ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
3-3-1957: Κάηκε ἀφοῦ περικυκλώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ὁ Γρηγόριος Αὐξεντίου, ἐτῶν 28 μετὰ ἀπὸ
δεκάωρη μάχη στὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ.
7-3-1947: Ἡ ∆ωδεκάνησος ἐνσωματώνεται ἐπίσημα μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ μακρόχρονη Τουρκικὴ καὶ Ἰταλικὴ κατοχή.
20-3-1941: Ὁ Μουσολίνι, ποὺ εἶχε
παρακολουθήσει ὁ ἴδιος τὴν «ἐαρινὴ» ἰταλικὴ ἐπίθεση στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο, μετὰ τὴν οἰκτρὴ
ἀποτυχία της, καλεῖ τὸν ὑφυπουργὸ
τῆς Ἀεροπορίας στρατηγὸ Πρίκολο
καὶ τοῦ λέει: «Σᾶς κάλεσα ἐδῶ ἐπειδὴ ἀποφάσισα νὰ ἐπιστρέψω αὔριο
εἰς τὴν Ρώμην. Μοῦ ἔρχεται ἐμετὸς
μέσα εἰς αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιραν:
∆ὲν προελάσαμεν οὔτε κατὰ ἕνα βῆμα! Περιφρονῶ βαθύτατα ὅλους
τοὺς Στρατηγούς μου!» (Ἀπομνημονεύματα Πρίκολο)
25-3-1932: Τελοῦνται τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στὸ χῶρο μπρο-

στὰ ἀπὸ τὴ Βουλή.
25-3-1938: Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β΄
ἐγκαινιάζει τὸν πρ ῶτο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἑλλάδος.
26-3-1940: Πεθαίνει ὁ πρῶτος Ὀλυμπιονίκης μας Σπύρος Λούης.
30-3-1827: Ἐκλογὴ τοῦ Ἰωάννου
Καποδίστρια ὡς Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση
τῆς Τροιζήνας.

(αρ. φυλλ. 83)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μάρτιος 2017

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
στὴν ∆΄ Ἐθνοσυνέλευση ποὺ ἔγινε
Οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνιστὲς τῆς ἐπαναστὸ Ἄργος ψηφίστηκε τὸ ἑξῆς ἄρστάσεως τοῦ 1821 μὲ πρωτεργάτη
θρο «Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς
τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αἰσθαἙλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνόμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὸν
νήσεώς της, κατασθῶσι ὁριστικῶς
ἀγώνα τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση
καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτῆς πατρίδος μας ἐναντίον τῶν

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
25η Μαρτίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα.
Ἂς ἀναρτήσουμε τὴν Ἑλληνικὴ
Σημαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο μέρος τοῦ σπιτιοῦ μας.

Λ τὴ
Ε ΙΒουλή.
ΤΟΥΡΓΙΕΣ
στὰ ἀπὸ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Τελούνται κάθε Παρασκευή:
Ὤρα: 5.00 μ.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

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.
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τους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ
κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς
τὴν Καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος». Τὸ ἀνωτέρω ∆ιάταγμα τὸ ὑπέγραψε ὁ
πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰ-

Τούρκων κατακτητῶν ἔκαναν ἕνα
Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδος, νὰ χτίσουν στὴν πρωτεύουσα τοῦ κράτους ναὸ ἀφιερωμένο
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ἔτσι στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 1829

1

φθάσουμε στὶς ἐκλογὲς» γιατί ὅπως
ωάννης Καποδίστριας καὶ ὅλοι οἱ ὁὑποστηρίζει «γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπλαρχηγοὶ ποὺ συμμετεῖχον στὸν ἐπό σας ὑπάρχει μιὰ «ἀχλύς», δηλαπαναστατικὸ ἀγώνα. Τὸ θέμα ἐπάδὴ μία θολούρα». Τὴν δὲ ἄποψή του
νηλθε τὴν ἑπταετία, ἀλλὰ καὶ τότε
αὐτὴ τὴ βασίζει ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τῆς
δὲν εὐοδώθηκε. Τὸ Ναὸ αὐτὸν δυΝ.∆. ψήφισε νομοθετήματα ὅπως τὸ
στυχῶς δὲν τὸν χτίσαμε καὶ τὸ Τά«Σύμφωνο Συμβίωσης τῶν Ὁμοφυμα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους παραμέλόφιλων» καὶ ἄλλα ἰδίου ὕφους. Ὁ
νει ἀνεκπλήρωτο ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ
Ἱεράρχης ζητάει τέλος ἀπὸ τὸν κ.
χρόνια. Κι’ ὅμως ὡς Ἕλληνες ΧριΜητσοτάκη νὰ ὑποστηρίξει τὴν ὑστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουμε νὰ
λοποίηση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔἐκπληρώσουμε τὸ Τάμα μας ἀπέθνους» ἀλλὰ καὶ νὰ ξεκαθαρίσει τὴ
ναντι στὸν Σωτήρα Χριστό, ὁ ὁποῖθέση του ὡς πρὸς τὸν θεσμὸ τῆς οἰος εὐλόγησε τοὺς ἥρωες τοῦ 1821 νὰ
κογένειας, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν
ἀποτινάξουν τὸν τουρκικὸ ζυγὸ ἀἘκκλησία. Μάλιστα χρησιμοποιεῖ
πὸ τὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ μποροῦσκληρὴ γλώσσα, λέγοντας πὼς «Τὸ
με σήμερα ἐμεῖς νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι.
θέμα “Τάμα τοῦ Ἔθνους” θὰ εἶναι ἢ
Τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ἦρθε ξανὰ
ἡ ∆ΟΞΑ Σας ἢ ὁ
στὸ προσκήνιο μὲ
πολιτικὸς ΤΑΦΟΣ
ἀφορμὴ τὶς κόΣας». «Τὸ σπάταντρες τῶν ἀνάξιων
λον καὶ ἄσωτον ἑλπολιτικάντηδων,
ληνικὸ κράτος ἑξαὅπως ἀναφέρει ὁ κ.
νέμισεν ἑκατοντάΜάνος Χατζηγιάδες τετράκις καὶ
ννης στὸ pentaposπεντάκις δισεκαtagma.gr 17-2-2017
τομμυρίων εὐρὼ
καὶ συνεχίζει «ἀπὸ
διὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅτὴ μία ὁ Κυριάκος
που ὕπηρχαν «χονΜητσοτάκης, ὁ ὁποῖος «ἔβαλε τά- Ο δωρητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος δ ρ ὲ ς μ ί ζ ε ς » κ α ὶ
«γερὰ λαδώματα» καὶ ὀργίαζαν οἱ
ξη» στοὺς 16 Βουλευτὲς τῆς Ν.∆. καὶ
«ἡμέτεροι». Τὰ ὀστὰ τῶν Ἐνθομαρἐκεῖνοι πειθήνια ὄργανα ἀπέσυραν
τύρων μας θὰ τρίζουν. ∆ι’ αὐτὸ κατὶς ὑπογραφές τους ἀπὸ τὴν ἐρώτηταντήσαμεν ἐδῶ. Ὄχι μόνον σωστὰ
ση γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάμακαὶ ἄφθονα ἔργα εὐποιίας δὲν ἔκατος». Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ... προοδευτιναν, ἀλλὰ μᾶς ὑποδούλωσαν εἰς τὴν
κὸς Σταυρὸς Θεοδωράκης ποὺ εἰρω«φραγκιὰ» καὶ μὲ ἑκατοντάδες δισενεύτηκε ξερνώντας γιὰ πολλοστὴ
κατομμυρίων εὐρὼ θαλασσοδάνεια,
φορὰ χολὴ μήπως τσιμπήσει κανένα
ὠδήγησαν ἡμᾶς εἰς τὸν «πίθον τῶν
ψηφουλάκι γιατί πλέον τὰ μετράει
∆αναΐδων» τοῦ νομίμως ληστρικοῦ
ἕνα-ἕνα, μιᾶς καὶ ὁ κόσμος ἔβγαλε
τραπεζικοῦ συστήματος!!! Παίζουν
τὴν τσίμπλα ἀπὸ τὰ μάτια γιὰ τὸ
νοητῶς «ζάρια» οἱ Ἕλληνες ἰθύνοπολιτικὸ ποιόν του». Ὁ δὲ Μητροντες μετὰ τῶν νέων ἀφεντικῶν των
πολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείκαὶ λέγουν τὰ ζάρια τῶν δανειστῶν
ας Ἀμβρόσιος μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ
μας «∆ώστα ὅλα». Τὰ δὲ ζάρια τῶν
του πρὸς τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ν.∆. Κυἰθυνόντων Ἑλλήνων γράφουν: …
ριάκο Μητσοτάκη τὸν καλεῖ νὰ ξεκαθαρίσει τὰ πιστεύω του «πρὶν
(Συνέχεια στὴν 9η σελίδα)
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ρόγραφα. Ἐκτιμάται ὄτι ἦταν Ἄγγλος στρατιωτικὸς ἱερέας στὴν Γ΄
Στα υροφορία. Ὁ Ριχάρδος δι α βεβαιώνει πὼς συμμετεῖχε στὴ Σταυροφορία καὶ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ περιγράφει τὰ ἔχει βιώσει ὁ ἴδιος. Σχετικὰ μὲ τὴν τελετὴ
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τοῦ 1192
μ.Χ., ὁ Ριχάρδος ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
«Τὴν παραμονὴ τοῦ Πάσχα, ὁ Σαλαντίν, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν ἀκολουθία του, μετέβη στὸν σεβάσμιο
Τάφο τοῦ Κυρίου στὴν Ἱερουσαλήμ.
Ἐκεῖ πῆγε μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει
τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν οὐράνια
φωτιὰ ἡ ὁποία κατ’ ἐξακολούθηση
κατέρχεται διὰ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως
κάθε χρόνο ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ ἀνάβει μία κανδήλα. Γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ὁ Σαλαντὶν καὶ ἄλλοι Τοῦρκοι παρακολουθοῦσαν
προσεκτικὰ τὴν εὐλάβεια πολλῶν
ἁλυσοδεμένων χριστιανῶν αἰχμαλώτων, καθὼς ἐκλιπαροῦσαν γιὰ τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ δάκρυα. Ξαφνικά, μπροστὰ στὰ μάτια τους, ἡ θεϊκὴ φωτιὰ κατῆλθε καὶ ἄναψε τὴν
κανδήλα. Ἀμέσως ἄρχισε νὰ καίει
ἀπαστράπτουσα. Ὅταν ὅλοι οἱ παριστάμενοι τὸ εἶδαν αὐτό, συγκινήθηκαν πολύ … Θέλοντας νὰ βεβαιωθεῖ γιὰ τὸ ζήτημα, ὁ Σαλαντίν, διέταξε νὰ σβήσουν τὴν κανδήλα ἡ ὁποία εἶχε ἀνάψει διὰ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως. Ὅμως, ὅταν αὐτὴ ἔσβησε,
ἀμέσως ξανάναψε μὲ θεϊκὴ παρέμβαση. Ὁ ἄπιστος διέταξε νὰ τὴ σβήσουν γιὰ δεύτερη φορὰ καὶ αὐτὴ
γιὰ δεύτερη φορὰ ἄναψε καὶ πάλι.
Τὴν ἔσβησε καὶ τρίτη φορά, καὶ γιὰ
τρίτη φορὰ ξανάναψε. Ὢ μεγάλη
δύναμη τοῦ Θεοῦ! … Ὁ σουλτάνος ἦταν κατάπληκτος καὶ ὀδυνηρὰ συγκινημένος ἀπὸ τὸ θέαμα αὐτοῦ τοῦ
θαύματος καὶ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν
ἀφοσίωση τῶν χριστιανῶν».

ποῖο γράφουν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ ∆υτικοῦ κόσμου εἶναι τὸ Ἀλφάβητο
τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύμης; Τὴν Τρίτη
24 Νοεμβρίου 2009, ἡ ἐκπομπὴ «Ἄξιον Ἐστὶν» τῆς ΕΡΤ3 φιλοξένησε
τὸν καθηγητὴ τῆς Κρητικῆς Ἀρχαιολογίας Ἰωάννη Σακελλαράκη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν μεγάλη ἀνακάλυψη τῆς γυναίκας του Ἔφης Σακελλαράκη, ἡ ὁποία ἀνεκάλυψε τὴν
ἀκριβὴ θέση τῆς Ἀρχαίας Κύμης
στὴν Εὔβοια, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο
τὴν λατρεύουν οἱ Ἰταλοί. Ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Σακελλαράκης ἀνέφερε γιὰ τὴν Κύμη καὶ τὸ Ἀλφάβητό της ποὺ μεταφέρθηκε στὴν Μεγάλη Ἑλλάδα τῆς Ἰταλίας καὶ ἔγινε τὸ
γνωστὸ σὲ ὅλους Λατινικὸ Ἀλφάβητο. Μιὰ ἀκόμη Ἑλληνικὴ Ἐποποιία
ποὺ οὔτε κὰν διδάσκεται στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Σχόλιο: Οἱ ἀνθέλληνες θάβουν ὅ,τι Ἑλληνικὸ ὑπάρχει.
Ἀλλά, ἡ Ἑλληνικὴ γῆ κάθε μέρα φέρνει τὴν ἱστορία της στὴν ἐπιφάνεια.
Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΣΑΛΑΝΤΙΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
Τὸ Χρονικὸ τοῦ
Ριχάρδου (ITINERARIUM PEREGRINORUM RICARD I) ἀπ οτελεῖται
ἀπὸ ἕξι συνολικὰ
βιβλία καὶ διασώζεται σὲ ἐννιὰ χει-
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κάδες βίντεο στὸ Youtube μὲ παλιὲς
συνεντεύξεις ἀνθελληνικὲς νὰ λέει ὅτι εἴμαστε Ρωμιοὶ καὶ εἶναι ἱστορικὸ
λάθος νὰ αὐτοαποκαλούμαστε Ἕλληνες καὶ νὰ ἀνάγουμε τὴν καταγωγή μας στὸν Περικλῆ. Ἀπάντηση ἀπὸ τὸν κατεξοχὴν εἰδικό, ὁμότιμο

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι τρέχουν
στὸν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας σὰν ἀφηνιασμένα ἄλογα ποὺ δὲν πειθαρχοῦν στοὺς ἀναβάτες τους. Εἶναι ἀπαθεῖς, ἀδιάφοροι, εὐερέθιστοι, ἀντιδραστικοί, ἀπορριπτικοὶ καὶ ἐχθρικοί. ∆ύσκολοι στὴν προσέγγιση, στὴν συνεννόηση καὶ ἀμετάπιστοι λόγω ὑπερηφάνειας. Εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ προσευχόμαστε
γιὰ αὐτοὺς προκείμενου ὁ Θεὸς νὰ
βάλει τὸ χέρι Του.
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ
Σὲ νέα ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντιχριστιανικὴ προπαγάνδα προέβη τὸ πρωὶ
τοῦ Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου 2017
ἡ 91χρονη πρώην πρύτανις τῆς Σορβόνης Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ ἀπὸ τὴν κρατικὴ Τηλεόραση ποὺ ἐμφανίστηκε γιὰ 24 λεπτὰ στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ-1 «Πᾶμε ἀλλιῶς». Ἡ
κὰ Ἀρβελὲρ εἶπε ὅτι ὁ τιμημένος
Τσολιὰς εἶναι ὁ συνεργάτης τῶν Γερμανῶν ἐπὶ Κατοχῆς (ἀκούγονται χειροκροτήματα ἀπὸ τοὺς καμεραμὲν
τῆς ΕΡΤ)!!! Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶχε ἀφορίσει τὸν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο ὅταν μαχόταν στὴν
Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, ὅτι ἡ Μακεδονικὴ ∆υναστεία οὔτε Μακεδονικὴ
ἦταν, οὔτε ἑλληνική, ἀλλὰ Ἀρμενική. Στὸ τέλος τῆς ἐκπομπῆς, ὁ δημοσιογράφος τῆς ζήτησε νὰ στείλει ἕνα μήνυμα στοὺς τηλεθεατὲς καὶ ἀπάντησε «Νὰ εἶστε Ἕλληνες καὶ ὄχι
Φιλέλληνες». Σχόλια: Καὶ μόνο τὸ
μήνυμά της νὰ εἴμαστε Ἕλληνες καὶ
ὄχι Φιλέλληνες καὶ ὅτι ὁ τσολιὰς ἦταν συνεργάτης ἐπὶ κατοχῆς τῶν
Γερμανῶν δείχνει ὅτι ἡ Ἀρβελὲρ τὰ
’χει χαμένα. Ὅσο γιὰ τὸ Βυζάντιο
μὲ χίλια ἔτη πολιτισμὸ καὶ διαφωτισμὸ γιατί σιωπᾶ. Κυκλοφοροῦν δε-

καθηγητὴ τῆς Γενετικῆς στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντῖνο Τριανταφυλλίδη (βλ.
φωτογραφία) τὴν Τετάρτη 14 ∆εκεμβρίου 2016 πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Καθημερινή». Μὲ σειρὰ ἐξονυχιστικῶν μελετῶν του ποὺ δημοσιεύτηκαν τὰ τελευταία χρόνια στὰ μεγαλύτερα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ
τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ κ. Τριανταφυλλίδης ἔχει ἀποδείξει μὲ τὶς πλέον
σύγχρονες ἐπιστημονικὲς μεθόδους
DNA πὼς ὄχι μόνο εἴμαστε κατευθείαν ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες
φυλετικὰ εἶναι ἡ πλειοψηφία τῶν
Σκοπιανῶν, Βουλγάρων, Ἀλβανῶν
καὶ μεγάλο μέρος τῶν Τούρκων
ποὺ ζοῦν στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Τὴν φοβερὴ ἐπιστολὴ – καταπέλτη τοῦ καθηγητῆ Τριανταφυλλίδη «ἔθαψαν» ὅλα τὰ κατεστημένα
Μέσα Ἐνημερώσεως. Τὸ ἴδιο κάνει
καὶ ἡ κὰ Ἀρβελέρ... Ντροπὴ σας κυρία μου νὰ μὴν λέτε τὴν ἀλήθεια.
ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν, ἄραγε,
ὅτι τὸ Λατινικὸ Ἀλφάβητο στὸ ὁ-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
ραθῶνα (Ἄνω Σούλι) ὅπου θέλαμε
νὰ προσκυνήσουμε τὸν Ἅγιο καὶ ἀπὸ κοντὰ νὰ τοῦ ζητήσουμε τὴν βοήθειά του. Τὴν 26η Μαρτίου πήγαμε
στὸν γυναικολόγο μου γιὰ νὰ μὲ
καθαρίση καὶ νὰ ξεκινήσουμε πάλι
μιὰ καινούρια προσπάθεια γιὰ νὰ
ἀποκτήσουμε ἕνα παιδάκι. Ὅταν
ξάπλωσα γιὰ νὰ μοῦ κάνει ὑπέρηχο
καὶ νὰ ἔχει πλήρη εἰκόνα τῆς κατάστασής μου, γιὰ νὰ προχωρήσει
στὸν καθαρισμό μου, ἐκεῖ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ἔκανε τὸ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ!!!
Ὁ γιατρὸς μὲ μεγάλη του ἔκπληξη
βλέπει ὅτι ὑπάρχει κανονικὸς σάκος, ὑπάρχει ζωὴ καὶ μέσα
κτυπάει μιὰ καρδούλα! Ἡ
χαρὰ ὅλων δὲν περιγράφεται, δὲν ὑπάρχουν λόγια
γιὰ νὰ σᾶς περιγράψω αὐτὸ ποὺ εἶχε συμβεῖ. Ἡ μόνη λέξη ποὺ μποροῦσε νὰ
εἰπωθεῖ ἦταν ὅτι ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ εἶχε κάνει τὸ
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ!! Ἡ ἐγκυμοσύνη ἐξελίχθηκε ὁμαλὰ
χωρὶς κανένα πρόβλημα
καὶ στὶς 29 Ὀκτωβρίου
2016 ἡμέρα Σάββατο 12:55 μ.μ. ἀποκτήσαμε ἕνα πανέμορφο κοριτσάκι
ποὺ θὰ τὸ ὀνομάσουμε Σοφία ποὺ
ἔτσι λένε τὴν μητέρα μου καὶ Ραφαηλία γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ μᾶς χάρισε αὐτὸ τὸ ὑπέροχο πλασματάκι. Εἴχαμε ὑποσχεθεῖ
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ὅτι ὅταν μὲ τὸ
καλὸ γεννήσω θὰ πάρουμε τὴν
μπεμπούλα μας καὶ θὰ τὸν ἐπισκεφθοῦμε γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε
ἀπὸ κοντά. Πραγματικὰ σήμερα 16
Φεβρουαρίου 2017 ἐπισκεφθήκαμε
τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ ζητήσαμε
νὰ προστατεύει τὴν κορούλα μας
καὶ νὰ τὴν ἔχει κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη

Πάει ἀρκετὸς καιρὸς ποὺ θέλω νὰ
γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ πῶ
τὴν δική μου ἐμπειρία, μὲ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Μὲ τὸν σύζυγό μου, θέλαμε
πάρα πολὺ νὰ ἀποκτήσουμε ἕνα
παιδάκι. Τὸ 2015 τὸν Ἰούλιο ἔμεινα
ἔγκυος καὶ ἐνῶ ὅλα ἦταν καλά,
στὸν 3ο μήνα τῆς κύησης ἀπέβαλα.
∆ὲν τὸ ἔβαλα κάτω, θεώρησα ὅτι ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονὸς ποὺ συμβαίνει συχνά. Μετὰ ἀπὸ 4 μῆνες, τὸν
Φεβρουάριο τοῦ 2016 ἔμεινα πάλι
ἔγκυος. Ἡ χαρά μου ὅπως καταλαβαίνετε ἦταν ἀπερίγραπτη. Στὴν
πρώτη ἐπίσκεψη στὸν γυναικολόγο
μου γιὰ νὰ δεῖ τὸ ἔμβρυο
ἦταν ἡ μεγάλη μου ἔκπληξη. Ὁ γιατρὸς μοῦ λέει ὅτι
ὑπάρχει ἕνας «ψευδοσάκος» - ἀμνιακὸς σάκος
χωρὶς ζωή. Ὅπως καταλαβαίνετε γιὰ ἐμένα καὶ
τὸν σύζυγό μου ἦταν ὅ,τι
χειρότερο θὰ μπορούσαμε
νὰ ἀκούσουμε. Κατόπιν
αὐτοῦ ὁ γιατρὸς μᾶς εἶπε
ὄτι θὰ πρέπει νὰ κανονίσουμε ἄμεσα ραντεβοὺ
γιὰ νὰ μὲ καθαρίση. Γυρίζοντας στὸ
σπίτι μας, ἐγὼ ἔβαλα τὰ κλάματα
καὶ ἤμουν σὲ πολὺ ἄσχημη ψυχολογικὴ κατάσταση γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶχε
συμβεῖ. Μετὰ ἀπὸ λίγο προσπάθησα
νὰ ἠρεμήσω καὶ ἐπικαλέσθηκα τὴν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ὁ προστάτης τῶν
ἐγκύων καὶ τῶν γυναικῶν ποὺ θέλουν νὰ ἀποκτήσουν παιδάκια καὶ
τὸν παρακάλεσα νὰ μοῦ χαρίσει ἕνα κοριτσάκι ποὺ τόσο πολὺ ἤθελα.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸ πρωὶ τῆς
25ης Μαρτίου σηκωθήκαμε μὲ τὸν
σύζυγό μου καὶ ἐπισκεφθήκαμε τὴν
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸν Μα-
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πίσκοπο τῆς μητροπόλεώς σας, ἀναφέρετέ το στὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας σας. ∆ὲν χρειάζονται ἄλλα θεολογικὰ ἐπιχειρήματα.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἁπλή. (Χριστιανικὴ Σπίθα, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος
2017. Ἀριθμ. Φύλ. 743, σελὶς 2)
Σχόλιο: Ἐπίσης, ἀκούσατε ποτὲ σὲ
κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῶν
Ὀρθόδοξων νὰ θέλουν νὰ παραστοῦν Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καὶ νὰ
μὴν τοὺς ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸν κανονισμὸ τῆς συνόδου; Καὶ αὐτοὶ ποὺ
συμμετέχουν νὰ μὴν μποροῦν νὰ
ψηφίσουν, παρὰ μόνο ἕνας ἀνὰ τοπικὴ ἐκκλησία; Καὶ ὅταν ἕνας συμμετέχων ἐπίσκοπος δὲν θέλει νὰ ὑπογράψει τὰ πρακτικὰ τῆς συνόδου, νὰ ὑπογράφει ἄλλος ἀντ’ αὐτοῦ; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε καὶ αὐτό.

