
ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ; 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… σὲ καλοῦν στὸ τραπέζι τους. Πη-
γαίνεις. Θαµπώνεσαι ἀπὸ τὴν πολύ-
τέλεια. Φαγητὰ ἐκλεκτά. Σερβίτσια 
σπουδαῖα. Τί νὰ κάνης ὅµως; Αὐτοὶ 
ποὺ σὲ καλοῦν δὲν πιστεύουν. Κά-
ποτε ἔκαναν τὸ σταυρό τους. Τώρα 
δὲν τὸν κάνουν. Κάθονται στὸ τρα-
πέζι χωρὶς σταυρὸ καὶ κοροϊδεύουν 
ἐκείνους, ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόµη 
νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Ἐσύ, 
στὴν περίπτωση αὐτὴ τί θὰ κάνεις; 
γιὰ τὶς εἰρωνεῖες τῶν γύρω σου; Ἐ

 
ἐκείνους, ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόµη 
νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Ἐσύ, 
στὴν περίπτωση αὐτὴ τί θὰ κάνεις; 
γιὰ τὶς εἰρωνεῖες τῶν γύρω σου; Ἐ-

Ἐὰν ὅµως ντραπῆς τοὺς ἀνθρώπους 
 

ἔχασες τὴν εὐκαιρία νὰ ὁµολογήσης 
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ετέπεια καὶ στὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ 

ὰν ναί, τότε ὠµολόγησες τὸ Χριστό. ὰν ναί, τότε ὠµολόγησες τὸ Χριστό. 

καὶ δὲν κάνης τὸ σταυρό σου, τότεκαὶ δὲν κάνης τὸ σταυρό σου, τότε

τὸ Χριστό. Τὸν ἀρνήθηκες. Θέλεις 
καὶ ἄλλες περιπτώσεις ποὺ ἀρνήθη-
κες τὸ Χριστό; Ταξιδεύεις. Ξεκινᾶ 
τὸ αὐτοκίνητο, ὁ σιδηρόδροµος, τὸ 
καράβι, τὸ ἀεροπλάνο. Σὰν χριστια-
νὸς πρέπει νὰ κάνη

τὸ Χριστό. Τὸν ἀρνήθηκες. Θέλεις 
καὶ ἄλλες περιπτώσεις ποὺ ἀρνήθη-
κες τὸ Χριστό; Ταξιδεύεις. Ξεκινᾶ 
τὸ αὐτοκίνητο, ὁ σιδηρόδροµος, τὸ 
καράβι, τὸ ἀεροπλάνο. Σὰν χριστια-
νὸς πρέπει νὰ κάνη

ρνᾶς ἔξω ἀπὸ ἐκκλησία, πρέπ
νὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Ἀλλὰ ἐσὺ
δὲν τὸν κάνεις, γιατί αὐτοὶ ποὺ συν-

ρνᾶς ἔξω ἀπὸ ἐκκλησία, πρέπ
νὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Ἀλλὰ ἐσὺ
δὲν τὸν κάνεις, γιατί αὐτοὶ ποὺ συν-
ταξιδεύουν µαζί σου δὲν κάνουν τὸ 
σταυρό τους καὶ κοροϊδεύουν τὴ 
ρησκεία. Καὶ ἐσὺ ντρέπεσαι καὶ 
βᾶσαι. Ἀρνεῖσαι ἔτσι τὸ 

ταξιδεύουν µαζί σου δὲν κάνουν τὸ 
σταυρό τους καὶ κοροϊδεύουν τὴ 
ρησκεία. Καὶ ἐσὺ ντρέπεσαι καὶ 
βᾶσαι. Ἀρνεῖσαι ἔτσι τὸ φο Χριστό. 

Μικρές, θὰ πῆς, εἶναι οἱ ἀρνήσεις 
τές. Ἀλλὰ ἀπὸ µικρὰ θὰ προχω-

φο Χριστό. 
Μικρές, θὰ πῆς, εἶναι οἱ ἀρνήσεις 

τές. Ἀλλὰ ἀπὸ µικρὰ θὰ προχω-αὐ
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  
ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

ρήσης στὰ µεγάλα καὶ θὰ καταντή-ρήσης στὰ µεγάλα καὶ θὰ καταντή-
σης νὰ ἀρνηθῆς καὶ αὐτὴ τὴνσης νὰ ἀρνηθῆς καὶ αὐτὴ τὴν
σου. Ἀγαπητοί µου! Ὁ Χριστσου. Ἀγαπητοί µου! Ὁ Χριστ
µᾶς θέλει δειλοὺς καὶ µᾶς θέλει δειλοὺς καὶ 
Θέλει νὰ εἴµαστε γενναῖΘέλει νὰ εἴµαστε γενναῖ
µηροί. Θέλει νὰ τὸµηροί. Θέλει νὰ τὸ
που καὶ νὰ βρπου καὶ νὰ βρ
νοὶ µὲ παρρνοὶ µὲ παρρ
λόγια καὶ µὲ ἔργα λόγια καὶ µὲ ἔργα 
τὸ Χριστὸ καὶτὸ Χριστὸ καὶ
ξερριζώσουν τὴξερριζώσουν τὴ
ψουν τὸ κεφάλιψουν τὸ κεφάλι
θοῦµε καὶ νὰ βλθοῦµε καὶ νὰ βλ
ωτήρα Χριστό. ωτήρα Χριστό. 

Ξ Α Ν Α Κ Τ Υ Π Η Σ Ε  Ξ Α Ν Α Κ Τ Υ Π Η Σ Ε  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴ 9η σελίδα) (Συνέχεια ἀπὸ τὴ 9η σελίδα) 

… βαθµιαία εἰς τὸν ἐθισµὸν καὶ ἴσως… βαθµιαία εἰς τὸν ἐθισµὸν καὶ ἴσως
µµετέπεια καὶ
τὴν ἡρωίνη ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἰσχυρότερα ναρκωτικὰ καὶ ἐξαιτίας 
τῆς ὁποίας ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ θα-
νατο χιλιάδες νέοι ἐδῶ καὶ δεκαετίες. 
Πραγµατικὰ ἀποροῦµε πῶς ἐµεῖς ὡς 
Ἑλληνικὴ κοινωνία ἀνεχόµαστε τέ-
τοιου εἴδους καρικατοῦρες, ὄχι µόνο 
στὸ νὰ ἐκφέρουν ἄποψη, ἀλλὰ νὰ 
καταλαµβάνουν καὶ διοικητικοὺς θώ-
κους (Ὀρθόδ. Τύπος, 12/4/13, σελ.4) 

τὴν ἡρωίνη ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἰσχυρότερα ναρκωτικὰ καὶ ἐξαιτίας 
τῆς ὁποίας ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ θα-
νατο χιλιάδες νέοι ἐδῶ καὶ δεκαετίες. 
Πραγµατικὰ ἀποροῦµε πῶς ἐµεῖς ὡς 
Ἑλληνικὴ κοινωνία ἀνεχόµαστε τέ-
τοιου εἴδους καρικατοῦρες, ὄχι µόνο 
στὸ νὰ ἐκφέρουν ἄποψη, ἀλλὰ νὰ 
καταλαµβάνουν καὶ διοικητικοὺς θώ-
κους (Ὀρθόδ. Τύπος, 12/4/13, σελ.4) 

ηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

Ραφαήλ

 

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 7.00 µ.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀ

-  Μ
ρθοδόξου 

ῶνος, ἸἝδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθ
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ 
Ε-mail: p.rafael@agios

Ἀλτιπαρµά
rafael.gr – Ἐ

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π
πι
. να. , Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶ

      
 (αρ. φυλλ. 48)

12 

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία  
π.µ. 7.30 – 10.15 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                         Μ ά ι ο ς  –  Ἰ ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 3  
       

Α Ρ Ν Ε Ι Σ Α Ι  Τ Ο Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ;  
 

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί µου, καλεῖ 
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔρθουν κοντά 
του καὶ νὰ γίνουν ἀκόλουθοί του. 
∆ὲν κάνει καµµιὰ ἐξαίρεσι. Καλεῖ 
χωρὶς νὰ λαµβάνη ὑπ’ ὄψιν καταγω-
γή, ἡλικία, χρῶµα, φυλὴ καὶ ἔθνος. 
Ὅλοι εἶναι δεκτοί. Ἀλλ’ ἐνῶ τοὺς 
καλεῖ, δὲν βιάζει κανένα. ∆ὲν χρησι-
µοποιεῖ τὴ βία, ὅπως οἱ τύρρανοι τοῦ 
κόσµου. Τοὺς καλεῖ 
ἀπὸ ἀγάπη. Μιὰ ἀ-
γάπη πέραντη. Ὅ-
πως ἡ κλώσσα  ποὺ  
βλέπει τὸν κίνδυνο 
κράζει καὶ καλεῖ κο-
ντά της τὰ πουλιά, 
γιὰ  νὰ  τὰ  φυλάξη  
κάτω  ἀπὸ  τὶς  φτε-
ροῦγες της, ἔτσι καὶ ὁ 
Χριστὸς ποὺ θέλει νὰ 
σώση τοὺς ἀνθρώ-
πους τοὺς καλεῖ νὰ 
ἀσφαλισθοῦν κάτω 
ἀπὸ τὸ σταυρό κάτω 
ἀπὸ τὶς παντοδύνα-
µες φτεροῦγες τῆς ἀγάπης του Ἀ-
σφάλεια, χαρά, εἰρήνη καὶ εὐτυχία 
θὰ βροῦν οἱ ἄνθρωποι κοντὰ στὸ 
Χριστό! Ἀλλὰ τρέχουν καὶ πᾶνε ὅ-
λοι στὸ Χριστό; Ὄχι. Λίγοι εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦνε τὴν πρόσκλησή 
του καὶ πηγαίνουν κοντά του. Ἀλλὰ 
καὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς λίγους δὲν µε-
νουν ὅλοι µέχρι τέλος. Ὅταν δοῦν 

ὅτι τὰ συµφέροντά τους ζηµιώνο-
νται, τότε δειλιάζουν καὶ ἀρνοῦνται 
τὸ Χριστό. Ἂς ἀκούσουµε τί λέει ὁ 
Χριστὸς γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν ἀρ-
νοῦνται, γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν 
τὸν ἡρωισµὸ νὰ τὸν ὁµολογοῦν. Φο-
βερὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ 
«ὅποιος θὰ µὲ ὁµολογήση ἐµπρὸς 
στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁµολογή-

σω καὶ ἐγὼ ἐµπρὸς 
στὸν οὐράνιο πατέ-
ρα. Ὅποιος θὰ µ’ ἀρ-
νηθῆ ἐµπρὸς στοὺς 
ἀνθρώπους, θὰ τὸν 
ἀρνηθῶ καὶ ἐγὼ ἐ-
µπρὸς στὸν οὐράνιο 
πατέρα» (Μάτθ. 10, 
32-33) Ἀλλὰ  ἴσως  
κάποιος νὰ πῆ. «Ἐγὼ 
εἶµαι χριστι νός. Βα-
φτίστηκα ὸ ὄνοµα 
τοῦ Χριστοῦ. Ἀγαπῶ 
τὸν Χριστό. Ἐγὼ δὲν 
θυµᾶµαι καµµιὰ πε-
ρίπτωση ὺ νὰ τὸν 

ἔχω ἀρνηθῆ». Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. 
Ἀλλὰ δυστυχῶς, θὰ σοῦ θυµίσω 
µερικὲς περιπτώσεις καὶ θὰ πεισθῆς. 
Ὅταν εἶσαι µόνος σου στὸ σπίτι, 
πρὶν καθήσης στὸ τραπέζι, κάνεις 
τὸ σταυρό σου. ∆ὲν βάζεις µπουκιὰ 
στὸ στόµα σου, χωρὶς νὰ πῆς τὴν 
προσευχή σου. Ἀλλὰ νά, κάποιοι … 
    (Συνέχεια στὴν 12
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Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  

∆ὲν βρῆκα λόγια νὰ σοῦ πῶ 
εὐχαριστῶ γιατί δὲν βρίσκω λόγια 
οὔτε γιὰ τὰ µάτια τοῦ κόσµου νὰ 
περιγράψω τὴ δυστυχία τῆς µάνας 
να’ χεῖ τὸ παιδί της ἄρρωστο καὶ 
ἀνήµπορο. Θέλω νὰ σκέφτοµαι µό-
νο τὸ καλὸ ποὺ µοῦ ’κανες . Καὶ 
γρήγορα µάλιστα. Τόσο γρήγορα 
ποὺ ἐνῶ σκεφτόµουνα τί νὰ γράψω 
γιὰ νὰ παρακαλέσω τὴν Παναγία, 
εἰς τὸ ὄνοµά Σου καὶ µὲ τὶς δικές 
Σου µεσιτεῖες τὸ κοριτσάκι µου 
ἔγινε πάραυτα καλά! 
 2 µῆνες τὸ εἶχα στὸ κρεβ-
βάτι, ἐπειδὴ εἶχε πέσει ἀπὸ ἕναν 
καναπὲ χωρὶς οὔτε κὰν ὀφθαλµο-
φανῆ τραυµατισµό. Πῆγα σὲ για-
τρούς, ἐπαρεκάλεσα, πῆρα γερο-
ντάδες, τίποτα.  

Παραµονὴ τῆς γιορτῆς µου 
(Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 21 Νοεµ-
βρίου 2012) ἄφησα τὸ παιδὶ µὲ τὴ 
µάνα µου (ὁ πατέρας του ἔλειπε 
στὴν Ἀµερική) καὶ ἐπῆγα ἀγρυπνία 
στὸ µοναστήρι Κάτω Παναγία Ἄρ-
τας. Καὶ φεύγοντας, ἀγόρασα µία 

εἰκόνα τῆς Ἁγίας Ρηνούλας, τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου καὶ Ἁγίου Ρα-
φαήλ, µεγάλη ἡ Χάρη Τους. 
 Τὴν  ἄλλη  µέρα  εἶπα  στὸ  
παιδί µου – Παιδί µου (∆αυιδούλα – 
ἔχει τὸ ὄνοµα τοῦ Ὁσίου ∆αυὶδ τοῦ 
ἐν Εὐβοίᾳ - 5,5 χρονῶν), ἐγὼ δὲν 
µπορῶ νὰ σὲ κάµω καλά !  Εἶµαι 
ἄνθρωπος ἁµαρτωλός. Παρακάλα 
τὴν Ἁγία Ρηνούλα, ποὺ εἶναι καὶ 
κοριτσάκι νὰ σὲ κάµει καλά!  

Καὶ µάλιστα τῆς εἶπα: - Νὰ 
τῆς κάµεις 1 ζωγραφιὰ νὰ τὴ στεί-
λουµε νὰ παρακαλέσεις! Ἔτσι τῆς 
εἶπα. – Κοίτα µαµά, µοῦ εἶπε, φορὰ 
καὶ φόρεµα ρὸζ (ἔτσι ἦταν στὴν εἰ-
κονογράφηση). Τὴν ἐπαρακάλεσε 
καὶ µὲ δικά της λογάκια καὶ ἔγινε 
καλά! ∆ὲν προλάβαµε οὔτε τὴ ζω-
γραφιὰ νὰ στείλουµε! – Κάνε καὶ 
µιὰ ζωγραφιὰ νὰ πεῖς Εὐχαριστῶ, 
τῆς εἶπα τὶς ἑπόµενες ἡµέρες. Τὸ ἔ-
καµε καὶ αὐτό. Σοῦ στέλνω Ἁγία 
Ρηνούλα τὶς ζωγραφιές της. 
 

Πρὸς ∆όξαν Κυρίου 
 

Μ. Μαρία 
7/2/2013, Ἄρτα 

 

 

 
Ἁγία Ρηνούλα, 
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συµβούλιο ὁ κ. Καµίνης παρακάµ-
πτοντας τὴν
πιτροπὴ καὶ ὑπογράφοντας τὴ 
χετικὴ εἰσήγηση. Ἡ Open Society 

ση τοῦ Σόρος ποὺ ἔ-
πλοκάµια της σὲ Εὐ-

ρώπη, Ἀσία καὶ Ἀφρική, δηµιουρ-
γώντας ἕνα πανίσχυρο δίκτυο. Τὸ 
∆εκέµβριο ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα 
ὁ διευθυντὴς τῆς Open Society, προ-
ετοιµάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὴ διεί-
σδυση τοῦ ἱδρύµατος τοῦ Σόρος στὴν 
ἑλληνικὴ κοινωνία. Κατόπιν τούτου 
ὁ Σόρος ἐπανέρχεται δριµύτερος.» 
(Ἐφηµ. Ὀρθόδ. Τύπος, 3/5/13, σελ.7) 
 
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ 

 

 ἁρµόδια Οἰκονοµικὴ (ποὺ θὰ ἀγιογραφηθεῖ στ
Ἐ
σ
εἶναι ἡ ὀργάνω
χει ἁπλώσει τὰ 

Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά-
φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχω-
ρᾶ. Ἤδη ἐτοποθετήθη ἡ Ἁγιογρα-
φία τῆς Πλατυτέρας στὴν κεντρικὴ 
κόγχη τοῦ Ἱεροῦ.  
 

Ἀπὸ τὸ Ἱερό τῆς Ἐκκλησίας: 
Μένουν, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται 
νὰ ἀναλάβουν, οἱ ἑξῆς ἁγιογραφίες: 

 

- Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο, µὲ τὸ πρό-
σωπο τοῦ Κυρίου (στὴν µετώπη 
πάνω ἀπὸ τὴν Πλατυτέρα) 

 
 

  
Μαραθῶνος 

Στο Θόλο της εκκλησίας:

- Ὁ Νυµφίος Χριστὸς (στὴν κόγχη 
τῆς ἀριστερῆς Ἁγίας Προθέσεως) 

- Ὁ Παράκλητος µὲ τὴν συµβολικὴ 
µορφὴ τοῦ Περιστεριοῦ (στὴν κό-
γχη τῆς δεξιᾶς Ἁγίας Προθέσεως) 

- Ὁ Ἅγιος Πρωτοµάρτυς Στέφανος
(στὴ δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Πρόχορος  
(στὴ δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στυλίτης  
(ἀριστερὴ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος ∆ανιὴλ ὁ Στυλίτης 
(δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Φλέγων, Ἐπίσκοπος

βουν θὰ µποῦν οἱ ἑξῆς ἁγιογραφίες: 
 

- Ὁ Χριστὸς Παντοκράτωρ 
- Οἱ Τέσσερις Εὐαγγελιστές

 
ὴ συνέχεια) 

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ ἀναλά-

:  
 

- Ἡ Ἀν

εθα τὰς 
µαρτία τὴν κό-

λασιν, ψυχήν 
µας ὁποὺ εἶν α ἀπὸ ὅλον 
τὸν κόσµο λυτρώγω-
εν, νὰ  κάµνω-
εν ἁµαρτίας· οὔτε νὰ ἐργαζώµεθα 

καὶ νὰ πραγµατευώµεθα τὴν Κυρια-
κήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνε-
ται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισµένο 
καὶ κατηραµένο, καὶ βάνετε φωτιὰ 
καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι 
εὐλογίαν … Ὅθεν, ἀδελφοί µου, διὰ 
νὰ µὴ πάθετε κανένα κακόν, µήτε 
ψυχικὸν µήτε σωµατικόν, ἐγὼ σᾶς 
συµβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυ-
ριακήν, ὡσὰν ὁποὺ εἶνε ἀφιερωµένη 
εἰς τὸν Θεόν.  

Ἄγιος Κοσµάς ὁ Αἰτωλὸς

  - Ματθαῖος, Μάρκος,  
    Λουκᾶς καὶ Ἰωάννης 
- Ὁ Εὐαγγελισµὸς 
- Ἡ Γέννηση 
- Ἡ Βάπτιση 
- Ἡ Μεταµόρφωση 
- Ἡ Σταύρωση 
- Ἡ Ἀνάσταση 

άληψη 
- Ἡ Πεντηκοστὴ 
 

Τήλ. ἐπικοινωνίας: 22940-61151 
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 
Η  ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ) 

 
Πρέπει καὶ ἡµεῖς νὰ ἐργαζώµεθα τὰς 
ἓξ ἡµέρας διὰ ταῦτα τὰ µάταια, γή-
ϊνα καὶ ψεύτικα πράγµατα, καὶ τὴν 
Κυριακὴν νὰ πηγαίνωµεν εἰς τὴν ἐκ-
κλησίαν καὶ νὰ στοχαζώµ
ἁ ς µας, τὸν θάνατον, 

τὸν παράδεισον, τὴν 
ε τιµιωτέρ
καὶ ὄχι νὰ ν, πο

πολυπίνωµεν καὶ νὰµ
µ
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ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
 

Ἀνακοινώθηκε ἐπίσηµα πὼς ὁ πα-
τριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος τὸ ἀπό-

οπος  Ἀλβανίας  κ .  
Ἀναστά ως δια-

κερδο-
σκόπος κ. Τ ς, ὁ ὁποῖος 

γευµα τῆς Πέµπτης 28 Μαρτίου ἐπι-
σκέφτηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀρχιραββί-
νου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. 
Ishak Haleva γιὰ νὰ τοῦ ὑποβάλει 
τὶς εὐχές του µὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ 
ἑβραϊκοῦ πάσχα (Ἰστοσελίδα ΧΑΙ-
ΡΕΤΕ). Θὰ ρωτούσαµε τὸν Παναγι-
ώτατο. Ὑπάρχει µαρτυρία πῶς κά-
ποιος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους προκατό-
χους του Πατριάρχες, πῆγε στὸ σπί-
τι ἀρχιραββίνου νὰ τοῦ εὐχηθεῖ 
«καλὸ πάσχα»; 
 

ΤΟ  ΚΟΡΑΝΙΟΝ  
 

Ὁ  Ἀρχιεπίσκ
σιος ὁ ὁποῖος συνήθ

κρίνεται διὰ τᾶς οἰκουµενιστικᾶς 
του θέσεις καὶ ἐνεργείας εἰς ἄρθρον 
του, τὸ ὁποῖο ἐδηµοσίευσεν εἰς τὴν 
«Πεµπτουσίαν» (27ην Ἀπριλίου) ἀ-
ναλύει τὸ Κοράνιον, τὸ ὁποῖον προ-
τρέπει τοὺς πιστοὺς τοῦ Ἰσλὰµ νὰ 
κάµνουν ἱερὸν πόλεµον ἐναντίον 
τῶν «ἀπίστων». Τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀρ-
χιεπισκόπου Ἀλβανίας ἂς τὸ µελε-
τήσουν οἱ Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι κά-
νουν δῶρον τὸ κοράνιον εἰς Μου-
σουλµάνους, ὑποτιµῶντες µὲ τᾶς 
πράξεις  τῶν τὸ Εὐαγγέλιον , τὸ 
ὁποῖον διδάσκει τὴν ἀγάπην, τὴν 
µετάνοιαν, τὴν δικαιοσύνην. 
 

ΣΟΡΟΣ  
 

Ὁ περιβόητος ἐπενδυτὴς καὶ 
ζὼρζ Σόρο

χρηµατοδοτεῖ διάφορα ἀνθελληνικὰ 
ἱδρύµατα, χρηµατοδοτεῖ τὴν πλα-
στογράφησιν τῆς ἱστορίας ὥστε αὐ-
τὴ νὰ µὴν ἐνοχλῆ τοὺς Τούρκους, 
ἐργάζεται φανερῶς ὑπὲρ τῆς ὀνοµα-
σίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπῖων ὡς 
Μακεδονία, ὡς ἡ δύναµις ἡ ὁποία 

προωθεῖ παρασκηνιακῶς τὴν ἀνε-
ξαρτησίαν τῆς Κρήτης συνεβούλευ-
σε τὸν πρώην Πρωθυπουργὸν κ. 
Γεώργιον Παπανδρέου διὰ τὴν ἀ-
ντιµετώπισιν τῆς ἐν Ἑλλάδι οἰκο-
νοµικῆς κρίσεως, ἔχει στενᾶς σχέσεις 
µὲ ἡγετικὰ κλιµάκια τοῦ ΠΑΣΟΚ 
καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (αἳ τελευταῖαι συ-
ναντήσεις ἔγιναν µεταξὺ 12ης καὶ 
15ης Ἀπριλίου). Ὁ κ. Σόρος ἑτοιµά-
ζεται νὰ διαθέση «µισὸ ἑκατοµµύ-
ριο» εὐρὼ εἰς τὸν ∆ῆµον Ἀθηναίων 
διὰ τὴν ἀντιµετώπισιν τῶν προβλη-
µάτων τῶν Μουσουλµάνων οἱ ὁποῖ-
οι διαβιοῦν εἰς συνοικίας τῆς Ἀθή-
νας εἴτε νοµίµως εἴτε παρανόµως. Ἡ 
δὲ ἐφηµερὶς «∆ηµοκρατία» ἀποκα-
λύπτει καὶ τεκµηριώνει ἄρθρον της, 
σύµφωνα πρὸς τὸ ὁποῖον «τώρα 
τίθεται σὲ ἐφαρµογὴ τὸ πολυδάπα-
νο σχέδιο «µουσουλµανοποίησης» 
τῆς πρωτεύουσας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκλη-
ρης τῆς Χώρας». Γράφει σχετικῶς 
τὴν 16ην Ἀπριλίου, ἡ ἐφηµερὶς εἰς 
ὁλοσέλιδον (σχεδόν) ρεπορτὰζ τὰ 
ἀκόλουθα: «Ἤδη ἀπὸ τὸν περασµέ-
νο Ὀκτώβριο εἶχε ἀνοίξει τὸν δρό-
µο στὸν Σόρος (ὁ βασικὸς ὑποστη-
ρικτής του) Γιῶργος Παπανδρέου 
σὲ φόρουµ ποὺ πραγµατοποιήθηκε 
στὸ Βερολίνο… Τώρα βασικὸς συνο-
µιλητὴς τοῦ Σόρος στὴν Ἑλλάδα εἶ-
ναι ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων Γιῶργος 
Καµίνης, ὁ ὁποῖος µαζὶ µὲ στενοὺς 
συνεργάτες του παρουσιάζουν φι-
λοσκοπιανὲς τάσεις ἢ ἔχουν διακρι-
θεῖ σὲ πολυσυζητηµένα ζητήµατα 
διαστρέβλωσης τῆς Ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας. Τὴν Πέµπτην 18 Ἀπριλίου χω-
ρὶς κανεὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ τὸ δη-
µοτικὸ συµβούλιο τῆς Ἀθήνας ἀπο-
φασίζει γιὰ τὴν πανηγυρικὴ ἐγκα-
τάσταση τοῦ ἱδρύµατος τοῦ Σόρος 
σὲ κεντρικὸ δηµοτικὸ κτήριο ἀπ’ 
ὅπου καὶ θὰ ἀναπτύξει τὰ σχέδιά 
του. Τὸ θέµα φέρνει στὸ δηµοτικὸ 

ΠΟ ΙΟ Ι  ΟΜΙΛΟΥΝ  Γ ΙΑ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ ;  

 

Οἱ Η.Π.Α. εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ 

  

Ὁ Ἐ ώρη-

κόσµου ποὺ καυχῶνται δηµόσια γιὰ 
τοὺς δηµοκρατικοὺς θεσµοὺς καὶ τὴ 
δηµοκρατικὴ διακυβέρνησι. ∆ὲν χά-
νουν, λοιπόν, τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεµ-
βαίνουν γιὰ νὰ προλαµβάνουν κάθε 
περίπτωσι ποὺ κατὰ τὴ γνώµη τους 
ἐµφανίζει ἔλλειµα ∆ηµοκρατίας. 
Χαρακτηριστικὲς οἱ περιπτώσεις 
τῶν ἀγρίων ἀεροπορικῶν βοµβαρδι-
σµῶν τῆς ἀνυπότακτης Σερβίας, ποὺ 
βαπτίστηκαν «ἀνθρωπιστικοί». Ὁ 
πόλεµος κατὰ τοῦ Ἰράκ, µὲ ἀφορµὴ 
νὰ προστατέψουν τὸ Κουβέιτ ἀπὸ 
τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τοῦ Σαντάµ, 
ἀλλὰ αἰτία νὰ ἐλέγξουν τὰ κοιτά-
σµατα πετρελαίου. ∆είγµατα τῆς ∆η-
µοκρατίας τοὺς γεύθηκε τὰ τελευ-
ταία χρόνια καὶ ἡ χώρα µας . Σ ’ 
αὐτὴν τὴν περίπτωσι οἱ στρατιωτι-
κὲς ἐπεµβάσεις διασώσεως ἄλλαξαν 
µορφὴ σὲ οἰκονοµικὴ ἐπέµβασι δια-
σώσεως, κάτι ποὺ ἐφαρµόστηκε σὲ 
ἀρκετὲς χῶρες, τὶς ὁποῖες φρόντισαν 
µεθοδευµένα νὰ τὶς ὁδηγήσουν στὴν 
οὐσιαστικὴ χρεωκοπία, µὲ τὰ τερά-
στια ἐλλείµατα καὶ τὸν ὑψηλὸ δα-
νεισµὸ ποὺ προώθησαν. Οἱ Η.Π.Α. 
(ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες ποὺ κινοῦ-
νται στὸ ἴδιο «ἐκδηµοκρατιστικό» 
-ἀποικιοκρατικό- µοντέλο, Γερµα-
νία, Βρετανία, Γαλλία κλπ), αὐτὴ ἡ 
χώρα ποὺ δὲν ἀνέχεται τὴν ἀδικία 
εἰς βάρος τῶν λαῶν, ἀνέχεται σήµε-

ρα τοὺς κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώ-
χειας 50 ἑκατοµµύρια πολίτες της, 
ποὺ δὲν ἔχουν πρόσβασι σὲ κάποια 
ἐργασία, ἀλλὰ µόνο σὲ συσσίτια ἢ 
προνοιακὰ ἐπιδόµατα. Στὶς Η.Π.Α. 
ποῦ προασπίζονται σθεναρὰ τὴν 
∆ηµοκρατία µὲ κάθε µέσο, ἑκατοµ-
µύρια ἄπορων πολιτῶν δὲν ἔχουν 
πρόσβασι σὲ ἰατρικὴ καὶ νοσοκο-
µειακὴ περίθαλψι. Καὶ τὸ κυριώτε-
ρο, σὲ αὐτὴν τὴν ἄκρως δηµοκρατι-
κὴ χώρα, κάθε Ἀµερικανὸς µπορεῖ 
νὰ ἀγοράζη πιστόλια, πολυβόλα 
καὶ ὁποιοδήποτε πολεµικὸ ὅπλο ἀ-
νεξέλεγκτα. Καὶ καθὼς ὁρατὸς ἐχ-
θρὸς µέσα στὴ χώρα δὲν ὑπάρχει, 
χρησιµοποιοῦνται τὰ ὅπλα γιὰ νὰ 
σκοτώνονται µαθητὲς στὰ σχολεῖα. 
Καὶ ἀναρωτιέται κανείς: Αὐτοὶ οἱ 
διαπρύσιοι κήρυκες καὶ ὑπερασπι-
στὲς τῆς ∆ηµοκρατίας, γιατί δὲν 
φροντίζουν νὰ ἐφαρµόσουν τὸν ὕ-
ψιστο αὐτὸ θεσµὸ πρῶτα στὸ σπίτι 
τους; Γιατί δὲν ὑπερασπίζονται καὶ 
δὲν ἐξυπηρετοῦν πρῶτα τὰ συµφέ-
ροντα τοῦ δικοῦ τους λαοῦ καὶ µε-
τὰ νὰ προστρέχουν ἐπεµβατικὰ γιὰ 
νὰ σώσουν τοὺς ἄλλους λαούς; 
 

Η  ∆ ΙΑΘΗΚΗ  ΤΟΥ  
 

πίσκοπος Βρεσθένης Θεοδ
τος, ἀπὸ τοὺς ἐπισήµους ἀγωνιστᾶς 
τοῦ 1821, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὤθω-
νος, εὐρίσκετο εἰς τὰς τελευταίας 
στιγµὰς τῆς ζωῆς του. Ὁ Γενναῖος 
Κολοκοτρώνης, φίλος του στενός, 
τὸν ἠρώτησε. «Ἔχεις καµµιὰ παρα-
γγελία, Σεβασµιώτατε; Γιὰ τὴν κα-
τάστασί σου, δηλαδὴ τὴν ∆ιαθήκην, 
τί ἔχεις νὰ µοῦ πεῖς;». «Κατάστασι;» 
εἶπε ὁ ἑτοιµοθάνατος; «Νὰ ὁ κανα-
πὲς µὲ τὴν παληόψαθα, κι οἱ πέντε 
καρέκλες εἶναι ἡ περιουσία µου. Τί 
νὰ µοιράσω στοὺς δικούς µου; Ἐγὼ 
τοὺς ἀφήνω τὴν εὐχή µου καὶ τὴν 
πατρίδα ἐλεύθερη κληρονοµιά τους» 
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ΩΡΑΙΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ, 
ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΩ! 

 

(Μία διδακτικὴ ἱστορία ἀπὸ τὴ 
µοναχ πρώην 

 

Ἑπ ο-
µαι στὴν πλ ρατίου. Ἕ-

ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ  

Ὅ ο 
στὴν πέλα 

ὴ Πορφυρία, τὴν 
ὁδηγὸ ταξί) 

τὰ ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευµα, βρίσκ
ατεία Παγκ

να παιδί, γύρω στὰ 17 µὲ σταµα-
τάει. Καλησπέρα, στὰ Village κινη-
µατογράφο. Ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τοῦ 
ταξὶ ἔχει ἀρχίσει ὁ Ἑσπερινός. Τὸ 
παιδί, ποῦ κάθισε δίπλα µου, µοῦ 
λέει: – ∆ὲν βγάζεις τὸν παπά, νὰ βά-
λεις τραγούδια; Γιατί ἀγόρι µου, 
δὲν σοῦ ἀρέσει ἡ ἀκολουθία; – Ἡ 
ἀκολουθία δὲν µὲ νοιάζει … Τοὺς 
παπάδες δὲν θέλω νὰ ἀκούω .  – 
Γιατί, τί σου ἔκαναν οἱ παπάδες; – 
Ἐµένα τίποτα… Ὁ πατέρας µου 
τοὺς βρίζει, γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς θέλω. 
Ὁ πατέρας σου γιατί τοὺς βρίζει; – 
∆ὲν ξέρω. – Ἔχεις πάει ποτὲ στὴν 
Ἐκκλησία ; – Ὄχι ! Ποτέ ! – Καλὰ 
στὴν  Ἀνάσταση  δὲν  πᾶτε ;  Τὰ  
Χριστούγεννα δὲν πᾶτε; – Ὄχι! – Σὲ 
γάµους, σὲ βαφτίσια, πᾶτε; – Ναί, 
πᾶµε. Ἡ µανούλα σου δὲν σοῦ ἔχει 
µιλήσει γιὰ τὸ Θεό; – Ὄχι! Οὔτε τὸ 
σταυρό σου κάνεις; – Ὄχι. – Ἀγόρι 
µου γλυκό, στὸ σχολεῖο θρησκευ-
τικὰ δὲν κάνετε; – Ἔ, κάνουµε κάτι 
λίγο. Ἄκουσε νὰ σοῦ πῶ, ἀγόρι 
µου ,  ὁ  Θεὸς  εἶναι  ἡ  ζωή ,  ἡ  Ἐκ-
κλησία εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὁ παπὰς εἶναι γιὰ νὰ µᾶς µεταφέρει 
τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς τὸν Θεὸ 
εἴµαστε νεκροί. – Νεκροί; Ναί! Χω-
ρὶς Θεὸ εἴµαστε πνευµατικὰ νεκροί. 
Στὸ σπίτι σας εἶστε εὐτυχισµένοι, οἱ 
γονεῖς σου εἶναι ἀγαπηµένοι; – Μµ!! 
Ὄχι .  – Γιατί ; Τί συµβαίνει ; – Ὁ 
πατέρας µου εἶναι νευρικός, ὅλο 
µαλώνει µὲ τὴν µάννα µου καὶ µέ 
µας. Ὅλα τοῦ φταῖνε. – Βλέπεις πῶς 
µακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἴµαστε δυστυ-

χισµένοι; Ἐνῶ, ὅταν εἴµαστε κοντά 
Του, εἴµαστε χαρούµενοι καὶ ἤρε-
µοι, δὲν νευριάζουµε, ξέρουµε νὰ 
συγχωροῦµε, εἴµαστε γεµάτοι ἀπὸ 
ἀγάπη. Ἐσὺ θὰ ἤθελες, ὅταν θὰ µε-
γαλώσεις καὶ παντρευτεῖς, νὰ κά-
νεις οἰκογένεια σὰν καὶ αὐτὴ ποῦ 
ζεῖς; – Ὄχι, γιατί δὲν µ’ ἀρέσει. Γιὰ 
νὰ κάνεις καλύτερη οἰκογένεια, 
πρέπει νὰ πλησιάσεις τὸν Θεό. – 
Πῶς θὰ τὸν πλησιάσω; Νά, θὰ σὲ 
πάω τώρα νὰ µιλήσεις µὲ ἕναν πα-
πά, ὅπως τοὺς λὲς ἐσύ. Πᾶµε; – Ὄχι, 
ὄχι, δὲν θέλω. – Σὲ παρακαλῶ, σὲ ἱ-
κετεύω, τοῦ εἶπα πολὺ γλυκά, πολὺ 
τρυφερά. Πήγαινε µόνο µία φορὰ 
καὶ µὴν ξαναπᾶς ποτέ σου, σὲ πα-
ρακαλῶ. Καὶ ἐγὼ θὰ ἔρθω µαζί σου 
καὶ ὕστερα θὰ σὲ πάω στὰ VILLA-
GE χωρὶς χρήµατα. Αὐτὸ τοῦ ἄρεσε 
καὶ µοῦ λέει: - Τὸ λόγο σου; - Τὸ 
λόγο µου! Βιαζόµουν νὰ προλάβω, 
πρὶν φύγει ὁ ἱερέας ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία. Εὐτυχῶς πρόλαβα. Τὸ παλλη-
κάρι µπῆκε γιὰ ἐξοµολόγηση. Ὅταν 
µετὰ ἀπὸ µισὴ ὥρα βγῆκε , ἦταν 
τόσο ἀλλαγµένος, ποὺ µὲ εὐχαρί-
στησε καὶ µοῦ εἶπε: «Ὡραῖος αὐτὸς 
ὁ παπάς. Θὰ ξανάρθω». Μετὰ τὸν 
πῆγα στὰ VILLAGE ὅπως τοῦ εἶχα 
ὑποσχεθεῖ. Ἡ χαρά µου ἦταν ἀπερί-
γραπτη, τὸ παιδὶ ξεκινοῦσε µία νέα 
σωτήρια πορεία. 
 

Ο  ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΠΑΪΣΙΟΣ   
ΠΕΡΙ  

 

ταν πήγαινα µὲ τὸ ἀεροπλάν
Αὐστραλία, ἔρχεται ἡ κο

ἐκεῖ καὶ µᾶς πρόσφερε καραµέλες. 
Πῆρα µία – Θὲνκ γιοῦ (εὐχαριστῶ) – 
µοῦ λέει. ∆ηλαδὴ εὐχαριστῶ ποὺ δέ-
χτηκες τὴν καραµέλα πού σοῦ πρό-
σφερα. «Βρέ, λέω, αὐτοὶ ξεπέρασαν 
καὶ τὸν Ἅγιο Ἰσαὰκ σὲ εὐαισθησία 
καὶ λεπτότητα!». Μετά, προχωροῦ-
σα µιὰ µέρα στὸ δρόµο, βλέπω κό-  

 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕΝ  
Ο ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

 

Οἱ τὸν 
κο  

οὺ 
βρέθηκ ονίκης. 

Ἑβραῖοι ἐδηµιούργησαν 
µµουνισµὸν διὰ τὴν προαγωγὴν

τῶν κοσµοκρατορικῶν σχεδίων τῶν 
καὶ τούτων εἶναι δοῦλοι καὶ συνερ-
γοὶ οἱ προάγοντες τὸν κοµµουνι-
σµόν. Ἑβραῖος ἦτο ὁ ἐφευρέτης τοῦ 
κοµµουνισµοῦ Κ. Μάρξ. Ἑβραῖος ὁ 
Κερένσκυ ὁ χρησιµεύσας ὡς γέφυ-
ραν µεταξὺ τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ 
τοῦ αἱµατηροῦ κοµµουνισµοῦ. Υἱὸς 
ἑβραίας καὶ µασῶνος 33ου βαθµοῦ ὁ 
Λένιν ἐπίσης καὶ ὁ Στάλιν. Ἐκ τῶν 
22 µελῶν τοῦ Συµβουλίου «τῶν λαϊ-
κῶν ἐπιτρόπων» τῆς πρώτης κοµ-
µουνιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Ρωσί-
ας οἱ 17 ἤσαν Ἑβραῖοι . Ἐπὶ 554 
ἀνωτέρων διοικητικῶν ἐκπροσώπων 
τῆς µετεπαναστατικῆς Ρωσίας, οἱ 
447 ἤσαν Ἑβραῖοι. Ἐπίσηµος ἔκθε-
σις τῆς Γαλλικῆς Ὑπηρ. Πληροφορι-
ῶν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνω-
µένων Πολιτειῶν λέγει: «Τὸν Φε-
βρουάριον τοῦ 1916 ἔγινε γνωστὸν 
διὰ πρώτην φορὰν ὅτι προετοιµά-
ζεται µία ἐπανάστασις εἰς τὴν Ρω-
σίαν. Ἀνεκαλύφθη ὅτι οἱ ἑξῆς προ-
σωπικότητες καὶ οἶκοι συµµετεῖχον 
εἰς τὸ ἔργον. Ζακὸµπ Σίφφ, ἑβραῖος. 
Κούν  Λόεµπ  καὶ  Σία ,  τράπεζα  
ἑβραίων. Φ. Βαρµποὺργκ … κ.ἄ. ∆ε-
δοµένου ὅτι οἱ ἑβραϊκοὶ αὐτοὶ οἶκοι 
συνεργάζονται στενῶς µὲ τᾶς ἐβραϊ-
κὰς τράπεζες Γερµανίας, Παρισίων, 
Λονδίνου, Τόκιο, Ν. Ὑόρκης καὶ 
Στοκχόλµης βλέπει κανεὶς φανερῶς 
ὅτι ἡ κοµµουνιστικὴ κίνησις ἀποτε-
λεῖ µίαν µεγάλην ἑβραϊκὴν ἐπιχείρη-
σιν καὶ ὅτι ἐβραϊκαὶ τράπεζαι συµ-
µετέχουν ζωηρῶς εἰς τὴν ὀργάνωσιν 
τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς…» (Σηµείω-
ση: Τί µᾶς θυµίζουν οἱ τράπεζες αὐ-
τὲς µὲ τὴν κρίσιν τῆς Ἑλλάδος;) Ὁ 
κοµµουνιστικὸς ἐρυθρὸς ἀστὴρ µὲ 

τὸ σφυροδρέπανον εἰς τὸ κέντρον, 
εἶναι ἡ ἑβραϊκὴ πεντάλφα. Ὁ ἑβραϊ-
σµός, ποὺ κυριαρχεῖ εἰς τὴν Ἀµερι-
κήν, κυριαρχεῖ καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν, 
αἳ δὲ φαινοµενικαὶ «ἀντιθέσεις» 
εἶναι διὰ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἀποβλέ-
πουν εἰς τὴν καταστροφὴν τῶν λα-
ῶν τῶν. Ὁ ἑβραῖος ἕνα σκοπὸν εἶχε, 
νὰ διαλύσει τὸν Ἑλληνορθόδοξον 
πολιτισµόν. (Ἁγιορεῖται πατέρες, 
βλέπε «Φιλήµατα Ἰούδα», σ. 180) 
 

ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΕ  
 

Σὲ ἀποκορύφωση φιλοτουρκισµ
ε ὁ δήµαρχος Θεσσαλ

Ὅπως µας πληροφορεῖ ἡ ἐφηµερίδα 
«∆ηµοκρατία» τῆς 30ης Μαρτίου: 
«Ὁ κύριος Μπουτάρης τόνισε ὅτι 
προτιµᾶ νὰ λέει τὴν Κωνσταντινού-
πολη ἐπισήµως Ἰστανµποὺλ καὶ χα-
ρακτήρισε «µεγάλο ἡγέτη τοῦ τουρ-
κικοῦ κράτους τὸν Κεµὰλ Ἀτα-
τούρκ. Ὁ κύριος Μπουτάρης θεώ-
ρησε λάθος τὸ γεγονὸς ὅτι δηµοσιο-
γράφος τοῦ δηµοτικοῦ ραδιοφώνου 
χρησιµοποίησε τὸν ὄρο «Βόρειος 
Ἤπειρος» καὶ ζήτησε νὰ ὀνοµάζε-
ται «Νότιος Ἀλβανία». Ὁ κ. Μπου-
τάρης τάχθηκε ὑπὲρ τῆς διανοµῆς 
ἡρωίνης ἀπὸ τὶς δηµοτικὲς ὑπηρε-
σίες. «Εἶναι ὑποχρέωσή µας νὰ δί-
νουµε σύριγγες στοὺς ναρκοµανεῖς». 
Καὶ πρόσθεσε «πιστεύω ὅτι ἡ λελο-
γισµένη παροχὴ ἡρωίνης εἶναι θεµι-
τὴ σὲ ἀποδεδειγµένους ναρκοµανεῖς, 
ὅταν δὲν γίνεται ἀλλιῶς». ∆ηλαδὴ 
µὲ ἄλλα λόγια ὁ δήµαρχος Θεσσα-
λονίκης θέλει ὁ δῆµος νὰ µετατρα-
πεῖ σὲ «βαποράκι» καὶ νὰ µοιράζει 
λελογισµένα τὸ θάνατο. Ἂν γίνει αὐ-
τὸ κ. δήµαρχε, τοὺς προµηθευτές, 
ποῦ θὰ τοὺς βρεῖτε; Καὶ δὲν µιλοῦµε 
γιὰ µαριχουάνα (ποὺ ἤθελε νὰ ἀπο-
ποινικοποιήσει ὁ πρώην πρωθυ-
πουργὸς κ. Γ. Παπανδρέου) ἡ ὁποία 
ὁδηγεῖ …  (Συνέχεια στὴ σελίδα 12) 
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«Η ΡΩΣΙΑ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ» 

 

Ἡ ὁµιλία τοῦ Ρώσου Προέδρου στὴ 
∆ούµα (τὸ ρωσικὸ κοινοβούλιο) γιὰ 
τὶς ἐντάσεις µὲ τὶς µειονότητες στὴν 
Ρωσία προκάλεσε αἴσθηση παγκο-
σµίως. Συγκεκριµένα εἶπε: «Στὴν 
Ρωσία ζοῦν Ρῶσοι. Ὁποιαδήποτε 
µειονότητα ἀπὸ ὁπουδήποτε, ἂν θέ-
λει νὰ ζεῖ στὴν Ρωσία, νὰ ἐργάζεται 
καὶ νὰ τρώει στὴν Ρωσία, θὰ πρέπει 
νὰ µιλάει ρωσικὰ καὶ θὰ πρέπει νὰ 
σέβεται τοὺς ρωσικοὺς νόµους. Ἂν 
ἐπιθυµοῦν τὸ νόµο τῆς Σαρίας τοὺς 
συµβουλεύουµε νὰ πᾶνε σὲ ἐκεῖνα 
τὰ µέρη ποὺ εἶναι νόµος τοῦ κρά-
τους τους. Ἡ Ρωσία δὲν χρειάζεται 
µειονότητες. Οἱ µειονότητες χρειά-
ζονται τὴ Ρωσία καὶ δὲν θὰ τοὺς 
χορηγήσουµε εἰδικὰ προνόµια ἢ νὰ 
προσπαθήσουµε νὰ ἀλλάξουµε τοὺς 
νόµους µας, ἔτσι ὥστε νὰ ταιριά-
ζουν στὶς ἐπιθυµίες τους, ἀνεξάρτη-
τα πόσο θὰ φωνάζουν περὶ διακρί-
σεων. Ἐµεῖς µαθαίνουµε καλύτερα 
ἀπὸ τὶς αὐτοκτονίες στὴν Ἀµερική, 
τὴν Ἀγγλία, τὴν Ὀλλανδία καὶ τὴ 
Γαλλία, ἂν πρόκειται νὰ ἐπιζήσουµε 
ὡς ἕνα Ἔθνος. Τὰ ρώσικα ἔθιµα καὶ 
παραδόσεις δὲν εἶναι συµβατὰ µὲ 
τὴν ἔλλειψη τῆς κουλτούρας ἢ τὸν 
πρωτόγονο τρόπο ζωῆς τῶν περισ-
σοτέρων µειονοτήτων. Ὅταν αὐτὸ 
τὸ ἀξιότιµο Νοµοθετικὸ Σῶµα σκε-
φτεῖ νὰ δηµιουργήσει νέους νόµους, 
θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του τὸ Ἐ-
θνικὸ Συµφέρον, πρῶτα παρατηρώ-
ντας ὅτι οἱ µειονότητες δὲν εἶναι 
Ρῶσοι. Οἱ πολιτικοὶ στὴν ∆ούµα 
(Κοινοβούλιο) ἐπευφήµησαν ὄρθιοι 
τὸν Πούτιν γιὰ πέντε λεπτά. 
 

Τ Ι  ΖΗΤΑΝΕ !  
 

Τὴν εἰσαγωγὴ µαθήµατος Σεξουαλι-
κῆς Ἀγωγῆς στὴν ἐκπαίδευση (γιὰ 

νὰ µάθουν τὰ παιδιά µας γιὰ τὸ τρί-
το φύλο τῶν ἰδιορρύθµων) ζητοῦ-
σαν 29 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ 
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µὲ ἐρώτηση 
ποὺ κατέθεσαν στὶς 22/3/2013. Τὰ 
παιδιά µας πεινᾶνε καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ 
ἀρµενίζει. 
 

ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ… 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

 

Κοιµίζουν τὸν κόσµο. Τὸν ἀφήνουν 
ἔτσι, γιὰ νὰ µὴ στενοχωριέται καὶ 
νὰ διασκεδάζει. Μὴν τυχὸν πεῖς ὅτι 
θὰ γίνει πόλεµος ἢ ὅτι θὰ γίνει ἡ 
∆ευτέρα Παρουσία καὶ γι ’ αὐτὸ 
πρέπει νὰ ἑτοιµασθοῦµε, µὴ τυχὸν 
στενοχωρηθοῦν οἱ ἄνθρωποι… 
 

∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΩΡΕΣΕΙ  
Ο ΝΟΥΣ 

 

«Πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες ὁ νεοχει-
ροτονηθεῖς Μητροπολίτης Κοµοτη-
νὴς Παντελεήµων ἀποκάλεσε τὴν 
Κοµοτηνὴ µὲ τούρκικο ὄνοµα στὴν 
ἐπίσηµη τελετὴ ἐνθρόνισής του. Αὐ-
τὴ τὴ φορὰ ὁ νέος Μητροπολίτης 
Κοµοτηνὴς καὶ Μαρώνειας Παντε-
λεήµων στὶς 26 Μαρτίου 2013 καὶ 
ἡµέρα Τρίτη ἐπισκέφθηκε τὸν Μου-
φτὴ Κοµοτηνὴς κ. Χαφὶζ Τζεµαλὴ 
Μέτσι στὰ γραφεῖα τῆς Μουφτείας 
καὶ τοῦ πρόσφερε τὸ κοράνιο. ∆ὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει νοῦς Ὀρθοδό-
ξου πιστοῦ πῶς µπορεῖ ἕνας ἱεράρ-
χης νὰ δωρίζει τὸ κοράνιο. ∆ὲν γνω-
ρίζει ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης ὅτι ἡ 
µουσουλµανικὴ παράδοση ὁµιλεῖ 
γιὰ ἐξόντωση τῶν χριστιανῶν καὶ 
ἰδιαίτερα τῶν Ἑλλήνων; ∆ὲν γνωρί-
ζει ὅτι στὸ ὄνοµα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου 
βασανίζονται καὶ δολοφονοῦνται 
χιλιάδες χριστιανῶν σὲ ὅλο τὸν κό-
σµο; Θὰ προτείναµε στὸν Σέβ. κ. 
Παντελεήµονα νὰ εἶναι πιὸ προσε-
κτικὸς ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς» (Ἐ-
φηµ. Ὀρθόδ. Τύπος, 19/4/13, σελ. 4) 

σµο µαζεµένο, πάω νὰ δῶ… Τί εἶχε 
γίνει – ἕνα σκυλάκι τὸ καηµένο, τὸ 
εἶχε χτυπήσει ἕνα αὐτοκίνητο καὶ 
µαζεύτηκε κόσµος γύρω, νὰ βοηθή-
σουν, ἄλλος νὰ πάρει τηλέφωνο, 
ἄλλος κάτι ἄλλο. Πολὺ εὐαισθησία 
καὶ ἐνδιαφέρον, θαύµασα. Μετὰ 
ἀπὸ µερικὲς µέρες, πάλι περπατοῦ-
σα στὸ δρόµο, βλέπω ἕναν ἄνθρωπο 
πεσµένο στὸ πεζοδρόµιο νὰ βογγά-
ει. Μεροκαµατιάρης, δούλευε, ἔπεσε 
ἀπὸ τὴ σκάλα καὶ πρέπει νὰ εἶχε 
σπάσει τὴ µέση του. Κανένας δὲν 
ἐνδιαφερόταν. Περαστικοί, ρίχναν 
µιὰ µατιὰ ἀδιάφορα καὶ ἔφευγαν. 
Θὰ ἔρθει λέει τὸ ἀσθενοφόρο νὰ 
τὸν πάρει. Σοῦ λέει, δὲν εἶµαι ἐγὼ 
ὑπεύθυνος, θὰ φροντίσει τὸ κράτος. 
Ἄσε µὴν µπλέξω καὶ µὲ τραβᾶν στὰ 
δικαστήρια γιὰ µάρτυρα. Πῆγα νὰ 
σκάσω. Πὰ πὰ … τέτοια ἀδιαφορία 
γιὰ τὸ συνάνθρωπο. Τί πολιτισµὸ 
καὶ εὐγένειά µου λένε µετά; Βλέπεις 
οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν µόνο µία ἐξω-
τερικὴ εὐγένεια, καὶ αὐτὴ ἐξ ἀνά-
γκης γιὰ νὰ µὴ σκοτώνονται µεταξύ 
τους. Κρύες καρδιές… ἐνῶ οἱ Ἕλ-
ληνες ἔχουν φιλότιµο, καὶ ἂς µὴν 
ἔχουµε εὐγένεια. 
 

ΠΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΤΙ 
ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνέβη σὲ µιὰ 
κωµόπολη τοῦ νοµοῦ Ἀχαΐας καὶ 
ἀποδεικνύει ἀναµφίβολα ὅτι κάθε 
φιλάνθρωπη πράξη ποὺ γίνεται ἐκ 
µέρους τῶν συγγενῶν γιὰ τὴν ψυ-
χούλα τῶν κεκοιµηµένων, ἔχει ἀγα-
θὴ ἐπίδραση καὶ τοὺς δίνει τὸ θεῖο 
ἔλεος. Ἡ κοπέλα µιᾶς ἀγροτικῆς 
οἰκογένειας, µορφωµένη καὶ προικι-
σµένη ἀπὸ τὸν Θεὸ µὲ ψυχικὴ καὶ 
σωµατικὴ ὡραιότητα, προσβλήθηκε 
ἀπὸ καρκίνο τοῦ ἥπατος καὶ τελικὰ 
τὴν πῆρε ὁ Θεὸς κοντά Του. Οἱ γο-
νεῖς της, Θεοσεβεῖς καὶ µὲ ἀκλόνητη 

πίστη, πόνεσαν µὲν πολύ, ἀλλὰ τε-
λικὰ ἐµπιστεύθηκαν τὸ παιδί τους 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ἡσύχασαν. 
Ἐπειδὴ δὲ ἀνέκαθεν ἦταν ἐλεήµο-
νες, συνέχισαν ἀκόµη περισσότερο 
τὴν εὐλογηµένη τακτική τους µετὰ 
τὴν κοίµηση τῆς κόρης τους. Μία 
γνωστή τους κοπέλα εἶχε ἕνα µαγα-
ζάκι µὲ κρέατα. Μία ἡµέρα χάρισε 
στὴν µητέρα τῆς κεκοιµηµένης ἕνα 
ἐκλεκτὸ κοµµάτι κρέας γιὰ τὸν σύ-
ζυγό της. Τὴν εὐχαρίστησε καὶ τὸ 
ἔβαλε στὴν κατάψυξη τοῦ ψυγείου. 
Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἡµέρες, πῆγε στὸ 
σπίτι της µιὰ φτωχούλα χήρα γυναί-
κα µὲ παιδάκια καὶ  τῆς ζήτησε 
βοήθεια. Ἡ ἐλεήµων γυναίκα τῆς ἔ-
δωσε ὅ,τι µποροῦσε καὶ τελικὰ 
θυµήθηκε τὸ κρέας καὶ ἀνοίγοντας 
τὸ ψυγεῖο τὸ ἔδωσε καὶ τῆς εἶπε: 
Πάρε αὐτὸ καὶ µαγείρεψε τὸ γιὰ τὰ 
παιδιά. Μετὰ ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες τὴ 
συνάντησε ἡ γνωστή τους κρεοπώ-
λης καὶ τῆς εἶπε: «Κυρία Μαρία 
µου, εἶδα στὸν ὕπνο µου τὴν κόρη 
σου καὶ µοῦ εἶπε «Εἶµαι πολὺ καλὰ 
καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ τὸ πεῖς στὴν 
µητέρα µου. Γιὰ τὸ κρέας ποὺ ἔδω-
σες στὴν µητέρα µου, σ’ εὐχαριστῶ. 
Εὐχαριστῶ καὶ τὴν µητέρα µου. Νὰ 
τῆς πῆς, πὼς ἀπὸ αὐτὸ τὸ κρέας 
ἔφαγα κι ’ ἐγώ». Αὐτὸ βέβαια τὸ 
τελευταῖο δὲν µπόρεσα νὰ τὸ κατά-
λάβω τί σήµαινε». Ἀκούγοντας αὐ-
τὰ ἡ πονεµένη µητέρα, ἔµεινε ἄφωνη 
καὶ µὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεµε ἀπὸ συγκί-
νηση εἶπε: «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅσοι 
ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ ζοῦν. Τὸ 
κρέας πού µου ἔδωσες, παιδί µου, τὸ 
ἔδωσα ἐλεηµοσύνη σὲ µιὰ φτωχού-
λα πού µου ζήτησε βοήθεια. Τὴν λυ-
πήθηκα. Καὶ νά, ἡ ἐλεηµοσύνη ἔδω-
σε χαρὰ στὴν ψυχὴ τῆς κόρης µου 
καὶ σοῦ τὸ ἀποκάλυψε. Θεέ µου. Σ’ 
εὐχαριστῶ! ∆ίνε πάντα χαρὰ στὸ 
παιδάκι µου». 
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ    
ΡΑΦΑΗΛ ,     Ν ΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑ Ι   Ε Ι ΡΗΝΗΣ      

ΤΗΝ  ΤΡ ΙΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  
 

Ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος, ταπεινὰ καὶ κατανυκτικά, ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Νεοφανῶν 
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα, ἐπὶ τῇ µνήµῃ τοῦ Μαρτυρίου 
Τους. Τὴν παραµονὴ τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία. Ἀνήµερα τῆς 
Ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου 
µας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κυρίλλου, παρουσία πλήθους πιστῶν 
ποὺ προσῆλθαν νὰ τιµήσουν τὴ µνήµη τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων, στὸν νεότευκτο Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Ἱερᾶς µας Ἀδελφότητος στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας, διατελώντας πάντοτε ἀρωγὸς στὸ ἔργο τῆς Ἀδελφότητός µας, 
χειροθέτησε Ἀρχιµανδρίτες δύο ἔκ τῶν πατέρων τῆς Ἀδελφότητος καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔδωσε πατρικὲς 
εὐχὲς καὶ εὐλογίες, ἐκήρυξε τὸ θεῖο λόγο στοὺς συγκεντρωµένους εὐλαβεῖς προσκυνητές, τονίζοντας 
τὴ σηµασία τῆς Πίστεως καὶ τοὺς τρόπους εὑρέσεώς της στὴ σύγχρονη ταλαιπωρηµένη ἐποχή. 

Πλῆθος πιστῶν



 

«Η ΡΩΣΙΑ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ» 

 

Ἡ ὁµιλία τοῦ Ρώσου Προέδρου στὴ 
∆ούµα (τὸ ρωσικὸ κοινοβούλιο) γιὰ 
τὶς ἐντάσεις µὲ τὶς µειονότητες στὴν 
Ρωσία προκάλεσε αἴσθηση παγκο-
σµίως. Συγκεκριµένα εἶπε: «Στὴν 
Ρωσία ζοῦν Ρῶσοι. Ὁποιαδήποτε 
µειονότητα ἀπὸ ὁπουδήποτε, ἂν θέ-
λει νὰ ζεῖ στὴν Ρωσία, νὰ ἐργάζεται 
καὶ νὰ τρώει στὴν Ρωσία, θὰ πρέπει 
νὰ µιλάει ρωσικὰ καὶ θὰ πρέπει νὰ 
σέβεται τοὺς ρωσικοὺς νόµους. Ἂν 
ἐπιθυµοῦν τὸ νόµο τῆς Σαρίας τοὺς 
συµβουλεύουµε νὰ πᾶνε σὲ ἐκεῖνα 
τὰ µέρη ποὺ εἶναι νόµος τοῦ κρά-
τους τους. Ἡ Ρωσία δὲν χρειάζεται 
µειονότητες. Οἱ µειονότητες χρειά-
ζονται τὴ Ρωσία καὶ δὲν θὰ τοὺς 
χορηγήσουµε εἰδικὰ προνόµια ἢ νὰ 
προσπαθήσουµε νὰ ἀλλάξουµε τοὺς 
νόµους µας, ἔτσι ὥστε νὰ ταιριά-
ζουν στὶς ἐπιθυµίες τους, ἀνεξάρτη-
τα πόσο θὰ φωνάζουν περὶ διακρί-
σεων. Ἐµεῖς µαθαίνουµε καλύτερα 
ἀπὸ τὶς αὐτοκτονίες στὴν Ἀµερική, 
τὴν Ἀγγλία, τὴν Ὀλλανδία καὶ τὴ 
Γαλλία, ἂν πρόκειται νὰ ἐπιζήσουµε 
ὡς ἕνα Ἔθνος. Τὰ ρώσικα ἔθιµα καὶ 
παραδόσεις δὲν εἶναι συµβατὰ µὲ 
τὴν ἔλλειψη τῆς κουλτούρας ἢ τὸν 
πρωτόγονο τρόπο ζωῆς τῶν περισ-
σοτέρων µειονοτήτων. Ὅταν αὐτὸ 
τὸ ἀξιότιµο Νοµοθετικὸ Σῶµα σκε-
φτεῖ νὰ δηµιουργήσει νέους νόµους, 
θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του τὸ Ἐ-
θνικὸ Συµφέρον, πρῶτα παρατηρώ-
ντας ὅτι οἱ µειονότητες δὲν εἶναι 
Ρῶσοι. Οἱ πολιτικοὶ στὴν ∆ούµα 
(Κοινοβούλιο) ἐπευφήµησαν ὄρθιοι 
τὸν Πούτιν γιὰ πέντε λεπτά. 
 

Τ Ι  ΖΗΤΑΝΕ !  
 

Τὴν εἰσαγωγὴ µαθήµατος Σεξουαλι-
κῆς Ἀγωγῆς στὴν ἐκπαίδευση (γιὰ 

νὰ µάθουν τὰ παιδιά µας γιὰ τὸ τρί-
το φύλο τῶν ἰδιορρύθµων) ζητοῦ-
σαν 29 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ 
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µὲ ἐρώτηση 
ποὺ κατέθεσαν στὶς 22/3/2013. Τὰ 
παιδιά µας πεινᾶνε καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ 
ἀρµενίζει. 
 

ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ… 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

 

Κοιµίζουν τὸν κόσµο. Τὸν ἀφήνουν 
ἔτσι, γιὰ νὰ µὴ στενοχωριέται καὶ 
νὰ διασκεδάζει. Μὴν τυχὸν πεῖς ὅτι 
θὰ γίνει πόλεµος ἢ ὅτι θὰ γίνει ἡ 
∆ευτέρα Παρουσία καὶ γι ’ αὐτὸ 
πρέπει νὰ ἑτοιµασθοῦµε, µὴ τυχὸν 
στενοχωρηθοῦν οἱ ἄνθρωποι… 
 

∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΩΡΕΣΕΙ  
Ο ΝΟΥΣ 

 

«Πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες ὁ νεοχει-
ροτονηθεῖς Μητροπολίτης Κοµοτη-
νὴς Παντελεήµων ἀποκάλεσε τὴν 
Κοµοτηνὴ µὲ τούρκικο ὄνοµα στὴν 
ἐπίσηµη τελετὴ ἐνθρόνισής του. Αὐ-
τὴ τὴ φορὰ ὁ νέος Μητροπολίτης 
Κοµοτηνὴς καὶ Μαρώνειας Παντε-
λεήµων στὶς 26 Μαρτίου 2013 καὶ 
ἡµέρα Τρίτη ἐπισκέφθηκε τὸν Μου-
φτὴ Κοµοτηνὴς κ. Χαφὶζ Τζεµαλὴ 
Μέτσι στὰ γραφεῖα τῆς Μουφτείας 
καὶ τοῦ πρόσφερε τὸ κοράνιο. ∆ὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει νοῦς Ὀρθοδό-
ξου πιστοῦ πῶς µπορεῖ ἕνας ἱεράρ-
χης νὰ δωρίζει τὸ κοράνιο. ∆ὲν γνω-
ρίζει ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης ὅτι ἡ 
µουσουλµανικὴ παράδοση ὁµιλεῖ 
γιὰ ἐξόντωση τῶν χριστιανῶν καὶ 
ἰδιαίτερα τῶν Ἑλλήνων; ∆ὲν γνωρί-
ζει ὅτι στὸ ὄνοµα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου 
βασανίζονται καὶ δολοφονοῦνται 
χιλιάδες χριστιανῶν σὲ ὅλο τὸν κό-
σµο; Θὰ προτείναµε στὸν Σέβ. κ. 
Παντελεήµονα νὰ εἶναι πιὸ προσε-
κτικὸς ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς» (Ἐ-
φηµ. Ὀρθόδ. Τύπος, 19/4/13, σελ. 4) 

σµο µαζεµένο, πάω νὰ δῶ… Τί εἶχε 
γίνει – ἕνα σκυλάκι τὸ καηµένο, τὸ 
εἶχε χτυπήσει ἕνα αὐτοκίνητο καὶ 
µαζεύτηκε κόσµος γύρω, νὰ βοηθή-
σουν, ἄλλος νὰ πάρει τηλέφωνο, 
ἄλλος κάτι ἄλλο. Πολὺ εὐαισθησία 
καὶ ἐνδιαφέρον, θαύµασα. Μετὰ 
ἀπὸ µερικὲς µέρες, πάλι περπατοῦ-
σα στὸ δρόµο, βλέπω ἕναν ἄνθρωπο 
πεσµένο στὸ πεζοδρόµιο νὰ βογγά-
ει. Μεροκαµατιάρης, δούλευε, ἔπεσε 
ἀπὸ τὴ σκάλα καὶ πρέπει νὰ εἶχε 
σπάσει τὴ µέση του. Κανένας δὲν 
ἐνδιαφερόταν. Περαστικοί, ρίχναν 
µιὰ µατιὰ ἀδιάφορα καὶ ἔφευγαν. 
Θὰ ἔρθει λέει τὸ ἀσθενοφόρο νὰ 
τὸν πάρει. Σοῦ λέει, δὲν εἶµαι ἐγὼ 
ὑπεύθυνος, θὰ φροντίσει τὸ κράτος. 
Ἄσε µὴν µπλέξω καὶ µὲ τραβᾶν στὰ 
δικαστήρια γιὰ µάρτυρα. Πῆγα νὰ 
σκάσω. Πὰ πὰ … τέτοια ἀδιαφορία 
γιὰ τὸ συνάνθρωπο. Τί πολιτισµὸ 
καὶ εὐγένειά µου λένε µετά; Βλέπεις 
οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν µόνο µία ἐξω-
τερικὴ εὐγένεια, καὶ αὐτὴ ἐξ ἀνά-
γκης γιὰ νὰ µὴ σκοτώνονται µεταξύ 
τους. Κρύες καρδιές… ἐνῶ οἱ Ἕλ-
ληνες ἔχουν φιλότιµο, καὶ ἂς µὴν 
ἔχουµε εὐγένεια. 
 

ΠΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΤΙ 
ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνέβη σὲ µιὰ 
κωµόπολη τοῦ νοµοῦ Ἀχαΐας καὶ 
ἀποδεικνύει ἀναµφίβολα ὅτι κάθε 
φιλάνθρωπη πράξη ποὺ γίνεται ἐκ 
µέρους τῶν συγγενῶν γιὰ τὴν ψυ-
χούλα τῶν κεκοιµηµένων, ἔχει ἀγα-
θὴ ἐπίδραση καὶ τοὺς δίνει τὸ θεῖο 
ἔλεος. Ἡ κοπέλα µιᾶς ἀγροτικῆς 
οἰκογένειας, µορφωµένη καὶ προικι-
σµένη ἀπὸ τὸν Θεὸ µὲ ψυχικὴ καὶ 
σωµατικὴ ὡραιότητα, προσβλήθηκε 
ἀπὸ καρκίνο τοῦ ἥπατος καὶ τελικὰ 
τὴν πῆρε ὁ Θεὸς κοντά Του. Οἱ γο-
νεῖς της, Θεοσεβεῖς καὶ µὲ ἀκλόνητη 

πίστη, πόνεσαν µὲν πολύ, ἀλλὰ τε-
λικὰ ἐµπιστεύθηκαν τὸ παιδί τους 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ἡσύχασαν. 
Ἐπειδὴ δὲ ἀνέκαθεν ἦταν ἐλεήµο-
νες, συνέχισαν ἀκόµη περισσότερο 
τὴν εὐλογηµένη τακτική τους µετὰ 
τὴν κοίµηση τῆς κόρης τους. Μία 
γνωστή τους κοπέλα εἶχε ἕνα µαγα-
ζάκι µὲ κρέατα. Μία ἡµέρα χάρισε 
στὴν µητέρα τῆς κεκοιµηµένης ἕνα 
ἐκλεκτὸ κοµµάτι κρέας γιὰ τὸν σύ-
ζυγό της. Τὴν εὐχαρίστησε καὶ τὸ 
ἔβαλε στὴν κατάψυξη τοῦ ψυγείου. 
Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἡµέρες, πῆγε στὸ 
σπίτι της µιὰ φτωχούλα χήρα γυναί-
κα µὲ παιδάκια καὶ  τῆς ζήτησε 
βοήθεια. