
ὅτι ἡ 23η καὶ ἡ 29η ∆εκεµβρίου εἶναι 
ἡµεροµηνίες µέσα στὴν καρδιὰ τῶν 
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήµε-
ρα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περά-
σουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέ-
ου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων µε-
σα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντε-
γκλήσεων. Θὰ µοῦ πεῖτε «µὰ ἐδῶ ὁ 
κόσµος καίγεται καὶ ἐσύ µᾶς φέρ-
νεις ἐµπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ 
ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγε-
ται» ὁ κόσµος; Ἀναρωτηθήκατε για-
τί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε 
ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστούγεννα 
οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτά-
ζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ µὴν ἐνο-
χλοῦνται οἱ µουσουλµάνοι Βρετα-
νοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολ-
λὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ σταυρὸς εἶ-
ναι πλέον «προκλητικὸ κόσµηµα»; 
Ἔ, ναὶ λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτο-
λόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔ-
χει πάρει στραβὸ δρόµο, τὸν ὁποῖο 
δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθή-
σει µαϊµουδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, 
νὰ ἐπανακάµψει στὰ χριστιανικὰ 
ἰδεώδη καὶ νάµατα. ∆ὲν εἶναι δυνα-
τὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ 
ὑποκύπτει στὴν ἡµισέληνο τοῦ σκο-
ταδισµοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔ-
λεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί µας. Ἐ- 

πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέ-
πει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡµέρες 
τῶν ἑορτῶν; Ἀκόµα καὶ οἱ πόλεµοι 
διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα 
γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ 
νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα 
αὐτά , ἀλλὰ δὲν εἶναι .  ∆ὲν εἶναι  
στραβὸς ὁ γιαλός! Στραβὰ ἀρµενί-
ζουµε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶµαι τὴν 
προσάραξη. (Κυριακάτικη ∆ηµο-
κρατία 14-12-2014, σελὶς 2) 
 
 
 

µεῖς ποῦ τὸ εἴδαµε γραµµένο ὅτι οἱ 

 
 
 
 
 

 
 

ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ   
 

Ὁ  τεχθεῖς  Βασιλεὺς   
 

νὰ  χαρίζει  φωτισµό ,   
 

δύναµη ,  εὐλογία ,   
 

µαζὶ  δὲ  καὶ  ἕνα  χαρούµενο  
 

καὶ  ἐλπιδοφόρο  2015 

 
 
 
 
 

      
 (αρ. φυλλ. 64)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                        Ἰα ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 4  
  

Ο  Ν Ε Ο Σ  Ι Ο Ρ ∆ Α Ν Η Σ  

 

Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ 
τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ 
τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστί-
νη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ 
τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ µιὰ 
µεγάλη λίµνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ 
Θάλασσα. Ἔτσι ὀνοµάζεται, γιατί 
µέσα στὴ λίµνη αὐτὴ ψάρια δὲν  
µποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶ-
ναι πικρά. Ἡ λίµνη στὸ βάθος εἶναι 
γεµάτη πίσσα. Ἡ λίµνη αὐτὴ θυµίζει 
µιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ 
µέρος  ποὺ  εἶναι  
τώρα ἡ λίµνη αὐτὴ 
ἦταν χτισµένες πό-
λεις καὶ χωριά. Οἱ 
µεγαλύτερες ἦταν 
τὰ Σόδοµα καὶ τὰ 
Γόµµορα. Πλούσι-
ες καὶ ὄµορφες πό-
λεις, καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα 
τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. 
Ἀλλά, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑ-
λισταί. Ἔπιναν, ἔτρωγαν διασκέδα-
ζαν χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὸ Θεό. 
Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἔ-
πεφταν σὲ ἁµ µατα ποὺ ντρέπε-
ται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνοµάση. Μία 
ἡµέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατο-
λὴ τοῦ ἥλιου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ 
δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἄρχισε νὰ 
βρέχη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νε-
ρό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φω-

τιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἀνθρώ-
πους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κα-
τάπιε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Πο-
τάµια ἔπεσαν µέσα στὸ µέρος ἐκεῖνο 
καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίµνη ποὺ ὀνοµάζε-
ται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρω-
πος, ἔµενε στὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη. 
Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ. 
Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. 
Ροῦχα του µία κάππα φτιαγµένη 
ἀπὸ τρίχες καµήλας. Στρῶµα του ἡ 
ἄµµος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συν-

τροφιά του τὰ ἄ-
γρια θηρία , ποὺ 
δὲν τολµοῦσαν νὰ 
τὸν  πε ιράξουν .  
Αὐτὸ  ἦταν ὁ Ἰω-
άνν ὁ Πρόδρο-
µος Ὕστερα ἀπὸ 
σκληραγωγία ποὺ 
ἀσκοῦσε στὸν ἑαυ-
τό του, µὲ προσευ-

χὲς καὶ νηστεῖες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐ-
ντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν πο-
ταµὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιή-
ση ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ κα-
λέση τὸ λαὸ σὲ µετάνοια. Ὁ Ἰωάν-
νης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήµου, ἄρχισε τὸ 
κήρυγµά του. Τὰ λόγια του ἔβγαι-
ναν ἀπὸ τὸ στόµα του σὰν τὴ φω-
τιά. ∆ὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους 
ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶ-
ναι ἁµαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

αρτή

ς
ης 
. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

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. 

 

 

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. 
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Α  Τ Ω
 

κα νὰ γν

µ

λ

 

µ

ὴλ καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Ραφαὴλ ποὺ 
φώνησα 

έε

ᾶς 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ

Εἶµαι κι’ ἐγὼ µιὰ πιστὴ ποὺ ἀξιώθη-

Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  

ωρίσω τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου θεραπεύει. Ὅταν τῆς τηλε
Ραφαήλ. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ 
πατέρας µου ἔκανε ἐξετάσεις αἵµα-
τος γιὰ PSA. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν 
ὅτι τὸ PSA ἦταν πάρα πολὺ ἀνεβα-
σµένο, δηλαδὴ καρκίνος τοῦ προ-
στάτη. Πήγαµε σὲ οὐρολόγο καὶ κά-
ναµε βιοψία προστάτη. Ἡ βιοψία 
ἔδειξε πολὺ κακοήθη καρκίνο προ-
στάτη. Μετὰ τὴ βιοψία ἄρχισε νὰ ἔ-
χει τροµεροὺς πόνους στὴ λεκάνη, 
στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀργότερα 
καὶ στὸ δεξὶ πόδι ποὺ ὅλο καὶ δυνά-
µωναν. Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ χρόνια γνώ-
ριζα τὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ 
καὶ ᾶς εἶχε βοηθήσει πο-
λύ, κάνοντας πολλὰ θαύ-
µατα, τὸν ἐπικα ούµα-
σταν συνεχῶς, γιὰ νὰ µᾶς 
βοηθήσει στὸν δύσκολο 
αὐτὸ ἀγώνα. Ὁ πατέρας 
µου ἔκανε ἀξονικὴ καὶ
σπινθηρογράφηµα ὀστῶν 
γιὰ νὰ δοῦµε ἂν εἶχε κά-
νει µετάσταση στὰ ὀστᾶ. 
Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν µε-
τάσταση στὰ ὀστᾶ. Συµ-
βουλευτήκαµε ὀγκολόγο, 
ὁ ὁποῖος µᾶς ἔστειλε στὸ νοσοκο εῖο 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ» γιὰ ἀκτινοβολίες. 
Ὅταν πῆγε ἡ µητέρα µου γιὰ νὰ κα-
νονίσει τὶς ἀκτινοβολίες στὸ «ΑΛΕ-
ΞΑΝ∆ΡΑΣ», τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ὑ-
πάρχουν ραντεβοὺ καὶ ἔπρεπε νὰ 
πάει στὸ «Ἀττικόν» νοσοκοµεῖο. 
Αὐτό µᾶς στεναχώρησε διότι µένου-
µε Ἀµπελόκηπους καὶ θὰ ἦταν δύ-
σκολη ἡ µετακίνηση. Πῆγε στὸ «Ἀτ-
τικόν» νοσοκοµεῖο ἡ µητέρα µου 
γιὰ νὰ συννενοηθεῖ γιὰ τὶς ἀκτινο-
βολίες. Ἐκεῖ προσευχόταν συνέχεια. 
Τῆς εἶχα πεῖ νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅ-
γιο Ἐφραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχα-