του. Εἶναι ὁ Προστάτης μας Ἅγιος.
Θὰ τὸν εὐχαριστῶ σὲ ὅλη μου τὴν
ζωή!!! Εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα Ἅγιέ μου
Ραφαήλ.
Α.Σ.
ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ἂν ἀκόμη ἀμφιβάλλετε, ἔστω καὶ
λίγο, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔγινε τὸν περασμένο Ἰούνιο, στὴν Κρήτη δὲν ἦταν
ὀρθόδοξη Σύνοδος ἀλλὰ ἦταν ἕνα
πονηρὸ πράγμα ἀναλογισθῆτε τὰ ἑξῆς ἁπλὰ ἐρωτήματα.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ οἰκουμενικὴ
σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ παρίστανται γυναῖκες; Στὸ Κολυμπάρι
παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῶν ὀρθόδοξων νὰ
παρίστανται παπικοὶ καὶ προτεστάντες; Στὸ Κολυμπάρι παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας νὰ
παρίστανται κοσμικοὶ δημοσιογράφοι καὶ διεθνῆ κανάλια; Στὸ Κολυμπάρι παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ οἰκουμενικὴ
σύνοδο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξου
Ἐκκλησίας νὰ δίνουν ἀναφορὰ γιὰ
τὶς ἐργασίες τους στὸν Πάπα καὶ
αὐτὸς νὰ συγχαίρη τοὺς ὀρθόδοξους γιὰ ὅσα ἀποφάσισαν; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε κι’ αὐτό.
- Ἀκούσατε ποτὲ γιὰ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο νὰ συγχαίρουν οἱ αἱρετικοὶ τοὺς ὀρθόδοξους γιὰ τὶς ἀποφάσεις τους; Γιὰ τὸ Κολυμπάρι ἔγινε καὶ αὐτό.
- Ἀκούσατε ποτὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο ποὺ νὰ μὴν ἀναγνώρισε
τὶς προηγούμενες συνόδους τῆς Ἐκκλησίας; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε κι’
αὐτό.
Σᾶς μένει λοιπὸν ἀμφιβολία; Ἂν δὲν
σᾶς μένη, πέστε τὸ στὸν ἐφημέριο
τῆς ἐνορίας σας, δηλῶστε τὸ στὸν ἐ-

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν Πατριαρχικὴ ἀπόδειξι ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις, ἀπευθυνόμενος στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα,
ἀναφέρεται καὶ στὸν Πάπα, μὲ τὸν
ὁποῖο πρὸ μηνῶν πραγματοποίησε
τὴν γνωστὴ ἐπίσκεψη στὴ Μυτιλήνη
γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Εἶναι ἴσως ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ τολμᾶ νὰ ὁμιλήση
στὸν λαὸ εὐφήμως γιὰ τὸν Πάπα. Ἑπόμενο ἦταν νὰ ἐκφρασθοῦν ἐπιφυλάξεις καὶ ἀντιρρήσεις. Παρατηροῦμε, ὅτι ὁ πατριάρχης προχωρεῖ, ἐκφράζεται ἀνεπιφύλακτα καὶ τοποθετεῖται ὅλο καὶ πιὸ τολμηρά. Ὅσοι
ἔχουν ἀντιληφθῆ, ἐπιβεβαιώνονται
στὶς ὑποψίες τους. Ὅσοι διασώζουν
ἐλπίδες καὶ θέλουν νὰ πιστεύουν
στὶς διαβεβαιώσεις του περὶ ὀρθοδοξίας ἀπογοητεύονται. Μεθοδικὰ
ὁδηγεῖ τοὺς θρησκεύοντας στὴν ἀποδοχὴ τοῦ παπισμοῦ. (Χριστιανικὴ
Σπίθα, Ἰαν.-Φεβρ. 2017, σελὶς 4)
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νὰ μὲ πᾶνε, εἶπα δὲν θέλω, κατ’ ἀρχὴν γιατί δὲν πιστεύω. Καὶ ἂν γίνει
τὸ θαῦμα μὲ σένα, μοῦ λένε, τί ἔχεις
νὰ χάσεις; Ὅποτε ἀνταπάντησα αὐθόρμητα, καὶ ἂν ὑπάρξει θαῦμα, τί
θὰ λέω; Πῶς θὰ τὸ δικαιολογήσω ὅτι ἔγινε θαῦμα σὲ μένα; Πῶς θὰ τὸ
δικαιολογήσω μὲ βάση τὰ πιστεύω
μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς». Εἶναι τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας μορφωμένος
κατὰ κόσμον ἄνθρωπος, μὲ σπουδὲς
φιλοσοφίας στὸ Παρίσι καὶ καταξιωμένος δημοσιογράφος δὲν μπόρεσε
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς
ζωῆς του, νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὶς
ἰδεοληψίες του καὶ τὴν ἀθεΐα του.
Ἡ ἀπεμπόλιση τοῦ πιστεύω του τελικὰ μέτρησε περισσότερο ἀπὸ τὴν
πιθανότητα τοῦ θαύματος, τὸ ὁποῖο
δὲν φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενά του
νὰ ἀμφισβήτησε ἀπόλυτα. Βεβαίως,
δὲν γνωρίζουμε τὸ πῶς θὰ τὸν κρίνη
ὁ Θεός, ποὺ θέλει τὴ σωτηρία ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ ἔδωσε πάντως
τὴν τελευταία εὐκαιρία στὸ παρὰπέντε τῆς ζωῆς του, τὴν ὁποία τόσο
εὔκολα καὶ χωρὶς δεύτερη σκέψη
προσπέρασε. (Πηγὴ «Ἡ ∆ράση
μας», τεῦχος 543)

Σχόλιο: Παρὰ ταύτα, ἰσχυρίζονται οἱ
πολιτικοὶ ὅτι δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη
ὥρα γιὰ τὸ Τάμα, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως, οἱ
ἴδιοι πολιτικοί, ἔχουν ἤδη νομοθετήσει νὰ χτιστεῖ μὲ χρήματα τοῦ
πρὸς πτωχεύσιν ἑλληνικοῦ δημόσιου, μεγαλοπρεπὲς μουσουλμανικὸ
τζαμὶ κι’ ἔχουν ἐγκρίνει καὶ τὴν
παραχώρηση ἔκτασης τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ γιὰ νὰ χτιστεῖ. Κάποιοι μᾶς κοροϊδεύουν χοντρά. Ξύπνα λαέ!!!
ΕΠΕΠΛΗΞΕ
ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ
«Ἐντύπωση ἔκανε σὲ ὅσους ἦταν
παρόντε ς καὶ μᾶς τὸ μετ έφεραν,
προβληματισμένοι. Ἕνας Μουσουλμάνος ἀπὸ τὴν Ἀλβανία καὶ ἕνας
Χριστιανὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νοσηλεύονταν στὸν ἴδιο θάλαμο τοῦ νοσοκομείου Φιλιατῶν Θεσπρωτίας.
Ἀσθενεῖς καὶ οἱ δυό. Ὁ Χριστιανὸς
ἀσθενής, μὲ τὸ παραμικρό, εἴτε γιατί πονοῦσε, εἴτε γιὰ ἄλλη ἀσήμαντη
αἰτία βλαστημοῦσε. Ὁ Μουσουλμάνος ἀσθενὴς στὸ διπλανὸ κρεβάτι
δὲν μιλοῦσε, στὴν ἀρχή, ἀλλὰ τὸν
κοιτοῦσε περίεργα. Κάποια στιγμή,
ὅμως, μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες καὶ ἐνῶ
οἱ βλαστήμιες συνεχίζονταν, δὲν ἄντεξε καὶ τοῦ εἶπε: «∆ὲν μιλάω καλὰ
τὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ καταλαβαίνω
καλά. Γιατί βρίζεις τὸ Χριστὸ καὶ
τὴν Παναγία; Τί σοῦ φταῖνε; Μουσουλμάνος εἶμαι, ἀλλὰ σοῦ λέω νὰ
τοὺς παρακαλεῖς νὰ σὲ κάνουν καλά». Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἕως τὴν
ἡμέρα ποὺ πῆρε ἐξιτήριο δὲν ἀκούστηκε βλαστήμια ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ
Χριστιανοῦ ἀσθενῆ» (Ἰστολ. Τρωκτικό2). ∆εῖτε τὴν πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ βλάσφημου ἀνθρώπου
ὁ ὁποῖος γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸν
ἀλλόθρησκο.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
… «Πάρτα ὅλα. Μόνο στηρίξτε μας
νὰ παραμείνουμε ἀκόμη στὴν καρέκλα τῆς ἡγεσίας». Τὸ Τάμα τοῦ
Κολοκοτρώνη ὅλους μᾶς ἐμπνέει
καὶ μᾶς ἑνώνει. Λεπτομερῶς περὶ
αὐτῶν ἴδατε εἰς ἐνημερωτικὸν δισέλιδον τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
καὶ εἰς τὴν ἰστοσελίδα fotgrammi.gr
Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε πὼς τὸ ζεῦγος τῶν Ἰωάννου
καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλο οἰκόπεδο
καὶ χρήματα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
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τεία. Αὐτὰ στὸ «ἑλλαδιστᾶν», ὅπου
ὁ καθένας κάνει ὅ,τι θέλει. Μάλιστα
τελευταία, ὁ πρώην «συριζαῖος» ὑπουργὸς δικαιοσύνης πρότεινε νὰ
μὴ διώκεται ποινικὰ ὅποιος καίει τὴ
σημαία. Ἀντίθετα, στὸ Ἰσραὴλ τὸ
σκέπτονται καλὰ ὅποιοι θέλουν νὰ
κάμουν κάτι τέτοιο. «Τὸν σκληρότερο νόμο παγκοσμίως γιὰ τὸ κάψιμο
τῆς ἐθνικῆς σημαίας τὸν ἔχει τὸ Ἰσραήλ. Μόλις ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (1949) ὁ ἀείμνηστος ∆αβὶδ Μπὲν Γκουριὸν πέρασε νόμο
ποὺ τιμωροῦσε μὲ ἕνα χρόνο φυλακὴ καὶ πρόστιμο ὅποιον καίει τὴν
Ἰσραηλινὴ Σημαία. Πρὶν λίγους μῆνες, ἡ Κνεσσὲτ (ἡ Βουλὴ τοῦ Ἰσραὴλ) αὐστηροποίησε αὐτὸν τὸν νόμον. Ὅποιος καίει τὴν σημαία τοῦ
Ἰσραήλ, πηγαίνει 3 χρόνια φυλακὴ
καὶ πληρώνει πρόστιμο 15.000 δολλάρια!» (Ἰστολ. Τρελογιάννης) Αὐτὸ γιὰ τὸ κράτος ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ δικό
μας, τὸ ὁποῖο «μπάζει ἀπὸ παντοῦ».

ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
Πανελλήνιος
Σύνδεσμος
Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ. Κάθε γυναίκα λοιπὸν
«ΑΓΑΜΗ» ἀλλὰ καὶ «ΕΓΓΑΜΗ», ποὺ ἀντιμετωπίζει πειρασμὸ ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ἂς
μὴ δυσκολευτῆ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ
τὸν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π . Τὸ ἴδιο ἰσχύει
καὶ γιὰ ὅσους γνω ρίζουν ἐγκύους
ποὺ κινδυνεύουν νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ
ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνῆστε ἢ
ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ
εἶναι σεβαστή. ΠΡ ΟΣΟΧΗ ἐπίσης
καὶ ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ποὺ συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλὰ
καὶ ἔκτρωση!!! Μακριὰ ἀπὸ τέτοια
κέντρα, ποὺ δυστυχῶς προπαγανδίζονται καὶ διαφημίζονται πιεστικά...
Ζητῆστε μᾶς σχετικὰ ἔντυπα, καὶ
διαθέτουμε ∆ΩΡΕΑΝ. Ὅπως καὶ
κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται
∆ΩΡΕΑΝ. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:
210-3838496, 3822586, ΦΑΞ: 2103839509. E-mail: info@pefip.gr

Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΕΛΙΟΣ καὶ τὸ
«ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»
Στὸ Youtube ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνα μικρὸ βιντεάκι μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο
ὅπου ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος Ἀλέξανδρος Βέλιος, ποὺ τὸ βράδυ τῆς
Κυριακῆς 4/9/2016 τερμάτισε τὴ ζωὴ
τοῦ, πιστεύοντας ὅτι μὲ τὴν πράξη
του αὐτὴ ὑπερασπίστηκε τὸ δικαίωμα στὸ θάνατο μὲ ἀξιοπρέπεια ὁμιλεῖ on camera γιὰ ἕνα πιθανὸ θαῦμα
ποὺ τὸ ἀπέρριψε. «... Στὴ Μάνη ἤμουν σὲ κάτι φίλους καὶ μοῦ εἶπαν
γιὰ ἕνα θαυματουργὸ Μοναστήρι,
μία ὥρα ἀπὸ τὸ σπίτι ὅπου μὲ φιλοξενοῦσαν, ὅπου κάποια εἰκόνα δακρύζει ἢ δὲν ξέρω τί καὶ θαυματουργὰ δάκρυά της εἴχανε γιάνει
πάρα πολλοὺς ἀθεράπευτους, ἀνίατους ἀρρώστους. Μοῦ εἶπαν λοιπὸν

