ἐξαρτᾶται τώρα ἀπὸ τὴ δική μας
ζωή. Μόνο ἂν πιστεύσουμε καὶ ἐπιστρέψουμε στὸ Θεό, ὅπως οἱ ἥρωες
τοῦ '21, θὰ ζήσει τὸ Ἔθνος μας!
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΘΕΟΙ;

πρόεδρο Τ.Ἐρντογᾶν γνωρίζοντάς
του ὅτι «προσευχόμαστε οἱ τούρκικες Ἔνοπλες ∆υνάμεις νὰ ἐπιτύχουν τὸ σκοπό τους καὶ ἡ ἐπιχείρηση (Κλάδος Ἐλαίας) νὰ φέρει τὴν
εἰρήνη στὴν περιοχή, ὅπως λέει καὶ
τὸ ὄνομά της». Τὴν ἐπιστολὴ δημοσιοποίησαν οἱ τουρκικὲς μυστικὲς
ὑπηρεσίες, ἐκθέτοντας σοβαρὰ τὸν
κ.Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ γίνει ἀρεστὸς στοὺς τούρκους ἀπέβαλε τὴν ἰδιότητά του ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῶν Ρωμιῶν! Φυσικὸ ἦταν νὰ προκαλέσει ἡ ἐπιστολὴ
προβληματισμὸ καὶ δυσφορία στὸν
Ὀρθόδοξο κόσμο. Κάποιοι προσπάθησαν νὰ κάνουν λόγο γιὰ «αἰχμάλωτο πατριάρχη». Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ
δικαιολογηθεῖ «εὐλογία» γιὰ ἐπιθετικὸ πόλεμο καὶ θανάτους ἀμάχων
ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε πίεση; Ἔχει
μεγαλύτερη ἀξία ἡ θέση τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τοὺς πολυπληθεῖς θανάτους ἀμάχων ἀπὸ τὸν ἀεὶ τούρκικο σωβινισμὸ καὶ ἐπεκτατισμό;
(Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος,
2-3-2018, σελὶς 2).

«Ὁ πραγματικὰ ἄθεος εἶναι ἔκτρωμα. Σὰν νὰ σᾶς πῶ ἐγὼ ὅτι δὲν ἔχω
γονεῖς. Γεννήθηκα μόνος. Θὰ τὸ πιστέψετε; Ἅμα σᾶς πῶ ἐγὼ ὅτι τὸ σπίτι αὐτὸ ποῦ κάθομαι βγῆκε μόνο του,
δὲν τὸ ἔφτιαξε κανένας, τί θὰ μοῦ
πεῖτε;» (πατὴρ Ἀνανίας Κουστένης)

(αρ. φυλλ. 90)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ
τὸ καὶ τὸ σύνθημα τους ἦταν «ἘλευἈδυνατεῖ ἡ λογικὴ νὰ ἐξηγήσει καὶ
θερία ἢ θάνατος». Γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ
ὁ νοῦς νὰ κατανοήσει καὶ συμπερατραγούδι τους «Καλύτερα μιᾶς ὥρας
σματικὰ νὰ ἑρμηνεύσει τὰ αἴτια ποὺ
ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόἔστεψαν μὲ ἐπιτυχία τὸν ἀγώνα τῶν
νια σκλαβιὰ καὶ φυλακή». Εἶπαν
προγόνων μας τὸ 1821. 400 ὁλόκλη-καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο- ὅτι ἡ ἰδιοσυγρα χρόνια φρικτῆς σκλαβιᾶς. Πῶς
κρασία τοῦ Ἕλληνα δὲν ἀντέχει τὸν
μπόρεσαν ἀλήθεια μία χούφτα ἄνἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ντροπή. Γιὰ αὐθρωποι, φτωχοί, ρακένδυτοι, ἀδύνατὸ καὶ δὲν ἄντεχε ἄλλο τὴν ἐθνικὴ
μοι καὶ ἀνοργάνωτοι, χωρὶς τὴ βοήταπείνωση. Ἄλλωστε ἡ ἱστορία τούθεια καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν ἰσχυτου τοῦ τόπου εἶναι γραμμένη μὲ
ρῶν δυνάμεων τῆς ἐποχῆς τους νὰ ἀτὴν ἀνδρεία ἐποτινάξουν τὸν
κείνων ποὺ δὲν
τυρανικὸ ζυγὸ
προχωροῦσαν μὲ
μίας πανίσχυρης
ἀριθμοὺς καὶ ποαὐτοκρατορίας;
λεμοφόδια παρὰ
Πῶς κατάφεραν
μόνο μὲ τῆς «κανὰ ἀλλάξουν τὰ
ρδιᾶς τὸ πύρωδεδομένα καὶ τὶς
μα καὶ τὸ αἷμα».
καταστάσεις τῆς
Ἀλλὰ δὲν ἦταν
ἐποχῆς τους, ἀμόνο αὐτά. Πάποτινάσσοντας
νω καὶ πέρα ἀπὸ
τὸν ὀθωμανικὸ
ὅλα αὐτὰ ὑπῆρζυγό; Τί ἦταν αὐχε μία «δύναμη θεϊκή». Ἔτσι ὅπως
τὸ ποὺ ἀνέδειξε τοὺς ἀξιολύπητους
τὴν ἔνιωσε καὶ τὴν περιγράφει ὁ
ραγιάδες σὲ ἥρωες; Ποιὰ δύναμη
Κωνσταντῖνος Κανάρης, ἐκεῖ καταφούσκωνε τὰ στήθη τους, πτέρωνε
μεσῆς τοῦ πελάγους στὴν κατασκότὴν ψυχή τους καὶ χαλύβδωνε τὸ
τεινη νύχτα λίγο πρὶν φωτίσει μὲ τὸ
σῶμα τους γιὰ νὰ ρίχνονται μὲ ὁρμὴ
πυρπολικό του. Ἦταν ἡ πίστη τους
στὶς μάχες ἀψηφώντας τὸν θάνατο;
στὸ Θεό. Ἔτσι ξεκίνησαν. Μὲ αὐτὴν
Εἶπαν -καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο- ὅτι τὸ
τὴν πίστη τὴν «εἰς τὸ σημεῖον δι' οὐ
μυστικό τοῦ θριάμβου τους ἦταν ὁ
πάντοτε νικῶμεν, λέγω τοῦ Σταυἀσίγαστος ἐσωτερικὸς πόθος γιὰ ἐροῦ», θὰ γράψει στὴν προκήρυξή
λευθερία. Γιατί ζωὴ ὑποδουλωμένη
του ... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
δὲν εἶναι ζωή, θάνατος εἶναι. Γιὰ αὐ-
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Ὁ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
«ΕΥΛΟΓΗΣΕ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ!
Ἡ ἀεὶ Πολεμάρχης καὶ ἀπολίτιστη
γείτων μας Τουρκία εἰσέβαλε στὴν
μαρτυρικὴ Συρία σκοτώνοντας καὶ
καταστρέφοντας μὲ «σημαία» τὴν...
Εἰρήνη! Κωδικός τῆς εἰσβολῆς ...
«Κλάδος Ἐλαίας»! Πρόφαση ἡ καταστροφὴ τρομοκρατικῶν θέσεων
τῶν Κούρδων, στὴν οὐσία ὅμως ἡ
κατάληψη συριακῶν ἐδαφῶν, μὲ ἑκατοντάδες θύματα ἀμάχων. Σύμμαχοι σὲ αὐτὴ τὴν θηριωδία οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς Τουρκίας. Μαζί τους καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἔστειλε «θερμὴ» καὶ «πατριωτικὴ» ἐπιστολὴ στὸν νεοσουλτάνο

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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
Ο