στὸ νοσοκοµεῖο, µοῦ εἶπε σαστισµέ-
νη :  «Παρακάλεσα  τὸν  Ἅγιο  Ἐ-
φραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ 
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Καὶ τῆς λέω 
«σοῦ εἶπα Ἀρχάγγελο Ραφαήλ, ὄχι 
Ἅγιο Ραφαήλ». Ἐκείνη µπερδευό-
ταν καὶ ἔλεγε συνέχεια τὸν Ἅγιο 
Ραφαήλ. 
 Τὸ βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο 
µου ὅτι βρέθηκα σ’ ἕνα βράχο κοντὰ 
στὴ θάλασσα, µ’ ἕνα µικρὸ χῶρο 
σὰν ἐκκλησάκι µὲ κάγκελα. Ὑπῆρχε 
πολὺς κόσµος. Τὸ µέρος µοῦ ἦταν 

ἐντελῶς ἄγνωστο. Ξαφνι-
ὰ ἀκοκ ύω µιὰ φωνὴ πού 

µοῦ λ ι: «∆ὲν ἦταν ὁ Ἅ-
γιος Ἐφραὶµ ποὺ βοήθη-
σε, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ Ἅγιος …» 
καὶ  ξυπνάω  χωρὶς  νὰ  
προφτάσω νὰ ἀκούσω τὸ 
ὄνοµά του. Κοίταξα τὸ 
ἡµερολόγιο καὶ εἶδα ὅτι 
ἦταν ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ. Κατάλαβα ὅτι ὁ 
Ἅγιος ποὺ µᾶς βοήθησε 
καὶ µοῦ µίλησε ἦταν ὁ 
Ἅγιος Ραφαήλ. Καὶ λέω 

ὅτι µ βοήθησε γιατί κανόνισαν νὰ 
γίνουν οἱ ἀκτινοβολίες στὸ στρα-
τιωτικὸ νοσοκοµεῖο «401», τὸ ὁποῖο 
ἦταν πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὸ σπίτι µας. 
Μπῆκα στὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ διαβά-
σω θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ 
βλέπω ὅτι τὸ µέρος ποὺ ὀνειρεύ-
τηκα ἦταν ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφα-
ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα. 
Γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ Μυτιλήνη, ἀλλὰ 
δὲν γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι 
καὶ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα . 
Μοῦ τὸ φανέρωσε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. 
Ἔτσι κατάλαβα ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦ- 

ἐκρέµασαν εἰς  ἕνα δέντρον Τοῦρ-
κοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐ-
λογηµένος παντοῦ καὶ δίδασκεν 
Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξίαν καὶ γράµµα-
τα. Ἔγραφεν ὁ µακάριος ἐκεῖνος 
στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ 
µὲ ὑβρίση, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα 
µου, τὴν µητέρα µου, τὸν ἀδελφό 
µου καὶ ὕστερα τὸ µάτι νὰ µοῦ 
βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς 
νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίση 
τὸν Χριστό µου καὶ τὴν Παναγία 
µου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω . Τὸ 
χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσµᾶ ἔβαλα καὶ 
µοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐ-
κράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ 
πῶ καὶ νὰ µοῦ γράψουν καλλιγρα-
φικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λό-
γον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράστε 
ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ 
στὰ εἰκονίσµατά µου, διότι τελευ-
ταίως, κάποιοι δικοί µου ἀνάξιοι 
λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουµε µὲ τὸν 
δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν 
οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώ-
χεια µας.» … Ἀδιάψευστος µάρτυρας 
λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πιὸ πρίν, 
ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος). 
 

Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O. 
 

 
Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασµένα 
ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἕνα ἔγγραφο 
τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: 
Αὐτὰ ποὺ νόµιζαν οἱ Ἀµερικάνοι 
γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐ-
ξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία 
τοῦ ’50 καὶ τοῦ 60 ἦταν στὴν πρ

ας, οἱ ὁποῖ-
οι ἔβαλα όγιο γιὰ 

 

α-

γµατικότητα κατασκοπευτικὰ ἀε-
ροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν 
τὶς χῶρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. 
Τὸ ἐν λόγῳ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφό 
της CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τι-
τλο “H CIA καὶ τὸ πρόγραµµα U-2 
1954-1974”. Σύµφωνα µὲ τὸ ἔγγρα-
φο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω 
ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ ὑψόµε-
τρο πάνω ἀπὸ 60.000 πόδια. Τὴν 
ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτή-
σεις πετοῦσαν µεταξὺ 10.000 καὶ 
20.000 πόδια  καὶ  ἀκόµα  καὶ  οἱ  
στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ 
40.000 πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν 
τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια µεγά-
λα ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφο-
ρὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάµενους δίσκους. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐ-
νηµερώσει τοὺς ἁρµόδιους φορεῖς 
γιὰ τὸ µυστικὸ αὐτὸ πρόγραµµα, 
δὲν ἐνηµέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, µὲ ἀ-
ποτέλεσµα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ 
ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ 
τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν δια-
στηµόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουµε 
ὑπόψιν µας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν 
στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνε-
χίζεται µέχρι σήµερα αὐτὸ ἐξηγεῖ 
γιατί τὸ ἴδιο φαινόµενο ἀγνώστων 
(γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάµενων ἀντικει-
µένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται 
µέχρι σήµερα, ἀλλὰ φυσικὰ µὲ πιὸ 
προηγµένα ἀεροσκάφη. 
 

