
κάθε νεκρὸ σῶμα ἀρκετὲς κιλοβα-
τῶρες ἰσχύος ἢ περίπου τὰ καύσιμα 
γιὰ νὰ ταξιδεύσει ἕνα αὐτοκίνητο 
4800 μίλια. Ἀνάλογη μὲ τὴν σπατά-
λη ἐνέργειας εἶναι καὶ ἡ ἐπιβάρυνση 
τῆς ἀτμόσφαιρας μὲ ἀέρια τοῦ θερ-
μοκηπίου. Καὶ ἔχουν τὸ θράσος καὶ 
τὴν ὑποκρισία πολλοὶ (ἀκόμα καὶ 
δῆθεν οἰκολόγοι) νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν 
«οἰκολογικὴ λύση τῆς ἀποτέφρωσης 
ἀντὶ τῆς ταφῆς»… (3) Καὶ ὅσον ἀφο-
ρᾶ στὸ θέμα τῆς ἐμπορευματοποίη-
σης τοῦ θανάτου: Πάλι οἱ ἴδιοι ἄν-
θρωποι θὰ μπλεχτοῦν καὶ στὴ καύ-
ση τῶν νεκρῶν, ὅπως καὶ στὴν τα-
φή, ὁπότε πάλι τὰ ἴδια καὶ χειρότε-
ρα μπερδέματα θὰ ἔχουμε! Πιστεύε-
τε πὼς καὶ πάλι τὰ γραφεῖα τελετῶν 
δὲ θὰ πουλᾶνε τὸ σοῦπερ λοὺξ φέ-
ρετρο ἀπὸ μαόνι τὸ ὁποῖο καίγεται 
κι’ ὄμορφα καὶ πλημμυρίζει τὸ νε-
κρὸ μὲ εὐωδίες ἀπὸ φροῦτα τοῦ δά-
σους, καὶ ἔχει μεντεσέδες ἀπὸ ὑλικὸ 
φιλικὸ στὴ χρήση γιὰ τοὺς καυστῆ-
ρες, ποῦ λιώνει γρήγορα; Πάλι στὰ 
γραφεῖα τελετῶν θὰ πηγαίνει ὁ κό-
σμος, πάλι θὰ παραγγέλνει φέρετρα 
καὶ κουστούμια, μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ 
συντήρηση τοῦ τάφου ποὺ πλήρω-
νε, θὰ χρεώνεται τὴ συντήρηση τῶν 
μηχανημάτων καύσης καὶ κονιορτο-
ποίησης τῶν ὀστῶν! …  
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ. 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 

ΠΠΑΑΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   
     
 (αρ. φυλλ. 75)  

ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 6  
  

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ   

ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ - ΥΠΟ-
∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐ-
θυσιάσθη διὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὑπό-
δειγμα πολιτικοῦ, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθεν 
πάμπλουτος εἰς τὴν δημόσιαν ζωὴν 
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐξῆλθεν πάμπτω-
χος. Ὑπόδειγμα δημιουργοῦ, ὁ ὁ-
ποῖος συνεκρότησεν καὶ ὠργάνωσεν 
τὸ νεοελληνικὸν κράτος, ἐκ τοῦ μη-
δενός. Ἀσφαλῶς, 
δὶ’ αὐτὰς τὰς ἀρε-
τάς του ἀποφεύ-
γουν οἱ πολιτικοὶ 
νὰ τὸν τιμοῦν καὶ 
τὰ πανεπιστήμια 
νὰ δίδουν εἰς τοὺς 
φοιτητὰς τῶν Σχο-
λῶν Ἱστορίας, Πο-
λιτικῶν Ἐπιστη-
μῶν κ.τ.λ. μελέτας, 
διατριβάς καὶ ἄλ-
λας ἐργασίας, ἐπὶ 
τοῦ βίου καὶ τοῦ 
ἔργου τοῦ ἐθνικοῦ 
Κυβερνήτου, τὸ ὁποῖον ἀποσιω-
ποῦν. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἀ-
νήκει εἰς τοὺς ἐπιφανεῖς Ἕλληνας 
πολιτικοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν. Φυλα-
κισμένος ἀπὸ τοὺς Γάλλους. Ἀρχία-
τρος εἰς Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. 
Πολεμιστὴς κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. 
Ἐξόριστος ἀπὸ τοὺς Γάλλους. Ἱδρυ-
τὴς τῆς Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας. 
Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. 

Ὀργανωτὴς τῆς Ὁμοσπονδίας τῆς 
Ἐλβετίας. Μελετητὴς τῶν διπλωμα-
τικῶν προβλημάτων τῆς βορειοδυτι-
κῆς ἀκτῆς τῆς Ἀμερικῆς. Κυβερνή-
της τῆς Ἑλλάδος, ὅπου καὶ ἐδολο-
φονήθη , ὁ Κερκυραῖος Καποδί-
στριας ἐδέσποσε ἐπὶ πολλὰ χρόνια 
εἰς τὴν Εὐρώπην. Βασικὴ ἰδέα, εἰς 
τὴν ὁποίαν ἐπίστευε ἀκραδάντως 

καὶ βαθέως ὁ Κα-
ποδίστριας ἦτο ἡ 
ἰδέα τῆς  Πατρί-
δος. Χαρακτηρι-
στικὴ τῆς Ἐθνικῆς 
ὑπερηφάνειάς του 
ὑπῆρξεν ἡ δήλω-
σις, ποὺ ἀπηύθυνε 
εἰς τοὺς Εὐρωπαί-
ους: «Οὐδεὶς δύνα-
ται νὰ ἀγνοῆ τοὺς 
Ἕλληνας καὶ τὴν 
Ἑλλάδα». Ὁ Κυ-
βερνήτης ὠρκίσθη 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν 

εἰς μίαν σεμνὴ τελετήν. Ἀξιοσημείω-
τον εἶναι ὅτι δὲν ἦτο ἀνεύθυνος, ἀλ-
λὰ ὑπεύθυνος ἔναντι του Ἔθνους. 
Ἐντὸς ἐλάχιστου χρόνου ὁ Καποδί-
στριας ἐπαρουσίαζεν πρωτοφανὲς 
ἔργον. Ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς ∆ημό-
σιους ὑπαλλήλους, Στρατιωτικοὺς 
κλπ νὰ μετέχουν εἰς μυστικὰς ἑται-
ρείας, ὑπονοώντας προφανῶς τὸν 
τεκτονισμόν. Ἴδρυσεν τὴν Σχολὴν 

  

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α
2 - 5 - 2 0 1 6  

 

Ἀπόγευμα: 6.30 μ.μ. 
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς 

καὶ Ἀρτοκλασία 
 

Τ Ρ Ι Τ Η  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
3 - 5 - 2 0 1 6  

 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ. 
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία 

 

Ἀπόγευμα: 5.00 μ.μ. 
Χαιρετισμοὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ 

 

Ἀπόγευμα: 6.30 μ.μ. 
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
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Εὐελπίδων καὶ ἐδημοσίευσεν κανο-
νισμὸν στρατολογίας. Συγχρόνως 
ἐρρύθμισεν διὰ εἰδικῆς ὑπηρεσίας 
τὴν μισθοτροφοδοσίαν τοῦ Στρα-
τοῦ καὶ μετέτρεψεν τὰς ὁμάδας τῶν 
ἀτάκτων ἐνόπλων εἰς τακτικὸν 
Στρατὸν μὲ ὀργάνωσιν, τάξιν καὶ 
πειθαρχίαν. Ἔκοψεν Ἐθνικὸν νόμι-
σμα. Ἴδρυσεν τὴν ταχυδρομικὴν ὑ-
πηρεσίαν καὶ ἐξεπόνησεν τὸν κανο-
νισμὸν τῶν ταχυδρομείων. Ἴδρυσεν 
τὴν περίφημη Γεωργικὴ Σχολὴ Τί-
ρυνθος. Ἔκτισε σχολεῖα εἰς ὄλας 
τὰς ἐπαρχίας, βιβλιοθήκας, ἐκκλησι-
αστικὸ φροντιστήριο καὶ μουσεῖο 
φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ἐδημιούργη-
σεν ἑλληνικὸν καὶ Γαλλικὸν τυπο-
γραφεῖον εἰς τὴν Αἴγιναν καὶ λιθο-
γραφεῖον. Ὠργάνωσε τὴν ἀπονομὴν 
δικαιοσύνης καὶ ἐδημοσίευσε τὸν 
κανονισμὸν τῶν δικαστηρίων. Ἵ-
δρυσε ναυπηγεῖα εἰς τὸ Ναύπλιον 
καὶ εἰς τὸν Πόρον ἐνῶ εἰς τὴν Σύρον 
ἔθεσεν εἰς λειτουργίαν ἀσφαλιστι-
κὴν ἑταιρείαν. Εἰς τὴν τράπεζαν 
ποὺ ἔκανε (χρηματιστικὴ Τράπεζα) 
κατέβαλε ἐκ τῆς περιουσίας του 
2.500 τάλληρα. Ἐσχεδίασε καὶ κα-
τεσκεύασε δρόμους. Ὁ πάμπλουτος 
Καποδίστριας κατέστη πάμπτωχος, 
διότι ἐχρηματοδότει ὁ ἴδιος τὴν 
συγκρότησιν τοῦ κράτους. ∆ιὰ νὰ 
ἀγωράσωμεν π.χ. σίτον ἀπὸ τὴν 
Μάλταν ὑποθήκευσεν τὰ κτήματά 
του εἰς τὴν Κέρκυραν. Τέλος, αὐτὸς 
πρῶτος εἰσήγαγε εἰς τὴν Ἑλλάδα 
τὴν καλλιέργειαν τῆς πατάτας. Καὶ 
ὅλο αὐτὸ τὸ τεράστιο δημιουργικὸ 
ἔργο τὸ ἔβλεπαν μὲ μίσος οἱ κεφα-
λαιοκρᾶται τῆς ἐποχῆς καὶ αἱ ξέναι 
δυνάμεις. Ἔτσι δὲν ἔμενε εἰς τοὺς 
ξένους καὶ εἰς τὴν ἐγχώριον πλουτο-
κρατίαν ἄλλη λύσις παρὰ ἡ δολο-
φονία. Τὸ πρωΐ τῆς 27ης Σεπτεμβρί-
ου 1831 ὁ Καποδίστριας πηγαίνει 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Σπυ-