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση θὰ ἀναφερθῶ
στὴν Ἀποκάλυψη καὶ Πρόσκληση
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ πρὸς τὸ πρόσωπό μου ἐν ὕπνῳ. Τέλος Ἰανουαρίου
2017, ὀνειρεύομαι ὅτι βρίσκομαι σὲ
μία ἐκκλησία ἡ ὁποία βρισκόταν σὲ
ὕψωμα στὴν ἐξοχή, ἦταν ἐξωτερικὰ
χτισμένη ἀπὸ πέτρα, ὁμοιόμορφη,
νέα κατασκευὴ καὶ ἐσωτερικὰ ἦταν
κατανυκτικὰ σκοτεινή, μὲ ψηλὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο, ὅπου ἔμπαινε τὸ
φῶς τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὰ λιγοστὰ σημεῖα ποὺ τὸ ἐπέτρεπαν. Θαύμαζα τὸ
ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ γυρίζοντας κυκλικὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου καὶ κοιτάζοντας ψηλὰ τὸ
ξυλόγλυπτο τέμπλο καὶ τὸν ὑπόλοιπο ναό.
Τότε ἄκουσα
κάποια ἀνδρικὴ
φωνὴ νὰ μοῦ λέει: «Ἐδῶ νὰ φέρεις νὰ βαφτίσεις τὸ παιδί
σου» καὶ ταυτόχρονα ἔβλεπα ἕνα μωράκι μὲ μπὲζ φορμάκι νὰ αἰωρεῖται στὸ ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ καὶ
νὰ μὲ κοιτάζει χαμογελαστό. Ἐπειδὴ δὲν γνώριζα ποιὸς ναὸς ἦταν ἀπαντῶ στὴν ἀνωτέρω ἐρώτηση. «Ἐγὼ εὐχαρίστως νὰ φέρω νὰ βαφτίσω
τὸ παιδί μου ἐδῶ, ἀλλὰ ποιὸς ναὸς
εἶναι» καὶ λαμβάνω ἄμεσα τὴν ἀπάντηση. «Εἶναι ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης».
Ἔπειτα ξύπνησα χαρούμενος καὶ ἀνέφερα τὸ ὄνειρο στὴ σύζυγό μου.
Μὲ τὴ σύζυγό μου εἴμαστε παντρεμένοι ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, ἔχουμε δύο ὑπέροχα παιδιὰ ἐν ζωὴ
καὶ δύο στὸν οὐρανό. Κυήσεις οἱ ὁ-

ποῖες ὑπῆρξαν ἐνδιάμεσα τῶν ζώντων τέκνων μας καὶ δὲν προχώρησαν. Ἡ πρώτη ἐξελίχθηκε παλίνδρομος κύηση καὶ διεκόπη τὴν ἔνατη ἑβδομάδα. Ἡ στεναχώρια ἀπερίγραπτη. Μὲ τὸν ἐρχομὸ ὅμως τοῦ ἑπόμενου ζῶντος τέκνου μας, ἁπάλυνε ὁ
πόνος μας τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε χαρὰ καὶ εὐτυχία γιὰ τὸ παιδὶ ποὺ ἀποκτήσαμε. Ἡ δεύτερη μετὰ ἀπὸ
αἰφνίδιο θάνατο τοῦ κυοφορούμενου ἄρρενος ἐμβρύου, διεκόπη τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2016, στὴν 18η ἑβδομάδα κύησης. Παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες
ἐξετάσεις ποὺ ἀκολούθησαν τόσο
στὸ νεκρὸ ἔμβρυο ὅσο καὶ σὲ ἐμᾶς
(τοὺς γονεῖς) σὲ
τρία μεγάλα Νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας (Πανεπιστήμιον Γενικὸ
Νοσοκομεῖο Ἀττικόν, Γενικὸ Νοσοκομεῖο Νίκαιας
«Ἅγιος Παντελεήμων», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἡ
Ἁγία Σοφία»,
Χωρέμειο Ἐρευνητικὸ Ἐργαστήριο), τὰ αἴτια τοῦ αἰφνιδίου θανάτου παρέμειναν ἄγνωστα. «Ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα» (;). Ἡ
ψυχολογία τόσο τῆς συζύγου μου ὅσο καὶ ἡ δική μου εἶχε καταρρακωθεῖ. Ἐπιθυμούσαμε διακαῶς νὰ ἀποκτήσουμε ἕνα ἀκόμη παιδάκι, ἐπειδή, ἀφενὸς ἐπειδὴ θεωροῦμε μεγάλη εὐλογία τὰ παιδιά, τὰ ὁποία
λατρεύουμε καὶ ἀφετέρου γιὰ νὰ
φύγει ἡ θλίψη τῆς προηγηθείσας ἀπώλειας, ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μας.
Ἀντιλαμβάνεστε πὼς μετὰ τὸ ἀνωτέρω ὄνειρο οἱ ἐλπίδες μας ἀναπτερώθηκαν, δεδομένου ὅτι ἡ σύζυγός
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αὐτὰ ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδό
τους». Γεμάτες οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας ἐκείνης τῆς περιόδου καὶ οἱ βιογραφίες τὴν Ἡρώων ἀπὸ περιστατικὰ καὶ γεγονότα ποὺ μαρτυροῦν
τὴν πίστη τους καὶ ἐκφράζουν τὴ
βαθιὰ ἐλπίδα τους στὸ Θεό. Καὶ σήμερα ἡ πατρίδα μας περνᾶ δύσκολες
ὧρες! Ζεῖ στιγμὲς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως καὶ ἐθνικοῦ ἐξευτελισμοῦ.
Ὁ λαός μας ἀγωνιᾶ μπροστὰ στὴν
καιροσκοπία τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλεύονται
τὴν ἀδυναμία καὶ ἐποφθαλμιοῦν τὴ
στρατηγική μας θέση, τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές μας, μὰ πιὸ πολὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ τὸ ἦθος μας,
ποὺ ἀποτελοῦν τροχοπέδη στὴν
παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων.
Εἴμαστε ἀνίσχυροι καὶ πάλι νὰ σταθοῦμε μόνοι μας στὰ πόδια μας.
Φτωχοὶ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς συμμάχους
ποὺ θὰ συνηγορήσουν ὑπὲρ τῶν δικαίων μας. Ἀνυπεράσπιστοι ἀπὸ ἡγέτες ποὺ μὲ γνώμονα τὸ ἐθνικὸ
συμφέρον θὰ πορευθοῦν πρὸς τὴν ἔξοδο τῆς κρίσεως. Εἴμαστε ναρκωμένοι ὡς λαὸς ἀπὸ τὴν καλοπέραση
καὶ τὴ φιληδονία, μὲ τὰ ὁποία τραφήκαμε τὰ τελευταία χρόνια. Ὅμως
ἡ ἐλπίδα δὲν χάθηκε. Οἱ ἥρωες τοῦ
1821 τὴν ἀνασταίνουν καὶ πάλι ἐμπρός μας. Αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ἀρετή
τους, τὴν ἀνδρεία τους καὶ τὴν πίστη τους ἀνέστησαν τότε τὴ νεκρωμένη Ἑλλάδα. Αὐτοὶ ποὺ δικαίωσαν τὸν παλαιοδιαθηκικὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ : «∆ικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἔλασωνούσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι»
(Παρ. ιδ.34). ∆ηλαδὴ ἡ ἀρετὴ ἐξυψώνει ἕνα Ἔθνος, ἐνῶ τὸ συρρικνώνουν καὶ τὸ ἐξαφανίζουν οἱ ἁμαρτίες του. Τὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους μας

θεο τοῦ Σίλα διεπεραιώθησαν στὴν
Σαμοθράκη. Ἀπὸ τὴν Σαμοθράκη ὁ
Παῦλος κατευθήνθηκε στὴ Νεάπολη
(τὴ σημερινὴ Καβάλα) ἐπίνειο τῶν
Φιλίππων τῆς πόλης ποὺ ἵδρυσε ὁ
Φίλιππος Β΄, πατέρας τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου καὶ ἡ ὁποία ἦταν τώρα
ὁ πρῶτος προορισμὸς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν στὴν Εὐρώπη. Οἱ
Φιλιππεῖς προσῆλθαν στὸν Χριστιανισμὸ μὲ πρωτοπόρες τὶς Ἑλληνίδες,
Φοίβη καὶ Χλόη. Ἡ Βάπτισή τους
συνδυαζόταν καὶ μὲ τὴν ἵδρυση τῆς
πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἀπὸ τοὺς Φιλίππους ὁ Παῦλος μετέβη
στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι πολλὲς οἱ
πηγὲς ποὺ καταγράφουν τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
... ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Γιὰ
αὐτὸ κ αὶ διάλεξαν τὴν ἡμέρ α τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, γιὰ νὰ ξεκινήσουν
τὸν ἄνισο καὶ δύσκολο ἀγώνα τους.
Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν βασίστηκαν στὴν
δική τους στρατηγικὴ δεινότητα,
οὔτε καὶ στὴν ἀνδρεία τους καὶ στὸ
πάθος τους γιὰ ἐλευθερία. Ἀκούμπησαν κυρίως καὶ μόνο στὴν «Ὑπογραφὴ τοῦ Θεοῦ». Ἔτσι, ὅπως τὸ
διαβεβαίωσε ὁ γέρος τοῦ Μωριά, ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ὁ Θεὸς
ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν
παίρνει πίσω». Γιὰ αὐτὸ καὶ γονάτιζαν μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα τῶν
Ἁγίων καὶ τῆς Παναγίας καὶ προσεύχονταν μετὰ δακρύων, ὅπως ὁ
Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Καραϊσκάκης
στὴν Προυσιώτισσα, ὁ Μακρυγιάννης καὶ τόσοι ἄλλοι. Γιὰ αὐτὸ καὶ
καταφυγὴ καὶ δύναμη καὶ ἐνίσχυσή
τους ἦταν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια,
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ἐνημέρωσης. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1) «...Οἱ πρόγονοι τῶν Βασιλέων
Μακεδόνων κατήγοντο ἀπὸ τοὺς
Τημενίδες τοῦ Ἄργους...» (Θουκυδίδης 2.99) 2) Τὴν αὐτὴ πληροφορία
μᾶς δίδει καὶ ὁ Ἡρόδοτος ὅτι ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Ἄργος καὶ πῆγαν στὴν
Μακεδονία (Ἡροδότου 8.137) 3)
Ἀρκετὰ στοιχεῖα, ὅπου οἱ Βασιλεῖς
τῆς Μακεδονίας σεμνύνοντο καὶ
καυχῶντο ὅτι εἶναι Ἀργεάδες (ἐκ
τοῦ Ἄργους), μποροῦν νὰ βροῦν
στὸ βιβλίο «ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ» (Βιβλίο 7 ον ,
ΑΧΑΪΚΑ Κέφ.8ον, παραγρ.8). ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ: Στὸ Βιβλίο Α΄ Μακαββαίων διαβάζουμε 1)
Ὁ Ἀντιοχος ὁ Ἐπιφανὴς ὁρίσθηκε
ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀλεξάνδρου
(ζῶντος ἐπὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου) Βασιλεὺς τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Βασιλείου
τῶν Σελευκιδῶν (Α΄ Μακαβ.Α.10)
2) Στὸ ἴδιο Βιβλίο καταγράφεται ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ υἱὸς τοῦ Φιλίππου ἐβασίλευσε στοὺς Ἕλληνες (Α΄
Μακ. ΣΤ,2) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ
∆ΙΑΘΗΚΗ: Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος τὸ 50μ.Χ., ἕνα ἔτος μετὰ τὴν Α΄ Ἀποστολικὴ
Σύνοδο στὴν Ἱερουσαλὴμ μετέβη
γιὰ νὰ κηρύξει τὸν Θεῖο Λόγο στὴν
Μικρὰ Ἀσία, εὐρισκόμενος στὴν
Τρωάδα σύμφωνα μὲ τὶς πράξεις
τῶν Ἀποστόλων (Κὲφ ΙΣΤ, παρ. 9)
εἶδε τὴν νύκτα ὅραμα μὲ τὸ ὁποῖο
τοῦ ὑπεδεικνύετο νὰ μεταβῆ στὴν
Μακεδονία «Ἀνὴρ τὶς ἦν Μακεδὼν
ἐστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· ∆ιαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» Σημειωθείτῳ ὅτι οἱ πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἐγράφησαν
στὴν Ἐλλληνική. Ἀπὸ τὴν Τρωάδα
ὁ Παῦλος μὲ τοὺς ἀκολουθοῦντες
αὐτὸν, τὸν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς
Εὐαγγελιστή, ἰατρὸ Λουκᾶ καὶ τὸν
ἐπίσης Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Τιμό-

πουλώντας τὴν χώρα ὅλη. ΌΤΑΝ ἡ
κρίση ἔχει ἐξαθλιώσει τὸ λαό μας.
ΌΤΑΝ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (τύπος, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα
κ.λ.π) ἔχουν συστρατευθεῖ στὴν κατασυκοφάντηση κάθε πατριωτικῆς
ἀντιστάσεως ὡς ἀκροδεξιᾶς καὶ φασιστικῆς. ΌΤΑΝ οἱ κουλτουριάρηδες διανοούμενοι καλλιεργοῦν τὸν
ἐθνομηδενισμὸ καὶ τὴν ἄκριτη συγχώνευση σὲ ἕνα θολὸ διεθνισμό.
ΌΤΑΝ οἱ τραμποῦκοι ἀριστεροὶ
καὶ ψευτοαναρχικοὶ σπέρνουν τὸ
φόβο τῆς τρομοκρατίας καὶ παρ'ὅλα αὐτὰ κλῆρος καὶ λαὸς ξεσηκώνεται καὶ συμμετέχει κατὰ ἑκατομμύρια σὲ δύο ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα συλλαλητήρια τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ φωνάξει ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλληνικότητα
τῆς Μακεδονίας, ἒ τότε ἀσφαλῶς αὐτὸ τὸ κάλεσμα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ
ἀνταπόκριση τῆς καρδιᾶς τοῦ λαοῦ
μας χτυπᾶ ἀκόμη Ὀρθόδοξα καὶ Ἑλληνικά. «Ὅταν τὸ ράσο γίνεται σημαία, τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαῖα», γιὰ
αὐτὸ κυμάτιζαν μαζὶ γαλανόλευκες
καὶ Βυζαντινὲς σημαῖες. (Χριστιανικὴ Σπίθα, Τεῦχ. 749, Ἰαν-Φεβρ 2018)
Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ

Παρακολουθώντας μὲ ἀγωνία τὴν
πορεία τοῦ Ἐθνικοῦ μας θέματος,
περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας,
δὲν εἶδα νὰ τὰ ἐπικαλοῦνται οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ οὔτε καὶ ἱστορικοί,
ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς

6

πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ σὲ κάλεσε νὰ τὸ βαπτίσεις στὸ σπίτι Τους»; καὶ μᾶς ἔδωσε
βαμβάκι μὲ λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, προκειμένου
νὰ σταυρώνεται ἡ σύζυγός μου. Πόσο δίκιο εἶχε...
Στὶς 28 Σεπτεμβρίου 2017 ὁ
Θεὸς μᾶς χάρισε ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι. Τὸ «παιδὶ τῶν προσευχῶν», ὅπου μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς συμπροσευχόταν μαζί μας, γιὰ τὴν καλὴ ἔκβαση τῆς κυήσεως τῆς συζύγου μου. Σήμερα στὶς
11 Νοεμβρίου 2017 καὶ
ὥρα 12.00 τὸ μεσημέρι
διὰ πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου
καὶ Εἰρήνης, βαπτίσαμε
τὸν Παντελ εήμονα καὶ
καταθέτω ἐνυπόγραφη
τὴν παροῦσα ἐπιστολή
μου (τὴν ὁποία συνέταξα στὶς 16 Νοεμβρίου
2017) πρὸς δόξα Θεοῦ
καὶ ὡς ἐλάχιστη τιμὴ
πρὸς τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.
Μὲ εὐγνωμοσύνη, Ζ.Α.

μου ἦταν ἔγκυος. Ἄρχισα ἀμέσως
νὰ ψάχνω τὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης ποὺ
εἶδα στὸν ὕπνο μου. Ἀρχικὰ κοίταζα (μέσῳ διαδικτύου) στὴ Λέσβο, ἐὰν πρόκειται γιὰ τὸ μοναστήρι τῶν
Ἁγίων, ὅμως δὲν μοῦ θύμιζε τὴν ἐκκλησία ἐκείνη ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔρευνάς μου,
κοιτάζοντας στὸ διαδίκτυο γιὰ ναούς, βλέπω καὶ τὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἡ μία ἐκκλησία ἐξωτερικὰ ἐμοίαζε πάρα πολὺ μὲ αὐτὴν ποὺ
εἶδα στὸν ὕπνο μου καὶ ἐπισκέφτηκα τὸ μοναστήρι μὲ τὴ
σύζυγό μου. Ὅταν
μπήκαμε στὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης
ζωντάνεψε τὸ ὄνειρό
μου, ἦταν ἴδια μὲ ἐκείνη ποὺ ὀνειρεύθηκα.
Σαστισμένος ἀνέφερα
τὸ ὄνειρό μου στὸν πατέρα ποὺ παρευρίσκετο στὴν ἐκκλησία καὶ
μὲ παρέπεμψε στὸν ἁρμόδιο ἱερέα γιὰ τὶς βαπτίσεις, ἀναφέροντάς
μου ὅτι εἴθισται στὴν
συγκεκριμένη ἐκκλησία νὰ βαφτίζονται τέκνα μὲ τὸ ὄνομα
Ραφαήλ. Ὁ πάτερ μᾶς καλοδέχθηκε
στὴν Φιάλη-Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καὶ τοῦ ἀνέφερα ὅλα τὰ ἀνωτέρω. Ἐπίσης τὸν ἐνημέρωσα πὼς
ἐὰν τὸ παιδάκι μας γεννηθεῖ μὲ τὸ
καλὸ τὸ ἔχω ταμένο παιδιόθεν στὸν
Ἅγιο Παντελεήμονα ποὺ ἔχω προστάτη καὶ πολὺ εὐλαβοῦμαι, νὰ
βγάλω τὸ ὄνομά του. Μοῦ ἀπάντησε μὲ ἀκλόνητη πίστη. «Ἔχω ἤδη
σημειώσει τὴν ἡμερομηνία ποῦ ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὴν Βάπτιση, ἀλλὰ πῶς
εἶναι δυνατὸν ἀκόμη νὰ ἀμφιβάλεις

