καὶ τὸν Κύριο Πατέρα μας νὰ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς δὲν θὰ ἀφήσει τὰ
παιδιά του καὶ θὰ φροντίσει γιὰ ἐμᾶς. Τώρα θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μετάνοια. Ἁπλὰ νὰ ὁμολογοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, καὶ νὰ εἴμαστε σὲ θέση
νὰ παίρνουμε τὶς σωστὲς ἀποφάσεις
ὅσον ἀφορᾶ τὰ μελλοντικὰ γεγονότα, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν πανικὸ καὶ τὴν ἀπόγνωση. Χρειαζόμαστε, ἐπίσης, τακτικὴ προσευχὴ καὶ
θεία Κοινωνία.»

ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;
Χριστιανὸς σημαίνει θυσία. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ χορταίνεις ποὺ
βλέπεις τοὺς ἄλλους νὰ τρῶνε. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ λαμβάνεις ὡς
χαρὰ τὸ ἀντάμωμα τῆς ψυχῆς τοῦ
γείτονά σου μὲ τὸν Θεό. Χριστιανὸς
σημαίνει νὰ ζεῖς καὶ νὰ συμμετέχεις
στὴ χαρὰ καὶ στὴν πρόοδο τοῦ ἄλλου, σὰν νὰ ἦταν δική σου. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ πονᾶς μὲ τὸν
πόνο τοῦ ἄλλου. ∆ὲν μπορεῖς νὰ λέγεσαι Χριστιανὸς π.χ. καὶ νὰ εἶσαι
Μασῶνος, τυχοδιώκτης, λωποδύτης.
Οὔτε κὰν πρέπει νὰ συναλλάσσεσαι
μ’ αὐτοὺς ποὺ συνειδητὰ ἀρνήθηκαν τὸν Παντοκράτορα καὶ ἐπέλεξαν νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Μαμμωνὰ
καὶ τὶς λεγεῶνες τῶν δαιμονίων ποὺ
σέρνει πίσω του.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Γιὰ νὰ νιώσει κανεὶς ἀνάπαυση,
πρέπει νὰ πετάξει τὰ μπάζα ἀπὸ μέσα του. Αὐτὸ θὰ γίνει μὲ τὴν ἐξομολόγηση. Ἀνοίγοντας ὁ ἄνθρωπος
τὴν καρδιά του στὸν πνευματικὸ
καὶ λέγοντας τὰ σφάλματά του, ταπεινώνεται, καὶ ἔτσι ἀνοίγει τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ, ἔρχεται πλούσια ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλευθερώνεται.
(Ἅγιος Παΐσιος)
- Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι ἡ Βενζίνη
ποὺ κινεῖ τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν οὐρανό.
ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Θα τελούνται
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ:
7.30 – 10.15 π.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Μάρτιο)

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
Σήμερα ποὺ ὁ νοῦς μας «ψήλωσε»
καὶ ξέφρενα στριφογυρίζουμε στὸν
ἀνεμόμυλο τοῦ κόσμου σὰν σκιάχτρα, χωρὶς βούληση καὶ χωρὶς
ντροπή: Ἡ ἐποχή μας παρ’ ὅλα αὐτὰ
τὰ «καταπληκτικά» της ἐπιτεύγματα, ποτὲ ἄλλοτε, νομίζουμε, δὲν παρουσίασε τόση ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κατάπτωση. Ἡ βία, μὲ διάφορες μορφές, μπῆκε στὴ ζωή
μας, στὶς σχέσεις τῶν
κρατῶν, στὸ σπίτι
μας, παντοῦ, ἀπροσχημάτιστα, ξεδιάντροπα. Πραγματικά,
αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ ψάρι βρώμισε ὅλο. Πῶς,
λοιπόν, νὰ μὴν ντρεπόμαστε γιὰ τὴν ἐποχή μας; Ποῦ πᾶμε;;;
Κοινότοπη ἐρώτηση,
ἀλλὰ μονάχα ἐρώτηση. Ἂς ἀφήσουμε,
λοιπόν, νὰ μᾶς δώσουν φῶς, καθοδήγηση καὶ ἐλπίδα μορφὲς ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ Γένους μας. Οἱ μορφὲς αὐτές, ποὺ θὰ παρουσιάσουμε στὴ συνέχεια, ἀδελφὲ ἀναγνώστη, εἶναι οἱ
πατέρες σου. Ἔζησαν στὴν σκλαβιά.
Στὴν Τουρκοκρατία. Περίοδος μεγάλη χρονικὰ καὶ σημασιολογικά.
Σὲ αὐτὴ τὴν σκληρὴ καὶ ἀνελέητη
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ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
τυραννία δοκιμάστηκε ἡ φυλή μας
κι’ ἀπόδειξε πόσο γερὸ κύτταρο εἶναι, ἀδάμαστη κι’ ἀνυπόταχτη, πάντα νέα, πάντα δημιουργικὴ μὲ τὶς ἀναποδιὲς καὶ τὰ σφάλματά της, μὲ
τὰ καπρίτσια της καὶ τὰ πάθη της,
ἔφηβη πάντα, παροῦσα πάντα. Ἡ
τουρκοκρατία εἶναι ἕνα τραγικὸ τοπίο, ποὺ τὸ πότιζαν
αἰῶνες τὰ πικρότατα δάκρυα τῶν
προγόνων μας. Ὅμως ἡ φυλὴ μας «ἐνισχύετο ἐξ’ αὐτῶν
τῶν πόνων της»
καὶ ὁραματιζόταν
τὸν λυτρωμὸ καὶ
λαχταροῦσε τὴ
Λευτεριά, ἔπλεκε
τὰ ὄνειρά της, ὀργάνωνε τὴν ψυχική
της ἄμυνα, μὰ πρὶν
ἀπὸ ὅλα δὲν ἔχασε
ποτὲ τὴν ἐλπίδα κι’
«ἂς ἄργησε νάρθει
ἐκείνη ἡ μέρα». Τὴν
ξεσήκωνε ὁ ξένος, ποὺ ἐκμεταλλευόταν τὸν πόνο της καὶ τὸν πόθο της
γιὰ τὴν Ἀνάσταση, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ δικά του συμφέροντα κι’ ὄχι νὰ ἱκανοποιήσει τὸν δικό της καημό. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν πάντα ἡ ἀπογοήτευση. …
(Συνέχεια στὴν 5η σελίδα)

αὐτὴ ἡ μονή, οὔτε ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εἶναι προστάτης τῶν καρκινοπαθῶν.
Εἶμαι σίγουρη ὅτι τὸ ὄνειρο
αὐτὸ ἦταν προφητικό, ὅτι ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ θὰ εἶναι στὸ πλευρό μας
καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ μὲ τὴν ὑγεία
τοῦ συζύγου μου καὶ ὅλης τῆς οἰκογένειάς μου.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ ποὺ μοῦ ἔδειξε τὸ δρόμο
γιὰ νὰ πάω κοντά Του!!!

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Κατὰ τὰ Ἐγκαίνια Μονάδος Γυναικολογίας, Μαιευτικῆς καὶ Περιγεννητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Εὐγενίδειου
Θεραπευτηρίου τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐξεμυστηρεύθη πὼς τὸ κράτος ὑφαρπάζει τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε: «τυχαῖα ἐχθὲς ἄνοιξα ἕνα φάκελο ποὺ εἶχα γιὰ μελέτη. Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ σᾶς κάνω
κοινωνοὺς αὐτῶν τῶν θεμάτων. Ἤμουν τότε Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Συνόδου καὶ ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ μὲ πῆρε μαζί του
σὲ μία συνάντηση μὲ τὸν τότε Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ γυναίκα τοῦ Σλήμαν εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία 116 στρέμματα γιὰ τὴν
ἀνέγερση τοῦ νοσοκομείου Σωτηρία. Ἡ Ἐκκλησία, βέβαια, δὲν ἀρνήθηκε καὶ ἔδωσε τὴν ἔκταση. Στὴ συνέχει α , ζ ή τ η σ α ν ἐ π ι π λ έ ο ν 100
στρέμματα, τὰ ὁποῖα πάλι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀρνήθηκε. Τότε, ἄρχισαν
τὰ μεγαλόπνοα προγράμματα, τὰ ὁποῖα ἔχουμε ἀκούσει πολλὲς φορὲς
στὴν Ἑλλάδα καὶ μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει. Μᾶς ζήτησαν καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἔκταση, ἄλλα 230 στρέμματα,

Πρὸς Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ραφαὴλ
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Μὲ λένε Σταυρούλα. Εἶμαι
51 ἐτῶν παντρεμένη καὶ ἔχω δυὸ
παιδιά. Μία κόρη 32 ἐτῶν καὶ ἕνα
γιὸ 27. Ἐδῶ καὶ περίπου 1 χρόνο εἶχα κάνει τάμα νὰ πάω στὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ καὶ στὸν Ἀρχάγγελο στὴν
Μυτιλήνη. ∆ὲν κατάφερα μέχρι σήμερα νὰ πραγματοποιήσω τὸ τάμα
μου γιὰ διάφορους λόγους.
Τὸν ∆εκέμβριο τοῦ 2015 ὁ
σύζυγός μου διαγνώστηκε μὲ καρκίνο τοῦ λάρυγγα καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ
Ἰανουαρίου 2016 ξεκινήσαμε ἀκτινοβολίες. Στὰ μέσα περίπου τῆς θεραπείας, ἕνα βράδυ, εἶδα ἕνα ὄνειρο
ὅτι ἔβλεπα ἀπὸ ψηλὰ ἕνα μοναστήρι καὶ κάποιος μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Σουλίου.
Ἀμέσως, μπῆκα στὸ ἴντερνετ, ἔγραψα «Ἱερὰ Μονὴ Σουλίου»
καὶ μοῦ ἔβγαλε τὸ μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ
Μαραθῶνος. Ὅταν ξύπνησε ὁ σύζυγος, τοῦ τὸ ἀνέφερα καὶ ἤρθαμε μιὰ
Κυριακὴ στὴ λειτουργία νὰ πάρουμε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Ἐγώ, μέχρι τότε δὲν γνώριζα ὅτι ὕπηρχε
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ρισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν θετικιστικὴ συνείδηση.
Νομίζουν ὅτι ἡ πίστη τοὺς εἶναι ἐπαρκής, ἀλλὰ στὴν οὐσία εἶναι κατακερματισμένη.»
– Πῶς νὰ συμπεριφέρονται ὑπὸ τὸ
φῶς αὐτῶν τῶν γεγονότων οἱ ἁπλοὶ
ἄνθρωποι, μποροῦμε νὰ κάνουμε
κάτι;
– Θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μετάνοια. Εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοὶ καὶ στὸν
βαθμὸ ποὺ ὁ καθένας δείξει τὴν
προσωπική του μετάνοια στὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ λάθη του, αὐτὸ θὰ
ὠφελήσει τὴν κοινωνία ὡς σύνολο.
Ἡ μετάνοια ἐμπνέει τὸν ἄνθρωπο
βαθιὰ διότι ἐλευθερώνει τὴν ψυχή
του ἀπὸ τὰ
δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ
γιὰ τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας…».
«… Ὁ Ἅγιος
Παΐσιος δὲν
ἤθελε τὸν πόλεμο, δὲν ἤθελ ε τὴν καταστροφή.
Ἀντίθετα, ζητοῦσε ἀπὸ τὸ Θεὸ (ποὺ
σέβεται τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία),
τὴν δυνατότητα τῆς πίστης (ἂν οἱ
ἄνθρωποι ἀξίζουν) γιὰ νὰ μειωθοῦν
οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κακοῦ. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ δική μας ἀποστολή. Ὁ ἴδιος προσεύχονταν γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν, ὥστε αὐτὰ νὰ μὴν κρατήσουν πολύ,
καθὼς καὶ νὰ προκαλέσουν στοὺς
ἀνθρώπους τὸν ἐλάχιστο δυνατὸ
πόνο.»
«Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ προσευχή, διότι ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Γέροντες θὰ
ἔχουμε καθολικὸ πόλεμο, καὶ δὲν θὰ
εἶναι μόνο μιὰ διμερὴς ρωσο-τουρ-

κικὴ πολεμικὴ σύγκρουση, ἀλλὰ μὲ
δεδομένο τὴν ὕπαρξη τόσων σύγχρονων ὅπλων, μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε γιὰ ποιοὺς κινδύνους μιλᾶμε… Ἔχω ἕνα φίλο, τώρα εἶναι ἕνας
ἡλικιωμένος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος λίγα
χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν κατάληψη τῆς
Κύπρου εἶδε τὴν Παναγία. Ἡ Θεομήτωρ τοῦ εἶπε ὅτι στὴν Κύπρο θὰ
συμβεῖ μεγάλο κακὸ καὶ ὁ ἴδιος ἔπρεπε νὰ προσεύχονταν κάθε βράδυ. «Τὸ πρόβλημα εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς θὰ συμβεῖ, τότε γιατί νὰ προσευχόμαστε; Ἔχω οἰκογένεια, παιδιά, εὐθύνες», ἀμφέβαλε ὁ φίλος
μου. «Γιὰ νὰ μικρύνει τὸ κακὸ καὶ
νὰ μὴν εἶναι τόσο τρομερὸ», τοῦ εἶπε ἡ Παναγία. ∆εῖτε πὼς λειτουργεῖ
ὁ Θεὸς καὶ
πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ
προσευχή. Ἡ
Πανα γία ἐμφανίστηκε σὲ
ἁπλοὺς ἀνθρώπους (ὅπως ἀποδείχθηκε, ὕπηρχαν λίγοι) καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση
γιὰ προσευχή.» … «Ὁ Πόλεμος ξεσπᾶ ξαφνικὰ καὶ στὸ τέλος του,
πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ λάβουν μεγάλη εὐλογία καὶ
χάρη. Πολλοὶ ἄνθρωποι μὲ καλὸ
πνεῦμα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν
ταλαιπωρία θὰ μετανοήσουν καὶ θὰ
ζητήσουν συγχώρεση ἀπὸ τὸ Θεό, ἐπανεξετάζοντας τὴν ζωή τους καὶ
ἐρχόμενοι πιὸ κοντὰ στὴν ἀληθινὴ
πίστη, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν
εἶχαν πρὶν σχέση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία
ἢ ἦταν ἄσχετοι.»
«Ἐν κατακλείδι, θὰ ἤθελα
νὰ ἐνθαρρύνω ὅλους νὰ ἐμπιστεύονται τὴν Θεία Πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

∆ΕΝ ΕΙΧΕ ∆ΙΚΙΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
∆ὲν εἶχε δίκιο λοιπὸν ἡ ἐκκλησία,
τὰ φωτισμένα γεροντάκια-ἀσκητὲς
καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς ἐποχῆς μας (Παΐσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος Τσαλίκης, Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ κ.α.)
ποὺ χρόνια τώρα μᾶς προειδοποιοῦσαν γιὰ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἀλώσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ οἰκονομικό,
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο;
Ἔλεγε π.χ. ὁ Γέρων Ἰωσὴφ ὁ
Βατοπαιδινὸς (†2009): «Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μπαίνουν μὲς στὴν χώρα καὶ ἁλωνίζουν… Μὴν περιμένετε
ἀπὸ τοὺς ἠγέτας νὰ μᾶς προστατέψουν. ∆ὲν μποροῦν. Ἀλλὰ τώρα οὔτε καὶ ξέρουν. Τώρα εἶναι δεμένοι,
τώρα πλέον. Καὶ ὅ,τι τοὺς ποῦν οἱ
σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ κυριεύουν, ἔτσι διατάζουν καὶ σέ μας… Ἀνθρωπίνως, δὲν ὑπάρχει ἐλπίς, οὔτε ἕνα
τοῖς ἑκατό. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἁλωνίζουν. Ἂν δεῖτε τὰ προγράμματα τώρα ποὺ ἑτοιμάζουν τώρα, γιὰ
τὴ λεγόμενη συνθήκη σένγκεν. Μεταβάλουν τὸν ἄνθρωπο στὴν κτηνώδη κατάστασιν, διώχνουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ Γῆν, καταστρέφουν κάθε ἠθικὴν ἀξίαν καὶ τὴν ρίζαν τῆς οἰκογένειας καὶ μεταβάλουν
τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀγελιμαία μάζα,
γιὰ νὰ δουλεύουν ὑπὲρ τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, τοῦ ἐβραιοσιωνισμοῦ. Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ μιλήσουν τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων μας
καὶ θὰ μᾶς δώσει αὐτὴν τὴν ἐλεημοσύνη ὁ Θεὸς νὰ μὴν προλάβουν. ∆ιότι εἶναι ἕτοιμοι. Κανεὶς δὲν μπορεῖ
νὰ τοὺς ἐμποδίσει πλέον. Ὅ,τι θέλουν κάνουν. Οἱ παγκόσμιες ἡγεσίες
εἶναι διαβολοποιημένες καὶ ὁ σατανᾶς κάνει ἐλεύθερα ὅ,τι θέλει. Εἶναι
γιατί φταίξαμε καὶ πρέπει νὰ ἔρθει
ἕνα χέρι καὶ νὰ μᾶς κατεβάσει…»

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου τῆς Κύπρου Νεόφυτος, σὲ πρόσφατη συνέντευξή του, τόνισε τὴν πίστη ποὺ
πρέπει νὰ ἔχουμε στὰ λόγια-προρρήσεις τῶν σύγχρονων Ἁγίων γιὰ ἐπερχόμενα γεγονότα, καὶ ὅτι δὲν
μποροῦμε νὰ ἀποδεχόμαστε τοὺς
Ἁγίους «ὰ λὰ κὰρτ» ἀπορρίπτοντας
ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας τους,
ποὺ εἶναι οἱ προφητεῖες. Ἀκολουθοῦν ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ καὶ
πολὺ διδακτικὰ ἀποσπάσματα τῆς
συνέντευξης τοῦ Μητρ. Νεόφυτου:
«Θυμᾶμαι, ὅπως εἶπα σχετικὰ μὲ
ὅλα αὐτὰ στὸν δημοσιογράφο τοῦ
Sigma-Live κ. Ἀθανασίου καὶ ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε: «Πῶς ἐσύ, ἕνας
μορφωμένος ἄνθρωπος, πιστεύεις
στὶς προφητεῖες Ἁγίου Παϊσίου;».
Τὸ εἶπε αὐτό, λὲς καὶ τὰ λόγια τοῦ
Πατέρα Παϊσίου δὲν σημαῖναν γιὰ
αὐτὸν τίποτα. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος αὐτὸς
εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν τελευταίων ἡμερῶν! Ἂν ἐμεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι δὲν θὰ
ἐμπιστευόμαστε τὰ λόγια τῶν σύγχρονων Ἁγίων καὶ τὸ δῶρο τῆς διόρασής τους, τότε ποιὸς θὰ τοὺς ἐμπιστευτεῖ; Τὰ λόγια τους ἔχουν ἤδη
ἐν μέρει ἐκπληρωθεῖ, καὶ ἁπλὰ ἀναμένεται ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἐκτέλεσή
τους … ∆υστυχῶς ὑπάρχουν ἀμφιβολίες σχετικὰ μὲ τὶς προφητεῖες τοῦ
γέροντα, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ-
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γονὸς ποὺ πραγματικὰ ἀφήνει ἄναυδους ὅσους παρακολουθοῦν τὰ
πράγματα τῆς Τουρκίας καὶ δὲν
γνωρίζουν τὸ τεράστιο ζήτημα τῆς
θρησκευτικῆς ταυτότητος τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς γειτονικῆς
χώρας». (Ἰστολ. Ν. Χειλαδάκης)

διότι ἐδῶ θὰ ἔφτιαχναν τὸ μεγάλο
νοσοκομεῖο τῆς Ἀνατολικῆς Ἀθήνας
1.000 κλινῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν
μποροῦσε νὰ ἀρνηθεῖ γιὰ ἕνα τέτοιο
σκοπό. Τὸ ἔργο, ὅμως, δὲν ἔγινε ποτέ. Ἡ ἔκταση δὲν ἀξιοποιήθηκε. Ὅταν ἔγινα Ἀρχιεπίσκοπος ζήτησα νὰ
μᾶς ἐπιστραφεῖ ἡ ἔκταση, γιὰ νὰ
φτιάξουμε ἐκκλησιαστικὰ ἄσυλα
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο. Τότε ἄρχισαν οἱ
δικαιολογίες. Πήγαμε στὰ δικαστήρια καὶ βγῆκε μία ἀπόφαση ὅτι
χρειάζονται ἕξι μῆνες, γιὰ νὰ προετοιμαστοῦν. Πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα μᾶς
ἀνακοίνωσαν ὅτι ἀπορρίφθηκε τὸ
αἴτημά μας, διότι δὲν ἔχουμε καταβάλει τὸν ΕΝΦΙΑ. Μία ἔκταση ποὺ
ἀνῆκε στὸ δημόσιο τόσο καιρὸ καὶ
ἦταν νεκρή, τώρα δὲν μᾶς τὴν ἐπιστρέφουν λόγω ΕΝΦΙΑ. (Ὀρθόδοξος Τύπος, 25-12-2015, σελὶς 8).

Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ
Δὲν ἀγοράζεται, οὔτε πωλεῖται.
Ἰδιοκτήτης της εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Μὲ τὰ αἵματα
τῶν ΑΓΙΩΝ κ΄ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τὴν σφραγίδα Του ἔχει βάλει
Ο ΘΕΟΣ.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ
«Ἀνεπιθύμητος νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ
νὰ μιλήσει σὲ σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε ἀπὸ καθηγητὲς μὲ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.
Νικόλαος. Τὴν εἴδηση ἐπιβεβαίωσε
σήμερα ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μιλώντας γιὰ «διωγμὸ ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀνεπίσημα
καὶ προχωρεῖ νὰ ἐπισημοποιηθεῖ».
Ἕνας συμπατριώτης μας, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος,
ἦρθε στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ μιὰ ὁμιλία σὲ ἕνα σχολεῖο, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν παιδιῶν καὶ εἶπε εὐχαρίστως. Στὴ συνέχεια πῆγε στὸ σχολεῖο ποὺ τὸν καλέσανε καὶ οἱ ἁρμόδιοι εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς
ἀφήσουμε νὰ μιλήσετε στὰ παιδιά,
διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν,
εἶπε ὁ κ. Ἄνθιμος. Τὸ ἴδιο συνέβη
καὶ στὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας
καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη ἔχει δοθεῖ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, ἀφοῦ πρὸ ἡμερῶν δόθηκε καὶ

ΤΟΥΡΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Προκαλεῖ ἔντονη ἐντύπωση ἡ θέληση γνωστοῦ βετεράνου δημοσιογράφου νὰ μὴν ταφεῖ ὡς μουσουλμάνος
ἀλλὰ ὡς Χριστιανός: «Μεγάλη αἴσθηση προκάλεσε στὴν Τουρκία ἡ
δημόσια δήλωση-ὁμολογία ἀπὸ ἕνα
πασίγνωστο βετεράνο Τοῦρκο δημοσιογράφο, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἐπίσημα,
ὅταν πεθάνει, ἡ ἐπικήδειος τελετὴ
νὰ γίνει ὄχι σὲ μουσουλμανικὸ τζαμί, ἀλλὰ σὲ ἑλληνορθόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὅπως δημοσιεύτηκε σὲ
τουρκικὲς ἐφημερίδες, εἶναι ὁ πασίγνωστος Τοῦρκος δημοσιογράφος ἀρθρογράφος Ertugrul Ozkok ὁ ὁποῖος ἐπὶ εἴκοσι συνεχῆ χρόνια ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐφημερίδα Hurriyet. Μάλιστα ἐξέφρασε μὲ μεγάλη
παρρησία τὸν θαυμασμό του γιὰ τὶς
χριστιανικὲς τελετὲς καὶ τὴν ἀνωτερότητα τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας
ἔναντι τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, γε-
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γαρικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τοῦ
δόθηκε ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ἀνεπιθύμητου γιὰ τὴ Βουλγαρία «persona
non grata» καὶ ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴ χώρα. Στὴ Θράκη ἡ δράση τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐπικίνδυνου
γιὰ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα
τουρκικοῦ προξενείου εἶναι γνωστή. Ἐμεῖς τί κάνουμε; (Ἐφημερίδα
Στόχος, 25-2-2016, σελ. 4)

διευκρινιστικὴ ἐντολὴ σὲ σχολεῖα:
«Κανένας Μητροπολίτης δὲν θὰ μιλάει στὰ παιδιὰ καὶ νὰ ἐλέγξετε τί
ἔχουν κάνει ὅσοι ἔχουν ἐπισκεφθεῖ
τὰ σχολεῖα μέχρι σήμερα. Ἂν ἔχουν
κάνει ὁμιλία ἢ κατήχηση»» (Γράφει
ὁ Αἰμίλιος Πολυγενῆς, 12-3-2016).
Τὸ ὅτι οἱ περισσότεροι στὴν κυβέρνηση αὐτὴ εἶναι ἄθεοι εἶναι γνωστὸ
καὶ ἄλλωστε τὸ ἔχουν δηλώσει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δική τους ἐπιλογή.
∆ὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουν στὸ δικαίωμα στὴν Πίστη ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες καὶ εἰδικότερα οἱ μελλοντικοὶ πολίτες ποὺ εἶναι οἱ μαθητές. Τὰ δὲ ἐρωτηματολόγια τοῦ κ. Φίλη, μὲ τὰ ὁποία ζητήθηκε τὸ «φακέλωμα» τῶν Μητροπολιτῶν καὶ τῆς δράσης τους στὰ σχολεῖα, τῆς στάσης τῶν διευθυντῶν
τῶν σχολείων κ.λ.π., δείχνουν πόση
«∆ημοκρατία» ἔχουν οἱ κυβερνῶντες… Σεβασμιώτατοι, μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὴν Ἀρχιερωσύνη σας, σᾶς
πρόλαβε ὁ κ. Φίλης. Ἀντὶ νὰ τοῦ
κλείσετε τὴν πόρτα, σὲ ἕνα ἄθεο καὶ
ἄπατρη, σᾶς πρόλαβε καὶ σᾶς ἔκλεισε τὴν πόρτα αὐτός.

Μόνο καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ τὸ
συλλογισμό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ
παραπάνω ποὺ ἤδη ἀναφέραμε εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὑπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο:

καὶ καλοπροαίρετοι καὶ ὑποθέτουμε ὅτι ὅλοι τὸ ἴδιο εἶναι σὰν κι’ ἐμᾶς. ∆υστυχῶς, πάρα πολὺ συχνὰ ἀποδεικνύεται ὅτι κάνουμε λάθος…
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ;

Ἐπιχειρεῖται ἡ σταδιακὴ
Ἅλωση τῆς Χώρας μας,
Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς!
Ἡ ἔ λ ε υ σ η τ ῶ ν χι λιά δ ων
προσφύγων - μεταναστῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασή τους στὴ χώρα μας θὰ
ἀλλοιώσουν (εἴτε ἤπια καὶ σταδιακά, εἴτε ἄμεσα, μὲ βίαιες ἐξεγέρσεις) τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση, τὶς
θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ λαοῦ
μας, τὴ γλώσσα μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ
ἔθιμά μας καὶ σίγουρα τὴ νομοθεσία
μας, διὰ τῆς ὁποίας μπορεῖ εὔκολα
νὰ πληγεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ταυτότης
καὶ ἡ ἰδιοπροσωπεία τοῦ ἔθνους
μας καὶ νὰ ἐπιχειρηθεῖ σταδιακὰ ἡ
ἐκδίωξη ἢ ὁ ἐξισλαμισμὸς τῶν Ἑλλήνων (μὲ τὶς μεταναστεύσεις ἀλώθηκαν πολλὲς χῶρες καὶ αὐτοκρατορίες ὁλόκληρες, ἡ μέθοδος εἶναι
δοκιμασμένη).
Οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις ὑπηρέτησαν ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ὑποδούλωσης τῆς Ἑλλάδος (ὅλοι πλέον κατανοοῦν ὅτι συνειδητὰ καὶ μεθοδικὰ μᾶς πτώχευσαν, μᾶς ξεπούλησαν καὶ μᾶς ἁλυσόδεσαν μὲ τὰ μνημόνια), ἐνῶ ἡ
παροῦσα κυβέρνηση (ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὴν οἰκονομικὴ ὑποταγὴ)
ὑπηρετεῖ τὸ ἑπόμενο βῆμα τοῦ σχεδίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐθνικὴ συρρίκνωση καὶ ἡ θρησκευτικὴ χειραγώγηση καὶ πνευματικὴ ὑποδούλωση
τοῦ λαοῦ. Ἐκεῖ ἐντάσσονται ὅλα
τὰ τρέχοντα γεγονότα τοῦ μεταναστευτικοῦ, ὅπως καὶ ὁ ἐν ἐξελίξει
πόλεμος κατὰ τῆς ἐκκλησίας, οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες (βλ. «κάρτα τοῦ πολίτη») κ.α.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρὶν λίγα χρόνια σὲ μία πορεία ποὺ
γινόταν στὴν Ἀθήνα μὲ βιαιότητα
χειροδίκησαν κακῶς στὸν Βουλευτὴ
τῆς Ν. ∆ημοκρατίας κ. Χατζηδάκι.
Πρὶν λίγο καιρὸ σὲ συγκέντρωση
στὸν Ἄγνωστο στρατιώτη χειροδίκησαν κακῶς στὸν βουλευτὴ τῆς Ν.
∆ημοκρατίας κ. Κουμουτσάκο. Ἀμέσως ὅλοι οἱ Βουλευτὲς τοῦ Κοινοβουλίου τὸ κατεδίκασαν καὶ καλῶς
ἔκαναν. Καὶ ἐδήλωναν οἱ Βουλευτὲς
ὅτι κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία μὲ τὶς
πράξεις αὐτές. Ἀλλά, ἐρωτοῦμε, ὅταν δέρνονται καὶ κτυπιοῦνται ἁπλοὶ πολίτες δὲν κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία; Ὅταν διαλύονται οἱ θεσμοὶ
τῆς οἰκογένειας δὲν κινδυνεύει ἡ
∆ημοκρατία; Ὅταν διαλύονται ὁ
θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ∆ικαιοσύνης, τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Λόγου,
τοῦ Συντάγματος, τότε (ἀναλόγως
μὲ τὸ κόμμα ποὺ ἀνήκει ὁ συνταγματολόγος ἑρμηνεύει καὶ τὸ Σύνταγμα) δὲν κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία;

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Προθεσμία 72 ὡρῶν δόθηκε τὴν
Παρασκευὴ στὸν Τοῦρκο Ugur
Emiroglu, Ἀκόλουθο γιὰ θρησκευτικὲς ὑποθέσεις στὸ Προξενεῖο τῆς
Τουρκίας στὴν πόλη Μπουργκᾶς,
λόγῳ «δραστηριοτήτων ἀσυμβίβαστων μὲ τὴ σύμβαση τῆς Βιέννης γιὰ
τὶς ∆ιπλωματικὲς Σχέσεις». Ὅπως
ἀναφέρει βουλγαρικὸ δημοσίευμα:
Ὁ Τοῦρκος πράκτορας μὲ διπλωματικὴ κάλυψη «δαπανοῦσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὑπηρεσιακοῦ χρόνου του στὴν ἐμπλοκὴ θρησκευτικῶν (δηλαδὴ ἰσλαμικῶν) δραστηριοτήτων στὴ Βουλγαρία. Ο Ugur Emiroglu, ἐντοπίστηκε ἀπὸ τὶς Βουλ-
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Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ, σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ὁ πρωθυπουργὸς (στὴ συνάντηση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν) ἀντέδρασε ἔντονα (!!!) ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ ξεκινήσει ἡ χώρα μία «καμπάνια ἀποτροπῆς» -δηλαδὴ νὰ στείλει μήνυμα σὲ
ἐπιδόξους πρόσφυγες καὶ μετανάστες νὰ μὴν ἔρθουν-, διότι κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ξενοφοβικὸ καὶ δὲν
ἁρμόζει σὲ μιὰ χώρα ὅπως ἡ δικιά
μας (βλ. matrix24.gr). Ἐπίσης, ὁ κ.
Γιῶργος Παπαδάκης στὴν πρωινὴ
ἐκπομπή του στὸν ΑΝΤ1 ἀνέφερε
προσφάτως ὅτι οἱ πρόσφυγες, ἐκτὸς
ἀπὸ ἐπιδότηση ἐνοικίου, κοινοχρήστων, ∆ΕΗ καὶ ΕΥ∆ΑΠ, θὰ παίρνουν καὶ 400 εὐρὼ τὸ μήνα μετρητὰ
ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος καὶ τὶς
Μ.Κ.Ο., τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ Ἕλληνες (ὑπὲρ-φορολογούμενοι) πετάγονται ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους,
πτωχεύουν, τοὺς παίρνουν τὶς περιουσίες τους καὶ μπαίνουν στὴ φυλακὴ γιὰ χρέη καὶ ἔχουν χαθεῖ ἀπὸ αὐτοκτονία πάνω ἀπὸ 10.000 ψυχὲς
μέχρι τώρα. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔπιασε τοὺς κυβερνῶντες καὶ τὴν Ε.Ε.
ξαφνικὰ ἀνθρωπισμὸς γιὰ τοὺς
πρόσφυγες, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μᾶς
ρουφοῦν κυριολεκτικὰ τὸ αἷμα;
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σεις, ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στὴν Ἑλλάδα. Τὴν ἴδια ὥρα: δεύτερο κροῦσμα
μαζικῆς διαμαρτυρίας εἴχαμε στὴν
Ἀθήνα ἀπὸ λαθρομετανάστες καὶ
κάποιους πρόσφυγες -τὸ δεύτερο
μέσα σὲ λίγες ἡμέρες- οἱ ὁποῖοι
"δραπέτευσαν" ἀπὸ τὸ "κέντρο προσωρινῆς φιλοξενίας" στὸ Σχιστὸ καὶ
ἡ πορεία διαμαρτυρίας τους ἀνακόπηκε στὴν Πέτρου Ράλλη ἀπὸ ἀστυνομικὲς δυνάμεις).
Οἱ ἑπόμενοι μῆνες θὰ εἶναι
κρίσιμοι ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Ἑλλάδος, διότι ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς πρόσφυγες ἔχουμε καὶ τὴν
τουρκικὴ προκλητικότητα, εἰδικὰ
στὸ Αἰγαῖο. Ἡ
πρωτεύουσα Ἀθήνα καὶ ἄλλα μέρη
τῆς Ἑλλάδας σταδιακὰ «καταλαμβάνονται» ἀπὸ
μουσουλμάνους μετανάστες, ἡ χώρα
δὲν ἔχει κλείσει τὴν
ἀξιολόγηση –καὶ
οὔτε πρόκειται–, ἐνῶ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη «σουλατσάρουν» στὸ Αἰγαῖο. ∆ὲν χρειάζονται ἄλλα, αὐτὰ
τὰ λένε ὅλα.