∆ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ  
 

∆ὲν ὑπάρχει θέµα, τὴν ἑπόµενη δια-
δικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου 
τῆς ∆ηµοκρατίας νὰ τὴν κάνετε  
τὴν… Μεγάλη Ἑβδοµάδα!!! Τί νὰ 
σᾶς πῶ! Εἶµαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ 
τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µ

ν κάτω τὸ ἡµερολ
νὰ ὁρίσουν τὶς ἡµεροµηνίες γιὰ τὴν 
ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, ἔδωσε σηµασία στὸ 
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ρευτο καὶ νὰ µὴν πληρώση τὴν ἑκα-
τοστὴ κατσίκα. Ὅταν µπῆκαν µέσα 
στὸ µανδρί, ὁ ἅγιος τοῦ παρήγγειλε 
νὰ πάρη τόσες κατσίκες ὅσες εἶχε 
πληρώσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἔβγαλε ἑ-
κατὸ κατσίκες. Μία λοιπὸν ἀπὸ αὐ-
τές, σὰν πιστὴ δούλη καὶ σὰν νὰ 
καταλάβαινε ὅτι δὲν τὴν πούλησε ὁ 
κύριός της, ἐπέστρεφε µὲ ἐπιµονὴ 
πίσω. Ὁ ἀδιάντροπος ζωέµπορος 
τὴν ἔβγαζε πάλι ἔξω µὲ βία. Ἐκείνη 
ὅµως τοῦ ξανάφευγε. Αὐτὸ τὸ θαυ-
µάσιο ἔγινε τρεῖς φορές. Ὁ ἔµπορος 
τὴν ἔσερνε ἔξω µὲ πεῖσµα κι’ ἐκείνη 
ἐπέστρεφε πίσω στὸ µανδρί. Βλέπο-
ντας λοιπὸν ὅτι τίποτε δὲν κατορ-
θώνει, τὴν ἁρπάζει, τὴν βάζει στοὺς 
ὤµους του καὶ ἐπιχειρῆ νὰ φύγη! Ἡ 
κατσίκα ὅµως ἄρχισε νὰ βελάζη δυ-
νατὰ καὶ νὰ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι 
µὲ τὰ κέρατα. Ἔµοιαζε νὰ διαλαλῆ 
τὴν ἀδικία του πλεονέκτου. Ὅλοι 
ἀποροῦσαν πῶς ἀγρίεψε ἔτσι. Ὁ Ἅ-
γιος Σπυρίδων τότε τοῦ εἶπε ἤρεµα 
καὶ διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί µου, 
µήπως δίκαια συµπεριφέρεται ἔτσι 
τὸ ζῶο. Μήπως ξέχασες νὰ τὸ πλη-
ρώσης; Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια 
ὁ ζωέµπορος συνῆλθε, ὠµολόγησε τὸ 
σφάλµα του καὶ ζήτησε συγνώµη. Καὶ 
ἡ κατσίκα, µόλις τὴν πλήρωσε, ἔπαυ-
σε νὰ φωνάζη καὶ νὰ ἀντιστέκεται, 
ἀλλὰ ἥµερα ἀκολούθησε τὶς ἄλλες. 
 

ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, 
∆ΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ 
 

Ἐνοχλοῦνται οἱ φιλοπαπικοὶ οἰ-
κουµενισταὶ ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου 
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ σώζεται 
ἀνάµεσα στὶς προφητεῖες του: «Τὸν 
Πάπα νὰ καταράστε διότι αὐτὸς θὰ 
εἶναι ἡ αἰτία» ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ 
τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ ὅτι «ὁ 
Πάπας εἶναι ἀντίχριστος». Λόγῳ 
ὅµως τοῦ µεγάλου σεβασµοῦ καὶ τῆς 
ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅ-

γιο Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ ἐθνα-
πόστολο καὶ Ἱεροµάρτυρα, δὲν τολ-
µοῦν νὰ Τὸν ἀµφισβητήσουν συνο-
λικά. Ἐπειδὴ ὅµως, δὲν θέλουν νὰ 
ἀκολουθήσουν τὴ σύστασή Του καὶ 
νὰ ἀναθεµατίσουν τὸν Πάπα ἄρχι-
σαν νὰ προσβάλουν τὴν ἀνωτέρω 
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ προ-
παγανδίζουν ὅτι δὲν εἶναι γνήσια, 
ἀλλὰ εἶναι δῆθεν µεταγενέστερη 
προσθήκη τοῦ ἀντιπαπικοῦ ἀειµνή-
στου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Κα-
ντιώτου (1907-2010), στὸ βιβλίο του 
γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Ὅµως, δυ-
στυχῶς γι’ αὐτούς, τὰ στοιχεῖα εἶναι 
συντριπτικὰ καὶ ἀδιάσειστα: (α) Σὲ 
χειρόγραφα τὰ ὁποῖα διασώζονται 
και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στὸ πανε-
πιστήµιο Θεσ/νίκης) µπορεῖ κανεὶς 
νὰ βρεῖ καταγεγραµµένες τὶς παρα-
πάνω φράσεις, π.χ. στὴν ὄγδοη δι-
δαχὴ τοῦ Ἁγίου. (β) Ἐντοπίζονται 
ἀντιπαπικὲς ρήσεις σὲ πάρα πολλὰ 
σηµεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κο-
σµᾶ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοι-
ώσουµε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ 
γιὰ τὸν Πάπα, ὡς ἀντιχρίστου καὶ 
καταραµένου .  (γ) Ὁ  περίφηµος  
Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τὸ 1836, 
πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, ξεκά-
θαρα καὶ παραστατικὰ, µὲ τὴν ἀφο-
πλιστική του εἰλικρίνεια καὶ ἁπλό-
τητα γράφει στα αποµνηµονεύµατά 
του: «Φραγκεµένους µᾶς θέλουν τὰ 
τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ 
Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί µου αὐ-
τὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα 
τῆς τυραγνίας νὰ µασκαρέψουν καὶ 
νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνο-
ντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τί-
µιος ἐχθρός µας… Ἕνας δικός µου 
ἀγωνιστής µοῦ ἔφερε καὶ µοῦ ἐδιά-
βασε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ ποὺ ἔγρα-
ψεν ὁ κοντοµερίτης µου Ἅγιος 
παπὰς  Κοσµᾶς  ὁ  Αἰτωλός .  Τὸν   

σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χά-
ρη Του. Ἕνα ἄλλο θαῦµα ποὺ ἔ-
κανε ἦταν στὸν ξάδελφό µου Γα-
βριὴλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν 
ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε µετάσταση στὸ 
πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ 
Γαβριὴλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα 
καὶ προσευχές, ἡ ἀξονικὴ ἔδειξε ὅτι 
ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο µειώθηκε 
καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε 
χωρὶς χηµειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία 
ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. 
 Συγνώµη ἄν σᾶς κούρασα, 
ἀλλὰ ἔνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνω-
µοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύµατα τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ 
κόσµος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν 
ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουµε µὲ πίστη καὶ 
νὰ ἐµπιστευτοῦµε τὴ ζωή µας στὰ 
χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνω-
ρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ 
γιὰ ἐµᾶς.  

Σ ’  εὐχαριστῶ  πολὺ  Ἅγιε  
Ραφαὴλ ποὺ µπῆκες στὴ ζωή µας 
καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ 
προστάτη τῆς οἰκογενείας µου καὶ 
τῶν δικῶν µου ἀνθρώπων. 

