ 
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ. Τὸ µόνο ποὺ ζητῶ, 
κύριε Τρούµαν, εἶναι νὰ στείλετε 
ροῦχα καὶ τρόφιµα στὰ 7 ἑκατοµµύ-
ρια Ἕλληνες ποὺ λιµοκτονοῦν. Αὐ-
τὸ ζητάω. Αὐτὸ ποὺ ἔγινε µετὰ ἦταν 
ἀπίστευτο. Ἀπὸ δωρεὲς τῶν Ἀµερι-
κάνων µαζεύτηκαν τόνοι ἀπὸ τρό-
φιµα, φάρµακα, κουβέρτες. Ὁ Στυ-
λιανὸς Κυριακίδης, ἄνθρωπος τῆς 
προσφορᾶς. Θὰ µποροῦσε καὶ σήµε-
ρα νὰ ἀποτελεῖ φάρο ἔµπνευσης γιὰ 
ὅλους µας. Εἶθε νὰ τοῦ µοιάσουµε! 
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ρικό µας εἶναι µόνο τὸ φῶς τῆς ἀλή-
θειας, τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό 
µας φωτίζει τὸ εἶναι µας, τὴν οὐσία 
τῶν γύρω µας πραγµάτων καὶ ἰδιαί-
τερα τὴ Θεότητα. Μέσα στὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ τὸ παραπεταµένο παι-
δὶ ξαναβρῆκε τὴν ἀληθινὴ στοργή. 
Μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἡ περι-
φρονηµένη γυναίκα ξαναπῆρε τὴ 
θέση της δίπλα στὸν ἄνδρα, ὡς σύ-
ζυγος, ὡς µητέρα. Μέσα στὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ ὁ δοῦλος γίνεται ἐλεύ-
θερος, ὁ ληστὴς ἅγιος καὶ ὁ παρα-
στρατηµένος βρίσκει τὸ δρόµο του 
πρὸς τὴ λύτρωση.  Ἀπὸ τὴν ὥρα 
ποὺ βαπτιζόµαστε στὸ Ὄνοµα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος µπαίνουµε µέσα στὸ 
φῶς τῆς Θεότητος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ µέ-
ρα τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ, κατὰ 
τὴν ὁποία στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία 
βαπτίζονταν Χριστιανοὶ κατὰ χιλιά-
δες, λέγεται µέρα τῶν φώτων. Φῶτα, 
βέβαια, ὑπῆρχαν καὶ πρὸ Χριστοῦ. 
Τῶν φιλοσόφων, τῶν ἐπιστηµόνων. 
Ἀλλὰ ἦταν ἄτονα καὶ ἀσταθῆ. Προ-
σπαθοῦσαν νὰ φωτίσουν ἀπὸ κάτω 
πρὸς τὰ πάνω. ∆ηλαδὴ ἡ Γῆ νὰ φω-
τίζει τὸν ἥλιο καὶ ὄχι ὁ ἥλιος τὴ Γῆ. 
Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἦρθε ἐξ οὐρα-
νοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ µόνο ἀληθινὸ καὶ 
αἰώνιο φῶς. Ἡ Ἐκκλησία µας τὸ λέ-
ει στὴ Θεία Λειτουργία. «Εἴδοµεν τὸ 
φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβοµεν πνεῦµα 
ἐπουράνιον». Ἀδελφοί µου, ὁ Θεὸς 
ἔφτιαξε πρῶτα τὸ φῶς καὶ µετὰ τὸν 
ἄνθρωπο. Αὐτὸ συµβολικὰ σηµαίνει 
ὅτι χωρὶς τὸ φῶς δὲν µπορεῖ νὰ ζή-
σει σωστὰ ὁ ἄνθρωπος. Ἐµπρός, λοι-
πόν, ἂς βαδίσουµε ἀποφασιστικὰ 
πρὸς τὸ φῶς ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. 
 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ 
ΤΗΝ κ. ΡΕΠΟΥΣΗ 

∆ΙΑ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 
 

Οἱ Τοῦρκοι δὲν ξεχνοῦν τὶς πολύτι-
µες ὑπηρεσίες τῆς κ. Μ. Ρεπούση καὶ 

γι’ αὐτὸ τὴν εὐχαριστοῦν καὶ τὴν 
εὐγνωµονοῦν! Ἰδιαίτερα τὴν εὐχαρι-
στοῦν γιὰ τὸν ἐκτουρκισµὸ τῶν Ρο-
µὰ καὶ τῶν Ποµάκων τῆς Θράκης. 
Στὸ ἰστολόγιο www.filonoi.gr δια-
βάζουµε ὅτι «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁµο-
σπονδία «Τούρκων» ∆υτικῆς Θρά-
κης (Α.Β.Τ.Τ.F.)» ἔστειλε ἐπιστολὴ 
στὴ Βουλευτὴ τῆς ∆ΗΜ.ΑΡ. Μαρία 
Ρεπούση. Στὴν ἐπιστολή, µὲ ἡµερο-
µηνία 22 Ὀκτωβρίου 2011 ὁ πρόε-
δρος τῆς Α.Β.Τ.Τ.F. Χαλὶτ Χαµπίπο-
γλου εὐχαρίστησε τὴν Μαρία Ρε-
πούση γιὰ τὴν ἐπερώτηση ποὺ ὑπέ-
βαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας 
σχετικὰ µὲ τὴν ἐκπαίδευση τῆς 
«Τουρκικῆς» Μειονότητας ∆υτικῆς 
Θράκης. Ἡ κ. Μ. Ρεπούση ὡς γνω-
στὸν τάχθηκε ὑπὲρ τῆς δηµιουργίας 
δίγλωσσων νηπιαγωγείων, ὅπως ἀ-
κριβῶς ζητᾶ ἡ Ἄγκυρα ἐδῶ καὶ πο-
λὺ καιρό. Κάτι τέτοιο δὲν προβλέ-
πεται ἀπὸ τὶς Συνθῆκες καὶ ἡ κ. Μ. 
Ρεπούση προφανῶς τὸ γνωρίζει. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ Τουρκόψυχοι τῆς Θρά-
κης, τὴν εὐχαριστοῦν! Τέτοια «φί-
δια» δυστυχῶς κρύβει τὸ σηµερινό 
µας πολιτικὸ σύστηµα, τὸ ὁποῖο 
βρίσκεται στὸ ναδὶρ τῆς κατάπτω-
σής του. Μή σας παραξενεύει ἡ ἄπο-
ψη ὅτι «ὅλοι ἴδιοι εἶναι», διότι ἡ ἐν 
λόγῳ «ἐθνοµητέρα» τῆς ἀριστερᾶς, 
ἐκλέχθηκε Βουλευτὴς µὲ ἐλάχιστες 
ψήφους, σύµφωνα µὲ τὸν ἰσχύοντα 
«νόµο Παυλόπουλου» τῆς «Νέας 
∆ηµοκρατίας», ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε τὴ 
στοιχειώδη πρόβλεψη νὰ κλείνει 
τὴν πόρτα τοῦ κοινοβουλίου σὲ τέ-
τοια «σούργελα». Εἶναι ξεκάθαρο 
πιὰ πὼς τοὺς πολιτικούς µας τὸ µό-
νο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὰ 
προσοδοφόρα καὶ ἀργόσχολα ἕδρα-
να τοῦ κοινοβουλίου καὶ ὄχι ἡ ὑπη-
ρεσία τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ. 
Κάνουµε µήπως λάθος; (Ὀρθόδ. Τύ-
πος, 30-11-2012, σελὶς 2) 