ας, λίγες ὧρες ἀργότερα ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν (καὶ ἄρα ἁρμόδιος
γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ) ∆.Μάρδας,
δήλωσε ὅτι «Μὲ τὴν Τουρκία εἴτε
θὰ ἔχουμε διπλωματικὴ λύση εἴτε
θὰ ἔχουμε πόλεμο» …
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;
Ἡ χώρα μας ἀφημένη στὴν
τύχη καὶ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, παλεύει μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο τόσων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν.
Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ τεράστιου «κύματος» τόσων χιλιάδων
ἀνθρώπων, θὰ εἶναι ἡ ἀνακήρυξη
ἀργὰ ἢ γρήγορα ὁλόκληρης τῆς χώρας σὲ «κατάσταση
ἐκτάκτου ἀνάγκης», ἀναφέρουν
καὶ τὰ μεγαλύτερα
εἰ δη σε ογρ α φικ ὰ
πρακτορεῖα εἰδήσεων.
Σύμφωνα ὅμως μ ὲ ἄρθρο στὸ
penta p ost a gma.gr
μὲ τίτλο: «Ἑτοιμάζουν» νέους «τζιχαντιστὲς» στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ σκοτώσουν «ἀπίστους»
χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους, τὸ
χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι κάποια
«σκοτεινὰ μυαλὰ» ἑτοιμάζονται νὰ
αἱματοκυλίσουν τὴν χώρα μας, χρησιμοποιώντας ἕνα κομμάτι αὐτῶν
τῶν μεταναστῶν ὡς «∆ούρειο ἵππο». (σημείωση: Εὐρωπαϊκὲς Ἀστυνομικὲς ἀρχὲς - βλ. π.χ. Ὀλλανδία φοβοῦνται ὅτι πολλοὶ τζιχαντιστές,
ποὺ πῆγαν ἀπ’ τὴν Εὐρώπη στὴ Συρία γιὰ νὰ πολεμήσουν καὶ τώρα
γυρίζουν πίσω στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ
γλιτώσουν ἀπὸ τὶς ρωσικὲς ἐπιθέ-

Σημείωση: Ἡ φωτογραφία αὐτὴ
εἶναι ἀπ’τὸ ἐξώφυλλο τῆς Γαλλικῆς
Ἐφημερίδας “Le petit Zournal”, τῆς
Κυριακῆς 17-∆εκεμβρίου-1912, τὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται στὸ ἀποτρόπαιο
ἔγκλημα ὅπου Τοῦρκος εὐεργετηθεῖς , κ άρ φ ωσ ε πι σώπλ ατα κ αὶ
σκότωσε τὸν Ἕλληνα νοσοκόμο
ποὺ τὸν περιποιούταν. Ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες εἴμαστε φιλεύσπλαχνοι
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κὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς Λευτεριᾶς
ψεύτρας. Ὄχι. Τὸ 1821 εἶναι κάτι
διαφορετικότερο, οὐσιαστικότερο,
πνευματικότερο. Εἶχε μέσα του τὸν
πόνο 468 χρόνων σκλαβιᾶς, τὸ αἷμα
τοῦ δούλου Γένους ποὺ βογγοῦσε
καὶ ζητοῦσε δικαίωση, νὰ μὴ πάει
χαμένο. Πῶς ἔγινε καὶ ξεχάστηκαν;
Νὰ ἕνα καυτὸ ἐρώτημα, ποὺ πρέπει
νὰ μᾶς προβληματίσει ὅλους καὶ νὰ
μᾶς κάμει νὰ ἀναζητήσουμε ὄχι
στὸν διπλανό μας, ἀλλὰ στὸν ἑαυτὸ
μας τὴν αἰτία τῆς Ἐθνικῆς μας κατάντιας, ποὺ ἐπηρέασε, ὡς τώρα,
καὶ τὸν κοινωνικό μας βίο καὶ τὶς
μεταξὺ μας σχέσεις.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Γι’ αὐτό, σὰν ἦρθε ἡ εὐλογημένη
ὥρα, ἀγνόησαν τὸν ξένο παράγοντα, τὸν περιφρόνησαν, δὲν τοῦ ζήτησαν τίποτε, μήτε μιὰ χούφτα μπαρούτι, μήτε ἕνα τουφέκι… Στηρίχτηκαν ἀποκλειστικὰ στὸ λαό, σὲ αὐτὸ
τὸ λαὸ ποὺ γνωρίζει νὰ μεγαλουργεῖ ὅταν ἔχει καλοὺς καὶ πρὶν ἀπὸ
ὅλα ἠθικοὺς ἡγέτες. Καὶ γι’ αὐτὸ τὸ
πέτυχαν. Ἔλα ἀδελφέ μου νὰ ἀναζητήσουμε μέσα σὲ τούτη τὴν περίοδο τὸν ἑαυτόν μας. Κανένας τσαρλατάνος δὲν θὰ σοῦ τὸν προσφέρει.
Γιατί θέλει νὰ σὲ ἔχει ὑπηρέτη του.
Ἐσὺ ὅμως ποὺ εἶσαι ὑπηρέτης μονάχα τοῦ Γένους σου, πρέπει νὰ λυτρωθεῖς ἀπὸ τὰ προσωπικὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου. Ἔτσι θὰ γίνης πραγματικὰ ἐλεύθερος
ἄνθρωπος κι’ ἀληθινὸς Ἕλληνας.
Συλλογίσου πὼς ὁ μαρτυρικὸς αὐτὸς τόπος πρέπει κάποτε νὰ τραβήξει μπροστά. Γιατί ἔχει τὴ δύναμη
νὰ τὸ κάνει. Εἶσαι ΣΥ. Μὴ ψάχνεις
γύρω σου. Εἶσαι ΣΥ. Οἱ πλανεῦτρες
σειρῆνες τῶν ξενόδουλων, τῶν τυχάρπαστων, τῶν μειοδοτῶν καὶ τῶν
ἀνάξιων σὲ ὅποια θέση κι’ ἂν βρίσκονται, νὰ ἀφήνουν ἀδιάφθορη
καὶ ἀδιάφορη τὴν ἄδολη ψυχή σου.
Σκύψε μέσα σου καὶ βάλε αὐτὶ στὴ
φωνὴ τοῦ Γένους σου. Τὸ εἰκονοστάσι τῆς φυλῆς μᾶς εἶναι τόσο
πλούσιο. Ἂχ αὐτὰ τὰ σχολεῖα, Θεέ
μου. Μᾶς κρύβουν τὴν καταγωγή
μας σὰν νὰ εἴμαστε νόθοι, σὰν νὰ
μᾶς ξέρασε, ἔτσι ξαφνικὰ ὁ Ε΄ π.Χ.
αἰώνας. Τὸ 1821 δὲν ἔγινε γιὰ νὰ διώξουμε τὸν Τοῦρκο καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουμε μὲ τὸν ἑαυτό μας
στοὺς ἀδελφούς μας, νὰ διώξουμε
τὸν πασὰ καὶ νὰ γίνουμε ἐμεῖς πασάδες, νὰ ἀποκτήσουμε τὰ ἐξωτερι-

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Πέρασαν χρόνια καὶ δὲν καταδέχτηκαν νὰ καταπιαστοῦν μὲ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλόν, τὸν συγκλονιστικὸν αὐτὸν ἱεραπόστολο
καὶ ἐθναπόστολο, τὴ μεγαλύτερη
λαοπαιδευτικὴ μορφὴ τῆς τουρκοκρατίας, τὴν ἀδευτέρωτη κι’ ἀνεπανάληπτη, τὸν Ἅγιο τῆς παιδείας,
τὸν μεγάλο μύστη τῆς Λευτεριᾶς,
τὸν κορυφαῖο ἀναγεννητὴ τοῦ Γένους. Καὶ ἔμεινε ἐκεῖ κρυμμένος. Καὶ
ἔμεινε ἐκεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ,
χρόνια καὶ χρόνια ἀποξεχασμένος
ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς μας. Κανεὶς
δὲν τὸν πρόσεξε. Κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ συλλάβει τὴν σημασία του καὶ
τὴ συμβολή του στὴν προετοιμασία
τοῦ Γένους γιὰ τὴ λύτρωσή του.
Στὴν περιοχὴ τῆς Παραμυθίας, ὡ-
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χαλκωματένιαι κολυμβῆθραι κατασκευάσθησαν». «χάρις εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου 210 ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐκτίσθησαν, ὡς καὶ 1.000 ἄλλα
κατώτερα σχολεῖα ἤρχισαν νὰ λειτουργοῦν». «Μὲ τὴν θερμήν, τὴν πύρινην διδασκαλίαν κατώρθωσε νὰ
καταργήση τὰ παζάρια τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ μεταφέρει ταῦτα εἰς τὴν
ἡμέραν τοῦ Σαββάτου… Ἤθελεν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀγαποῦν τὴν
ἐργασίαν, νὰ καλλιεργοῦν ἐντατικῶς τὴν γῆν, ἰδίως δὲ νὰ φυτεύουν
δένδρα. Ἐκήρυττεν «ὅσοι δὲν ἀγαποῦν τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ θὰ
ζοῦν φτωχικά». Χάρις εἰς τὰς ἔντονους συστάσεις τοῦ Ἁγίου χιλιάδες
ἄγριων δένδρων ἐνεβολιάσθησαν
καὶ ἐγένετο καρποφόρα» (Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, 2003, Αὐγουστίνου Καντιώτη, σέλ. 43-48). «Τώρα οἱ Ἑβραῖοι
τὸν διαβάλλουν στὸν Κοὺρτ Πασὰ
τοῦ Μπερατίου. Οἱ Ἑβραῖοι προσέφεραν 20.000 γρόσια εἰς τὸν Κοὺρτ
διὰ νὰ φονεύσει τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ,
ὅπως καὶ ἔγινε». (Ἐκδόσεις Ἑστίας)

στόσο, ὡς τὰ 1913, ἀκόμα τὰ μαθητούδια λέγανε στὸ σχολεῖο τους
τούτη τὴν προσευχή: «Ἔφεξε τὸ
φῶς – προσκυνοῦμε τὸν Χριστὸ –
καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ – καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ – ποὺ παιδεύτηκε γιὰ
μᾶς – νὰ βοηθάει τὸ δάσκαλό μας –
καὶ τὸν Οἶκο του πατρός μας». Λησμονημένος ὡς τὸ 1940, τὸν ἀνασταίνει μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν νεοελλήνων ὁ ἀείμνηστος ἱστοριογράφος καὶ ἐρευνητὴς Φάνης
Μιχαλόπουλος καὶ δίνει ἀφορμὴ νὰ
γραφοῦν σειρὰ ἄλλων βιβλίων. Ὁ
Πατροκοσμᾶς τελείωσε τὶς σπουδὲς
τοῦ στὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία στὸ
Ἅγιο Ὄρος, καὶ πηγαίνει στὴ Μονὴ
Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους ὅπου ἐκάρη
μοναχὸς καὶ γίνεται ἱερεύς. Ἡ φλογερὴ τοῦ ἰδιοσυγκρασία καὶ ὁ ἀπέραντος πόνος του γιὰ τὰ σκλαβωμένα ἀδέλφια του, τὸν ὁδηγοῦν στὴν
μεγάλη ἀπόφαση νὰ γίνει ἱεραπόστολος. Ὁ Ἅγιος τῶν Σκλάβων περιώδεψε 19 χρόνια στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο. Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ἁπλὸς
στὸ λόγο του, εἶναι κατανοητὸς ἀπὸ τὸ ἀκροατήριό του. Εὐχαριστεῖται κανεὶς νὰ τὸν ἀκούει γιατί εἶναι
εὐχάριστος καὶ συναρπαστικός. Μὲ
τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν σαφήνεια κυριαρχεῖ καὶ ἐπιβάλλεται, αἰχμαλωτίζει καὶ συναρπάζει. Ὑψώνεται σὲ
λαϊκὸ ἡγέτη, ὅπως καὶ πραγματικὰ
εἶναι ὁ Ρουμελιώτης κοσμοκαλόγερος. «Κατόπιν δραστήριων ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου, 1500 γαλοῦχοι (παραμάνες) χριστιαναὶ γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ὑπηρέτουν εἰς τὰ παλάτια
τῶν πασάδων καὶ μπέηδων ἀπηλευθερώθηκαν καὶ ηὐλόγουν τὸν Ἅγιον διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν». «Εἰς
τὰ περισσότερα χωρία Ἠπείρου –
Μακεδονίας καὶ Ἀλβανίας δὲν ὕπηρχαν κολυμβῆθραι. Ἔπεισε τοὺς
πλούσιους ὁμογενεῖς καὶ οὕτω 4.000
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄

στὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν δομὲς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς πρόσφυγες, καὶ ὅπως προβλέπεται στὸ
πλαίσιο τῶν συνθηκῶν τῆς Ε.Ε καὶ
τῆς Σένγκεν. Ἡ Μέρκελ, σὲ συνέντευξή της σὲ Κυριακάτικη Γερμανικὴ Ἐφημερίδα, στὶς ἀρχὲς Μαρτίου,
δήλωσε τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἑλλάδα εἶχε
ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ (!!!) καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶχε διαμορφώσει χώρους καταλυμάτων γιὰ 50.000 πρόσφυγες μέχρι
τὸ τέλος τοῦ 2015»…
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔκτακτης συνεδρίασης τῆς
ΚΕ∆Ε, ὁ κ. Μουζάλας, ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ πρόσφυγες θὰ μείνουν
στὴ χώρα μας γιὰ τὰ ἑπόμενα δύο
μὲ τρία χρόνια. Παράλληλα, ὁλοκληρωμένο σχέδιο δράσης καταρτίζει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν
ἔνταξη στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐνηλίκων
προσφύγων καὶ μεταναστῶν ποὺ τελικὰ θὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Ὁ Γρηγόριος γεννήθηκε τὸ 1746 στὴ
∆ημητσάνα ἀπὸ φτωχοὺς γονεῖς τοῦ
βοσκοῦ στὸ ἐπάγγελμα Ἰωάννου
καὶ τῆς Ἀσημίνας Ἀγγελοπούλου.
Τελειώνει τὴν ἀνώτερη Σχολὴ τῆς
Πάτμου (πατμιάδα) καὶ γίνεται μοναχὸς στὶς Σποράδες. Τὸ 1785 ὁ
Γρηγόριος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος στὴν Μητρόπολη Σμύρνης. Καὶ

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινότητα
καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν κατοίκων, στὴν ἀσφάλεια, στὴν ὑγεία ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν κοινωνικὴ
συνοχὴ εἶναι ἤδη ἐμφανεῖς καὶ ἐπιδεινώνουν τὴν ἤδη τραγικὴ κατάσταση ποὺ βιώνουν οἱ Ἕλληνες. Τὸ
οἰκονομικὸ κόστος εἶναι δυσβάσταχτο καὶ οἱ ὑποδομὲς τοῦ κράτους ὑφίστανται τεράστια πίεση. Τὰ προ-

βλήματα στὶς τοπικὲς οἰκονομίες διογκώνονται ἐπικίνδυνα καὶ σύντομα τὸ σύστημα ὑγείας δὲν θὰ μπορεῖ
νὰ ἀνταποκριθεῖ. Ὁ Τουρισμὸς ἔχει
δεχτεῖ βαρύτατο πλῆγμα: Στὴ Λέσβο
ἡ μείωση ἀγγίζει στὸ 86% στὴ Σάμο
τὸ 40% καὶ στὴ Χίο τὸ 60%. (Στοιχεῖα ἀπὸ ὁμιλία τῆς Περιφερειάρχου Βορείου Αἰγαίου Χ. Καλογήρου στὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῶν
∆ελφῶν, 26-28 Φέβ. 2016) Καὶ φυσικὰ οἱ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἡ
προσέλκυση κεφαλαίων πλήττονται
τραγικὰ σὲ μιὰ ἤδη καταρρέουσα
οἰκονομία.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ΟΗΕ ἤδη
κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου:
"Μεγάλη ἡ πιθανότητα ἔκρηξης βίας
στὴν Ἑλλάδα", τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα
ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἀπέραντο
hot-spot. Σὲ ἔκθεσή της ἡ ὑπηρεσία
ἀναφέρει τὶς τεράστιες ἐλλείψεις σὲ
τρόφιμα, καταλύματα καὶ νερὸ καὶ
προειδοποιεῖ γιὰ τὸν κίνδυνο ἔκρηξης τῆς βίας ἀπὸ τὶς ὁλοένα αὐξανόμενες ἐντάσεις λόγω τῆς συσσώρευσης προσφύγων. (πηγή: pronews.gr)
Καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Καθημερινή, ἡ
Τουρκία ἀμφισβητεῖ ἀνοιχτὰ τὴν
ἑλληνικότητα τῶν κοντινῶν σ’ αὐτὴ
νησιῶν καὶ τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο
χῶρο, γεγονὸς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ
ἐμπεριέχεται σὲ ἐπίσημο ἔγγραφο
ποὺ κατατίθεται στὸ ΝΑΤΟ. Ἐνῶ,
στὴ συνάντηση τῶν πρωθυπουργῶν
Ἑλλάδας – Τουρκίας στὴ Σμύρνη ὁ
Α. Νταβούτογλου ἐπισήμανε πὼς τὸ
casus belli δὲν πρόκειται νὰ ἀρθεῖ
ἂν ἡ Ἑλλάδα δὲν παραιτηθεῖ ἀπὸ
τὸ δικαίωμά της νὰ ἐπεκτείνει τὰ
χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ
μίλια. Καὶ παρότι οἱ δυὸ πρωθυπουργοὶ δήλωσαν ὅτι δὲν πρέπει νὰ
ἀναφέρεται καν τὸ ἐνδεχόμενο πολέμου μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκί-
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καλό. Πεῖτε γιὰ … τὴ Γαῦδο ποὺ
τοὺς τραπεζώσανε…» συνέχιζε τὶς
παραινέσεις πρὸς τοὺς δημοσιογράφους. Σὲ ἄλλη στιγμὴ δήλωνε: «οἱ
Σύροι ποὺ ἔχουν χρήματα μένουν σὲ
ξενοδοχεῖα, ψωνίζουν ἀπὸ τὰ μαγαζιά, κάνουν τζίρο ἀπίστευτο»….
Στὶς 25-11-2015 (δηλαδὴ
3 μῆνες πρὶν κλείσουν τὰ σύνορα
καὶ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ
ἀλλοδαποί), ὅπως ἀποκάλυψαν τὰ
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», δημοσιεύτηκε
κοινὴ ἀπόφαση τῶν ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομίας καὶ Ἐργασίας, μὲ τὴν ὁποία καθορίστηκαν οἱ
ὀροὶ καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν
πρόσβαση στὴν ἀγορὰ ἐργασίας πολιτῶν τρίτων χωρῶν ποὺ παραμένουν στὴν Ἑλλάδα ὑπὸ καθεστὼς
ἀναβολῆς ἀπομάκρυνσης καὶ οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνται νὰ ζητήσουν καὶ
νὰ τοὺς χορηγηθεῖ (ἀνανεώσιμη) ἄδεια ἐργασίας ἕξι μηνῶν.
Στὶς 31/12/2015 ἡ κυβέρνηση
ἀποφάσισε τὴν παράταση τῆς λειτουργίας τῶν κέντρων ὑποδοχῆς μεταναστῶν γιὰ τρία χρόνια, καὶ συγκεκριμένα ἕως τὶς 31 ∆εκεμβρίου
2018, ἐνῶ ὁ κ. Μουζάλας, μιλώντας
πρὸ ἡμερῶν στὸν ΑΝΤ1, ὑποστήριξε πὼς ἡ παρουσία τῶν μεταναστῶν
καὶ τῶν προσφύγων θὰ λύσει τὸ …
δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα.
Τώρα πλέον, ἀπροκάλυπτα
καὶ ἀνοιχτὰ πλέον οἱ Γερμανοὶ παραδέχονται ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει
ἕνα «σοῦπερ hot spot» καὶ ὅτι ὅλο
αὐτὸ θὰ γίνει μὲ σχέδιο! Τὸ Κολέγιο
τῶν Ἐπιτρόπων ἐνέκρινε τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου τριετοῦς μηχανισμοῦ βοήθειας. Ἡ Κομισιὸν προσφέρει, μεταξὺ ἄλλων, χρήματα γιὰ
τροφή, στέγη καὶ ἰατρικὴ περίθαλψη στοὺς πρόσφυγες. Ὅπως ἀναφέρει ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Bild,

αν σὲ ἀνώτατους ἀξιωματικοὺς τῆς
ΕΛ.ΑΣ. τὴ νέα μεταναστευτικὴ πολιτική. Ὅταν τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφο
διέρρευσε, (ἐκ μέρους τοῦ κ. Πανούση τότε Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ
Πολίτη καὶ ἀργότερα ἀπομακρυνθέντος…) καὶ προκλήθηκε πολιτικὸς
θόρυβος, τὸ Μαξίμου μίλησε γιὰ
προβοκάτσια καὶ τὸν λογαριασμὸ
πλήρωσε ὁ ἁρμόδιος ὑποστράτηγος
τῆς ΕΛ.ΑΣ. Ὡστόσο, τὸ σῆμα εἶχε
καὶ ἐπισήμως δοθεῖ καὶ ἰδιαίτερα
στὴν ἀπέναντι μεριὰ τοῦ Αἰγαίου,
τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν
πλέον ὅτι μποροῦσαν νὰ ἐντατικοποιήσουν τὴν «ἀποστολὴ προσφύγων», στοὺς ὁποίους εἶχε διακηρυχθεῖ ὅτι θὰ τοὺς ὑποδέχονταν θετικὰ καὶ θὰ τοὺς δίνονταν νομιμοποιητικὰ ἔγγραφα… Σταδιακά, λοιπόν,
ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ ἤθελαν νὰ
πᾶνε στὴν Ε.Ε. δρομολογήθηκαν νὰ
περνοῦν ἀπὸ Ἑλλάδα, διὰ τῆς θαλάσσιας ὁδοῦ.
Παράλληλα, βουλευτὲς τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ (βλ. π.χ. Χρῆστος Καραγιαννίδης) ἐνίοτε ἐδήλωναν «∆ὲν ὑπάρχουν ἐθνικὰ σύνορα. Ὑπάρχουν
ταξικὰ σύνορα…» καὶ ἄλλα τέτοια,
ὅπως νὰ γκρεμιστεῖ ὁ φράκτης στὸν
Ἔβρο κλπ …
Στὶς 14-4-2015, ἡ κ.Τασία
Χριστοδουλοπούλου τόνιζε στὶς τηλεοπτικές της συνεντεύξεις: «∆ὲν ὑπάρχουν πλέον μετανάστες. Ὅλοι
ὅσοι εἰσέρχονται στὴ χώρα μας εἶναι πρόσφυγες». Ἀπηύθυνε, μάλιστα, νουθεσίες πρὸς δημοσιογράφους: «γιὰ νὰ βοηθήσετε νὰ ἀρχίσετε νὰ τοὺς ἀποκαλεῖτε πρόσφυγες
γιατί ἂν μιλᾶτε γιὰ μετανάστες ἢ
λαθρομετανάστες ἡ ΕΕ δὲν θὰ ἐγκρίνει κονδύλια» (!!!) … «Σταδιακὰ
θὰ ὑπάρχει πρόβλημα ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἑξαγγέλετε τὸ πρόβλημα.
Μὴν φοβίζετε τὸν κόσμο, πέστε κάτι
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τὴν 2ην Μαΐου τοῦ 1797 ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ Γρηγόριος Ε΄. Ξημερώνει τὸ Πάσχα τοῦ
1821 καὶ «καθίσταται ἔκπτωτος».
Κλείνεται στὶς φυλακὲς Μποσταντζήμπαση. Βασανίζεται φρικτά, ὁδηγεῖται στὸ Πατριαρχεῖο. Ὄχλος
Τούρκων καὶ Ἑβραίων οὐρλιάζει,
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σάρκες. Στὴν πύλη τῆς εἰσόδου τοῦ
Πατριαρχείου ἀπαγχονίζεται (Ἐκδόσεις Ἑστίας, Τὸ συναξάρι τοῦ Γένους, 1974). «Τὸ λείψανον τοῦ Γρηγορίου ἔμεινε κρεμάμενον ἐπὶ τρεῖς
ἡμέρας μάτην δὲ προσεπάθησεν ὁ
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αὐτὸ καὶ θάψη. Τὴ 13η Ἀπριλίου εἰκοσαμελὴς ἐπιτροπεῖα Ἑβραίων δι’
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τὴν ἱστορία μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά
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ΤΟΤΕ. Ὅταν ζοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἕνας πιστὸς τοῦ
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ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ … ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
τοῦ χρόνου ποὺ δὲν ἐνδείκνυται καθόλου γιὰ νὰ περάσει κανεὶς μὲ
βάρκα τὸ Αἰγαῖο… (Τὶς ἡμέρες τοῦ
Καλοκαιριοῦ, τὸ 2015, περνοῦσαν
στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ 3.000 ἄτομα
τὴν ἡμέρα).
Παρατηροῦμε, λοιπόν, ὅτι ὁ
ΣΥΡΙΖΑ ἐφήρμοσε μία πολιτικὴ ἡ
ὁποία γέμισε πολὺ γρήγορα τὴν Ἑλλάδα μὲ παράνομα-εἰσελθόντες ἀλλοδαπούς. ∆ιότι, εἶναι ὁλοφάνερο
ὅτι ἡ τεράστια-τραγικὴ αὔξηση στὶς
μεταναστευτικὲς ροὲς ἔγινε ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε τὴ διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Καὶ
πράγματι, αὐτὸ ἦταν τὸ σχέδιο ἐξ’
ἀρχῆς, καθὼς ἤδη στὶς ἐπίσημες
προγραμματικὲς θέσεις του ὁ ΣΥΡΙΖΑ συμπεριελάμβανε ἀπίστευτες παγκοσμίως πρωτότυπες διατάξεις ὅπως ἡ «ἀνοικτὴ μόνιμη νομιμοποίηση, ἡ κατάργηση τῶν ἄτυπων ἐπαναπροωθήσεων, ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς παράνομης εἰσόδου, ἡ ἀπόδοση ἑλληνικῆς ἰθαγένειας στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ σὲ ὅλα
τὰ παιδιὰ ποὺ συμπληρώνουν τρία
χρόνια παραμονῆς στὴ χώρα μας, ἡ
παροχὴ ἄδειας ἀόριστης διάρκειας
στοὺς ἀλλοδαποὺς μαθητὲς ποὺ
φοιτοῦν στὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση,
τοῦ δικαιώματος ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς γιὰ ὅσους τεκμηριώνουν 5ετή νόμιμη παραμονὴ στὴν Ἑλλάδα, ἡ ἰσότιμη
πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες ὑγείας τῶν
μεταναστῶν, ἡ παροχὴ ἄδειας διαμονῆς σὲ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ
σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας,ἡ θέσπιση τῆς ἀποκαλούμενης ἄδειας πρὸς
ἀναζήτηση ἐργασίας μὲ τὴν ὁποία
θὰ ἐφοδιάζεται αὐτομάτως κάθε ἐνδιαφερόμενος καὶ μὲ αἴτησή του στὸ

Τὰ στοιχεῖα τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ
Λιμενικοῦ γιὰ τὰ ἔτη 2006 - 2015
Συλληφθέντες ἀλλοδαποὶ γιὰ παράνομη
εἴσοδο στὴν Ἑλλάδα τὰ ἔτη 2006 – 2015
2006 2007
2008
2009
2010
96.239 112.364 146.337 126.145 132.524
2011 2012
2013
2014
2015
99.368 76.878 43.002 77.163 797.370

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ
Λιμενικοῦ, ἀπὸ τὸ 2006 καὶ μετά, οἱ
συλληφθέντες ἀλλοδαποὶ γιὰ παράνομη εἴσοδο στὴ χώρα κυμαίνονταν
ἀπὸ 43.000 ἄτομα (ἔτος 2013) ἕως
146.000 ἄτομα (ἔτος 2008). Ἔτος
2014: 72.632 συλληφθέντες ἀλλοδαποί. Τὸ ἔτος 2015, ποὺ ἀνέλαβε ὁ
ΣΥΡΙΖΑ (ἐκλογὲς 25 Ἰαν. 2015), οἱ καταγεγραμμένοι- παράνομα εἰσελθόντες ξαφνικὰ ἀνῆλθαν στὸ τραγικὸ νούμερο τῶν 797.000 ἀτόμων,
κάνοντας 1000% αὔξηση σὲ σχέση
μὲ τὸ 2014 καὶ 1670% αὔξηση, ὅσον
ἀφορᾶ στοὺς διὰ θαλάσσης εἰσελθόντες ἀπὸ Τουρκία. Ὅσον ἀφορᾶ
δὲ στὸ 2016, γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 1η Ἰανουαρίου – 29η Φεβρουαρίου, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ
τὴν Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ
γιὰ τοὺς πρόσφυγες: 122.637 πρόσφυγες καὶ μετανάστες ἔφτασαν διὰ
θαλάσσης στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ
2.000 ἄτομα τὴν ἡμέρα, σὲ ἐποχὴ
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μπλέχθηκε δυναμικὰ μὲ ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ
2015, δηλαδὴ ἀρκετὰ μετὰ τὴν ἔκρηξη τῶν προσφυγικῶν ροῶν στὴν
Ἑλλάδα. Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια,
λοιπόν, οἱ ταραχές, οἱ πόλεμοι καὶ
οἱ ἀνθρωπιστικὲς κρίσεις βρίθουν
γύρω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο, ὅμως ἡ εἴσοδος τῶν ἀλλοδαπῶν στὴ χώρα
αὐξήθηκε δραματικὰ σὲ ἀκραῖο καὶ
τραγικὸ σημεῖο μόνο ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ.

Προξενεῖο προέλευσης. Καὶ γιὰ νὰ
μὴν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία τῆς
μετατροπῆς τῆς χώρας σὲ χῶρο, θεσπίζεται ἡ ἀρχὴ τῆς κατοικίας γιὰ
τὴν κτήση τῆς ἰθαγένειας, ποὺ θὰ
στηρίζεται ὄχι στὸν τόπο γέννησης
ἢ στὴν καταγωγὴ βάσει αἵματος,
ἀλλὰ στὸν τόπο ποὺ βρίσκεται ἡ
κατοικία καὶ ἡ ἐργασία τοῦ μετανάστη, δημιουργώντας εἰδικὸ δεσμὸ μὲ
τὴ χώρα !
Καὶ ἐὰν κάποιος σκεφτεῖ ἢ
ἰσχυριστεῖ ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ ἀνέλαβε ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνέπεσε μία ἄνευ
προηγούμενου προσφυγικὴ ἔκρηξη,
λόγῳ ἰδιαίτερων γεγονότων στὴ Συρία, τότε πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του
τὰ ἑξῆς: Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἡ
περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο
φλέγεται. Ἀραβικὴ Ἄνοιξη (20102011): ἀναταρραχὲς σὲ Αἴγυπτο,
Τυνησία, Μαρόκο, Ὑεμένη καὶ ἀλλοῦ. Πόλεμος στὴ Λιβύη καὶ ἐκδίωξη τοῦ Καντάφι (2011). Στὴ Μέση
Ἀνατολή: Ταραχές, ἀνθρωπιστικὴ
κρίση καὶ ἐχθροπραξίες στὴν Παλαιστίνη (2006-2009), ταραχὲς στὸ
Λίβανο καὶ ἀλλοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἀνατολικότερα: Στὸ Ἰράκ, συνεχεῖς ταραχὲς καὶ παρακμὴ μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν τὸ 2003 καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησή τους τὸ 2011.
Στὸ Ἀφγανιστᾶν, χρόνια συνεχοῦς
ἀστάθειας καὶ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν Ταλιμπᾶν τὸ 2001 ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
Καὶ τὸ κυριότερο: Ὁ πόλεμος στὴ Συρία εἶχε ἀρχίσει ἤδη τὴν
Ἄνοιξη τοῦ 2011, μὲ τὶς ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις νὰ ἔχουν ἀναμειχθεῖ ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ
2012. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 οἱ
νεκροὶ ἄγγιζαν τοὺς 60.000, ἐνῶ τὸν
Φεβρ. τοῦ 2014 ἄγγιζαν τοὺς 140.000
ὅποτε καὶ ἐμφανίστηκε καὶ τὸ Ἰσλαμιστικὸ Κράτος. Ἡ δε Ρωσία ἐ-

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΛΟΙΠΟΝ;

Ἡ κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου

Ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑλοποίησε σταδιακὰ ἕνα σχέδιο ἐγκατάστασης στὴ χώρα μας τῶν παράνομων μεταναστῶν καὶ τῶν χιλιάδων
προσφύγων, ἔχοντας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς
τοῦ 2015 ξεκινήσει τὶς σχετικὲς διεργασίες, γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ σήμερα ποὺ καὶ ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος ἀναπλ. ὑπουργός, Γιάννης Μουζάλας,
παραδέχεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ χώρα transit μετατρέπεται σὲ χώρα ἐγκατάστασης. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸν
Μάρτιο τοῦ 2015, διέρρευσε ἔγγραφο συνεργάτη τῆς τότε ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς
Πολιτικῆς Τασίας Χριστοδουλοπούλου ποὺ οὐσιαστικὰ προέβλεπε
νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα! ∆ιότι, δύο
κυρίες -στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς ∆ικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ- εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ -στὸ ὄνομα τῆς
κ. Χριστοδουλοπούλου- ὑπαγόρευ-
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τὰ ἑξῆς: Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἡ
περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο
φλέγεται. Ἀραβικὴ Ἄνοιξη (20102011): ἀναταρραχὲς σὲ Αἴγυπτο,
Τυνησία, Μαρόκο, Ὑεμένη καὶ ἀλλοῦ. Πόλεμος στὴ Λιβύη καὶ ἐκδίωξη τοῦ Καντάφι (2011). Στὴ Μέση
Ἀνατολή: Ταραχές, ἀνθρωπιστικὴ
κρίση καὶ ἐχθροπραξίες στὴν Παλαιστίνη (2006-2009), ταραχὲς στὸ
Λίβανο καὶ ἀλλοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἀνατολικότερα: Στὸ Ἰράκ, συνεχεῖς ταραχὲς καὶ παρακμὴ μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν τὸ 2003 καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησή τους τὸ 2011.
Στὸ Ἀφγανιστᾶν, χρόνια συνεχοῦς
ἀστάθειας καὶ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν Ταλιμπᾶν τὸ 2001 ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
Καὶ τὸ κυριότερο: Ὁ πόλεμος στὴ Συρία εἶχε ἀρχίσει ἤδη τὴν
Ἄνοιξη τοῦ 2011, μὲ τὶς ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις νὰ ἔχουν ἀναμειχθεῖ ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ
2012. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 οἱ
νεκροὶ ἄγγιζαν τοὺς 60.000, ἐνῶ τὸν
Φεβρ. τοῦ 2014 ἄγγιζαν τοὺς 140.000
ὅποτε καὶ ἐμφανίστηκε καὶ τὸ Ἰσλαμιστικὸ Κράτος. Ἡ δε Ρωσία ἐ-

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΛΟΙΠΟΝ;

Ἡ κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου

Ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑλοποίησε σταδιακὰ ἕνα σχέδιο ἐγκατάστασης στὴ χώρα μας τῶν παράνομων μεταναστῶν καὶ τῶν χιλιάδων
προσφύγων, ἔχοντας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς
τοῦ 2015 ξεκινήσει τὶς σχετικὲς διεργασίες, γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ σήμερα ποὺ καὶ ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος ἀναπλ. ὑπουργός, Γιάννης Μουζάλας,
παραδέχεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ χώρα transit μετατρέπεται σὲ χώρα ἐγκατάστασης. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸν
Μάρτιο τοῦ 2015, διέρρευσε ἔγγραφο συνεργάτη τῆς τότε ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς
Πολιτικῆς Τασίας Χριστοδουλοπούλου ποὺ οὐσιαστικὰ προέβλεπε
νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα! ∆ιότι, δύο
κυρίες -στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς ∆ικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ- εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ -στὸ ὄνομα τῆς
κ. Χριστοδουλοπούλου- ὑπαγόρευ-
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καλό. Πεῖτε γιὰ … τὴ Γαῦδο ποὺ
τοὺς τραπεζώσανε…» συνέχιζε τὶς
παραινέσεις πρὸς τοὺς δημοσιογράφους. Σὲ ἄλλη στιγμὴ δήλωνε: «οἱ
Σύροι ποὺ ἔχουν χρήματα μένουν σὲ
ξενοδοχεῖα, ψωνίζουν ἀπὸ τὰ μαγαζιά, κάνουν τζίρο ἀπίστευτο»….
Στὶς 25-11-2015 (δηλαδὴ
3 μῆνες πρὶν κλείσουν τὰ σύνορα
καὶ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ
ἀλλοδαποί), ὅπως ἀποκάλυψαν τὰ
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», δημοσιεύτηκε
κοινὴ ἀπόφαση τῶν ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομίας καὶ Ἐργασίας, μὲ τὴν ὁποία καθορίστηκαν οἱ
ὀροὶ καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν
πρόσβαση στὴν ἀγορὰ ἐργασίας πολιτῶν τρίτων χωρῶν ποὺ παραμένουν στὴν Ἑλλάδα ὑπὸ καθεστὼς
ἀναβολῆς ἀπομάκρυνσης καὶ οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνται νὰ ζητήσουν καὶ
νὰ τοὺς χορηγηθεῖ (ἀνανεώσιμη) ἄδεια ἐργασίας ἕξι μηνῶν.
Στὶς 31/12/2015 ἡ κυβέρνηση
ἀποφάσισε τὴν παράταση τῆς λειτουργίας τῶν κέντρων ὑποδοχῆς μεταναστῶν γιὰ τρία χρόνια, καὶ συγκεκριμένα ἕως τὶς 31 ∆εκεμβρίου
2018, ἐνῶ ὁ κ. Μουζάλας, μιλώντας
πρὸ ἡμερῶν στὸν ΑΝΤ1, ὑποστήριξε πὼς ἡ παρουσία τῶν μεταναστῶν
καὶ τῶν προσφύγων θὰ λύσει τὸ …
δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα.
Τώρα πλέον, ἀπροκάλυπτα
καὶ ἀνοιχτὰ πλέον οἱ Γερμανοὶ παραδέχονται ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει
ἕνα «σοῦπερ hot spot» καὶ ὅτι ὅλο
αὐτὸ θὰ γίνει μὲ σχέδιο! Τὸ Κολέγιο
τῶν Ἐπιτρόπων ἐνέκρινε τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου τριετοῦς μηχανισμοῦ βοήθειας. Ἡ Κομισιὸν προσφέρει, μεταξὺ ἄλλων, χρήματα γιὰ
τροφή, στέγη καὶ ἰατρικὴ περίθαλψη στοὺς πρόσφυγες. Ὅπως ἀναφέρει ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Bild,

αν σὲ ἀνώτατους ἀξιωματικοὺς τῆς
ΕΛ.ΑΣ. τὴ νέα μεταναστευτικὴ πολιτική. Ὅταν τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφο
διέρρευσε, (ἐκ μέρους τοῦ κ. Πανούση τότε Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ
Πολίτη καὶ ἀργότερα ἀπομακρυνθέντος…) καὶ προκλήθηκε πολιτικὸς
θόρυβος, τὸ Μαξίμου μίλησε γιὰ
προβοκάτσια καὶ τὸν λογαριασμὸ
πλήρωσε ὁ ἁρμόδιος ὑποστράτηγος
τῆς ΕΛ.ΑΣ. Ὡστόσο, τὸ σῆμα εἶχε
καὶ ἐπισήμως δοθεῖ καὶ ἰδιαίτερα
στὴν ἀπέναντι μεριὰ τοῦ Αἰγαίου,
τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν
πλέον ὅτι μποροῦσαν νὰ ἐντατικοποιήσουν τὴν «ἀποστολὴ προσφύγων», στοὺς ὁποίους εἶχε διακηρυχθεῖ ὅτι θὰ τοὺς ὑποδέχονταν θετικὰ καὶ θὰ τοὺς δίνονταν νομιμοποιητικὰ ἔγγραφα… Σταδιακά, λοιπόν,
ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ ἤθελαν νὰ
πᾶνε στὴν Ε.Ε. δρομολογήθηκαν νὰ
περνοῦν ἀπὸ Ἑλλάδα, διὰ τῆς θαλάσσιας ὁδοῦ.
Παράλληλα, βουλευτὲς τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ (βλ. π.χ. Χρῆστος Καραγιαννίδης) ἐνίοτε ἐδήλωναν «∆ὲν ὑπάρχουν ἐθνικὰ σύνορα. Ὑπάρχουν
ταξικὰ σύνορα…» καὶ ἄλλα τέτοια,
ὅπως νὰ γκρεμιστεῖ ὁ φράκτης στὸν
Ἔβρο κλπ …
Στὶς 14-4-2015, ἡ κ.Τασία
Χριστοδουλοπούλου τόνιζε στὶς τηλεοπτικές της συνεντεύξεις: «∆ὲν ὑπάρχουν πλέον μετανάστες. Ὅλοι
ὅσοι εἰσέρχονται στὴ χώρα μας εἶναι πρόσφυγες». Ἀπηύθυνε, μάλιστα, νουθεσίες πρὸς δημοσιογράφους: «γιὰ νὰ βοηθήσετε νὰ ἀρχίσετε νὰ τοὺς ἀποκαλεῖτε πρόσφυγες
γιατί ἂν μιλᾶτε γιὰ μετανάστες ἢ
λαθρομετανάστες ἡ ΕΕ δὲν θὰ ἐγκρίνει κονδύλια» (!!!) … «Σταδιακὰ
θὰ ὑπάρχει πρόβλημα ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἑξαγγέλετε τὸ πρόβλημα.
Μὴν φοβίζετε τὸν κόσμο, πέστε κάτι
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τὴν 2ην Μαΐου τοῦ 1797 ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ Γρηγόριος Ε΄. Ξημερώνει τὸ Πάσχα τοῦ
1821 καὶ «καθίσταται ἔκπτωτος».
Κλείνεται στὶς φυλακὲς Μποσταντζήμπαση. Βασανίζεται φρικτά, ὁδηγεῖται στὸ Πατριαρχεῖο. Ὄχλος
Τούρκων καὶ Ἑβραίων οὐρλιάζει,
θέλουν νὰ τοῦ καταξεσκίσουν τὶς
σάρκες. Στὴν πύλη τῆς εἰσόδου τοῦ
Πατριαρχείου ἀπαγχονίζεται (Ἐκδόσεις Ἑστίας, Τὸ συναξάρι τοῦ Γένους, 1974). «Τὸ λείψανον τοῦ Γρηγορίου ἔμεινε κρεμάμενον ἐπὶ τρεῖς
ἡμέρας μάτην δὲ προσεπάθησεν ὁ
Πατριάρχης Εὐγένιος νὰ ἐξαγοράση
αὐτὸ καὶ θάψη. Τὴ 13η Ἀπριλίου εἰκοσαμελὴς ἐπιτροπεῖα Ἑβραίων δι’
800 γροσίων ἠγόρασεν τὸ λείψανον
παρὰ τοῦ δημίου, ὅστις παρέδωκεν
αὐτὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀπανταχόθεν τῆς Κων/πόλεως συρρεύσαντος ἑβραϊκοῦ ὄχλου. Οὗτος δὲ προσδέσας τὸ ἀπογυμνωθὲν μέν, ἀλλὰ
φέρον τὸν βρόχον λείψανον τοῦ ἱερομάρτυρος ἀπὸ τῶν ποδῶν, μετὰ
κραυγῶν χαρᾶς καὶ ἀρῶν(=κατάρων) κατὰ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἔσυρεν αὐτὸ ἀνὰ τὰς ὁδούς…» (Συναξαριστὴς Νεομαρτύρων, ἔκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη,
Θὲσ/νίκη, 1984, σέλ. 763). «Οἱ Ἑβραῖοι τὸν ἐτραβοῦσαν ἀπὸ τὸν
λαιμὸν μέσα εἰς τοὺς δρόμους φωνάζοντες, “ἁς κατέβει ὁ Χριστός σου
νὰ σὲ ἀναστήση”, περιπαίζοντας
αὐτόν». Ἔπειτα τὸ ἔριξαν εἰς τὴν
θάλασσαν κατὰ τὴν συνήθειαν, δένοντες πέτραις διὰ νὰ βουλιάση… ἀμέσως τοῦ πέρασαν τὴν θηλειᾶν εἰς
τὸν λαιμὸν» (Μ. Οἰκονόμου «Ἀπομνημονεύματα Ἀγωνιστῶν 1821»,
ἔκδ. Κοσμαδάκης, τόμ.7ος, σελ.221).
Γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες θὰ πρέπει νὰ διαφυλάξουμε «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ»

τὴν ἱστορία μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά
μας καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική
μας Πίστη. Λαὸς ποὺ λησμονεῖ τὴν
ἱστορία του παύει νὰ ὑπάρχει.
ΤΟΤΕ – ΣΗΜΕΡΑ – ΠΡΙΝ

ΤΟΤΕ. Ὅταν ζοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἕνας πιστὸς τοῦ
παραπονέθηκε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς
Κοινότητος εἶναι κλέφτης. Ὁ Ἅγιος
τὸν ρώτησε: Τώρα ἔγινε κλέφτης ἢ
ἦταν ἀπὸ παλιά; Πιστός: Ἀπὸ παλιὰ
ἦταν κλέφτης. Ἅγιος: Γιατί τὸν ψήφισες γιὰ Πρόεδρο ἀφοῦ ἦταν κλέφτης ἀπὸ παλιά;
ΣΗΜΕΡΑ. Πιστὸς παραπονεῖται εἰς
τὸν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας του: Πάτερ
μου ποῦ θὰ πάει αὐτὸ τὸ κακὸ μὲ
τοὺς κυβερνῶντες, δὲν ὑπάρχει ἐργασία γιὰ τοὺς νέους, ὑπάρχει ἀκρίβεια, φορολογία μεγάλη, λαθρομετανάστες. Τί θὰ γίνη; Ποῦ πᾶμε; Ἱερεύς: Πρὶν λίγους μῆνες τοὺς ψηφίσατε, τώρα γιατί παραπονεῖσαι; Ἐνορίτης: Εἴπαμε νὰ τοῦ δώσουμε μία
εὐκαιρία ἀκόμα, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀποτύχαμε. Ἱερεύς: Πρὶν ἀπὸ τὴν εὐκαιρία ποὺ τοῦ ἔδωσες, ἔβλεπες ὅτι
τὸ οἰκοδόμημα ἀρχίζει καὶ γκρεμίζεται, κι’ ἐσὺ ἔδωσες τὴν εὐκαιρία
νὰ τὸ ἀποτελειώση τὸ οἰκοδόμημα.
Γιατί παραπονεῖσαι;
ΠΡΙΝ λίγα χρόνια ἕνας πολιτικὸς ἔλεγε: «Ὁ Ἕλληνας μία ἑβδομάδα
πρὶν νὰ μᾶς ψηφίση μᾶς βρίζει. Τὴν
Κυριακὴ μᾶς ψηφίζει καὶ τὴν ∆ευτέρα μᾶς ξαναβρίζει».
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χαλκωματένιαι κολυμβῆθραι κατασκευάσθησαν». «χάρις εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου 210 ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐκτίσθησαν, ὡς καὶ 1.000 ἄλλα
κατώτερα σχολεῖα ἤρχισαν νὰ λειτουργοῦν». «Μὲ τὴν θερμήν, τὴν πύρινην διδασκαλίαν κατώρθωσε νὰ
καταργήση τὰ παζάρια τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ μεταφέρει ταῦτα εἰς τὴν
ἡμέραν τοῦ Σαββάτου… Ἤθελεν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀγαποῦν τὴν
ἐργασίαν, νὰ καλλιεργοῦν ἐντατικῶς τὴν γῆν, ἰδίως δὲ νὰ φυτεύουν
δένδρα. Ἐκήρυττεν «ὅσοι δὲν ἀγαποῦν τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ θὰ
ζοῦν φτωχικά». Χάρις εἰς τὰς ἔντονους συστάσεις τοῦ Ἁγίου χιλιάδες
ἄγριων δένδρων ἐνεβολιάσθησαν
καὶ ἐγένετο καρποφόρα» (Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, 2003, Αὐγουστίνου Καντιώτη, σέλ. 43-48). «Τώρα οἱ Ἑβραῖοι
τὸν διαβάλλουν στὸν Κοὺρτ Πασὰ
τοῦ Μπερατίου. Οἱ Ἑβραῖοι προσέφεραν 20.000 γρόσια εἰς τὸν Κοὺρτ
διὰ νὰ φονεύσει τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ,
ὅπως καὶ ἔγινε». (Ἐκδόσεις Ἑστίας)

στόσο, ὡς τὰ 1913, ἀκόμα τὰ μαθητούδια λέγανε στὸ σχολεῖο τους
τούτη τὴν προσευχή: «Ἔφεξε τὸ
φῶς – προσκυνοῦμε τὸν Χριστὸ –
καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ – καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ – ποὺ παιδεύτηκε γιὰ
μᾶς – νὰ βοηθάει τὸ δάσκαλό μας –
καὶ τὸν Οἶκο του πατρός μας». Λησμονημένος ὡς τὸ 1940, τὸν ἀνασταίνει μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν νεοελλήνων ὁ ἀείμνηστος ἱστοριογράφος καὶ ἐρευνητὴς Φάνης
Μιχαλόπουλος καὶ δίνει ἀφορμὴ νὰ
γραφοῦν σειρὰ ἄλλων βιβλίων. Ὁ
Πατροκοσμᾶς τελείωσε τὶς σπουδὲς
τοῦ στὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία στὸ
Ἅγιο Ὄρος, καὶ πηγαίνει στὴ Μονὴ
Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους ὅπου ἐκάρη
μοναχὸς καὶ γίνεται ἱερεύς. Ἡ φλογερὴ τοῦ ἰδιοσυγκρασία καὶ ὁ ἀπέραντος πόνος του γιὰ τὰ σκλαβωμένα ἀδέλφια του, τὸν ὁδηγοῦν στὴν
μεγάλη ἀπόφαση νὰ γίνει ἱεραπόστολος. Ὁ Ἅγιος τῶν Σκλάβων περιώδεψε 19 χρόνια στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο. Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ἁπλὸς
στὸ λόγο του, εἶναι κατανοητὸς ἀπὸ τὸ ἀκροατήριό του. Εὐχαριστεῖται κανεὶς νὰ τὸν ἀκούει γιατί εἶναι
εὐχάριστος καὶ συναρπαστικός. Μὲ
τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν σαφήνεια κυριαρχεῖ καὶ ἐπιβάλλεται, αἰχμαλωτίζει καὶ συναρπάζει. Ὑψώνεται σὲ
λαϊκὸ ἡγέτη, ὅπως καὶ πραγματικὰ
εἶναι ὁ Ρουμελιώτης κοσμοκαλόγερος. «Κατόπιν δραστήριων ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου, 1500 γαλοῦχοι (παραμάνες) χριστιαναὶ γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ὑπηρέτουν εἰς τὰ παλάτια
τῶν πασάδων καὶ μπέηδων ἀπηλευθερώθηκαν καὶ ηὐλόγουν τὸν Ἅγιον διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν». «Εἰς
τὰ περισσότερα χωρία Ἠπείρου –
Μακεδονίας καὶ Ἀλβανίας δὲν ὕπηρχαν κολυμβῆθραι. Ἔπεισε τοὺς
πλούσιους ὁμογενεῖς καὶ οὕτω 4.000
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄

στὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν δομὲς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς πρόσφυγες, καὶ ὅπως προβλέπεται στὸ
πλαίσιο τῶν συνθηκῶν τῆς Ε.Ε καὶ
τῆς Σένγκεν. Ἡ Μέρκελ, σὲ συνέντευξή της σὲ Κυριακάτικη Γερμανικὴ Ἐφημερίδα, στὶς ἀρχὲς Μαρτίου,
δήλωσε τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἑλλάδα εἶχε
ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ (!!!) καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶχε διαμορφώσει χώρους καταλυμάτων γιὰ 50.000 πρόσφυγες μέχρι
τὸ τέλος τοῦ 2015»…
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔκτακτης συνεδρίασης τῆς
ΚΕ∆Ε, ὁ κ. Μουζάλας, ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ πρόσφυγες θὰ μείνουν
στὴ χώρα μας γιὰ τὰ ἑπόμενα δύο
μὲ τρία χρόνια. Παράλληλα, ὁλοκληρωμένο σχέδιο δράσης καταρτίζει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν
ἔνταξη στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐνηλίκων
προσφύγων καὶ μεταναστῶν ποὺ τελικὰ θὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Ὁ Γρηγόριος γεννήθηκε τὸ 1746 στὴ
∆ημητσάνα ἀπὸ φτωχοὺς γονεῖς τοῦ
βοσκοῦ στὸ ἐπάγγελμα Ἰωάννου
καὶ τῆς Ἀσημίνας Ἀγγελοπούλου.
Τελειώνει τὴν ἀνώτερη Σχολὴ τῆς
Πάτμου (πατμιάδα) καὶ γίνεται μοναχὸς στὶς Σποράδες. Τὸ 1785 ὁ
Γρηγόριος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος στὴν Μητρόπολη Σμύρνης. Καὶ

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινότητα
καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν κατοίκων, στὴν ἀσφάλεια, στὴν ὑγεία ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν κοινωνικὴ
συνοχὴ εἶναι ἤδη ἐμφανεῖς καὶ ἐπιδεινώνουν τὴν ἤδη τραγικὴ κατάσταση ποὺ βιώνουν οἱ Ἕλληνες. Τὸ
οἰκονομικὸ κόστος εἶναι δυσβάσταχτο καὶ οἱ ὑποδομὲς τοῦ κράτους ὑφίστανται τεράστια πίεση. Τὰ προ-

βλήματα στὶς τοπικὲς οἰκονομίες διογκώνονται ἐπικίνδυνα καὶ σύντομα τὸ σύστημα ὑγείας δὲν θὰ μπορεῖ
νὰ ἀνταποκριθεῖ. Ὁ Τουρισμὸς ἔχει
δεχτεῖ βαρύτατο πλῆγμα: Στὴ Λέσβο
ἡ μείωση ἀγγίζει στὸ 86% στὴ Σάμο
τὸ 40% καὶ στὴ Χίο τὸ 60%. (Στοιχεῖα ἀπὸ ὁμιλία τῆς Περιφερειάρχου Βορείου Αἰγαίου Χ. Καλογήρου στὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῶν
∆ελφῶν, 26-28 Φέβ. 2016) Καὶ φυσικὰ οἱ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἡ
προσέλκυση κεφαλαίων πλήττονται
τραγικὰ σὲ μιὰ ἤδη καταρρέουσα
οἰκονομία.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ΟΗΕ ἤδη
κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου:
"Μεγάλη ἡ πιθανότητα ἔκρηξης βίας
στὴν Ἑλλάδα", τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα
ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἀπέραντο
hot-spot. Σὲ ἔκθεσή της ἡ ὑπηρεσία
ἀναφέρει τὶς τεράστιες ἐλλείψεις σὲ
τρόφιμα, καταλύματα καὶ νερὸ καὶ
προειδοποιεῖ γιὰ τὸν κίνδυνο ἔκρηξης τῆς βίας ἀπὸ τὶς ὁλοένα αὐξανόμενες ἐντάσεις λόγω τῆς συσσώρευσης προσφύγων. (πηγή: pronews.gr)
Καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Καθημερινή, ἡ
Τουρκία ἀμφισβητεῖ ἀνοιχτὰ τὴν
ἑλληνικότητα τῶν κοντινῶν σ’ αὐτὴ
νησιῶν καὶ τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο
χῶρο, γεγονὸς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ
ἐμπεριέχεται σὲ ἐπίσημο ἔγγραφο
ποὺ κατατίθεται στὸ ΝΑΤΟ. Ἐνῶ,
στὴ συνάντηση τῶν πρωθυπουργῶν
Ἑλλάδας – Τουρκίας στὴ Σμύρνη ὁ
Α. Νταβούτογλου ἐπισήμανε πὼς τὸ
casus belli δὲν πρόκειται νὰ ἀρθεῖ
ἂν ἡ Ἑλλάδα δὲν παραιτηθεῖ ἀπὸ
τὸ δικαίωμά της νὰ ἐπεκτείνει τὰ
χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ
μίλια. Καὶ παρότι οἱ δυὸ πρωθυπουργοὶ δήλωσαν ὅτι δὲν πρέπει νὰ
ἀναφέρεται καν τὸ ἐνδεχόμενο πολέμου μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκί-
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σεις, ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στὴν Ἑλλάδα. Τὴν ἴδια ὥρα: δεύτερο κροῦσμα
μαζικῆς διαμαρτυρίας εἴχαμε στὴν
Ἀθήνα ἀπὸ λαθρομετανάστες καὶ
κάποιους πρόσφυγες -τὸ δεύτερο
μέσα σὲ λίγες ἡμέρες- οἱ ὁποῖοι
"δραπέτευσαν" ἀπὸ τὸ "κέντρο προσωρινῆς φιλοξενίας" στὸ Σχιστὸ καὶ
ἡ πορεία διαμαρτυρίας τους ἀνακόπηκε στὴν Πέτρου Ράλλη ἀπὸ ἀστυνομικὲς δυνάμεις).
Οἱ ἑπόμενοι μῆνες θὰ εἶναι
κρίσιμοι ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Ἑλλάδος, διότι ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς πρόσφυγες ἔχουμε καὶ τὴν
τουρκικὴ προκλητικότητα, εἰδικὰ
στὸ Αἰγαῖο. Ἡ
πρωτεύουσα Ἀθήνα καὶ ἄλλα μέρη
τῆς Ἑλλάδας σταδιακὰ «καταλαμβάνονται» ἀπὸ
μουσουλμάνους μετανάστες, ἡ χώρα
δὲν ἔχει κλείσει τὴν
ἀξιολόγηση –καὶ
οὔτε πρόκειται–, ἐνῶ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη «σουλατσάρουν» στὸ Αἰγαῖο. ∆ὲν χρειάζονται ἄλλα, αὐτὰ
τὰ λένε ὅλα.

ας, λίγες ὧρες ἀργότερα ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν (καὶ ἄρα ἁρμόδιος
γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ) ∆.Μάρδας,
δήλωσε ὅτι «Μὲ τὴν Τουρκία εἴτε
θὰ ἔχουμε διπλωματικὴ λύση εἴτε
θὰ ἔχουμε πόλεμο» …
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;
Ἡ χώρα μας ἀφημένη στὴν
τύχη καὶ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, παλεύει μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο τόσων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν.
Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ τεράστιου «κύματος» τόσων χιλιάδων
ἀνθρώπων, θὰ εἶναι ἡ ἀνακήρυξη
ἀργὰ ἢ γρήγορα ὁλόκληρης τῆς χώρας σὲ «κατάσταση
ἐκτάκτου ἀνάγκης», ἀναφέρουν
καὶ τὰ μεγαλύτερα
εἰ δη σε ογρ α φικ ὰ
πρακτορεῖα εἰδήσεων.
Σύμφωνα ὅμως μ ὲ ἄρθρο στὸ
penta p ost a gma.gr
μὲ τίτλο: «Ἑτοιμάζουν» νέους «τζιχαντιστὲς» στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ σκοτώσουν «ἀπίστους»
χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους, τὸ
χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι κάποια
«σκοτεινὰ μυαλὰ» ἑτοιμάζονται νὰ
αἱματοκυλίσουν τὴν χώρα μας, χρησιμοποιώντας ἕνα κομμάτι αὐτῶν
τῶν μεταναστῶν ὡς «∆ούρειο ἵππο». (σημείωση: Εὐρωπαϊκὲς Ἀστυνομικὲς ἀρχὲς - βλ. π.χ. Ὀλλανδία φοβοῦνται ὅτι πολλοὶ τζιχαντιστές,
ποὺ πῆγαν ἀπ’ τὴν Εὐρώπη στὴ Συρία γιὰ νὰ πολεμήσουν καὶ τώρα
γυρίζουν πίσω στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ
γλιτώσουν ἀπὸ τὶς ρωσικὲς ἐπιθέ-

Σημείωση: Ἡ φωτογραφία αὐτὴ
εἶναι ἀπ’τὸ ἐξώφυλλο τῆς Γαλλικῆς
Ἐφημερίδας “Le petit Zournal”, τῆς
Κυριακῆς 17-∆εκεμβρίου-1912, τὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται στὸ ἀποτρόπαιο
ἔγκλημα ὅπου Τοῦρκος εὐεργετηθεῖς , κ άρ φ ωσ ε πι σώπλ ατα κ αὶ
σκότωσε τὸν Ἕλληνα νοσοκόμο
ποὺ τὸν περιποιούταν. Ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες εἴμαστε φιλεύσπλαχνοι
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κὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς Λευτεριᾶς
ψεύτρας. Ὄχι. Τὸ 1821 εἶναι κάτι
διαφορετικότερο, οὐσιαστικότερο,
πνευματικότερο. Εἶχε μέσα του τὸν
πόνο 468 χρόνων σκλαβιᾶς, τὸ αἷμα
τοῦ δούλου Γένους ποὺ βογγοῦσε
καὶ ζητοῦσε δικαίωση, νὰ μὴ πάει
χαμένο. Πῶς ἔγινε καὶ ξεχάστηκαν;
Νὰ ἕνα καυτὸ ἐρώτημα, ποὺ πρέπει
νὰ μᾶς προβληματίσει ὅλους καὶ νὰ
μᾶς κάμει νὰ ἀναζητήσουμε ὄχι
στὸν διπλανό μας, ἀλλὰ στὸν ἑαυτὸ
μας τὴν αἰτία τῆς Ἐθνικῆς μας κατάντιας, ποὺ ἐπηρέασε, ὡς τώρα,
καὶ τὸν κοινωνικό μας βίο καὶ τὶς
μεταξὺ μας σχέσεις.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Γι’ αὐτό, σὰν ἦρθε ἡ εὐλογημένη
ὥρα, ἀγνόησαν τὸν ξένο παράγοντα, τὸν περιφρόνησαν, δὲν τοῦ ζήτησαν τίποτε, μήτε μιὰ χούφτα μπαρούτι, μήτε ἕνα τουφέκι… Στηρίχτηκαν ἀποκλειστικὰ στὸ λαό, σὲ αὐτὸ
τὸ λαὸ ποὺ γνωρίζει νὰ μεγαλουργεῖ ὅταν ἔχει καλοὺς καὶ πρὶν ἀπὸ
ὅλα ἠθικοὺς ἡγέτες. Καὶ γι’ αὐτὸ τὸ
πέτυχαν. Ἔλα ἀδελφέ μου νὰ ἀναζητήσουμε μέσα σὲ τούτη τὴν περίοδο τὸν ἑαυτόν μας. Κανένας τσαρλατάνος δὲν θὰ σοῦ τὸν προσφέρει.
Γιατί θέλει νὰ σὲ ἔχει ὑπηρέτη του.
Ἐσὺ ὅμως ποὺ εἶσαι ὑπηρέτης μονάχα τοῦ Γένους σου, πρέπει νὰ λυτρωθεῖς ἀπὸ τὰ προσωπικὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου. Ἔτσι θὰ γίνης πραγματικὰ ἐλεύθερος
ἄνθρωπος κι’ ἀληθινὸς Ἕλληνας.
Συλλογίσου πὼς ὁ μαρτυρικὸς αὐτὸς τόπος πρέπει κάποτε νὰ τραβήξει μπροστά. Γιατί ἔχει τὴ δύναμη
νὰ τὸ κάνει. Εἶσαι ΣΥ. Μὴ ψάχνεις
γύρω σου. Εἶσαι ΣΥ. Οἱ πλανεῦτρες
σειρῆνες τῶν ξενόδουλων, τῶν τυχάρπαστων, τῶν μειοδοτῶν καὶ τῶν
ἀνάξιων σὲ ὅποια θέση κι’ ἂν βρίσκονται, νὰ ἀφήνουν ἀδιάφθορη
καὶ ἀδιάφορη τὴν ἄδολη ψυχή σου.
Σκύψε μέσα σου καὶ βάλε αὐτὶ στὴ
φωνὴ τοῦ Γένους σου. Τὸ εἰκονοστάσι τῆς φυλῆς μᾶς εἶναι τόσο
πλούσιο. Ἂχ αὐτὰ τὰ σχολεῖα, Θεέ
μου. Μᾶς κρύβουν τὴν καταγωγή
μας σὰν νὰ εἴμαστε νόθοι, σὰν νὰ
μᾶς ξέρασε, ἔτσι ξαφνικὰ ὁ Ε΄ π.Χ.
αἰώνας. Τὸ 1821 δὲν ἔγινε γιὰ νὰ διώξουμε τὸν Τοῦρκο καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουμε μὲ τὸν ἑαυτό μας
στοὺς ἀδελφούς μας, νὰ διώξουμε
τὸν πασὰ καὶ νὰ γίνουμε ἐμεῖς πασάδες, νὰ ἀποκτήσουμε τὰ ἐξωτερι-

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Πέρασαν χρόνια καὶ δὲν καταδέχτηκαν νὰ καταπιαστοῦν μὲ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλόν, τὸν συγκλονιστικὸν αὐτὸν ἱεραπόστολο
καὶ ἐθναπόστολο, τὴ μεγαλύτερη
λαοπαιδευτικὴ μορφὴ τῆς τουρκοκρατίας, τὴν ἀδευτέρωτη κι’ ἀνεπανάληπτη, τὸν Ἅγιο τῆς παιδείας,
τὸν μεγάλο μύστη τῆς Λευτεριᾶς,
τὸν κορυφαῖο ἀναγεννητὴ τοῦ Γένους. Καὶ ἔμεινε ἐκεῖ κρυμμένος. Καὶ
ἔμεινε ἐκεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ,
χρόνια καὶ χρόνια ἀποξεχασμένος
ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς μας. Κανεὶς
δὲν τὸν πρόσεξε. Κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ συλλάβει τὴν σημασία του καὶ
τὴ συμβολή του στὴν προετοιμασία
τοῦ Γένους γιὰ τὴ λύτρωσή του.
Στὴν περιοχὴ τῆς Παραμυθίας, ὡ-
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γαρικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τοῦ
δόθηκε ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ἀνεπιθύμητου γιὰ τὴ Βουλγαρία «persona
non grata» καὶ ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴ χώρα. Στὴ Θράκη ἡ δράση τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐπικίνδυνου
γιὰ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα
τουρκικοῦ προξενείου εἶναι γνωστή. Ἐμεῖς τί κάνουμε; (Ἐφημερίδα
Στόχος, 25-2-2016, σελ. 4)

