Στὴ συνέχεια βρέθηκα σὲ ἕνα περιβάλλον µὲ µισοσκόταδο καὶ τελείως
κενό. Ἔνοιωθα πανάλαφρος σὰν
πούπουλο νὰ αἰωροῦµαι σ’ αὐτὸ τὸ
κενὸ καὶ πολὺ περίεργος γιὰ τὸ ποῦ
βρισκόµουν καὶ τί µου εἶχε συµβῆ.
Ἐνῶ περιπλανιόµουν γιὰ ἀρκετὸ
χρόνο, ἄρχισα νὰ διακρίνω µία φωτεινὴ γυναικεία µορφὴ νὰ µὲ πλησιάζη µέσα σ’ ἕνα ὁλόφωτο λευκὸ νέφος. Ὅταν πλησίασε ἀρκετά, διέκρινα ὅτι εἶχε µία ὑπερκόσµια γλυκειὰ ἔκφρασι. Ἀµέσως τὴν συνέκρινα µὲ τὶς ἁγιογραφίες ποὺ εἶχα δεῖ
στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὅταν µὲ πήγαινε
µικρὸ παιδὶ ἡ µητέρα µου, καὶ συµπέρανα ὅτι ἦταν ἡ µορφὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. «… Ἦρθα γιὰ
τὰ δάκρυα τῆς µάνας σου… Ἐσὺ θὰ
ζήσης καὶ θὰ Μᾶς ὑπηρετήσης…»,
µοῦ εἶπε µὲ γλυκὸ καὶ εἰρηνικὸ ὕφος
καὶ σιγά-σιγὰ ἄρχισε νὰ χάνεται.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ σὰν νὰ ἔσβησαν
ὅλα, ἔνιωσα νὰ διαλύωµαι καὶ µία
δύναµη νὰ µὲ ἀπορροφᾶ µὲ ὁρµὴ
καὶ νὰ µὲ κατευθύνη κάπου. Ἀµέσως ἔνιωσα σὰν νὰ ξύπνησα ἀπὸ
λήθαργο. Βρέθηκα γυµνὸς µὲ ἕνα

πολυτραυµατισµένο σῶµα στὸ µαρµάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτοµείου,
ἐνῶ ταυτόχρονα ἄκουγα (σὰν οὐρλιαχτά) ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο καθὼς
ἀποµακρυνόταν τρέχοντας πρὸς τὴν
πόρτα… Ὁ νέος αὐτὸς µετὰ τὴν πλήρη θεραπεία του ἔγινε µοναχός.
Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Ἡ Βουλὴ τῆς Τσεχίας ἀπεφάσισεν
κατὰ πλειοψηφίαν 102 Βουλευτὲς
ἐκ τοῦ συνόλου τῶν 200 νὰ ἐπιστρέψη τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡ
ὁποία εἶχε κατασχεθεῖ ἀπὸ τὸ κοµµουνιστικὸν καθεστὼς µετὰ τὸ 1948.
Ἐπὶ πλέον νὰ τῆς δοθῆ ὡς ἀποζηµίωσιν τὸ ποσὸν ὕψους 5,5 δὶς εὐρὼ
στὸ διάστηµα τῶν ἑποµένων 30 ἐτῶν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ποὺ αἳ κυβερτῶν.
νήσεις δὲν ἦτο κοµµουνιστικαὶ ἔχουν
οἰκειοποιηθεῖ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἡ ὑποχρέωσις ἔχει µεταφρασθῆ σὲ
«χαριστική» ἐνίσχυση.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαί ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,
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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Φεβρουάριος 2013

ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ ΛΕΥΚΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ
Ἕνας καθηγητὴς µπαίνει στὴν αἴραµένουµε αὐτοὶ ποὺ εἴµαστε. Ἄν
θουσα καὶ ρωτάει – Ποιὸς θέλει αὐµας φερθοῦν ἀπαξιωτικά, προσβλητικά, καὶ πάλι δὲν µποροῦν νὰ ἀφαιτὸ τὸ χαρτονόµισµα τῶν 50 εὐρώ;
ρέσουν τίποτε ἀπὸ τὸν χαρακτήρα
Πολλὰ χέρια ὑψώθηκαν, ἀλλὰ ὁ καµας, ἂν βέβαια, βίωµά µας εἶναι ἡ ἁθηγητὴς εἶπε: - Πρὶν τὸ δώσω ὑπάργιότητα. Εἶναι ἐπιπολαιότητα νὰ σκεχει κάτι ποὺ πρέπει νὰ κάνω: Λυσσαφθοῦµε πὼς οἱ ἄλλοι µὲ τὴν συµπεσµένα τὸ τσάκισε καὶ ρώτησε ξανά:
ριφορὰ τοὺς µποροῦν νὰ µᾶς µειώΠοιὸς θέλει ἀκόµα αὐτὸ τὸ χαρτονόµισµα; Τὰ χέρια συνέχισαν νὰ εἶσουν ἢ νὰ µᾶς ἀπαξιώσουν. Καὶ εἶναι σοφία νὰ παραδεχθοῦµε πὼς µόναι ὑψωµένα. – Καὶ ἂν κάνω αὐτό;
νον ἐµεῖς µποροῦµε νὰ εὐτελίσουµε
Τὸ πέταξε στὸν τοῖχο, ἀφήνοντας τὸ
τὸν ἑαυτό µας. Πῶς; Ὅσο µεγαλύτενὰ πέσει στὸ πάτωµα, τὸ κλώτσησε,
ρο εἶναι τὸ ἐγώ µας,
τὸ πάτησε καὶ πάλι
τόσο µικρότερη εἶναι
σήκωσε τὸ χαρτονόἡ ἀξία µας. Ἐξάλλου,
µισµα βρώµικο καὶ
ἂν ἔξυπνα ἐν Χριστῷ
τσαλακωµένο. Ἐπαφερθοῦµε, οἱ συµπερινέλαβε τὴν ἐρώτησι,
φορὲς τῶν ἄλλων θα
καὶ τὰ χέρια παρέµειναν ὑψωµένα. –
’ναι προκλήσεις γιὰ ἀγώνα, θα ’ναι εὐ και∆ὲν πρέπει ποτὲ νὰ
ρίες γιὰ ἀνέβασµα
ξεχάσετε αὐτὴ τὴν
«τοῖς ἀγαπώσι τὸν
σκηνή, εἶπε ὁ καθηΘεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Γι’
γητής. Ὅ,τι κι ἂν κάνω µ’ αὐτὸ τὸ
αὐτὸ δὲν µᾶς πρέπουν παράπονα ἢ
χαρτονόµισµα θὰ συνεχίζη νὰ ἀξίζη
µεµψιµοιρίες. Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κατά50 εὐρώ. Πολλὲς φορὲς στὴ ζωή µας,
ξιώνει εἶναι τὸ περιεχόµενο τῆς καρµᾶς κακοµεταχειρίζονται, µᾶς προσδιᾶς, οἱ στόχοι καὶ οἱ προσανατολιβάλλουν, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐµεῖς
σµοί. Τὸ τί δίνουµε ἐµεῖς, ὄχι τί παίρἐξακολουθοῦµε νὰ ἀξίζουµε τὸ ἴδιο.
Ἡ ἀξία µας δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
νουµε ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Λοιπόν, ἀξίσυµπεριφορὰ τῶν ἄλλων ἀπέναντί
ζει νὰ µὴν ξεχνοῦµε τὴν σκηνὴ µὲ τὸ
µας. Ἄν µας φερθοῦν τιµητικά, δὲν
χαρτονόµισµα τῶν 50 εὐρώ. Ἀτσαλάπροσθέτουν τίποτε στὸ ἦθος µας, στὶς
κωτο ἢ στραπατσαρισµένο ἡ ἀξία του
ἀρετές µας, στὴν γλυκύτητά µας, τὴν
παραµένει ἡ ἴδια. Ναί! Εἴτε στὸ φῶς,
καλωσύνη καὶ ἀξιοπρέπειά µας, παεἴτε στὸ σκοτάδι τὸ γιασεµὶ λευκὸ µένει.
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Σεβαστοὶ πατέρες, ἀσπάζοµ αι τὸ δεξί σας χέρι καὶ ζητῶ τὴν
εὐχή σας καὶ τὴν Προσευχή σας γιὰ
ἐµένα καὶ τὴν οἰκογένειά µου. Εἶµαι
ἡ Εὐπραξία Π. Σᾶς στέλνω αὐτὴ τὴν
ἐπιστολὴ γιὰ νὰ σᾶς πῶ µιὰ ἀκόµα
θαυµαστὴ παρέµβαση τοῦ Ἁγίου
Ραφαὴλ στὴ ζωή µου.
Τὸν ∆εκέµβριο (2011) ὁ ἄντρας µου εἶχε ξαφνικὰ ἔντονες ἐνοχλήσεις καὶ δυνατὸ πόνο στὸ στῆθος. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐξετάσεις, γιατροὺς καὶ ταλαιπωρίες ἡ διάγνωση
ἦταν «λέµφωµα στὸ µεσοθωράκιο».
Νιώσαµε τὴ γῆ νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ
τὰ πόδια µας (38 ἐτῶν καὶ
µιὰ τέτοια νόσο λέγαµε).
Ἀµέσως σας πῆρα
τηλέφωνο καὶ ζήτησα τὴ
βοήθειά σας µέσω τῆς
προσευχ ῆς σας. ∆ὲν χάσαµε τὸ θάρρος µας, δυνάµωσε ἡ πίστη µας. Στὶς
δύσκολες ὧρες τοῦ νοσοκοµείου παρέα µας ἦταν
τὰ βιβλία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ µὲ τὰ θαύµατά Του
καὶ ἡ Παράκληση τοῦ
Ἁγίου µὲ τὸ Ἀπολυτίκιο,
τὴν ὁποία ἐσεῖς µοῦ εἴχα τε πεῖ νὰ
διαβάζω καθηµερινὰ γιὰ χάρη τοῦ
ἄντρα µου.
Τὴν βοήθειά Του ὁ Ἅγιος
Ραφαήλ µᾶς τὴν ἔδειξε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµή. Ὅταν µπῆκε ὁ σύζυγός
µου στὸ χειρουργεῖο γιὰ τὴν βιοψία,
οἱ γιατροί µας εἶπαν ὅτι στὴν καλύτερη περίπτωση ἂν δὲν µάτωνε ἢ
δὲν εἶχε ἐπιπλοκὴ θὰ κρατοῦσε ἀπὸ
3 ὧρες καὶ πάνω. ∆ὲν ἔπαψα στιγµὴ
νὰ διαβάζω τὴν παράκληση καὶ νὰ
παρακαλῶ τὸν Ἅγιο νὰ βρίσκεται
Αὐτὸς µέσα στὴν ἐπέµβαση καὶ ὢ
τοῦ θαύµατος ἡ ἐπέµβαση τελείωσε

