σουλμανικῶν Σπουδῶν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Φοβᾶμαι μὴν τυχὸν αὐτὰ τὰ παιδιὰ – οἱ 30 θρακιῶτες μουσουλμάνοι ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὸ πρόγραμμα εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ εἶναι, ὅπως κάποτε τὰ δικά μας κατηχητόπουλα τὸ 1960, χαλάσουν στὴ
Σχολὴ καὶ στὴ Θεσσαλονίκη» (∆ημοκρατία 24-11-2016, σελὶς 20). Εἶναι δηλαδὴ οἱ Ὀρθόδοξοι κατὰ τὸν
Ἄνθιμο διεφθαρμένοι. ΜΠΡΑΒΟ!

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
4-2-1843: Πεθαίνει ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀπὸ κεραυνοβόλο ἀποπληξία.
9-2-1857: Θάνατος τοῦ Ἐθνικοῦ μας
ποιητῆ ∆ιονυσίου Σολωμοῦ.
15-2-360: Ἐγκαινιάζεται στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ πρῶτος ναὸς τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἄρχισε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ τελείωσε ἀπὸ τὸν γιὸ
του Κωνστάντιο, μὲ ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.
22-2-1913: Ὁ ∆ιάδοχος Κωνσταντῖνος, Ἀρχιστρ άτηγος τοῦ Στρατοῦ
μας, εἰσέρχεται θριαμβευτικὰ στὰ Ἰωάννινα, ὡς ἐλευθερωτής.
27-2-1943: Πέθανε ὁ Ἐθνικὸς ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς.

(αρ. φυλλ. 82)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ Φυλλά διο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἱστοσελίδα: 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.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 300 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ – ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ορκίζεται στὶς 23 καὶ στὶς 25 φεύγει
Ὁ Ἠλίας Σαλαφατίνος ὑπῆρξε σπουγιὰ τὸ Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως.
δαῖος Ἕλληνας ἀγωνιστὴς καὶ ἤρωΠαίρνει μέρος στὴ μάχη τῆς Καρύας τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Γενταινας τὴν 1 η Ἀπριλίου ποὺ ἔληξε
νήθηκε στὸ Οἴτυλο τῆς Μάνης. ∆ὲν
ἔμαθε γράμματα. Ἡ πίστη του ὅμως,
μὲ ἥττα τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὶς 4 Ἀἡ καταπληκτική του ἀνδρεία, ἡ μεπριλίου εἶναι μαζὶ μὲ ἄλλους 38
γάλη του σύνεση καὶ ἡ οἰκογενειαΜανιάτες ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Κακή του αἴγλη, ὤθησαν τὸν Ἠλία νὰ
νέλλου ∆εληγιάννη καὶ κάνει στραφύγει ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ τὴν δοτολογία στὰ χωριὰ τῆς Γορτυνίας.
ξολογία ἔναρξης τῆς
Μαθαίνει γιὰ τὴν πολιἐπαναστάσεως στὴν
ορκία ποὺ κάνουν οἱ
Ἀ ρ εό π ο λ η στὶς 17
Τοῦρκοι στὸ Λεβίδι καὶ
Μαρτίου 1821, ἄφηφεύγει γιὰ κεῖ. Ὁρμᾶ ἀκάθεκτος καὶ διαλύει
σε τὴν γυναίκα του
τοὺς Τούρκους κερδίκαὶ τὸν γιό του, πῆρε
ζοντας τὴν πρώτη νίκη
ὅμως μαζὶ του μία
τοῦ Ἀγώνα στὶς 14 ἈἙλληνικὴ Ἱστορία,
πριλίου. Παίρνει μέρος
παππουδικὸ κειμήστὴ μάχη τῆς Σύλιμνας
λιο, τὴν ὁποία, στὶς
στὶς 18 Ἀπριλίου. Γιἀνάπαυλες τῶν μαγαντομαχεῖ στὸ Βαλτέχῶν πο ὺ ἀκολούθητσι στὶς 13-15 Μαΐου.
σαν, ἔβαζε γραμματιΠολεμᾶ στὴ μάχη τοῦ
σμένους νὰ τοῦ τὴ διΘάνα στὶς 3 Μαΐου καὶ
αβάζουν. Τὶς γνώσεις
σώζει τὴ ζωὴ τοῦ Γεωργίου Μαυροποὺ ἀπέκτησε τὶς χρησιμοποίησε
μιχάλη. Ἀμέσως μετὰ φεύγει γιὰ τὴ
πάντοτε σχεδόν, γιὰ νὰ νουθετήσει
Ρούμελη νὰ δώσει βοήθεια στὸν Ἀνκαὶ νὰ ἐνθαρρύνει τοὺς στρατιῶτες
δροῦτσο. Πολεμᾶ στὴν Σούρπη στὶς
του. Μετὰ τὴν Ἀρεόπολη, καὶ μαζὶ
11 Ἰουνίου καὶ ἡττημένος φεύγει
μὲ τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη ὁρκίζονγιὰ τὸ Κριεκούκι. Μετακινεῖται μεται νὰ μὴν κουρευτοῦν, μήτε νὰ ξυταξὺ ∆ερβενιῶν – Κάζας – Κριεκουριστοῦν, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ γυρίκίου καὶ ἀμύνεται στοὺς πασάδες
σουν στὰ σπίτια τοὺς ἂν δὲν λευτεΚιοσὲ Μεχμὲτ καὶ Ὀμὲρ Βρυώνη.
ρωνόταν ἡ Ἑλλάδα. Φθάνει στὴν
∆ίνει μάχη στὸ Κριεκούκι καὶ μετὰ
Καλαμάτα στὶς 22 Μαρτίου. Ξανα-
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΚΟΠΙΑ
Ἱ ερεῖς ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ τ ὰ
Σκόπια διατίθενται νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ εὑρισκόμενα εἰς τὰ σύνορά
τους Ἑλληνικὰ χωριὰ διὰ προφανεῖς λόγους. Ἐνῶ τὸ κράτος ἐμποδίζει νὰ χειροτονοῦνται νέοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἐπιτρέπουν νὰ διορίζονται μουσουλμάνοι μουφτῆδες, τοὺς ὁποίους
μισθοδοτοῦν ὅπως καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῶν Ἑβραίων (Τὸ παρασκήνιον, 26-11-16, σ.76)

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.
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

Μπορεῖ οἱ ἱστορικοὶ νὰ μὴν ἔγραψαν τὰ πολεμικὰ του κατορθώματα, ἔγραψαν ὅμως γιὰ τὴν ἀνιδιοτέλειά του. Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι
πολλοὶ ἀγωνιστὲς πολέμησαν, θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν. Ὅλοι αὐτοὶ
δοξάστηκαν. Σπάνια ὅμως ἔγινε
αὐτὸ γιὰ «ψυχικὲς γενναιότητες» ὅπως συνόψισε ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ.
Τσάτσος τὶς μεγάλες ἀρετὲς τῆς αὐταπάρνησης, τῆς ὑψηλοφροσύνης,
τῆς ἀνιδιοτέλειας καὶ τῆς ἐξάρσεως
ὑπεράνω τῶν παθῶν. Ὁ Σαλαφατίνος ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πολεμικὲς γενναιότητες εἶχε καὶ ὅλες τὶς ψυχικές. Ὁ
Ἠλίας Σαλαφατίνος πέθανε στὶς 15
Νοεμβρίου 1858 στὸ σπίτι τοῦ Ἀναστάση Μαυρομιχάλη στὴν Ἀθήνα.
Κηδεύτηκε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς τότε Μητροπόλεως Ἀθηνῶν.
«Ἀπεβίωσεν πλήρης ἡμερῶν ὁ συναθλητὴς τοῦ Πέτρου Μαυρομιχάλη, ὁ
Ἠλίας Σαλαφατίνος, καὶ ἀείποτε
διαπρέψας ἐπὶ ἀνδρεία καὶ φιλοπατρία καὶ ἁπλότητι ἀρχαϊκὴ» ἔγραψε
ὁ Παν. Σοῦτσος: Τοῦ προσφέρουν
τοῦ Ἠλία Σαλαφατίνου τὸν βαθμὸ
τοῦ ἀντιστρατήγου. Τὸν ἀρνεῖται,
λέγοντας ὅτι «τὸ στάδιον τοῦ Ἀγώνα εἶναι εἰσέτι ἀνοικτὸν καὶ ὅστις
δὲν ἀγωνισθεῖ μέχρι τέλους παρανόμως καὶ ἀκαίρως ἀξιοῦται». Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1823 ἡ Πατρίδα εὐγνωμονοῦσα γιὰ τὶς μέχρι τότε ὑπηρεσίες
τοῦ, τοῦ προσέφερε 2.000 γρόσια,
αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ τὰ πάρει λέγοντας ὅτι δὲν τὰ θέλει «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Σήμερα ποὺ ἡ Πατρίδα μας εἶναι φτωχή,
τί κάνετε ἐσεῖς οἱ 300 βουλευτές, οἱ
πρώην πρωθυπουργοί, οἱ πρώην ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές. Φωνάζει ἀπὸ τοῦ τάφου ὁ Ἠλίας Σαλαφατίνος: ∆ὲν τὰ θέλω «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Τὰ συμπεράσματα δικά σας...

στὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει. Ἐπιστρέφει στὴν Τρίπολη καὶ συμμετέχει στὴν κατάληψή της στὶς 23 Σεπτεμβρίου. Παίρνει μέρος σὲ δυὸ ἀπόπειρες κατάληψης τῆς Ἀκρόπολης. Μάχεται στὶς Μύγες στὶς 8 Ἰουλίου 1822 μὲ 13 μόνο Μανιάτες, ὅταν ὅλοι οἱ πολυδιαφημισμένοι
∆ερβενοχωρίτες καὶ Ἀρκάδες φοβήθηκαν καὶ ἔφυγαν. Ἔμεινε μόνος,
μὰ δὲν σκοτώθηκε. Φεύγει γιὰ τὸ
Ἄργος καὶ ὁ ∆ράμαλης ἔρχεται πίσω του. Πολεμᾶ στὸ φρούριο τοῦ
Ἄργους, καίει σπαρτὰ στὸ Κουτσοπόδι, πολεμᾶ σὰν λέοντας στὰ ∆ερβενάκια στὶς 26 Ἰουλίου, ἀποκρούει
τοὺς ἐχθροὺς στὴ Κλένια Κορινθίας
στὶς 12 Αὐγούστου. Μετὰ τὴ συντριβὴ τοῦ ∆ράμαλη πάει στὴν πολιορκία τοῦ Ναυπλίου. Πολεμᾶ στὸ
Κούτζι καὶ στὴ ∆αλαμανάρα στὶς
12 Σεπτεμβρίου. Πάει στὸ Μεσολόγγι καὶ συντρίβει τοὺς Τούρκους τὰ
Χριστούγεννα τοῦ 1822. Γυρίζει στὸ
Μοριά καὶ πάει παντοῦ ὅπου τὸν
καλεῖ ἡ Πατρίδα. Ἀποκρούει τὸν
Λουμποὺτ πασὰ στὴν Ἀθήνα στὶς
27 Αὐγούστου 1823. Πολιορκεῖ τὴν
Κορώνη τὸν Φλεβάρη τοῦ 1824. Ἀκροβολίζεται καὶ πολεμάει στὸ Μανιάκι στὶς 20 Μαΐου 1825. Ἀμύνεται
στὴν Καλαμάτα καὶ στὴ ∆ραμπάλα
στὶς 5 Ἰουνίου 1825. Συμμετέχει στὴ
νίκη κατὰ τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τῶν Αἰγυπτίων στὸ Πολυτζάραβο στὶς 28
Αὐγούστου 1826. Παντοῦ μπροστάρης καὶ φοβερὸς μαχητής, ἄγριος
καὶ ἀτρόμητος, ἐμπνέει φόβο στοὺς
ἐχθροὺς καὶ θάρρος στοὺς Ἕλληνες.
Οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοὶ τὸν ζητοῦσαν
«δανεικὸ» ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους. Στὴ Μάνη γύρισε ξανὰ τὸ 1826.
Βέβαια, ὁ ὅρκος του δὲν εἶχε ἐκπληρωθεῖ στὸ ἀκέραιο. Εἶχε ὅμως δοξάσει τὸ ὄνομά του ποικιλοτρόπως.
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κτική. Ἔχει μπλοκάρει μόνο ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ἑβραϊκῆς ἑταιρείας, ὥστε τὸ καζίνο νὰ μπορεῖ νὰ συνεχίζει ἀνενόχλητο τὴ λειτουργία
του. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὑπάρχει εἰδικὴ μεταχείριση ἀπὸ τὸ ΙΚΑ στὸ
Καζίνο Λουτρακίου ἡ ὁποία θὰ
μποροῦσε κάποιος νὰ πεῖ πὼς εἶναι
στὰ ὅρια τῆς νομιμότητας καὶ ἀποτελεῖ πρόκληση. Πῶς εἶναι δυνατὸν
μία ἑταιρεία νὰ μὴν ἔχει πληρώσει
ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ τὸ 2011
καὶ ἕξι χρόνια μετὰ ἐξακολουθεῖ νὰ
συνεχίζει συστηματικὰ νὰ μὴν πληρώνει... (Στόχος, 26-1-2017, σελὶς 5)