ρίδωνος. Βαδίζει εἰς τὰ δρομάκια 
τοῦ Ναυπλίου. Τὸν συνοδεύει εἷς 
μονόχειρας σωματοφύλακας, ὁ κρη-
τικὸς Κοκόνης .  Συναντᾶ τὸν Κ .  
Μαυρομιχάλη καὶ τὸν Γ. Μαυρομι-
χάλη, οἱ ὁποῖοι τὸν χαιρετοῦν, τὸν 
προσπερνοῦν καὶ παίρνουν θέσιν 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ εἰς στὴν θύρα 
τοῦ Ναοῦ. Πλησίον των ἵσταται ὁ 
ἀστυνομικὸς Καραγιάννης, ὁ ὁποῖ-
ος ἦτο μυημένος εἰς τὴν συνωμοσί-
αν. Φθάνοντας ὁ Καποδίστριας εἰς 
τὸν Ναόν, ὁ Καραγιάννης πυροβο-
λεῖ. Ἀστοχεῖ. Ο Κ. Μαυρομιχάλης ὅ-
μως πλήττει μὲ τὴν σφαίρα του τὸν 
Καποδίστρια εἰς τὴν κεφαλήν. Αὐ-
τὸς πίπτει καὶ ρίχνεται ἐπάνω του ὁ 
Γ. Μαυρομιχάλης καὶ τὸν μαχαιρώ-
νει πολλὰς φοράς. ∆υὸ πάνοπλοι ἐ-
δολοφόνησαν ἕναν ἄοπλον. Τί γεν-
ναιότης!!! Καὶ τί γενναιότης ὅταν με-
τὰ τὴν δολοφονίαν τὸ ἔβαλαν εἰς τὰ 
πόδια. Ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομι-
χάλης καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸ πλῆ-
θος καὶ ἀπὸ τοὺς στρατιώτας συνε-
λήφθη. Ἤρχισαν νὰ τὸν κτυποῦν 
κι’ ἐκεῖνος ἐζήτει ἔλεος «δὲν πταίω 
ἐγώ, ἄλλοι μὲ ἔβαλαν». Ἔτσι ἐκλι-
παρούσε, μέχρις ὁ ὁπλαρχηγὸς Φω-
τομαρὰς ἀπὸ τὸ παράθυρό του τὸν 
ἐπυροβόλησε καὶ τὸν ἐσκότωσε. Ὁ 
Γεώργιος Μαυρομιχάλης ἔφυγε κι’ 
ἔτρεξε εἰς τὴν Γαλλικὴν πρεσβεία: 
«ζητῶν τὴν γαλλικὴν ὑπεράσπισιν 
ἔκραξε ὅτι ἐφονεύσαμεν τὸν τύραν-
νον καὶ φιλῶν τὴν πιστόλαν καὶ ἀ-
φιερώνων αὐτὴν καὶ ἑαυτὸν εἰς τι-
μὴν τῆς Γαλλίας». Οἱ ξενοκίνητοι 
δολοφόνοι ἐγκατελείφθησαν ἀπὸ 
τοὺς ὑποκινητὰς των. Ἔξαλλος ὁ 
λαὸς τοῦ Ναυπλίου συνεκεντρώθη 
γύρω ἀπὸ τὴν Γαλλικὴν πρεσβείαν 
καὶ πρὸ τῆς ἀπειλῆς νὰ τὴν καταλά-
βουν, οἱ Γάλλοι παρέδωσαν τὸν δο-
λοφόνον. Τὸ δικαστήριον τὸν ἐδί-
κασε εἰς θάνατον. Ὁ ἀστυνόμος Κα- 

 

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ  ΘΕΛΕΤΕ ;  
ΟΠΩΣ  ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ… 

 

Τὸν τελευταῖο καιρὸ μᾶς βομβαρδί-
ζουν μὲ τὴν δῆθεν ἐπιτακτικὴ ἀνάγ-
κη καύσεως ἢ ἀποτεφρώσεως τῶν 
νεκρῶν, (cremation στὰ ἀγγλικά). 
Μὲ ἄλλα λόγια προπαγανδίζουν ἀ-
σύστολα καὶ προωθοῦν οἱ πολιτικὲς 
ἡγεσίες (καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν 
Κύπρο), μὲ ἐντολὴ καὶ μὲ σχέδιο τῆς 
Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὴν κατα-
σκευὴ σύγχρονων κρεματορίων. Γιὰ 
τοὺς Χριστιανούς, βεβαίως, ἡ ταφὴ 
εἶναι ἡ μόνη ἐπιλογὴ ποὺ συνάδει 
μὲ τὰ πιστεύω τους. «Χῶμα ἤσουν 
καὶ στὸ χῶμα θὰ ἐπιστρέψεις» εἶναι 
ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία 
σέβεται τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ δὲν 
παρεμβαίνει βίαια γιὰ νὰ τὸ κατα-
στρέψει, σὰν νὰ εἶναι … σκουπίδι 
ποὺ πιάνει χῶρο καὶ πρέπει νὰ τὸ 
ξεφορτωθοῦμε. Τὰ ὀστὰ τῶν πρόγο-
νων μας εἶναι ἱερά, ἀλλὰ καὶ ἀκόμα 
περισσότερο τὰ ὀστὰ τῶν Ἁγίων, τὰ 
ὁποία ὀνομάζονται καὶ εἶναι Ἅγια 
Λείψανα καὶ ἀντὶ νὰ βρωμοῦν εὐω-
διάζουν καὶ γίνονται πηγὲς ἰάσεων 
καὶ πολλῶν ἄλλων θαυμάτων. Καὶ 
ὑπάρχουν περιπτώσεις Ἁγίων ποὺ 
τὰ σώματά τους, μετὰ τὴν ταφὴ καὶ 
ἀργότερα ἐκταφὴ τοὺς (συνήθως 
πολλὰ χρόνια ἀργότερα) ἀνευρέθη-
σαν ἄφθορα. Πολὺ πρόσφατο πα-
ράδειγμα ὁ Ἅγιος γέροντας Βησσα-
ρίων ποὺ ἐκοιμήθη τὸ 1991 καὶ εὑ-
ρέθη ἄφθαρτος τὸ 2006 καὶ τὸ σκή-
νωμά Του παραμένει ἄφθαρτο καὶ 
εὐωδιάζων ἕως καὶ σήμερα τὸ 2016. 

Ἔχουμε δὲ πάμπολα Ἅγια Λείψανα 
ποὺ παραμένουν ἄφθορα γιὰ ἑκα-
τοντάδες χρόνια (βλ. Ἅγιος ∆ιονύ-
σιος, Ἅγιος Σπυρίδων, Ἅγιος Γερά-
σιμος κ.ἄ.) ὑπερφυσικῶς, μὲ τὴ Χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ τὸν 
Ὀρθόδοξο Χριστιανό, λοιπόν, εἶναι 
δεδομένος ὁ ἐνταφιασμὸς τῶν κε-
κοιμημένων. 

Γιὰ χάριν ὅμως τῶν ἀθέων 
καὶ ἄλλων μὴ χριστιανῶν ἂς κάνου-
με μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν 
καύση τῶν νεκρῶν: (1) Εἶναι παρεμ-
βατικὴ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα: Ἰα-
τροδικαστὴς ὑποχρεωτικὰ ἀφαιρεῖ 
ἀπὸ τὸ νεκρὸ σῶμα ἐμφυτεύματα 
ποὺ ἐκρύγνυνται κατὰ τὴν καύση ἢ 
προκαλοῦν βλάβες στὰ μηχανήματα: 
ὅπως βηματοδότες, ἐμφυτεύματα 
γιὰ τὴ σπονδυλικὴ στήλη ή ὀδοντι-
κὰ, λάμες, κ.ἄ. Ὁ κανιβαλισμὸς λοι-
πὸν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀρχί-
ζει πολὺ πρὶν τὴν καύση. Ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τὴν καύση, τὰ ξηρὰ ὀστὰ ποὺ 
παράγονται ὑφίστανται βίαια ἐπε-
ξεργασία: γιὰ 20 λεπτὰ περίπου εἰ-
σάγονται σὲ ἕνα μπλέντερ ὑψηλῆς 
ταχύτητας καὶ χωρητικότητας, ὅπου 
κονιορτοποιοῦνται. (2) Ὅσον ἀφο-
ρᾶ δὲ στὴν καύση: 1 ἀνθρώπινο σῶ-
μα χρειάζεται συνήθως 2 ὧρες περί-
που στοὺς 1800 βαθμοὺς κελσίου 
γιὰ νὰ καεῖ. Εἶναι, λοιπόν, μία δια-
δικασία ὑπερβολικὰ ρυπογόνα καὶ 
πραγματικὰ ἀπαράδεκτη οἰκολογι-
κῶς: Παραβιάζεται ἡ ἀπολύτως φυ-
σιολογικὴ διαδικασία ἀποσύνθεσης 
ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλα τὰ ζωντανὰ 
ὄντα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη χιλιάδες 
χρόνια τώρα, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἐπι-
βαρρύνει καθόλου τὸ περιβάλλον, 
ἀλλὰ ἀντίθετα θρέφει χιλιάδες μι-
κροοργανισμοὺς τοῦ οἰκοσυστήμα-
τος καὶ παράγει … οἰκολογικὸ λίπα-
σμα καὶ ἀντ’ αὐτῆς δημιουργεῖται 
μιὰ βιομηχανία ποὺ χρειάζεται γιὰ 
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νὸς «Πολλοὶ χριστιανοὶ πᾶνε μὲ μου-
σουλμάνους. Εἶναι ξεπούλημα ψυ-
χῆς τὰ περὶ ἀγάπης τοῦ ζευγαριοῦ 
εἶναι ἡ δικαιολογία τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ θέλουν ἁπλὰ νὰ περάσουν κάτι 
ἄλλο ποὺ δὲν εἶναι στὸ δρόμο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἂν ἦταν μουσουλμάνος, 
δὲν θὰ ἤμουν μαζί του, ὅσο ὄμορ-
φος κι’ ἂν ἦταν, ὅ,τι κι’ ἂν ἦταν. Ἂν 
ἐκεῖνος ἄλλαζε πρὶν παντρευτοῦμε 
καὶ γινόταν χριστιανός, μὲ ὅλη μου 
τὴν ἀγάπη». Στὴν ἐρώτηση ἐὰν θὰ 
ἔκανε τὸ ἴδιο ἐὰν ἦταν καθολικός, ἡ 
ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἡ Εἰρήνη ἦταν 
ἐπίσης ξεκάθαρη: «Ὁ καθολικισμὸς 
εἶναι αἵρεση. Οἱ γιεχωβάδες εἶναι 
αἵρεση. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀληθι-
νὴ πίστη. Ἡ ζωντανὴ πίστη, ὁ Χρι-
στός, ἡ Ἁγία Τριάδα». Ἡ δημοσιο-
γράφος τὴν ρώτησε «μπῆκες στὴν 
διαδικασία νὰ δοκιμάσεις τὶς ἄλλες 
θρησκεῖες; Λὲς δὲν μοῦ ἀρέσει ὁ ἀ-
ρακάς. Τὸν ἔχεις δοκιμάσει;» Εἰρή-
νη: «Ποτὲ δὲν θὰ τὸν δοκιμάσω. Ἡ 
πίστη μου εἶναι ἀκλόνητη, ξεκάθα-
ρη, κάθετη καὶ αἰώνια στὸν Χριστό, 
στὴν Ἁγία Τριάδα, στὴν Ὀρθοδοξί-
α, στὴν Παναγία, στοὺς Ἁγίους. Νὰ 
τὰ λεμὲ ἔτσι ὅπως εἶναι. Ὅταν εἶμαι 
τόσο σίγουρη ποὺ ἀκόμα καὶ σὲ μου-
σουλμανικὴ οἰκογένεια νὰ γεννιό-
μουνα, θὰ ἤμουν πάλι χριστιανή». 
Ἐκεῖ μία ἀπὸ τὶς καλεσμένες ἔκανε 
παρέμβαση λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι 
καθολική, καὶ ἔρχομαι στὴν Ἑλλά-
δα καὶ κοινωνάω στὴν Ἐκκλησία 
τὴν Ὀρθόδοξη. Νιώθω ὅτι εἴμαστε 
ἴδιοι». Εἰρήνη: «∆ὲν εἴμαστε ἴδιοι. 
Ἐσεῖς κοινωνᾶτε μὲ πατατάκι, ἐνῶ 
τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ἄρτος καὶ κρασὶ. Ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι 
ὁ καθολικισμὸς καὶ ὀ,τιδήποτε ἄλλο 
εἶναι αἵρεση. Θὰ κάνω ὁμολογία μέ-
χρι νὰ πεθάνω. Καὶ ἐὰν αὐτὸ κάνει 
κακὸ στὴ δουλειά μου, δὲν μὲ νοιά-
ζει καθόλου. Καὶ θὰ πῶ γιὰ τοὺς 

μουσουλμάνους. Πόσοι μουσουλμά-
νοι ἔχουν ἀποκεφαλίσει χριστιανοὺς 
γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὴν πίστη τους; Ἐ-
μεῖς ὡς χριστιανοὶ κόψαμε ποτὲ κα-
νένα κεφάλι, γιὰ νὰ ποῦμε, γίνε χρι-
στιανός; Ἡ ὀρθοδοξία αὐτὴ εἶναι. Ἡ 
ὀρθοδοξία εἶναι σὰν ἕνα λευκὸ που-
κάμισο, στὸ ὁποῖο ἐὰν ρίξεις κάτι 
ἄλλο καὶ τὸ λερώσεις αὐτὸ θὰ φα-
νεῖ. Οἱ χριστιανοὶ δὲν πιέζουν κανέ-
ναν». Ὁ δημοσιογράφος, ἔντρομος 
γιὰ τὴν ὁμολογία αὐτὴν καὶ φοβού-
μενος μήπως ὁ ἡγέτης τοῦ Ἰσλαμικοῦ 
Κράτους Ἀλὶ-Ἂλ Μπαγκνταντὶ τὸν 
καταγγείλει στὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνθρώ-
πινων δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ γιὰ 
ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὸ «διαφο-
ρετικό», ἔσπευσε νὰ τὴ διακόψει, λέ-
γοντας ὅτι «θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ ξέρουν ἱστορία γιὰ 
νὰ μᾶς βοηθήσουν». Ἄραγε τὰ 400 
χρόνια τουρκοκρατίας δὲν τοῦ φτά-
νουν. ∆ὲν ἔχει ἀκούσει ποτὲ γιὰ τὶς 
σφαγὲς τῆς Χίου, τῶν Ψαρρῶν, τῆς 
Νάουσας, τῆς Κάσου; Γιὰ τὸ παιδο-
μάζωμα, γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμούς, 
τοὺς χιλιάδες νεομάρτυρες καὶ περι-
μένει τοὺς ἱστορικοὺς νὰ τοῦ τὰ 
ποῦνε. Αὐτὸ πάντως ποὺ προκαλεῖ 
ἐντύπωση εἶναι ὅτι τόσο βαθιὰ ἔχει 
εἰσχωρήσει  τὸ ἄρρωστο δυτικὸ 
πνεῦμα στὴν κοινωνία μας, ποὺ οἱ 
δημοσιογράφοι μας δείχνουν μία ἐ-
πιλεκτικὴ εὐαισθησία καὶ εἶναι ἕ-
τοιμοι νὰ ὑπερασπιστοῦν ἀκόμη καὶ 
μία θρησκεία ποὺ στὴν ἱστορία της 
ἔχει προκαλέσει ποτάμια αἵματος 
καὶ πεσμένων κεφαλιῶν, ὡς δῆθεν 
«διαφορετικότητα», προκείμενου νὰ 
δείξουν ὅτι εἶναι «προοδευτικοὶ» 
καὶ στὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ 
μόνοι στοὺς ὁποίους δὲν ἀναγνωρί-
ζουν αὐτὴν τὴν διαφορετικότητα 
καὶ δὲν τὴν σέβονται εἶναι οἱ ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί. (Τοῦ Γ. Θεοχάρη, 
ἀπὸ agioririkovima.gr, 11-3-16) 

ραγιάννης κατεδικάσθη εἰς θάνα-
τον. Τοῦ ἔδωσαν ἑξάμηνον ἀναβο-
λὴν τῆς ἐκτελέσεως καὶ μετ’ ὀλίγον 
τὸν ἄφησαν ἐλεύθερο. Ὅταν ἐξετέ-
θη ἡ σορὸς τοῦ Κυβερνήτου διὰ δη-
μόσιον προσκύνημα, τότε κατεφάνη 
πόσον βαθεία ἦτο ἡ ἀφοσίωσις καὶ 
ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
πρὸς τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ 
ὁποῖος ἀπεδείχθη ὅτι ἐφάνη πιστὸς 
μέχρι τέλους στὸν λόγον του: «Προ-
τιμῶ τὸν θάνατον, παρὰ νὰ ἀπατή-
σω λαὸν ἐμπιστεύσαντα τὴν τύχην 
του εἰς τὴν ἀφοσίωσίν μου». 
 

ΜΗ  ΣΤΗΡ Ι ΖΩΜΕΘΑ  
Ε Ι Σ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  

 

∆ιαβάζουμε στὸν Εὐεργετινὸ (Γ΄, 
σελ. 272): Ὕπηρχε κάποιος κηπου-
ρός, ὁ ὁποῖος ὅ,τι μάζευε ἀπὸ τὴν 
ἐργασία του τὸ ἔδινε ἐλεημοσύνη, 
κρατώντας μόνο ὅ,τι τοῦ χρειαζό-
ταν γιὰ νὰ ζήση. Κάποτε ὁ διάβολος 
τοῦ ἔβαλε λογισμό, γιὰ νὰ μαζέψη 
χρήματα νὰ τὰ ἔχη γιὰ τὰ γηρατειά 
του. Πράγματι γέμισε μία στάμνα 
κέρματα. Τί συνέβη ὅμως μετὰ ἀπὸ 
αὐτό; Ἀρρώστησε καὶ σάπισε τὸ πό-
δι του καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ δαπα-
νήση ὅλα τὰ χρήματα χωρὶς νὰ ὠφε-
ληθῆ καθόλου. Ἕνας δὲ γιατρὸς ἀ-
πὸ τοὺς πολλοὺς γιατροὺς ποὺ ἐπι-
σκέφθηκε, τοῦ λέγει. Ἐὰν δὲν κοπῆ 
τὸ πόδι σου, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ 
σαπίση. Ἔτσι, ἀπεφάσισαν τὴν ἑ-
πόμενη ἡμέρα νὰ κόψουν τὸ πόδι 
του. Τὴν προηγούμενη νύχτα ὅμως, 
τῆς ἡμέρας ποὺ ἦταν νὰ γίνη ἡ ἐγ-
χείρηση, σκεφτόταν τὴν αἰτία τῆς 
συμφορᾶς του καὶ μετανόησε γιὰ 
τὴν ὀλιγοπιστία του, ἐξ αἰτίας τῆς 
ὁποίας συγκέντρωνε χρήματα, καὶ 
δὲν ἔκανε ἐλεημοσύνες καὶ στήριξε 
τὶς ἐλπίδες του στὸ χρῆμα καὶ ὄχι 
στὸν Θεό. Ἄρχισε νὰ κλαίη μὲ στε-
ναγμοὺς καὶ νὰ λέγη μὲ δάκρυα: Κύ-

ριε θυμήσου τὶς λίγες ἐλεημοσύνες 
ποὺ ἔκανα, ποὺ εἶναι ἀνάξιες. Συγ-
χώρεσέ με γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία μου, 
ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας τιμωροῦμαι καὶ 
ἐλέησον μέ, ὄχι ὅτι τὸ ἀξίζω, ἀλλὰ 
κατὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεός 
Σου. Μόλις εἶπε αὐτὸ μὲ πόνο, πα-
ρουσιάζεται Ἄγγελος Κυρίου καὶ 
τοῦ λέγει: «Ποῦ εἶναι τὰ κέρματα 
ποὺ συγκέντρωσες; Τί ἔγινε ἡ σκέψη 
ποὺ ἔκανες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσης τὰ 
γηρατειά σου καὶ τὶς ἀσθένειές 
σου;». Καὶ ὁ κηπουρὸς συγκινημέ-
νος εἶπε: «Ἁμάρτησα, Κύριε, συγχώ-
ρεσέ με. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ 
ξανα-ὀλιγοπιστήσω». Τότε ὁ Ἄγγε-
λος ἄγγιξε τὸ σάπιο πόδι καὶ ἀμέ-
σως ἔγινε καλά. Πρωὶ – πρωὶ σηκώ-
θηκε καὶ πῆγε στὴ δουλειά. Ὅταν 
ἦλθε ὁ γιατρὸς τὸ πρωὶ νὰ κόψη τὸ 
πόδι καὶ εἶδε αὐτὸ τὸ θαῦμα, δόξα-
σε τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο. 
 

Καιρὸς ὅλοι μας νὰ γονατίσουμε, 
νὰ ξυπνήσουμε, νὰ σταθούμε στὶς 
ἐπάλξεις καὶ νὰ ἀσφαλίσουμε τὸ 
ἀμπέλι μας ποὺ λέγεται Ἐκκλησία, 

ποὺ λέγεται οἰκογένεια, ποὺ 
λέγεται καρδούλα μας, ποὺ λέγεται 

Ἔθνος, ποὺ λέγεται Ἑλλάδα. 
 

ΤΟΥΡΚΑΛΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ  
ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ  

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ  
 

(Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 12-2-
2016). Τὴν καταπληκτικὴ εἴδηση ὅτι 
ἡ βουλευτίνα Σμύρνης καὶ ἐκπρό-
σωπος τοῦ Τουρκικοῦ Λαϊκοῦ Κόμ-
ματος τῆς ἀντιπολίτευσης, ποὺ εἶναι 
καὶ δεύτερο κόμμα στὴν τουρκικὴ 
βουλή, ἡ Selin Saye Boke, βαπτίστη-
κε Χριστιανὴ Ὀρθόδοξη , ἔφερε 
στὴν δημοσιότητα ὁ Τοῦρκος δημο-
σιογράφος Unsal Ergel. Σύμφωνα μὲ 
τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἡ 
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ἐν λόγω βουλευτίνα σὲ συνέντευξη 
ποὺ ἔδωσε στὸν δημοσιογράφο ἀ-
παντῶντας στὴν ἐρώτηση ἂν εἶναι 
χριστιανή, παραδέχτηκε ἔμμεσα πὼς 
ἔχει βαπτιστεῖ χριστιανὴ καὶ αὐτὸ 
σὲ μία ἰσλαμικὴ Τουρκία ποὺ ὁ ἰσ-
λαμισμὸς ἔχει καταντήσει ἕνα αὐ-
ταρχικὸ καὶ δικτατορικὸ καθεστώς. 
Η Selin Saye Boke εἶναι ἀπὸ πολὺ 
γνωστὴ οἰκογένεια μὲ καθηγητὲς 
πανεπιστημίου ποὺ κατάγεται ἀπὸ 
τὴν περιοχὴ τοῦ Hatay, μιὰ συνο-
ριακὴ μὲ τὴν Συρία περιοχὴ ὅπου ὕ-
πηρχαν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ 
σήμερα πολλοὶ Ὀρθόδοξοι, ἀραβό-
φωνοι χριστιανοί. Ὅπως ἀναφέρε-
ται ἡ βουλευτίνα τοῦ Λαϊκοῦ Κόμ-
ματος βαπτίστηκε στὴν Ὀρθόδοξη 
ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρέττας ποὺ ὑ-
πάγεται στὸ Ἑλληνορθόδοξο Πα-
τριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, ποὺ ἔχει 
τὴν ἕδρα του σήμερα στὴν ∆αμάσκο 
τῆς Συρίας. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι 
πὼς ἡ Selin Saye Boke εἶναι βουλευ-
τίνα τοῦ τουρκικοῦ κοινοβουλίου 
καὶ παρὰ τὶς διάφορες ἀρνητικὲς 
ἀντιδράσεις ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ 
κόμμα της, δὲν δίστασε ὄχι μόνο νὰ 
βαπτιστεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ διακηρύ-
ξει δημόσια. Ἐμεῖς θὰ τῆς ποῦμε ἕνα 
ὁλόψυχο μπράβο, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ 
ἐδῶ στὸ  … Ἑλλαδιστᾶν, ἡ Ὀρθοδο-
ξία διώκεται μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τὸ 
νὰ λέει κανεὶς δημόσια πὼς εἶναι 
Ὀρθόδοξος χριστιανὸς κατάντησε 
νὰ θεωρεῖται … ἀκόμα καὶ ρατσιστι-
κό! Ἀλλοίμονό μας! 
 

Β. ΠΟΥΤΙΝ: «Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ»; 

 

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση ποὺ ἐκπονήθη-
κε ἀπὸ τὸ ρωσικὸ Συμβούλιο Ἀσφά-
λειας  (SCRF) ἀναφέρεται  ὅτι  ὁ  
Πρόεδρος Πούτιν ἐξέδωσε εἰδικὲς 

ἐντολὲς στοὺς ἁρμόδιους ἀξιωμα-
τούχους, οἱ ὁποῖες ἀναφέρουν ὅτι ὅ-
λοι οἱ Ρῶσοι πολίτες θὰ πρέπει νὰ 
προστατεύονται ἀπὸ δυτικὰ σκευά-
σματα τροφῆς καὶ φάρμακα μὲ κάθε 
κόστος! Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ὁ 
Ρῶσος Πρόεδρος πιστεύει ὅτι τὸ ἑ-
πόμενο στάδιο τῆς ἀνθρώπινης ἐξέ-
λιξης ἀποτελεῖ σήμερα «σοβαρὸ κίν-
δυνο», καὶ ὅτι ἡ ∆ύση πραγματο-
ποιεῖ «ἐκ προθέσεως ἐπιβράδυνση 
τῆς διαδικασίας ἀναπαραγωγῆς τοῦ 
ἀνθρώπινου εἴδους, γιὰ προσωπικὸ 
κέρδος». «Ἐμεῖς, ὡς ἕνα εἶδος ἔχου-
με τὴν ἐπιλογὴ νὰ συνεχίσουμε νὰ 
ἀναπτύσσουμε τὸ σῶμα καὶ τὸ μυα-
λό μας, σὲ μιὰ ὑγιῆ ἀνοδικὴ πορεία, 
ἢ μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ 
δυτικὸ παράδειγμα τῶν τελευταίων 
δεκαετιῶν καὶ ἐκ προθέσεως νὰ δη-
λητηριάζουμε τὸν πληθυσμό μας μὲ 
γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα, 
φαρμακευτικὰ σκευάσματα, ἐμβό-
λια, καὶ γρήγορο φαγητό, ποὺ ἀξιο-
λογεῖται ὡς λίαν ἐπικίνδυνο, ἐθιστι-
κὸ ναρκωτικό». «Πρέπει νὰ ἀγωνι-
στοῦμε: Ἡ δημιουργία σωματικὰ 
καὶ διανοητικὰ ἀναπήρων ἀτόμων 
τοῦ πληθυσμοῦ μας δὲν εἶναι σαφῶς 
πρὸς τὸ συμφέρον μας» ἀναφέρει ἡ 
ἔκθεση. Ἡ Ρωσία ὑπὸ τὸν Πρόεδρο 
Πούτιν ἔχει μισθώσει ἐντελῶς δωρε-
ὰν μεγάλες ἐκτάσεις γῆς τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια σὲ ἀγρότες πρόθυμους 
νὰ καλλιεργήσουν βιολογικὰ προϊ-
όντα μὲ φυσικὸ καὶ βιώσιμο τρόπο. 
Ὁ στόχος εἶναι νὰ καταστεῖ ἡ χώρα 
παγκοσμίως, ὡς «ὁ μεγαλύτερος ἐ-
ξαγωγέας» τροφίμων χωρὶς Γενετι-

κὰ Τροποποιημένους Ὀργανισμούς, 
(=μεταλλαγμένα), τὰ ὁποία θὰ βασί-
ζονται σὲ μιὰ ἐξ’ ὁλόκληρου «οἰκο-
λογικὴ» παραγωγικὴ διαδικασία. 
 

Ι∆ΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΤΖΙΧΑΝΤ» 
 

Σὲ τί διαφέρουν οἱ τζιχαντιστὲς τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες 
τῆς Οὐκρανίας; Σὲ τίποτε! Ἀντίθετα 
εἶναι ὁλόϊδιοι καὶ ἀπαράλλακτοι. 
Καὶ οἱ δυὸ πολεμοῦν, σκοτώνουν, δο-
λοφονοῦν, κάνουν γενοκτονίες, ἁρ-
πάζουν ναούς, ἐκβιάζουν, συμπερι-
φέρονται σὰν ἄγρια θηρία. Οἱ μὲν 
πρῶτοι γιὰ νὰ ἑδραιώσουν τὸ κρά-
τος τοῦ Ἀλλάχ, οἱ δὲ δεύτεροι, τὸ 
κράτος τοῦ «ἀντιπροσώπου τοῦ Θε-
οῦ στὴ γῆ». ∆εῖτε τὰ τελευταῖα «θεϊ-
κὰ» κατορθώματα τῶν «ἀδελφῶν 
μας ἑλληνορρύθμων καθολικῶν» στὴ 
μαρτυρικὴ Οὐκρανία καὶ θὰ κατα-
λάβετε τὸ μέγεθος τοῦ «χριστιανικοῦ 
τζιχάντ»: «Εἰκόνες σόκ. Αὐτὸ τὸ ἔγ-
κλημα τὸ ἔκαναν οἱ οὐνίτες ναζὶ τοῦ 
Πάπα. Πλήρης ἡ καταστροφὴ τῆς Ἱ-
ερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, στὴν Ἀνατολι-
κὴ Οὐκρανία!!! ∆ιέλυσαν ἀκόμα καὶ 
τοὺς τάφους. Ξέθαψαν τοὺς νεκρούς, 
προπηλάκισαν, χτύπησαν τὶς μονα-
χές, κατέστρεψαν τὸ ὀρφανοτροφεῖ-
ο, ἔβγαλαν, πυροβολώντας, τὰ μά-
τια ἀπὸ τὴν ἁγιογραφία τῆς βρεφο-
κρατούσας Θεοτόκου ἀπὸ τὴν εἴσο-
δο τῆς Μονῆς Ντονιέτσκ στὴν Ἀνα-
τολικὴ Οὐκρανία, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἰβήρων, ὅπου ὕπηρχε ἀντίγρα-
φο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πορταΐ-
τισσας τοῦ Ἁγίου Ὅρους» (Πηγή: 
dioptra-news)! Χωρὶς καμιὰ ἀμφιβο-
λία ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις «χρι-
στιανικῆς ἀγάπης» ἐκπορεύονται ἀ-
πὸ τὸν μεγάλο «ἀγαπολόγο» τοῦ 
Βατικανοῦ! Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἀγάπη» 
τῶν «ἀδελφῶν καθολικῶν», ποὺ δι-
ακηρύσσουν διαπρυσίως οἱ «δικοί» 

μας οἰκουμενιστές, μὲ προεξάρχον-
τες τοὺς Φαναριῶτες τοῦ Βοσπόρου! 
Νὰ τοὺς χαίρονται καὶ νὰ ἀπολαμ-
βάνουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν «ἀγά-
πη»! Ἐμὰς νὰ μᾶς λείπει, τὴ «μπου-
χτίσαμε» τὰ τελευταῖα χίλια χρόνια. 
(Ὀρθόδ. Τύπος, 26-2-2016, σελ. 2)  
(Σημείωση: Οὐνίτες λέγονται οἱ ρω-
μαιοκαθολικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ ὅ-
λα τους τὰ πιστεύω παπικοὶ καὶ  
μνημονεύουν τὸν Πάπα, ἀλλὰ ντύ-
νονται ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι καὶ ἔχουν 
ἀκολουθίες καὶ ἐκκλησίες μὲ τυπικὸ 
«ὀρθόδοξο», καὶ ἔτσι παραπλανοῦν 
τὸν κόσμο ὅτι δῆθεν εἶναι «σὰν ὀρ-
θόδοξοι», κάνοντας προσηλυτισμό) 
 

ΓΕΝΝΑ ΙΑ  ΟΜΟΛΟΓ ΙΑ  
 

 
 
 

Σὲ μιὰ ἀσυνήθιστη γιὰ τὰ τηλεοπτι-
κὰ δεδομένα ὁμολογία, μπροστὰ σὲ 
ἑκατομμύρια τηλεθεατὲς προχώρησε 
πρόσφατα ἡ γνωστὴ καλλιτέχνης 
Εἰρήνη Μερκούρη. Μὲ λόγια ἁπλὰ 
καὶ ὄμορφα, ἡ Εἰρήνη διακήρυξε 
τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ εἶ-
πε βαθιὲς ἀλήθειες, ἀφήνοντας ἄ-
ναυδους τοὺς δημοσιογράφους ποὺ 
τὴν εἶχαν καλέσει… Στὴν ἐρώτηση ἐ-
ὰν ἐξομολογεῖται συχνά, ἀπάντησε 
χωρὶς δισταγμὸ «παιδιά, εἶναι ὑπέ-
ροχο νὰ ἐξομολογεῖσαι καὶ νὰ κοι-
νωνᾶς. Ὅλοι τρέχουν στοὺς ψυχο-
λόγους καὶ στοὺς ψυχιάτρους, γιατί; 
Καὶ τὸ λέω καὶ πεῖτε ὅ,τι θέλετε ἐ-
σεῖς οἱ δημοσιογράφοι». Ἡ ἴδια τό-
νισε ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει 
μὲ κάποιον ποὺ δὲν εἶναι χριστια-
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ἐν λόγω βουλευτίνα σὲ συνέντευξη 
ποὺ ἔδωσε στὸν δημοσιογράφο ἀ-
παντῶντας στὴν ἐρώτηση ἂν εἶναι 
χριστιανή, παραδέχτηκε ἔμμεσα πὼς 
ἔχει βαπτιστεῖ χριστιανὴ καὶ αὐτὸ 
σὲ μία ἰσλαμικὴ Τουρκία ποὺ ὁ ἰσ-
λαμισμὸς ἔχει καταντήσει ἕνα αὐ-
ταρχικὸ καὶ δικτατορικὸ καθεστώς. 
Η Selin Saye Boke εἶναι ἀπὸ πολὺ 
γνωστὴ οἰκογένεια μὲ καθηγητὲς 
πανεπιστημίου ποὺ κατάγεται ἀπὸ 
τὴν περιοχὴ τοῦ Hatay, μιὰ συνο-
ριακὴ μὲ τὴν Συρία περιοχὴ ὅπου ὕ-
πηρχαν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ 
σήμερα πολλοὶ Ὀρθόδοξοι, ἀραβό-
φωνοι χριστιανοί. Ὅπως ἀναφέρε-
ται ἡ βουλευτίνα τοῦ Λαϊκοῦ Κόμ-
ματος βαπτίστηκε στὴν Ὀρθόδοξη 
ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρέττας ποὺ ὑ-
πάγεται στὸ Ἑλληνορθόδοξο Πα-
τριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, ποὺ ἔχει 
τὴν ἕδρα του σήμερα στὴν ∆αμάσκο 
τῆς Συρίας. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι 
πὼς ἡ Selin Saye Boke εἶναι βουλευ-
τίνα τοῦ τουρκικοῦ κοινοβουλίου 
καὶ παρὰ τὶς διάφορες ἀρνητικὲς 
ἀντιδράσεις ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ 
κόμμα της, δὲν δίστασε ὄχι μόνο νὰ 
βαπτιστεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ διακηρύ-
ξει δημόσια. Ἐμεῖς θὰ τῆς ποῦμε ἕνα 
ὁλόψυχο μπράβο, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ 
ἐδῶ στὸ  … Ἑλλαδιστᾶν, ἡ Ὀρθοδο-
ξία διώκεται μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τὸ 
νὰ λέει κανεὶς δημόσια πὼς εἶναι 
Ὀρθόδοξος χριστιανὸς κατάντησε 
νὰ θεωρεῖται … ἀκόμα καὶ ρατσιστι-
κό! Ἀλλοίμονό μας! 
 