σὲ 30 λεπτά(!) Πράγµα ἀδιανόητο.
(Στὸν ἑπόµενο ἀσθενῆ ὁ ἴδιος γιατρὸς τρύπησε τὰ πνευµόνια του καὶ
ἔµεινε 3 µέρες στὴν ἐντατική).
Ἀφοῦ πέρασε κάµποσος καιρός, καθὼς ἐπέµενα καὶ διάβαζα τὰ
βιβλία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴν
παράκλησή Του, σκεφτόµουνα: «ἄραγε µᾶς ἀκούει ὁ Ἅγιος, µᾶς βλέπει;
Ἂς δείξει ἕνα σηµάδι…». ∆υὸ µέρες
µετά, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο στὸ σπίτι µας καὶ µπαίνοντας
µέσα, ὁ γιός µου 8 χρονῶν ἔτρεξε
καὶ µὲ ἀγκάλιασε λέγοντάς µου ὅτι
εἶδε στὸν ὕπνο του τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τὸν εἶδε πάνω σὲ ἕνα
βράχο, µὲ ροῦχα κόκκινα
καὶ πράσινα ὅπως µου
εἶπε, κρατώντας ἕναν
Σταυρὸ καὶ δείχνοντας
µὲ τὸ χέρι του πρὸς τὰ
κάτω, µὲ τοὺς Ἁγίους Νικόλαο καὶ Εἰρήνη δεξιὰ
καὶ ἀριστερά Του. Τότε,
βέβαια, δὲν συνειδητοποίησα τί σήµαιναν ὅλα
αὐτὰ (τὰ κατανόησα ὅταν ἐπισκεφθήκαµε τὸ
µοναστήρι σας) ὅµως µου
ἀρκοῦσε ποὺ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἦταν
δίπλα µας καὶ µὲ ἀπόδειξη (ὅπως
τὸν εἶχα παρακαλέσει νὰ µοῦ δείξει
ἕνα σηµάδι). Ἡ χαρά µου δὲν περιγράφεται. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅλα
πῆγαν καλά, οἱ ἐξετάσεις, οἱ ἀξονικές, ἡ χηµειοθεραπεία πέρασε χωρὶς
παρενέργειες καὶ τὸ καλύτερο ἀπ’
ὅλα µ ία ἐξέταση ἔδειξε ὅτ ι δὲν ὑπάρχει πλέον νόσος. Ἔκανε καὶ κάποιες ἀκτινοθεραπεῖες καὶ τέλος. Τώρα θὰ κάνει ἕναν ἐπανέλεγχο γιὰ τὰ
5 ἑπόµενα χρόνια καὶ µετὰ θεωρεῖται πλήρης ἴασις. Τὸν Αὔγουστο (τοῦ
2012) ἤρθαµε οἰκογενειακῶς στὸ
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δηρᾶς πυγµῆς. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ
χέρι του.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΑ ∆ΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Ζοῦσε τὴν τρέλα τῆς
νεότητός του µὲ µοτοσυκλέτα πολλῶν κυβικῶν καὶ ἀπὸ ταχύτητα
µεγίστη 150 χιλιόµετρα
ἀνὰ ὥρα. Ἐπιδιδόταν δὲ καὶ σὲ αὐτοσχέδιους συναγωνισµοὺς µὲ ἄλλους
παροµοίους. Ὅµως ἕνα ἀπόγευµα,
στοὺς εἰδικοὺς δρόµους ποὺ ἐπέλεγαν νὰ τρέξουν κατὰ τὴν ὤρα ἑνὸς
αὐτοσχέδιο υ συναγωνισµοῦ, ἔγινε
σφοδρὴ σύγκρουση µὲ αὐτοκίνητο
καὶ πετάχτηκε 10 µέτρα µακριὰ µεσα σὲ ἕνα χαντάκι ἔξω ἀπὸ τὸ δρόµο. Ἡ µοτοσυκλέτα διαλύθηκε καὶ ὁ
ἴδιος ὑπέστη θανάσιµα τραύµατα.
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν ἰατρῶν, τὸν ὠδήγησαν κατ’ εὐθείαν
στὸ νεκροτοµεῖο, ὅπου ὁ νεκροτόµος
ἀνέλαβε νὰ τὸν πλύνη καὶ νὰ τακτοποιήσουν τὰ ἐγχυµένα σπλάχνα
του, προκειµένου νὰ τὸν παραλάβει
τὸ γραφεῖο τελετῶν ποὺ εἶχαν στείλει οἱ συγγενεῖς του. Εἶχαν περάσει
περίπου 8 ὧρες ἀπὸ τὸ συµβάν. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἀνοίγει τὰ µάτια του,
σηκώνεται καὶ κάθεται στὸ µαρµάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτοµείου. Ὁ
νοσοκόµος ἔντροµος βάζει τὶς φωνὲς
κι’ ἀρχίζει νὰ τρέχη πρὸς τὴν ἔξοδο
πανικόβλητος. Ἀµέσως καταφθάνουν
οἱ γιατροί, τὸν παραλαµβάνουν καὶ
τὸν ὁδηγοῦν στὸ χειρουργεῖο, ὅπου
µετὰ ἀπὸ τὶς ἀπαιτούµενες προσπάθειες γιὰ «συναρµολόγησι» ἄρχισε
νὰ παρουσιάζει σηµεῖα βελτιώσεως.
Ὁ ἴδιος διηγεῖται: Ὅταν µετὰ τὴ σύγκρουση τραυµατίστηκα θανάσιµα
(κατὰ τὴ δήλωσι τῶν γιατρῶν), ἔνιωσα ὅτι βγῆκα ἀπὸ τὸ σῶµα µου καὶ
αἰωρούµενος πέρασα κατὰ περίεργο
τρόπο ἀνάµεσα ἀπὸ µιὰ κολώνα τῆς
∆ΕΗ χωρὶς νὰ συγκρουστῶ µαζί της.

Μεγάλη ἑλληνικὴ πτηνοτροφικὴ µονάδα
βάζει εἰδικὴ ἔνδειξη
«Χαλλάλ» στὰ κοτόπουλα καὶ τὰ ἄλλα ὑποπροϊόντα της.
Κάποιοι ἔψαξαν καὶ ἀνακάλυψαν
πὼς ἡ ἔνδειξη αὐτὴ σηµαίνει τελετουργικὴ «εὐλογία» ἀπὸ µουσουλµάνο «ἱερωµένο». Μάλιστα βγῆκε
στὴ δηµοσιότητα ἔγγραφο τοῦ Μουφτῆ Ξάνθης τὸ ὁποῖο βεβαιώνει τὴν
µουσουλµανι κὴ τελετουργία στὰ
σφαγεῖα τῆς ἑταιρείας. Μὲ τὸ ἀριθµ.
πρώτ. 106/30-9-2003 ὁ (νόµιµος)
Μουφτὴς Ξάνθης Ἐµὶν Σινίκογλου
πιστοποιεῖ πὼς στὴ συγκεκριµένη
πτηνοτροφικὴ ἑταιρεία παρίσταται
στὴ σφαγὴ τῶν πτηνῶν χότζας, ὁ ὁποῖος πρὶν τὴ σφαγὴ ἀπαγγέλει τὴν
προσευχή: «Μπισµολλὰχ Ἐρραχµᾶν
Ἐρραχήµ, Ἀλλαχοῦ Ἐκµπάρ», τὰ
«εὐλογεῖ» καὶ µετὰ σφάζονται, ὅπως
προβλέπει ὁ ἰσλαµικὸς νόµος. ∆ηλαδὴ µὲ ἄλλα λόγια µᾶς ταΐζουν κοτόπουλα «εὐλογηµένα» ἀπὸ χότζηδες,
προκειµένου νὰ προτιµῶνται ἀπὸ
τοὺς µουσουλµάνους, ποὺ ζοῦν νόµιµα ἢ παράνοµα στὴ χώρα µας. Μεγάλη ἀναστάτωση ἔχει προκληθεῖ
στοὺς καταναλωτὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος, ὅπου πολλὰ σφαγεῖα καλοῦν
χότζηδες νὰ «διαβάσουν» τὰ σφάγια, προκειµένου νὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς µουσουλµάνους! Τὸ
κέρδος πάνω ἀπ’ ὅλα. Τελικὰ δὲν
ξέρουµε ἀπὸ ποῦ νὰ φυλακτοῦµε!
Προτρέπουµε πάντως τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες µας νὰ προσέχουν
τὴν εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλάλ» καὶ νὰ
ἀποφεύγουν νὰ ἀγοράζουν προϊόντα ποὺ τὴν φέρουν (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 11-1-2013, σελὶς 2)
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ

Ὁ πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης, χώρας τῆς Νοτίου Ἀµερικῆς ἀποτελεῖ
παράδειγµα πολιτικοῦ. Ὁ ἐξαίρετος
κ. Jose Muzica δωρίζει τὸ περίσσευµα τοῦ µισθοῦ του κάθε µήνα σὲ
διάφορες φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις καὶ ἱδρύµατα. Τὸ κράτος τοῦ
παρέχει µηνιαίως περὶ τὰ 12.500 δολάρια, σύµφωνα µὲ τὴ δήλωσί του,
κι’ αὐτὸς κρατάει τὰ 1.250 δολάρια!
Καὶ αὐτὸ ποὺ ἐκπλήσσει περισσότερο, εἶναι ὁ τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι
τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου, καθὼς ἀναφέρει σὲ συνέντευξί του: «τί νὰ τὰ
κάνω ἐγὼ τόσα χρήµατα ὅταν οἱ περισσότεροι Οὐρουγουανοὶ ζοῦν µὲ
λιγότερα;». Ὁ ἴδιος κυκλοφορεῖ µὲ
ἕνα πολὺ µικρὸ αὐτοκίνητο καὶ ἡ
σύζυγός του, γερουσιαστής, ἐνστερνίζεται τὶς ἱδιες ἀπόψεις. Ἡ Οὐρουγουάη εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον σταθερές,
πολιτικῶς καὶ οἰκονοµικῶς, χῶρες
καὶ φυσικὰ εἶναι ἄγνωστες ἐκεῖ οἱ
λέξεις «µαῦρο χρῆµα», «διαφθορά»,
«µίζες» καὶ «offshore ἑταιρεῖες». Νὰ
ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸ ἀθάνατο
ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦµα; Γιατί, ὅπως µαθαίνουµε, οἱ Οὐρουγουανοὶ
εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον φιλέλληνες
καὶ ἑλληνολάτρες. ∆ιδάσκουν τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀκούγονται τὰ
ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήµια, στὰ ραδιόφωνα, στοὺς δρόµους, πανηγυρίζουν στὶς δικές µας
ἐθνικὲς ἐπετείους, τῆς 25ης Μαρτίου
καὶ 28 ης Ὀκτωβρίου, µέχρι καὶ ἡ
σηµαία τους ἔχει στοιχεῖα ἑλληνικά.
Ἂς παραδειγµατιστοῦν οἱ ἡµέτεροι,
ἂς σταµατήσουν νὰ κοροϊδεύουν
τὸν προδοµένο Ἑλληνικὸ λαό, ἂς
πάρουν τὴν ἀπόφασι νὰ τὸν ὑπηρετήσουν µὲ συνέπεια καὶ ἐντιµότητα,
γιὰ νὰ ἔλθουν καλύτερες ἡµέρες γιὰ
τὸν τόπο µας.

«Φοβοῦ τοὺς ∆αναοὺς καὶ δῶρα φέροντ ας». Ἰδίως ἂν πρόκειται γιὰ
τὸν οὖγγρο-ἀµερικανὸ χρηµατιστὴ
καὶ κερδοσκόπο Τζὼρζ Σόρος. Καὶ
τὰ δῶρα του; Ἀπεφάσισε νὰ ἱδρύση
ταµεῖο, στὸ ὁποῖο ἤδη κατέθεσε ἕνα
σεβαστὸ χρηµατικὸ ποσό, µὲ στόχο
τὴν οἰκοδόµησι σπιτιῶν, γιὰ τοὺς µετανάστες στὴν Ἑλλάδα. Εἴµεθα ἐπιφυλακτικοὶ ἔναντι τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Σόρος. Ἕνα ἐρώτηµα, ὅµως, πλανᾶται στὴν σκέψι µας. Ἂν ὁ
κ. Σόρος εἶναι τόσο φιλάνθρωπος,
γιατί δὲν κτίζει τὰ σπίτια του στὶς
χῶρες τῶν ταλαίπωρων αὐτῶν ἀνθρώπων; Γιατί δὲν δηµιουργεῖ ἐκεῖ
θέσεις ἐργασίας, χτίζοντας βιοτεχνίες
ἢ ἐργοστάσια γιὰ τὴν εὐηµερία τῶν
πτωχῶν λαῶν στὶς ἀγαπηµένες τοὺς
πατρίδες καὶ προτιµᾶ νὰ τοὺς ἐξασφαλίση τὴν στέγη σὲ µιὰ ξένη χώρα; Μήπως στόχος τοῦ κ. Σόρος εἶναι
ἡ ἀλλοίωσις τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Ἑλλάδος ἢ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων,
µὲ τὴν εἰσαγωγὴ φθηνῶν ἐργατικῶν
χεριῶν; Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσµιοποιήσεως, θιασώτης τῆς ὁποίας
εἶναι καὶ ὁ κ. Σόρος, θέλουν νὰ µᾶς
κάνουν ὅλους «ρώσσικη σαλάτα»,
νὰ µὴν ὑπάρχουν ἔθνη καὶ θρησκεῖες, ἀλλὰ ἕνα παγκοσµιοποιηµένο
κράτος, µιὰ οἰκουµενικὴ θρησκεία.
Ὅσοι ὀρέγονται νὰ µᾶς συλήσουν
καὶ νὰ µᾶς ἐξαφανίσουν, ὅσοι τολµοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ ἅγια χώµατα τῆς Πατρίδος µας, πρέπει νὰ ἀκούσουν τὸ αἰώνιο «Μολῶν λαβέ»
τοῦ Λεωνίδα, τὸ «Ἐλευθερία ἢ θανατος» τῶν προγόνων µας τοῦ 1821
καὶ τὸ «Ὄχι» τοῦ ’40. Εἴµαστε ἀπόγονοι τοῦ ’40. Εἴµαστε ἀπόγονοι ἡρώων καὶ µαρτύρων καὶ ἂν οἱ καιροὶ τὸ καλέσουν, πρέπει νὰ εἴµεθα
ἕτοιµοι νὰ ἀντισταθοῦµε διὰ τῆς σι-
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Μοναστήρι σας γιὰ νὰ εὐχαριστήσουµε τὸν Ἅγιο γιὰ τὴν βοήθειά
Του καὶ ἐσᾶς γιὰ τὴ συµπαράστασή
σας καὶ τὴν προσευχή σας. Τότε ἦταν ποὺ ὁ γιός µου καὶ ὅλοι µας συνειδητοποιήσαµε ὅτι ὁ τόπος ὅπου
εἶχε δεῖ στὸ ὄνειρό του τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ ἦταν ὁ βράχος ὅπου χτίστηκε τὸ ἐκκλησάκι Του στὸ Μοναστήρι σας. Εὔχοµαι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
νὰ µὴν χάνουν τὴν πίστη τους στὶς
δυσκολίες ποὺ συναντοῦν στὴ ζωή.
Ὁ Χριστός, ἡ Παναγίτσα καὶ ὅλοι
οἱ Ἅγιοί µας εἶναι δίπλα µας πάντα
ἀρκεῖ νὰ Τοὺς φωνάξουµε.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ καὶ τοὺς σὺν Αὐτῷ Νικολάῳ καὶ Παρθενοµάρτυρα Εἰρήνη,
καὶ στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου
Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι, εὔχοµαι νὰ
ἔχουν πάντα ὑγεία γιὰ νὰ µποροῦν
νὰ βοηθοῦν καὶ ἐµᾶς. Ὁ Θεὸς νὰ
τοὺς ἔχει πάντα καλά.