 

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι ∆ Η Σ  
 

Στὴν Πάφο τῆς Κύπρου γεννήθηκε. 
Στὶς 4 Μαΐου 1910. Φτωχόπαιδο ἦ-
ταν καὶ ξεκίνησε τὸν ἀθλητισµὸ στὴ 
Λεµεσό. Τοῦ ἄρεσε νὰ τρέχει ἀπὸ 
πιτσιρίκι. Ἀγροτόπαιδο, µὲ ἔρωτα 
γιὰ τὸν ἀθλητισµό. Τὸ 1934 µετακο-
µίζει στὸ Χαλάνδρι. Ἔπιασε δυο-
λειὰ στὴ ∆ΕΗ (τὴν τότε Η.Ε. - Ἠλε-
κτρικὴ Ἑταιρεία) καὶ πήγαινε νὰ 
µετράει τὰ ρολόγια στὰ σπίτια τοῦ 
κόσµου γιὰ νὰ βγάλει µεροκάµατο. 
Παντρεύτηκε, ἔκανε παιδιά, τελείω-
σε ἡ Κατοχὴ καὶ παίρνει τὴν µεγάλη 
ἀπόφαση τὸ 1946 νὰ ξανατρέξει. 
Λίγη προπόνηση, ἐλάχιστο φαγητὸ 
ἀπὸ τοὺς γείτονες, δύσκολα χρόνια. 
Ἤθελε νὰ πάει στὴν Ἀµερική, στὴ 
Βοστώνη. Στὸ φηµισµένο Μαραθώ-
νιο. Ἐλπίζοντας ὅτι καὶ µόνο µὲ τὴν 
παρουσία του θὰ µπορέσει νὰ εὐαι-
σθητοποιήσει τοὺς Ἀµερικανοὺς γιὰ 
νὰ βοηθήσουν τὸν λαό µας ποὺ τὰ 
περνοῦσε δύσκολα. Πῶς, ὅµως, νὰ 
ἀγοράσει εἰσιτήριο γιὰ τὴν Ἀµερι-
κή; Μὲ τί λεφτά; Μαζεύει καὶ που-
λάει τὰ µισὰ ἔπιπλα τοῦ σπιτιοῦ. 
Πιάνει πέντε δραχµὲς στὸ χέρι, τοῦ 
δίνουν καὶ κάµποσα ἀπὸ τὴ δου-
λειά του καὶ πάει καὶ βγάζει ἀερο-
πορικὸ εἰσιτήριο. Μονό. ∆ὲν εἶχε λε-
φτὰ γιὰ «µετ’ ἐπιστροφῆς». Φτάνει 
στὴ Βοστώνη. Πρὶν τὸν ἀγώνα ὅλοι 
οἱ ἀθλητὲς ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπὸ 
γιατρό. Πάει καὶ ὁ Κυριακίδης, τὸν 
ἐξετάζουν οἱ Ἀµερικανοὶ καὶ τοῦ 
λένε: «∆ὲν µπορεῖς νὰ τρέξεις». Μὰ 
γιατί; Γιατί δὲν µπορῶ ἐνῶ ἔκανα 
τόσο ταξίδι; «Εἶσαι πολὺ ἀδύναµος, 
νεαρὲ Ἕλληνα. Θὰ πεθάνης στὸν 
δρόµο ἀπὸ τὴν ἐξάντληση, ἔτσι κο-
καλιάρης ὅπως εἶσαι. ∆ὲν θὰ ἀντέ-
ξεις οὔτε γιὰ µερικὰ χιλιόµετρα». 
Παίρνει οὐσιαστικὰ τὴν προσωπικὴ 
εὐθύνη καὶ λέει «φέρτε µου τὸ χαρτὶ 

νὰ τὸ ὑπογράψω ὅτι θὰ τρέξω καὶ 
ἀναλαµβάνω ὅποιον κίνδυνο ὑπάρ-
χει γιὰ τὴ ζωή µου. Θὰ τρέξω κι’ ἂς 
πεθάνω ἐδῶ πέρα»! Ὁ ἀγώνας ἔγινε 
στὶς 20 Ἀπριλίου 1946. Ὁ Στυλια-
νὸς Κυριακίδης κέρδισε ! Βγῆκε 
πρῶτος στὸ Μαραθώνιο τῆς Βοστώ-
νης µὲ πανευρωπαϊκὸ ρεκόρ. Παρα-
µιλοῦσε ἡ Ἀµερική. Ὁ Πρόεδρος 
τῶν Η.Π.Α. Τρούµαν καλεῖ τὸν Κυ-
ριακίδη στὸν Λευκὸ Οἶκο, µαζὶ µὲ 
τὸν δεύτερο, τὸν Ἀµερικανὸ Τζόνι 
Κέλι, ὁ ὁποῖος 15 φορὲς βγῆκε στὴν 
καριέρα του µέσα στὴν πρώτη πε-
ντάδα τοῦ µαραθωνίου της Βοστώ-
νης. Ρωτάει ὁ Τρούµαν τὸν Κέλι 
«Καλά, βρὲ παιδί µου. Πῶς ἔχασες 
ἀπὸ αὐτὸν τὸν κοκαλιάρη (ἔτσι τὸν 
ἔλεγαν οἱ ἐφηµερίδες) κι’ ἀδύναµο 
Ἕλληνα;» Ἀπάντηση Κέλι: «Μόνο 
ἐγὼ ἔχασα; Κανένας δὲν µπόρεσε νὰ 
τὸν κερδίσει. Ἐγὼ ἔτρεχα γιὰ τὸν 
ἑαυτό µου κι’ αὐτὸς γιὰ ἕναν ὁλό-
κληρο λαό, γιὰ µιὰ ἰδεολογία…». Ὁ 
Τρούµαν χαµογελάει καὶ γυρνάει 
πρὸς τὸν Κυριακίδη «Ἐσὺ παιδί 
µου, εἶσαι ἄξιος συγχαρητηρίων. 
Γιὰ πές µου. Τί θὲς νὰ κάνω γιὰ σε-
να; Θὲς ροῦχα; Τρόφιµα νὰ δυναµώ-
σεις; Χρήµατα; Ὅ,τι θές ἀπὸ µένα». 
Ἀπάντηση Κυριακίδη: «Σᾶς εὐχαρι-
στῶ, πρόεδρε. ∆ὲν θέλω ΤΙΠΟΤΑ 
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ. Τὸ µόνο ποὺ ζητῶ, 
κύριε Τρούµαν, εἶναι νὰ στείλετε 
ροῦχα καὶ τρόφιµα στὰ 7 ἑκατοµµύ-
ρια Ἕλληνες ποὺ λιµοκτονοῦν. Αὐ-
τὸ ζητάω. Αὐτὸ ποὺ ἔγινε µετὰ ἦταν 
ἀπίστευτο. Ἀπὸ δωρεὲς τῶν Ἀµερι-
κάνων µαζεύτηκαν τόνοι ἀπὸ τρό-
φιµα, φάρµακα, κουβέρτες. Ὁ Στυ-
λιανὸς Κυριακίδης, ἄνθρωπος τῆς 
προσφορᾶς. Θὰ µποροῦσε καὶ σήµε-
ρα νὰ ἀποτελεῖ φάρο ἔµπνευσης γιὰ 
ὅλους µας. Εἶθε νὰ τοῦ µοιάσουµε! 
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Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ 
 

Ὁ πιστὸς λαὸς ὑποστηρίζει ὅτι ἡ 
δηµόσια διοίκησις καὶ ἡ πολιτικὴ 
ἐξουσία ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Μασωνί-
αν. Ἡ Μασωνία ἀπὸ τὴν πλευράν 
της ὑποστηρίζει πὼς ἡ ἄποψη αὐτὴ 
ἀνήκει εἰς τὴν σφαίραν τῆς φαντα-
σίας καὶ τῆς συνωµοσίας. Ἡ εἰδησι-
ογραφία, ὅµως, ἡ προερχόµενη ἀπὸ 
τὴν Ἰταλίαν ὑπὸ ἡµεροµηνίαν 14-
12-2012 δικαιώνει τὸν λαὸν καὶ ἐπι-
βεβαιώνει τᾶς ἀπόψεις του διὰ τὴν 
παντοδυναµίαν τῆς Μασωνίας. Συµ-
φώνως πρὸς τᾶς µεταδιδοµένας πλη-
ροφορίας. «Στὰ πρακτικὰ τῆς µα-
σωνικῆς στοᾶς, ποὺ κατέσχεσαν οἱ 
δικαστές, ὑπάρχουν λίστες, γιὰ 15 
Ὀργανισµοὺς κολοσσοὺς γιὰ τὴν 
Ἰταλία, ὅπως τὰ Ταχυδροµεῖα καὶ ἡ 
Ἰταλικὴ Βιοµηχανία ὅπλων Finmec-
canica (παρεµπιπτόντως … ἡ Finme-
ccanica κάνει καλὲς δουλειὲς καὶ 
στὴν Ἑλλάδα µὲ τὸ Ὕπ. Ἄµυνας 
καὶ ὄχι µόνον). Ἡ εἴδηση εἶναι σὲ 
ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε . καὶ στὸ ἐπίσηµο 
κρατικὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτο-
ρεῖο A.N.S.A. Στὴν Ἰταλία ὑπάρ-
χουν ἀδέκαστοι δικαστὲς καὶ ἔξω 
ἀπὸ µασονικὲς στοές. Στὴν Ἑλλάδα; 
 

Α Λ Λ Ο ∆ Α Π Ο Ι  
 

Τὸ ἀποκάλυψε στὶς 22-11-2012 στὸ 
«Σκάι» ὁ ἀρχιδεσµοφύλακας τοῦ 
Κορυδαλλοῦ, Ἀντώνης Ἀραβαντι-
νός. Κάποτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος, ἐπισκέφθηκε τὶς Φυλα-
κὲς Ἀνηλίκων Αὐλῶνος. ∆υὸ ὧρες 
µετὰ τὴν ἀποχώρησή του, τηλεφω-
νεῖ στὶς Φυλακὲς Αὐλῶνος καὶ ζη-
τάει νὰ δοῦν µήπως ξέχασε κάπου 
τὰ δυὸ κινητά του. Οἱ δεσµοφύλα-
κες κατάλαβαν ἀµέσως τί εἶχε συµ-
βεῖ. Ἀλλοδαποὶ κρατούµενοι εἶχαν 
κλέψει τὰ κινητὰ τοῦ Χριστόδου-
λου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