Μιὰ πιστή σου 
∆έσποινα Π., Ἀγία Παρασκευὴ 

 

ΤΟ  ΚΟΜΠΟΣΧΟ ΙΝ Ι  
ΤΟΥ  ΠΕΡ ΙΠΤΕΡΑ  

 

Ἀπὸ τὰ µέσα περί-
που τῆς δεκαετίας  
τοῦ ’90 εἶχε γίνει πο-
λὺ τῆς µόδας τὸ κο-
µποσχοίνι σὲ πολ-
λοὺς  ἀνθρώπους ,  

πολλοὶ µάλιστα κάν, δὲν γνώριζαν 
τὴ σηµασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν 
σὰν … κάτι, γιὰ τὸ κακό… τὸ µάτι 
καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ 
πουλοῦσαν καθηµερινὰ σὲ πολὺ κό-
σµο καὶ σὲ … διάφορα χρώµατα… 
Μαζὶ µὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν 

καὶ … ἕνα κοµποσχοίνι… Ἕνας περι-
πτεράς, εὐσεβὴς ἄνθρωπος καθ’ ὅλα, 
παρ’ ὅλο ποὺ κι’ αὐτὸς πουλοῦσε, 
ὡστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ 
πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περίπτερα. 
Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, 
πὼς πρέπει νὰ τὸ σταµατήσουν αὐ-
τό, πὼς ὁ κόσµος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέ-
πτεται τὶς Μονές, γιὰ ἕνα µικρὸ κο-
µποσχοίνι. Ἐκείνη πάλι διαφωνοῦ-
σε κάθετα, γιατί ἔβγαζαν παραπά-
νω χρήµατα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, µιὰ 
µέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερὰς ἔ-
κανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τους 
πελάτες του… Σὲ περίοπτη θέση, 
ἀνέβασε ἕνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε… 
«ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ Α-
ΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτεράς.» 
 

Ο  ΝΕΟΣ  Ι ΟΡ∆ΑΝΗΣ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… ἀπὸ µετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνο-
χή τους γιὰ τὰ διάφορα ἁµαρτήµα-
τά τους καὶ ἐξοµολογοῦνταν. Πῶς 
γινόταν ἡ ἐξοµολόγησι; Κάθε ἕνας 
ἔµπαινε στὸν ποταµό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν 
στὴν ὄχθη τοῦ ποταµοῦ, τὰ ἁµαρτή-
µατά του. Ὅλοι ἔµεναν µέσα στὸ 
νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξοµο-
λόγησί τους. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐξο-
µολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας 
καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερό. Στὸν ποτα-
µὸ µπῆκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν 
ἔµεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. 
Βγῆκε ἀµέσως ἀπὸ τὸ νερό. Γιατί; 
Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξοµολογηθῆ κα-
νένα ἁµάρτηµα. ∆ὲν ἦταν µόνο ἄν-
θρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θε-
άνθρωπος.  

Ἂν θέλουµε, ἔχουµε κι’ ἐµεῖς 
στὴν διάθεσί µας ἕναν Ἰορδάνη. Ἕ-
ναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἕναν νέο Ἰορδά-
νη. Μιὰ ψυχή, ἀκόµα καὶ ἂν εἶναι 
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µαύρη σὰν τὴν πίσσα τῆς Νεκρᾶς 
Θαλάσσης, µαύρη σὰν τὰ φτερὰ τοῦ 
κόρακα, µαύρη ἀπὸ τὰ ἁµαρτήµατα 
ποὺ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁµαρτωλὴ 
ψυχὴ πιστέψη στὸ Χριστό, µετανο-
ήση καὶ πάη στὸ Χριστό, δηλαδὴ 
στὸν ἐξοµολόγο, ποὺ ἐκπροσωπεῖ 
τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευµατι-
κὸ ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κά-
νει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ µὲ πόνο 
καρδιᾶς, ἡ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. 
Χριστιανοί µου, τί κάθεστε! Τρέξτε 
στὴν Ἐκκλησία, ζητῆστε τὸν πνευ-
µατικό, ἐξοµολογηθεῖτε τὰ ἁµαρτή-
µατά σας. Θὰ εἶσθε οἱ πιὸ εὐτυχι-
σµένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ 
φύγη ἕνα ὁλόκληρο βουνό , ποὺ 
πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶ-
ναι ἡ ἁµαρτία. Τώρα, ποὺ µπήκαµε 
στὸν καινούργιο χρόνο, ὅσοι δὲν ἔ-
χουν ἐξοµολογηθῆ στὰ περασµένα 
χρόνια, ἂς µὴν ἀφήσουν νὰ περάση 
κι’ αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς µετάνοια, 
χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἐξοµολόγησι.  
 

Γ ΙΑ  C H R I S T M A S  ΣΤΟ  
ΡΟΒΑΝ ΙΕΜ Ι !  

 

 
Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα 
δηλαδὴ (Christmas, ἂς τὰ λέµε κα-
λύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναµη ἑλληνικὴ 
κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναµη ἰδιω-
τικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν 
καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα 
τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καµµιὰ ἑλ-
ληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανέ-
να ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο  
τραγούδι; «Merry Christmas and a 

happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιο-
φωνικὲς εὐχές, ἕναν χοντροµπαλὰ 
µὲ κόκκινα µάγουλα ποὺ λέει (χό-
χό-χό) καὶ τὸν Φρὰνκ Σινάτρα καὶ 
τὸν Μπὶνκ Κρόσµπι νὰ τραγουδᾶνε 
«White Christmas» µᾶς δώσανε οἱ 
«ραδιοφονιάδες». Ποῦ ἦταν, ρὲ παι-
διά, ἡ ∆όµνα Σαµίου µὲ τὰ ἑλληνικὰ 
κάλαντα ἀπὸ ὅλη τη χώρα; Ποῦ 
ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ µαντολινά-
τες µὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τρα-
γούδια; ∆ηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γί-
νουµε ἀµερικανόπληκτοι καὶ νὰ χά-
σουµε ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κρατοῦσε 
συνδεδεµένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ 
ποῦ κι’ ὡς ποῦ, ρὲ παιδιά, ὁ Ἁϊ-Βα-
σίλης ποὺ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχε-
ται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ 
ἔχει ὁ δικός µας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Και-
σάρεια, µὲ τοὺς ταράνδους καὶ τὸ 
τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ 
τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποιὸ ἑλ-
ληνικὸ βιβλίο; Ἂν ξέρατε πόσο µε-
γάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παρά-
δοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ 
κλάµατα. Τί ἦταν, νοµίζετε, ἡ Ἑλ-
λάδα; Μία χώρα µὲ χρῶµα καὶ πα-
ραδόσεις ποὺ τὴν ἔκαναν ξεχωρι-
στή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ µπήκαµε στὸ 
«µπλέντερ» καὶ γινήκαµε Εὐρωπαῖ-
οι, µὲ τσαρούχια καὶ φουστανέλα, 
µᾶς πήρανε στὸν µεζὲ καὶ µᾶς πέ-
ταξαν τὸ δόλωµα ποὺ τὸ τσιµπήσα-
µε σὰν χάνοι. «Εὐρὼ δὲν θέλατε; 
Πάρτε καὶ τὸν Ἁϊ-Βασίλη ἀπὸ τὸ 
Ροβανιέµι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς 
κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ 
Φινλανδοῦ Ἁϊ-Βασίλη, πάρτε καὶ 
ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ 
τὰ δικά σας, ποὺ ἦταν ἀθάνατα γιὰ 
µιὰ ζωή, πάρτε καὶ τὸ µαφιόζο Σι-
νάτρα, στὴ θέση τῆς ∆όµνας Σαµίου 
καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορ-
τὲς συµπατριῶτες. Κι’ ὁ Θεὸς νὰ βά-
λει τὸ χέρι του… (Κυριακάτικη ∆η-
µοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2) 

 

ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ  ΚΑΘΕ  
∆ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΑ  

 

Τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ «δικοί» µας πο-
λιτικοὶ ταγοὶ «τσακίζονται» νὰ ἐξυ-
πηρετήσουν ὀρδὲς τῶν νοµίµων καὶ 
παράνοµων µουσουλµάνων τῆς χώ-
ρας µας, χτίζοντάς τους τζαµιὰ καὶ 
ἱδρύοντας γιὰ πάρτη τοὺς «κέντρα 
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν» ἡ Ἐλβετία ἀ-
παγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λει-
τουργία ὅλων τῶν ἰσλαµικῶν ἱδρυ-
µάτων καὶ ὀργανώσεων στὴν ἐπι-
κράτειά της! Παρὰ τὶς συστάσεις 
καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ-
νωσης καὶ τῆς Κοµισιόν, ψήφισε, 
στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόµο ὁ ὁποῖος ἀ-
παγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς 
κάθε µουσουλµανικὸ ἵδρυµα καὶ 
κάθε δηµόσια δραστηριότητα µου-
σουλµανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλ-
βετία. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µιὰ σηµα-
ντικὴ διαφορὰ τῆς Ἐλβετίας µὲ τὴν 
πολύπαθη πατρίδα µας, κυβερνᾶται 
ἀπὸ πατριῶτες καὶ ὑπεύθυνους πο-
λιτικούς. (Ὀρθόδοξος Τύπος 28-11-
2014, σελὶς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα 
καινούριο νοµοσχέδιο προωθεῖται 
στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ 
προχωρήσει στὸ ἄµεσο κλείσιµο πε-
ρίπου 300 παράτυπων µουσουλµα-
νικῶν τζαµιῶν ποὺ λειτουργοῦν 
στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ 
κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονοµικὴ 
ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαµικὰ ἱδρύµατα. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 21-11-14, σελ.4) 
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ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ  ∆ΗΛΩΣΙΣ  
 

Ὁ πληθυσµὸς τῆς Γῆς βρίσκεται στὸ 
στόχαστρο τῆς Νέας Τάξης Πρα-
γµάτων, θεωρώντας προφανῶς ἀπο-
κλειστικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τη Γῆ 
µας, καὶ γι’ αὐτὸ καταστρώνουν 
δαιµονικὰ σχέδια δραµατικῆς µείω-
σης τοῦ παγκόσµιου πληθυσµοῦ. 
«Ἡ νέα ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λι-

θουανίας Rimante Salasevicinte 
προέβη σὲ σοκαριστικῆ δήλωση, 
σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ φτωχοὶ 
καλύτερα νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ νο-
σηλεύονται καὶ νὰ χρεώνουν τὸν 
κρατικὸ προϋπολογισµό. Ἡ ἀκριβὴς 
δήλωσή της ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ εὐθα-
νασία θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ µία 
χρήσιµη ἐναλλακτικὴ γιὰ ὅσους δὲν 
µποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν 
ὑγειονοµικὴ περίθαλψη καὶ πά-
σχουν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες». Τὴ 
λύση τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεω-
ρεῖ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ µικρὰ 
παιδιὰ ποὺ ἀντιµετωπίζουν βαριὲς 
ἀσθένειες. Μποροῦµε νὰ φαντα-
στοῦµε σατανικότερη δήλωση, ἀπὸ 
αὐτὴ ἡ ὁποία θεωρεῖ βάρος στοὺς 
πλουσίους ὑγιεῖς τους φτωχοὺς ἀ-
σθενεῖς; Τὸν θάνατο (νόµιµη δολο-
φονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ 
ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιµη ἐ-
ναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόµη-
ση χρηµάτων! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 
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µαύρη σὰν τὴν πίσσα τῆς Νεκρᾶς 
Θαλάσσης, µαύρη σὰν τὰ φτερὰ τοῦ 
κόρακα, µαύρη ἀπὸ τὰ ἁµαρτήµατα 
ποὺ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁµαρτωλὴ 
ψυχὴ πιστέψη στὸ Χριστό, µετανο-
ήση καὶ πάη στὸ Χριστό, δηλαδὴ 
στὸν ἐξοµολόγο, ποὺ ἐκπροσωπεῖ 
τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευµατι-
κὸ ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κά-
νει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ µὲ πόνο 
καρδιᾶς, ἡ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. 
Χριστιανοί µου, τί κάθεστε! Τρέξτε 
στὴν Ἐκκλησία, ζητῆστε τὸν πνευ-
µατικό, ἐξοµολογηθεῖτε τὰ ἁµαρτή-
µατά σας. Θὰ εἶσθε οἱ πιὸ εὐτυχι-
σµένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ 
φύγη ἕνα ὁλόκληρο βουνό , ποὺ 
πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶ-
ναι ἡ ἁµαρτία. Τώρα, ποὺ µπήκαµε 
στὸν καινούργιο χρόνο, ὅσοι δὲν ἔ-
χουν ἐξοµολογηθῆ στὰ περασµένα 
χρόνια, ἂς µὴν ἀφήσουν νὰ περάση 
κι’ αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς µετάνοια, 
χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἐξοµολόγησι.  
 

Γ ΙΑ  C H R I S T M A S  ΣΤΟ  
ΡΟΒΑΝ ΙΕΜ Ι !  

 

 
Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα 
δηλαδὴ (Christmas, ἂς τὰ λέµε κα-
λύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναµη ἑλληνικὴ 
κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναµη ἰδιω-
τικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν 
καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα 
τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καµµιὰ ἑλ-
ληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανέ-
να ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο  
τραγούδι; «Merry Christmas and a 

happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιο-
φωνικὲς εὐχές, ἕναν χοντροµπαλὰ 
µὲ κόκκινα µάγουλα ποὺ λέει (χό-
χό-χό) καὶ τὸν Φρὰνκ Σινάτρα καὶ 
τὸν Μπὶνκ Κρόσµπι νὰ τραγουδᾶνε 
«White Christmas» µᾶς δώσανε οἱ 
«ραδιοφονιάδες». Ποῦ ἦταν, ρὲ παι-
διά, ἡ ∆όµνα Σαµίου µὲ τὰ ἑλληνικὰ 
κάλαντα ἀπὸ ὅλη τη χώρα; Ποῦ 
ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ µαντολινά-
τες µὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τρα-
γούδια; ∆ηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γί-
νουµε ἀµερικανόπληκτοι καὶ νὰ χά-
σουµε ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κρατοῦσε 
συνδεδεµένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ 
ποῦ κι’ ὡς ποῦ, ρὲ παιδιά, ὁ Ἁϊ-Βα-
σίλης ποὺ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχε-
ται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ 
ἔχει ὁ δικός µας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Και-
σάρεια, µὲ τοὺς ταράνδους καὶ τὸ 
τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ 
τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποιὸ ἑλ-
ληνικὸ βιβλίο; Ἂν ξέρατε πόσο µε-
γάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παρά-
δοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ 
κλάµατα. Τί ἦταν, νοµίζετε, ἡ Ἑλ-
λάδα; Μία χώρα µὲ χρῶµα καὶ πα-
ραδόσεις ποὺ τὴν ἔκαναν ξεχωρι-
στή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ µπήκαµε στὸ 
«µπλέντερ» καὶ γινήκαµε Εὐρωπαῖ-
οι, µὲ τσαρούχια καὶ φουστανέλα, 
µᾶς πήρανε στὸν µεζὲ καὶ µᾶς πέ-
ταξαν τὸ δόλωµα ποὺ τὸ τσιµπήσα-
µε σὰν χάνοι. «Εὐρὼ δὲν θέλατε; 
Πάρτε καὶ τὸν Ἁϊ-Βασίλη ἀπὸ τὸ 
Ροβανιέµι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς 
κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ 
Φινλανδοῦ Ἁϊ-Βασίλη, πάρτε καὶ 
ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ 
τὰ δικά σας, ποὺ ἦταν ἀθάνατα γιὰ 
µιὰ ζωή, πάρτε καὶ τὸ µαφιόζο Σι-
νάτρα, στὴ θέση τῆς ∆όµνας Σαµίου 
καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορ-
τὲς συµπατριῶτες. Κι’ ὁ Θεὸς νὰ βά-
λει τὸ χέρι του… (Κυριακάτικη ∆η-
µοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2) 

 

ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ  ΚΑΘΕ  
∆ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΑ  

 

Τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ «δικοί» µας πο-
λιτικοὶ ταγοὶ «τσακίζονται» νὰ ἐξυ-
πηρετήσουν ὀρδὲς τῶν νοµίµων καὶ 
παράνοµων µουσουλµάνων τῆς χώ-
ρας µας, χτίζοντάς τους τζαµιὰ καὶ 
ἱδρύοντας γιὰ πάρτη τοὺς «κέντρα 
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν» ἡ Ἐλβετία ἀ-
παγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λει-
τουργία ὅλων τῶν ἰσλαµικῶν ἱδρυ-
µάτων καὶ ὀργανώσεων στὴν ἐπι-
κράτειά της! Παρὰ τὶς συστάσεις 
καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ-
νωσης καὶ τῆς Κοµισιόν, ψήφισε, 
στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόµο ὁ ὁποῖος ἀ-
παγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς 
κάθε µουσουλµανικὸ ἵδρυµα καὶ 
κάθε δηµόσια δραστηριότητα µου-
σουλµανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλ-
βετία. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µιὰ σηµα-
ντικὴ διαφορὰ τῆς Ἐλβετίας µὲ τὴν 
πολύπαθη πατρίδα µας, κυβερνᾶται 
ἀπὸ πατριῶτες καὶ ὑπεύθυνους πο-
λιτικούς. (Ὀρθόδοξος Τύπος 28-11-
2014, σελὶς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα 
καινούριο νοµοσχέδιο προωθεῖται 
στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ 
προχωρήσει στὸ ἄµεσο κλείσιµο πε-
ρίπου 300 παράτυπων µουσουλµα-
νικῶν τζαµιῶν ποὺ λειτουργοῦν 
στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ 
κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονοµικὴ 
ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαµικὰ ἱδρύµατα. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 21-11-14, σελ.4) 
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ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ  ∆ΗΛΩΣΙΣ  
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φονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ 
ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιµη ἐ-
ναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόµη-
ση χρηµάτων! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 
21-11-2014, σελὶς 2). 
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ρευτο καὶ νὰ µὴν πληρώση τὴν ἑκα-
τοστὴ κατσίκα. Ὅταν µπῆκαν µέσα 
στὸ µανδρί, ὁ ἅγιος τοῦ παρήγγειλε 
νὰ πάρη τόσες κατσίκες ὅσες εἶχε 
πληρώσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἔβγαλε ἑ-
κατὸ κατσίκες. Μία λοιπὸν ἀπὸ αὐ-
τές, σὰν πιστὴ δούλη καὶ σὰν νὰ 
καταλάβαινε ὅτι δὲν τὴν πούλησε ὁ 
κύριός της, ἐπέστρεφε µὲ ἐπιµονὴ 
πίσω. Ὁ ἀδιάντροπος ζωέµπορος 
τὴν ἔβγαζε πάλι ἔξω µὲ βία. Ἐκείνη 
ὅµως τοῦ ξανάφευγε. Αὐτὸ τὸ θαυ-
µάσιο ἔγινε τρεῖς φορές. Ὁ ἔµπορος 
τὴν ἔσερνε ἔξω µὲ πεῖσµα κι’ ἐκείνη 
ἐπέστρεφε πίσω στὸ µανδρί. Βλέπο-
ντας λοιπὸν ὅτι τίποτε δὲν κατορ-
θώνει, τὴν ἁρπάζει, τὴν βάζει στοὺς 
ὤµους του καὶ ἐπιχειρῆ νὰ φύγη! Ἡ 
κατσίκα ὅµως ἄρχισε νὰ βελάζη δυ-
νατὰ καὶ νὰ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι 
µὲ τὰ κέρατα. Ἔµοιαζε νὰ διαλαλῆ 
τὴν ἀδικία του πλεονέκτου. Ὅλοι 
ἀποροῦσαν πῶς ἀγρίεψε ἔτσι. Ὁ Ἅ-
γιος Σπυρίδων τότε τοῦ εἶπε ἤρεµα 
καὶ διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί µου, 
µήπως δίκαια συµπεριφέρεται ἔτσι 
τὸ ζῶο. Μήπως ξέχασες νὰ τὸ πλη-
ρώσης; Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια 
ὁ ζωέµπορος συνῆλθε, ὠµολόγησε τὸ 
σφάλµα του καὶ ζήτησε συγνώµη. Καὶ 
ἡ κατσίκα, µόλις τὴν πλήρωσε, ἔπαυ-
σε νὰ φωνάζη καὶ νὰ ἀντιστέκεται, 
ἀλλὰ ἥµερα ἀκολούθησε τὶς ἄλλες. 
 

ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, 
∆ΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ 
 

Ἐνοχλοῦνται οἱ φιλοπαπικοὶ οἰ-
κουµενισταὶ ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου 
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ σώζεται 
ἀνάµεσα στὶς προφητεῖες του: «Τὸν 
Πάπα νὰ καταράστε διότι αὐτὸς θὰ 
εἶναι ἡ αἰτία» ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ 
τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ ὅτι «ὁ 
Πάπας εἶναι ἀντίχριστος». Λόγῳ 
ὅµως τοῦ µεγάλου σεβασµοῦ καὶ τῆς 
ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅ-

γιο Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ ἐθνα-
πόστολο καὶ Ἱεροµάρτυρα, δὲν τολ-
µοῦν νὰ Τὸν ἀµφισβητήσουν συνο-
λικά. Ἐπειδὴ ὅµως, δὲν θέλουν νὰ 
ἀκολουθήσουν τὴ σύστασή Του καὶ 
νὰ ἀναθεµατίσουν τὸν Πάπα ἄρχι-
σαν νὰ προσβάλουν τὴν ἀνωτέρω 
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ προ-
παγανδίζουν ὅτι δὲν εἶναι γνήσια, 
ἀλλὰ εἶναι δῆθεν µεταγενέστερη 
προσθήκη τοῦ ἀντιπαπικοῦ ἀειµνή-
στου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Κα-
ντιώτου (1907-2010), στὸ βιβλίο του 
γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Ὅµως, δυ-
στυχῶς γι’ αὐτούς, τὰ στοιχεῖα εἶναι 
συντριπτικὰ καὶ ἀδιάσειστα: (α) Σὲ 
χειρόγραφα τὰ ὁποῖα διασώζονται 
και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στὸ πανε-
πιστήµιο Θεσ/νίκης) µπορεῖ κανεὶς 
νὰ βρεῖ καταγεγραµµένες τὶς παρα-
πάνω φράσεις, π.χ. στὴν ὄγδοη δι-
δαχὴ τοῦ Ἁγίου. (β) Ἐντοπίζονται 
ἀντιπαπικὲς ρήσεις σὲ πάρα πολλὰ 
σηµεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κο-
σµᾶ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοι-
ώσουµε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ 
γιὰ τὸν Πάπα, ὡς ἀντιχρίστου καὶ 
καταραµένου .  (γ) Ὁ  περίφηµος  
Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τὸ 1836, 
πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, ξεκά-
θαρα καὶ παραστατικὰ, µὲ τὴν ἀφο-
πλιστική του εἰλικρίνεια καὶ ἁπλό-
τητα γράφει στα αποµνηµονεύµατά 
του: «Φραγκεµένους µᾶς θέλουν τὰ 
τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ 
Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί µου αὐ-
τὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα 
τῆς τυραγνίας νὰ µασκαρέψουν καὶ 
νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνο-
ντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τί-
µιος ἐχθρός µας… Ἕνας δικός µου 
ἀγωνιστής µοῦ ἔφερε καὶ µοῦ ἐδιά-
βασε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ ποὺ ἔγρα-
ψεν ὁ κοντοµερίτης µου Ἅγιος 
παπὰς  Κοσµᾶς  ὁ  Αἰτωλός .  Τὸν   

σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χά-
ρη Του. Ἕνα ἄλλο θαῦµα ποὺ ἔ-
κανε ἦταν στὸν ξάδελφό µου Γα-
βριὴλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν 
ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε µετάσταση στὸ 
πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ 
Γαβριὴλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα 
καὶ προσευχές, ἡ ἀξονικὴ ἔδειξε ὅτι 
ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο µειώθηκε 
καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε 
χωρὶς χηµειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία 
ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. 
 Συγνώµη ἄν σᾶς κούρασα, 
ἀλλὰ ἔνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνω-
µοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύµατα τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ 
κόσµος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν 
ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουµε µὲ πίστη καὶ 
νὰ ἐµπιστευτοῦµε τὴ ζωή µας στὰ 
χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνω-
ρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ 
γιὰ ἐµᾶς.  

Σ ’  εὐχαριστῶ  πολὺ  Ἅγιε  
Ραφαὴλ ποὺ µπῆκες στὴ ζωή µας 
καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ 
προστάτη τῆς οἰκογενείας µου καὶ 
τῶν δικῶν µου ἀνθρώπων. 

Μιὰ πιστή σου 
∆έσποινα Π., Ἀγία Παρασκευὴ 

 

ΤΟ  ΚΟΜΠΟΣΧΟ ΙΝ Ι  
ΤΟΥ  ΠΕΡ ΙΠΤΕΡΑ  

 

Ἀπὸ τὰ µέσα περί-
που τῆς δεκαετίας  
τοῦ ’90 εἶχε γίνει πο-
λὺ τῆς µόδας τὸ κο-
µποσχοίνι σὲ πολ-
λοὺς  ἀνθρώπους ,  

πολλοὶ µάλιστα κάν, δὲν γνώριζαν 
τὴ σηµασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν 
σὰν … κάτι, γιὰ τὸ κακό… τὸ µάτι 
καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ 
πουλοῦσαν καθηµερινὰ σὲ πολὺ κό-
σµο καὶ σὲ … διάφορα χρώµατα… 
Μαζὶ µὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν 

καὶ … ἕνα κοµποσχοίνι… Ἕνας περι-
πτεράς, εὐσεβὴς ἄνθρωπος καθ’ ὅλα, 
παρ’ ὅλο ποὺ κι’ αὐτὸς πουλοῦσε, 
ὡστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ 
πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περίπτερα. 
Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, 
πὼς πρέπει νὰ τὸ σταµατήσουν αὐ-
τό, πὼς ὁ κόσµος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέ-
πτεται τὶς Μονές, γιὰ ἕνα µικρὸ κο-
µποσχοίνι. Ἐκείνη πάλι διαφωνοῦ-
σε κάθετα, γιατί ἔβγαζαν παραπά-
νω χρήµατα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, µιὰ 
µέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερὰς ἔ-
κανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τους 
πελάτες του… Σὲ περίοπτη θέση, 
ἀνέβασε ἕνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε… 
«ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ Α-
ΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτεράς.» 
 

Ο  ΝΕΟΣ  Ι ΟΡ∆ΑΝΗΣ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… ἀπὸ µετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνο-
χή τους γιὰ τὰ διάφορα ἁµαρτήµα-
τά τους καὶ ἐξοµολογοῦνταν. Πῶς 
γινόταν ἡ ἐξοµολόγησι; Κάθε ἕνας 
ἔµπαινε στὸν ποταµό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν 
στὴν ὄχθη τοῦ ποταµοῦ, τὰ ἁµαρτή-
µατά του. Ὅλοι ἔµεναν µέσα στὸ 
νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξοµο-
λόγησί τους. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐξο-
µολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας 
καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερό. Στὸν ποτα-
µὸ µπῆκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν 
ἔµεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. 
Βγῆκε ἀµέσως ἀπὸ τὸ νερό. Γιατί; 
Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξοµολογηθῆ κα-
νένα ἁµάρτηµα. ∆ὲν ἦταν µόνο ἄν-
θρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θε-
άνθρωπος.  

Ἂν θέλουµε, ἔχουµε κι’ ἐµεῖς 
στὴν διάθεσί µας ἕναν Ἰορδάνη. Ἕ-
ναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἕναν νέο Ἰορδά-
νη. Μιὰ ψυχή, ἀκόµα καὶ ἂν εἶναι 
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ἐκρέµασαν εἰς  ἕνα δέντρον Τοῦρ-
κοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐ-
λογηµένος παντοῦ καὶ δίδασκεν 
Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξίαν καὶ γράµµα-
τα. Ἔγραφεν ὁ µακάριος ἐκεῖνος 
στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ 
µὲ ὑβρίση, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα 
µου, τὴν µητέρα µου, τὸν ἀδελφό 
µου καὶ ὕστερα τὸ µάτι νὰ µοῦ 
βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς 
νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίση 
τὸν Χριστό µου καὶ τὴν Παναγία 
µου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω . Τὸ 
χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσµᾶ ἔβαλα καὶ 
µοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐ-
κράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ 
πῶ καὶ νὰ µοῦ γράψουν καλλιγρα-
φικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λό-
γον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράστε 
ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ 
στὰ εἰκονίσµατά µου, διότι τελευ-
ταίως, κάποιοι δικοί µου ἀνάξιοι 
λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουµε µὲ τὸν 
δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν 
οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώ-
χεια µας.» … Ἀδιάψευστος µάρτυρας 
λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πιὸ πρίν, 
ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος). 
 

Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O. 
 