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ
Ἕνας ἀσκητὴς Ἁγιορείτης ἔλεγε:
«Ἐγὼ ἔχω τὸν καλύτερο ὑποτακτικό». Καὶ ὅταν τὸν ρωτοῦσαν οἱ ἄλλοι νὰ μάθουν ποιὸς εἶναι, τότε αὐτὸς τοὺς ἀπαντοῦσε πὼς «Αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστός μου. Ὅ,τι τοῦ λέω τὸ
κάνει. Ὁ καλύτερος ὑποτακτικός».
Ἂν ἔχουμε καλὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε καὶ Ὀρθόδοξοι λύνονται τὰ προβλήματα. Ἂν
βρεθεῖ δυσκολία, πέφτουμε στὰ γόνατα καὶ Τὸν παρακαλοῦμε. Καὶ ὁ
Κύριος μᾶς σηκώνει, δὲν μᾶς ἀφήνει
κάτω.
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βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες Ἕλληνες, σπορὰ Ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν
Ἁγία Πίστη τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ
Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο
ντύμα Ὀρθόδοξον. ∆ὲν βλέπετε ποὺ
θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν αὐτοὶ οἱ μισέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον ἔχουμε. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσ... τοῦ
τρισκατάρατου τοῦ Πάπα». Συμπέρασμα: Ρατσιστὴς καὶ ἀντισημίτης
ἦταν ὁ Μακρυγιάννης. (Κοινὸς Νοῦς
15-2-2018, Θεόδωρος
Χατζηγῶγος).

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Μὲ ἀφορμὴ τὰ πρόσφατα ἐγκαίνια
τοῦ Μουσείου τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ
τὸν Τσίπρα καὶ τὸν Πρόεδρο τοῦ
Ἰσραήλ, ὁ κὸς Κώστας Πλεύρης ἀπέστειλε ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς
τοὺς Πολιτικάντηδες ἀπὸ τὴν ὁποία
προκύπτει ὅτι: 1) Ἡ τριπλῆ κατοχὴ
τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
νὰ πεθάνουν 558.000 Ἕλληνες, γιὰ
τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν φτιάχτηκε τὸ
παραμικρὸ μνημεῖο.
Ἀντίθετ α γιὰ τοὺς
50.000 Ἑβραίους τῆς
Θεσσαλονίκης στὰ
Ναζιστικὰ Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔχει γεμίσει ἀπὸ μνημεῖα. 2) Γιὰ τὸ μουσεῖο τοῦ Ἑβραϊκοῦ
Ὁλοκαυτώματος
ποὺ θ ὰ ἀ ν ε γ ερ θ εῖ
στὴ Θεσσαλονίκη οἱ
Ἑβραῖοι δὲ θὰ δώσουν οὔτε ἕνα εὐρώ.
Τὰ ἔξοδα τὰ ἔχει ἀναλάβει ἡ Γερμανία,
ἡ χρεοκοπημένη Ἑλλάδα καὶ τὸ «Ἵδρυμα Νιάρχος». Ὁ κ.Κώστας Πλεύρης
καταλήγει ὡς ἑξῆς στὴν ἐπιστολή
του. Εἰλικρινῶς συγχαρητήρια
στοὺς Ἑβραίους ποὺ ἔβαλαν στὸ μικρό τους τὸ τσεπάκι τοὺς «πολιτικάντηδες»!
Σχόλιο γράφοντος κ. Θεόδωρου Χατζηγώγου: Στὰ «Ἀπομνημονεύματά»
του ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης γράφει κάτι ἐντελῶς ἐπίκαιρο γιὰ τοὺς
πολιτικάντηδες ποὺ μᾶς κρύβουν ἐπὶ 150 χρόνια ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία: Στρατηγὸς Μακρυγιάννης: «Καὶ

αρχείου, ἐνῶ στὴν ἀπονομὴ τῆς διάκρισης ἔχει δηλώσει ὅτι: «Αὐτὸς εἶναι ὁ σημαντικότερος τίτλος τῆς ζωῆς μου, καθὼς πρῶτα ἀπ'ὅλα εἶμαι
Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ μετὰ ἀθλητής».

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ἀνέβαλε τὴν ἀναγόρευσιν τοῦ Σεβ.
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου. Εἶχαν
προηγηθεῖ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ μὴν γίνει ἡ ἀναγόρευση τοῦ Μητροπολίτη Ἀνθίμου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα. (Ὀρθόδοξος Τύπος, 1-11-2018, σελὶς 7)

ΚΑΝΕΝAΝ ΣΕ ΒΑΣΜΟ
Κανέναν σεβασμὸ δὲν ἐπιδεικνύει
τὸ ψευδοκράτος πρὸς τοῦ ἱεροὺς
χώρους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔτσι ἀφοῦ ἔκλεισε τὰ μάτια καὶ ἄφησε νὰ
λεηλατηθοῦν οἱ κατεχόμενες ἐκκλησίες, στὴ συνέχεια τὶς μετέτρεψε σὲ
τζαμιὰ ἢ ἄφησε νὰ καταστραφοῦν ἢ
τὶς παρέδωσε σὲ ὅποιους τὶς ζήτησαν, γιὰ νὰ στεγάσουν ἐκεῖ μὴ θρησκευτικὲς δραστηριότητες. Σὲ αὐτὴν
τὴν τελευταία κατηγορία ἀνήκει ἡ
ἐκκλησία, στὸ κατεχόμενο χωριὸ
Ἀργάκι Μόρφου, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Τίμιο Πρόδρομο καὶ ἡ ὁποία μεταράπηκε σὲ σχολὴ χοροῦ μὲ
τὴν ἔγκρισιν τοῦ ψευδοκράτους (Πηγὴ Φιλελεύθερος 2-2-2018). Σημείωσις: Ἀγαπητοὶ Κύπριοι τοῦ Πάπα
ποὺ εἴχατε φέρει στὸ νησὶ μὲ τὸ σκεφτικὸ νὰ βοηθήσει γιὰ τὸ Κυπριακό. Ἀλήθεια: Ἔγινε καμμιὰ πρόοδος;

«ΠΡΩΤΑ ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΘΛΗΤΗΣ»

ΟΧΕΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
Ἡ τιμωρία τοῦ ἠρωϊκοῦ μαθητῆ νὰ ὑψώσει τ ὴν Ἑ λ λ η ν ι κ ὴ
σημαία κατὰ τὴν Ἐθνική μας Ἑορτὴ τῆς
28ης Ὀκτωβρίου, ἦρθε νὰ δέσει μὲ μία ἀνήκουστη Βεβήλωσή
της ἀπὸ κομματικὸ
στέλεχος τῆς Κυβέρνησης. «Ἡ ἐφημερίδα
Αὐγή, κομματικὸ ὄργανο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευσε ἄρθρο ὅπου τὸ στέλεχος τοῦ κόμματος, Νάσος Θεοδωρίδης, χαρακηρίζει τὸ Ἀλβανικὸ ἔπος μύθο», ἰδοὺ τὸ
ἀπύθμενο μέγεθος τοῦ ἐθνικοῦ καὶ
ἠθικοῦ μας ξεπεσμοῦ. Οἱ Ἥρωες
ποὺ πολεμοῦσαν σὰν Ἕλληνες καὶ
ἔδειξαν τὸ δρόμο τοῦ ἀγώνα σὲ ὅλο
τὸν κόσμο νὰ συκοφαντοῦνται. Πάνε Καμμένε, ὡς πότε θὰ συνεργάζεσαι καὶ θὰ στηρίζεις τέτοιου μεγέθους ἐθνομηδενιστές; (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 1-11-2017, σελὶς 2)
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Ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους τενίστες καὶ πρώην νούμερο ἕνα στὴν
παγκόσμια κατάταξη, ὁ Νόβακ Τζόκοβιτς δὲν διστάζει νὰ δηλώσει Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐνῶ εἶναι γνωστὸς καὶ γιὰ τὴν ἔντονη φιλανθρωπικὴ δράση ποὺ ἔχει ἀναπτύξει. ∆ὲν
εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ὁ Τζόκοβιτς, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς ἀγώνα,
ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἢ
φοράει γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό του τὸν
Σταυρό, μαρτυρώντας τὴν Πίστη
του. Γιὰ ἐκεῖνον ἡ πίστη εἶναι πάνω
ἀπὸ τοὺς 68 τίτλους καὶ τὰ 12
Γκρὰντ Σλὰμ ποὺ ἔχει κερδίσει μέχρι τώρα στὴν καριέρα του. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ διάσημος τενίστας ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σερβίας κ.Εἰρηναῖο γιὰ τὴν προσφορά
του μὲ τὴν ἀνώτατη τιμὴ τοῦ Πατρι-