τοὺς ἔκανε κήρυγµα. Τὰ κινητὰ βρέ-
θηκαν καὶ ἐπεστράφησαν. Στὶς 20-
12-2012 στὸ «Κόντρα» ὁ κ. Ἀντώνης 
Ἀραβαντινὸς ἀπεκάλυψε ὅτι: Ὅλες 
οἱ Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες µαζὶ ἔχουν 
100 ἰσοβίτες. Ἡ Ἑλλάδα µόνη της 
ἔχει 1.000 ἰσοβίτες, ἐξαιτίας τῆς εἰ-
σόδου στὴ χώρα µας ἑκατοµµυρίων 
Λαθροµεταναστῶν. Σύµφωνα µὲ τὸν 
κ. Ἀραβαντινό, τὸ 72% τῶν κρατου-
µένων στὶς Ἑλληνικὲς Φυλακὲς εἶναι 
Ἀλλοδαποὶ καὶ τὸ 90% τῶν ἀλλο-
δαπῶν εἶναι Μουσουλµάνοι, Σουνί-
τες ἢ Σιίτες, ποὺ κάθε µέρα πλακώ-
νονται µέχρις αἵµατος γιὰ θρησκευ-
τικοὺς λόγους. 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… τὴν ἀναγέννησε, τὴ θέωσε κι’ ἔτσι 
τῆς ἔδωσε τὴ δύναµη νὰ ξαναγυρί-
σει στὸ χαµένο βασίλειό της. Στὸ 
ἀρχαῖο κάλλος της. Στὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ µε-
τάνοια. Αὐτὴ ποὺ ἀρχίζει µὲ θεµε-
λιακὴ συντριβὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς µας καὶ σφραγίζει µὲ ἄρρητη 
χαρὰ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή µας. Ἡ 
µετάνοια εἶναι αὔρα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος. Εἶναι ἡ εἰρήνη µας. Εἶ-
ναι ἡ ζωή µας. Γι’ αὐτὸ ἂς ξαναγυ-
ρίσουµε στὸ Χριστό, πού µᾶς φωνά-
ζει: «Μετανοεῖτε ἤγγικε γὰρ ἡ Βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν». ∆ὲ θὰ χάσουµε. 
Θὰ κερδίσουµε τὸ πᾶν. Θὰ κερδί-
σουµε τὴν ἀλλαγή µας. Τὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ βα-
θιὰ καὶ ἐπαναστατικὴ ἀλλαγὴ τῆς 
Ἱστορίας, τῆς προσωπικῆς µας ἀλλὰ 
καὶ τῆς παγκόσµιας. 
 

ΑΡ ΙΣΤΕΡΟ  ΟΡΓ ΙΟ  
ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ Ο∆ΩΝ 

 

Ἡ Λεωφόρος «Κωσταντίνου τοῦ Ἀ-
πελευθερωτοῦ» στὰ Γιάννενα µε το-
νοµάσθηκε προσφάτως σὲ «Ἀνδρέα 

 

Ο  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΜΙΛΗΣΕ  
 

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολοµαῖος, δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξη 
µία «κυρία» ποὺ εἶχε τὸ θράσος καὶ 
τὴν ἀναίδεια νὰ παραποιήση τὴν ἱ-
στορία τοῦ µαρτυρικοῦ Γένους µας. 
«… εἰς τὴν προκυµαία τῆς Σµύρνης ἀ-
σφαλῶς δὲν ἔγινε ἕνας ἁπλὸς «συνω-
στισµός», ὅπως, µὲ προσβολὴ πρὸς 
τὴν ἱστορικὴ πραγµατικότητα ἐλέ-
χθη καὶ ἐγράφη, οὔτε ἔγινε ἕνας πε-
ρίπατος ἐκεῖνες τὶς ἡµέρες τὶς τραγι-
κές», εἶπε σὲ ὁµιλία του στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Φωκᾶ τοῦ Βοσπόρου, ἀ-
ναφερόµενος στὰ τραγικὰ γεγονότα 
τοῦ 1922. «… Ἐνθυµούµεθα µὲ πόνο 
καὶ µὲ προσευχὲς αὐτοὺς τοὺς ἀδελ-
φούς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν µία στιγµὴ 
στὴν ἄλλη βρέθηκαν νὰ µὴν ἔχουν 
τίποτε, ἐνῶ εἶχαν τόσα πολλά, καὶ 
νὰ φύγουν µὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόµα, 
ὅσοι κατώρθωσαν νὰ φύγουν. Προ-
σωπικῶς, ἐνθυµοῦµαι ὅλους αὐτοὺς 
τοὺς ἀδελφούς µας τοὺς Μικρασιά-
τες κάθε φορά, ποὺ κάνω τὶς γνωστὲς 
προσκυνηµατικὲς ἐξορµήσεις µου εἰς 
τὴν Καππαδοκίαν, εἰς τὴν Ἔφεσον, 
εἰς τὴν Πέργαµον, εἰς τὴν Σελεύκει-
αν, εἰς τὴν Νικοµήδειαν, εἰς τὴν Ἀ-
ντιόχειαν τῆς Πισιδίας καὶ εἰς τὰ ἄλ-
λα µέρη, ὅπως στὸν Πόντο τὰ τελευ-
ταία χρόνια. Καὶ κάνω πάντοτε τρι-
σάγια ἐκεῖ εἰς τὰ ὁποία προσεύχο-
µαι καὶ γιὰ τοὺς εἰρηνικὼς τελειω-
θέντας ἀδελφούς µας…». Ἂς προσέ-
χη τὰ λόγια της ἡ κάθε «κυρία», ἰδί-
ως ὅταν στὸ στοµατάκι της βάζη τὸν 
σφαγιασθέντα Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνα-
τολῆς καὶ ἂς προσέξη τὰ παραπάνω 
λόγια τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος συ-
νεκίνησε ὅλους µας καὶ γιὰ τὰ τρι-
σάγια ποὺ τελεῖ εἰς µνήµην τῶν ἀδι-
κοχαµένων ἀδελφῶν µας ἀπὸ τοὺς 
ἀγαρηνούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ θάρρος 
µὲ τὸ ὁποῖο ὡµίλησε. Ὁ νοῶν νοεί-

τω. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ τοῦ δίδει δύναµη 
νὰ ὁµιλεῖ πάντοτε µὲ παρρησία γιὰ 
τὰ δίκαια τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. 
 