ότητες τοῦ ὀρυκτοῦ µαγνητίτη καὶ
τοῦ ἤλεκτρου (κεχριµπάρι).
Ρητὰ τοῦ Θαλῆ τοῦ Μιλήσιου:
- Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου
- Νὰ ἐπιζητᾶς τὴ σοφία – Νὰ ἐπιλέ_ γεις τὸ καλὸ – Νὰ ἔχεις µέτρο.
- Οἱ ψυχὲς εἶναι ΑΘΑΝΑΤΕΣ.
- Τὸ ἰσχυρότερο εἶναι ἡ ἀνά γκη
διότι κυριαρχεῖ σὲ ὅλα.
- Τὸ σοφότερο εἶναι ὁ χρόνος διότι
ἀνακαλύπτει τὰ πάντα.
- Τὸ ταχύτερο εἶναι ὁ ν οῦς διότι
τρέχει παντοῦ.
- Τὸ µεγαλύτερο εἶναι ὁ χῶρος διότι χωράει τὰ πάντα.
- Τὸ ὡραιότερο εἶναι ὁ κόσµος διότι εἶναι ἔργο Θεοῦ.
- Τὸ ἀρχαιότερο εἶναι ὁ Θεός, διότι
εἶναι ἀγέννητος, οὔτε ἀρχὴ ἔχων
οὔτε τέλος.
- Τὸ εὐκολότερο εἶναι νὰ δίνεις
συµβουλὲς σὲ ἄλλους.
- Τὰ πολλὰ λόγια δὲν εἶναι ἀπόδειξη φρονιµάδας.
_

Μὲ ἐκτίµηση καὶ σεβασµό,
Εὐπραξία Π.
21-11-2012, Ἡράκλειο Κρήτης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας ἀναφέρει πὼς ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ
Κυρίου, πλὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, βρῆκαν µαρτυρικὸ
θάνατο. Ἀνάµεσά τους καὶ ὁ Ἀπόστολος Βαρθολοµαῖος, ὁ ὁποῖος κηρύσσοντας τὸ Εὐαγγέλιο ἔφτασε
στὴν Ἀρµενία, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς
εἰδωλολάτρες καὶ σταυρώθηκε. Τὸ
Ἅγιο Λείψανό του τοποθέτησε σὲ
µαρµάρινη θήκη (λάρνακα) καὶ κρύφτηκε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν
Οὐρβανούπολη, ὅπου ἐπιτελοῦσε
καθηµερινὰ πολλὰ καὶ µεγάλα θαύµατα. Κάποιοι ἐχθροὶ ὅµως τοῦ Χριστιανισµοῦ, ἔκλεψαν τὴν λάρνακα
καὶ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα µαζὶ
µὲ τὰ λείψανα τεσσάρων ἄλλων µαρ-

Ὁ Θαλὴς γεν νήθηκε
στὴν Μίλη το γύρω
στὸ 620 π.Χ. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ
Σοφούς της Ἀρχαίας
Ἑλλάδος. Καταµέτρησε τὸ ὕψος τῶν µεγάλων αἰγυπτιακῶν πυραµίδων ἀπὸ τὴ σκιά τους.
Προεῖπε τὴν ἔκλειψη ἡλίου τῆς 28ης
Μαΐου 585 π.Χ. καὶ θεωρεῖται ὁ
ἱδρυτὴς τῆς Θεωρητικῆς Γεωµετρίας.
Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας τὸν θεωρεῖ ὡς τὸν πρῶτο χρονολογικά φιλόσοφο. Ἀνακάλυψε τὶς τροπὲς (ἡλιοστάσια), τὸ ἑτερόφωτό της σελήνης, καθὼς καὶ τὸν ἠλεκτρισµὸ καὶ
τὸν µαγνητισµό, ἀπὸ τὶς ἑλκτικὲς ἰδι-

3

τύρων, τοῦ Παπιανοῦ, τοῦ Λουκιανοῦ, τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Ἀκακίου. Ὡς ἐκ θαύµατος, ὅµως, καµµιὰ
ἀπὸ τὶς πέντε λάρνακες δὲν ἔµεινε
στὸν τόπο ὅπου τὶς ἔριξαν οἱ ἄπιστοι. Ἄρχισαν νὰ ταξιδεύουν στὴ
θάλασσα. Πέρασαν τὸν Εὔξεινο Πόντο καὶ τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου,
µπῆκαν στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ κάθε λάρνακα πῆρε τὸν δικό της δρόµο. Ἡ
λάρνακα µὲ τὸ Ἅγιο Λείψανο τοῦ
Ἀποστόλου Βαρθολοµαίου, ἀφοῦ
πέρασε τὸ Ἀδριατικὸ Πέλαγος ἔφθασε στὴν νῆσο Μπάρα, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος Ἀγάθων, κατόπιν θείας ἀποκαλύψεως, κατέβηκε στὴν παραλία µὲ πλῆθος κόσµου γιὰ νὰ παραλάβει τὴ λάρνακα µὲ τὸν ἀνεκτίµητο θησαυρό. Ποῦ ἔπρεπε ὅµως νὰ ὁδηγηθῆ ἡ λάρνακα, γιὰ νὰ κτισθεῖ
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου; Οἱ γνῶµες διχάσθηκαν. Μάταια προσπαθοῦσαν
νὰ τὴν σύρουν πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ ἤθελαν οἱ διαφωνοῦντες. Ἡ
λάρνακα δὲν ἔλεγε νὰ µετακινηθεῖ.
Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀγάθων, καταλαβαίνοντας πὼς αὐτὸ ἦταν ἕνα σηµάδι
ἀπὸ τὸν Ἅγιο ἔδεσε τὴν λάρνακα µὲ
χοντρὰ σχοινιὰ πίσω ἀπὸ δυὸ νεαρὰ
µοσχαράκια καὶ τὰ πρόσταξε νὰ
προχωρήσουν µόνα τους πρὸς ὅποια
κατεύθυνση ἤθελαν καὶ νὰ ὑποδείξουν τὸ σηµεῖο στὸ ὁποῖο ὁ Ἅγιος
ἐπιθυµοῦσε νὰ κτισθεῖ ἡ Ἐκκλησία
του. Τὰ µοσχαράκια, ἂν καὶ νεαρὰ
καὶ ἀδύναµα, ἄρχισαν νὰ σέρνουν
µὲ µεγάλη εὐκολία τὴ βαριὰ λάρνακα µὲ τὸ Ἅγιο Λείψανο, ποὺ τόσοι
γεροδεµένοι ἄνδρες πρὶν λίγο δὲν
µποροῦσαν νὰ µετακινήσουν οὔτε
καὶ κατὰ ἕνα ἑκατοστό. Σταµάτησαν µόνο ἐκεῖ ὅπου ἦταν τὸ θέληµα
τοῦ Ἁγίου. Στὸν τόπο ἐκεῖνο Ἐπίσκοπος καὶ λαὸς ἔκτισαν µεγάλη
Ἐκκλησία στὸ ὄνοµα τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Βαρθολοµαίου.

ΕΥΓΕ
Συγκίνηση προκαλοῦν οἱ δηλώσεις
τῆς πρωταθλήτριας στὴν ξιφασκία
Βάσως Βουγιούκα στὸν τηλεοπτικὸ
δίαυλο «Μέγα» ποὺ πληµµυρίζουν
µὲ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια κάθε Ἕλληνα πολίτη καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι
εὐτυχῶς τὰ Ἑλληνόπουλα κρατοῦν
ἀκόµα ψηλὰ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἔθνους καὶ δὲν προδίδουν
τὴν πατρίδα τοὺς παρότι τοὺς προσφέρονται πακτωλοὶ χρηµάτων. Στὴ
συνέντευξή της ἡ Ἑλληνίδα πρωταθλήτρια ἀνέφερε ὅτι ἀρνήθηκε τὴ
«χρυσή» πρόταση, ποὺ τῆς ἔκανε ἡ
τουρκικὴ ὁµοσπονδία, νὰ λάβει µερος στὶς ἀθλητικὲς διοργανώσεις ἀγωνιζόµενη µὲ τὰ χρήµατα τῆς
Τουρκίας, µὲ ἀντίτιµο ἑκατοντάδες
χιλιάδες εὐρώ, ἐπιλέγοντας τὸν µισθὸ τῶν 500 εὐρώ, ποὺ τῆς χορηγεῖ
τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Μάλιστα ὅταν
τὴν ρώτησε ὁ δηµοσιογράφος, γιατί
δὲν δέχθηκε τὴν «γῆ καὶ ὕδωρ», ποὺ
τῆς προσέφεραν οἱ Τοῦρκοι, ἡ Ἑλληνίδα πρωταθλήτρια µὲ ἁπλὸ καὶ
λακωνικὸ τρόπο ἀπάντησε «Γιατί εἶµαι Ἑλληνίδα. Ἔχω τὸ αἴσθηµα τῆς
Ἑλλάδος µέσα µου. Ὅταν ἀνεβαίνω
σὲ βάθρο πρέπει νὰ ἀκούω τὸν Ἐθνικὸ ὕµνο τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι κάποιας ἄλλης χώρας. Τὸ ἐθνόσηµο δὲν
πουλιέται…». Μακάρι νὰ εἶχαν τὸ
«αἴσθηµα τῆς Ἑλλάδας µέσα τους
καὶ οἱ ταγοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δώσει «γῆ καὶ ὕδωρ» στοὺς δανειστὲς
τῆς Χώρας, γιὰ νὰ καλύψουν τὴ διασπάθιση τοῦ δηµοσίου χρήµατος
ποὺ οἱ ἵδιοι ἔκαναν.
ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
Στὴν τε λετὴ ποὺ ἔγινε στὸ παλιὸ
∆ηµαρχεῖο γιὰ τὴν κοπὴ τῆς καθιερωµένης βασιλόπιτας, ὁ ∆ήµαρχος
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Ἀθηναίων κ. Καµίνης ΑΡΝΗΘΗΚΕ
νὰ κόψει τὸ κοµµάτι τοῦ Χριστοῦ,
παρὰ τὶς ἐπισηµάνσεις καὶ τὶς παροτρύνσεις ∆ηµοτικῶν Συµβούλων. Ὁ
κ. Καµίνης συχνὰ προκαλεῖ τοὺς
Χριστιανούς… Ντροπή του!

τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων µας. Ἐν
µέσῳ θυελλωδῶν καὶ σαρωτικῶν νοµοθετηµάτων γιὰ ἐπιβολὴ κατοχικῆς
λιτότητας στὸ φτωχὸ λαό µας µία
«ἐθνοµητέρα» τοῦ κοινοβουλίου, ἡ
κ. Φωτεινὴ Πιπιλή, Βουλευτὴς τῆς
«ἐθνικόφρονας» Ν. ∆ηµοκρατίας εἰσηγήθηκε νὰ καταργηθοῦν ἀπὸ τὶς
στάσεις τῶν µέσων µαζικῆς µεταφορᾶς ὀνοµασίες, ποὺ ἔχουν ὀνόµατα
Ι. Ναῶν καὶ Ἁγίων! Τὴν εἴδηση αὐτὴ ἔφερε στὴ δηµοσιότητα ὁ «Βηµατοδότης» ὡς ἑξῆς: «Ἔξω οἱ Ἅγιοι
ἀπὸ τὶς στάσεις! Νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ
ὀνόµατα Ἁγίων καὶ ἐκκλησιῶν ἀπὸ
τὶς στάσεις τῶν τρόλεϊ, τοῦ τρὰµ
καὶ τοῦ Μετρὸ ζήτησε ἡ Φωτεινὴ
Πιπιλὴ ἀπὸ τὴν ἁρµόδια κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή». Ἡ Βουλευτὴς
τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας ἐξήγησε γιατί, ὅπως ἀναφέρει ὁ Βηµατοδότης
«Τὴν περασµένη φορὰ ἔµπλεξα τοὺς
Ἁγίους καὶ ἀντὶ νὰ πάω στὸν Ἅγιο
Ἀντώνιο βρέθηκα στὸν Ἅγιο ∆ηµήτριο. Γιατί νὰ µὴ δοθεῖ τὸ ὄνοµα
τοῦ Ἀντώνη Τρίτση σὲ µιὰ ἀπὸ τὶς
στάσεις ἢ ὀνόµατα ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, ποὺ δόξασαν τὴν χώρα. Γιατί
νὰ µὴ προσθέσουµε εἶπε στὴ στάση
«Μέγαρο Μουσικῆς» καὶ τὸ «Μαρία
Κάλλας» διερωτήθηκε καὶ ὁ ἁρµόδιος ὑπουργὸς περιβάλλοντος συµφώνησε». Τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ αἴτηµα
τῆς «ἐθνοµητέρας» προκάλεσε πάταγο καὶ ἡ ἐν λόγῳ «κυρία» ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιλέξει τὴ γελοιότητα τῆς
«διευκρίνησης», ὅτι δῆθεν «παρανοήθηκε τὸ αἴτηµά της». ∆ὲν φταίει
αὐτή, διότι ἐντολὲς ἐκτελεῖ, ἀλλὰ
ἐκεῖνοι ποὺ δίνουν τὴν ψῆφο τους
σὲ κάτι τέτοια «σούργελα», πιστεύοντας πὼς ψηφίζουν «δεξιά», ἔχουν
ἥσυχη τὴ συνείδησή τους ὅτι «ἐξασφαλίζουν» πατρίδα καὶ θρησκεία!
Ἂµ δέ! (Ἐφηµερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, 21-12-2012, σελὶς 2)

ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ
Ἡ οἰκονοµική µας ἀδυναµία φαίνεται ὅτι ἔχει ἀποθρασύνει τοὺς βαρβάρους γείτονές µας. Ἡ Τουρκία
«βλέπει» πλέον «τουρκικὴ µειονότητα ἡ ὁποία καταπιέζεται» στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὰ ∆ωδεκάνησα. Ἡ «µεγάλη» Ἀλβανία, διὰ στοµατος Σαλὶ Μπερίσα (προσωπικοῦ
γιατροῦ τοῦ Ἔνβερ Χότζα) ἀρχίζει
ἀπὸ τὴν … Πρέβεζα. Ἡ ἀλβανικὴ
ἐφηµερίδα «Shekulli» στὶς 2 Νοεµβρίου 2012 δηµοσίευσε ἄρθρο σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο τὸ Μαντεῖο τῆς ∆ωδώνης εἶναι … ἀλβανικό. Ἐπὶ αὐτοῦ
ἔχουµε νὰ κάνουµε δυὸ σχόλια.
Πρώτον οἱ βάρβαροι πληρώνουν µὲ
τὴν ἀχαριστία τους τὴν ἑλληνικὴ φιλοξενία, ὅταν ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια τοὺς ἀνοίξαµε (κακῶς) τὰ σύνορα καὶ χόρτασαν ψωµὶ καὶ ἐπέζησαν χάρις στὴν Ἑλλάδα. ∆εύτερον
ἡ ἀποδυνάµωση τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων ἀπὸ τὰ ἐπάρατα «µνηµόνια»
εἶναι τὸ «βούτυρο στὸ ψωµί» τῶν
νεοβαρβάρων γειτόνων µας! Εἴθε ὁ
Θεὸς καὶ ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς
νὰ προστατεύει τὴν Πατρίδα µας.
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 4-1-2013, σελ. 2)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ
Φαίνεται πὼς ἡ «ἑλληνικὴ τρόικα»,
ἡ τριµερὴς δηλαδὴ ἑτερόκλητη κοµµατικὴ κυβέρνηση, συναγωνίζεται
τὴν σιχαµερὴ «τρόικα» τῶν διεθνῶν
τοκογλύφων στὴν κατεδάφιση καὶ
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κ. Καµίνης συχνὰ προκαλεῖ τοὺς
Χριστιανούς… Ντροπή του!

τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων µας. Ἐν
µέσῳ θυελλωδῶν καὶ σαρωτικῶν νοµοθετηµάτων γιὰ ἐπιβολὴ κατοχικῆς
λιτότητας στὸ φτωχὸ λαό µας µία
«ἐθνοµητέρα» τοῦ κοινοβουλίου, ἡ
κ. Φωτεινὴ Πιπιλή, Βουλευτὴς τῆς
«ἐθνικόφρονας» Ν. ∆ηµοκρατίας εἰσηγήθηκε νὰ καταργηθοῦν ἀπὸ τὶς
στάσεις τῶν µέσων µαζικῆς µεταφορᾶς ὀνοµασίες, ποὺ ἔχουν ὀνόµατα
Ι. Ναῶν καὶ Ἁγίων! Τὴν εἴδηση αὐτὴ ἔφερε στὴ δηµοσιότητα ὁ «Βηµατοδότης» ὡς ἑξῆς: «Ἔξω οἱ Ἅγιοι
ἀπὸ τὶς στάσεις! Νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ
ὀνόµατα Ἁγίων καὶ ἐκκλησιῶν ἀπὸ
τὶς στάσεις τῶν τρόλεϊ, τοῦ τρὰµ
καὶ τοῦ Μετρὸ ζήτησε ἡ Φωτεινὴ
Πιπιλὴ ἀπὸ τὴν ἁρµόδια κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή». Ἡ Βουλευτὴς
τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας ἐξήγησε γιατί, ὅπως ἀναφέρει ὁ Βηµατοδότης
«Τὴν περασµένη φορὰ ἔµπλεξα τοὺς
Ἁγίους καὶ ἀντὶ νὰ πάω στὸν Ἅγιο
Ἀντώνιο βρέθηκα στὸν Ἅγιο ∆ηµήτριο. Γιατί νὰ µὴ δοθεῖ τὸ ὄνοµα
τοῦ Ἀντώνη Τρίτση σὲ µιὰ ἀπὸ τὶς
στάσεις ἢ ὀνόµατα ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, ποὺ δόξασαν τὴν χώρα. Γιατί
νὰ µὴ προσθέσουµε εἶπε στὴ στάση
«Μέγαρο Μουσικῆς» καὶ τὸ «Μαρία
Κάλλας» διερωτήθηκε καὶ ὁ ἁρµόδιος ὑπουργὸς περιβάλλοντος συµφώνησε». Τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ αἴτηµα
τῆς «ἐθνοµητέρας» προκάλεσε πάταγο καὶ ἡ ἐν λόγῳ «κυρία» ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιλέξει τὴ γελοιότητα τῆς
«διευκρίνησης», ὅτι δῆθεν «παρανοήθηκε τὸ αἴτηµά της». ∆ὲν φταίει
αὐτή, διότι ἐντολὲς ἐκτελεῖ, ἀλλὰ
ἐκεῖνοι ποὺ δίνουν τὴν ψῆφο τους
σὲ κάτι τέτοια «σούργελα», πιστεύοντας πὼς ψηφίζουν «δεξιά», ἔχουν
ἥσυχη τὴ συνείδησή τους ὅτι «ἐξασφαλίζουν» πατρίδα καὶ θρησκεία!
Ἂµ δέ! (Ἐφηµερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, 21-12-2012, σελὶς 2)

ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ
Ἡ οἰκονοµική µας ἀδυναµία φαίνεται ὅτι ἔχει ἀποθρασύνει τοὺς βαρβάρους γείτονές µας. Ἡ Τουρκία
«βλέπει» πλέον «τουρκικὴ µειονότητα ἡ ὁποία καταπιέζεται» στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὰ ∆ωδεκάνησα. Ἡ «µεγάλη» Ἀλβανία, διὰ στοµατος Σαλὶ Μπερίσα (προσωπικοῦ
γιατροῦ τοῦ Ἔνβερ Χότζα) ἀρχίζει
ἀπὸ τὴν … Πρέβεζα. Ἡ ἀλβανικὴ
ἐφηµερίδα «Shekulli» στὶς 2 Νοεµβρίου 2012 δηµοσίευσε ἄρθρο σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο τὸ Μαντεῖο τῆς ∆ωδώνης εἶναι … ἀλβανικό. Ἐπὶ αὐτοῦ
ἔχουµε νὰ κάνουµε δυὸ σχόλια.
Πρώτον οἱ βάρβαροι πληρώνουν µὲ
τὴν ἀχαριστία τους τὴν ἑλληνικὴ φιλοξενία, ὅταν ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια τοὺς ἀνοίξαµε (κακῶς) τὰ σύνορα καὶ χόρτασαν ψωµὶ καὶ ἐπέζησαν χάρις στὴν Ἑλλάδα. ∆εύτερον
ἡ ἀποδυνάµωση τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων ἀπὸ τὰ ἐπάρατα «µνηµόνια»
εἶναι τὸ «βούτυρο στὸ ψωµί» τῶν
νεοβαρβάρων γειτόνων µας! Εἴθε ὁ
Θεὸς καὶ ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς
νὰ προστατεύει τὴν Πατρίδα µας.
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 4-1-2013, σελ. 2)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ
Φαίνεται πὼς ἡ «ἑλληνικὴ τρόικα»,
ἡ τριµερὴς δηλαδὴ ἑτερόκλητη κοµµατικὴ κυβέρνηση, συναγωνίζεται
τὴν σιχαµερὴ «τρόικα» τῶν διεθνῶν
τοκογλύφων στὴν κατεδάφιση καὶ
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ

Ὁ πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης, χώρας τῆς Νοτίου Ἀµερικῆς ἀποτελεῖ
παράδειγµα πολιτικοῦ. Ὁ ἐξαίρετος
κ. Jose Muzica δωρίζει τὸ περίσσευµα τοῦ µισθοῦ του κάθε µήνα σὲ
διάφορες φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις καὶ ἱδρύµατα. Τὸ κράτος τοῦ
παρέχει µηνιαίως περὶ τὰ 12.500 δολάρια, σύµφωνα µὲ τὴ δήλωσί του,
κι’ αὐτὸς κρατάει τὰ 1.250 δολάρια!
Καὶ αὐτὸ ποὺ ἐκπλήσσει περισσότερο, εἶναι ὁ τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι
τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου, καθὼς ἀναφέρει σὲ συνέντευξί του: «τί νὰ τὰ
κάνω ἐγὼ τόσα χρήµατα ὅταν οἱ περισσότεροι Οὐρουγουανοὶ ζοῦν µὲ
λιγότερα;». Ὁ ἴδιος κυκλοφορεῖ µὲ
ἕνα πολὺ µικρὸ αὐτοκίνητο καὶ ἡ
σύζυγός του, γερουσιαστής, ἐνστερνίζεται τὶς ἱδιες ἀπόψεις. Ἡ Οὐρουγουάη εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον σταθερές,
πολιτικῶς καὶ οἰκονοµικῶς, χῶρες
καὶ φυσικὰ εἶναι ἄγνωστες ἐκεῖ οἱ
λέξεις «µαῦρο χρῆµα», «διαφθορά»,
«µίζες» καὶ «offshore ἑταιρεῖες». Νὰ
ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸ ἀθάνατο
ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦµα; Γιατί, ὅπως µαθαίνουµε, οἱ Οὐρουγουανοὶ
εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον φιλέλληνες
καὶ ἑλληνολάτρες. ∆ιδάσκουν τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀκούγονται τὰ
ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήµια, στὰ ραδιόφωνα, στοὺς δρόµους, πανηγυρίζουν στὶς δικές µας
ἐθνικὲς ἐπετείους, τῆς 25ης Μαρτίου
καὶ 28 ης Ὀκτωβρίου, µέχρι καὶ ἡ
σηµαία τους ἔχει στοιχεῖα ἑλληνικά.
Ἂς παραδειγµατιστοῦν οἱ ἡµέτεροι,
ἂς σταµατήσουν νὰ κοροϊδεύουν
τὸν προδοµένο Ἑλληνικὸ λαό, ἂς
πάρουν τὴν ἀπόφασι νὰ τὸν ὑπηρετήσουν µὲ συνέπεια καὶ ἐντιµότητα,
γιὰ νὰ ἔλθουν καλύτερες ἡµέρες γιὰ
τὸν τόπο µας.

«Φοβοῦ τοὺς ∆αναοὺς καὶ δῶρα φέροντ ας». Ἰδίως ἂν πρόκειται γιὰ
τὸν οὖγγρο-ἀµερικανὸ χρηµατιστὴ
καὶ κερδοσκόπο Τζὼρζ Σόρος. Καὶ
τὰ δῶρα του; Ἀπεφάσισε νὰ ἱδρύση
ταµεῖο, στὸ ὁποῖο ἤδη κατέθεσε ἕνα
σεβαστὸ χρηµατικὸ ποσό, µὲ στόχο
τὴν οἰκοδόµησι σπιτιῶν, γιὰ τοὺς µετανάστες στὴν Ἑλλάδα. Εἴµεθα ἐπιφυλακτικοὶ ἔναντι τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Σόρος. Ἕνα ἐρώτηµα, ὅµως, πλανᾶται στὴν σκέψι µας. Ἂν ὁ
κ. Σόρος εἶναι τόσο φιλάνθρωπος,
γιατί δὲν κτίζει τὰ σπίτια του στὶς
χῶρες τῶν ταλαίπωρων αὐτῶν ἀνθρώπων; Γιατί δὲν δηµιουργεῖ ἐκεῖ
θέσεις ἐργασίας, χτίζοντας βιοτεχνίες
ἢ ἐργοστάσια γιὰ τὴν εὐηµερία τῶν
πτωχῶν λαῶν στὶς ἀγαπηµένες τοὺς
πατρίδες καὶ προτιµᾶ νὰ τοὺς ἐξασφαλίση τὴν στέγη σὲ µιὰ ξένη χώρα; Μήπως στόχος τοῦ κ. Σόρος εἶναι
ἡ ἀλλοίωσις τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Ἑλλάδος ἢ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων,
µὲ τὴν εἰσαγωγὴ φθηνῶν ἐργατικῶν
χεριῶν; Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσµιοποιήσεως, θιασώτης τῆς ὁποίας
εἶναι καὶ ὁ κ. Σόρος, θέλουν νὰ µᾶς
κάνουν ὅλους «ρώσσικη σαλάτα»,
νὰ µὴν ὑπάρχουν ἔθνη καὶ θρησκεῖες, ἀλλὰ ἕνα παγκοσµιοποιηµένο
κράτος, µιὰ οἰκουµενικὴ θρησκεία.
Ὅσοι ὀρέγονται νὰ µᾶς συλήσουν
καὶ νὰ µᾶς ἐξαφανίσουν, ὅσοι τολµοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ ἅγια χώµατα τῆς Πατρίδος µας, πρέπει νὰ ἀκούσουν τὸ αἰώνιο «Μολῶν λαβέ»
τοῦ Λεωνίδα, τὸ «Ἐλευθερία ἢ θανατος» τῶν προγόνων µας τοῦ 1821
καὶ τὸ «Ὄχι» τοῦ ’40. Εἴµαστε ἀπόγονοι τοῦ ’40. Εἴµαστε ἀπόγονοι ἡρώων καὶ µαρτύρων καὶ ἂν οἱ καιροὶ τὸ καλέσουν, πρέπει νὰ εἴµεθα
ἕτοιµοι νὰ ἀντισταθοῦµε διὰ τῆς σι-
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Μοναστήρι σας γιὰ νὰ εὐχαριστήσουµε τὸν Ἅγιο γιὰ τὴν βοήθειά
Του καὶ ἐσᾶς γιὰ τὴ συµπαράστασή
σας καὶ τὴν προσευχή σας. Τότε ἦταν ποὺ ὁ γιός µου καὶ ὅλοι µας συνειδητοποιήσαµε ὅτι ὁ τόπος ὅπου
εἶχε δεῖ στὸ ὄνειρό του τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ ἦταν ὁ βράχος ὅπου χτίστηκε τὸ ἐκκλησάκι Του στὸ Μοναστήρι σας. Εὔχοµαι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
νὰ µὴν χάνουν τὴν πίστη τους στὶς
δυσκολίες ποὺ συναντοῦν στὴ ζωή.
Ὁ Χριστός, ἡ Παναγίτσα καὶ ὅλοι
οἱ Ἅγιοί µας εἶναι δίπλα µας πάντα
ἀρκεῖ νὰ Τοὺς φωνάξουµε.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ καὶ τοὺς σὺν Αὐτῷ Νικολάῳ καὶ Παρθενοµάρτυρα Εἰρήνη,
καὶ στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου
Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι, εὔχοµαι νὰ
ἔχουν πάντα ὑγεία γιὰ νὰ µποροῦν
νὰ βοηθοῦν καὶ ἐµᾶς. Ὁ Θεὸς νὰ
τοὺς ἔχει πάντα καλά.