∆ΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ! ΜΙΛΗΣΕ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΌΤΑΝ οἱ ξένες μεγάλες συμμαχικὲς
δυνάμεις πιέζουν νὰ ἀναγνωρίσουμε ὡς Μακεδονία τὸ κρατίδιο τῶν
Σκο πίων γιατί τὸ θέλουν σύμμαχό
τους. ΌΤΑΝ οἱ μαριονέτες τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ ἐγχωρίου πολιτικοῦ σκηνικοῦ ἔχουν ἤδη κάμψει τὸν
τράχηλό τους ἐνώπιον τῶν ξένων ἀφεντικῶν τῆς Νέας Τάξεως καὶ ἔχουν κινητοποιήσει πρὸς αὐτὸν τὸν
σκοπὸ ὅλον τὸν κρατικὸ μηχανισμό.
ΌΤΑΝ ἡ λεγόμενη ἀριστερὴ κυβέρνηση ἔχει γίνει τὸ ἐργαλεῖο τοῦ
σκληροῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ ξε-
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καταλήγει ὡς ἑξῆς στὴν ἐπιστολή
του. Εἰλικρινῶς συγχαρητήρια
στοὺς Ἑβραίους ποὺ ἔβαλαν στὸ μικρό τους τὸ τσεπάκι τοὺς «πολιτικάντηδες»!
Σχόλιο γράφοντος κ. Θεόδωρου Χατζηγώγου: Στὰ «Ἀπομνημονεύματά»
του ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης γράφει κάτι ἐντελῶς ἐπίκαιρο γιὰ τοὺς
πολιτικάντηδες ποὺ μᾶς κρύβουν ἐπὶ 150 χρόνια ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία: Στρατηγὸς Μακρυγιάννης: «Καὶ

αρχείου, ἐνῶ στὴν ἀπονομὴ τῆς διάκρισης ἔχει δηλώσει ὅτι: «Αὐτὸς εἶναι ὁ σημαντικότερος τίτλος τῆς ζωῆς μου, καθὼς πρῶτα ἀπ'ὅλα εἶμαι
Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ μετὰ ἀθλητής».

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ἀνέβαλε τὴν ἀναγόρευσιν τοῦ Σεβ.
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου. Εἶχαν
προηγηθεῖ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ μὴν γίνει ἡ ἀναγόρευση τοῦ Μητροπολίτη Ἀνθίμου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα. (Ὀρθόδοξος Τύπος, 1-11-2018, σελὶς 7)

ΚΑΝΕΝAΝ ΣΕ ΒΑΣΜΟ
Κανέναν σεβασμὸ δὲν ἐπιδεικνύει
τὸ ψευδοκράτος πρὸς τοῦ ἱεροὺς
χώρους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔτσι ἀφοῦ ἔκλεισε τὰ μάτια καὶ ἄφησε νὰ
λεηλατηθοῦν οἱ κατεχόμενες ἐκκλησίες, στὴ συνέχεια τὶς μετέτρεψε σὲ
τζαμιὰ ἢ ἄφησε νὰ καταστραφοῦν ἢ
τὶς παρέδωσε σὲ ὅποιους τὶς ζήτησαν, γιὰ νὰ στεγάσουν ἐκεῖ μὴ θρησκευτικὲς δραστηριότητες. Σὲ αὐτὴν
τὴν τελευταία κατηγορία ἀνήκει ἡ
ἐκκλησία, στὸ κατεχόμενο χωριὸ
Ἀργάκι Μόρφου, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Τίμιο Πρόδρομο καὶ ἡ ὁποία μεταράπηκε σὲ σχολὴ χοροῦ μὲ
τὴν ἔγκρισιν τοῦ ψευδοκράτους (Πηγὴ Φιλελεύθερος 2-2-2018). Σημείωσις: Ἀγαπητοὶ Κύπριοι τοῦ Πάπα
ποὺ εἴχατε φέρει στὸ νησὶ μὲ τὸ σκεφτικὸ νὰ βοηθήσει γιὰ τὸ Κυπριακό. Ἀλήθεια: Ἔγινε καμμιὰ πρόοδος;

«ΠΡΩΤΑ ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΘΛΗΤΗΣ»

ΟΧΕΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
Ἡ τιμωρία τοῦ ἠρωϊκοῦ μαθητῆ νὰ ὑψώσει τ ὴν Ἑ λ λ η ν ι κ ὴ
σημαία κατὰ τὴν Ἐθνική μας Ἑορτὴ τῆς
28ης Ὀκτωβρίου, ἦρθε νὰ δέσει μὲ μία ἀνήκουστη Βεβήλωσή
της ἀπὸ κομματικὸ
στέλεχος τῆς Κυβέρνησης. «Ἡ ἐφημερίδα
Αὐγή, κομματικὸ ὄργανο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευσε ἄρθρο ὅπου τὸ στέλεχος τοῦ κόμματος, Νάσος Θεοδωρίδης, χαρακηρίζει τὸ Ἀλβανικὸ ἔπος μύθο», ἰδοὺ τὸ
ἀπύθμενο μέγεθος τοῦ ἐθνικοῦ καὶ
ἠθικοῦ μας ξεπεσμοῦ. Οἱ Ἥρωες
ποὺ πολεμοῦσαν σὰν Ἕλληνες καὶ
ἔδειξαν τὸ δρόμο τοῦ ἀγώνα σὲ ὅλο
τὸν κόσμο νὰ συκοφαντοῦνται. Πάνε Καμμένε, ὡς πότε θὰ συνεργάζεσαι καὶ θὰ στηρίζεις τέτοιου μεγέθους ἐθνομηδενιστές; (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 1-11-2017, σελὶς 2)
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Ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους τενίστες καὶ πρώην νούμερο ἕνα στὴν
παγκόσμια κατάταξη, ὁ Νόβακ Τζόκοβιτς δὲν διστάζει νὰ δηλώσει Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐνῶ εἶναι γνωστὸς καὶ γιὰ τὴν ἔντονη φιλανθρωπικὴ δράση ποὺ ἔχει ἀναπτύξει. ∆ὲν
εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ὁ Τζόκοβιτς, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς ἀγώνα,
ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἢ
φοράει γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό του τὸν
Σταυρό, μαρτυρώντας τὴν Πίστη
του. Γιὰ ἐκεῖνον ἡ πίστη εἶναι πάνω
ἀπὸ τοὺς 68 τίτλους καὶ τὰ 12
Γκρὰντ Σλὰμ ποὺ ἔχει κερδίσει μέχρι τώρα στὴν καριέρα του. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ διάσημος τενίστας ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σερβίας κ.Εἰρηναῖο γιὰ τὴν προσφορά
του μὲ τὴν ἀνώτατη τιμὴ τοῦ Πατρι-

∆ΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ! ΜΙΛΗΣΕ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΌΤΑΝ οἱ ξένες μεγάλες συμμαχικὲς
δυνάμεις πιέζουν νὰ ἀναγνωρίσουμε ὡς Μακεδονία τὸ κρατίδιο τῶν
Σκο πίων γιατί τὸ θέλουν σύμμαχό
τους. ΌΤΑΝ οἱ μαριονέτες τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ ἐγχωρίου πολιτικοῦ σκηνικοῦ ἔχουν ἤδη κάμψει τὸν
τράχηλό τους ἐνώπιον τῶν ξένων ἀφεντικῶν τῆς Νέας Τάξεως καὶ ἔχουν κινητοποιήσει πρὸς αὐτὸν τὸν
σκοπὸ ὅλον τὸν κρατικὸ μηχανισμό.
ΌΤΑΝ ἡ λεγόμενη ἀριστερὴ κυβέρνηση ἔχει γίνει τὸ ἐργαλεῖο τοῦ
σκληροῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ ξε-
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ἐνημέρωσης. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1) «...Οἱ πρόγονοι τῶν Βασιλέων
Μακεδόνων κατήγοντο ἀπὸ τοὺς
Τημενίδες τοῦ Ἄργους...» (Θουκυδίδης 2.99) 2) Τὴν αὐτὴ πληροφορία
μᾶς δίδει καὶ ὁ Ἡρόδοτος ὅτι ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Ἄργος καὶ πῆγαν στὴν
Μακεδονία (Ἡροδότου 8.137) 3)
Ἀρκετὰ στοιχεῖα, ὅπου οἱ Βασιλεῖς
τῆς Μακεδονίας σεμνύνοντο καὶ
καυχῶντο ὅτι εἶναι Ἀργεάδες (ἐκ
τοῦ Ἄργους), μποροῦν νὰ βροῦν
στὸ βιβλίο «ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ» (Βιβλίο 7 ον ,
ΑΧΑΪΚΑ Κέφ.8ον, παραγρ.8). ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ: Στὸ Βιβλίο Α΄ Μακαββαίων διαβάζουμε 1)
Ὁ Ἀντιοχος ὁ Ἐπιφανὴς ὁρίσθηκε
ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀλεξάνδρου
(ζῶντος ἐπὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου) Βασιλεὺς τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Βασιλείου
τῶν Σελευκιδῶν (Α΄ Μακαβ.Α.10)
2) Στὸ ἴδιο Βιβλίο καταγράφεται ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ υἱὸς τοῦ Φιλίππου ἐβασίλευσε στοὺς Ἕλληνες (Α΄
Μακ. ΣΤ,2) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ
∆ΙΑΘΗΚΗ: Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος τὸ 50μ.Χ., ἕνα ἔτος μετὰ τὴν Α΄ Ἀποστολικὴ
Σύνοδο στὴν Ἱερουσαλὴμ μετέβη
γιὰ νὰ κηρύξει τὸν Θεῖο Λόγο στὴν
Μικρὰ Ἀσία, εὐρισκόμενος στὴν
Τρωάδα σύμφωνα μὲ τὶς πράξεις
τῶν Ἀποστόλων (Κὲφ ΙΣΤ, παρ. 9)
εἶδε τὴν νύκτα ὅραμα μὲ τὸ ὁποῖο
τοῦ ὑπεδεικνύετο νὰ μεταβῆ στὴν
Μακεδονία «Ἀνὴρ τὶς ἦν Μακεδὼν
ἐστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· ∆ιαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» Σημειωθείτῳ ὅτι οἱ πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἐγράφησαν
στὴν Ἐλλληνική. Ἀπὸ τὴν Τρωάδα
ὁ Παῦλος μὲ τοὺς ἀκολουθοῦντες
αὐτὸν, τὸν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς
Εὐαγγελιστή, ἰατρὸ Λουκᾶ καὶ τὸν
ἐπίσης Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Τιμό-