Β. ΠΟΥΤΙΝ: «Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ»; 

 

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση ποὺ ἐκπονήθη-
κε ἀπὸ τὸ ρωσικὸ Συμβούλιο Ἀσφά-
λειας  (SCRF) ἀναφέρεται  ὅτι  ὁ  
Πρόεδρος Πούτιν ἐξέδωσε εἰδικὲς 

ἐντολὲς στοὺς ἁρμόδιους ἀξιωμα-
τούχους, οἱ ὁποῖες ἀναφέρουν ὅτι ὅ-
λοι οἱ Ρῶσοι πολίτες θὰ πρέπει νὰ 
προστατεύονται ἀπὸ δυτικὰ σκευά-
σματα τροφῆς καὶ φάρμακα μὲ κάθε 
κόστος! Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ὁ 
Ρῶσος Πρόεδρος πιστεύει ὅτι τὸ ἑ-
πόμενο στάδιο τῆς ἀνθρώπινης ἐξέ-
λιξης ἀποτελεῖ σήμερα «σοβαρὸ κίν-
δυνο», καὶ ὅτι ἡ ∆ύση πραγματο-
ποιεῖ «ἐκ προθέσεως ἐπιβράδυνση 
τῆς διαδικασίας ἀναπαραγωγῆς τοῦ 
ἀνθρώπινου εἴδους, γιὰ προσωπικὸ 
κέρδος». «Ἐμεῖς, ὡς ἕνα εἶδος ἔχου-
με τὴν ἐπιλογὴ νὰ συνεχίσουμε νὰ 
ἀναπτύσσουμε τὸ σῶμα καὶ τὸ μυα-
λό μας, σὲ μιὰ ὑγιῆ ἀνοδικὴ πορεία, 
ἢ μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ 
δυτικὸ παράδειγμα τῶν τελευταίων 
δεκαετιῶν καὶ ἐκ προθέσεως νὰ δη-
λητηριάζουμε τὸν πληθυσμό μας μὲ 
γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα, 
φαρμακευτικὰ σκευάσματα, ἐμβό-
λια, καὶ γρήγορο φαγητό, ποὺ ἀξιο-
λογεῖται ὡς λίαν ἐπικίνδυνο, ἐθιστι-
κὸ ναρκωτικό». «Πρέπει νὰ ἀγωνι-
στοῦμε: Ἡ δημιουργία σωματικὰ 
καὶ διανοητικὰ ἀναπήρων ἀτόμων 
τοῦ πληθυσμοῦ μας δὲν εἶναι σαφῶς 
πρὸς τὸ συμφέρον μας» ἀναφέρει ἡ 
ἔκθεση. Ἡ Ρωσία ὑπὸ τὸν Πρόεδρο 
Πούτιν ἔχει μισθώσει ἐντελῶς δωρε-
ὰν μεγάλες ἐκτάσεις γῆς τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια σὲ ἀγρότες πρόθυμους 
νὰ καλλιεργήσουν βιολογικὰ προϊ-
όντα μὲ φυσικὸ καὶ βιώσιμο τρόπο. 
Ὁ στόχος εἶναι νὰ καταστεῖ ἡ χώρα 
παγκοσμίως, ὡς «ὁ μεγαλύτερος ἐ-
ξαγωγέας» τροφίμων χωρὶς Γενετι-

κὰ Τροποποιημένους Ὀργανισμούς, 
(=μεταλλαγμένα), τὰ ὁποία θὰ βασί-
ζονται σὲ μιὰ ἐξ’ ὁλόκληρου «οἰκο-
λογικὴ» παραγωγικὴ διαδικασία. 
 

Ι∆ΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΤΖΙΧΑΝΤ» 
 

Σὲ τί διαφέρουν οἱ τζιχαντιστὲς τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες 
τῆς Οὐκρανίας; Σὲ τίποτε! Ἀντίθετα 
εἶναι ὁλόϊδιοι καὶ ἀπαράλλακτοι. 
Καὶ οἱ δυὸ πολεμοῦν, σκοτώνουν, δο-
λοφονοῦν, κάνουν γενοκτονίες, ἁρ-
πάζουν ναούς, ἐκβιάζουν, συμπερι-
φέρονται σὰν ἄγρια θηρία. Οἱ μὲν 
πρῶτοι γιὰ νὰ ἑδραιώσουν τὸ κρά-
τος τοῦ Ἀλλάχ, οἱ δὲ δεύτεροι, τὸ 
κράτος τοῦ «ἀντιπροσώπου τοῦ Θε-
οῦ στὴ γῆ». ∆εῖτε τὰ τελευταῖα «θεϊ-
κὰ» κατορθώματα τῶν «ἀδελφῶν 
μας ἑλληνορρύθμων καθολικῶν» στὴ 
μαρτυρικὴ Οὐκρανία καὶ θὰ κατα-
λάβετε τὸ μέγεθος τοῦ «χριστιανικοῦ 
τζιχάντ»: «Εἰκόνες σόκ. Αὐτὸ τὸ ἔγ-
κλημα τὸ ἔκαναν οἱ οὐνίτες ναζὶ τοῦ 
Πάπα. Πλήρης ἡ καταστροφὴ τῆς Ἱ-
ερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, στὴν Ἀνατολι-
κὴ Οὐκρανία!!! ∆ιέλυσαν ἀκόμα καὶ 
τοὺς τάφους. Ξέθαψαν τοὺς νεκρούς, 
προπηλάκισαν, χτύπησαν τὶς μονα-
χές, κατέστρεψαν τὸ ὀρφανοτροφεῖ-
ο, ἔβγαλαν, πυροβολώντας, τὰ μά-
τια ἀπὸ τὴν ἁγιογραφία τῆς βρεφο-
κρατούσας Θεοτόκου ἀπὸ τὴν εἴσο-
δο τῆς Μονῆς Ντονιέτσκ στὴν Ἀνα-
τολικὴ Οὐκρανία, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἰβήρων, ὅπου ὕπηρχε ἀντίγρα-
φο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πορταΐ-
τισσας τοῦ Ἁγίου Ὅρους» (Πηγή: 
dioptra-news)! Χωρὶς καμιὰ ἀμφιβο-
λία ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις «χρι-
στιανικῆς ἀγάπης» ἐκπορεύονται ἀ-
πὸ τὸν μεγάλο «ἀγαπολόγο» τοῦ 
Βατικανοῦ! Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἀγάπη» 
τῶν «ἀδελφῶν καθολικῶν», ποὺ δι-
ακηρύσσουν διαπρυσίως οἱ «δικοί» 

μας οἰκουμενιστές, μὲ προεξάρχον-
τες τοὺς Φαναριῶτες τοῦ Βοσπόρου! 
Νὰ τοὺς χαίρονται καὶ νὰ ἀπολαμ-
βάνουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν «ἀγά-
πη»! Ἐμὰς νὰ μᾶς λείπει, τὴ «μπου-
χτίσαμε» τὰ τελευταῖα χίλια χρόνια. 
(Ὀρθόδ. Τύπος, 26-2-2016, σελ. 2)  
(Σημείωση: Οὐνίτες λέγονται οἱ ρω-
μαιοκαθολικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ ὅ-
λα τους τὰ πιστεύω παπικοὶ καὶ  
μνημονεύουν τὸν Πάπα, ἀλλὰ ντύ-
νονται ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι καὶ ἔχουν 
ἀκολουθίες καὶ ἐκκλησίες μὲ τυπικὸ 
«ὀρθόδοξο», καὶ ἔτσι παραπλανοῦν 
τὸν κόσμο ὅτι δῆθεν εἶναι «σὰν ὀρ-
θόδοξοι», κάνοντας προσηλυτισμό) 
 

ΓΕΝΝΑ ΙΑ  ΟΜΟΛΟΓ ΙΑ  
 

 
 
 

Σὲ μιὰ ἀσυνήθιστη γιὰ τὰ τηλεοπτι-
κὰ δεδομένα ὁμολογία, μπροστὰ σὲ 
ἑκατομμύρια τηλεθεατὲς προχώρησε 
πρόσφατα ἡ γνωστὴ καλλιτέχνης 
Εἰρήνη Μερκούρη. Μὲ λόγια ἁπλὰ 
καὶ ὄμορφα, ἡ Εἰρήνη διακήρυξε 
τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ εἶ-
πε βαθιὲς ἀλήθειες, ἀφήνοντας ἄ-
ναυδους τοὺς δημοσιογράφους ποὺ 
τὴν εἶχαν καλέσει… Στὴν ἐρώτηση ἐ-
ὰν ἐξομολογεῖται συχνά, ἀπάντησε 
χωρὶς δισταγμὸ «παιδιά, εἶναι ὑπέ-
ροχο νὰ ἐξομολογεῖσαι καὶ νὰ κοι-
νωνᾶς. Ὅλοι τρέχουν στοὺς ψυχο-
λόγους καὶ στοὺς ψυχιάτρους, γιατί; 
Καὶ τὸ λέω καὶ πεῖτε ὅ,τι θέλετε ἐ-
σεῖς οἱ δημοσιογράφοι». Ἡ ἴδια τό-
νισε ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει 
μὲ κάποιον ποὺ δὲν εἶναι χριστια-
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νὸς «Πολλοὶ χριστιανοὶ πᾶνε μὲ μου-
σουλμάνους. Εἶναι ξεπούλημα ψυ-
χῆς τὰ περὶ ἀγάπης τοῦ ζευγαριοῦ 
εἶναι ἡ δικαιολογία τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ θέλουν ἁπλὰ νὰ περάσουν κάτι 
ἄλλο ποὺ δὲν εἶναι στὸ δρόμο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἂν ἦταν μουσουλμάνος, 
δὲν θὰ ἤμουν μαζί του, ὅσο ὄμορ-
φος κι’ ἂν ἦταν, ὅ,τι κι’ ἂν ἦταν. Ἂν 
ἐκεῖνος ἄλλαζε πρὶν παντρευτοῦμε 
καὶ γινόταν χριστιανός, μὲ ὅλη μου 
τὴν ἀγάπη». Στὴν ἐρώτηση ἐὰν θὰ 
ἔκανε τὸ ἴδιο ἐὰν ἦταν καθολικός, ἡ 
ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἡ Εἰρήνη ἦταν 
ἐπίσης ξεκάθαρη: «Ὁ καθολικισμὸς 
εἶναι αἵρεση. Οἱ γιεχωβάδες εἶναι 
αἵρεση. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀληθι-
νὴ πίστη. Ἡ ζωντανὴ πίστη, ὁ Χρι-
στός, ἡ Ἁγία Τριάδα». Ἡ δημοσιο-
γράφος τὴν ρώτησε «μπῆκες στὴν 
διαδικασία νὰ δοκιμάσεις τὶς ἄλλες 
θρησκεῖες; Λὲς δὲν μοῦ ἀρέσει ὁ ἀ-
ρακάς. Τὸν ἔχεις δοκιμάσει;» Εἰρή-
νη: «Ποτὲ δὲν θὰ τὸν δοκιμάσω. Ἡ 
πίστη μου εἶναι ἀκλόνητη, ξεκάθα-
ρη, κάθετη καὶ αἰώνια στὸν Χριστό, 
στὴν Ἁγία Τριάδα, στὴν Ὀρθοδοξί-
α, στὴν Παναγία, στοὺς Ἁγίους. Νὰ 
τὰ λεμὲ ἔτσι ὅπως εἶναι. Ὅταν εἶμαι 
τόσο σίγουρη ποὺ ἀκόμα καὶ σὲ μου-
σουλμανικὴ οἰκογένεια νὰ γεννιό-
μουνα, θὰ ἤμουν πάλι χριστιανή». 
Ἐκεῖ μία ἀπὸ τὶς καλεσμένες ἔκανε 
παρέμβαση λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι 
καθολική, καὶ ἔρχομαι στὴν Ἑλλά-
δα καὶ κοινωνάω στὴν Ἐκκλησία 
τὴν Ὀρθόδοξη. Νιώθω ὅτι εἴμαστε 
ἴδιοι». Εἰρήνη: «∆ὲν εἴμαστε ἴδιοι. 
Ἐσεῖς κοινωνᾶτε μὲ πατατάκι, ἐνῶ 
τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ἄρτος καὶ κρασὶ. Ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι 
ὁ καθολικισμὸς καὶ ὀ,τιδήποτε ἄλλο 
εἶναι αἵρεση. Θὰ κάνω ὁμολογία μέ-
χρι νὰ πεθάνω. Καὶ ἐὰν αὐτὸ κάνει 
κακὸ στὴ δουλειά μου, δὲν μὲ νοιά-
ζει καθόλου. Καὶ θὰ πῶ γιὰ τοὺς 