μισιὸν ὅταν πέρυσι ἐπεσκέφθη τὰ
Σκόπια καὶ εἶπε ὅτι ἡ καταγωγὴ
τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι ἀπὸ τὰ Σκόπια! Ὄχι μόνον δὲν διαμαρτυρήθηκε ὁ κ. Ἀβραμόπουλος, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸ κόμμα
του, τὴν Ν. ∆ημοκρατία, τὸν ἐψήφισαν γιὰ πρόεδρο τῆς Κομισιόν.
Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΝ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ

Ο κ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!
Ὁ Ἕλληνας Ἐπίτροπος στὴν Κομισιὸν κ. ∆. Ἀβραμόπουλος εἶναι ὑπὲρ
τῆς πανθρησκείας. ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
(Μιλώντας πρὶν τὴν 12η ἐτήσια συνάντηση ὑψηλοῦ ἐπίπεδου μὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες ἀπὸ τὴν Εὐρώπη.
Ὁ κ. Ἀβραμόπουλος ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση «Ὁ διάλογος μεταξὺ
τῶν θρησκειῶν εἶναι σήμερα πιὸ σημαντικὸς ἀπὸ ποτέ. Εἶναι ἡ στιγμὴ
ποὺ χρειαζόμαστε περισσότερο ἀμοιβαῖο σεβασμὸ μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν θρησκειῶν... Οἱ συναντήσεις, οἱ ἀνταλλαγὲς ἀπόψεων
καὶ ἡ εὐρύτερη συνεργασία στὸ μέλλον θὰ ὁδηγήσουν σὲ πιὸ συνεκτικὲς καὶ ἑνωμένες κοινωνίες... Ἄλλο
ἕνα «κατόρθωμα» σημαίνοντος στελέχους «τοῦ ἐθνοσωτήριου» κόμματος τῆς Νέας ∆ημοκρατίας! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 20-1-2017, σελὶς 2) Σημείωσις: ∆ὲν ἀκούσαμε καμμία διαμαρτυρία ἀπὸ τὸν κ. Ἀβραμόπουλο
γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν Χριστιανῶν στὴ
Συρία. Οὔτε ἀκούσαμε καμμία διαμαρτυρία ἀπὸ τὸν κ. Ἀβραμόπουλο
γιὰ τὸν νέον Ἰταλὸ πρόεδρο τῆς Κο-

ΑΣΦΑΛΩΣ θὰ «τρίζουν τὰ κόκκαλα» τοῦ Μάρξ, τοῦ Λένιν καὶ ὅλων
τῶν πρωτεργατῶν τοῦ μαρξιστικοῦ
«παραδείσου» ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη ἀνέλπιστη εἴδηση: Ἡ Πολωνία ἀνακήρυξε ἐπίσημα τὸ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸ καὶ Βασιλέα τοῦ κράτους της!
«Στὶς 19 Νοεμβρίου 2016, μία πρώην κομμουνιστικὴ χώρα, ἡ Πολωνία
διακήρυξε ἐπισήμως ἐκ νέου τὸν ἑαυτό της ὡς ἕνα χριστιανικὸ ἔθνος,
ἀποκηρύσσοντας οὐσιαστικὰ τὸ ἄθεο παρελθόν της». Εἶναι ὄντως μία
ἐλπιδοφόρα εἴδηση γιὰ τὸν δαιμονοκρατούμενο κόσμο. Ὁ εὐγενικός,
εἰρηνικὸς καὶ φιλήσυχος πολωνικὸς
λαός, ὁ ὁποῖος ὑπέφερε τὰ πάνδεινα
ἀπὸ τὸν μαρξιστικὸ ἀθεϊσμὸ τὸν περασμένο αἰώνα στράφηκε στὸ Χριστό, στὸν ἀληθινὸ σωτήρα καὶ λυτρωτὴ τοῦ κόσμου» (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 20-1-2017, σέλ. 2)
ΜΠΡΑΒΟ!
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμ ος εἶναι ὑπὲρ τῶν μου-
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τὴ σκηνοθετικὴ ματιὰ τοῦ Γιάννη
Ἀϊβάζη! ∆ὲν ὑπάρχουν λόγια γιὰ νὰ
περιγράψει κανεὶς τὸ χάλι μας, γιὰ
τὸ ὁποῖο ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι
εἴμαστε ἐμεῖς ... Γιὰ νὰ δοῦμε τώρα
πόσο ... ἀνθρωπιστικὰ θὰ φερθοῦν
οἱ Ἕλληνες ἠθοποιοὶ ποὺ θὰ τοὺς
παίρνουν τὶς δουλειὲς καὶ στὸ θεατρικὸ σανίδι; (Στόχος 26-1-2017, σελὶς 5) Σημείωση: Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, διότι οἱ καταστροφὲς καὶ οἱ λεηλασίες, δυστυχῶς εἶναι τὸ μόνο διαχρονικὸ τουρκικὸ σήριαλ, γιὰ νὰ
μὴν ξεχνιόμαστε.

μάτι τῆς Βασιλόπιτας γιὰ τὸν Χριστό, ὅπως ἔκανε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἀλλὰ γιὰ τὸν ΑΘΕΟ ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου! ΚΑΙ τὸ δεύτερο κομμάτι τῆς
Βασιλόπιτας, γιὰ ποιὸν νομίζετε ὅτι
τὸ ἔκοψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Γιὰ τοὺς
Πρόσφυγες, δηλαδὴ γιὰ τοὺς εἰσβολεῖς ἰσλαμιστὲς καὶ τὸ παρέλαβε γεμάτος χαρὰ ὁ Γιάννης ὁ Μουζάλας.
(Ἐφημ. Στόχος, 5-1-17, σέλ.12)
ΚΙ’ ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ!

ΓΙΑΤΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ;;
Ἀπίστευτο κι’ ὅμως ἀληθινό: Τὸ Ἑβραϊκῆς ἰδιοκτησίας «Καζίνο Λουτρακίου» χρωστᾶ πάνω ἀπὸ 24 ἑκατ. Εὐρὼ στὸ ΙΚΑ, ποσὸ-ρεκὸρ
ποὺ τὸ κατατάσσει πρῶτο στὸν κατάλογο τῶν μεγαλύτερων ὀφειλετῶν τοῦ «Ἱδρύματος Κοινωνικῶν
Ἀσφαλίσεων»! ... Τὸ ἐδῶ καὶ 21 χρόνια ἰσραηλινῶν συμφερόντων «Καζίνο Λουτρακίου» οὐσιαστικὰ κατάργησε τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές,
καθὼς ἀπὸ τὸ 2011 σταμάτησε νὰ
πληρώνει, χωρὶς ὅμως τὸ ΙΚΑ ἢ κάποιος ἄλλος ἁρμόδιος νὰ προχωρήσει σὲ μέτρα ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης, ὅπως θὰ εἶχε συμβεῖ γιὰ ὁποιονδήποτε Ἕλληνα πολίτη. (καὶ συνεχίζει τὸ δημοσίευμα). Τὸ ΙΚΑ, ποὺ
ἐξαντλεῖ τὴ σκληρότητά του στὴν
πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων, ὅταν στραγγαλίζει οἰκονομικᾶ μικροοφειλέτες, ἀποδέχεται τὰ ἀλλεπάλληλα «φέσια» τοῦ Καζίνου Λουτρακίου χωρὶς ἐπαρκεῖς δικαιολογίες. ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ: Ἐνῶ τὸ ΙΚΑ μπλοκάρει τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πρώτου τυχόντα ἰδιώτη χρεωφειλέτη, μὲ τὸ
καζίνο Λουτρακίου τηρεῖ ἄλλη τα-

∆ὲν ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ ραγιαδισμὸς τῶν Ἑλλαδιτῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε χρόνια πρὶν ὅταν τὸ MEGAλλο κανάλι ἀποφάσισε νὰ μᾶς ταΐσει τὴν πρώτη προπαγανδιστικὴ σειρὰ γιὰ τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία», τὴν ὁποία ὁ μονίμως ἀγαθιάρης κυρίαρχος λαὸς ἔσπευσε νὰ ἀγκαλιάσει! Ἀπὸ τότε γέμισε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μὲ τουρκικὲς σειρές, μὲ τοὺς καναλάρχες νὰ
τρίβουν τὰ χέρια τους ἐπειδὴ εἶναι
φτηνὸ προϊὸν καὶ φέρνει τηλεθέαση. Τὸ ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν οἱ
στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία
προοδευτικάριοι, δικοί μας ἠθοποιοὶ νὰ πεινᾶνε χωρὶς δουλειά, γιὰ νὰ
κονομᾶνε οἱ τοῦρκοι συνάδελφοί
τους. Καὶ τὸ κακὸ συνεχίζεται, μιᾶς
καὶ φέρνουν ἕναν ἀπὸ τοὺς τούρκους πρωταγωνιστὲς τέτοιων «σήριαλ» νὰ παίξει σὲ θεατρικὴ παράσταση λὲς καὶ χάθηκαν οἱ Ἕλληνες
ἠθοποιοί. Ὅπως μαθαίνουμε ὁ
Μπουρὰκ Χακί, ποὺ κάνουν σὰν
τρελὲς οἱ Ἑλληνίδες, θὰ πρωταγωνιστήσει σὲ θέατρο τῆς Ἀθήνας ὑπὸ
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
ξαντλημένος, στὶς 3 ἡ ὥρα τὸ μεσημέρι πῆγε νὰ κοιμηθεῖ. Ἐγὼ κάποτε
εἶχα ἐπισκεφθεῖ τὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι καὶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μοῦ εἶχε
δώσει ἕνα μικρὸ εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου, καὶ ἕνα βαμβάκι ἐμποτισμένο
στὸ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸ εἶχα δώσει στὸν ἀνηψιό μου καὶ τοῦ εἶπα νὰ προσεύχεται στὸν Ἅγιο γιὰ τὴν ὑγεία του
καὶ τὴν πρόοδό του στὴ σχολή. Τὸ
παιδὶ 4 ἡ ὥρα ἐνῶ κοιμόταν ξύπνησε καὶ μὲ χαρὰ τὸν ἄκουσα νὰ μὲ
φωνάζει «Θεία εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ στὸν ὕπνο μου, ὅπως εἶναι στὴν εἰκόνα πού μου
εἶχες δώσει. Στεκόταν
στὸν ἀέρα κοντὰ στὸ κρεβάτι μου καὶ μοῦ εἶπε «Θὰ
σᾶς βοηθήσω, νὰ κάνετε ὑπομονή». Ἐγώ, μόλις τὸ ἄκουσα συγκινήθηκα πολὺ
καὶ εὐχαρίστησα τὸν ἅγιο
ποὺ δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε
καὶ ἀνταποκρίθηκε στὶς
προσευχές μας. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ ἀδελφός μου ἐπῆγε στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ δεῖ τί κάνει ἡ γυναίκα του καὶ τοῦ εἶπαν οἱ
γείτονες ὅτι ἔχουν εἰδοποιήσει τὴν
ἀστυνομία γιατί τοὺς ἐνοχλοῦσε ἀπὸ τὶς φωνές της. Ἡ ἀστυνομία μὲ
συνεννόηση μὲ τὸν γιατρὸ ποὺ εἶχε
φέρει ὁ ἀδελφός μου τὴν ἐπήγαν σὲ
νευρολογικὴ κλινική! Ἡ βελτίωση
τῆς ὑγείας της ἔγινε πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι ἐπερίμεναν οἱ γιατροί.
Ἐπῆρε ἐξιτήριο καὶ συνέχισε τὴν ἀγωγὴ στὸ σπίτι. Σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀποκαταστάθηκε
πλήρως ἡ ὑγεία της καὶ τώρα εἶναι
πολὺ καλά, εὐτυχισμένη καὶ χαρούμενη μὲ τὴν οἰκογένειά της, ὅπως ἦ-