πουλώντας τὴν χώρα ὅλη. ΌΤΑΝ ἡ
κρίση ἔχει ἐξαθλιώσει τὸ λαό μας.
ΌΤΑΝ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (τύπος, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα
κ.λ.π) ἔχουν συστρατευθεῖ στὴν κατασυκοφάντηση κάθε πατριωτικῆς
ἀντιστάσεως ὡς ἀκροδεξιᾶς καὶ φασιστικῆς. ΌΤΑΝ οἱ κουλτουριάρηδες διανοούμενοι καλλιεργοῦν τὸν
ἐθνομηδενισμὸ καὶ τὴν ἄκριτη συγχώνευση σὲ ἕνα θολὸ διεθνισμό.
ΌΤΑΝ οἱ τραμποῦκοι ἀριστεροὶ
καὶ ψευτοαναρχικοὶ σπέρνουν τὸ
φόβο τῆς τρομοκρατίας καὶ παρ'ὅλα αὐτὰ κλῆρος καὶ λαὸς ξεσηκώνεται καὶ συμμετέχει κατὰ ἑκατομμύρια σὲ δύο ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα συλλαλητήρια τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ φωνάξει ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλληνικότητα
τῆς Μακεδονίας, ἒ τότε ἀσφαλῶς αὐτὸ τὸ κάλεσμα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ
ἀνταπόκριση τῆς καρδιᾶς τοῦ λαοῦ
μας χτυπᾶ ἀκόμη Ὀρθόδοξα καὶ Ἑλληνικά. «Ὅταν τὸ ράσο γίνεται σημαία, τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαῖα», γιὰ
αὐτὸ κυμάτιζαν μαζὶ γαλανόλευκες
καὶ Βυζαντινὲς σημαῖες. (Χριστιανικὴ Σπίθα, Τεῦχ. 749, Ἰαν-Φεβρ 2018)
Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ

Παρακολουθώντας μὲ ἀγωνία τὴν
πορεία τοῦ Ἐθνικοῦ μας θέματος,
περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας,
δὲν εἶδα νὰ τὰ ἐπικαλοῦνται οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ οὔτε καὶ ἱστορικοί,
ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς
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πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ σὲ κάλεσε νὰ τὸ βαπτίσεις στὸ σπίτι Τους»; καὶ μᾶς ἔδωσε
βαμβάκι μὲ λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, προκειμένου
νὰ σταυρώνεται ἡ σύζυγός μου. Πόσο δίκιο εἶχε...
Στὶς 28 Σεπτεμβρίου 2017 ὁ
Θεὸς μᾶς χάρισε ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι. Τὸ «παιδὶ τῶν προσευχῶν», ὅπου μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς συμπροσευχόταν μαζί μας, γιὰ τὴν καλὴ ἔκβαση τῆς κυήσεως τῆς συζύγου μου. Σήμερα στὶς
11 Νοεμβρίου 2017 καὶ
ὥρα 12.00 τὸ μεσημέρι
διὰ πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου
καὶ Εἰρήνης, βαπτίσαμε
τὸν Παντελ εήμονα καὶ
καταθέτω ἐνυπόγραφη
τὴν παροῦσα ἐπιστολή
μου (τὴν ὁποία συνέταξα στὶς 16 Νοεμβρίου
2017) πρὸς δόξα Θεοῦ
καὶ ὡς ἐλάχιστη τιμὴ
πρὸς τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.
Μὲ εὐγνωμοσύνη, Ζ.Α.

μου ἦταν ἔγκυος. Ἄρχισα ἀμέσως
νὰ ψάχνω τὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης ποὺ
εἶδα στὸν ὕπνο μου. Ἀρχικὰ κοίταζα (μέσῳ διαδικτύου) στὴ Λέσβο, ἐὰν πρόκειται γιὰ τὸ μοναστήρι τῶν
Ἁγίων, ὅμως δὲν μοῦ θύμιζε τὴν ἐκκλησία ἐκείνη ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔρευνάς μου,
κοιτάζοντας στὸ διαδίκτυο γιὰ ναούς, βλέπω καὶ τὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἡ μία ἐκκλησία ἐξωτερικὰ ἐμοίαζε πάρα πολὺ μὲ αὐτὴν ποὺ
εἶδα στὸν ὕπνο μου καὶ ἐπισκέφτηκα τὸ μοναστήρι μὲ τὴ
σύζυγό μου. Ὅταν
μπήκαμε στὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης
ζωντάνεψε τὸ ὄνειρό
μου, ἦταν ἴδια μὲ ἐκείνη ποὺ ὀνειρεύθηκα.
Σαστισμένος ἀνέφερα
τὸ ὄνειρό μου στὸν πατέρα ποὺ παρευρίσκετο στὴν ἐκκλησία καὶ
μὲ παρέπεμψε στὸν ἁρμόδιο ἱερέα γιὰ τὶς βαπτίσεις, ἀναφέροντάς
μου ὅτι εἴθισται στὴν
συγκεκριμένη ἐκκλησία νὰ βαφτίζονται τέκνα μὲ τὸ ὄνομα
Ραφαήλ. Ὁ πάτερ μᾶς καλοδέχθηκε
στὴν Φιάλη-Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καὶ τοῦ ἀνέφερα ὅλα τὰ ἀνωτέρω. Ἐπίσης τὸν ἐνημέρωσα πὼς
ἐὰν τὸ παιδάκι μας γεννηθεῖ μὲ τὸ
καλὸ τὸ ἔχω ταμένο παιδιόθεν στὸν
Ἅγιο Παντελεήμονα ποὺ ἔχω προστάτη καὶ πολὺ εὐλαβοῦμαι, νὰ
βγάλω τὸ ὄνομά του. Μοῦ ἀπάντησε μὲ ἀκλόνητη πίστη. «Ἔχω ἤδη
σημειώσει τὴν ἡμερομηνία ποῦ ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὴν Βάπτιση, ἀλλὰ πῶς
εἶναι δυνατὸν ἀκόμη νὰ ἀμφιβάλεις