ότητες τοῦ ὀρυκτοῦ µαγνητίτη καὶ
τοῦ ἤλεκτρου (κεχριµπάρι).
Ρητὰ τοῦ Θαλῆ τοῦ Μιλήσιου:
- Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου
- Νὰ ἐπιζητᾶς τὴ σοφία – Νὰ ἐπιλέ_ γεις τὸ καλὸ – Νὰ ἔχεις µέτρο.
- Οἱ ψυχὲς εἶναι ΑΘΑΝΑΤΕΣ.
- Τὸ ἰσχυρότερο εἶναι ἡ ἀνά γκη
διότι κυριαρχεῖ σὲ ὅλα.
- Τὸ σοφότερο εἶναι ὁ χρόνος διότι
ἀνακαλύπτει τὰ πάντα.
- Τὸ ταχύτερο εἶναι ὁ ν οῦς διότι
τρέχει παντοῦ.
- Τὸ µεγαλύτερο εἶναι ὁ χῶρος διότι χωράει τὰ πάντα.
- Τὸ ὡραιότερο εἶναι ὁ κόσµος διότι εἶναι ἔργο Θεοῦ.
- Τὸ ἀρχαιότερο εἶναι ὁ Θεός, διότι
εἶναι ἀγέννητος, οὔτε ἀρχὴ ἔχων
οὔτε τέλος.
- Τὸ εὐκολότερο εἶναι νὰ δίνεις
συµβουλὲς σὲ ἄλλους.
- Τὰ πολλὰ λόγια δὲν εἶναι ἀπόδειξη φρονιµάδας.
_

Μὲ ἐκτίµηση καὶ σεβασµό,
Εὐπραξία Π.
21-11-2012, Ἡράκλειο Κρήτης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας ἀναφέρει πὼς ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ
Κυρίου, πλὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, βρῆκαν µαρτυρικὸ
θάνατο. Ἀνάµεσά τους καὶ ὁ Ἀπόστολος Βαρθολοµαῖος, ὁ ὁποῖος κηρύσσοντας τὸ Εὐαγγέλιο ἔφτασε
στὴν Ἀρµενία, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς
εἰδωλολάτρες καὶ σταυρώθηκε. Τὸ
Ἅγιο Λείψανό του τοποθέτησε σὲ
µαρµάρινη θήκη (λάρνακα) καὶ κρύφτηκε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν
Οὐρβανούπολη, ὅπου ἐπιτελοῦσε
καθηµερινὰ πολλὰ καὶ µεγάλα θαύµατα. Κάποιοι ἐχθροὶ ὅµως τοῦ Χριστιανισµοῦ, ἔκλεψαν τὴν λάρνακα
καὶ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα µαζὶ
µὲ τὰ λείψανα τεσσάρων ἄλλων µαρ-

Ὁ Θαλὴς γεν νήθηκε
στὴν Μίλη το γύρω
στὸ 620 π.Χ. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ
Σοφούς της Ἀρχαίας
Ἑλλάδος. Καταµέτρησε τὸ ὕψος τῶν µεγάλων αἰγυπτιακῶν πυραµίδων ἀπὸ τὴ σκιά τους.
Προεῖπε τὴν ἔκλειψη ἡλίου τῆς 28ης
Μαΐου 585 π.Χ. καὶ θεωρεῖται ὁ
ἱδρυτὴς τῆς Θεωρητικῆς Γεωµετρίας.
Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας τὸν θεωρεῖ ὡς τὸν πρῶτο χρονολογικά φιλόσοφο. Ἀνακάλυψε τὶς τροπὲς (ἡλιοστάσια), τὸ ἑτερόφωτό της σελήνης, καθὼς καὶ τὸν ἠλεκτρισµὸ καὶ
τὸν µαγνητισµό, ἀπὸ τὶς ἑλκτικὲς ἰδι-

3

δηρᾶς πυγµῆς. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ
χέρι του.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΑ ∆ΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Ζοῦσε τ ὴν τρέλα τῆς
νεότητός του µὲ µοτοσυκλέτα πολλῶν κυβικῶν καὶ ἀπὸ ταχύτητα
µεγίστη 150 χιλιόµετρα
ἀνὰ ὥρα. Ἐπιδιδόταν δὲ καὶ σὲ αὐτοσχέδιους συναγωνισµοὺς µὲ ἄλλους
παροµοίους. Ὅµως ἕνα ἀπόγευµα,
στοὺς εἰδικοὺς δρόµους ποὺ ἐπέλεγαν νὰ τρέξουν κατὰ τὴν ὤρα ἑνὸς
αὐτοσχέδιου συναγωνισµοῦ, ἔγινε
σφοδρὴ σύγκρουση µὲ αὐτοκίνητο
καὶ πετάχτηκε 10 µέτρα µακριὰ µεσα σὲ ἕνα χαντάκι ἔξω ἀπὸ τὸ δρόµο. Ἡ µοτοσυκλέτα διαλύθηκε καὶ ὁ
ἴδιος ὑπέστη θανάσιµα τραύµατα.
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν ἰατρῶν, τὸν ὠδήγησαν κατ’ εὐθείαν
στὸ νεκροτοµεῖο, ὅπου ὁ νεκροτόµος
ἀνέλαβε νὰ τὸν πλύνη καὶ νὰ τακτοποιήσουν τὰ ἐγχυµένα σπλάχνα
του, προκειµένου νὰ τὸν παραλάβει
τὸ γραφεῖο τελετῶν ποὺ εἶχαν στείλει οἱ συγγενεῖς του. Εἶχαν περάσει
περίπου 8 ὧρες ἀπὸ τὸ συµβάν. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἀνοίγει τὰ µάτια του,
σηκώνεται καὶ κάθεται στὸ µαρµάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτοµείου. Ὁ
νοσοκόµος ἔντροµος βάζει τὶς φωνὲς
κι’ ἀρχίζει νὰ τρέχη πρὸς τὴν ἔξοδο
πανικόβλητος. Ἀµέσως καταφθάνουν
οἱ γιατροί, τὸν παραλαµβάνουν καὶ
τὸν ὁδηγοῦν στὸ χειρουργεῖο, ὅπου
µετὰ ἀπὸ τὶς ἀπαιτούµενες προσπάθειες γιὰ «συναρµολόγησι» ἄρχισε
νὰ παρουσιάζει σηµεῖα βελτιώσεως.
Ὁ ἴδιος διηγεῖται: Ὅταν µετὰ τὴ σύγκρουση τραυµατίστηκα θανάσιµα
(κατὰ τὴ δήλωσι τῶν γιατρῶν), ἔνιωσα ὅτι βγῆκα ἀπὸ τὸ σῶµα µου καὶ
αἰωρούµενος πέρασα κατὰ περίεργο
τρόπο ἀνάµεσα ἀπὸ µιὰ κολώνα τῆς
∆ΕΗ χωρὶς νὰ συγκρουστῶ µαζί της.

Μεγάλη ἑλληνικὴ πτηνοτροφικὴ µονάδα
βάζει εἰδικὴ ἔνδειξη
«Χαλλάλ» στὰ κοτόπουλα καὶ τὰ ἄλλα ὑποπροϊόντα της.
Κάποιοι ἔψαξαν καὶ ἀνακάλυψαν
πὼς ἡ ἔνδειξη αὐτὴ σηµαίνει τελετουργικὴ «εὐλογία» ἀπὸ µουσουλµάνο «ἱερωµένο». Μάλιστα βγῆκε
στὴ δηµοσιότητα ἔγγραφο τοῦ Μουφτῆ Ξάνθης τὸ ὁποῖο βεβαιώνει τὴν
µουσουλµανικὴ τελετουργία στὰ
σφαγεῖα τῆς ἑταιρείας. Μὲ τὸ ἀριθµ.
πρώτ. 106/30-9-2003 ὁ (νόµιµος)
Μουφτὴς Ξάνθης Ἐµὶν Σινίκογλου
πιστοποιεῖ πὼς στὴ συγκεκριµένη
πτηνοτροφικὴ ἑταιρεία παρίσταται
στὴ σφαγὴ τῶν πτηνῶν χότζας, ὁ ὁποῖος πρὶν τὴ σφαγὴ ἀπαγγέλει τὴν
προσευχή: «Μπισµολλὰχ Ἐρραχµᾶν
Ἐρραχήµ, Ἀλλαχοῦ Ἐκµπάρ», τὰ
«εὐλογεῖ» καὶ µετὰ σφάζονται, ὅπως
προβλέπει ὁ ἰσλαµικὸς νόµος. ∆ηλαδὴ µὲ ἄλλα λόγια µᾶς ταΐζουν κοτόπουλα «εὐλογηµένα» ἀπὸ χότζηδες,
προκειµένου νὰ προτιµῶνται ἀπὸ
τοὺς µουσουλµάνους, ποὺ ζοῦν νόµιµα ἢ παράνοµα στὴ χώρα µας. Μεγάλη ἀναστάτωση ἔχει προκληθεῖ
στοὺς καταναλωτὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος, ὅπου πολλὰ σφαγεῖα καλοῦν
χότζηδες νὰ «διαβάσουν» τὰ σφάγια, προκειµένου νὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς µουσουλµάνους! Τὸ
κέρδος πάνω ἀπ’ ὅλα. Τελικὰ δὲν
ξέρουµε ἀπὸ ποῦ νὰ φυλακτοῦµε!
Προτρέπουµε πάντως τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες µας νὰ προσέχουν
τὴν εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλάλ» καὶ νὰ
ἀποφεύγουν νὰ ἀγοράζουν προϊόντα ποὺ τὴν φέρουν (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 11-1-2013, σελὶς 2)
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Στὴ συνέχεια βρέθηκα σὲ ἕνα περιβάλλον µὲ µισοσκόταδο καὶ τελείως
κενό. Ἔνοιωθα πανάλαφρος σὰν
πούπουλο νὰ αἰωροῦµαι σ’ αὐτὸ τὸ
κενὸ καὶ πολὺ περίεργος γιὰ τὸ ποῦ
βρισκόµουν καὶ τί µου εἶχε συµβῆ.
Ἐνῶ περιπλανιόµουν γιὰ ἀρκετὸ
χρόνο, ἄρχισα νὰ διακρίνω µία φωτεινὴ γυναικεία µορφὴ νὰ µὲ πλησιάζη µέσα σ’ ἕνα ὁλόφωτο λευκὸ νέφος. Ὅταν πλησίασε ἀρκετά, διέκρινα ὅτι εἶχε µία ὑπερκόσµια γλυκειὰ ἔκφρασι. Ἀµέσως τὴν συνέκρινα µὲ τὶς ἁγιογραφίες ποὺ εἶχα δεῖ
στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὅταν µὲ πήγαινε
µικρὸ παιδὶ ἡ µητέρα µου, καὶ συµπέρανα ὅτι ἦταν ἡ µορφὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. «… Ἦρθα γιὰ
τὰ δάκρυα τῆς µάνας σου… Ἐσὺ θὰ
ζήσης καὶ θὰ Μᾶς ὑπηρετήσης…»,
µοῦ εἶπε µὲ γλυκὸ καὶ εἰρηνικὸ ὕφος
καὶ σιγά-σιγὰ ἄρχισε νὰ χάνεται.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ σὰν νὰ ἔσβησαν
ὅλα, ἔνιωσα νὰ διαλύωµαι καὶ µία
δύναµη νὰ µὲ ἀπορροφᾶ µὲ ὁρµὴ
καὶ νὰ µὲ κατευθύνη κάπου. Ἀµέσως ἔνιωσα σὰν νὰ ξύπνησα ἀπὸ
λήθαργο. Βρέθηκα γυµνὸς µὲ ἕνα

πολυτραυµατισµένο σῶµα στὸ µαρµάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτοµείου,
ἐνῶ ταυτόχρονα ἄκουγα (σὰν οὐρλιαχτά) ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο καθὼς
ἀποµακρυνόταν τρέχοντας πρὸς τὴν
πόρτα… Ὁ νέος αὐτὸς µετὰ τὴν πλήρη θεραπεία του ἔγινε µοναχός.
Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Ἡ Βουλὴ τῆς Τσεχίας ἀπεφάσισεν
κατὰ πλειοψηφίαν 102 Βουλευτὲς
ἐκ τοῦ συνόλου τῶν 200 νὰ ἐπιστρέψη τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡ
ὁποία εἶχε κατασχεθεῖ ἀπὸ τὸ κοµµουνιστικὸν καθεστὼς µετὰ τὸ 1948.
Ἐπὶ πλέον νὰ τῆς δοθῆ ὡς ἀποζηµίωσιν τὸ ποσὸν ὕψους 5,5 δὶς εὐρὼ
στὸ διάστηµα τῶν ἑποµένων 30 ἐτῶν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ποὺ αἳ κυβερτῶν.
νήσεις δὲν ἦτο κοµµουνιστικαὶ ἔχουν
οἰκειοποιηθεῖ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἡ ὑποχρέωσις ἔχει µεταφρασθῆ σὲ
«χαριστική» ἐνίσχυση.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαί ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,
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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(αρ. φυλλ. 45)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Φεβρουάριος 2013

ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ ΛΕΥΚΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ
Ἕνας καθηγητὴς µπαίνει στὴν αἴραµένουµε αὐτοὶ ποὺ εἴµαστε. Ἄν
θουσα καὶ ρωτάει – Ποιὸς θέλει αὐµας φερθοῦν ἀπαξιωτικά, προσβλητικά, καὶ πάλι δὲν µποροῦν νὰ ἀφαιτὸ τὸ χαρτονόµισµα τῶν 50 εὐρώ;
ρέσουν τίποτε ἀπὸ τὸν χαρακτήρα
Πολλὰ χέρια ὑψώθηκαν, ἀλλὰ ὁ καµας, ἂν βέβαια, βίωµά µας εἶναι ἡ ἁθηγητὴς εἶπε: - Πρὶν τὸ δώσω ὑπάργιότητα. Εἶναι ἐπιπολαιότητα νὰ σκεχει κάτι ποὺ πρέπει νὰ κάνω: Λυσσαφθοῦµε πὼς οἱ ἄλλοι µὲ τὴν συµπεσµένα τὸ τσάκισε καὶ ρώτησε ξανά:
ριφορὰ τοὺς µποροῦν νὰ µᾶς µειώΠοιὸς θέλει ἀκόµα αὐτὸ τὸ χαρτονόµισµα; Τὰ χέρια συνέχισαν νὰ εἶσουν ἢ νὰ µᾶς ἀπαξιώσουν. Καὶ εἶναι σοφία νὰ παραδεχθοῦµε πὼς µόναι ὑψωµένα. – Καὶ ἂν κάνω αὐτό;
νον ἐµεῖς µποροῦµε νὰ εὐτελίσουµε
Τὸ πέταξε στὸν τοῖχο, ἀφήνοντας τὸ
τὸν ἑαυτό µας. Πῶς; Ὅσο µεγαλύτενὰ πέσει στὸ πάτωµα, τὸ κλώτσησε,
ρο εἶναι τὸ ἐγώ µας,
τὸ πάτησε καὶ πάλι
τόσο µικρότερη εἶναι
σήκωσε τὸ χαρτονόἡ ἀξία µας. Ἐξάλλου,
µισµα βρώµικο καὶ
ἂν ἔξυπνα ἐν Χριστῷ
τσαλακωµένο. Ἐπαφερθοῦµε, οἱ συµπερινέλαβε τὴν ἐρώτησι,
φορὲς τῶν ἄλλων θα
καὶ τὰ χέρια παρέµειναν ὑψωµένα. –
’ναι προκλήσεις γιὰ ἀγώνα, θα ’ναι εὐ και∆ὲν πρέπει ποτὲ νὰ
ρίες γιὰ ἀνέβασµα
ξεχάσετε αὐτὴ τὴν
«τοῖς ἀγαπώσι τὸν
σκηνή, εἶπε ὁ καθηΘεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Γι’
γητής. Ὅ,τι κι ἂν κάνω µ’ αὐτὸ τὸ
αὐτὸ δὲν µᾶς πρέπουν παράπονα ἢ
χαρτονόµισµα θὰ συνεχίζη νὰ ἀξίζη
µεµψιµοιρίες. Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κατά50 εὐρώ. Πολλὲς φορὲς στὴ ζωή µας,
ξιώνει εἶναι τὸ περιεχόµενο τῆς καρµᾶς κακοµεταχειρίζονται, µᾶς προσδιᾶς, οἱ στόχοι καὶ οἱ προσανατολιβάλλουν, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐµεῖς
σµοί. Τὸ τί δίνουµε ἐµεῖς, ὄχι τί παίρἐξακολουθοῦµε νὰ ἀξίζουµε τὸ ἴδιο.
Ἡ ἀξία µας δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
νουµε ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Λοιπόν, ἀξίσυµπεριφορὰ τῶν ἄλλων ἀπέναντί
ζει νὰ µὴν ξεχνοῦµε τὴν σκηνὴ µὲ τὸ
µας. Ἄν µας φερθοῦν τιµητικά, δὲν
χαρτονόµισµα τῶν 50 εὐρώ. Ἀτσαλάπροσθέτουν τίποτε στὸ ἦθος µας, στὶς
κωτο ἢ στραπατσαρισµένο ἡ ἀξία του
ἀρετές µας, στὴν γλυκύτητά µας, τὴν
παραµένει ἡ ἴδια. Ναί! Εἴτε στὸ φῶς,
καλωσύνη καὶ ἀξιοπρέπειά µας, παεἴτε στὸ σκοτάδι τὸ γιασεµὶ λευκὸ µένει.
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