ΚΑΗΜΕΝΗ  ΕΛΛΑ∆Α  
 

∆ιαβάσαµε στὸν ἡµερήσιο τύπο πὼς 
ἡ Τρόικα ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση νὰ ψηφίση νόµο, σύµ-
φωνα µὲ τὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς θὰ 
πληρώνουν φόρο ἀνάλογα µὲ τὸν 
ἀριθµὸ τῶν παιδιῶν ποὺ ἔχουν. Εἶ-
ναι δυνατόν; Κεφαλικὸς φόρος καὶ 
µάλιστα στὴν ἐλπίδα καὶ στὸ µέλ-
λον αὐτῆς τῆς δύσµοιρης Πατρίδος; 
Χαράτσι γιὰ κάθε παιδὶ ποῦ γεννιέ-
ται; Θὰ τιµωρῆται, ἀντὶ νὰ ἐπιβρα-
βεύεται ὅποιος αἱµατοδοτεῖ τὸν ἑλ-
ληνικὸ ἱστό; Μὰ ποιός, ἐπιτέλους, 
ἐπιβουλεύεται τὴν Ἑλλάδα. Ποιὸς 
θέλει νὰ τὴν ἐξαφανίση ἀπὸ τὸν πα-
γκόσµιο χάρτη; Ποιὸς ἐνοχλεῖται ἀ-
πὸ τὴν ὕπαρξη τῶν Ἑλλήνων; Ποιὸς 
λαχταρᾶ τὸν θάνατό της. Ζητεῖται 
Ἕλλην φιλόπατρις νὰ βγάλη τὴν 
Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ τέλµα . Ζητεῖται 
Ἕλλην φιλόθεος, νὰ ὁδηγήση τὴν 
Ἑλλάδα εἰς νοµὰς σωτηρίους. Ζη-
τεῖται Ἕλλην φιλόθεος νὰ συσπει-
ρώσει καὶ νὰ ἑνώση τὸν ἀπογοητευ-
µένο καὶ προδοµένο ἑλληνικὸ λαό, 
νὰ τοῦ σπογγίσει τὰ δάκρυά του, 
νὰ ἐπουλώση τὶς πληγές του καὶ νὰ 
διώξει τοὺς ἀποικιοκράτες καὶ τὰ 
τσιράκια τους ἀπὸ τὸν τόπο. Ζητεῖ-
ται αὐτὸς ποὺ θὰ σταµατήση τὴν 
Γενοκτονία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
Ζητεῖται… 
 

Φ Ω Σ  
 

Βλέποντας κανένας ἀπὸ ψηλὰ µιὰ 
µεγαλούπολη τὸ βράδυ θαµπώνεται 
ἀπὸ τὰ φῶτα της τὰ πολλά. Κανένα 
ὅµως δὲν φωτίζει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀν-
θρώπου. Ὅλα τὰ σύγχρονα φῶτα 
εἶναι γιὰ τὰ ἔξω µας. Γιὰ τὸ ἐσωτε-

6 3



 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

 Τὴν Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012, 
τὸ ἀπόγευµα, ἡ γυ-

«Μήπως εἶναι ὁ ναὸς το
φαήλ;». Αὐτὸ συµπέρανκατὰ τὶς 19.00 

ναίκα µου, µοῦ διάβαζε τὰ θαύµατα 
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἀπὸ 
ἕνα βιβλίο ποὺ τῆς χάρισε µιὰ φίλη 
της καὶ µετὰ µὲ πῆρε ὁ ὕπνος. Ὅταν 
ξύπνησα, τῆς διηγήθηκα τὸ ὄνειρό 
µου. Τῆς εἶπα ὅτι ἤµασταν σ’ ἕναν 
µεγάλο δρόµο µὲ τὸ αὐτοκίνητό µας 
καὶ βρεθήκαµε σὲ µία διασταύρωση. 
∆ὲν ξέραµε ποὺ νὰ πᾶµε. Ἐκεῖ φα-
νερώθηκε ἕνας ψηλὸς ἄνδρας, τοῦ ὁ-
ποίου δὲν µποροῦσα νὰ διακρίνω τὸ 
πρόσωπό του. Μοῦ ἔγνεψε µὲ τὸ δά-
κτυλο καὶ µοῦ εἶπε: «Νὰ 
ἔρθετε στὸν  µου, νὰ 
πάρετε λάδι, νὰ σταυρω-
θεῖτε καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ 
θέλετε, θὰ υν!». Ἤ-
µουν πολὺ ταραγµένος 
γιατί ἔβλεπα στὸ ὄνειρό 
µου ὅτι εἶχα χάσει τὸ δρό-
µο µου. Ξα ὰ φύγαµε 
ἀπὸ τὴν κίνηση καὶ τὰ 
φανάρια καὶ βρεθήκαµε 
µὲ τὸ αὐτοκίνητο µπρο-
στὰ σὲ ἕνα ὄµ , πρά-
σινο καὶ ἐρηµικὸ τοπίο, 
ὅπου εἶδα µιὰ περίφραξη 
µατόπλεγµα µὲ πύλη, πού µου ἔµοι-
αζε σὰν τρατόπεδο  Ὅταν µπῆκα 
µέσα καὶ πέρασα τὴν πύλη, ἀντίκρυ-
σα ἕναν ὡραῖο κῆπο µὲ ἐλιές, τρια-
νταφυλλιὲς καὶ γενικὰ µὲ πολὺ πρά-
σινο. Προχώρησα καὶ εἶδα στὸ δεξί 
µου χέρι ἀκριβῶς, ἕναν ναὸ µὲ µαρ-
µ α σκ λοπάτια, µαρµά ινες 
πλάκες καὶ κολῶνες µὲ µάρες. Ξα-
φνικὰ τὴν ὥρα ἐκείνη ξύπνησα. ∆ι-
ηγήθηκα στὴ γυναίκα µου τὸ ὄνειρό 
µου συγκλονισµένος καὶ ἀναστατω-
µένος. Ἀφοῦ τῆς διηγήθηκα ὅλο τὸ 
ὄνειρο, ἡ γυναίκα µου, µοῦ εἶπε: 