μουσουλμάνους. Πόσοι μουσουλμά-
νοι ἔχουν ἀποκεφαλίσει χριστιανοὺς 
γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὴν πίστη τους; Ἐ-
μεῖς ὡς χριστιανοὶ κόψαμε ποτὲ κα-
νένα κεφάλι, γιὰ νὰ ποῦμε, γίνε χρι-
στιανός; Ἡ ὀρθοδοξία αὐτὴ εἶναι. Ἡ 
ὀρθοδοξία εἶναι σὰν ἕνα λευκὸ που-
κάμισο, στὸ ὁποῖο ἐὰν ρίξεις κάτι 
ἄλλο καὶ τὸ λερώσεις αὐτὸ θὰ φα-
νεῖ. Οἱ χριστιανοὶ δὲν πιέζουν κανέ-
ναν». Ὁ δημοσιογράφος, ἔντρομος 
γιὰ τὴν ὁμολογία αὐτὴν καὶ φοβού-
μενος μήπως ὁ ἡγέτης τοῦ Ἰσλαμικοῦ 
Κράτους Ἀλὶ-Ἂλ Μπαγκνταντὶ τὸν 
καταγγείλει στὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνθρώ-
πινων δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ γιὰ 
ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὸ «διαφο-
ρετικό», ἔσπευσε νὰ τὴ διακόψει, λέ-
γοντας ὅτι «θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ ξέρουν ἱστορία γιὰ 
νὰ μᾶς βοηθήσουν». Ἄραγε τὰ 400 
χρόνια τουρκοκρατίας δὲν τοῦ φτά-
νουν. ∆ὲν ἔχει ἀκούσει ποτὲ γιὰ τὶς 
σφαγὲς τῆς Χίου, τῶν Ψαρρῶν, τῆς 
Νάουσας, τῆς Κάσου; Γιὰ τὸ παιδο-
μάζωμα, γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμούς, 
τοὺς χιλιάδες νεομάρτυρες καὶ περι-
μένει τοὺς ἱστορικοὺς νὰ τοῦ τὰ 
ποῦνε. Αὐτὸ πάντως ποὺ προκαλεῖ 
ἐντύπωση εἶναι ὅτι τόσο βαθιὰ ἔχει 
εἰσχωρήσει  τὸ ἄρρωστο δυτικὸ 
πνεῦμα στὴν κοινωνία μας, ποὺ οἱ 
δημοσιογράφοι μας δείχνουν μία ἐ-
πιλεκτικὴ εὐαισθησία καὶ εἶναι ἕ-
τοιμοι νὰ ὑπερασπιστοῦν ἀκόμη καὶ 
μία θρησκεία ποὺ στὴν ἱστορία της 
ἔχει προκαλέσει ποτάμια αἵματος 
καὶ πεσμένων κεφαλιῶν, ὡς δῆθεν 
«διαφορετικότητα», προκείμενου νὰ 
δείξουν ὅτι εἶναι «προοδευτικοὶ» 
καὶ στὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ 
μόνοι στοὺς ὁποίους δὲν ἀναγνωρί-
ζουν αὐτὴν τὴν διαφορετικότητα 
καὶ δὲν τὴν σέβονται εἶναι οἱ ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί. (Τοῦ Γ. Θεοχάρη, 
ἀπὸ agioririkovima.gr, 11-3-16) 

ραγιάννης κατεδικάσθη εἰς θάνα-
τον. Τοῦ ἔδωσαν ἑξάμηνον ἀναβο-
λὴν τῆς ἐκτελέσεως καὶ μετ’ ὀλίγον 
τὸν ἄφησαν ἐλεύθερο. Ὅταν ἐξετέ-
θη ἡ σορὸς τοῦ Κυβερνήτου διὰ δη-
μόσιον προσκύνημα, τότε κατεφάνη 
πόσον βαθεία ἦτο ἡ ἀφοσίωσις καὶ 
ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
πρὸς τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ 
ὁποῖος ἀπεδείχθη ὅτι ἐφάνη πιστὸς 
μέχρι τέλους στὸν λόγον του: «Προ-
τιμῶ τὸν θάνατον, παρὰ νὰ ἀπατή-
σω λαὸν ἐμπιστεύσαντα τὴν τύχην 
του εἰς τὴν ἀφοσίωσίν μου». 
 

ΜΗ  ΣΤΗΡ Ι ΖΩΜΕΘΑ  
Ε Ι Σ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  

 

∆ιαβάζουμε στὸν Εὐεργετινὸ (Γ΄, 
σελ. 272): Ὕπηρχε κάποιος κηπου-
ρός, ὁ ὁποῖος ὅ,τι μάζευε ἀπὸ τὴν 
ἐργασία του τὸ ἔδινε ἐλεημοσύνη, 
κρατώντας μόνο ὅ,τι τοῦ χρειαζό-
ταν γιὰ νὰ ζήση. Κάποτε ὁ διάβολος 
τοῦ ἔβαλε λογισμό, γιὰ νὰ μαζέψη 
χρήματα νὰ τὰ ἔχη γιὰ τὰ γηρατειά 
του. Πράγματι γέμισε μία στάμνα 
κέρματα. Τί συνέβη ὅμως μετὰ ἀπὸ 
αὐτό; Ἀρρώστησε καὶ σάπισε τὸ πό-
δι του καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ δαπα-
νήση ὅλα τὰ χρήματα χωρὶς νὰ ὠφε-
ληθῆ καθόλου. Ἕνας δὲ γιατρὸς ἀ-
πὸ τοὺς πολλοὺς γιατροὺς ποὺ ἐπι-
σκέφθηκε, τοῦ λέγει. Ἐὰν δὲν κοπῆ 
τὸ πόδι σου, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ 
σαπίση. Ἔτσι, ἀπεφάσισαν τὴν ἑ-
πόμενη ἡμέρα νὰ κόψουν τὸ πόδι 
του. Τὴν προηγούμενη νύχτα ὅμως, 
τῆς ἡμέρας ποὺ ἦταν νὰ γίνη ἡ ἐγ-
χείρηση, σκεφτόταν τὴν αἰτία τῆς 
συμφορᾶς του καὶ μετανόησε γιὰ 
τὴν ὀλιγοπιστία του, ἐξ αἰτίας τῆς 
ὁποίας συγκέντρωνε χρήματα, καὶ 
δὲν ἔκανε ἐλεημοσύνες καὶ στήριξε 
τὶς ἐλπίδες του στὸ χρῆμα καὶ ὄχι 
στὸν Θεό. Ἄρχισε νὰ κλαίη μὲ στε-
ναγμοὺς καὶ νὰ λέγη μὲ δάκρυα: Κύ-

ριε θυμήσου τὶς λίγες ἐλεημοσύνες 
ποὺ ἔκανα, ποὺ εἶναι ἀνάξιες. Συγ-
χώρεσέ με γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία μου, 
ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας τιμωροῦμαι καὶ 
ἐλέησον μέ, ὄχι ὅτι τὸ ἀξίζω, ἀλλὰ 
κατὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεός 
Σου. Μόλις εἶπε αὐτὸ μὲ πόνο, πα-
ρουσιάζεται Ἄγγελος Κυρίου καὶ 
τοῦ λέγει: «Ποῦ εἶναι τὰ κέρματα 
ποὺ συγκέντρωσες; Τί ἔγινε ἡ σκέψη 
ποὺ ἔκανες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσης τὰ 
γηρατειά σου καὶ τὶς ἀσθένειές 
σου;». Καὶ ὁ κηπουρὸς συγκινημέ-
νος εἶπε: «Ἁμάρτησα, Κύριε, συγχώ-
ρεσέ με. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ 
ξανα-ὀλιγοπιστήσω». Τότε ὁ Ἄγγε-
λος ἄγγιξε τὸ σάπιο πόδι καὶ ἀμέ-
σως ἔγινε καλά. Πρωὶ – πρωὶ σηκώ-
θηκε καὶ πῆγε στὴ δουλειά. Ὅταν 
ἦλθε ὁ γιατρὸς τὸ πρωὶ νὰ κόψη τὸ 
πόδι καὶ εἶδε αὐτὸ τὸ θαῦμα, δόξα-
σε τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο. 
 

Καιρὸς ὅλοι μας νὰ γονατίσουμε, 
νὰ ξυπνήσουμε, νὰ σταθούμε στὶς 
ἐπάλξεις καὶ νὰ ἀσφαλίσουμε τὸ 
ἀμπέλι μας ποὺ λέγεται Ἐκκλησία, 

ποὺ λέγεται οἰκογένεια, ποὺ 
λέγεται καρδούλα μας, ποὺ λέγεται 

Ἔθνος, ποὺ λέγεται Ἑλλάδα. 
 

ΤΟΥΡΚΑΛΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ  
ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ  

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ  
 

(Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 12-2-
2016). Τὴν καταπληκτικὴ εἴδηση ὅτι 
ἡ βουλευτίνα Σμύρνης καὶ ἐκπρό-
σωπος τοῦ Τουρκικοῦ Λαϊκοῦ Κόμ-
ματος τῆς ἀντιπολίτευσης, ποὺ εἶναι 
καὶ δεύτερο κόμμα στὴν τουρκικὴ 
βουλή, ἡ Selin Saye Boke, βαπτίστη-
κε Χριστιανὴ Ὀρθόδοξη , ἔφερε 
στὴν δημοσιότητα ὁ Τοῦρκος δημο-
σιογράφος Unsal Ergel. Σύμφωνα μὲ 
τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἡ 
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Εὐελπίδων καὶ ἐδημοσίευσεν κανο-
νισμὸν στρατολογίας. Συγχρόνως 
ἐρρύθμισεν διὰ εἰδικῆς ὑπηρεσίας 
τὴν μισθοτροφοδοσίαν τοῦ Στρα-
τοῦ καὶ μετέτρεψεν τὰς ὁμάδας τῶν 
ἀτάκτων ἐνόπλων εἰς τακτικὸν 
Στρατὸν μὲ ὀργάνωσιν, τάξιν καὶ 
πειθαρχίαν. Ἔκοψεν Ἐθνικὸν νόμι-
σμα. Ἴδρυσεν τὴν ταχυδρομικὴν ὑ-
πηρεσίαν καὶ ἐξεπόνησεν τὸν κανο-
νισμὸν τῶν ταχυδρομείων. Ἴδρυσεν 
τὴν περίφημη Γεωργικὴ Σχολὴ Τί-
ρυνθος. Ἔκτισε σχολεῖα εἰς ὄλας 
τὰς ἐπαρχίας, βιβλιοθήκας, ἐκκλησι-
αστικὸ φροντιστήριο καὶ μουσεῖο 
φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ἐδημιούργη-
σεν ἑλληνικὸν καὶ Γαλλικὸν τυπο-
γραφεῖον εἰς τὴν Αἴγιναν καὶ λιθο-
γραφεῖον. Ὠργάνωσε τὴν ἀπονομὴν 
δικαιοσύνης καὶ ἐδημοσίευσε τὸν 
κανονισμὸν τῶν δικαστηρίων. Ἵ-
δρυσε ναυπηγεῖα εἰς τὸ Ναύπλιον 
καὶ εἰς τὸν Πόρον ἐνῶ εἰς τὴν Σύρον 
ἔθεσεν εἰς λειτουργίαν ἀσφαλιστι-
κὴν ἑταιρείαν. Εἰς τὴν τράπεζαν 
ποὺ ἔκανε (χρηματιστικὴ Τράπεζα) 
κατέβαλε ἐκ τῆς περιουσίας του 
2.500 τάλληρα. Ἐσχεδίασε καὶ κα-
τεσκεύασε δρόμους. Ὁ πάμπλουτος 
Καποδίστριας κατέστη πάμπτωχος, 
διότι ἐχρηματοδότει ὁ ἴδιος τὴν 
συγκρότησιν τοῦ κράτους. ∆ιὰ νὰ 
ἀγωράσωμεν π.χ. σίτον ἀπὸ τὴν 
Μάλταν ὑποθήκευσεν τὰ κτήματά 
του εἰς τὴν Κέρκυραν. Τέλος, αὐτὸς 
πρῶτος εἰσήγαγε εἰς τὴν Ἑλλάδα 
τὴν καλλιέργειαν τῆς πατάτας. Καὶ 
ὅλο αὐτὸ τὸ τεράστιο δημιουργικὸ 
ἔργο τὸ ἔβλεπαν μὲ μίσος οἱ κεφα-
λαιοκρᾶται τῆς ἐποχῆς καὶ αἱ ξέναι 
δυνάμεις. Ἔτσι δὲν ἔμενε εἰς τοὺς 
ξένους καὶ εἰς τὴν ἐγχώριον πλουτο-
κρατίαν ἄλλη λύσις παρὰ ἡ δολο-
φονία. Τὸ πρωΐ τῆς 27ης Σεπτεμβρί-
ου 1831 ὁ Καποδίστριας πηγαίνει 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Σπυ-