 
 

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασµένα 
ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἕνα ἔγγραφο 
τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: 
Αὐτὰ ποὺ νόµιζαν οἱ Ἀµερικάνοι 
γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐ-
ξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία 
τοῦ ’50 καὶ τοῦ 60 ἦταν στὴν πρα-

γµατικότητα κατασκοπευτικὰ ἀε-
ροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν 
τὶς χῶρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. 
Τὸ ἐν λόγῳ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφό 
της CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τι-
τλο “H CIA καὶ τὸ πρόγραµµα U-2 
1954-1974”. Σύµφωνα µὲ τὸ ἔγγρα-
φο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω 
ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ ὑψόµε-
τρο πάνω ἀπὸ 60.000 πόδια. Τὴν 
ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτή-
σεις πετοῦσαν µεταξὺ 10.000 καὶ 
20.000 πόδια  καὶ  ἀκόµα  καὶ  οἱ  
στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ 
40.000 πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν 
τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια µεγά-
λα ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφο-
ρὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάµενους δίσκους. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐ-
νηµερώσει τοὺς ἁρµόδιους φορεῖς 
γιὰ τὸ µυστικὸ αὐτὸ πρόγραµµα, 
δὲν ἐνηµέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, µὲ ἀ-
ποτέλεσµα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ 
ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ 
τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν δια-
στηµόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουµε 
ὑπόψιν µας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν 
στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνε-
χίζεται µέχρι σήµερα αὐτὸ ἐξηγεῖ 
γιατί τὸ ἴδιο φαινόµενο ἀγνώστων 
(γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάµενων ἀντικει-
µένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται 
µέχρι σήµερα, ἀλλὰ φυσικὰ µὲ πιὸ 
προηγµένα ἀεροσκάφη. 
 

∆ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ  
 

∆ὲν ὑπάρχει θέµα, τὴν ἑπόµενη δια-
δικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου 
τῆς ∆ηµοκρατίας νὰ τὴν κάνετε  
τὴν… Μεγάλη Ἑβδοµάδα!!! Τί νὰ 
σᾶς πῶ! Εἶµαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ 
τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µας, οἱ ὁποῖ-
οι ἔβαλαν κάτω τὸ ἡµερολόγιο γιὰ 
νὰ ὁρίσουν τὶς ἡµεροµηνίες γιὰ τὴν 
ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, ἔδωσε σηµασία στὸ 
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ὅτι ἡ 23η καὶ ἡ 29η ∆εκεµβρίου εἶναι 
ἡµεροµηνίες µέσα στὴν καρδιὰ τῶν 
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήµε-
ρα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περά-
σουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέ-
ου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων µε-
σα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντε-
γκλήσεων. Θὰ µοῦ πεῖτε «µὰ ἐδῶ ὁ 
κόσµος καίγεται καὶ ἐσύ µᾶς φέρ-
νεις ἐµπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ 
ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγε-
ται» ὁ κόσµος; Ἀναρωτηθήκατε για-
τί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε 
ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστούγεννα 
οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτά-
ζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ µὴν ἐνο-
χλοῦνται οἱ µουσουλµάνοι Βρετα-
νοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολ-
λὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ σταυρὸς εἶ-
ναι πλέον «προκλητικὸ κόσµηµα»; 
Ἔ, ναὶ λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτο-
λόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔ-
χει πάρει στραβὸ δρόµο, τὸν ὁποῖο 
δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθή-
σει µαϊµουδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, 
νὰ ἐπανακάµψει στὰ χριστιανικὰ 
ἰδεώδη καὶ νάµατα. ∆ὲν εἶναι δυνα-
τὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ 
ὑποκύπτει στὴν ἡµισέληνο τοῦ σκο-
ταδισµοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔ-
λεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί µας. Ἐ- 

πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέ-
πει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡµέρες 
τῶν ἑορτῶν; Ἀκόµα καὶ οἱ πόλεµοι 
διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα 
γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ 
νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα 
αὐτά , ἀλλὰ δὲν εἶναι .  ∆ὲν εἶναι  
στραβὸς ὁ γιαλός! Στραβὰ ἀρµενί-
ζουµε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶµαι τὴν 
προσάραξη. (Κυριακάτικη ∆ηµο-
κρατία 14-12-2014, σελὶς 2) 
 
 
 

µεῖς ποῦ τὸ εἴδαµε γραµµένο ὅτι οἱ 

 
 
 
 
 

 
 

ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ   
 

Ὁ  τεχθεῖς  Βασιλεὺς   
 

νὰ  χαρίζει  φωτισµό ,   
 

δύναµη ,  εὐλογία ,   
 

µαζὶ  δὲ  καὶ  ἕνα  χαρούµενο  
 

καὶ  ἐλπιδοφόρο  2015 

 
 
 
 
 

      
 (αρ. φυλλ. 64)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                        Ἰα ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 4  
  

Ο  Ν Ε Ο Σ  Ι Ο Ρ ∆ Α Ν Η Σ  

 

Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ 
τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ 
τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστί-
νη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ 
τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ µιὰ 
µεγάλη λίµνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ 
Θάλασσα. Ἔτσι ὀνοµάζεται, γιατί 
µέσα στὴ λίµνη αὐτὴ ψάρια δὲν  
µποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶ-
ναι πικρά. Ἡ λίµνη στὸ βάθος εἶναι 
γεµάτη πίσσα. Ἡ λίµνη αὐτὴ θυµίζει 
µιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ 
µέρος  ποὺ  εἶναι  
τώρα ἡ λίµνη αὐτὴ 
ἦταν χτισµένες πό-
λεις καὶ χωριά. Οἱ 
µεγαλύτερες ἦταν 
τὰ Σόδοµα καὶ τὰ 
Γόµµορα. Πλούσι-
ες καὶ ὄµορφες πό-
λεις, καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα 
τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. 
Ἀλλά, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑ-
λισταί. Ἔπιναν, ἔτρωγαν διασκέδα-
ζαν χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὸ Θεό. 
Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἔ-
πεφταν σὲ ἁµ µατα ποὺ ντρέπε-
ται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνοµάση. Μία 
ἡµέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατο-
λὴ τοῦ ἥλιου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ 
δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἄρχισε νὰ 
βρέχη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νε-
ρό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φω-

τιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἀνθρώ-
πους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κα-
τάπιε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Πο-
τάµια ἔπεσαν µέσα στὸ µέρος ἐκεῖνο 
καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίµνη ποὺ ὀνοµάζε-
ται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρω-
πος, ἔµενε στὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη. 
Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ. 
Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. 
Ροῦχα του µία κάππα φτιαγµένη 
ἀπὸ τρίχες καµήλας. Στρῶµα του ἡ 
ἄµµος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συν-

τροφιά του τὰ ἄ-
γρια θηρία , ποὺ 
δὲν τολµοῦσαν νὰ 
τὸν  πε ιράξουν .  
Αὐτὸ  ἦταν ὁ Ἰω-
άνν ὁ Πρόδρο-
µος Ὕστερα ἀπὸ 
σκληραγωγία ποὺ 
ἀσκοῦσε στὸν ἑαυ-
τό του, µὲ προσευ-

χὲς καὶ νηστεῖες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐ-
ντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν πο-
ταµὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιή-
ση ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ κα-
λέση τὸ λαὸ σὲ µετάνοια. Ὁ Ἰωάν-
νης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήµου, ἄρχισε τὸ 
κήρυγµά του. Τὰ λόγια του ἔβγαι-
ναν ἀπὸ τὸ στόµα του σὰν τὴ φω-
τιά. ∆ὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους 
ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶ-
ναι ἁµαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

αρτή
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

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. 

 

 

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. 
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