διάβαζε τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου καὶ 
τῆς ἀπάντησα ὅτι δὲν ξέρω, γιατί 
δὲν ἔχω δεῖ ποτέ µου τὸν συγκεκρι-
µένο ναό. Ἡ γυναίκα µου µπῆκε στὸ 
ἴντερνετ καὶ ἔψαξε νὰ δεῖ ἀρχικὰ 
πῶς εἶναι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὴ Μυτιλήνη καὶ µοῦ τὸν ἔδειξε. 
Τῆς εἶπα ὅτι δὲν ἦταν ὁ ναὸς ποὺ εἶ-
δα στὸ ὄνειρό µου καὶ ξάπλωσα ξα-
νά. Μετὰ ἡ γυναίκα µου ἔψαξε κι’ 
ἄλλο καὶ βρῆκε τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ στὸν Μαραθώνα καὶ µοῦ 
εἶπε φωνάζοντας: «Ἔλα νὰ δεῖς µη-

πως εἶναι αὐτὸς ὁ ναός». 
Ἔτρεξα νὰ τὸν δῶ καὶ 
τότε δὲν πίστευα στὰ µά-
τια µου, ἦταν ὁ ναὸς καὶ 
ὁ κῆπος, ὅπως ἀκριβῶς 
τὰ εἶδα στὸ ὄνειρό µου! 
Ἀµέσως ἀποφάσισα νὰ 
πᾶµε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Ραφαήλ . Εἶπα: «Μὲ 
προσκάλεσε ὁ Ἅγιος Ρα-
φαὴλ καὶ δὲν µπορῶ νὰ 
ἀρνηθῶ!». Πράγµατι, τὴν 
Κυριακὴ 25-11-2012 ξε-
κινήσαµε ὲ τὸ οκίνη-
 ναὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 

στὸν Μαραθώνα. Βρεθήκαµε σὲ µιὰ 
διασταύρωση, ὅπως τὴν εἶχα δεῖ στὸ 
ὄνειρό µ υ, ἦταν ἴδι καὶ χαθήκαµε 
ὅπως στὸ ὄνειρο! Βέβαια, βρήκαµε 
τὸ δρόµο µας, ἀφοῦ µας βοήθησε ἕ-
νας λὺ εὐγενικὸς κύριος. Φτάσα-
µε καὶ τί νὰ δῶ; Τὸ ὄµορφο κατα-
πράσινο ἐρηµικὸ , τὴν η µὲ 
τὸ συρµατόπλεγµα, τὸν  µὲ τὶς 
ἐλιές, τὶς τριανταφυλλιές, τὸν ναὸ 
µὲ τὶς µαρµάρινες πλάκες, τὰ µαρµά-
ρινα σκαλοπάτια καὶ τὶς κολῶνες µὲ 
καµάρες! Ἀκριβῶς ἴδια, ὅπως στὸ … 
____(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα) 

Παπανδρέου». Στὰ ∆ιαβατά της Θε-
σσαλονίκης ἡ ὁδὸς «Μάρκου Μπό-
τσαρη» ἔγινε «Γρηγορίου Λαµπρά-
κη», ἡ «Γεωργίου Καραϊσκάκη» ἔ-
γινε «Ἀλεξάνδρου Παναγούλη», ἡ 
«Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» ὀνοµάζε-
ται πλέον «ὁδὸς Λευτέρη Καλίνη» 
πρὸς τιµὴν τοῦ τοπικοῦ καπετάνιου 
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τοῦ ΕΛΑΣ, ἡ ὁδὸς «Θεοδώρου Κο-
λοκοτρώνη» ὀνοµάζεται «καπετὰν 
Τανάσου», ἡ «Κωνσταντίνου Κανά-
ρη» ἔγινε «Μιχαὴλ Ἰωσηφίδη» καὶ ἡ 
«Ἀθανάσιου ∆ιάκου» λέγεται πλέον 
«Νικολάου Μανδήλα». Ὅσο καὶ νὰ 
προσπαθήσουν νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ 
σβήσουν τὴν ἱστορία δὲν θὰ τὸ κα-
τορθώσουν. ∆ιότι οἱ ἥρωες τῆς Ἑλ-
λάδος µας ἔχουν ποτίση τὴν γῆ τῆς 
Πατρίδος µας µὲ τὸ αἷµα τοὺς τὸ 
ὁποῖο ἀναβλύζει στὶς ψυχὲς τῶν 
Ἑλλήνων. 
 

ΗΓΕΤΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ  

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ 
ΕΓΙΝΕ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ 

 

Ὁ πρώην «Γκρίζος Λύκος» ἦτο ἡγε-
τικὸν στέλεχος τῆς ὁµωνύµου ὀργα-
νώσεως τῆς Τουρκίας. Ἡ ὀργάνωσις 
εἶναι τοῦ 
παρ καὶ 
χρηµατο µυστικὰ 
κον εων 
τῆς χώ ορηθῆ 

 µία ἀπὸ τᾶς κυριωτέρας 
ακράτους τῆς Τουρκίας 

δοτεῖται ἀπὸ τὰ 
δύλια τῶν Ἐνόπλων δυνάµ

ρας αὐτῆς. Ἔχει κατηγ
γιὰ ἐµπρησµοὺς δασῶν τόσον εἰς 
τᾶς ἑλληνικᾶς νήσους τοῦ Αἰγαίου, 
ὅσον καὶ εἰς τὴν Πεντέλην. Ὁ Βα-
πτισµένος εἰς Ὀρθόδοξον Χριστια-
νὸν εἶχε λάβει µέρος κατὰ τὸ παρελ-
θὸν εἰς ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Οἴκ. 
Πατριαρχείου καὶ ἐναντίων χριστι-
ανῶν, ὡς ὁ ἴδιος «ἐξωµολογήθη». Ἡ 
ζωή του ὡς κρυπτοχριστιανὸς δὲν 
εἶναι καθόλου εὔκολη, ἀφοῦ, ὅπως 
ἔχει πεῖ ὁ ἴδιος, δηµόσια ἀναγκάζε-