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΣ!
Μία ἀπὸ τὶς συνηθισμένες ἀντεθνικὲς ἀθλιότητες τῶν τελευταίων χρόνων εἶναι καὶ τὸ κάψιμο τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἀπὸ «ἀναρχικοὺς»
καὶ «περιθωριακοὺς» ταραξίες νεαρούς. Προφανῶς τὸ κάψιμο τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου εἶναι γι ’ αὐτοὺς «κατόρθωμα» καὶ «ἐπαναστατικὴ πράξη» ἡ ὁποία ὅμως δὲν τιμωρεῖται, ὅπως ἔπρεπε ἀπὸ τὴν πολι-
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οὔτε ἀγάπη, γιατί δὲν κάνει καλοσύνες σὰν Χριστιανὸς καὶ ἐπαινοῦσε τὴ γυναίκα του, ὅτι ἐκείνη κάνει
καλοσύνες, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέρους ποὺ φροντίζει,
πηγαίνει καὶ παίρνει τὰ ροῦχα ἀπὸ
τοὺς γέρους τῆς γειτονιᾶς, τοὺς πλένει καὶ τοὺς συγυρίζει καὶ τὰ σπίτια, τοὺς φτιάχνει καὶ καμιὰ σούπα.
Ἔβλεπε κανεὶς στὸ
πρό σωπο τοῦ καλοῦ
αὐτοῦ οἰκογενειάρχου ζωγραφισμένη
τὴ Θεία Χάρη. Εἶχε
μέσα του τὸν Χριστό,
ἦταν γεμάτος χαρὰ
καὶ τὸ δωμάτιό του
γεμάτο ἀπὸ παραδεισένια χαρά. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν μέσα τους τὸν Χριστὸ
εἶναι γεμάτοι ἀπὸ
ἄγχος, καὶ δυὸ ἄνθρωποι νὰ εἶναι, δὲν
χωρᾶνε μέσα σὲ ἕνδεκα δωμάτια. Ἐνῶ οἱ
11 αὐτοὶ ἄνθρωποι
μὲ τὸ Χριστὸ χωροῦσαν μέσα σ’ ἕνα δωμάτιο. (Τὸ χαριτωμένο κείμενο τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου εἶναι ἀπὸ τὸ θαυμάσιο βιβλίο Ὠφέλιμες ∆ιηγήσεις. Εἶναι ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Ἰλαρίωνος (Πρόμαχος Ἀριδαίας,
Τ.Κ. 58400, τηλέφ. 2384075700)

ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Κάποτε ποὺ εἶχα φιλοξενηθεῖ στὴν
Ἀθήνα σ’ ἕναν φίλο μου, μὲ παρακάλεσε νὰ δεχθῶ ἕναν οἰκογενειάρχη πρὶν φωτίσει, γιατί ἄλλη ὥρα
δὲν εὐκαιροῦσε. Ἦρθε λοιπὸν χαρούμενος καὶ συνέχεια δοξολογοῦσε
τὸ Θεό. Εἶχε δὲ
πολλὴ ταπείνωση
καὶ ἁπλότητα καὶ
μὲ παρακαλοῦσε
νὰ εὔχομαι γιὰ
τὴν οἰκογένειά
του. Ὁ ἀδελφὸς
αὐτὸς ἦταν γύρω
στὰ 38 ἐτῶν καὶ
εἶχε 7 παιδιά. ∆υὸ
(2) τὸ ἀνδρόγυνο
καὶ ἄλλοι δυὸ (2)
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λίγο στενόχωρα. ∆όξα τῷ Θεῷ, τώρα κάναμε ἕνα ὑπόστεγο γιὰ κουζίνα καὶ βολευτήκαμε. Ἐμεῖς ἔχουμε
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
• Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες κ α ὶ
στὰ παράθυρα.
• Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε διότι
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία.
• Οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοὶ
γιατί δὲν θὰ ἔχουν ἀ γάπη στὰ
δένδρα.
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στὰ γρήγορα, λιγοστὰ ἄτομα, μόλις
14, μονάχα στὴ γλώσσα. Ἀδιαφορεῖ
γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα, γιὰ τὴ θρησκεία,
τὰ ἔθιμα, τὸν πολιτισμὸ ἑνὸς λαοῦ,
ποὺ πέρα γιὰ πέρα εἶναι ἑλληνικός.
Κι’ ἐπειδὴ βρέθηκαν μερικοὶ Ἠπειρῶτες νὰ μιλᾶνε καὶ τὰ ἀλβανικά, ἔβγαλαν τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι Ἀλβανοί. Ἔτσι
μὲ τὸ πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας
στὶς 17 ∆εκεμβρίου 1913 ἡ ἀπὸ τότε
γνωστὴ Βόρεια Ἤπειρος δίνεται
στὴν Ἀλβανία. Γιὰ τὴν ἄδικη αὐτὴ
ἀπόφαση, πιὸ πολὺ ἐπέμειναν ἡ Ἰταλία, Αὐστρία, Γερμανία. Γιατί ἔτσι νόμιζαν, ὅτι θὰ ἐξυπηρετήσουν
τὰ δικά τους συμφέροντα. Τί φοβερό, στὶς σχέσεις
τῶν λαῶν, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἀτόμων,
σὰν ρυθμιστής,
νὰ μπαίνει ἡ ἰδιοτέλεια! Τότε, καταπατοῦνται ἀξίες ἠθικές, σκοτώνεται ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ἀνθρωπισμός. Καταντάει
ἔτσι ὁ κόσμος σωστὴ ζούγκλα. Θύμα αὐτῆς τῆς ἄδικης συμπεριφορᾶς ἦταν κι’ ἡ ταλαιπωρημένη Βόρεια Ἤπειρος, ποὺ μέχρι σήμερα σηκώνει τὸ βαρὺ σταυρό της. Ἀλλὰ ἂς ξαναγυρίσουμε σὲ
ἐκείνη τὴ θλιβερὴ ἐποχὴ στὸ 1913.
Μετὰ τὸ πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, τὸ διπλωματικὸ παιχνίδι εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας, συνεχίζεται. Συγκεκριμένα οἱ πρεσβευτὲς τῶν μεγάλων ∆υνάμεων στὴν Ἀθήνα, ἀνακοινώνουν στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ὅτι τὰ Ἑλληνικὰ στρατεύματα θὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὶς περιοχὲς
τῆς Ἠπείρου, ποὺ δόθηκαν στὴν
Ἀλβανία. Αὐτὸς ὁ νικητὴς στρατός,

ΑΥΤΑ ΜΗΝ ΤΑ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ
(Συνέχεια ἀπὸ τὸ
τεύχος Φεβρουαρίου)
… Πῶς ἦταν, λοιπόν, δυνατὸν καὶ
τώρα ποὺ κινδύνευαν οἱ Ἠπειρῶτες
νὰ ἀπορφανισθοῦν ἀπὸ τὴν μητέρα
Ἑλλάδα, νὰ μὴν ὑψώσουν καὶ πάλι
ἀντρίκια τὸ ἀνάστημά τους, γιὰ νὰ
διαμαρτυρηθοῦν; Κι ἡ ἀντίστασή
τους γινόταν πιὸ ἀποφασιστική, ὅσο ἔβλεπαν τὴν ἐπιτροπὴ τῶν Εὐρωπαίων, νὰ μὴν τοὺς δίνει σημασία. Εἶχαν τόσο πικραθεῖ μὲ τὴ στάση
τους, ποὺ στὸ τέλος, οὔτε τὰ σπίτια
τοὺς ἄνοιγαν γιὰ νὰ τοὺς δεχτοῦν.
Οἱ ὀνομαστοὶ γιὰ
τὴ φιλοξενία τοὺς
Ἠπειρῶτες, αὐτοί, ποὺ σὲ ἄλλες
περιπτώσεις προτιμοῦσαν νὰ στερηθοῦν καὶ τὸ
ψωμί τους ἀκόμα,
γιὰ νὰ περιποιηθοῦν κάποιο ξένο... Τώρα δὲ θεωροῦν ἄξιους τῆς
φιλοξενίας τους
ἀνθρώπους σὰν
κι’ αὐτούς, ποὺ μπροστὰ στὰ ἰδιοτελῆ συμφέροντά τους, καταπατοῦν
τόσο εὔκολα τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο. Κι’ ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ξένων, τί
κάνει ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα; Θεληματικᾶ ἔχει κλείσει καὶ μάτια καὶ
αὐτιά, γιὰ νὰ μὴ βλέπει, νὰ μὴν ἀκούει τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες μικρῶν καὶ μεγάλων. Τὰ συλλαλητήρια, τὰ δάκρυα, τὶς ἱκεσίες μιᾶς ὁλόκληρης Ἠπειρωτικῆς γῆς, ποὺ δὲ ζητοῦσε τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ φυσικὸ
δικαίωμα ποὺ ’χε, νὰ μείνει, ὅπως
πάντα Ἑλληνική. Ἔτσι σκληρόκαρδα κι’ ἄδικα ἡ ξένη ἐπιτροπὴ προχωρεῖ στὴν ἀπόφασή της. Ἐξετάζει
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τος. 1) Ὅλα τὰ νομίσματα κι’ οἱ ἐπιγραφὲς πρὶν καὶ μετὰ Χριστόν, ποὺ
βρέθηκαν ἐδῶ εἶναι ἑλληνικές. 2) Ὅλοι οἱ ναοί, ποὺ ἔχουν περισωθεῖ ἔχουν ἐπιγραφὲς ἑλληνικές. 3) Ἀπὸ ὅλα τὰ βιβλία καὶ τοὺς κώδικες τῶν
ναῶν φαίνεται, ὅτι ἀπὸ παλιὰ ὡς σήμερα ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἦταν
καὶ εἶναι ἡ ἑλληνική. Ὅσο γιὰ τὰ
σχολεῖα, στὸν τόπο μᾶς λειτουργοῦν
κανονικὰ 1700 ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Σήμερα στὴν Κορυτσὰ εἶναι 2.200
μαθητές, 10 καθηγητές, 14 δασκάλες, 13 δάσκαλοι, 5 νηπιαγωγοί. Γύρω ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ λειτουργοῦν
120 σχολεῖα μὲ 180 δασκάλους καὶ
10.000 μαθητές. Στὸ ἐμπόριο, στὴν
ἀλληλογραφία μὲ διάφορους ἐμπορικοὺς οἴκους, οἱ κάτοικοι μεταχειρίζονται μονάχα τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ διάφορα ἔγγραφα. Σὲ ὅλα αὐτά, τί ἔχουν νὰ παρουσιάσουν οἱ Ἀλβανοί;
Παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειές τους 40
ὁλόκληρα χρόνια, δὲν κατάφεραν νὰ
ἀποχτήσουν ἕνα ἀρρεναγωγεῖο μὲ 40
μαθητὲς καὶ ἕνα παρθεναγωγεῖο μὲ
40 μαθήτριες. Κι’ αὐτὰ συντηροῦνται ἀπὸ ξένη προπαγάνδα. Μὲ ποιό,
λοιπόν, δικαίωμα, θεῖο ἢ ἀνθρώπινο
μπορεῖ νὰ δοθοῦν στοὺς Ἀλβανούς,
ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, συγκροτημένοι καὶ πολιτισμένοι. ∆ὲν πιστεύουμε ποτέ, ὅτι ἡ φωτισμένη Εὐρώπη
θὰ ὑποτάξει τὴν ὡραῖα καὶ εὐτυχισμένη πατρίδα μας στὴν ἐξουσία
τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους ποὺ πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ. Εἴμαστε λαὸς ἀρχαιότατος μὲ ἀρχαία ἱστορία καὶ ἀξιοσέβαστες παραδόσεις. Θὰ προτιμήσουμε νὰ θυσιαστοῦμε μέχρι καὶ τὸν
τελευταῖον ὑπερασπίζοντας τὴν ἐλευθερία, τὴν ἱστορία, τὶς παραδόσεις μας. Ἀκολουθοῦν ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους Κορυτσᾶς.
(Συνεχίζεται στὸ τεῦχος Ἀπριλίου)

ποὺ τὸν δέχτηκαν μὲ δάφνες καὶ δάκρυα πρὶν λίγους μῆνες, σὰν ἐλευθερωτὴ οἱ Ἠπειρῶτες, αὐτὸς λοιπὸν ὁ
στρατὸς τώρα θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἐγκαταλείψει ὅ,τι κέρδισε μὲ αἷμα, χώματα ἀγαπημένα, ἑλληνικά. Ἂν τὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ κράτος ὅμως, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων, βρίσκεται στὴν τραγικὴ θέση νὰ πειθαρχήσει στὴν σκληρὴ ἐντολή, δὲ θὰ γίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν
ἀδικημένο λαὸ τῆς Β. Ἠπείρου. Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ὥρα,
τὸ ἔχει πάρει ἀπόφαση. Κι’ ἂν ἀπὸ
πουθενὰ δὲν ἔχει βοήθεια, μονάχος
του θὰ ἀγωνισθεῖ καὶ πάλι γιὰ τὸ
δίκιο του. Ἡ ἀπόφασή τους εἶναι ἀκλόνητη «Ἕνωση ἢ θάνατος». Κινοῦνται δραστήρια, στὶς πόλεις, στὰ
χωριά, πολλοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες
ἀπὸ 18 χρόνων καὶ πάνω κατατάσσονται στοὺς ἱεροὺς λόχους. Ἀσκοῦνται στὰ ὅπλα. Οἱ γιατροὶ παραδίνουν μαθήματα γιὰ πρῶτες βοήθειες.
Μυστικά, συγκεντρώνουν πολεμοφόδια, τρόφιμα. Τὸν ἴδιο αὐτὸ καιρὸ οἱ Ἠπειρῶτες στέλνουν στὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ στὴν ∆ιεθνῆ Ἐπιτροπὴ καὶ σ’ εὐρωπαϊκὰ συνέδρια, σ’ εὐρωπαίους φιλέλληνες,
ἔντονες διαμαρτυρίες, ἐπιτροπές. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κείμενα γραμμένα
μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἕλληνα
Ἠπειρώτη: ∆ιαμαρτυρία τῆς Κορυτσᾶς πρὸς τὴ ∆ιεθνῆ Ἐπιτροπή. Στὶς
7 ∆εκεμβρίου 1912 ἡμέρα χαρμόσυνη κι’ ἀλησμόνητη γιά μας, ὁ γενναῖος καὶ ἀδελφὸς Ἑλληνικὸς στρατὸς
μπαίνοντας νικητὴς στὴν Κορυτσά,
στὴν Μοσχοπόλη, στὴ Βίγλιτσα μᾶς
χάρισε τὴν πολυπόθητη λευτεριά
μας. Μὰ ξαφνικὰ ἔρχεται ἡ εἴδηση
ὅτι ἡ Συνδιάσκεψη τοῦ Λονδίνου
συζητάει νὰ προσαρτήσει τὴν Κορυτσά, τὴν Βίγλιτσα, τὴν Μοσχοπόλη στὸ νεοϊδρυμένο ἀλβανικὸ κρά-
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ναῶν φαίνεται, ὅτι ἀπὸ παλιὰ ὡς σήμερα ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἦταν
καὶ εἶναι ἡ ἑλληνική. Ὅσο γιὰ τὰ
σχολεῖα, στὸν τόπο μᾶς λειτουργοῦν
κανονικὰ 1700 ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Σήμερα στὴν Κορυτσὰ εἶναι 2.200
μαθητές, 10 καθηγητές, 14 δασκάλες, 13 δάσκαλοι, 5 νηπιαγωγοί. Γύρω ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ λειτουργοῦν
120 σχολεῖα μὲ 180 δασκάλους καὶ
10.000 μαθητές. Στὸ ἐμπόριο, στὴν
ἀλληλογραφία μὲ διάφορους ἐμπορικοὺς οἴκους, οἱ κάτοικοι μεταχειρίζονται μονάχα τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ διάφορα ἔγγραφα. Σὲ ὅλα αὐτά, τί ἔχουν νὰ παρουσιάσουν οἱ Ἀλβανοί;
Παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειές τους 40
ὁλόκληρα χρόνια, δὲν κατάφεραν νὰ
ἀποχτήσουν ἕνα ἀρρεναγωγεῖο μὲ 40
μαθητὲς καὶ ἕνα παρθεναγωγεῖο μὲ
40 μαθήτριες. Κι’ αὐτὰ συντηροῦνται ἀπὸ ξένη προπαγάνδα. Μὲ ποιό,
λοιπόν, δικαίωμα, θεῖο ἢ ἀνθρώπινο
μπορεῖ νὰ δοθοῦν στοὺς Ἀλβανούς,
ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, συγκροτημένοι καὶ πολιτισμένοι. ∆ὲν πιστεύουμε ποτέ, ὅτι ἡ φωτισμένη Εὐρώπη
θὰ ὑποτάξει τὴν ὡραῖα καὶ εὐτυχισμένη πατρίδα μας στὴν ἐξουσία
τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους ποὺ πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ. Εἴμαστε λαὸς ἀρχαιότατος μὲ ἀρχαία ἱστορία καὶ ἀξιοσέβαστες παραδόσεις. Θὰ προτιμήσουμε νὰ θυσιαστοῦμε μέχρι καὶ τὸν
τελευταῖον ὑπερασπίζοντας τὴν ἐλευθερία, τὴν ἱστορία, τὶς παραδόσεις μας. Ἀκολουθοῦν ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους Κορυτσᾶς.
(Συνεχίζεται στὸ τεῦχος Ἀπριλίου)

ποὺ τὸν δέχτηκαν μὲ δάφνες καὶ δάκρυα πρὶν λίγους μῆνες, σὰν ἐλευθερωτὴ οἱ Ἠπειρῶτες, αὐτὸς λοιπὸν ὁ
στρατὸς τώρα θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἐγκαταλείψει ὅ,τι κέρδισε μὲ αἷμα, χώματα ἀγαπημένα, ἑλληνικά. Ἂν τὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ κράτος ὅμως, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων, βρίσκεται στὴν τραγικὴ θέση νὰ πειθαρχήσει στὴν σκληρὴ ἐντολή, δὲ θὰ γίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν
ἀδικημένο λαὸ τῆς Β. Ἠπείρου. Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ὥρα,
τὸ ἔχει πάρει ἀπόφαση. Κι’ ἂν ἀπὸ
πουθενὰ δὲν ἔχει βοήθεια, μονάχος
του θὰ ἀγωνισθεῖ καὶ πάλι γιὰ τὸ
δίκιο του. Ἡ ἀπόφασή τους εἶναι ἀκλόνητη «Ἕνωση ἢ θάνατος». Κινοῦνται δραστήρια, στὶς πόλεις, στὰ
χωριά, πολλοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες
ἀπὸ 18 χρόνων καὶ πάνω κατατάσσονται στοὺς ἱεροὺς λόχους. Ἀσκοῦνται στὰ ὅπλα. Οἱ γιατροὶ παραδίνουν μαθήματα γιὰ πρῶτες βοήθειες.
Μυστικά, συγκεντρώνουν πολεμοφόδια, τρόφιμα. Τὸν ἴδιο αὐτὸ καιρὸ οἱ Ἠπειρῶτες στέλνουν στὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ στὴν ∆ιεθνῆ Ἐπιτροπὴ καὶ σ’ εὐρωπαϊκὰ συνέδρια, σ’ εὐρωπαίους φιλέλληνες,
ἔντονες διαμαρτυρίες, ἐπιτροπές. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κείμενα γραμμένα
μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἕλληνα
Ἠπειρώτη: ∆ιαμαρτυρία τῆς Κορυτσᾶς πρὸς τὴ ∆ιεθνῆ Ἐπιτροπή. Στὶς
7 ∆εκεμβρίου 1912 ἡμέρα χαρμόσυνη κι’ ἀλησμόνητη γιά μας, ὁ γενναῖος καὶ ἀδελφὸς Ἑλληνικὸς στρατὸς
μπαίνοντας νικητὴς στὴν Κορυτσά,
στὴν Μοσχοπόλη, στὴ Βίγλιτσα μᾶς
χάρισε τὴν πολυπόθητη λευτεριά
μας. Μὰ ξαφνικὰ ἔρχεται ἡ εἴδηση
ὅτι ἡ Συνδιάσκεψη τοῦ Λονδίνου
συζητάει νὰ προσαρτήσει τὴν Κορυτσά, τὴν Βίγλιτσα, τὴν Μοσχοπόλη στὸ νεοϊδρυμένο ἀλβανικὸ κρά-
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τεία. Αὐτὰ στὸ «ἑλλαδιστᾶν», ὅπου
ὁ καθένας κάνει ὅ,τι θέλει. Μάλιστα
τελευταία, ὁ πρώην «συριζαῖος» ὑπουργὸς δικαιοσύνης πρότεινε νὰ
μὴ διώκεται ποινικὰ ὅποιος καίει τὴ
σημαία. Ἀντίθετα, στὸ Ἰσραὴλ τὸ
σκέπτονται καλὰ ὅποιοι θέλουν νὰ
κάμουν κάτι τέτοιο. «Τὸν σκληρότερο νόμο παγκοσμίως γιὰ τὸ κάψιμο
τῆς ἐθνικῆς σημαίας τὸν ἔχει τὸ Ἰσραήλ. Μόλις ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (1949) ὁ ἀείμνηστος ∆αβὶδ Μπὲν Γκουριὸν πέρασε νόμο
ποὺ τιμωροῦσε μὲ ἕνα χρόνο φυλακὴ καὶ πρόστιμο ὅποιον καίει τὴν
Ἰσραηλινὴ Σημαία. Πρὶν λίγους μῆνες, ἡ Κνεσσὲτ (ἡ Βουλὴ τοῦ Ἰσραὴλ) αὐστηροποίησε αὐτὸν τὸν νόμον. Ὅποιος καίει τὴν σημαία τοῦ
Ἰσραήλ, πηγαίνει 3 χρόνια φυλακὴ
καὶ πληρώνει πρόστιμο 15.000 δολλάρια!» (Ἰστολ. Τρελογιάννης) Αὐτὸ γιὰ τὸ κράτος ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ δικό
μας, τὸ ὁποῖο «μπάζει ἀπὸ παντοῦ».

ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
Πανελλήνιος
Σύνδεσμος
Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ. Κάθε γυναίκα λοιπὸν
«ΑΓΑΜΗ» ἀλλὰ καὶ «ΕΓΓΑΜΗ», ποὺ ἀντιμετωπίζει πειρασμὸ ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ἂς
μὴ δυσκολευτῆ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ
τὸν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π . Τὸ ἴδιο ἰσχύει
καὶ γιὰ ὅσους γνω ρίζουν ἐγκύους
ποὺ κινδυνεύουν νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ
ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνῆστε ἢ
ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ
εἶναι σεβαστή. ΠΡ ΟΣΟΧΗ ἐπίσης
καὶ ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ποὺ συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλὰ
καὶ ἔκτρωση!!! Μακριὰ ἀπὸ τέτοια
κέντρα, ποὺ δυστυχῶς προπαγανδίζονται καὶ διαφημίζονται πιεστικά...
Ζητῆστε μᾶς σχετικὰ ἔντυπα, καὶ
διαθέτουμε ∆ΩΡΕΑΝ. Ὅπως καὶ
κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται
∆ΩΡΕΑΝ. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:
210-3838496, 3822586, ΦΑΞ: 2103839509. E-mail: info@pefip.gr

Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΕΛΙΟΣ καὶ τὸ
«ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»
Στὸ Youtube ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνα μικρὸ βιντεάκι μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο
ὅπου ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος Ἀλέξανδρος Βέλιος, ποὺ τὸ βράδυ τῆς
Κυριακῆς 4/9/2016 τερμάτισε τὴ ζωὴ
τοῦ, πιστεύοντας ὅτι μὲ τὴν πράξη
του αὐτὴ ὑπερασπίστηκε τὸ δικαίωμα στὸ θάνατο μὲ ἀξιοπρέπεια ὁμιλεῖ on camera γιὰ ἕνα πιθανὸ θαῦμα
ποὺ τὸ ἀπέρριψε. «... Στὴ Μάνη ἤμουν σὲ κάτι φίλους καὶ μοῦ εἶπαν
γιὰ ἕνα θαυματουργὸ Μοναστήρι,
μία ὥρα ἀπὸ τὸ σπίτι ὅπου μὲ φιλοξενοῦσαν, ὅπου κάποια εἰκόνα δακρύζει ἢ δὲν ξέρω τί καὶ θαυματουργὰ δάκρυά της εἴχανε γιάνει
πάρα πολλοὺς ἀθεράπευτους, ἀνίατους ἀρρώστους. Μοῦ εἶπαν λοιπὸν

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΣ!
Μία ἀπὸ τὶς συνηθισμένες ἀντεθνικὲς ἀθλιότητες τῶν τελευταίων χρόνων εἶναι καὶ τὸ κάψιμο τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἀπὸ «ἀναρχικοὺς»
καὶ «περιθωριακοὺς» ταραξίες νεαρούς. Προφανῶς τὸ κάψιμο τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου εἶναι γι ’ αὐτοὺς «κατόρθωμα» καὶ «ἐπαναστατικὴ πράξη» ἡ ὁποία ὅμως δὲν τιμωρεῖται, ὅπως ἔπρεπε ἀπὸ τὴν πολι-

8

οὔτε ἀγάπη, γιατί δὲν κάνει καλοσύνες σὰν Χριστιανὸς καὶ ἐπαινοῦσε τὴ γυναίκα του, ὅτι ἐκείνη κάνει
καλοσύνες, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέρους ποὺ φροντίζει,
πηγαίνει καὶ παίρνει τὰ ροῦχα ἀπὸ
τοὺς γέρους τῆς γειτονιᾶς, τοὺς πλένει καὶ τοὺς συγυρίζει καὶ τὰ σπίτια, τοὺς φτιάχνει καὶ καμιὰ σούπα.
Ἔβλεπε κανεὶς στὸ
πρό σωπο τοῦ καλοῦ
αὐτοῦ οἰκογενειάρχου ζωγραφισμένη
τὴ Θεία Χάρη. Εἶχε
μέσα του τὸν Χριστό,
ἦταν γεμάτος χαρὰ
καὶ τὸ δωμάτιό του
γεμάτο ἀπὸ παραδεισένια χαρά. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν μέσα τους τὸν Χριστὸ
εἶναι γεμάτοι ἀπὸ
ἄγχος, καὶ δυὸ ἄνθρωποι νὰ εἶναι, δὲν
χωρᾶνε μέσα σὲ ἕνδεκα δωμάτια. Ἐνῶ οἱ
11 αὐτοὶ ἄνθρωποι
μὲ τὸ Χριστὸ χωροῦσαν μέσα σ’ ἕνα δωμάτιο. (Τὸ χαριτωμένο κείμενο τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου εἶναι ἀπὸ τὸ θαυμάσιο βιβλίο Ὠφέλιμες ∆ιηγήσεις. Εἶναι ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Ἰλαρίωνος (Πρόμαχος Ἀριδαίας,
Τ.Κ. 58400, τηλέφ. 2384075700)

ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Κάποτε ποὺ εἶχα φιλοξενηθεῖ στὴν
Ἀθήνα σ’ ἕναν φίλο μου, μὲ παρακάλεσε νὰ δεχθῶ ἕναν οἰκογενειάρχη πρὶν φωτίσει, γιατί ἄλλη ὥρα
δὲν εὐκαιροῦσε. Ἦρθε λοιπὸν χαρούμενος καὶ συνέχεια δοξολογοῦσε
τὸ Θεό. Εἶχε δὲ
πολλὴ ταπείνωση
καὶ ἁπλότητα καὶ
μὲ παρακαλοῦσε
νὰ εὔχομαι γιὰ
τὴν οἰκογένειά
του. Ὁ ἀδελφὸς
αὐτὸς ἦταν γύρω
στὰ 38 ἐτῶν καὶ
εἶχε 7 παιδιά. ∆υὸ
(2) τὸ ἀνδρόγυνο
καὶ ἄλλοι δυὸ (2)
οἱ γονεῖς του, ἐν ὄλω 11 ψυχές. Ἔμεναν ὅλοι σὲ ἕνα
δωμάτιο. Μοῦ ἔλεγε δὲ μὲ τὴν ἁπλότητά του: «Ὄρθιους μᾶς χωράει
τὸ δωμάτιο, ἀλλὰ
ὅταν ξαπλώνουμε δὲν μᾶς παίρνει,
λίγο στενόχωρα. ∆όξα τῷ Θεῷ, τώρα κάναμε ἕνα ὑπόστεγο γιὰ κουζίνα καὶ βολευτήκαμε. Ἐμεῖς ἔχουμε
καὶ στέγη, πάτερ μου, ἐνῶ ἄλλοι μένουν στὴν ὕπαιθρο. Ἡ ἐργασία του
ἦταν σιδερωτής, καὶ ἐνῶ ἔμενε στὴν
Ἀθήνα, ἔφευγε πρὶν φωτίσει γιὰ νὰ
βρεθεῖ στὸν Πειραιά, ἐκεῖ ἐργαζόταν. Ἀπὸ τὴν ὀρθοστασία καὶ τὶς
πολλὲς ὑπερωρίες τὰ πόδια του εἶχαν κιρσοὺς καὶ τὸν ἐνοχλοῦσαν,
ἀλλὰ ἡ πολλὴ ἀγάπη του πρὸς τὴν
οἰκογένειά του τὸν ἔκανε νὰ ξεχνάει τοὺς πόνους καὶ τὶς ἐνοχλήσεις.
Ἐλεεινολογοῦσε μάλιστα τὸν ἑαυτό
του συνέχεια, καὶ ἔλεγε ὅτι δὲν ἔχει

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
• Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες κ α ὶ
στὰ παράθυρα.
• Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε διότι
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία.
• Οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοὶ
γιατί δὲν θὰ ἔχουν ἀ γάπη στὰ
δένδρα.
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πίσκοπο τῆς μητροπόλεώς σας, ἀναφέρετέ το στὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας σας. ∆ὲν χρειάζονται ἄλλα θεολογικὰ ἐπιχειρήματα.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἁπλή. (Χριστιανικὴ Σπίθα, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος
2017. Ἀριθμ. Φύλ. 743, σελὶς 2)
Σχόλιο: Ἐπίσης, ἀκούσατε ποτὲ σὲ
κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῶν
Ὀρθόδοξων νὰ θέλουν νὰ παραστοῦν Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καὶ νὰ
μὴν τοὺς ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸν κανονισμὸ τῆς συνόδου; Καὶ αὐτοὶ ποὺ
συμμετέχουν νὰ μὴν μποροῦν νὰ
ψηφίσουν, παρὰ μόνο ἕνας ἀνὰ τοπικὴ ἐκκλησία; Καὶ ὅταν ἕνας συμμετέχων ἐπίσκοπος δὲν θέλει νὰ ὑπογράψει τὰ πρακτικὰ τῆς συνόδου, νὰ ὑπογράφει ἄλλος ἀντ’ αὐτοῦ; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε καὶ αὐτό.

του. Εἶναι ὁ Προστάτης μας Ἅγιος.
Θὰ τὸν εὐχαριστῶ σὲ ὅλη μου τὴν
ζωή!!! Εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα Ἅγιέ μου
Ραφαήλ.
Α.Σ.
ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ἂν ἀκόμη ἀμφιβάλλετε, ἔστω καὶ
λίγο, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔγινε τὸν περασμένο Ἰούνιο, στὴν Κρήτη δὲν ἦταν
ὀρθόδοξη Σύνοδος ἀλλὰ ἦταν ἕνα
πονηρὸ πράγμα ἀναλογισθῆτε τὰ ἑξῆς ἁπλὰ ἐρωτήματα.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ οἰκουμενικὴ
σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ παρίστανται γυναῖκες; Στὸ Κολυμπάρι
παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῶν ὀρθόδοξων νὰ
παρίστανται παπικοὶ καὶ προτεστάντες; Στὸ Κολυμπάρι παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας νὰ
παρίστανται κοσμικοὶ δημοσιογράφοι καὶ διεθνῆ κανάλια; Στὸ Κολυμπάρι παρέστησαν.
- Ἀκούσατε ποτὲ σὲ οἰκουμενικὴ
σύνοδο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξου
Ἐκκλησίας νὰ δίνουν ἀναφορὰ γιὰ
τὶς ἐργασίες τους στὸν Πάπα καὶ
αὐτὸς νὰ συγχαίρη τοὺς ὀρθόδοξους γιὰ ὅσα ἀποφάσισαν; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε κι’ αὐτό.
- Ἀκούσατε ποτὲ γιὰ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο νὰ συγχαίρουν οἱ αἱρετικοὶ τοὺς ὀρθόδοξους γιὰ τὶς ἀποφάσεις τους; Γιὰ τὸ Κολυμπάρι ἔγινε καὶ αὐτό.
- Ἀκούσατε ποτὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο ποὺ νὰ μὴν ἀναγνώρισε
τὶς προηγούμενες συνόδους τῆς Ἐκκλησίας; Στὸ Κολυμπάρι ἔγινε κι’
αὐτό.
Σᾶς μένει λοιπὸν ἀμφιβολία; Ἂν δὲν
σᾶς μένη, πέστε τὸ στὸν ἐφημέριο
τῆς ἐνορίας σας, δηλῶστε τὸ στὸν ἐ-

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν Πατριαρχικὴ ἀπόδειξι ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις, ἀπευθυνόμενος στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα,
ἀναφέρεται καὶ στὸν Πάπα, μὲ τὸν
ὁποῖο πρὸ μηνῶν πραγματοποίησε
τὴν γνωστὴ ἐπίσκεψη στὴ Μυτιλήνη
γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Εἶναι ἴσως ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ τολμᾶ νὰ ὁμιλήση
στὸν λαὸ εὐφήμως γιὰ τὸν Πάπα. Ἑπόμενο ἦταν νὰ ἐκφρασθοῦν ἐπιφυλάξεις καὶ ἀντιρρήσεις. Παρατηροῦμε, ὅτι ὁ πατριάρχης προχωρεῖ, ἐκφράζεται ἀνεπιφύλακτα καὶ τοποθετεῖται ὅλο καὶ πιὸ τολμηρά. Ὅσοι
ἔχουν ἀντιληφθῆ, ἐπιβεβαιώνονται
στὶς ὑποψίες τους. Ὅσοι διασώζουν
ἐλπίδες καὶ θέλουν νὰ πιστεύουν
στὶς διαβεβαιώσεις του περὶ ὀρθοδοξίας ἀπογοητεύονται. Μεθοδικὰ
ὁδηγεῖ τοὺς θρησκεύοντας στὴν ἀποδοχὴ τοῦ παπισμοῦ. (Χριστιανικὴ
Σπίθα, Ἰαν.-Φεβρ. 2017, σελὶς 4)
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νὰ μὲ πᾶνε, εἶπα δὲν θέλω, κατ’ ἀρχὴν γιατί δὲν πιστεύω. Καὶ ἂν γίνει
τὸ θαῦμα μὲ σένα, μοῦ λένε, τί ἔχεις
νὰ χάσεις; Ὅποτε ἀνταπάντησα αὐθόρμητα, καὶ ἂν ὑπάρξει θαῦμα, τί
θὰ λέω; Πῶς θὰ τὸ δικαιολογήσω ὅτι ἔγινε θαῦμα σὲ μένα; Πῶς θὰ τὸ
δικαιολογήσω μὲ βάση τὰ πιστεύω
μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς». Εἶναι τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας μορφωμένος
κατὰ κόσμον ἄνθρωπος, μὲ σπουδὲς
φιλοσοφίας στὸ Παρίσι καὶ καταξιωμένος δημοσιογράφος δὲν μπόρεσε
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς
ζωῆς του, νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὶς
ἰδεοληψίες του καὶ τὴν ἀθεΐα του.
Ἡ ἀπεμπόλιση τοῦ πιστεύω του τελικὰ μέτρησε περισσότερο ἀπὸ τὴν
πιθανότητα τοῦ θαύματος, τὸ ὁποῖο
δὲν φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενά του
νὰ ἀμφισβήτησε ἀπόλυτα. Βεβαίως,
δὲν γνωρίζουμε τὸ πῶς θὰ τὸν κρίνη
ὁ Θεός, ποὺ θέλει τὴ σωτηρία ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ ἔδωσε πάντως
τὴν τελευταία εὐκαιρία στὸ παρὰπέντε τῆς ζωῆς του, τὴν ὁποία τόσο
εὔκολα καὶ χωρὶς δεύτερη σκέψη
προσπέρασε. (Πηγὴ «Ἡ ∆ράση
μας», τεῦχος 543)