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ
Ἕνας ἀσκητὴς Ἁγιορείτης ἔλεγε:
«Ἐγὼ ἔχω τὸν καλύτερο ὑποτακτικό». Καὶ ὅταν τὸν ρωτοῦσαν οἱ ἄλλοι νὰ μάθουν ποιὸς εἶναι, τότε αὐτὸς τοὺς ἀπαντοῦσε πὼς «Αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστός μου. Ὅ,τι τοῦ λέω τὸ
κάνει. Ὁ καλύτερος ὑποτακτικός».
Ἂν ἔχουμε καλὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε καὶ Ὀρθόδοξοι λύνονται τὰ προβλήματα. Ἂν
βρεθεῖ δυσκολία, πέφτουμε στὰ γόνατα καὶ Τὸν παρακαλοῦμε. Καὶ ὁ
Κύριος μᾶς σηκώνει, δὲν μᾶς ἀφήνει
κάτω.
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση θὰ ἀναφερθῶ
στὴν Ἀποκάλυψη καὶ Πρόσκληση
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ πρὸς τὸ πρόσωπό μου ἐν ὕπνῳ. Τέλος Ἰανουαρίου
2017, ὀνειρεύομαι ὅτι βρίσκομαι σὲ
μία ἐκκλησία ἡ ὁποία βρισκόταν σὲ
ὕψωμα στὴν ἐξοχή, ἦταν ἐξωτερικὰ
χτισμένη ἀπὸ πέτρα, ὁμοιόμορφη,
νέα κατασκευὴ καὶ ἐσωτερικὰ ἦταν
κατανυκτικὰ σκοτεινή, μὲ ψηλὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο, ὅπου ἔμπαινε τὸ
φῶς τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὰ λιγοστὰ σημεῖα ποὺ τὸ ἐπέτρεπαν. Θαύμαζα τὸ
ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ γυρίζοντας κυκλικὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου καὶ κοιτάζοντας ψηλὰ τὸ
ξυλόγλυπτο τέμπλο καὶ τὸν ὑπόλοιπο ναό.
Τότε ἄκουσα
κάποια ἀνδρικὴ
φωνὴ νὰ μοῦ λέει: «Ἐδῶ νὰ φέρεις νὰ βαφτίσεις τὸ παιδί
σου» καὶ ταυτόχρονα ἔβλεπα ἕνα μωράκι μὲ μπὲζ φορμάκι νὰ αἰωρεῖται στὸ ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ καὶ
νὰ μὲ κοιτάζει χαμογελαστό. Ἐπειδὴ δὲν γνώριζα ποιὸς ναὸς ἦταν ἀπαντῶ στὴν ἀνωτέρω ἐρώτηση. «Ἐγὼ εὐχαρίστως νὰ φέρω νὰ βαφτίσω
τὸ παιδί μου ἐδῶ, ἀλλὰ ποιὸς ναὸς
εἶναι» καὶ λαμβάνω ἄμεσα τὴν ἀπάντηση. «Εἶναι ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης».
Ἔπειτα ξύπνησα χαρούμενος καὶ ἀνέφερα τὸ ὄνειρο στὴ σύζυγό μου.
Μὲ τὴ σύζυγό μου εἴμαστε παντρεμένοι ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, ἔχουμε δύο ὑπέροχα παιδιὰ ἐν ζωὴ
καὶ δύο στὸν οὐρανό. Κυήσεις οἱ ὁ-

ποῖες ὑπῆρξαν ἐνδιάμεσα τῶν ζώντων τέκνων μας καὶ δὲν προχώρησαν. Ἡ πρώτη ἐξελίχθηκε παλίνδρομος κύηση καὶ διεκόπη τὴν ἔνατη ἑβδομάδα. Ἡ στεναχώρια ἀπερίγραπτη. Μὲ τὸν ἐρχομὸ ὅμως τοῦ ἑπόμενου ζῶντος τέκνου μας, ἁπάλυνε ὁ
πόνος μας τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε χαρὰ καὶ εὐτυχία γιὰ τὸ παιδὶ ποὺ ἀποκτήσαμε. Ἡ δεύτερη μετὰ ἀπὸ
αἰφνίδιο θάνατο τοῦ κυοφορούμενου ἄρρενος ἐμβρύου, διεκόπη τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2016, στὴν 18η ἑβδομάδα κύησης. Παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες
ἐξετάσεις ποὺ ἀκολούθησαν τόσο
στὸ νεκρὸ ἔμβρυο ὅσο καὶ σὲ ἐμᾶς
(τοὺς γονεῖς) σὲ
τρία μεγάλα Νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας (Πανεπιστήμιον Γενικὸ
Νοσοκομεῖο Ἀττικόν, Γενικὸ Νοσοκομεῖο Νίκαιας
«Ἅγιος Παντελεήμων», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἡ
Ἁγία Σοφία»,
Χωρέμειο Ἐρευνητικὸ Ἐργαστήριο), τὰ αἴτια τοῦ αἰφνιδίου θανάτου παρέμειναν ἄγνωστα. «Ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα» (;). Ἡ
ψυχολογία τόσο τῆς συζύγου μου ὅσο καὶ ἡ δική μου εἶχε καταρρακωθεῖ. Ἐπιθυμούσαμε διακαῶς νὰ ἀποκτήσουμε ἕνα ἀκόμη παιδάκι, ἐπειδή, ἀφενὸς ἐπειδὴ θεωροῦμε μεγάλη εὐλογία τὰ παιδιά, τὰ ὁποία
λατρεύουμε καὶ ἀφετέρου γιὰ νὰ
φύγει ἡ θλίψη τῆς προηγηθείσας ἀπώλειας, ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μας.
Ἀντιλαμβάνεστε πὼς μετὰ τὸ ἀνωτέρω ὄνειρο οἱ ἐλπίδες μας ἀναπτερώθηκαν, δεδομένου ὅτι ἡ σύζυγός
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αὐτὰ ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδό
τους». Γεμάτες οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας ἐκείνης τῆς περιόδου καὶ οἱ βιογραφίες τὴν Ἡρώων ἀπὸ περιστατικὰ καὶ γεγονότα ποὺ μαρτυροῦν
τὴν πίστη τους καὶ ἐκφράζουν τὴ
βαθιὰ ἐλπίδα τους στὸ Θεό. Καὶ σήμερα ἡ πατρίδα μας περνᾶ δύσκολες
ὧρες! Ζεῖ στιγμὲς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως καὶ ἐθνικοῦ ἐξευτελισμοῦ.
Ὁ λαός μας ἀγωνιᾶ μπροστὰ στὴν
καιροσκοπία τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλεύονται
τὴν ἀδυναμία καὶ ἐποφθαλμιοῦν τὴ
στρατηγική μας θέση, τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές μας, μὰ πιὸ πολὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ τὸ ἦθος μας,
ποὺ ἀποτελοῦν τροχοπέδη στὴν
παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων.
Εἴμαστε ἀνίσχυροι καὶ πάλι νὰ σταθοῦμε μόνοι μας στὰ πόδια μας.
Φτωχοὶ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς συμμάχους
ποὺ θὰ συνηγορήσουν ὑπὲρ τῶν δικαίων μας. Ἀνυπεράσπιστοι ἀπὸ ἡγέτες ποὺ μὲ γνώμονα τὸ ἐθνικὸ
συμφέρον θὰ πορευθοῦν πρὸς τὴν ἔξοδο τῆς κρίσεως. Εἴμαστε ναρκωμένοι ὡς λαὸς ἀπὸ τὴν καλοπέραση
καὶ τὴ φιληδονία, μὲ τὰ ὁποία τραφήκαμε τὰ τελευταία χρόνια. Ὅμως
ἡ ἐλπίδα δὲν χάθηκε. Οἱ ἥρωες τοῦ
1821 τὴν ἀνασταίνουν καὶ πάλι ἐμπρός μας. Αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ἀρετή
τους, τὴν ἀνδρεία τους καὶ τὴν πίστη τους ἀνέστησαν τότε τὴ νεκρωμένη Ἑλλάδα. Αὐτοὶ ποὺ δικαίωσαν τὸν παλαιοδιαθηκικὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ : «∆ικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἔλασωνούσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι»
(Παρ. ιδ.34). ∆ηλαδὴ ἡ ἀρετὴ ἐξυψώνει ἕνα Ἔθνος, ἐνῶ τὸ συρρικνώνουν καὶ τὸ ἐξαφανίζουν οἱ ἁμαρτίες του. Τὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους μας