ται νὰ κάνει τὸ σταυρό του µὲ τὴ 
γλώσσα του, κινώντας τὴν σταυρο-
ειδῶς µέσα στὸ στόµα του. Ἡ ἐξι-
στόρηση ποὺ ἀκολουθεῖ ἔγινε δηµό-
σια στὸ ἀρχονταρίκι Ἱερᾶς Μονῆς 
στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, ἀλλὰ ὅπως 
καταλαβαίνετε, κάποια στοιχεῖα ἀ-
ποκρύπτονταιγια τὴν ἀσφάλεια τοῦ 
νεοφώτιστου ἀδελφοῦ µας. «Ἤµουν 
ἡγετικὸ στέλεχος τῶν Γκρίζων Λύ-
κων καὶ κατεῖχα τὴ θέση του (…). 
Πολλὲς φορὲς εἶχα συµµετάσχει σὲ 
ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Πατριαρχείου 
καὶ γενικὰ τῶν χριστιανῶν, καθότι 
ἤµουν φανατικὸς κεµαλιστής, ἀλλὰ 
καὶ µουσουλµάνος. Εἶχα πάει µαζὶ 
µὲ ὁµάδα µας, τῶν γκρίζων λύκων, 
νὰ προκαλέσουµε ἐπεισόδια σὲ συ-
γκέντρωση ὀρθοδόξων στὴν Κων-
σταντινούπολη καὶ συγκεκριµένα 
στὸ (…). Ἐκεῖ µερικοὶ δικοί µας καὶ 
ἐγὼ ἀνακατεµένοι στὸ πλῆθος κοι-
τάζαµε τοὺς Ρωµιοὺς ἕτοιµοι νὰ 
τοὺς ἐπιτεθοῦµε ὅταν αἰσθάνθηκα 
κάποιον ἱερέα νὰ µοῦ τραβάει τὸ 
χέρι καὶ νὰ µὲ ἀποκαλεῖ Γιῶργο. 
∆ὲν µὲ λένε ἔτσι, δὲν εἶµαι Γιῶργος, 
τοῦ ἀπάντησα ἀγριεµένα. Θὰ γίνεις 
Γιῶργος, µοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος. Θὰ 
βαπτισθεῖς Χριστιανός. Τί εἶναι αὐ-
τὰ ποὺ λές; τοῦ ἀπάντησα µὲ θυµὸ 
καὶ τὸν ἀπείλησα λέγοντας: Γι’ αὐτὸ 
ποὺ εἶπες θὰ σοῦ κάνω µήνυση καὶ 
θὰ φυλακιστεῖς. Ὁ ἱερέας ὅµως χω-
ρὶς νὰ φοβηθεῖ µοῦ ἀπήντησε, ὅτι 
θὰ γίνω χριστιανὸς ὅπως ἦταν οἱ 
πρόγονοί µου καὶ ἔφυγε. Μετὰ ἀπὸ 
λίγο καιρὸ ἡ γιαγιά µου ἀρρώστησε 
βαριὰ καὶ τῆς διάβαζα τὸ κοράνι. 
Ξαφνικὰ ἀκούω τὴ γιαγιά µου νὰ 
ἔχει τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο καὶ ἔκ-
πληκτος τὴ βλέπω νὰ κάνει τὸ σταυ-
ρό της καὶ νὰ λέει «∆ι’ εὐχῶν τῶν 
Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν…» καὶ κατό-
πιν νὰ καταλήγει. Τί ἦταν αὐτό; φώ-
ναξα σοκαρισµένος. Ἡ γιαγιὰ δαιµο-
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νίστηκε τώρα στὰ τελευταῖα της; Ρώ-
τησα τοὺς γονεῖς µου δὲν γνώριζαν 
τίποτα καὶ µοῦ εἶπαν νὰ µὴ δίνω 
σηµασία σὲ αὐτά. Ρώτησα τὸν παπ-
πού µου. ∆ὲν γνώριζε τίποτα. Ἀπευ-
θύνθηκα στὸν ἰµάµη κρατώντας τὸ 
κοράνι καὶ ἕνα Εὐαγγέλιο. ∆ὲν ἤ-
ξερε νὰ µοῦ ἀπαντήση. Σκέφτηκα 
νὰ ρωτήσω ὀρθοδόξους ρωµιοὺς για-
τί ποθοῦσα νὰ µάθω τὴν ἀλήθεια. 
Ἐκεῖνοι δὲν µὲ δέχονταν. Καὶ βγαί-
νοντας ἀπὸ τὴν εἴσοδό του (…) µία 
ὁµάδα προσκυνητῶν µὲ τὸν ἱερέα 
ἐκεῖνο ποὺ µὲ ἀποκάλεσε Γιῶργο µὲ 
κάλεσε κοντά του. Ἡ ἀλήθεια ἄρχι-
σε νὰ ἀποκαλύπτεται µέσα µου. Ἔ-
ψαξα στὸ ληξιαρχεῖο. Ὄντως οἱ 
πρόγονοί µου ἦταν Ρωµιοὶ Χριστια-
νοί. Πῆγα στὴν Ἀθήνα καὶ καθ’ ὑ-
πόδειξη τοῦ ἱερέως γνώρισα τὸν πά-
τερ (…) ὁ ὁποῖος µὲ κατήχησε καὶ µὲ 
βάπτισε Γεώργιο. Κατόπιν πῆγα στὸ 
Ἅγιο Ὄρος στὸ µοναστήρι τοῦ ἱερέ-
ως γιὰ µερικοὺς µῆνες καὶ ἐπέστρε-
ψα στὴν Τουρκία ὡς κρυπτοχριστια-
νός. Οἱ γονεῖς µου δὲν µοῦ τὸ συγ-
χωροῦν αὐτό, ἐνῶ ὁ παππούς µου 
µοῦ εἶπε µυστικὰ ὅτι τοῦ ἔδωσα µε-