Μὲ τὴν ἐπιστολή μου πρὸς τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο μᾶς συνέβη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014, ἡ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ μου ἀντιμετώπισε ἕνα πολὺ
σοβαρὸ ψυχολογικὸ πρόβλημα. Λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ τὴν
φροντίδα τῆς ἄρρωστης μητέρας της
ἄρχισε νὰ ἐμφανίζει κάποια συμπτώματα ὅπως νευρικότητα, ἀϋπνία
καὶ μεγάλο ἄγχος. Ὁ ἀδελφός μου ἔφερε γιατρὸ νευρολόγο στὸ σπίτι ὁ
ὁποῖος τῆς ἔδωσε φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τῆς εἶπε νὰ τὸν
ἐνημερώνει γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὑγείας της. Στὴν
ἀρχή, ἔπινε τὰ φάρμακά
της, στὴ συνέχεια ὅμως
δὲν τὰ ἤθελε. Μετὰ ἀπὸ
λίγες ἡμέρες ἄρχισε νὰ φέρεται ἐντελῶς παράλογα,
νὰ πετάει πράγματα τοῦ
σπιτιοῦ της ἔξω στὸ δρόμο, καὶ νὰ περιπλανιέται
γιὰ ὦρες στοὺς δρόμους.
Ἐπήγαινε ὁ ἄνδρας της μὲ
τὸ παιδί του καὶ τὴν ἔφερναν πίσω.
Ἡ γειτονιὰ ποὺ τὴν ἔβλεπε σὲ αὐτὴ
τὴν κατάσταση τὴν λυπόταν πολύ.
Ἡ ζωὴ τους εἶχε γίνει μαρτύριο. Ὁ
ἀδελφός μου ἔφερε καὶ ἄλλο γιατρό, ὁ ὁποῖος μόλις τὴν εἶδε τοῦ εἶπε
ὅτι πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ σὲ Νευρολογικὴ Κλινική. Τότε αὐτὴ ἄρχισε νὰ
φωνάζει ὅτι δὲν θέλει νὰ πάει στὸ
Νοσοκομεῖο καὶ τοὺς ἐδίωξε ἀπὸ τὸ
σπίτι. Μὲ ἐπῆρε τηλέφωνο ἀπὸ τὸ
κινητό του καὶ μὲ ἐνημέρωσε γιὰ
ὅ,τι εἶχε συμβεῖ. Ἐγώ, τοῦ εἶπα νὰ
ἔρθει μὲ τὸ παιδὶ νὰ μείνουν στὸ
σπίτι μου γιὰ ὅσες ἡμέρες ἤθελαν. Ὁ
ἀνηψιός μου, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἐ-
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ἀκολουθεῖ τὸ λεγόμενον παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ
Χριστούγεννα ἐκεῖ ἑορτάζονται 13
ἡμέρες ἀργότερον (Ὀρθόδοξος Τύπος 30-12-16, σελὶς 4).

ταν παλαιότερα. Εὐχαριστῶ μέσα
ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ εἶναι
προστάτης σὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά
μας.
Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ
Ἐ.Κ. Ἀθήνα.

Η ΗΡΩΑΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
Ἡ παιδίατρος ∆ιαμαντούλα Καραβασίλη ἦταν ἡ γιατρὸς ποὺ ἀνέδειξε τὸ θέμα μὲ τὴν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Πάτρων.
∆ιαβάστε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε ἀποστείλει:
Πρὸς κ. ∆ιοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη ∆ιαμαντούλα,
περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς.
17 ∆εκεμβρίου 2016
Ἀξιότιμε κ. ∆ιοικητή,
Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἀνῆκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς
χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι
ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ
λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε
∆ημοκρατικὸ Πολίτευμα. Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ
ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ
ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας
του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας
τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Πελοπόννησος» τυχαῖα, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς
ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικὸ τοῦ
ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα
τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. ∆ὲν εἶναι. Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω
στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ.
Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός
σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς
Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χρι-

ΕΡΤ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ἐκεῖ εἰς τὴν ΕΡΤ ποιὸς κάνει «κουμάντο». Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ
αὐτὸ τὸ κανάλι; Παπικοί, Σιωνισταί, ἢ ἄνθρωποι ποὺ νομίζουν ὅτι
ὅσοι τοὺς παρακολουθοῦν τρώγουν
κουτόχορτο; Ἀναφέρονται εἰς τὰ
Χριστούγεννα καὶ ὄπισθεν της ἐκφωνήτριας φαίνεται ὁτιδήποτε ἐκτὸς ἀπὸ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ! Φαίνεται ὁ αἱρεσιάρχης καὶ σφετεριστὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Θρόνου τῆς Ρώμης
Φραγκίσκος, τὸ Ἐθνικὸν σύμβολον
τῶν Ἑβραίων καὶ ἐκεῖνο τὸ ξωτικὸν
μὲ τὰ ἐρυθρὰ ἐνδύματα! Ἂν δὲ κάποιος ἔχει τὴν ὑπομονὴν νὰ παρακολουθήση καὶ τὴν εἴδησιν, τότε θὰ
ἀκούση καὶ ἐξωφρενικᾶς ἀνακρίβειας! Μᾶς λέγει ὅτι ἐορτάσθησαν
τὰ Χριστούγεννα καὶ εἰς τὴν Βασιλικὴν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεὲμ καὶ
μᾶς δείχνει τὸν Λατινικὸν ναὸν καὶ
τοὺς αἱρετικοὺς Λατίνους νὰ πραγματοποιοῦν ἐκεῖ τὴν ... φιέστα τους!
Ὑπάρχει κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάγεται ἡ Βασιλικὴ τῆς Γεννήσεως,
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γεννα τῶν Ἑβραίων, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῶν Σιωνιστῶν
Μακκαβαίων ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς!
... Σύμφωνα μὲ τὸ Κ.Ι.Σ.Ε. ὁ ἄθεος
Γαβρόγλου παρέστη στὸ ἄναμμα
τῶν 5 κεριῶν τῆς Χανουκᾶ κατόπιν
προσκλήσεως τῆς «Ἰσραηλιτικῆς
Κοινότητας τῶν Ἀθηνῶν» καὶ ἀντάλλαξε εὐχὲς μὲ τοὺς Ἑβραίους τῆς
Ἀθήνας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Κ.Ι.Σ.Ε. «τὸ ἄναμμα τῶν πέντε κεριῶν τῆς Χανουκᾶ συμβολίζει
τὴν ἐλπίδα νὰ ὑπάρχει παντοῦ τὸ
φῶς τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλους». Φυσικά,
οἱ Ἑβραῖοι κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ
νὰ μὴ μᾶς σκανδαλίσουν: Ἀνοῖξτε
ὁποιαδήποτε ἐγκυκλοπαίδεια θέλετε καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἡ Χανουκὰ συμβολίζει τὴν νίκη τοῦ Φωτὸς (Ἑβραϊσμὸς) ἐπὶ τοῦ Σκότους (Ἑλληνισμὸς) (Ἐφημερίδα Στόχος 5-1-2017)

τρόπολι (τῶν Ἀθηνῶν) – ἐγὼ δὲν
πηγαίνω στὴν Μητρόπολι – θὰ δῆτε
στὴν ἐπίσημη ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου, μπροστὰ – μπροστά, πρώτον ...
σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερὰ τοῦ τὰ κολωτᾶ, ἕναν καρδινάλιο, νὰ στέκεται
δίπλα στὸν πρωθυπουργό, δὲν ξέρω
ποιὸς θὰ εἶναι τότε ... 45 χρόνια ἀργότερα, ἡ προφητεία τοῦ μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη ἐπαληθεύτηκε. Τὴν Κυριακὴ 1η Ἰανουαρίου 2017 στὴν Πρωτοχρονιάτικη
∆οξολογία ποὺ ἔγινε στὴν Μητρόπολι τῶν Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ
Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας, τοῦ
Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως,
παρέστησαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν
ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανικῶν ∆ογμάτων μὲ ἐπικεφαλῆς ἕναν
ρωμαιοκαθολικὸ Καρδινάλιο καὶ
ἐκπροσώπους τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας τῶν Μονοφυσιτῶν καὶ
τῶν Προτεσταντῶν. Ραββίνο δὲν διακρίναμε, προφανῶς, γιατί ἀρνήθηκε τὴν πρόσκληση τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιραββίνος
Ἀθηνῶν Γκαβριὲλ Νεγρίν. (Ἐφημερίδα Στόχος 5-1-2017, σελὶς 12)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ
Ο ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ 2ο
ΚΟΜΜΑΤΙ
Τ ὴν Παρασκευὴ 30 ∆εκεμβρίου
2016 στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο
τῆς Πλάκας ἔγινε ἡ καθιερωμένη
κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, παρουσία τριῶν ἀθέων Συριζαίων ὑπουργῶν: Τοῦ
Κώστα Γαβρόγλου τῆς Παιδείας,
τοῦ Γιάννη Μουζάλα τῆς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῆς Λυδίας
Κονιόρδου τοῦ Πολιτισμοῦ. ∆ΕΝ
ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ: Σύμφωνα μὲ
τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Α.Π.Ε., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ΕΝ ἔκοψε τὸ πρῶτο κομ-

Στὶς 6 Φεβρουαρίου 1972, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης εἶχε πεῖ τὰ ἑξῆς ἐπὶ λέξει σὲ ἕνα κήρυγμά του:
«Ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακῶν, ἔχουμε
τώρα τελευταία στὴν Ἑλλάδα ἕνα
καινούργιο φροῦτο, τὸν Παπισμό.
Ὁ Παπισμὸς εἶναι θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ναὶ ... Τί ἐστὶ Παπισμός;
Σύνολον αἱρέσεων. Καὶ φοβᾶμαι
δυστυχῶς, ὅτι θὰ δοῦμε στὴν Μη-
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λεσαν τοὺς προεδρικοὺς ὑποψήφιους στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2017 νὰ ὑποστηρίξουν «τὶς παραδοσιακὲς οἰκογενειακὲς ἀξίες». Οἱ διαδηλωτὲς
κρατοῦσαν πανὸ ποὺ ἔγραφαν «ὁ
πατέρας καὶ ἡ μητέρα εἶναι κληρονομιά» κατευθυνόμενοι πρὸς τὸν
Πύργο τοῦ Ἄιφελ (Ὀρθόδοξος Τύπος, 2-12-2016, σελὶς 2). Στὴν Ἑλλάδα ὁ ∆ῆμος Ἀθηναίων καὶ ὁ ∆ῆμος
Θεσσαλονίκης συμμετέχει εἰς τὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Στὴν
δὲ Βουλὴ ποὺ τὴν ὀνομάζουν Ναὸ
τῆς ∆ημοκρατίας νὰ φιλιοῦνται στὰ
θεωρεῖα τῆς Βουλῆς. Νὰ τοὺς χαίρονται ὅσοι τοὺς ἐψήφισαν.

σεῖς πήγατε στὴν ἀγορά: 0.50 €. Γιὰ
τὰ σκουπίδια ποὺ πέταξα: 1,00 €.
Γιὰ τοὺς καλοὺς βαθμοὺς ποὺ πῆρα
στὸ σχολεῖο: 5,00 €. Γιὰ τὰ ξύλα ποὺ
ἔφερα ἀπὸ τὴν ἀποθήκη γιὰ τὸ τζάκι: 2,00 €. Μοῦ ὀφείλεις συνολικὰ:
10 €. Ἡ μητέρα του τὸν κοίταξε, πῆρε τὸ στύλο, ἀναποδογύρισε τὸ
χαρτὶ καὶ ξεκίνησε νὰ γράφει: Γιὰ
τοὺς ἐννιὰ μῆνες ποὺ ἤσουν στὴν
κοιλιά μου, ὅσο ἤμουν ἔγκυος: καμία χρέωση. Γιὰ ὅλα τὰ βράδια ποὺ
ξενύχτησα, ἐνῶ ἤσουν ἄρρωστος:
καμία χρέωση. Γιὰ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς καὶ τὶς στεναχώριες ποὺ
μοῦ προκάλεσες: καμία χρέωση. Γιὰ
τὰ παιχνίδια, τὸ φαγητό, τὰ ροῦχα:
καμία χρέωση. Γιὰ τὸν χρόνο ποὺ
ξόδεψα γιὰ βόλτες στὸ πάρκο: καμία χρέωση. Γιὰ τὴν βοήθεια στὸ διάβασμα: καμία χρέωση. Ἂν τὰ ἀθροίσεις, τὸ κόστος τῆς ἀγάπης μου εἶναι μηδενικό! Ὅταν τὸ παιδὶ διάβασε ὅτι εἶχε γράψει ἡ μητέρα του, ἔτρεξαν δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια του,
πῆρε τὸ στύλο καὶ ἔγραψε μὲ μεγάλα γράμματα στὸ χαρτί: «Ἐξοφλήθη
πλήρως». (Πηγή: agiameteora.net)

ΧΑΝΟΥΚΑ

ΟΓΚΩ∆ΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟ∆ΟΜΙΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Η « ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ» προώθησης τοῦ
σοδομισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο καλὰ
κρατεῖ! Ἡ μία χώρα μετὰ τὴν ἄλλη
ἀναγνωρίζουν σκανδαλώδη δικαιώματα στοὺς ὁμοφυλόφιλους παρὰ
τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις ὅσων θέλουν νὰ ζοῦν φυσιολογικὰ καὶ νὰ
προστατεύουν τὴν παραδοσιακὴ
δομὴ τῆς οἰκογένειας. Πρόσφατα εἴχαμε στὴν Γαλλία διαμαρτυρία δεκάδων χιλιάδων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι
διαδήλωσαν τὴν ἀντίθεσή τους στὸ
«γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ κά-

Τὸ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ ἀνακοίνωση τοῦ «Κεντρικοῦ ἰσραηλιτικοῦ
Συμβουλίου Ἑλλάδος» γιατί τὸ ἀπέκρυψε σύμπας ὁ Τύπος: Τὴν Τετάρτη 28 ∆εκεμβρίου 2016 ὁ ἄθεος ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου παρέστη στὸ ἄναμμα τῶν πέντε κεριῶν τῆς Χανουκᾶ (σὲ ἄλλη ἔκδοση ἐφημερίδας ἀναφέρει ὅτι παρέστη καὶ τὸ στέλεχος τῶν ΑΝΕΛ
Τέρενς Κουίκ), ποὺ ἔγινε στὴ Συναγωγὴ τοῦ Κεραμεικοῦ! ... Ὡς γνωστόν, ἡ Χανουκὰ εἶναι τὰ Χριστού-
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ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ
νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ. θὰ
ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν «παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;» καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!
... Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων
θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τοὺς κάποια ποὺ νὰ
τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη
τοὺς εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ
φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.
Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο
παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίας,
τοῦ Χριστοῦ, τὸ
Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια
αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε
δίνετε τέτοιου
εἴδους ὁδηγίες
στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο
ὑπηρετεῖτε; Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεμπιπτόντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὕπηρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον.
Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς
μόνον ἔκπληξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;
Μετὰ τιμῆς,
Καραβασίλη ∆ιαμαντούλα,
Παιδίατρος

στιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει
νὰ βάζετε ὅρους στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.
Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα
νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ
ἔχετε Κοράνιο ἡ κάθε σύμβολο ποὺ
σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως «νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι», δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκ ονται σ τ ὴ ν
Ἑλλάδα. Ἄρα
ὀφείλουν νὰ
δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ
θρήσκευμά μας.
Ἔχω ταξιδέψει
σὲ πολλὲς χῶρες
τοῦ ἐξωτερικοῦ
μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ
σεβάστηκα ἀπόλυτα. ∆ὲν εἶχα τὴν
ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια
τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ
νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός
μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ
δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες,
Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν
στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν
πραγματικὰ τὰ πιστεύω τους.
Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς
ποὺ σκεφθήκατε; Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς
ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ!!!
ΚΡΑΤΑΤΕ
ΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!
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ΑΥΤΑ ΜΗΝ ΤΑ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ!
(Συνέχεια τοῦ τεύχους Ἰανουαρίου)
τσά, στὴν Μοσχοπόλη, στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὸ Λεσκοβίκι, οἱ Βορειοηπειρῶτες πανηγυρίζουν τὴ λευτεριά
τους. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια ὑποδέχονται τὸν Ἑλληνικὸ στρατό. Οἱ
καμπάνες κτυπᾶνε χαρμόσυνα. Ἡ
γαλανόλευκη κυματίζει παντοῦ. Νὰ
ὅμως, ποὺ δὲν συμμερίζονται τούτη
τὴ χαρὰ τῶν Ἑλλήνων ἡ Ἰταλία κι’
ἡ Αὐστρία. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Τὸ
ὄνειρό τους ἀπὸ παλιὰ ἦταν, πῶς
νὰ κατέβουν πρὸς τὰ νότια καὶ νὰ
βγοῦν στὴν Μεσόγειο μέσω τῆς Ἀδριατικῆς θάλασσας.
∆ὲν τοὺς συμφέρει,
λοιπόν, νὰ ὑπάρχει
μιὰ Ἑλλάδα ἰσχυρή,
ποὺ θὰ φτάνει ὡς πάνω στὴν Αὐλώνα. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ μεταξύ τους ἡ Ἰταλία καὶ
ἡ Αὐστρία δὲν συμφωνοῦν στὴ μοιρασιὰ
βρέθηκε μία ἄλλη
«λ ύ σ η» . Ἀ π ο φ α σ ίσθηκε νὰ ἱδρυθεῖ ἀνεξάρ τ ητο ἀ λ β α ν ι κ ὸ
κράτος, ὅσο γινόταν
πιὸ μεγάλο. Ἔτσι, μετὰ τὸ τέλος τοῦ Α΄
Βαλκανικοῦ πολέμου στὶς 11 Αὐγούστου 1913 ἡ ∆ιάσκεψη ποὺ ἔγινε
στὸ Λονδίνο ἀπὸ τοὺς πρεσβευτὲς
τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων χάραξε τὰ
νότια σύνορα τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὸ
ἀκρωτήρι Φτελιὰ ὡς τὴν Κορυτσά.
Μὲ αὐτὸν τὸν ἄδικο τρόπο, πόλεις
πέρα γιὰ πέρα Ἑλληνικές, ὅπως ἡ
Χιμάρα, τὸ ∆ελβίνο, τὸ Ἀργυρόκαστρο, ἡ Πρεμετή, ἡ Κορυτσά, ξαφνικὰ βρέθηκαν στὴν ἐπικράτεια τῆς
Ἀλβανίας! Τὸ ἀδίκημα τοῦτο τῆς
Εὐρωπαϊκῆς διπλωματίας ἦταν ἀπὸ

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: Ἕνας ἄλλος
σπουδαῖος πνευματικὸς φάρος εἶναι
τὸ Ἀργυροκάστρο. Κι’ ἐδῶ, ἀπὸ τὸ
1650 μ.Χ. λειτουργοῦν ἑλληνικὰ
σχολειὰ ὀργανωμένα θαυμάσια. Ἀκολουθοῦν τὰ πιὸ τελευταία παιδαγωγικὰ συστήματα στὴ διδασκαλία,
αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόζονταν καὶ στὰ
μεγάλα πνευματικὰ κέντρα, ὅπως
στὴ Μοσχοπόλη στὰ Γιάννενα. Τὸ
1861 ἱδρύεται καὶ τὸ πρῶτο παρθεναγωγεῖο στὸ Ἀργυροκάστρο μὲ
150 μαθήτριες καὶ ἀργότερα λειτουργεῖ τὸ πρῶτο Νηπιαγωγεῖο. Ἀλλὰ καὶ
στὶς ἄλλες περιοχὲς ὅπως τῆς Πρεμετῆς τοῦ
∆ελβίνου, βρίσκονταν
σὲ ἀκμὴ τὰ Ἑλληνικὰ
σχολεῖα. Μαζὶ μὲ τοῦ
Ἀργυροκάστρου τὰ
ὑπολογίζουν σὲ 200
μὲ 9.000 μαθητὲς καὶ
140 δασκάλους. Ἐνῶ
σὲ ὅλη τὴ Β. Ἤπειρο
λειτουργοῦσαν μονάχα 7 τουρκικὰ σχολεῖα κι’ ἕνα ἀλβανικό.
Πρὶν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους ἕνα ἦταν ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος. Τὸ
ὄνομα Βόρεια Ἤπειρος δὲν ὕπηρχε.
Ἀφοῦ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος ἀπὸ
τὴν Ἄρτα ὡς πάνω στὸ Γενοῦσο ποταμὸ ἦταν μία διοικητική, πολιτιστικὴ κι οἰκονομικὴ ἑνότητα μὲ κέντρο της τὰ Γιάννενα. Τὰ πράγματα
ἄλλαξαν ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ
1913. Τότε ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐλευθέρωσε τὰ Γιάννενα καὶ νικητὴς ἔδιωξε τὸν ἐχθρὸ ὡς πάνω
ψηλὰ στὴν Αὐλώνα. Ὕστερα ἀπὸ
400 χρόνια σκλαβιᾶς, στὴν Κορυ-
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σκοβίκι ποὺ ἔμεναν στὴν Ἀμερική,
διαμαρτυρήθηκαν μὲ ὑπομνήματά
τους. Ἔτσι ἀντιδροῦσαν μὲ μιὰ ψυχὴ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες, ντόπιοι
καὶ ξενητεμένοι. Μὰ καὶ οἱ ξένοι, ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀντικειμενικὰ παρακολουθοῦσαν κι’ ἔκριναν, νὰ τί ἔγραφαν: «Τὰ ἐδάφη ποὺ ἡ Ρώμη θὰ
ἤθελε νὰ περιληφθοῦν στὴν μέλλουσα Ἀλβανία, εἶναι ἑστία ἀκατάβλητου Ἑλληνισμοῦ» (Ὁ διάσημος Γάλλος, Ρενὲ Πυῶ, τὸ 1913 στὴν ἐφημερίδα «Χρόνος»). Μά, γιὰ νὰ βρεῖ ἡ
φωνὴ τῆς ἀλήθειας ἀνταπόκριση
στὶς καρδιές, ἀναζητάει νὰ εἶναι ἁγνές, ἀμερόληπτες, εἰλικρινεῖς. Κι’ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔλειπε καὶ τότε ἀπὸ
τὶς Μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς ∆υνάμεις,
ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει καὶ σήμερα καὶ σὲ κάθε ἐποχή. Γι’ αὐτὸ κι’ ἡ
πανανθρώπινη ἱστορία ἔχει πολλὲς
σελίδες γραμμένες μὲ τὴν ἀδικία, τὸ
συμφέρον, τὴν ἀπάτη.
(Συνεχίζεται στὸ τεῦχος Μαρτίου)

τὰ πιὸ φοβερά! Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση διαμαρτύρεται ἔντονα. Ἀναγκάζονται τότε οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ
στείλουν ἐπὶ τόπου μία διεθνῆ ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ ἐξακριβώσει τὴν ἐθνικότητα τῶν περιοχῶν
αὐτῶν τῆς Βορ. Ἠπείρου. Ἀπὸ τὴν
ἐπιτροπὴ οἱ πιὸ μισέλληνες ἦταν οἱ
ἀντιπρόσωποι τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς
Ἰταλίας. Γι’ αὐτὸ κι’ ἔρχεται τὸ δίκαιο παράπονο σὲ μᾶς σήμερα. Γιατί ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ἔρευνας
στὴν Β. Ἤπειρο ἔκρινε τόσο κοντόφθαλμα καὶ μεροληπτικά; Πῶς δὲν
συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνοπρεπῆ
συμπεριφορὰ τῶν κατοίκων της;
Γιατί δὲ θέλησε νὰ σκύψει πιὸ βαθιὰ γιὰ νὰ ἀφουγκραστεῖ τοὺς παλμοὺς τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ; (Τὸ ταξίδι μας, γράφει ὁ συνταγματάρχης Λαλεμᾶν, ποὺ ἀντιπροσώπευε στὴν ἐπιτροπὴ ἔρευνας
τὴν Γαλλία, ἀπὸ τὸ Λεσκοβίκι ὡς τὸ
Ἀργυρόκαστρο ἦταν γεμάτο συγκινήσεις. Φοβερὴ κακοκαιρία ἐπικρατοῦσε καὶ προχωρούσαμε νύχτα.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ γύρω χωριὰ ὅλα
ἦταν κατεβασμένα στὸ δρόμο. Οἱ
κάτοικοι ἀναστατωμένοι... Σὲ ἕνα
σημεῖο οἱ γυναῖκες μᾶς ἔφραξαν τὸ
δρόμο φωνάζοντας ἀπελπισμένα:
«Ἢ ἕνωση ἢ θάνατος. Σκοτῶστε
μας, χίλιες φορές!» Σὰν φτάσαμε τέλος στὸ Ἀργυρόκαστρο, τρεῖς ὁλόκληρες μέρες γίνονταν συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια ἐπιβλητικὰ
κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρά μας. Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ δακρυσμένα ὕψωναν πρὸς τὸ μέρος μας τὰ χέρια
καὶ μᾶς ἱκέτευαν νὰ μὴν τοὺς παραδώσουμε στὰ χέρια τῶν βάρβαρων
Ἀλβανῶν. Εἴμαστε Ἕλληνες κι’
Ἕλληνες θέλουμε νὰ πεθάνουμε,
μᾶς ἱκέτευαν». Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ πῶς οἱ ἀλβανόφωνοι
Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ καὶ Λε-

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ἕνα μικρὸ ἀγόρι πῆγε στὴν κουζίνα ὅπου ἡ μητέρα του ἑτοίμαζε φαγητό, καὶ τῆς ἔδωσε ἕνα κομμάτι
χαρτὶ στὸ ὁποῖο εἶχε γράψει κάποια
πράγματα. Ἡ μητέρα του, ἀφοῦ
στέγνωσε τὰ χέρια της, ξεκίνησε νὰ
διαβάζει τὸ χαρτί: Γιὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ δωματίου μου αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα: 1,00 €. Γιὰ τὰ ψώνια ποὺ
ἔκανα: 0.50 €. Γιὰ τὸ ὅτι φρόντισα
τὸ παιδὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐνῶ ἐ-
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∆ελβίνου, βρίσκονταν
σὲ ἀκμὴ τὰ Ἑλληνικὰ
σχολεῖα. Μαζὶ μὲ τοῦ
Ἀργυροκάστρου τὰ
ὑπολογίζουν σὲ 200
μὲ 9.000 μαθητὲς καὶ
140 δασκάλους. Ἐνῶ
σὲ ὅλη τὴ Β. Ἤπειρο
λειτουργοῦσαν μονάχα 7 τουρκικὰ σχολεῖα κι’ ἕνα ἀλβανικό.
Πρὶν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους ἕνα ἦταν ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος. Τὸ
ὄνομα Βόρεια Ἤπειρος δὲν ὕπηρχε.
Ἀφοῦ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος ἀπὸ
τὴν Ἄρτα ὡς πάνω στὸ Γενοῦσο ποταμὸ ἦταν μία διοικητική, πολιτιστικὴ κι οἰκονομικὴ ἑνότητα μὲ κέντρο της τὰ Γιάννενα. Τὰ πράγματα
ἄλλαξαν ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ
1913. Τότε ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐλευθέρωσε τὰ Γιάννενα καὶ νικητὴς ἔδιωξε τὸν ἐχθρὸ ὡς πάνω
ψηλὰ στὴν Αὐλώνα. Ὕστερα ἀπὸ
400 χρόνια σκλαβιᾶς, στὴν Κορυ-
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σκοβίκι ποὺ ἔμεναν στὴν Ἀμερική,
διαμαρτυρήθηκαν μὲ ὑπομνήματά
τους. Ἔτσι ἀντιδροῦσαν μὲ μιὰ ψυχὴ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες, ντόπιοι
καὶ ξενητεμένοι. Μὰ καὶ οἱ ξένοι, ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀντικειμενικὰ παρακολουθοῦσαν κι’ ἔκριναν, νὰ τί ἔγραφαν: «Τὰ ἐδάφη ποὺ ἡ Ρώμη θὰ
ἤθελε νὰ περιληφθοῦν στὴν μέλλουσα Ἀλβανία, εἶναι ἑστία ἀκατάβλητου Ἑλληνισμοῦ» (Ὁ διάσημος Γάλλος, Ρενὲ Πυῶ, τὸ 1913 στὴν ἐφημερίδα «Χρόνος»). Μά, γιὰ νὰ βρεῖ ἡ
φωνὴ τῆς ἀλήθειας ἀνταπόκριση
στὶς καρδιές, ἀναζητάει νὰ εἶναι ἁγνές, ἀμερόληπτες, εἰλικρινεῖς. Κι’ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔλειπε καὶ τότε ἀπὸ
τὶς Μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς ∆υνάμεις,
ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει καὶ σήμερα καὶ σὲ κάθε ἐποχή. Γι’ αὐτὸ κι’ ἡ
πανανθρώπινη ἱστορία ἔχει πολλὲς
σελίδες γραμμένες μὲ τὴν ἀδικία, τὸ
συμφέρον, τὴν ἀπάτη.
(Συνεχίζεται στὸ τεῦχος Μαρτίου)

τὰ πιὸ φοβερά! Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση διαμαρτύρεται ἔντονα. Ἀναγκάζονται τότε οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ
στείλουν ἐπὶ τόπου μία διεθνῆ ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ ἐξακριβώσει τὴν ἐθνικότητα τῶν περιοχῶν
αὐτῶν τῆς Βορ. Ἠπείρου. Ἀπὸ τὴν
ἐπιτροπὴ οἱ πιὸ μισέλληνες ἦταν οἱ
ἀντιπρόσωποι τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς
Ἰταλίας. Γι’ αὐτὸ κι’ ἔρχεται τὸ δίκαιο παράπονο σὲ μᾶς σήμερα. Γιατί ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ἔρευνας
στὴν Β. Ἤπειρο ἔκρινε τόσο κοντόφθαλμα καὶ μεροληπτικά; Πῶς δὲν
συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνοπρεπῆ
συμπεριφορὰ τῶν κατοίκων της;
Γιατί δὲ θέλησε νὰ σκύψει πιὸ βαθιὰ γιὰ νὰ ἀφουγκραστεῖ τοὺς παλμοὺς τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ; (Τὸ ταξίδι μας, γράφει ὁ συνταγματάρχης Λαλεμᾶν, ποὺ ἀντιπροσώπευε στὴν ἐπιτροπὴ ἔρευνας
τὴν Γαλλία, ἀπὸ τὸ Λεσκοβίκι ὡς τὸ
Ἀργυρόκαστρο ἦταν γεμάτο συγκινήσεις. Φοβερὴ κακοκαιρία ἐπικρατοῦσε καὶ προχωρούσαμε νύχτα.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ γύρω χωριὰ ὅλα
ἦταν κατεβασμένα στὸ δρόμο. Οἱ
κάτοικοι ἀναστατωμένοι... Σὲ ἕνα
σημεῖο οἱ γυναῖκες μᾶς ἔφραξαν τὸ
δρόμο φωνάζοντας ἀπελπισμένα:
«Ἢ ἕνωση ἢ θάνατος. Σκοτῶστε
μας, χίλιες φορές!» Σὰν φτάσαμε τέλος στὸ Ἀργυρόκαστρο, τρεῖς ὁλόκληρες μέρες γίνονταν συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια ἐπιβλητικὰ
κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρά μας. Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ δακρυσμένα ὕψωναν πρὸς τὸ μέρος μας τὰ χέρια
καὶ μᾶς ἱκέτευαν νὰ μὴν τοὺς παραδώσουμε στὰ χέρια τῶν βάρβαρων
Ἀλβανῶν. Εἴμαστε Ἕλληνες κι’
Ἕλληνες θέλουμε νὰ πεθάνουμε,
μᾶς ἱκέτευαν». Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ πῶς οἱ ἀλβανόφωνοι
Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ καὶ Λε-

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ἕνα μικρὸ ἀγόρι πῆγε στὴν κουζίνα ὅπου ἡ μητέρα του ἑτοίμαζε φαγητό, καὶ τῆς ἔδωσε ἕνα κομμάτι
χαρτὶ στὸ ὁποῖο εἶχε γράψει κάποια
πράγματα. Ἡ μητέρα του, ἀφοῦ
στέγνωσε τὰ χέρια της, ξεκίνησε νὰ
διαβάζει τὸ χαρτί: Γιὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ δωματίου μου αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα: 1,00 €. Γιὰ τὰ ψώνια ποὺ
ἔκανα: 0.50 €. Γιὰ τὸ ὅτι φρόντισα
τὸ παιδὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐνῶ ἐ-

7

λεσαν τοὺς προεδρικοὺς ὑποψήφιους στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2017 νὰ ὑποστηρίξουν «τὶς παραδοσιακὲς οἰκογενειακὲς ἀξίες». Οἱ διαδηλωτὲς
κρατοῦσαν πανὸ ποὺ ἔγραφαν «ὁ
πατέρας καὶ ἡ μητέρα εἶναι κληρονομιά» κατευθυνόμενοι πρὸς τὸν
Πύργο τοῦ Ἄιφελ (Ὀρθόδοξος Τύπος, 2-12-2016, σελὶς 2). Στὴν Ἑλλάδα ὁ ∆ῆμος Ἀθηναίων καὶ ὁ ∆ῆμος
Θεσσαλονίκης συμμετέχει εἰς τὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Στὴν
δὲ Βουλὴ ποὺ τὴν ὀνομάζουν Ναὸ
τῆς ∆ημοκρατίας νὰ φιλιοῦνται στὰ
θεωρεῖα τῆς Βουλῆς. Νὰ τοὺς χαίρονται ὅσοι τοὺς ἐψήφισαν.

σεῖς πήγατε στὴν ἀγορά: 0.50 €. Γιὰ
τὰ σκουπίδια ποὺ πέταξα: 1,00 €.
Γιὰ τοὺς καλοὺς βαθμοὺς ποὺ πῆρα
στὸ σχολεῖο: 5,00 €. Γιὰ τὰ ξύλα ποὺ
ἔφερα ἀπὸ τὴν ἀποθήκη γιὰ τὸ τζάκι: 2,00 €. Μοῦ ὀφείλεις συνολικὰ:
10 €. Ἡ μητέρα του τὸν κοίταξε, πῆρε τὸ στύλο, ἀναποδογύρισε τὸ
χαρτὶ καὶ ξεκίνησε νὰ γράφει: Γιὰ
τοὺς ἐννιὰ μῆνες ποὺ ἤσουν στὴν
κοιλιά μου, ὅσο ἤμουν ἔγκυος: καμία χρέωση. Γιὰ ὅλα τὰ βράδια ποὺ
ξενύχτησα, ἐνῶ ἤσουν ἄρρωστος:
καμία χρέωση. Γιὰ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς καὶ τὶς στεναχώριες ποὺ
μοῦ προκάλεσες: καμία χρέωση. Γιὰ
τὰ παιχνίδια, τὸ φαγητό, τὰ ροῦχα:
καμία χρέωση. Γιὰ τὸν χρόνο ποὺ
ξόδεψα γιὰ βόλτες στὸ πάρκο: καμία χρέωση. Γιὰ τὴν βοήθεια στὸ διάβασμα: καμία χρέωση. Ἂν τὰ ἀθροίσεις, τὸ κόστος τῆς ἀγάπης μου εἶναι μηδενικό! Ὅταν τὸ παιδὶ διάβασε ὅτι εἶχε γράψει ἡ μητέρα του, ἔτρεξαν δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια του,
πῆρε τὸ στύλο καὶ ἔγραψε μὲ μεγάλα γράμματα στὸ χαρτί: «Ἐξοφλήθη
πλήρως». (Πηγή: agiameteora.net)

ΧΑΝΟΥΚΑ

ΟΓΚΩ∆ΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟ∆ΟΜΙΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Η « ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ» προώθησης τοῦ
σοδομισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο καλὰ
κρατεῖ! Ἡ μία χώρα μετὰ τὴν ἄλλη
ἀναγνωρίζουν σκανδαλώδη δικαιώματα στοὺς ὁμοφυλόφιλους παρὰ
τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις ὅσων θέλουν νὰ ζοῦν φυσιολογικὰ καὶ νὰ
προστατεύουν τὴν παραδοσιακὴ
δομὴ τῆς οἰκογένειας. Πρόσφατα εἴχαμε στὴν Γαλλία διαμαρτυρία δεκάδων χιλιάδων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι
διαδήλωσαν τὴν ἀντίθεσή τους στὸ
«γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ κά-