Σχόλιο: Παρὰ ταύτα, ἰσχυρίζονται οἱ
πολιτικοὶ ὅτι δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη
ὥρα γιὰ τὸ Τάμα, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως, οἱ
ἴδιοι πολιτικοί, ἔχουν ἤδη νομοθετήσει νὰ χτιστεῖ μὲ χρήματα τοῦ
πρὸς πτωχεύσιν ἑλληνικοῦ δημόσιου, μεγαλοπρεπὲς μουσουλμανικὸ
τζαμὶ κι’ ἔχουν ἐγκρίνει καὶ τὴν
παραχώρηση ἔκτασης τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ γιὰ νὰ χτιστεῖ. Κάποιοι μᾶς κοροϊδεύουν χοντρά. Ξύπνα λαέ!!!
ΕΠΕΠΛΗΞΕ
ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ
«Ἐντύπωση ἔκανε σὲ ὅσους ἦταν
παρόντε ς καὶ μᾶς τὸ μετ έφεραν,
προβληματισμένοι. Ἕνας Μουσουλμάνος ἀπὸ τὴν Ἀλβανία καὶ ἕνας
Χριστιανὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νοσηλεύονταν στὸν ἴδιο θάλαμο τοῦ νοσοκομείου Φιλιατῶν Θεσπρωτίας.
Ἀσθενεῖς καὶ οἱ δυό. Ὁ Χριστιανὸς
ἀσθενής, μὲ τὸ παραμικρό, εἴτε γιατί πονοῦσε, εἴτε γιὰ ἄλλη ἀσήμαντη
αἰτία βλαστημοῦσε. Ὁ Μουσουλμάνος ἀσθενὴς στὸ διπλανὸ κρεβάτι
δὲν μιλοῦσε, στὴν ἀρχή, ἀλλὰ τὸν
κοιτοῦσε περίεργα. Κάποια στιγμή,
ὅμως, μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες καὶ ἐνῶ
οἱ βλαστήμιες συνεχίζονταν, δὲν ἄντεξε καὶ τοῦ εἶπε: «∆ὲν μιλάω καλὰ
τὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ καταλαβαίνω
καλά. Γιατί βρίζεις τὸ Χριστὸ καὶ
τὴν Παναγία; Τί σοῦ φταῖνε; Μουσουλμάνος εἶμαι, ἀλλὰ σοῦ λέω νὰ
τοὺς παρακαλεῖς νὰ σὲ κάνουν καλά». Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἕως τὴν
ἡμέρα ποὺ πῆρε ἐξιτήριο δὲν ἀκούστηκε βλαστήμια ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ
Χριστιανοῦ ἀσθενῆ» (Ἰστολ. Τρωκτικό2). ∆εῖτε τὴν πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ βλάσφημου ἀνθρώπου
ὁ ὁποῖος γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸν
ἀλλόθρησκο.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
… «Πάρτα ὅλα. Μόνο στηρίξτε μας
νὰ παραμείνουμε ἀκόμη στὴν καρέκλα τῆς ἡγεσίας». Τὸ Τάμα τοῦ
Κολοκοτρώνη ὅλους μᾶς ἐμπνέει
καὶ μᾶς ἑνώνει. Λεπτομερῶς περὶ
αὐτῶν ἴδατε εἰς ἐνημερωτικὸν δισέλιδον τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
καὶ εἰς τὴν ἰστοσελίδα fotgrammi.gr
Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε πὼς τὸ ζεῦγος τῶν Ἰωάννου
καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλο οἰκόπεδο
καὶ χρήματα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
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κάδες βίντεο στὸ Youtube μὲ παλιὲς
συνεντεύξεις ἀνθελληνικὲς νὰ λέει ὅτι εἴμαστε Ρωμιοὶ καὶ εἶναι ἱστορικὸ
λάθος νὰ αὐτοαποκαλούμαστε Ἕλληνες καὶ νὰ ἀνάγουμε τὴν καταγωγή μας στὸν Περικλῆ. Ἀπάντηση ἀπὸ τὸν κατεξοχὴν εἰδικό, ὁμότιμο

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι τρέχουν
στὸν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας σὰν ἀφηνιασμένα ἄλογα ποὺ δὲν πειθαρχοῦν στοὺς ἀναβάτες τους. Εἶναι ἀπαθεῖς, ἀδιάφοροι, εὐερέθιστοι, ἀντιδραστικοί, ἀπορριπτικοὶ καὶ ἐχθρικοί. ∆ύσκολοι στὴν προσέγγιση, στὴν συνεννόηση καὶ ἀμετάπιστοι λόγω ὑπερηφάνειας. Εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ προσευχόμαστε
γιὰ αὐτοὺς προκείμενου ὁ Θεὸς νὰ
βάλει τὸ χέρι Του.
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ
Σὲ νέα ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντιχριστιανικὴ προπαγάνδα προέβη τὸ πρωὶ
τοῦ Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου 2017
ἡ 91χρονη πρώην πρύτανις τῆς Σορβόνης Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ ἀπὸ τὴν κρατικὴ Τηλεόραση ποὺ ἐμφανίστηκε γιὰ 24 λεπτὰ στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ-1 «Πᾶμε ἀλλιῶς». Ἡ
κὰ Ἀρβελὲρ εἶπε ὅτι ὁ τιμημένος
Τσολιὰς εἶναι ὁ συνεργάτης τῶν Γερμανῶν ἐπὶ Κατοχῆς (ἀκούγονται χειροκροτήματα ἀπὸ τοὺς καμεραμὲν
τῆς ΕΡΤ)!!! Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶχε ἀφορίσει τὸν Κωνσταντῖνο
Παλαιολόγο ὅταν μαχόταν στὴν
Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, ὅτι ἡ Μακεδονικὴ ∆υναστεία οὔτε Μακεδονικὴ
ἦταν, οὔτε ἑλληνική, ἀλλὰ Ἀρμενική. Στὸ τέλος τῆς ἐκπομπῆς, ὁ δημοσιογράφος τῆς ζήτησε νὰ στείλει ἕνα μήνυμα στοὺς τηλεθεατὲς καὶ ἀπάντησε «Νὰ εἶστε Ἕλληνες καὶ ὄχι
Φιλέλληνες». Σχόλια: Καὶ μόνο τὸ
μήνυμά της νὰ εἴμαστε Ἕλληνες καὶ
ὄχι Φιλέλληνες καὶ ὅτι ὁ τσολιὰς ἦταν συνεργάτης ἐπὶ κατοχῆς τῶν
Γερμανῶν δείχνει ὅτι ἡ Ἀρβελὲρ τὰ
’χει χαμένα. Ὅσο γιὰ τὸ Βυζάντιο
μὲ χίλια ἔτη πολιτισμὸ καὶ διαφωτισμὸ γιατί σιωπᾶ. Κυκλοφοροῦν δε-

καθηγητὴ τῆς Γενετικῆς στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντῖνο Τριανταφυλλίδη (βλ.
φωτογραφία) τὴν Τετάρτη 14 ∆εκεμβρίου 2016 πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Καθημερινή». Μὲ σειρὰ ἐξονυχιστικῶν μελετῶν του ποὺ δημοσιεύτηκαν τὰ τελευταία χρόνια στὰ μεγαλύτερα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ
τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ κ. Τριανταφυλλίδης ἔχει ἀποδείξει μὲ τὶς πλέον
σύγχρονες ἐπιστημονικὲς μεθόδους
DNA πὼς ὄχι μόνο εἴμαστε κατευθείαν ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες
φυλετικὰ εἶναι ἡ πλειοψηφία τῶν
Σκοπιανῶν, Βουλγάρων, Ἀλβανῶν
καὶ μεγάλο μέρος τῶν Τούρκων
ποὺ ζοῦν στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Τὴν φοβερὴ ἐπιστολὴ – καταπέλτη τοῦ καθηγητῆ Τριανταφυλλίδη «ἔθαψαν» ὅλα τὰ κατεστημένα
Μέσα Ἐνημερώσεως. Τὸ ἴδιο κάνει
καὶ ἡ κὰ Ἀρβελέρ... Ντροπὴ σας κυρία μου νὰ μὴν λέτε τὴν ἀλήθεια.
ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν, ἄραγε,
ὅτι τὸ Λατινικὸ Ἀλφάβητο στὸ ὁ-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
ραθῶνα (Ἄνω Σούλι) ὅπου θέλαμε
νὰ προσκυνήσουμε τὸν Ἅγιο καὶ ἀπὸ κοντὰ νὰ τοῦ ζητήσουμε τὴν βοήθειά του. Τὴν 26η Μαρτίου πήγαμε
στὸν γυναικολόγο μου γιὰ νὰ μὲ
καθαρίση καὶ νὰ ξεκινήσουμε πάλι
μιὰ καινούρια προσπάθεια γιὰ νὰ
ἀποκτήσουμε ἕνα παιδάκι. Ὅταν
ξάπλωσα γιὰ νὰ μοῦ κάνει ὑπέρηχο
καὶ νὰ ἔχει πλήρη εἰκόνα τῆς κατάστασής μου, γιὰ νὰ προχωρήσει
στὸν καθαρισμό μου, ἐκεῖ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ἔκανε τὸ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ!!!
Ὁ γιατρὸς μὲ μεγάλη του ἔκπληξη
βλέπει ὅτι ὑπάρχει κανονικὸς σάκος, ὑπάρχει ζωὴ καὶ μέσα
κτυπάει μιὰ καρδούλα! Ἡ
χαρὰ ὅλων δὲν περιγράφεται, δὲν ὑπάρχουν λόγια
γιὰ νὰ σᾶς περιγράψω αὐτὸ ποὺ εἶχε συμβεῖ. Ἡ μόνη λέξη ποὺ μποροῦσε νὰ
εἰπωθεῖ ἦταν ὅτι ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ εἶχε κάνει τὸ
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ!! Ἡ ἐγκυμοσύνη ἐξελίχθηκε ὁμαλὰ
χωρὶς κανένα πρόβλημα
καὶ στὶς 29 Ὀκτωβρίου
2016 ἡμέρα Σάββατο 12:55 μ.μ. ἀποκτήσαμε ἕνα πανέμορφο κοριτσάκι
ποὺ θὰ τὸ ὀνομάσουμε Σοφία ποὺ
ἔτσι λένε τὴν μητέρα μου καὶ Ραφαηλία γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ μᾶς χάρισε αὐτὸ τὸ ὑπέροχο πλασματάκι. Εἴχαμε ὑποσχεθεῖ
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ὅτι ὅταν μὲ τὸ
καλὸ γεννήσω θὰ πάρουμε τὴν
μπεμπούλα μας καὶ θὰ τὸν ἐπισκεφθοῦμε γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε
ἀπὸ κοντά. Πραγματικὰ σήμερα 16
Φεβρουαρίου 2017 ἐπισκεφθήκαμε
τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ ζητήσαμε
νὰ προστατεύει τὴν κορούλα μας
καὶ νὰ τὴν ἔχει κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη

Πάει ἀρκετὸς καιρὸς ποὺ θέλω νὰ
γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ πῶ
τὴν δική μου ἐμπειρία, μὲ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Μὲ τὸν σύζυγό μου, θέλαμε
πάρα πολὺ νὰ ἀποκτήσουμε ἕνα
παιδάκι. Τὸ 2015 τὸν Ἰούλιο ἔμεινα
ἔγκυος καὶ ἐνῶ ὅλα ἦταν καλά,
στὸν 3ο μήνα τῆς κύησης ἀπέβαλα.
∆ὲν τὸ ἔβαλα κάτω, θεώρησα ὅτι ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονὸς ποὺ συμβαίνει συχνά. Μετὰ ἀπὸ 4 μῆνες, τὸν
Φεβρουάριο τοῦ 2016 ἔμεινα πάλι
ἔγκυος. Ἡ χαρά μου ὅπως καταλαβαίνετε ἦταν ἀπερίγραπτη. Στὴν
πρώτη ἐπίσκεψη στὸν γυναικολόγο
μου γιὰ νὰ δεῖ τὸ ἔμβρυο
ἦταν ἡ μεγάλη μου ἔκπληξη. Ὁ γιατρὸς μοῦ λέει ὅτι
ὑπάρχει ἕνας «ψευδοσάκος» - ἀμνιακὸς σάκος
χωρὶς ζωή. Ὅπως καταλαβαίνετε γιὰ ἐμένα καὶ
τὸν σύζυγό μου ἦταν ὅ,τι
χειρότερο θὰ μπορούσαμε
νὰ ἀκούσουμε. Κατόπιν
αὐτοῦ ὁ γιατρὸς μᾶς εἶπε
ὄτι θὰ πρέπει νὰ κανονίσουμε ἄμεσα ραντεβοὺ
γιὰ νὰ μὲ καθαρίση. Γυρίζοντας στὸ
σπίτι μας, ἐγὼ ἔβαλα τὰ κλάματα
καὶ ἤμουν σὲ πολὺ ἄσχημη ψυχολογικὴ κατάσταση γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶχε
συμβεῖ. Μετὰ ἀπὸ λίγο προσπάθησα
νὰ ἠρεμήσω καὶ ἐπικαλέσθηκα τὴν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ὁ προστάτης τῶν
ἐγκύων καὶ τῶν γυναικῶν ποὺ θέλουν νὰ ἀποκτήσουν παιδάκια καὶ
τὸν παρακάλεσα νὰ μοῦ χαρίσει ἕνα κοριτσάκι ποὺ τόσο πολὺ ἤθελα.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸ πρωὶ τῆς
25ης Μαρτίου σηκωθήκαμε μὲ τὸν
σύζυγό μου καὶ ἐπισκεφθήκαμε τὴν
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸν Μα-
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φθάσουμε στὶς ἐκλογὲς» γιατί ὅπως
ωάννης Καποδίστριας καὶ ὅλοι οἱ ὁὑποστηρίζει «γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπλαρχηγοὶ ποὺ συμμετεῖχον στὸν ἐπό σας ὑπάρχει μιὰ «ἀχλύς», δηλαπαναστατικὸ ἀγώνα. Τὸ θέμα ἐπάδὴ μία θολούρα». Τὴν δὲ ἄποψή του
νηλθε τὴν ἑπταετία, ἀλλὰ καὶ τότε
αὐτὴ τὴ βασίζει ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τῆς
δὲν εὐοδώθηκε. Τὸ Ναὸ αὐτὸν δυΝ.∆. ψήφισε νομοθετήματα ὅπως τὸ
στυχῶς δὲν τὸν χτίσαμε καὶ τὸ Τά«Σύμφωνο Συμβίωσης τῶν Ὁμοφυμα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους παραμέλόφιλων» καὶ ἄλλα ἰδίου ὕφους. Ὁ
νει ἀνεκπλήρωτο ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ
Ἱεράρχης ζητάει τέλος ἀπὸ τὸν κ.
χρόνια. Κι’ ὅμως ὡς Ἕλληνες ΧριΜητσοτάκη νὰ ὑποστηρίξει τὴν ὑστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουμε νὰ
λοποίηση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔἐκπληρώσουμε τὸ Τάμα μας ἀπέθνους» ἀλλὰ καὶ νὰ ξεκαθαρίσει τὴ
ναντι στὸν Σωτήρα Χριστό, ὁ ὁποῖθέση του ὡς πρὸς τὸν θεσμὸ τῆς οἰος εὐλόγησε τοὺς ἥρωες τοῦ 1821 νὰ
κογένειας, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν
ἀποτινάξουν τὸν τουρκικὸ ζυγὸ ἀἘκκλησία. Μάλιστα χρησιμοποιεῖ
πὸ τὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ μποροῦσκληρὴ γλώσσα, λέγοντας πὼς «Τὸ
με σήμερα ἐμεῖς νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι.
θέμα “Τάμα τοῦ Ἔθνους” θὰ εἶναι ἢ
Τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ἦρθε ξανὰ
ἡ ∆ΟΞΑ Σας ἢ ὁ
στὸ προσκήνιο μὲ
πολιτικὸς ΤΑΦΟΣ
ἀφορμὴ τὶς κόΣας». «Τὸ σπάταντρες τῶν ἀνάξιων
λον καὶ ἄσωτον ἑλπολιτικάντηδων,
ληνικὸ κράτος ἑξαὅπως ἀναφέρει ὁ κ.
νέμισεν ἑκατοντάΜάνος Χατζηγιάδες τετράκις καὶ
ννης στὸ pentaposπεντάκις δισεκαtagma.gr 17-2-2017
τομμυρίων εὐρὼ
καὶ συνεχίζει «ἀπὸ
διὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅτὴ μία ὁ Κυριάκος
που ὕπηρχαν «χονΜητσοτάκης, ὁ ὁποῖος «ἔβαλε τά- Ο δωρητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος δ ρ ὲ ς μ ί ζ ε ς » κ α ὶ
«γερὰ λαδώματα» καὶ ὀργίαζαν οἱ
ξη» στοὺς 16 Βουλευτὲς τῆς Ν.∆. καὶ
«ἡμέτεροι». Τὰ ὀστὰ τῶν Ἐνθομαρἐκεῖνοι πειθήνια ὄργανα ἀπέσυραν
τύρων μας θὰ τρίζουν. ∆ι’ αὐτὸ κατὶς ὑπογραφές τους ἀπὸ τὴν ἐρώτηταντήσαμεν ἐδῶ. Ὄχι μόνον σωστὰ
ση γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάμακαὶ ἄφθονα ἔργα εὐποιίας δὲν ἔκατος». Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ... προοδευτιναν, ἀλλὰ μᾶς ὑποδούλωσαν εἰς τὴν
κὸς Σταυρὸς Θεοδωράκης ποὺ εἰρω«φραγκιὰ» καὶ μὲ ἑκατοντάδες δισενεύτηκε ξερνώντας γιὰ πολλοστὴ
κατομμυρίων εὐρὼ θαλασσοδάνεια,
φορὰ χολὴ μήπως τσιμπήσει κανένα
ὠδήγησαν ἡμᾶς εἰς τὸν «πίθον τῶν
ψηφουλάκι γιατί πλέον τὰ μετράει
∆αναΐδων» τοῦ νομίμως ληστρικοῦ
ἕνα-ἕνα, μιᾶς καὶ ὁ κόσμος ἔβγαλε
τραπεζικοῦ συστήματος!!! Παίζουν
τὴν τσίμπλα ἀπὸ τὰ μάτια γιὰ τὸ
νοητῶς «ζάρια» οἱ Ἕλληνες ἰθύνοπολιτικὸ ποιόν του». Ὁ δὲ Μητροντες μετὰ τῶν νέων ἀφεντικῶν των
πολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείκαὶ λέγουν τὰ ζάρια τῶν δανειστῶν
ας Ἀμβρόσιος μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ
μας «∆ώστα ὅλα». Τὰ δὲ ζάρια τῶν
του πρὸς τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ν.∆. Κυἰθυνόντων Ἑλλήνων γράφουν: …
ριάκο Μητσοτάκη τὸν καλεῖ νὰ ξεκαθαρίσει τὰ πιστεύω του «πρὶν
(Συνέχεια στὴν 9η σελίδα)
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ρόγραφα. Ἐκτιμάται ὄτι ἦταν Ἄγγλος στρατιωτικὸς ἱερέας στὴν Γ΄
Στα υροφορία. Ὁ Ριχάρδος δι α βεβαιώνει πὼς συμμετεῖχε στὴ Σταυροφορία καὶ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ περιγράφει τὰ ἔχει βιώσει ὁ ἴδιος. Σχετικὰ μὲ τὴν τελετὴ
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τοῦ 1192
μ.Χ., ὁ Ριχάρδος ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
«Τὴν παραμονὴ τοῦ Πάσχα, ὁ Σαλαντίν, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν ἀκολουθία του, μετέβη στὸν σεβάσμιο
Τάφο τοῦ Κυρίου στὴν Ἱερουσαλήμ.
Ἐκεῖ πῆγε μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει
τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν οὐράνια
φωτιὰ ἡ ὁποία κατ’ ἐξακολούθηση
κατέρχεται διὰ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως
κάθε χρόνο ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ ἀνάβει μία κανδήλα. Γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ὁ Σαλαντὶν καὶ ἄλλοι Τοῦρκοι παρακολουθοῦσαν
προσεκτικὰ τὴν εὐλάβεια πολλῶν
ἁλυσοδεμένων χριστιανῶν αἰχμαλώτων, καθὼς ἐκλιπαροῦσαν γιὰ τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ δάκρυα. Ξαφνικά, μπροστὰ στὰ μάτια τους, ἡ θεϊκὴ φωτιὰ κατῆλθε καὶ ἄναψε τὴν
κανδήλα. Ἀμέσως ἄρχισε νὰ καίει
ἀπαστράπτουσα. Ὅταν ὅλοι οἱ παριστάμενοι τὸ εἶδαν αὐτό, συγκινήθηκαν πολύ … Θέλοντας νὰ βεβαιωθεῖ γιὰ τὸ ζήτημα, ὁ Σαλαντίν, διέταξε νὰ σβήσουν τὴν κανδήλα ἡ ὁποία εἶχε ἀνάψει διὰ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως. Ὅμως, ὅταν αὐτὴ ἔσβησε,
ἀμέσως ξανάναψε μὲ θεϊκὴ παρέμβαση. Ὁ ἄπιστος διέταξε νὰ τὴ σβήσουν γιὰ δεύτερη φορὰ καὶ αὐτὴ
γιὰ δεύτερη φορὰ ἄναψε καὶ πάλι.
Τὴν ἔσβησε καὶ τρίτη φορά, καὶ γιὰ
τρίτη φορὰ ξανάναψε. Ὢ μεγάλη
δύναμη τοῦ Θεοῦ! … Ὁ σουλτάνος ἦταν κατάπληκτος καὶ ὀδυνηρὰ συγκινημένος ἀπὸ τὸ θέαμα αὐτοῦ τοῦ
θαύματος καὶ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν
ἀφοσίωση τῶν χριστιανῶν».

ποῖο γράφουν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ ∆υτικοῦ κόσμου εἶναι τὸ Ἀλφάβητο
τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύμης; Τὴν Τρίτη
24 Νοεμβρίου 2009, ἡ ἐκπομπὴ «Ἄξιον Ἐστὶν» τῆς ΕΡΤ3 φιλοξένησε
τὸν καθηγητὴ τῆς Κρητικῆς Ἀρχαιολογίας Ἰωάννη Σακελλαράκη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν μεγάλη ἀνακάλυψη τῆς γυναίκας του Ἔφης Σακελλαράκη, ἡ ὁποία ἀνεκάλυψε τὴν
ἀκριβὴ θέση τῆς Ἀρχαίας Κύμης
στὴν Εὔβοια, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο
τὴν λατρεύουν οἱ Ἰταλοί. Ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Σακελλαράκης ἀνέφερε γιὰ τὴν Κύμη καὶ τὸ Ἀλφάβητό της ποὺ μεταφέρθηκε στὴν Μεγάλη Ἑλλάδα τῆς Ἰταλίας καὶ ἔγινε τὸ
γνωστὸ σὲ ὅλους Λατινικὸ Ἀλφάβητο. Μιὰ ἀκόμη Ἑλληνικὴ Ἐποποιία
ποὺ οὔτε κὰν διδάσκεται στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Σχόλιο: Οἱ ἀνθέλληνες θάβουν ὅ,τι Ἑλληνικὸ ὑπάρχει.
Ἀλλά, ἡ Ἑλληνικὴ γῆ κάθε μέρα φέρνει τὴν ἱστορία της στὴν ἐπιφάνεια.
Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΣΑΛΑΝΤΙΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
Τὸ Χρονικὸ τοῦ
Ριχάρδου (ITINERARIUM PEREGRINORUM RICARD I) ἀπ οτελεῖται
ἀπὸ ἕξι συνολικὰ
βιβλία καὶ διασώζεται σὲ ἐννιὰ χει-
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ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
3-3-1957: Κάηκε ἀφοῦ περικυκλώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ὁ Γρηγόριος Αὐξεντίου, ἐτῶν 28 μετὰ ἀπὸ
δεκάωρη μάχη στὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ.
7-3-1947: Ἡ ∆ωδεκάνησος ἐνσωματώνεται ἐπίσημα μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ μακρόχρονη Τουρκικὴ καὶ Ἰταλικὴ κατοχή.
20-3-1941: Ὁ Μουσολίνι, ποὺ εἶχε
παρακολουθήσει ὁ ἴδιος τὴν «ἐαρινὴ» ἰταλικὴ ἐπίθεση στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο, μετὰ τὴν οἰκτρὴ
ἀποτυχία της, καλεῖ τὸν ὑφυπουργὸ
τῆς Ἀεροπορίας στρατηγὸ Πρίκολο
καὶ τοῦ λέει: «Σᾶς κάλεσα ἐδῶ ἐπειδὴ ἀποφάσισα νὰ ἐπιστρέψω αὔριο
εἰς τὴν Ρώμην. Μοῦ ἔρχεται ἐμετὸς
μέσα εἰς αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιραν:
∆ὲν προελάσαμεν οὔτε κατὰ ἕνα βῆμα! Περιφρονῶ βαθύτατα ὅλους
τοὺς Στρατηγούς μου!» (Ἀπομνημονεύματα Πρίκολο)
25-3-1932: Τελοῦνται τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στὸ χῶρο μπρο-

στὰ ἀπὸ τὴ Βουλή.
25-3-1938: Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β΄
ἐγκαινιάζει τὸν πρ ῶτο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἑλλάδος.
26-3-1940: Πεθαίνει ὁ πρῶτος Ὀλυμπιονίκης μας Σπύρος Λούης.
30-3-1827: Ἐκλογὴ τοῦ Ἰωάννου
Καποδίστρια ὡς Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση
τῆς Τροιζήνας.

(αρ. φυλλ. 83)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μάρτιος 2017

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
στὴν ∆΄ Ἐθνοσυνέλευση ποὺ ἔγινε
Οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνιστὲς τῆς ἐπαναστὸ Ἄργος ψηφίστηκε τὸ ἑξῆς ἄρστάσεως τοῦ 1821 μὲ πρωτεργάτη
θρο «Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς
τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αἰσθαἙλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνόμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὸν
νήσεώς της, κατασθῶσι ὁριστικῶς
ἀγώνα τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση
καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτῆς πατρίδος μας ἐναντίον τῶν

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
25η Μαρτίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα.
Ἂς ἀναρτήσουμε τὴν Ἑλληνικὴ
Σημαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο μέρος τοῦ σπιτιοῦ μας.

Λ τὴ
Ε ΙΒουλή.
ΤΟΥΡΓΙΕΣ
στὰ ἀπὸ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Τελούνται κάθε Παρασκευή:
Ὤρα: 5.00 μ.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

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.

12

τους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ
κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς
τὴν Καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος». Τὸ ἀνωτέρω ∆ιάταγμα τὸ ὑπέγραψε ὁ
πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰ-

Τούρκων κατακτητῶν ἔκαναν ἕνα
Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδος, νὰ χτίσουν στὴν πρωτεύουσα τοῦ κράτους ναὸ ἀφιερωμένο
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ἔτσι στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 1829
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