θεο τοῦ Σίλα διεπεραιώθησαν στὴν
Σαμοθράκη. Ἀπὸ τὴν Σαμοθράκη ὁ
Παῦλος κατευθήνθηκε στὴ Νεάπολη
(τὴ σημερινὴ Καβάλα) ἐπίνειο τῶν
Φιλίππων τῆς πόλης ποὺ ἵδρυσε ὁ
Φίλιππος Β΄, πατέρας τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου καὶ ἡ ὁποία ἦταν τώρα
ὁ πρῶτος προορισμὸς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν στὴν Εὐρώπη. Οἱ
Φιλιππεῖς προσῆλθαν στὸν Χριστιανισμὸ μὲ πρωτοπόρες τὶς Ἑλληνίδες,
Φοίβη καὶ Χλόη. Ἡ Βάπτισή τους
συνδυαζόταν καὶ μὲ τὴν ἵδρυση τῆς
πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἀπὸ τοὺς Φιλίππους ὁ Παῦλος μετέβη
στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι πολλὲς οἱ
πηγὲς ποὺ καταγράφουν τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
... ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Γιὰ
αὐτὸ κ αὶ διάλεξαν τὴν ἡμέρ α τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, γιὰ νὰ ξεκινήσουν
τὸν ἄνισο καὶ δύσκολο ἀγώνα τους.
Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν βασίστηκαν στὴν
δική τους στρατηγικὴ δεινότητα,
οὔτε καὶ στὴν ἀνδρεία τους καὶ στὸ
πάθος τους γιὰ ἐλευθερία. Ἀκούμπησαν κυρίως καὶ μόνο στὴν «Ὑπογραφὴ τοῦ Θεοῦ». Ἔτσι, ὅπως τὸ
διαβεβαίωσε ὁ γέρος τοῦ Μωριά, ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ὁ Θεὸς
ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν
παίρνει πίσω». Γιὰ αὐτὸ καὶ γονάτιζαν μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα τῶν
Ἁγίων καὶ τῆς Παναγίας καὶ προσεύχονταν μετὰ δακρύων, ὅπως ὁ
Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Καραϊσκάκης
στὴν Προυσιώτισσα, ὁ Μακρυγιάννης καὶ τόσοι ἄλλοι. Γιὰ αὐτὸ καὶ
καταφυγὴ καὶ δύναμη καὶ ἐνίσχυσή
τους ἦταν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια,
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ἐξαρτᾶται τώρα ἀπὸ τὴ δική μας
ζωή. Μόνο ἂν πιστεύσουμε καὶ ἐπιστρέψουμε στὸ Θεό, ὅπως οἱ ἥρωες
τοῦ '21, θὰ ζήσει τὸ Ἔθνος μας!
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΘΕΟΙ;

πρόεδρο Τ.Ἐρντογᾶν γνωρίζοντάς
του ὅτι «προσευχόμαστε οἱ τούρκικες Ἔνοπλες ∆υνάμεις νὰ ἐπιτύχουν τὸ σκοπό τους καὶ ἡ ἐπιχείρηση (Κλάδος Ἐλαίας) νὰ φέρει τὴν
εἰρήνη στὴν περιοχή, ὅπως λέει καὶ
τὸ ὄνομά της». Τὴν ἐπιστολὴ δημοσιοποίησαν οἱ τουρκικὲς μυστικὲς
ὑπηρεσίες, ἐκθέτοντας σοβαρὰ τὸν
κ.Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ γίνει ἀρεστὸς στοὺς τούρκους ἀπέβαλε τὴν ἰδιότητά του ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῶν Ρωμιῶν! Φυσικὸ ἦταν νὰ προκαλέσει ἡ ἐπιστολὴ
προβληματισμὸ καὶ δυσφορία στὸν
Ὀρθόδοξο κόσμο. Κάποιοι προσπάθησαν νὰ κάνουν λόγο γιὰ «αἰχμάλωτο πατριάρχη». Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ
δικαιολογηθεῖ «εὐλογία» γιὰ ἐπιθετικὸ πόλεμο καὶ θανάτους ἀμάχων
ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε πίεση; Ἔχει
μεγαλύτερη ἀξία ἡ θέση τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τοὺς πολυπληθεῖς θανάτους ἀμάχων ἀπὸ τὸν ἀεὶ τούρκικο σωβινισμὸ καὶ ἐπεκτατισμό;
(Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος,
2-3-2018, σελὶς 2).

«Ὁ πραγματικὰ ἄθεος εἶναι ἔκτρωμα. Σὰν νὰ σᾶς πῶ ἐγὼ ὅτι δὲν ἔχω
γονεῖς. Γεννήθηκα μόνος. Θὰ τὸ πιστέψετε; Ἅμα σᾶς πῶ ἐγὼ ὅτι τὸ σπίτι αὐτὸ ποῦ κάθομαι βγῆκε μόνο του,
δὲν τὸ ἔφτιαξε κανένας, τί θὰ μοῦ
πεῖτε;» (πατὴρ Ἀνανίας Κουστένης)

(αρ. φυλλ. 90)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ
τὸ καὶ τὸ σύνθημα τους ἦταν «ἘλευἈδυνατεῖ ἡ λογικὴ νὰ ἐξηγήσει καὶ
θερία ἢ θάνατος». Γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ
ὁ νοῦς νὰ κατανοήσει καὶ συμπερατραγούδι τους «Καλύτερα μιᾶς ὥρας
σματικὰ νὰ ἑρμηνεύσει τὰ αἴτια ποὺ
ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόἔστεψαν μὲ ἐπιτυχία τὸν ἀγώνα τῶν
νια σκλαβιὰ καὶ φυλακή». Εἶπαν
προγόνων μας τὸ 1821. 400 ὁλόκλη-καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο- ὅτι ἡ ἰδιοσυγρα χρόνια φρικτῆς σκλαβιᾶς. Πῶς
κρασία τοῦ Ἕλληνα δὲν ἀντέχει τὸν
μπόρεσαν ἀλήθεια μία χούφτα ἄνἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ντροπή. Γιὰ αὐθρωποι, φτωχοί, ρακένδυτοι, ἀδύνατὸ καὶ δὲν ἄντεχε ἄλλο τὴν ἐθνικὴ
μοι καὶ ἀνοργάνωτοι, χωρὶς τὴ βοήταπείνωση. Ἄλλωστε ἡ ἱστορία τούθεια καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν ἰσχυτου τοῦ τόπου εἶναι γραμμένη μὲ
ρῶν δυνάμεων τῆς ἐποχῆς τους νὰ ἀτὴν ἀνδρεία ἐποτινάξουν τὸν
κείνων ποὺ δὲν
τυρανικὸ ζυγὸ
προχωροῦσαν μὲ
μίας πανίσχυρης
ἀριθμοὺς καὶ ποαὐτοκρατορίας;
λεμοφόδια παρὰ
Πῶς κατάφεραν
μόνο μὲ τῆς «κανὰ ἀλλάξουν τὰ
ρδιᾶς τὸ πύρωδεδομένα καὶ τὶς
μα καὶ τὸ αἷμα».
καταστάσεις τῆς
Ἀλλὰ δὲν ἦταν
ἐποχῆς τους, ἀμόνο αὐτά. Πάποτινάσσοντας
νω καὶ πέρα ἀπὸ
τὸν ὀθωμανικὸ
ὅλα αὐτὰ ὑπῆρζυγό; Τί ἦταν αὐχε μία «δύναμη θεϊκή». Ἔτσι ὅπως
τὸ ποὺ ἀνέδειξε τοὺς ἀξιολύπητους
τὴν ἔνιωσε καὶ τὴν περιγράφει ὁ
ραγιάδες σὲ ἥρωες; Ποιὰ δύναμη
Κωνσταντῖνος Κανάρης, ἐκεῖ καταφούσκωνε τὰ στήθη τους, πτέρωνε
μεσῆς τοῦ πελάγους στὴν κατασκότὴν ψυχή τους καὶ χαλύβδωνε τὸ
τεινη νύχτα λίγο πρὶν φωτίσει μὲ τὸ
σῶμα τους γιὰ νὰ ρίχνονται μὲ ὁρμὴ
πυρπολικό του. Ἦταν ἡ πίστη τους
στὶς μάχες ἀψηφώντας τὸν θάνατο;
στὸ Θεό. Ἔτσι ξεκίνησαν. Μὲ αὐτὴν
Εἶπαν -καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο- ὅτι τὸ
τὴν πίστη τὴν «εἰς τὸ σημεῖον δι' οὐ
μυστικό τοῦ θριάμβου τους ἦταν ὁ
πάντοτε νικῶμεν, λέγω τοῦ Σταυἀσίγαστος ἐσωτερικὸς πόθος γιὰ ἐροῦ», θὰ γράψει στὴν προκήρυξή
λευθερία. Γιατί ζωὴ ὑποδουλωμένη
του ... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
δὲν εἶναι ζωή, θάνατος εἶναι. Γιὰ αὐ-
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Ὁ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
«ΕΥΛΟΓΗΣΕ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ!
Ἡ ἀεὶ Πολεμάρχης καὶ ἀπολίτιστη
γείτων μας Τουρκία εἰσέβαλε στὴν
μαρτυρικὴ Συρία σκοτώνοντας καὶ
καταστρέφοντας μὲ «σημαία» τὴν...
Εἰρήνη! Κωδικός τῆς εἰσβολῆς ...
«Κλάδος Ἐλαίας»! Πρόφαση ἡ καταστροφὴ τρομοκρατικῶν θέσεων
τῶν Κούρδων, στὴν οὐσία ὅμως ἡ
κατάληψη συριακῶν ἐδαφῶν, μὲ ἑκατοντάδες θύματα ἀμάχων. Σύμμαχοι σὲ αὐτὴ τὴν θηριωδία οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς Τουρκίας. Μαζί τους καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἔστειλε «θερμὴ» καὶ «πατριωτικὴ» ἐπιστολὴ στὸν νεοσουλτάνο

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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
Ο