διευκρινιστικὴ ἐντολὴ σὲ σχολεῖα:
«Κανένας Μητροπολίτης δὲν θὰ μιλάει στὰ παιδιὰ καὶ νὰ ἐλέγξετε τί
ἔχουν κάνει ὅσοι ἔχουν ἐπισκεφθεῖ
τὰ σχολεῖα μέχρι σήμερα. Ἂν ἔχουν
κάνει ὁμιλία ἢ κατήχηση»» (Γράφει
ὁ Αἰμίλιος Πολυγενῆς, 12-3-2016).
Τὸ ὅτι οἱ περισσότεροι στὴν κυβέρνηση αὐτὴ εἶναι ἄθεοι εἶναι γνωστὸ
καὶ ἄλλωστε τὸ ἔχουν δηλώσει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δική τους ἐπιλογή.
∆ὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουν στὸ δικαίωμα στὴν Πίστη ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες καὶ εἰδικότερα οἱ μελλοντικοὶ πολίτες ποὺ εἶναι οἱ μαθητές. Τὰ δὲ ἐρωτηματολόγια τοῦ κ. Φίλη, μὲ τὰ ὁποία ζητήθηκε τὸ «φακέλωμα» τῶν Μητροπολιτῶν καὶ τῆς δράσης τους στὰ σχολεῖα, τῆς στάσης τῶν διευθυντῶν
τῶν σχολείων κ.λ.π., δείχνουν πόση
«∆ημοκρατία» ἔχουν οἱ κυβερνῶντες… Σεβασμιώτατοι, μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὴν Ἀρχιερωσύνη σας, σᾶς
πρόλαβε ὁ κ. Φίλης. Ἀντὶ νὰ τοῦ
κλείσετε τὴν πόρτα, σὲ ἕνα ἄθεο καὶ
ἄπατρη, σᾶς πρόλαβε καὶ σᾶς ἔκλεισε τὴν πόρτα αὐτός.

Μόνο καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ τὸ
συλλογισμό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ
παραπάνω ποὺ ἤδη ἀναφέραμε εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὑπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο:

καὶ καλοπροαίρετοι καὶ ὑποθέτουμε ὅτι ὅλοι τὸ ἴδιο εἶναι σὰν κι’ ἐμᾶς. ∆υστυχῶς, πάρα πολὺ συχνὰ ἀποδεικνύεται ὅτι κάνουμε λάθος…
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ;

Ἐπιχειρεῖται ἡ σταδιακὴ
Ἅλωση τῆς Χώρας μας,
Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς!
Ἡ ἔ λ ε υ σ η τ ῶ ν χι λιά δ ων
προσφύγων - μεταναστῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασή τους στὴ χώρα μας θὰ
ἀλλοιώσουν (εἴτε ἤπια καὶ σταδιακά, εἴτε ἄμεσα, μὲ βίαιες ἐξεγέρσεις) τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση, τὶς
θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ λαοῦ
μας, τὴ γλώσσα μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ
ἔθιμά μας καὶ σίγουρα τὴ νομοθεσία
μας, διὰ τῆς ὁποίας μπορεῖ εὔκολα
νὰ πληγεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ταυτότης
καὶ ἡ ἰδιοπροσωπεία τοῦ ἔθνους
μας καὶ νὰ ἐπιχειρηθεῖ σταδιακὰ ἡ
ἐκδίωξη ἢ ὁ ἐξισλαμισμὸς τῶν Ἑλλήνων (μὲ τὶς μεταναστεύσεις ἀλώθηκαν πολλὲς χῶρες καὶ αὐτοκρατορίες ὁλόκληρες, ἡ μέθοδος εἶναι
δοκιμασμένη).
Οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις ὑπηρέτησαν ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ὑποδούλωσης τῆς Ἑλλάδος (ὅλοι πλέον κατανοοῦν ὅτι συνειδητὰ καὶ μεθοδικὰ μᾶς πτώχευσαν, μᾶς ξεπούλησαν καὶ μᾶς ἁλυσόδεσαν μὲ τὰ μνημόνια), ἐνῶ ἡ
παροῦσα κυβέρνηση (ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὴν οἰκονομικὴ ὑποταγὴ)
ὑπηρετεῖ τὸ ἑπόμενο βῆμα τοῦ σχεδίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐθνικὴ συρρίκνωση καὶ ἡ θρησκευτικὴ χειραγώγηση καὶ πνευματικὴ ὑποδούλωση
τοῦ λαοῦ. Ἐκεῖ ἐντάσσονται ὅλα
τὰ τρέχοντα γεγονότα τοῦ μεταναστευτικοῦ, ὅπως καὶ ὁ ἐν ἐξελίξει
πόλεμος κατὰ τῆς ἐκκλησίας, οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες (βλ. «κάρτα τοῦ πολίτη») κ.α.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρὶν λίγα χρόνια σὲ μία πορεία ποὺ
γινόταν στὴν Ἀθήνα μὲ βιαιότητα
χειροδίκησαν κακῶς στὸν Βουλευτὴ
τῆς Ν. ∆ημοκρατίας κ. Χατζηδάκι.
Πρὶν λίγο καιρὸ σὲ συγκέντρωση
στὸν Ἄγνωστο στρατιώτη χειροδίκησαν κακῶς στὸν βουλευτὴ τῆς Ν.
∆ημοκρατίας κ. Κουμουτσάκο. Ἀμέσως ὅλοι οἱ Βουλευτὲς τοῦ Κοινοβουλίου τὸ κατεδίκασαν καὶ καλῶς
ἔκαναν. Καὶ ἐδήλωναν οἱ Βουλευτὲς
ὅτι κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία μὲ τὶς
πράξεις αὐτές. Ἀλλά, ἐρωτοῦμε, ὅταν δέρνονται καὶ κτυπιοῦνται ἁπλοὶ πολίτες δὲν κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία; Ὅταν διαλύονται οἱ θεσμοὶ
τῆς οἰκογένειας δὲν κινδυνεύει ἡ
∆ημοκρατία; Ὅταν διαλύονται ὁ
θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ∆ικαιοσύνης, τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Λόγου,
τοῦ Συντάγματος, τότε (ἀναλόγως
μὲ τὸ κόμμα ποὺ ἀνήκει ὁ συνταγματολόγος ἑρμηνεύει καὶ τὸ Σύνταγμα) δὲν κινδυνεύει ἡ ∆ημοκρατία;

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Προθεσμία 72 ὡρῶν δόθηκε τὴν
Παρασκευὴ στὸν Τοῦρκο Ugur
Emiroglu, Ἀκόλουθο γιὰ θρησκευτικὲς ὑποθέσεις στὸ Προξενεῖο τῆς
Τουρκίας στὴν πόλη Μπουργκᾶς,
λόγῳ «δραστηριοτήτων ἀσυμβίβαστων μὲ τὴ σύμβαση τῆς Βιέννης γιὰ
τὶς ∆ιπλωματικὲς Σχέσεις». Ὅπως
ἀναφέρει βουλγαρικὸ δημοσίευμα:
Ὁ Τοῦρκος πράκτορας μὲ διπλωματικὴ κάλυψη «δαπανοῦσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὑπηρεσιακοῦ χρόνου του στὴν ἐμπλοκὴ θρησκευτικῶν (δηλαδὴ ἰσλαμικῶν) δραστηριοτήτων στὴ Βουλγαρία. Ο Ugur Emiroglu, ἐντοπίστηκε ἀπὸ τὶς Βουλ-
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Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ, σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ὁ πρωθυπουργὸς (στὴ συνάντηση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν) ἀντέδρασε ἔντονα (!!!) ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ ξεκινήσει ἡ χώρα μία «καμπάνια ἀποτροπῆς» -δηλαδὴ νὰ στείλει μήνυμα σὲ
ἐπιδόξους πρόσφυγες καὶ μετανάστες νὰ μὴν ἔρθουν-, διότι κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ξενοφοβικὸ καὶ δὲν
ἁρμόζει σὲ μιὰ χώρα ὅπως ἡ δικιά
μας (βλ. matrix24.gr). Ἐπίσης, ὁ κ.
Γιῶργος Παπαδάκης στὴν πρωινὴ
ἐκπομπή του στὸν ΑΝΤ1 ἀνέφερε
προσφάτως ὅτι οἱ πρόσφυγες, ἐκτὸς
ἀπὸ ἐπιδότηση ἐνοικίου, κοινοχρήστων, ∆ΕΗ καὶ ΕΥ∆ΑΠ, θὰ παίρνουν καὶ 400 εὐρὼ τὸ μήνα μετρητὰ
ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος καὶ τὶς
Μ.Κ.Ο., τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ Ἕλληνες (ὑπὲρ-φορολογούμενοι) πετάγονται ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους,
πτωχεύουν, τοὺς παίρνουν τὶς περιουσίες τους καὶ μπαίνουν στὴ φυλακὴ γιὰ χρέη καὶ ἔχουν χαθεῖ ἀπὸ αὐτοκτονία πάνω ἀπὸ 10.000 ψυχὲς
μέχρι τώρα. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔπιασε τοὺς κυβερνῶντες καὶ τὴν Ε.Ε.
ξαφνικὰ ἀνθρωπισμὸς γιὰ τοὺς
πρόσφυγες, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μᾶς
ρουφοῦν κυριολεκτικὰ τὸ αἷμα;

13

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

∆ΕΝ ΕΙΧΕ ∆ΙΚΙΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
∆ὲν εἶχε δίκιο λοιπὸν ἡ ἐκκλησία,
τὰ φωτισμένα γεροντάκια-ἀσκητὲς
καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς ἐποχῆς μας (Παΐσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος Τσαλίκης, Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ κ.α.)
ποὺ χρόνια τώρα μᾶς προειδοποιοῦσαν γιὰ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἀλώσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ οἰκονομικό,
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο;
Ἔλεγε π.χ. ὁ Γέρων Ἰωσὴφ ὁ
Βατοπαιδινὸς (†2009): «Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μπαίνουν μὲς στὴν χώρα καὶ ἁλωνίζουν… Μὴν περιμένετε
ἀπὸ τοὺς ἠγέτας νὰ μᾶς προστατέψουν. ∆ὲν μποροῦν. Ἀλλὰ τώρα οὔτε καὶ ξέρουν. Τώρα εἶναι δεμένοι,
τώρα πλέον. Καὶ ὅ,τι τοὺς ποῦν οἱ
σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ κυριεύουν, ἔτσι διατάζουν καὶ σέ μας… Ἀνθρωπίνως, δὲν ὑπάρχει ἐλπίς, οὔτε ἕνα
τοῖς ἑκατό. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἁλωνίζουν. Ἂν δεῖτε τὰ προγράμματα τώρα ποὺ ἑτοιμάζουν τώρα, γιὰ
τὴ λεγόμενη συνθήκη σένγκεν. Μεταβάλουν τὸν ἄνθρωπο στὴν κτηνώδη κατάστασιν, διώχνουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ Γῆν, καταστρέφουν κάθε ἠθικὴν ἀξίαν καὶ τὴν ρίζαν τῆς οἰκογένειας καὶ μεταβάλουν
τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀγελιμαία μάζα,
γιὰ νὰ δουλεύουν ὑπὲρ τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, τοῦ ἐβραιοσιωνισμοῦ. Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ μιλήσουν τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων μας
καὶ θὰ μᾶς δώσει αὐτὴν τὴν ἐλεημοσύνη ὁ Θεὸς νὰ μὴν προλάβουν. ∆ιότι εἶναι ἕτοιμοι. Κανεὶς δὲν μπορεῖ
νὰ τοὺς ἐμποδίσει πλέον. Ὅ,τι θέλουν κάνουν. Οἱ παγκόσμιες ἡγεσίες
εἶναι διαβολοποιημένες καὶ ὁ σατανᾶς κάνει ἐλεύθερα ὅ,τι θέλει. Εἶναι
γιατί φταίξαμε καὶ πρέπει νὰ ἔρθει
ἕνα χέρι καὶ νὰ μᾶς κατεβάσει…»

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου τῆς Κύπρου Νεόφυτος, σὲ πρόσφατη συνέντευξή του, τόνισε τὴν πίστη ποὺ
πρέπει νὰ ἔχουμε στὰ λόγια-προρρήσεις τῶν σύγχρονων Ἁγίων γιὰ ἐπερχόμενα γεγονότα, καὶ ὅτι δὲν
μποροῦμε νὰ ἀποδεχόμαστε τοὺς
Ἁγίους «ὰ λὰ κὰρτ» ἀπορρίπτοντας
ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας τους,
ποὺ εἶναι οἱ προφητεῖες. Ἀκολουθοῦν ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ καὶ
πολὺ διδακτικὰ ἀποσπάσματα τῆς
συνέντευξης τοῦ Μητρ. Νεόφυτου:
«Θυμᾶμαι, ὅπως εἶπα σχετικὰ μὲ
ὅλα αὐτὰ στὸν δημοσιογράφο τοῦ
Sigma-Live κ. Ἀθανασίου καὶ ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε: «Πῶς ἐσύ, ἕνας
μορφωμένος ἄνθρωπος, πιστεύεις
στὶς προφητεῖες Ἁγίου Παϊσίου;».
Τὸ εἶπε αὐτό, λὲς καὶ τὰ λόγια τοῦ
Πατέρα Παϊσίου δὲν σημαῖναν γιὰ
αὐτὸν τίποτα. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος αὐτὸς
εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν τελευταίων ἡμερῶν! Ἂν ἐμεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι δὲν θὰ
ἐμπιστευόμαστε τὰ λόγια τῶν σύγχρονων Ἁγίων καὶ τὸ δῶρο τῆς διόρασής τους, τότε ποιὸς θὰ τοὺς ἐμπιστευτεῖ; Τὰ λόγια τους ἔχουν ἤδη
ἐν μέρει ἐκπληρωθεῖ, καὶ ἁπλὰ ἀναμένεται ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἐκτέλεσή
τους … ∆υστυχῶς ὑπάρχουν ἀμφιβολίες σχετικὰ μὲ τὶς προφητεῖες τοῦ
γέροντα, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ-
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γονὸς ποὺ πραγματικὰ ἀφήνει ἄναυδους ὅσους παρακολουθοῦν τὰ
πράγματα τῆς Τουρκίας καὶ δὲν
γνωρίζουν τὸ τεράστιο ζήτημα τῆς
θρησκευτικῆς ταυτότητος τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς γειτονικῆς
χώρας». (Ἰστολ. Ν. Χειλαδάκης)

διότι ἐδῶ θὰ ἔφτιαχναν τὸ μεγάλο
νοσοκομεῖο τῆς Ἀνατολικῆς Ἀθήνας
1.000 κλινῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν
μποροῦσε νὰ ἀρνηθεῖ γιὰ ἕνα τέτοιο
σκοπό. Τὸ ἔργο, ὅμως, δὲν ἔγινε ποτέ. Ἡ ἔκταση δὲν ἀξιοποιήθηκε. Ὅταν ἔγινα Ἀρχιεπίσκοπος ζήτησα νὰ
μᾶς ἐπιστραφεῖ ἡ ἔκταση, γιὰ νὰ
φτιάξουμε ἐκκλησιαστικὰ ἄσυλα
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο. Τότε ἄρχισαν οἱ
δικαιολογίες. Πήγαμε στὰ δικαστήρια καὶ βγῆκε μία ἀπόφαση ὅτι
χρειάζονται ἕξι μῆνες, γιὰ νὰ προετοιμαστοῦν. Πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα μᾶς
ἀνακοίνωσαν ὅτι ἀπορρίφθηκε τὸ
αἴτημά μας, διότι δὲν ἔχουμε καταβάλει τὸν ΕΝΦΙΑ. Μία ἔκταση ποὺ
ἀνῆκε στὸ δημόσιο τόσο καιρὸ καὶ
ἦταν νεκρή, τώρα δὲν μᾶς τὴν ἐπιστρέφουν λόγω ΕΝΦΙΑ. (Ὀρθόδοξος Τύπος, 25-12-2015, σελὶς 8).

Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ
Δὲν ἀγοράζεται, οὔτε πωλεῖται.
Ἰδιοκτήτης της εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Μὲ τὰ αἵματα
τῶν ΑΓΙΩΝ κ΄ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τὴν σφραγίδα Του ἔχει βάλει
Ο ΘΕΟΣ.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ
«Ἀνεπιθύμητος νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ
νὰ μιλήσει σὲ σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε ἀπὸ καθηγητὲς μὲ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.
Νικόλαος. Τὴν εἴδηση ἐπιβεβαίωσε
σήμερα ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μιλώντας γιὰ «διωγμὸ ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀνεπίσημα
καὶ προχωρεῖ νὰ ἐπισημοποιηθεῖ».
Ἕνας συμπατριώτης μας, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος,
ἦρθε στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ μιὰ ὁμιλία σὲ ἕνα σχολεῖο, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν παιδιῶν καὶ εἶπε εὐχαρίστως. Στὴ συνέχεια πῆγε στὸ σχολεῖο ποὺ τὸν καλέσανε καὶ οἱ ἁρμόδιοι εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς
ἀφήσουμε νὰ μιλήσετε στὰ παιδιά,
διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν,
εἶπε ὁ κ. Ἄνθιμος. Τὸ ἴδιο συνέβη
καὶ στὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας
καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη ἔχει δοθεῖ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, ἀφοῦ πρὸ ἡμερῶν δόθηκε καὶ

ΤΟΥΡΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Προκαλεῖ ἔντονη ἐντύπωση ἡ θέληση γνωστοῦ βετεράνου δημοσιογράφου νὰ μὴν ταφεῖ ὡς μουσουλμάνος
ἀλλὰ ὡς Χριστιανός: «Μεγάλη αἴσθηση προκάλεσε στὴν Τουρκία ἡ
δημόσια δήλωση-ὁμολογία ἀπὸ ἕνα
πασίγνωστο βετεράνο Τοῦρκο δημοσιογράφο, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἐπίσημα,
ὅταν πεθάνει, ἡ ἐπικήδειος τελετὴ
νὰ γίνει ὄχι σὲ μουσουλμανικὸ τζαμί, ἀλλὰ σὲ ἑλληνορθόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὅπως δημοσιεύτηκε σὲ
τουρκικὲς ἐφημερίδες, εἶναι ὁ πασίγνωστος Τοῦρκος δημοσιογράφος ἀρθρογράφος Ertugrul Ozkok ὁ ὁποῖος ἐπὶ εἴκοσι συνεχῆ χρόνια ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐφημερίδα Hurriyet. Μάλιστα ἐξέφρασε μὲ μεγάλη
παρρησία τὸν θαυμασμό του γιὰ τὶς
χριστιανικὲς τελετὲς καὶ τὴν ἀνωτερότητα τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας
ἔναντι τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, γε-
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τὴ ἡ μονή, οὔτε ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
εἶναι προστάτης τῶν καρκινοπαθῶν.
Εἶμαι σίγουρη ὅτι τὸ ὄνειρο
αὐτὸ ἦταν προφητικό, ὅτι ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ θὰ εἶναι στὸ πλευρό μας
καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ μὲ τὴν ὑγεία
τοῦ συζύγου μου καὶ ὅλης τῆς οἰκογένειάς μου.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ ποὺ μοῦ ἔδειξε τὸ δρόμο
γιὰ νὰ πάω κοντά Του!!!

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Κατὰ τὰ Ἐγκαίνια Μονάδος Γυναικολογίας, Μαιευτικῆς καὶ Περιγεννητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Εὐγενίδειου
Θεραπευτηρίου τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐξεμυστηρεύθη πὼς τὸ κράτος ὑφαρπάζει τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε: «τυχαῖα ἐχθὲς ἄνοιξα ἕνα φάκελο ποὺ εἶχα γιὰ μελέτη. Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ σᾶς κάνω
κοινωνοὺς αὐτῶν τῶν θεμάτων. Ἤμουν τότε Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Συνόδου καὶ ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ μὲ πῆρε μαζί του
σὲ μία συνάντηση μὲ τὸν τότε Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ γυναίκα τοῦ Σλήμαν εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία 116 στρέμματα γιὰ τὴν
ἀνέγερση τοῦ νοσοκομείου Σωτηρία. Ἡ Ἐκκλησία, βέβαια, δὲν ἀρνήθηκε καὶ ἔδωσε τὴν ἔκταση. Στὴ συνέχει α , ζ ή τ η σ α ν ἐ π ι π λ έ ο ν 100
στρέμματα, τὰ ὁποῖα πάλι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀρνήθηκε. Τότε, ἄρχισαν
τὰ μεγαλόπνοα προγράμματα, τὰ ὁποῖα ἔχουμε ἀκούσει πολλὲς φορὲς
στὴν Ἑλλάδα καὶ μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει. Μᾶς ζήτησαν καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἔκταση, ἄλλα 230 στρέμματα,

Πρὸς Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ραφαὴλ
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Μὲ λένε Σταυρούλα. Εἶμαι
51 ἐτῶν παντρεμένη καὶ ἔχω δυὸ
παιδιά. Μία κόρη 32 ἐτῶν καὶ ἕνα
γιὸ 27. Ἐδῶ καὶ περίπου 1 χρόνο εἶχα κάνει τάμα νὰ πάω στὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ καὶ στὸν Ἀρχάγγελο στὴν
Μυτιλήνη. ∆ὲν κατάφερα μέχρι σήμερα νὰ πραγματοποιήσω τὸ τάμα
μου γιὰ διάφορους λόγους.
Τὸν ∆εκέμβριο τοῦ 2015 ὁ
σύζυγός μου διαγνώστηκε μὲ καρκίνο τοῦ λάρυγγα καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ
Ἰανουαρίου 2016 ξεκινήσαμε ἀκτινοβολίες. Στὰ μέσα περίπου τῆς θεραπείας, ἕνα βράδυ, εἶδα ἕνα ὄνειρο
ὅτι ἔβλεπα ἀπὸ ψηλὰ ἕνα μοναστήρι καὶ κάποιος μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Σουλίου.
Ἀμέσως, μπῆκα στὸ ἴντερνετ, ἔγραψα «Ἱερὰ Μονὴ Σουλίου»
καὶ μοῦ ἔβγαλε τὸ μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ
Μαραθῶνος. Ὅταν ξύπνησε ὁ σύζυγος, τοῦ τὸ ἀνέφερα καὶ ἤρθαμε μιὰ
Κυριακὴ στὴ λειτουργία νὰ πάρουμε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Ἐγώ, μέχρι τότε δὲν γνώριζα ὅτι ὕπηρχε αὐ-
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ρισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν θετικιστικὴ συνείδηση.
Νομίζουν ὅτι ἡ πίστη τοὺς εἶναι ἐπαρκής, ἀλλὰ στὴν οὐσία εἶναι κατακερματισμένη.»
– Πῶς νὰ συμπεριφέρονται ὑπὸ τὸ
φῶς αὐτῶν τῶν γεγονότων οἱ ἁπλοὶ
ἄνθρωποι, μποροῦμε νὰ κάνουμε
κάτι;
– Θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μετάνοια. Εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοὶ καὶ στὸν
βαθμὸ ποὺ ὁ καθένας δείξει τὴν
προσωπική του μετάνοια στὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ λάθη του, αὐτὸ θὰ
ὠφελήσει τὴν κοινωνία ὡς σύνολο.
Ἡ μετάνοια ἐμπνέει τὸν ἄνθρωπο
βαθιὰ διότι ἐλευθερώνει τὴν ψυχή
του ἀπὸ τὰ
δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ
γιὰ τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας…».
«… Ὁ Ἅγιος
Παΐσιος δὲν
ἤθελε τὸν πόλεμο, δὲν ἤθελ ε τὴν καταστροφή.
Ἀντίθετα, ζητοῦσε ἀπὸ τὸ Θεὸ (ποὺ
σέβεται τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία),
τὴν δυνατότητα τῆς πίστης (ἂν οἱ
ἄνθρωποι ἀξίζουν) γιὰ νὰ μειωθοῦν
οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κακοῦ. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ δική μας ἀποστολή. Ὁ ἴδιος προσεύχονταν γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν, ὥστε αὐτὰ νὰ μὴν κρατήσουν πολύ,
καθὼς καὶ νὰ προκαλέσουν στοὺς
ἀνθρώπους τὸν ἐλάχιστο δυνατὸ
πόνο.»
«Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ προσευχή, διότι ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Γέροντες θὰ
ἔχουμε καθολικὸ πόλεμο, καὶ δὲν θὰ
εἶναι μόνο μιὰ διμερὴς ρωσο-τουρ-

κικὴ πολεμικὴ σύγκρουση, ἀλλὰ μὲ
δεδομένο τὴν ὕπαρξη τόσων σύγχρονων ὅπλων, μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε γιὰ ποιοὺς κινδύνους μιλᾶμε… Ἔχω ἕνα φίλο, τώρα εἶναι ἕνας
ἡλικιωμένος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος λίγα
χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν κατάληψη τῆς
Κύπρου εἶδε τὴν Παναγία. Ἡ Θεομήτωρ τοῦ εἶπε ὅτι στὴν Κύπρο θὰ
συμβεῖ μεγάλο κακὸ καὶ ὁ ἴδιος ἔπρεπε νὰ προσεύχονταν κάθε βράδυ. «Τὸ πρόβλημα εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς θὰ συμβεῖ, τότε γιατί νὰ προσευχόμαστε; Ἔχω οἰκογένεια, παιδιά, εὐθύνες», ἀμφέβαλε ὁ φίλος
μου. «Γιὰ νὰ μικρύνει τὸ κακὸ καὶ
νὰ μὴν εἶναι τόσο τρομερὸ», τοῦ εἶπε ἡ Παναγία. ∆εῖτε πὼς λειτουργεῖ
ὁ Θεὸς καὶ
πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ
προσευχή. Ἡ
Πανα γία ἐμφανίστηκε σὲ
ἁπλοὺς ἀνθρώπους (ὅπως ἀποδείχθηκε, ὕπηρχαν λίγοι) καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση
γιὰ προσευχή.» … «Ὁ Πόλεμος ξεσπᾶ ξαφνικὰ καὶ στὸ τέλος του,
πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ λάβουν μεγάλη εὐλογία καὶ
χάρη. Πολλοὶ ἄνθρωποι μὲ καλὸ
πνεῦμα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν
ταλαιπωρία θὰ μετανοήσουν καὶ θὰ
ζητήσουν συγχώρεση ἀπὸ τὸ Θεό, ἐπανεξετάζοντας τὴν ζωή τους καὶ
ἐρχόμενοι πιὸ κοντὰ στὴν ἀληθινὴ
πίστη, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν
εἶχαν πρὶν σχέση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία
ἢ ἦταν ἄσχετοι.»
«Ἐν κατακλείδι, θὰ ἤθελα
νὰ ἐνθαρρύνω ὅλους νὰ ἐμπιστεύονται τὴν Θεία Πρόνοια τοῦ Θεοῦ,

15

καὶ τὸν Κύριο Πατέρα μας νὰ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς δὲν θὰ ἀφήσει τὰ
παιδιά του καὶ θὰ φροντίσει γιὰ ἐμᾶς. Τώρα θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μετάνοια. Ἁπλὰ νὰ ὁμολογοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, καὶ νὰ εἴμαστε σὲ θέση
νὰ παίρνουμε τὶς σωστὲς ἀποφάσεις
ὅσον ἀφορᾶ τὰ μελλοντικὰ γεγονότα, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν πανικὸ καὶ τὴν ἀπόγνωση. Χρειαζόμαστε, ἐπίσης, τακτικὴ προσευχὴ καὶ
θεία Κοινωνία.»

ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;
Χριστιανὸς σημαίνει θυσία. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ χορταίνεις ποὺ
βλέπεις τοὺς ἄλλους νὰ τρῶνε. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ λαμβάνεις ὡς
χαρὰ τὸ ἀντάμωμα τῆς ψυχῆς τοῦ
γείτονά σου μὲ τὸν Θεό. Χριστιανὸς
σημαίνει νὰ ζεῖς καὶ νὰ συμμετέχεις
στὴ χαρὰ καὶ στὴν πρόοδο τοῦ ἄλλου, σὰν νὰ ἦταν δική σου. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ πονᾶς μὲ τὸν
πόνο τοῦ ἄλλου. ∆ὲν μπορεῖς νὰ λέγεσαι Χριστιανὸς π.χ. καὶ νὰ εἶσαι
Μασῶνος, τυχοδιώκτης, λωποδύτης.
Οὔτε κὰν πρέπει νὰ συναλλάσσεσαι
μ’ αὐτοὺς ποὺ συνειδητὰ ἀρνήθηκαν τὸν Παντοκράτορα καὶ ἐπέλεξαν νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Μαμμωνὰ
καὶ τὶς λεγεῶνες τῶν δαιμονίων ποὺ
σέρνει πίσω του.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Γιὰ νὰ νιώσει κανεὶς ἀνάπαυση,
πρέπει νὰ πετάξει τὰ μπάζα ἀπὸ μέσα του. Αὐτὸ θὰ γίνει μὲ τὴν ἐξομολόγηση. Ἀνοίγοντας ὁ ἄνθρωπος
τὴν καρδιά του στὸν πνευματικὸ
καὶ λέγοντας τὰ σφάλματά του, ταπεινώνεται, καὶ ἔτσι ἀνοίγει τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ, ἔρχεται πλούσια ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλευθερώνεται.
(Ἅγιος Παΐσιος)
- Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι ἡ Βενζίνη
ποὺ κινεῖ τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν οὐρανό.
ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Θα τελούνται
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ:
7.30 – 10.15 π.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Μάρτιο)

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 74)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μάρτιος 2016

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
Σήμερα ποὺ ὁ νοῦς μας «ψήλωσε»
καὶ ξέφρενα στριφογυρίζουμε στὸν
ἀνεμόμυλο τοῦ κόσμου σὰν σκιάχτρα, χωρὶς βούληση καὶ χωρὶς
ντροπή: Ἡ ἐποχή μας παρ’ ὅλα αὐτὰ
τὰ «καταπληκτικά» της ἐπιτεύγματα, ποτὲ ἄλλοτε, νομίζουμε, δὲν παρουσίασε τόση ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κατάπτωση. Ἡ βία, μὲ διάφορες μορφές, μπῆκε στὴ ζωή
μας, στὶς σχέσεις τῶν
κρατῶν, στὸ σπίτι
μας, παντοῦ, ἀπροσχημάτιστα, ξεδιάντροπα. Πραγματικά,
αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ ψάρι βρώμισε ὅλο. Πῶς,
λοιπόν, νὰ μὴν ντρεπόμαστε γιὰ τὴν ἐποχή μας; Ποῦ πᾶμε;;;
Κοινότοπη ἐρώτηση,
ἀλλὰ μονάχα ἐρώτηση. Ἂς ἀφήσουμε,
λοιπόν, νὰ μᾶς δώσουν φῶς, καθοδήγηση καὶ ἐλπίδα μορφὲς ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ Γένους μας. Οἱ μορφὲς αὐτές, ποὺ θὰ παρουσιάσουμε στὴ συνέχεια, ἀδελφὲ ἀναγνώστη, εἶναι οἱ
πατέρες σου. Ἔζησαν στὴν σκλαβιά.
Στὴν Τουρκοκρατία. Περίοδος μεγάλη χρονικὰ καὶ σημασιολογικά.
Σὲ αὐτὴ τὴν σκληρὴ καὶ ἀνελέητη

1

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
τυραννία δοκιμάστηκε ἡ φυλή μας
κι’ ἀπόδειξε πόσο γερὸ κύτταρο εἶναι, ἀδάμαστη κι’ ἀνυπόταχτη, πάντα νέα, πάντα δημιουργικὴ μὲ τὶς ἀναποδιὲς καὶ τὰ σφάλματά της, μὲ
τὰ καπρίτσια της καὶ τὰ πάθη της,
ἔφηβη πάντα, παροῦσα πάντα. Ἡ
τουρκοκρατία εἶναι ἕνα τραγικὸ τοπίο, ποὺ τὸ πότιζαν
αἰῶνες τὰ πικρότατα δάκρυα τῶν
προγόνων μας. Ὅμως ἡ φυλὴ μας «ἐνισχύετο ἐξ’ αὐτῶν
τῶν πόνων της»
καὶ ὁραματιζόταν
τὸν λυτρωμὸ καὶ
λαχταροῦσε τὴ
Λευτεριά, ἔπλεκε
τὰ ὄνειρά της, ὀργάνωνε τὴν ψυχική
της ἄμυνα, μὰ πρὶν
ἀπὸ ὅλα δὲν ἔχασε
ποτὲ τὴν ἐλπίδα κι’
«ἂς ἄργησε νάρθει
ἐκείνη ἡ μέρα». Τὴν
ξεσήκωνε ὁ ξένος, ποὺ ἐκμεταλλευόταν τὸν πόνο της καὶ τὸν πόθο της
γιὰ τὴν Ἀνάσταση, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ δικά του συμφέροντα κι’ ὄχι νὰ ἱκανοποιήσει τὸν δικό της καημό. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν πάντα ἡ ἀπογοήτευση. …
(Συνέχεια στὴν 5η σελίδα)