γάλη χαρὰ µὲ τὴ βάπτισή µου. Πρὶν 
κλείσει τὰ µάτια του ἔκανε τὸν σταυ-
ρό του καὶ πέθανε λέγοντας αὐτὸ 
ποὺ εἶχε πεῖ καὶ ἡ γιαγιά µου: «∆ι’ 
εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν…» 
 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  
ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴ 2η σελίδα) 
 

… ὄνειρό µου! Συγκινήθηκα τόσο 
πολύ, ποὺ ἔνιωσα σὰν νὰ µοῦ ρί-

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος

χνο ορ-
µί. Π  Λει-
του ιο 

υν κρύο νερὸ σ’ ὅλο µου τὸ κ
αρακολουθήσαµε τὴ Θεία

ργία, προσκυνήσαµε τὸν Ἅγ
Ραφαήλ, τὴν Ἁγία Εἰρήνη καὶ τὸν 
Ἅγιο Νικόλαο καὶ πήραµε βαµβα-
κάκι µὲ λάδι ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη καν-
δήλα του. Ἔνιωσα ἠρεµία, γαλήνη 
καὶ ἤµουν σίγουρος ὅτι οἱ Ἅγιοι θὰ 
µὲ βοηθοῦσαν σ’ ὅτι τοὺς ζητοῦσα. 
Μοῦ ἄρεσε τόσο πολύ, ποὺ δὲν ἤθε-
λα νὰ φύγω ἀπὸ τὸ ναό! 
 

Παναγιώτης Θ., Ἀθήνα, 4-12-2012 

 
 
 
 

 

Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
υ Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. 

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ. 

     
 (αρ. φυλλ. 44)  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                  Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Ι  ΜΕ Τ Α ΝΟ Ι Α  
 

Πολλοὶ θέλησαν ν’ ἀλλάξουν τὴν ἱ-
στορία µὲ διάφορες ἐπαναστατικὲς 
ἐνέργειες. Προσπάθησαν, ἄλλοτε µὲ 
βίαιο τρόπο καὶ ἄλλοτε µὲ ἤπιο, ν’ 
ἀνατρέψουν τὰ καθεστῶτα ποὺ ὑ-
πῆρχαν καὶ στὴ θέση τους θὰ ἔφερ-
ναν τὴν ἀναγέννηση. ∆υστυχῶς, ὅ-
µως, καµιὰ ἐπανάσταση δὲν ἔφερε 
τὴν οὐσιαστικὴ ἀλλαγή. Στὸ τέλος 
καὶ οἱ πιὸ ἁγνοὶ ἐπαναστάτες πέ-
φτουν θύµατα σὲ σκοπιµότητες, σὲ 
ἀναγκαιότητες 
καὶ σ’ ἀναπό-
φευκτα σφάλ-
µατα. Καὶ ὅµ
ὑπάρχει ἕνας  
ἀσφαλὴς τρό-
πος γιὰ ν’ 
ξει ἡ ἱστορία 
τοῦ κόσµου, ν’ 
ἀναγεννηθεῖ  
καὶ νὰ µεταµο-
ρφωθεῖ.  εἶ-
ναι ἡ ἐπαναστατικὴ . Οὔτε ἡ πο-
λιτικὴ δολοπλοκία. Οὔτε ἡ ἐπιστη-
µονικὴ γνωσιολογία. Εἶναι ἡ µετά-
νοια. Αὐτὴ κήρυξε ὁ Χριστός. Με-
τανοεῖτε, εἶπε, ἂν θέλετε νὰ ἔρθει ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ Γῆ. Ἂν θέλε-
τε ἀληθινὴ ἀναγέννηση καὶ ἀλλαγή. 
Ἂν θέλετε φῶς, ἀγάπη, ἀλήθεια, ἐ-
λευθερία, µετανοεῖτε. Πάρα πολλὲς 
φορές, ἡ Ἐκκλησία µας ἐπαναλαµ-
βάνει τὸ κήρυγµα τῆς µετανοίας. 

Μὰ τί σηµαίνει µετάνοια; Μετά-νοῶ. 
Ἀλλάζω νοῦ, νοοτροπία, στάση ζω-
ῆς. Μετάνοια εἶναι τὸ ξαναγύρισµα 
τῆς ἀγάπης µας στὸ Θεὸ καὶ στοὺς 
ἀνθρώπους. Ἡ συναίσθηση τῆς δου-
λείας µας καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς πορείας 
µας πρὸς τὴν ἐλευθερία. Ἡ βεβαιό-
τητα τῆς χρεωκοπίας τῆς νοθευµέ-
νης λογικῆς µας καὶ τὸ µπάσιµό µας 
στὸ ὑπέρλογο, στὴν ἀποκάλυψη τῆς 
ἀλήθειας, ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ 

τὰ φαινόµενα. 
Αὐτὸ σηµαίνει 

άνοια. Αὐτὸ 
εἶναι καὶ τὸ µυ-
στικό της ἀλη-
θινῆς κάθαρσης 
καὶ ἀλλαγῆς .  
∆ηλαδὴ τοῦ ἐρ-
χοµοῦ τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θε-
οῦ. Μετάνοια 
καὶ Βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ συµβαδίζουν. Ἡ µετάνοια 
εἶναι βαθιὰ ὑπαρξιακὴ κατάσταση. 
Εἶναι µυστήριο. ∆ὲν ἐξαντλεῖται στὴν 
ἀναφορὰ τῆς ἀπαρίθµησης µερικῶν 
ἐξωτερικῶν σφαλµάτων µας, ποὺ τυ-
χὸν ἔπεσαν στὴν ἀντίληψή µας. Ἢ 
στὴν ἐπιτέλεση µερικῶν καλῶν πρά-
ξεων. Ὄχι. Αὐτὰ εἶναι ἁπλὲς ἐπιβε-
βαιώσεις. Ἡ ἀληθινὴ µετάνοια ξεκι-
νάει ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς πτώσης µας… 
____(Συνέχεια στὴν 6

ως, 

ἀλλά-

∆ὲν
βία

µετ

        
 η σελίδα)         
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