ρίδωνος. Βαδίζει εἰς τὰ δρομάκια 
τοῦ Ναυπλίου. Τὸν συνοδεύει εἷς 
μονόχειρας σωματοφύλακας, ὁ κρη-
τικὸς Κοκόνης .  Συναντᾶ τὸν Κ .  
Μαυρομιχάλη καὶ τὸν Γ. Μαυρομι-
χάλη, οἱ ὁποῖοι τὸν χαιρετοῦν, τὸν 
προσπερνοῦν καὶ παίρνουν θέσιν 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ εἰς στὴν θύρα 
τοῦ Ναοῦ. Πλησίον των ἵσταται ὁ 
ἀστυνομικὸς Καραγιάννης, ὁ ὁποῖ-
ος ἦτο μυημένος εἰς τὴν συνωμοσί-
αν. Φθάνοντας ὁ Καποδίστριας εἰς 
τὸν Ναόν, ὁ Καραγιάννης πυροβο-
λεῖ. Ἀστοχεῖ. Ο Κ. Μαυρομιχάλης ὅ-
μως πλήττει μὲ τὴν σφαίρα του τὸν 
Καποδίστρια εἰς τὴν κεφαλήν. Αὐ-
τὸς πίπτει καὶ ρίχνεται ἐπάνω του ὁ 
Γ. Μαυρομιχάλης καὶ τὸν μαχαιρώ-
νει πολλὰς φοράς. ∆υὸ πάνοπλοι ἐ-
δολοφόνησαν ἕναν ἄοπλον. Τί γεν-
ναιότης!!! Καὶ τί γενναιότης ὅταν με-
τὰ τὴν δολοφονίαν τὸ ἔβαλαν εἰς τὰ 
πόδια. Ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομι-
χάλης καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸ πλῆ-
θος καὶ ἀπὸ τοὺς στρατιώτας συνε-
λήφθη. Ἤρχισαν νὰ τὸν κτυποῦν 
κι’ ἐκεῖνος ἐζήτει ἔλεος «δὲν πταίω 
ἐγώ, ἄλλοι μὲ ἔβαλαν». Ἔτσι ἐκλι-
παρούσε, μέχρις ὁ ὁπλαρχηγὸς Φω-
τομαρὰς ἀπὸ τὸ παράθυρό του τὸν 
ἐπυροβόλησε καὶ τὸν ἐσκότωσε. Ὁ 
Γεώργιος Μαυρομιχάλης ἔφυγε κι’ 
ἔτρεξε εἰς τὴν Γαλλικὴν πρεσβεία: 
«ζητῶν τὴν γαλλικὴν ὑπεράσπισιν 
ἔκραξε ὅτι ἐφονεύσαμεν τὸν τύραν-
νον καὶ φιλῶν τὴν πιστόλαν καὶ ἀ-
φιερώνων αὐτὴν καὶ ἑαυτὸν εἰς τι-
μὴν τῆς Γαλλίας». Οἱ ξενοκίνητοι 
δολοφόνοι ἐγκατελείφθησαν ἀπὸ 
τοὺς ὑποκινητὰς των. Ἔξαλλος ὁ 
λαὸς τοῦ Ναυπλίου συνεκεντρώθη 
γύρω ἀπὸ τὴν Γαλλικὴν πρεσβείαν 
καὶ πρὸ τῆς ἀπειλῆς νὰ τὴν καταλά-
βουν, οἱ Γάλλοι παρέδωσαν τὸν δο-
λοφόνον. Τὸ δικαστήριον τὸν ἐδί-
κασε εἰς θάνατον. Ὁ ἀστυνόμος Κα- 

 

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ  ΘΕΛΕΤΕ ;  
ΟΠΩΣ  ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ… 

 

Τὸν τελευταῖο καιρὸ μᾶς βομβαρδί-
ζουν μὲ τὴν δῆθεν ἐπιτακτικὴ ἀνάγ-
κη καύσεως ἢ ἀποτεφρώσεως τῶν 
νεκρῶν, (cremation στὰ ἀγγλικά). 
Μὲ ἄλλα λόγια προπαγανδίζουν ἀ-
σύστολα καὶ προωθοῦν οἱ πολιτικὲς 
ἡγεσίες (καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν 
Κύπρο), μὲ ἐντολὴ καὶ μὲ σχέδιο τῆς 
Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὴν κατα-
σκευὴ σύγχρονων κρεματορίων. Γιὰ 
τοὺς Χριστιανούς, βεβαίως, ἡ ταφὴ 
εἶναι ἡ μόνη ἐπιλογὴ ποὺ συνάδει 
μὲ τὰ πιστεύω τους. «Χῶμα ἤσουν 
καὶ στὸ χῶμα θὰ ἐπιστρέψεις» εἶναι 
ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία 
σέβεται τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ δὲν 
παρεμβαίνει βίαια γιὰ νὰ τὸ κατα-
στρέψει, σὰν νὰ εἶναι … σκουπίδι 
ποὺ πιάνει χῶρο καὶ πρέπει νὰ τὸ 
ξεφορτωθοῦμε. Τὰ ὀστὰ τῶν πρόγο-
νων μας εἶναι ἱερά, ἀλλὰ καὶ ἀκόμα 
περισσότερο τὰ ὀστὰ τῶν Ἁγίων, τὰ 
ὁποία ὀνομάζονται καὶ εἶναι Ἅγια 
Λείψανα καὶ ἀντὶ νὰ βρωμοῦν εὐω-
διάζουν καὶ γίνονται πηγὲς ἰάσεων 
καὶ πολλῶν ἄλλων θαυμάτων. Καὶ 
ὑπάρχουν περιπτώσεις Ἁγίων ποὺ 
τὰ σώματά τους, μετὰ τὴν ταφὴ καὶ 
ἀργότερα ἐκταφὴ τοὺς (συνήθως 
πολλὰ χρόνια ἀργότερα) ἀνευρέθη-
σαν ἄφθορα. Πολὺ πρόσφατο πα-
ράδειγμα ὁ Ἅγιος γέροντας Βησσα-
ρίων ποὺ ἐκοιμήθη τὸ 1991 καὶ εὑ-
ρέθη ἄφθαρτος τὸ 2006 καὶ τὸ σκή-
νωμά Του παραμένει ἄφθαρτο καὶ 
εὐωδιάζων ἕως καὶ σήμερα τὸ 2016. 

Ἔχουμε δὲ πάμπολα Ἅγια Λείψανα 
ποὺ παραμένουν ἄφθορα γιὰ ἑκα-
τοντάδες χρόνια (βλ. Ἅγιος ∆ιονύ-
σιος, Ἅγιος Σπυρίδων, Ἅγιος Γερά-
σιμος κ.ἄ.) ὑπερφυσικῶς, μὲ τὴ Χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ τὸν 
Ὀρθόδοξο Χριστιανό, λοιπόν, εἶναι 
δεδομένος ὁ ἐνταφιασμὸς τῶν κε-
κοιμημένων. 

Γιὰ χάριν ὅμως τῶν ἀθέων 
καὶ ἄλλων μὴ χριστιανῶν ἂς κάνου-
με μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν 
καύση τῶν νεκρῶν: (1) Εἶναι παρεμ-
βατικὴ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα: Ἰα-
τροδικαστὴς ὑποχρεωτικὰ ἀφαιρεῖ 
ἀπὸ τὸ νεκρὸ σῶμα ἐμφυτεύματα 
ποὺ ἐκρύγνυνται κατὰ τὴν καύση ἢ 
προκαλοῦν βλάβες στὰ μηχανήματα: 
ὅπως βηματοδότες, ἐμφυτεύματα 
γιὰ τὴ σπονδυλικὴ στήλη ή ὀδοντι-
κὰ, λάμες, κ.ἄ. Ὁ κανιβαλισμὸς λοι-
πὸν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀρχί-
ζει πολὺ πρὶν τὴν καύση. Ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τὴν καύση, τὰ ξηρὰ ὀστὰ ποὺ 
παράγονται ὑφίστανται βίαια ἐπε-
ξεργασία: γιὰ 20 λεπτὰ περίπου εἰ-
σάγονται σὲ ἕνα μπλέντερ ὑψηλῆς 
ταχύτητας καὶ χωρητικότητας, ὅπου 
κονιορτοποιοῦνται. (2) Ὅσον ἀφο-
ρᾶ δὲ στὴν καύση: 1 ἀνθρώπινο σῶ-
μα χρειάζεται συνήθως 2 ὧρες περί-
που στοὺς 1800 βαθμοὺς κελσίου 
γιὰ νὰ καεῖ. Εἶναι, λοιπόν, μία δια-
δικασία ὑπερβολικὰ ρυπογόνα καὶ 
πραγματικὰ ἀπαράδεκτη οἰκολογι-
κῶς: Παραβιάζεται ἡ ἀπολύτως φυ-
σιολογικὴ διαδικασία ἀποσύνθεσης 
ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλα τὰ ζωντανὰ 
ὄντα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη χιλιάδες 
χρόνια τώρα, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἐπι-
βαρρύνει καθόλου τὸ περιβάλλον, 
ἀλλὰ ἀντίθετα θρέφει χιλιάδες μι-
κροοργανισμοὺς τοῦ οἰκοσυστήμα-
τος καὶ παράγει … οἰκολογικὸ λίπα-
σμα καὶ ἀντ’ αὐτῆς δημιουργεῖται 
μιὰ βιομηχανία ποὺ χρειάζεται γιὰ 
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κάθε νεκρὸ σῶμα ἀρκετὲς κιλοβα-
τῶρες ἰσχύος ἢ περίπου τὰ καύσιμα 
γιὰ νὰ ταξιδεύσει ἕνα αὐτοκίνητο 
4800 μίλια. Ἀνάλογη μὲ τὴν σπατά-
λη ἐνέργειας εἶναι καὶ ἡ ἐπιβάρυνση 
τῆς ἀτμόσφαιρας μὲ ἀέρια τοῦ θερ-
μοκηπίου. Καὶ ἔχουν τὸ θράσος καὶ 
τὴν ὑποκρισία πολλοὶ (ἀκόμα καὶ 
δῆθεν οἰκολόγοι) νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν 
«οἰκολογικὴ λύση τῆς ἀποτέφρωσης 
ἀντὶ τῆς ταφῆς»… (3) Καὶ ὅσον ἀφο-
ρᾶ στὸ θέμα τῆς ἐμπορευματοποίη-
σης τοῦ θανάτου: Πάλι οἱ ἴδιοι ἄν-
θρωποι θὰ μπλεχτοῦν καὶ στὴ καύ-
ση τῶν νεκρῶν, ὅπως καὶ στὴν τα-
φή, ὁπότε πάλι τὰ ἴδια καὶ χειρότε-
ρα μπερδέματα θὰ ἔχουμε! Πιστεύε-
τε πὼς καὶ πάλι τὰ γραφεῖα τελετῶν 
δὲ θὰ πουλᾶνε τὸ σοῦπερ λοὺξ φέ-
ρετρο ἀπὸ μαόνι τὸ ὁποῖο καίγεται 
κι’ ὄμορφα καὶ πλημμυρίζει τὸ νε-
κρὸ μὲ εὐωδίες ἀπὸ φροῦτα τοῦ δά-
σους, καὶ ἔχει μεντεσέδες ἀπὸ ὑλικὸ 
φιλικὸ στὴ χρήση γιὰ τοὺς καυστῆ-
ρες, ποῦ λιώνει γρήγορα; Πάλι στὰ 
γραφεῖα τελετῶν θὰ πηγαίνει ὁ κό-
σμος, πάλι θὰ παραγγέλνει φέρετρα 
καὶ κουστούμια, μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ 
συντήρηση τοῦ τάφου ποὺ πλήρω-
νε, θὰ χρεώνεται τὴ συντήρηση τῶν 
μηχανημάτων καύσης καὶ κονιορτο-
ποίησης τῶν ὀστῶν! …  
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ. 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 

ΠΠΑΑΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   
     
 (αρ. φυλλ. 75)  

ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 6  
  

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ   

ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ - ΥΠΟ-
∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐ-
θυσιάσθη διὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὑπό-
δειγμα πολιτικοῦ, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθεν 
πάμπλουτος εἰς τὴν δημόσιαν ζωὴν 
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐξῆλθεν πάμπτω-
χος. Ὑπόδειγμα δημιουργοῦ, ὁ ὁ-
ποῖος συνεκρότησεν καὶ ὠργάνωσεν 
τὸ νεοελληνικὸν κράτος, ἐκ τοῦ μη-
δενός. Ἀσφαλῶς, 
δὶ’ αὐτὰς τὰς ἀρε-
τάς του ἀποφεύ-
γουν οἱ πολιτικοὶ 
νὰ τὸν τιμοῦν καὶ 
τὰ πανεπιστήμια 
νὰ δίδουν εἰς τοὺς 
φοιτητὰς τῶν Σχο-
λῶν Ἱστορίας, Πο-
λιτικῶν Ἐπιστη-
μῶν κ.τ.λ. μελέτας, 
διατριβάς καὶ ἄλ-
λας ἐργασίας, ἐπὶ 
τοῦ βίου καὶ τοῦ 
ἔργου τοῦ ἐθνικοῦ 
Κυβερνήτου, τὸ ὁποῖον ἀποσιω-
ποῦν. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἀ-
νήκει εἰς τοὺς ἐπιφανεῖς Ἕλληνας 
πολιτικοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν. Φυλα-
κισμένος ἀπὸ τοὺς Γάλλους. Ἀρχία-
τρος εἰς Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. 
Πολεμιστὴς κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. 
Ἐξόριστος ἀπὸ τοὺς Γάλλους. Ἱδρυ-
τὴς τῆς Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας. 
Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. 

Ὀργανωτὴς τῆς Ὁμοσπονδίας τῆς 
Ἐλβετίας. Μελετητὴς τῶν διπλωμα-
τικῶν προβλημάτων τῆς βορειοδυτι-
κῆς ἀκτῆς τῆς Ἀμερικῆς. Κυβερνή-
της τῆς Ἑλλάδος, ὅπου καὶ ἐδολο-
φονήθη , ὁ Κερκυραῖος Καποδί-
στριας ἐδέσποσε ἐπὶ πολλὰ χρόνια 
εἰς τὴν Εὐρώπην. Βασικὴ ἰδέα, εἰς 
τὴν ὁποίαν ἐπίστευε ἀκραδάντως 

καὶ βαθέως ὁ Κα-
ποδίστριας ἦτο ἡ 
ἰδέα τῆς  Πατρί-
δος. Χαρακτηρι-
στικὴ τῆς Ἐθνικῆς 
ὑπερηφάνειάς του 
ὑπῆρξεν ἡ δήλω-
σις, ποὺ ἀπηύθυνε 
εἰς τοὺς Εὐρωπαί-
ους: «Οὐδεὶς δύνα-
ται νὰ ἀγνοῆ τοὺς 
Ἕλληνας καὶ τὴν 
Ἑλλάδα». Ὁ Κυ-
βερνήτης ὠρκίσθη 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν 

εἰς μίαν σεμνὴ τελετήν. Ἀξιοσημείω-
τον εἶναι ὅτι δὲν ἦτο ἀνεύθυνος, ἀλ-
λὰ ὑπεύθυνος ἔναντι του Ἔθνους. 
Ἐντὸς ἐλάχιστου χρόνου ὁ Καποδί-
στριας ἐπαρουσίαζεν πρωτοφανὲς 
ἔργον. Ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς ∆ημό-
σιους ὑπαλλήλους, Στρατιωτικοὺς 
κλπ νὰ μετέχουν εἰς μυστικὰς ἑται-
ρείας, ὑπονοώντας προφανῶς τὸν 
τεκτονισμόν. Ἴδρυσεν τὴν Σχολὴν 

  

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 2-5-2016
 

Ἀπόγευμα: 6.30 μ.μ. 
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 
καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμα-
ρουσίου κ΄ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου 

 

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 3-5-2016 
 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ. 
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία 

 

Ἀπόγευμα:  
 

 5.00 μ.μ. Χαιρετισμοὶ τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ
 

 6.30 μ.μ. Παράκλησις τοῦ Ἁγ. Ραφαὴλ
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	Τὸν τελευταῖο καιρὸ μᾶς βομβαρδίζουν μὲ τὴν δῆθεν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη καύσεως ἢ ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, (cremation στὰ ἀγγλικά). Μὲ ἄλλα λόγια προπαγανδίζουν ἀσύστολα καὶ προωθοῦν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες (καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο), μὲ ἐντολὴ καὶ μὲ σχέδιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὴν κατασκευὴ σύγχρονων κρεματορίων. Γιὰ τοὺς Χριστιανούς, βεβαίως, ἡ ταφὴ εἶναι ἡ μόνη ἐπιλογὴ ποὺ συνάδει μὲ τὰ πιστεύω τους. «Χῶμα ἤσουν καὶ στὸ χῶμα θὰ ἐπιστρέψεις» εἶναι ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία σέβεται τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ δὲν παρεμβαίνει βίαια γιὰ νὰ τὸ καταστρέψει, σὰν νὰ εἶναι … σκουπίδι ποὺ πιάνει χῶρο καὶ πρέπει νὰ τὸ ξεφορτωθοῦμε. Τὰ ὀστὰ τῶν πρόγονων μας εἶναι ἱερά, ἀλλὰ καὶ ἀκόμα περισσότερο τὰ ὀστὰ τῶν Ἁγίων, τὰ ὁποία ὀνομάζονται καὶ εἶναι Ἅγια Λείψανα καὶ ἀντὶ νὰ βρωμοῦν εὐωδιάζουν καὶ γίνονται πηγὲς ἰάσεων καὶ πολλῶν ἄλλων θαυμάτων. Καὶ ὑπάρχουν περιπτώσεις Ἁγίων ποὺ τὰ σώματά τους, μετὰ τὴν ταφὴ καὶ ἀργότερα ἐκταφὴ τοὺς (συνήθως πολλὰ χρόνια ἀργότερα) ἀνευρέθησαν ἄφθορα. Πολὺ πρόσφατο παράδειγμα ὁ Ἅγιος γέροντας Βησσαρίων ποὺ ἐκοιμήθη τὸ 1991 καὶ εὑρέθη ἄφθαρτος τὸ 2006 καὶ τὸ σκήνωμά Του παραμένει ἄφθαρτο καὶ εὐωδιάζων ἕως καὶ σήμερα τὸ 2016. Ἔχουμε δὲ πάμπολα Ἅγια Λείψανα ποὺ παραμένουν ἄφθορα γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια (βλ. Ἅγιος Διονύσιος, Ἅγιος Σπυρίδων, Ἅγιος Γεράσιμος κ.ἄ.) ὑπερφυσικῶς, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανό, λοιπόν, εἶναι δεδομένος ὁ ἐνταφιασμὸς τῶν κεκοιμημένων.
	Γιὰ χάριν ὅμως τῶν ἀθέων καὶ ἄλλων μὴ χριστιανῶν ἂς κάνουμε μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν: (1) Εἶναι παρεμβατικὴ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα: Ἰατροδικαστὴς ὑποχρεωτικὰ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ νεκρὸ σῶμα ἐμφυτεύματα ποὺ ἐκρύγνυνται κατὰ τὴν καύση ἢ προκαλοῦν βλάβες στὰ μηχανήματα: ὅπως βηματοδότες, ἐμφυτεύματα γιὰ τὴ σπονδυλικὴ στήλη ή ὀδοντικὰ, λάμες, κ.ἄ. Ὁ κανιβαλισμὸς λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀρχίζει πολὺ πρὶν τὴν καύση. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν καύση, τὰ ξηρὰ ὀστὰ ποὺ παράγονται ὑφίστανται βίαια ἐπεξεργασία: γιὰ 20 λεπτὰ περίπου εἰσάγονται σὲ ἕνα μπλέντερ ὑψηλῆς ταχύτητας καὶ χωρητικότητας, ὅπου κονιορτοποιοῦνται. (2) Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴν καύση: 1 ἀνθρώπινο σῶμα χρειάζεται συνήθως 2 ὧρες περίπου στοὺς 1800 βαθμοὺς κελσίου γιὰ νὰ καεῖ. Εἶναι, λοιπόν, μία διαδικασία ὑπερβολικὰ ρυπογόνα καὶ πραγματικὰ ἀπαράδεκτη οἰκολογικῶς: Παραβιάζεται ἡ ἀπολύτως φυσιολογικὴ διαδικασία ἀποσύνθεσης ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλα τὰ ζωντανὰ ὄντα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη χιλιάδες χρόνια τώρα, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἐπιβαρρύνει καθόλου τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ ἀντίθετα θρέφει χιλιάδες μικροοργανισμοὺς τοῦ οἰκοσυστήματος καὶ παράγει … οἰκολογικὸ λίπασμα καὶ ἀντ’ αὐτῆς δημιουργεῖται μιὰ βιομηχανία ποὺ χρειάζεται γιὰ κάθε νεκρὸ σῶμα ἀρκετὲς κιλοβατῶρες ἰσχύος ἢ περίπου τὰ καύσιμα γιὰ νὰ ταξιδεύσει ἕνα αὐτοκίνητο 4800 μίλια. Ἀνάλογη μὲ τὴν σπατάλη ἐνέργειας εἶναι καὶ ἡ ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μὲ ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου. Καὶ ἔχουν τὸ θράσος καὶ τὴν ὑποκρισία πολλοὶ (ἀκόμα καὶ δῆθεν οἰκολόγοι) νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν «οἰκολογικὴ λύση τῆς ἀποτέφρωσης ἀντὶ τῆς ταφῆς»… (3) Καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ἐμπορευματοποίησης τοῦ θανάτου: Πάλι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι θὰ μπλεχτοῦν καὶ στὴ καύση τῶν νεκρῶν, ὅπως καὶ στὴν ταφή, ὁπότε πάλι τὰ ἴδια καὶ χειρότερα μπερδέματα θὰ ἔχουμε! Πιστεύετε πὼς καὶ πάλι τὰ γραφεῖα τελετῶν δὲ θὰ πουλᾶνε τὸ σοῦπερ λοὺξ φέρετρο ἀπὸ μαόνι τὸ ὁποῖο καίγεται κι’ ὄμορφα καὶ πλημμυρίζει τὸ νεκρὸ μὲ εὐωδίες ἀπὸ φροῦτα τοῦ δάσους, καὶ ἔχει μεντεσέδες ἀπὸ ὑλικὸ φιλικὸ στὴ χρήση γιὰ τοὺς καυστῆρες, ποῦ λιώνει γρήγορα; Πάλι στὰ γραφεῖα τελετῶν θὰ πηγαίνει ὁ κόσμος, πάλι θὰ παραγγέλνει φέρετρα καὶ κουστούμια, μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ συντήρηση τοῦ τάφου ποὺ πλήρωνε, θὰ χρεώνεται τὴ συντήρηση τῶν μηχανημάτων καύσης καὶ κονιορτοποίησης τῶν ὀστῶν! … 