Τὸ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ ἀνακοίνωση τοῦ «Κεντρικοῦ ἰσραηλιτικοῦ
Συμβουλίου Ἑλλάδος» γιατί τὸ ἀπέκρυψε σύμπας ὁ Τύπος: Τὴν Τετάρτη 28 ∆εκεμβρίου 2016 ὁ ἄθεος ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου παρέστη στὸ ἄναμμα τῶν πέντε κεριῶν τῆς Χανουκᾶ (σὲ ἄλλη ἔκδοση ἐφημερίδας ἀναφέρει ὅτι παρέστη καὶ τὸ στέλεχος τῶν ΑΝΕΛ
Τέρενς Κουίκ), ποὺ ἔγινε στὴ Συναγωγὴ τοῦ Κεραμεικοῦ! ... Ὡς γνωστόν, ἡ Χανουκὰ εἶναι τὰ Χριστού-
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ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ
νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ. θὰ
ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν «παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;» καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!
... Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων
θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τοὺς κάποια ποὺ νὰ
τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη
τοὺς εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ
φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.
Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο
παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίας,
τοῦ Χριστοῦ, τὸ
Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια
αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε
δίνετε τέτοιου
εἴδους ὁδηγίες
στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο
ὑπηρετεῖτε; Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεμπιπτόντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὕπηρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον.
Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς
μόνον ἔκπληξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;
Μετὰ τιμῆς,
Καραβασίλη ∆ιαμαντούλα,
Παιδίατρος

στιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει
νὰ βάζετε ὅρους στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.
Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα
νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ
ἔχετε Κοράνιο ἡ κάθε σύμβολο ποὺ
σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ ∆ημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως «νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι», δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκ ονται σ τ ὴ ν
Ἑλλάδα. Ἄρα
ὀφείλουν νὰ
δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ
θρήσκευμά μας.
Ἔχω ταξιδέψει
σὲ πολλὲς χῶρες
τοῦ ἐξωτερικοῦ
μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ
σεβάστηκα ἀπόλυτα. ∆ὲν εἶχα τὴν
ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια
τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ
νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός
μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ
δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες,
Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν
στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν
πραγματικὰ τὰ πιστεύω τους.
Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς
ποὺ σκεφθήκατε; Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς
ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ!!!
ΚΡΑΤΑΤΕ
ΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!
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ἀκολουθεῖ τὸ λεγόμενον παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ
Χριστούγεννα ἐκεῖ ἑορτάζονται 13
ἡμέρες ἀργότερον (Ὀρθόδοξος Τύπος 30-12-16, σελὶς 4).

ταν παλαιότερα. Εὐχαριστῶ μέσα
ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ εἶναι
προστάτης σὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά
μας.
Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ
Ἐ.Κ. Ἀθήνα.

Η ΗΡΩΑΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
Ἡ παιδίατρος ∆ιαμαντούλα Καραβασίλη ἦταν ἡ γιατρὸς ποὺ ἀνέδειξε τὸ θέμα μὲ τὴν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Πάτρων.
∆ιαβάστε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε ἀποστείλει:
Πρὸς κ. ∆ιοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη ∆ιαμαντούλα,
περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς.
17 ∆εκεμβρίου 2016
Ἀξιότιμε κ. ∆ιοικητή,
Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἀνῆκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς
χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι
ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ
λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε
∆ημοκρατικὸ Πολίτευμα. Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ
ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ
ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας
του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας
τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Πελοπόννησος» τυχαῖα, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς
ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικὸ τοῦ
ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα
τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. ∆ὲν εἶναι. Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω
στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ.
Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός
σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς
Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χρι-

ΕΡΤ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ἐκεῖ εἰς τὴν ΕΡΤ ποιὸς κάνει «κουμάντο». Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ
αὐτὸ τὸ κανάλι; Παπικοί, Σιωνισταί, ἢ ἄνθρωποι ποὺ νομίζουν ὅτι
ὅσοι τοὺς παρακολουθοῦν τρώγουν
κουτόχορτο; Ἀναφέρονται εἰς τὰ
Χριστούγεννα καὶ ὄπισθεν της ἐκφωνήτριας φαίνεται ὁτιδήποτε ἐκτὸς ἀπὸ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ! Φαίνεται ὁ αἱρεσιάρχης καὶ σφετεριστὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Θρόνου τῆς Ρώμης
Φραγκίσκος, τὸ Ἐθνικὸν σύμβολον
τῶν Ἑβραίων καὶ ἐκεῖνο τὸ ξωτικὸν
μὲ τὰ ἐρυθρὰ ἐνδύματα! Ἂν δὲ κάποιος ἔχει τὴν ὑπομονὴν νὰ παρακολουθήση καὶ τὴν εἴδησιν, τότε θὰ
ἀκούση καὶ ἐξωφρενικᾶς ἀνακρίβειας! Μᾶς λέγει ὅτι ἐορτάσθησαν
τὰ Χριστούγεννα καὶ εἰς τὴν Βασιλικὴν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεὲμ καὶ
μᾶς δείχνει τὸν Λατινικὸν ναὸν καὶ
τοὺς αἱρετικοὺς Λατίνους νὰ πραγματοποιοῦν ἐκεῖ τὴν ... φιέστα τους!
Ὑπάρχει κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάγεται ἡ Βασιλικὴ τῆς Γεννήσεως,
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γεννα τῶν Ἑβραίων, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῶν Σιωνιστῶν
Μακκαβαίων ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς!
... Σύμφωνα μὲ τὸ Κ.Ι.Σ.Ε. ὁ ἄθεος
Γαβρόγλου παρέστη στὸ ἄναμμα
τῶν 5 κεριῶν τῆς Χανουκᾶ κατόπιν
προσκλήσεως τῆς «Ἰσραηλιτικῆς
Κοινότητας τῶν Ἀθηνῶν» καὶ ἀντάλλαξε εὐχὲς μὲ τοὺς Ἑβραίους τῆς
Ἀθήνας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Κ.Ι.Σ.Ε. «τὸ ἄναμμα τῶν πέντε κεριῶν τῆς Χανουκᾶ συμβολίζει
τὴν ἐλπίδα νὰ ὑπάρχει παντοῦ τὸ
φῶς τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλους». Φυσικά,
οἱ Ἑβραῖοι κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ
νὰ μὴ μᾶς σκανδαλίσουν: Ἀνοῖξτε
ὁποιαδήποτε ἐγκυκλοπαίδεια θέλετε καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἡ Χανουκὰ συμβολίζει τὴν νίκη τοῦ Φωτὸς (Ἑβραϊσμὸς) ἐπὶ τοῦ Σκότους (Ἑλληνισμὸς) (Ἐφημερίδα Στόχος 5-1-2017)

τρόπολι (τῶν Ἀθηνῶν) – ἐγὼ δὲν
πηγαίνω στὴν Μητρόπολι – θὰ δῆτε
στὴν ἐπίσημη ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου, μπροστὰ – μπροστά, πρώτον ...
σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερὰ τοῦ τὰ κολωτᾶ, ἕναν καρδινάλιο, νὰ στέκεται
δίπλα στὸν πρωθυπουργό, δὲν ξέρω
ποιὸς θὰ εἶναι τότε ... 45 χρόνια ἀργότερα, ἡ προφητεία τοῦ μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη ἐπαληθεύτηκε. Τὴν Κυριακὴ 1η Ἰανουαρίου 2017 στὴν Πρωτοχρονιάτικη
∆οξολογία ποὺ ἔγινε στὴν Μητρόπολι τῶν Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ
Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας, τοῦ
Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως,
παρέστησαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν
ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανικῶν ∆ογμάτων μὲ ἐπικεφαλῆς ἕναν
ρωμαιοκαθολικὸ Καρδινάλιο καὶ
ἐκπροσώπους τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας τῶν Μονοφυσιτῶν καὶ
τῶν Προτεσταντῶν. Ραββίνο δὲν διακρίναμε, προφανῶς, γιατί ἀρνήθηκε τὴν πρόσκληση τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιραββίνος
Ἀθηνῶν Γκαβριὲλ Νεγρίν. (Ἐφημερίδα Στόχος 5-1-2017, σελὶς 12)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ
Ο ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ 2ο
ΚΟΜΜΑΤΙ
Τ ὴν Παρασκευὴ 30 ∆εκεμβρίου
2016 στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο
τῆς Πλάκας ἔγινε ἡ καθιερωμένη
κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, παρουσία τριῶν ἀθέων Συριζαίων ὑπουργῶν: Τοῦ
Κώστα Γαβρόγλου τῆς Παιδείας,
τοῦ Γιάννη Μουζάλα τῆς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῆς Λυδίας
Κονιόρδου τοῦ Πολιτισμοῦ. ∆ΕΝ
ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ: Σύμφωνα μὲ
τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Α.Π.Ε., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ΕΝ ἔκοψε τὸ πρῶτο κομ-

Στὶς 6 Φεβρουαρίου 1972, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης εἶχε πεῖ τὰ ἑξῆς ἐπὶ λέξει σὲ ἕνα κήρυγμά του:
«Ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακῶν, ἔχουμε
τώρα τελευταία στὴν Ἑλλάδα ἕνα
καινούργιο φροῦτο, τὸν Παπισμό.
Ὁ Παπισμὸς εἶναι θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ναὶ ... Τί ἐστὶ Παπισμός;
Σύνολον αἱρέσεων. Καὶ φοβᾶμαι
δυστυχῶς, ὅτι θὰ δοῦμε στὴν Μη-
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τὴ σκηνοθετικὴ ματιὰ τοῦ Γιάννη
Ἀϊβάζη! ∆ὲν ὑπάρχουν λόγια γιὰ νὰ
περιγράψει κανεὶς τὸ χάλι μας, γιὰ
τὸ ὁποῖο ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι
εἴμαστε ἐμεῖς ... Γιὰ νὰ δοῦμε τώρα
πόσο ... ἀνθρωπιστικὰ θὰ φερθοῦν
οἱ Ἕλληνες ἠθοποιοὶ ποὺ θὰ τοὺς
παίρνουν τὶς δουλειὲς καὶ στὸ θεατρικὸ σανίδι; (Στόχος 26-1-2017, σελὶς 5) Σημείωση: Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, διότι οἱ καταστροφὲς καὶ οἱ λεηλασίες, δυστυχῶς εἶναι τὸ μόνο διαχρονικὸ τουρκικὸ σήριαλ, γιὰ νὰ
μὴν ξεχνιόμαστε.

μάτι τῆς Βασιλόπιτας γιὰ τὸν Χριστό, ὅπως ἔκανε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἀλλὰ γιὰ τὸν ΑΘΕΟ ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου! ΚΑΙ τὸ δεύτερο κομμάτι τῆς
Βασιλόπιτας, γιὰ ποιὸν νομίζετε ὅτι
τὸ ἔκοψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Γιὰ τοὺς
Πρόσφυγες, δηλαδὴ γιὰ τοὺς εἰσβολεῖς ἰσλαμιστὲς καὶ τὸ παρέλαβε γεμάτος χαρὰ ὁ Γιάννης ὁ Μουζάλας.
(Ἐφημ. Στόχος, 5-1-17, σέλ.12)
ΚΙ’ ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ!

ΓΙΑΤΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ;;
Ἀπίστευτο κι’ ὅμως ἀληθινό: Τὸ Ἑβραϊκῆς ἰδιοκτησίας «Καζίνο Λουτρακίου» χρωστᾶ πάνω ἀπὸ 24 ἑκατ. Εὐρὼ στὸ ΙΚΑ, ποσὸ-ρεκὸρ
ποὺ τὸ κατατάσσει πρῶτο στὸν κατάλογο τῶν μεγαλύτερων ὀφειλετῶν τοῦ «Ἱδρύματος Κοινωνικῶν
Ἀσφαλίσεων»! ... Τὸ ἐδῶ καὶ 21 χρόνια ἰσραηλινῶν συμφερόντων «Καζίνο Λουτρακίου» οὐσιαστικὰ κατάργησε τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές,
καθὼς ἀπὸ τὸ 2011 σταμάτησε νὰ
πληρώνει, χωρὶς ὅμως τὸ ΙΚΑ ἢ κάποιος ἄλλος ἁρμόδιος νὰ προχωρήσει σὲ μέτρα ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης, ὅπως θὰ εἶχε συμβεῖ γιὰ ὁποιονδήποτε Ἕλληνα πολίτη. (καὶ συνεχίζει τὸ δημοσίευμα). Τὸ ΙΚΑ, ποὺ
ἐξαντλεῖ τὴ σκληρότητά του στὴν
πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων, ὅταν στραγγαλίζει οἰκονομικᾶ μικροοφειλέτες, ἀποδέχεται τὰ ἀλλεπάλληλα «φέσια» τοῦ Καζίνου Λουτρακίου χωρὶς ἐπαρκεῖς δικαιολογίες. ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ: Ἐνῶ τὸ ΙΚΑ μπλοκάρει τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πρώτου τυχόντα ἰδιώτη χρεωφειλέτη, μὲ τὸ
καζίνο Λουτρακίου τηρεῖ ἄλλη τα-

∆ὲν ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ ραγιαδισμὸς τῶν Ἑλλαδιτῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε χρόνια πρὶν ὅταν τὸ MEGAλλο κανάλι ἀποφάσισε νὰ μᾶς ταΐσει τὴν πρώτη προπαγανδιστικὴ σειρὰ γιὰ τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία», τὴν ὁποία ὁ μονίμως ἀγαθιάρης κυρίαρχος λαὸς ἔσπευσε νὰ ἀγκαλιάσει! Ἀπὸ τότε γέμισε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μὲ τουρκικὲς σειρές, μὲ τοὺς καναλάρχες νὰ
τρίβουν τὰ χέρια τους ἐπειδὴ εἶναι
φτηνὸ προϊὸν καὶ φέρνει τηλεθέαση. Τὸ ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν οἱ
στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία
προοδευτικάριοι, δικοί μας ἠθοποιοὶ νὰ πεινᾶνε χωρὶς δουλειά, γιὰ νὰ
κονομᾶνε οἱ τοῦρκοι συνάδελφοί
τους. Καὶ τὸ κακὸ συνεχίζεται, μιᾶς
καὶ φέρνουν ἕναν ἀπὸ τοὺς τούρκους πρωταγωνιστὲς τέτοιων «σήριαλ» νὰ παίξει σὲ θεατρικὴ παράσταση λὲς καὶ χάθηκαν οἱ Ἕλληνες
ἠθοποιοί. Ὅπως μαθαίνουμε ὁ
Μπουρὰκ Χακί, ποὺ κάνουν σὰν
τρελὲς οἱ Ἑλληνίδες, θὰ πρωταγωνιστήσει σὲ θέατρο τῆς Ἀθήνας ὑπὸ
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
ξαντλημένος, στὶς 3 ἡ ὥρα τὸ μεσημέρι πῆγε νὰ κοιμηθεῖ. Ἐγὼ κάποτε
εἶχα ἐπισκεφθεῖ τὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι καὶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μοῦ εἶχε
δώσει ἕνα μικρὸ εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου, καὶ ἕνα βαμβάκι ἐμποτισμένο
στὸ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸ εἶχα δώσει στὸν ἀνηψιό μου καὶ τοῦ εἶπα νὰ προσεύχεται στὸν Ἅγιο γιὰ τὴν ὑγεία του
καὶ τὴν πρόοδό του στὴ σχολή. Τὸ
παιδὶ 4 ἡ ὥρα ἐνῶ κοιμόταν ξύπνησε καὶ μὲ χαρὰ τὸν ἄκουσα νὰ μὲ
φωνάζει «Θεία εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ στὸν ὕπνο μου, ὅπως εἶναι στὴν εἰκόνα πού μου
εἶχες δώσει. Στεκόταν
στὸν ἀέρα κοντὰ στὸ κρεβάτι μου καὶ μοῦ εἶπε «Θὰ
σᾶς βοηθήσω, νὰ κάνετε ὑπομονή». Ἐγώ, μόλις τὸ ἄκουσα συγκινήθηκα πολὺ
καὶ εὐχαρίστησα τὸν ἅγιο
ποὺ δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε
καὶ ἀνταποκρίθηκε στὶς
προσευχές μας. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ ἀδελφός μου ἐπῆγε στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ δεῖ τί κάνει ἡ γυναίκα του καὶ τοῦ εἶπαν οἱ
γείτονες ὅτι ἔχουν εἰδοποιήσει τὴν
ἀστυνομία γιατί τοὺς ἐνοχλοῦσε ἀπὸ τὶς φωνές της. Ἡ ἀστυνομία μὲ
συνεννόηση μὲ τὸν γιατρὸ ποὺ εἶχε
φέρει ὁ ἀδελφός μου τὴν ἐπήγαν σὲ
νευρολογικὴ κλινική! Ἡ βελτίωση
τῆς ὑγείας της ἔγινε πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι ἐπερίμεναν οἱ γιατροί.
Ἐπῆρε ἐξιτήριο καὶ συνέχισε τὴν ἀγωγὴ στὸ σπίτι. Σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀποκαταστάθηκε
πλήρως ἡ ὑγεία της καὶ τώρα εἶναι
πολὺ καλά, εὐτυχισμένη καὶ χαρούμενη μὲ τὴν οἰκογένειά της, ὅπως ἦ-

Μὲ τὴν ἐπιστολή μου πρὸς τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο μᾶς συνέβη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014, ἡ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ μου ἀντιμετώπισε ἕνα πολὺ
σοβαρὸ ψυχολογικὸ πρόβλημα. Λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ τὴν
φροντίδα τῆς ἄρρωστης μητέρας της
ἄρχισε νὰ ἐμφανίζει κάποια συμπτώματα ὅπως νευρικότητα, ἀϋπνία
καὶ μεγάλο ἄγχος. Ὁ ἀδελφός μου ἔφερε γιατρὸ νευρολόγο στὸ σπίτι ὁ
ὁποῖος τῆς ἔδωσε φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τῆς εἶπε νὰ τὸν
ἐνημερώνει γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὑγείας της. Στὴν
ἀρχή, ἔπινε τὰ φάρμακά
της, στὴ συνέχεια ὅμως
δὲν τὰ ἤθελε. Μετὰ ἀπὸ
λίγες ἡμέρες ἄρχισε νὰ φέρεται ἐντελῶς παράλογα,
νὰ πετάει πράγματα τοῦ
σπιτιοῦ της ἔξω στὸ δρόμο, καὶ νὰ περιπλανιέται
γιὰ ὦρες στοὺς δρόμους.
Ἐπήγαινε ὁ ἄνδρας της μὲ
τὸ παιδί του καὶ τὴν ἔφερναν πίσω.
Ἡ γειτονιὰ ποὺ τὴν ἔβλεπε σὲ αὐτὴ
τὴν κατάσταση τὴν λυπόταν πολύ.
Ἡ ζωὴ τους εἶχε γίνει μαρτύριο. Ὁ
ἀδελφός μου ἔφερε καὶ ἄλλο γιατρό, ὁ ὁποῖος μόλις τὴν εἶδε τοῦ εἶπε
ὅτι πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ σὲ Νευρολογικὴ Κλινική. Τότε αὐτὴ ἄρχισε νὰ
φωνάζει ὅτι δὲν θέλει νὰ πάει στὸ
Νοσοκομεῖο καὶ τοὺς ἐδίωξε ἀπὸ τὸ
σπίτι. Μὲ ἐπῆρε τηλέφωνο ἀπὸ τὸ
κινητό του καὶ μὲ ἐνημέρωσε γιὰ
ὅ,τι εἶχε συμβεῖ. Ἐγώ, τοῦ εἶπα νὰ
ἔρθει μὲ τὸ παιδὶ νὰ μείνουν στὸ
σπίτι μου γιὰ ὅσες ἡμέρες ἤθελαν. Ὁ
ἀνηψιός μου, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἐ-
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Μπορεῖ οἱ ἱστορικοὶ νὰ μὴν ἔγραψαν τὰ πολεμικὰ του κατορθώματα, ἔγραψαν ὅμως γιὰ τὴν ἀνιδιοτέλειά του. Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι
πολλοὶ ἀγωνιστὲς πολέμησαν, θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν. Ὅλοι αὐτοὶ
δοξάστηκαν. Σπάνια ὅμως ἔγινε
αὐτὸ γιὰ «ψυχικὲς γενναιότητες» ὅπως συνόψισε ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ.
Τσάτσος τὶς μεγάλες ἀρετὲς τῆς αὐταπάρνησης, τῆς ὑψηλοφροσύνης,
τῆς ἀνιδιοτέλειας καὶ τῆς ἐξάρσεως
ὑπεράνω τῶν παθῶν. Ὁ Σαλαφατίνος ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πολεμικὲς γενναιότητες εἶχε καὶ ὅλες τὶς ψυχικές. Ὁ
Ἠλίας Σαλαφατίνος πέθανε στὶς 15
Νοεμβρίου 1858 στὸ σπίτι τοῦ Ἀναστάση Μαυρομιχάλη στὴν Ἀθήνα.
Κηδεύτηκε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς τότε Μητροπόλεως Ἀθηνῶν.
«Ἀπεβίωσεν πλήρης ἡμερῶν ὁ συναθλητὴς τοῦ Πέτρου Μαυρομιχάλη, ὁ
Ἠλίας Σαλαφατίνος, καὶ ἀείποτε
διαπρέψας ἐπὶ ἀνδρεία καὶ φιλοπατρία καὶ ἁπλότητι ἀρχαϊκὴ» ἔγραψε
ὁ Παν. Σοῦτσος: Τοῦ προσφέρουν
τοῦ Ἠλία Σαλαφατίνου τὸν βαθμὸ
τοῦ ἀντιστρατήγου. Τὸν ἀρνεῖται,
λέγοντας ὅτι «τὸ στάδιον τοῦ Ἀγώνα εἶναι εἰσέτι ἀνοικτὸν καὶ ὅστις
δὲν ἀγωνισθεῖ μέχρι τέλους παρανόμως καὶ ἀκαίρως ἀξιοῦται». Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1823 ἡ Πατρίδα εὐγνωμονοῦσα γιὰ τὶς μέχρι τότε ὑπηρεσίες
τοῦ, τοῦ προσέφερε 2.000 γρόσια,
αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ τὰ πάρει λέγοντας ὅτι δὲν τὰ θέλει «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Σήμερα ποὺ ἡ Πατρίδα μας εἶναι φτωχή,
τί κάνετε ἐσεῖς οἱ 300 βουλευτές, οἱ
πρώην πρωθυπουργοί, οἱ πρώην ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές. Φωνάζει ἀπὸ τοῦ τάφου ὁ Ἠλίας Σαλαφατίνος: ∆ὲν τὰ θέλω «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Τὰ συμπεράσματα δικά σας...

στὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει. Ἐπιστρέφει στὴν Τρίπολη καὶ συμμετέχει στὴν κατάληψή της στὶς 23 Σεπτεμβρίου. Παίρνει μέρος σὲ δυὸ ἀπόπειρες κατάληψης τῆς Ἀκρόπολης. Μάχεται στὶς Μύγες στὶς 8 Ἰουλίου 1822 μὲ 13 μόνο Μανιάτες, ὅταν ὅλοι οἱ πολυδιαφημισμένοι
∆ερβενοχωρίτες καὶ Ἀρκάδες φοβήθηκαν καὶ ἔφυγαν. Ἔμεινε μόνος,
μὰ δὲν σκοτώθηκε. Φεύγει γιὰ τὸ
Ἄργος καὶ ὁ ∆ράμαλης ἔρχεται πίσω του. Πολεμᾶ στὸ φρούριο τοῦ
Ἄργους, καίει σπαρτὰ στὸ Κουτσοπόδι, πολεμᾶ σὰν λέοντας στὰ ∆ερβενάκια στὶς 26 Ἰουλίου, ἀποκρούει
τοὺς ἐχθροὺς στὴ Κλένια Κορινθίας
στὶς 12 Αὐγούστου. Μετὰ τὴ συντριβὴ τοῦ ∆ράμαλη πάει στὴν πολιορκία τοῦ Ναυπλίου. Πολεμᾶ στὸ
Κούτζι καὶ στὴ ∆αλαμανάρα στὶς
12 Σεπτεμβρίου. Πάει στὸ Μεσολόγγι καὶ συντρίβει τοὺς Τούρκους τὰ
Χριστούγεννα τοῦ 1822. Γυρίζει στὸ
Μοριά καὶ πάει παντοῦ ὅπου τὸν
καλεῖ ἡ Πατρίδα. Ἀποκρούει τὸν
Λουμποὺτ πασὰ στὴν Ἀθήνα στὶς
27 Αὐγούστου 1823. Πολιορκεῖ τὴν
Κορώνη τὸν Φλεβάρη τοῦ 1824. Ἀκροβολίζεται καὶ πολεμάει στὸ Μανιάκι στὶς 20 Μαΐου 1825. Ἀμύνεται
στὴν Καλαμάτα καὶ στὴ ∆ραμπάλα
στὶς 5 Ἰουνίου 1825. Συμμετέχει στὴ
νίκη κατὰ τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τῶν Αἰγυπτίων στὸ Πολυτζάραβο στὶς 28
Αὐγούστου 1826. Παντοῦ μπροστάρης καὶ φοβερὸς μαχητής, ἄγριος
καὶ ἀτρόμητος, ἐμπνέει φόβο στοὺς
ἐχθροὺς καὶ θάρρος στοὺς Ἕλληνες.
Οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοὶ τὸν ζητοῦσαν
«δανεικὸ» ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους. Στὴ Μάνη γύρισε ξανὰ τὸ 1826.
Βέβαια, ὁ ὅρκος του δὲν εἶχε ἐκπληρωθεῖ στὸ ἀκέραιο. Εἶχε ὅμως δοξάσει τὸ ὄνομά του ποικιλοτρόπως.
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κτική. Ἔχει μπλοκάρει μόνο ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ἑβραϊκῆς ἑταιρείας, ὥστε τὸ καζίνο νὰ μπορεῖ νὰ συνεχίζει ἀνενόχλητο τὴ λειτουργία
του. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὑπάρχει εἰδικὴ μεταχείριση ἀπὸ τὸ ΙΚΑ στὸ
Καζίνο Λουτρακίου ἡ ὁποία θὰ
μποροῦσε κάποιος νὰ πεῖ πὼς εἶναι
στὰ ὅρια τῆς νομιμότητας καὶ ἀποτελεῖ πρόκληση. Πῶς εἶναι δυνατὸν
μία ἑταιρεία νὰ μὴν ἔχει πληρώσει
ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ τὸ 2011
καὶ ἕξι χρόνια μετὰ ἐξακολουθεῖ νὰ
συνεχίζει συστηματικὰ νὰ μὴν πληρώνει... (Στόχος, 26-1-2017, σελὶς 5)

μισιὸν ὅταν πέρυσι ἐπεσκέφθη τὰ
Σκόπια καὶ εἶπε ὅτι ἡ καταγωγὴ
τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι ἀπὸ τὰ Σκόπια! Ὄχι μόνον δὲν διαμαρτυρήθηκε ὁ κ. Ἀβραμόπουλος, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸ κόμμα
του, τὴν Ν. ∆ημοκρατία, τὸν ἐψήφισαν γιὰ πρόεδρο τῆς Κομισιόν.
Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΝ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ

Ο κ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!
Ὁ Ἕλληνας Ἐπίτροπος στὴν Κομισιὸν κ. ∆. Ἀβραμόπουλος εἶναι ὑπὲρ
τῆς πανθρησκείας. ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
(Μιλώντας πρὶν τὴν 12η ἐτήσια συνάντηση ὑψηλοῦ ἐπίπεδου μὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες ἀπὸ τὴν Εὐρώπη.
Ὁ κ. Ἀβραμόπουλος ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση «Ὁ διάλογος μεταξὺ
τῶν θρησκειῶν εἶναι σήμερα πιὸ σημαντικὸς ἀπὸ ποτέ. Εἶναι ἡ στιγμὴ
ποὺ χρειαζόμαστε περισσότερο ἀμοιβαῖο σεβασμὸ μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν θρησκειῶν... Οἱ συναντήσεις, οἱ ἀνταλλαγὲς ἀπόψεων
καὶ ἡ εὐρύτερη συνεργασία στὸ μέλλον θὰ ὁδηγήσουν σὲ πιὸ συνεκτικὲς καὶ ἑνωμένες κοινωνίες... Ἄλλο
ἕνα «κατόρθωμα» σημαίνοντος στελέχους «τοῦ ἐθνοσωτήριου» κόμματος τῆς Νέας ∆ημοκρατίας! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 20-1-2017, σελὶς 2) Σημείωσις: ∆ὲν ἀκούσαμε καμμία διαμαρτυρία ἀπὸ τὸν κ. Ἀβραμόπουλο
γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν Χριστιανῶν στὴ
Συρία. Οὔτε ἀκούσαμε καμμία διαμαρτυρία ἀπὸ τὸν κ. Ἀβραμόπουλο
γιὰ τὸν νέον Ἰταλὸ πρόεδρο τῆς Κο-

ΑΣΦΑΛΩΣ θὰ «τρίζουν τὰ κόκκαλα» τοῦ Μάρξ, τοῦ Λένιν καὶ ὅλων
τῶν πρωτεργατῶν τοῦ μαρξιστικοῦ
«παραδείσου» ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη ἀνέλπιστη εἴδηση: Ἡ Πολωνία ἀνακήρυξε ἐπίσημα τὸ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸ καὶ Βασιλέα τοῦ κράτους της!
«Στὶς 19 Νοεμβρίου 2016, μία πρώην κομμουνιστικὴ χώρα, ἡ Πολωνία
διακήρυξε ἐπισήμως ἐκ νέου τὸν ἑαυτό της ὡς ἕνα χριστιανικὸ ἔθνος,
ἀποκηρύσσοντας οὐσιαστικὰ τὸ ἄθεο παρελθόν της». Εἶναι ὄντως μία
ἐλπιδοφόρα εἴδηση γιὰ τὸν δαιμονοκρατούμενο κόσμο. Ὁ εὐγενικός,
εἰρηνικὸς καὶ φιλήσυχος πολωνικὸς
λαός, ὁ ὁποῖος ὑπέφερε τὰ πάνδεινα
ἀπὸ τὸν μαρξιστικὸ ἀθεϊσμὸ τὸν περασμένο αἰώνα στράφηκε στὸ Χριστό, στὸν ἀληθινὸ σωτήρα καὶ λυτρωτὴ τοῦ κόσμου» (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 20-1-2017, σέλ. 2)
ΜΠΡΑΒΟ!
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμ ος εἶναι ὑπὲρ τῶν μου-
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σουλμανικῶν Σπουδῶν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Φοβᾶμαι μὴν τυχὸν αὐτὰ τὰ παιδιὰ – οἱ 30 θρακιῶτες μουσουλμάνοι ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὸ πρόγραμμα εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ εἶναι, ὅπως κάποτε τὰ δικά μας κατηχητόπουλα τὸ 1960, χαλάσουν στὴ
Σχολὴ καὶ στὴ Θεσσαλονίκη» (∆ημοκρατία 24-11-2016, σελὶς 20). Εἶναι δηλαδὴ οἱ Ὀρθόδοξοι κατὰ τὸν
Ἄνθιμο διεφθαρμένοι. ΜΠΡΑΒΟ!

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
4-2-1843: Πεθαίνει ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀπὸ κεραυνοβόλο ἀποπληξία.
9-2-1857: Θάνατος τοῦ Ἐθνικοῦ μας
ποιητῆ ∆ιονυσίου Σολωμοῦ.
15-2-360: Ἐγκαινιάζεται στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ πρῶτος ναὸς τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἄρχισε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ τελείωσε ἀπὸ τὸν γιὸ
του Κωνστάντιο, μὲ ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.
22-2-1913: Ὁ ∆ιάδοχος Κωνσταντῖνος, Ἀρχιστρ άτηγος τοῦ Στρατοῦ
μας, εἰσέρχεται θριαμβευτικὰ στὰ Ἰωάννινα, ὡς ἐλευθερωτής.
27-2-1943: Πέθανε ὁ Ἐθνικὸς ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς.

(αρ. φυλλ. 82)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Φεβρουάριος 2017

Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ Φυλλά διο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἱστοσελίδα: 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.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 300 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ – ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ορκίζεται στὶς 23 καὶ στὶς 25 φεύγει
Ὁ Ἠλίας Σαλαφατίνος ὑπῆρξε σπουγιὰ τὸ Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως.
δαῖος Ἕλληνας ἀγωνιστὴς καὶ ἤρωΠαίρνει μέρος στὴ μάχη τῆς Καρύας τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Γενταινας τὴν 1 η Ἀπριλίου ποὺ ἔληξε
νήθηκε στὸ Οἴτυλο τῆς Μάνης. ∆ὲν
ἔμαθε γράμματα. Ἡ πίστη του ὅμως,
μὲ ἥττα τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὶς 4 Ἀἡ καταπληκτική του ἀνδρεία, ἡ μεπριλίου εἶναι μαζὶ μὲ ἄλλους 38
γάλη του σύνεση καὶ ἡ οἰκογενειαΜανιάτες ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Κακή του αἴγλη, ὤθησαν τὸν Ἠλία νὰ
νέλλου ∆εληγιάννη καὶ κάνει στραφύγει ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ τὴν δοτολογία στὰ χωριὰ τῆς Γορτυνίας.
ξολογία ἔναρξης τῆς
Μαθαίνει γιὰ τὴν πολιἐπαναστάσεως στὴν
ορκία ποὺ κάνουν οἱ
Ἀ ρ εό π ο λ η στὶς 17
Τοῦρκοι στὸ Λεβίδι καὶ
Μαρτίου 1821, ἄφηφεύγει γιὰ κεῖ. Ὁρμᾶ ἀκάθεκτος καὶ διαλύει
σε τὴν γυναίκα του
τοὺς Τούρκους κερδίκαὶ τὸν γιό του, πῆρε
ζοντας τὴν πρώτη νίκη
ὅμως μαζὶ του μία
τοῦ Ἀγώνα στὶς 14 ἈἙλληνικὴ Ἱστορία,
πριλίου. Παίρνει μέρος
παππουδικὸ κειμήστὴ μάχη τῆς Σύλιμνας
λιο, τὴν ὁποία, στὶς
στὶς 18 Ἀπριλίου. Γιἀνάπαυλες τῶν μαγαντομαχεῖ στὸ Βαλτέχῶν πο ὺ ἀκολούθητσι στὶς 13-15 Μαΐου.
σαν, ἔβαζε γραμματιΠολεμᾶ στὴ μάχη τοῦ
σμένους νὰ τοῦ τὴ διΘάνα στὶς 3 Μαΐου καὶ
αβάζουν. Τὶς γνώσεις
σώζει τὴ ζωὴ τοῦ Γεωργίου Μαυροποὺ ἀπέκτησε τὶς χρησιμοποίησε
μιχάλη. Ἀμέσως μετὰ φεύγει γιὰ τὴ
πάντοτε σχεδόν, γιὰ νὰ νουθετήσει
Ρούμελη νὰ δώσει βοήθεια στὸν Ἀνκαὶ νὰ ἐνθαρρύνει τοὺς στρατιῶτες
δροῦτσο. Πολεμᾶ στὴν Σούρπη στὶς
του. Μετὰ τὴν Ἀρεόπολη, καὶ μαζὶ
11 Ἰουνίου καὶ ἡττημένος φεύγει
μὲ τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη ὁρκίζονγιὰ τὸ Κριεκούκι. Μετακινεῖται μεται νὰ μὴν κουρευτοῦν, μήτε νὰ ξυταξὺ ∆ερβενιῶν – Κάζας – Κριεκουριστοῦν, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ γυρίκίου καὶ ἀμύνεται στοὺς πασάδες
σουν στὰ σπίτια τοὺς ἂν δὲν λευτεΚιοσὲ Μεχμὲτ καὶ Ὀμὲρ Βρυώνη.
ρωνόταν ἡ Ἑλλάδα. Φθάνει στὴν
∆ίνει μάχη στὸ Κριεκούκι καὶ μετὰ
Καλαμάτα στὶς 22 Μαρτίου. Ξανα-
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΚΟΠΙΑ
Ἱ ερεῖς ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ τ ὰ
Σκόπια διατίθενται νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ εὑρισκόμενα εἰς τὰ σύνορά
τους Ἑλληνικὰ χωριὰ διὰ προφανεῖς λόγους. Ἐνῶ τὸ κράτος ἐμποδίζει νὰ χειροτονοῦνται νέοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἐπιτρέπουν νὰ διορίζονται μουσουλμάνοι μουφτῆδες, τοὺς ὁποίους
μισθοδοτοῦν ὅπως καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῶν Ἑβραίων (Τὸ παρασκήνιον, 26-11-16, σ.76)

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.
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

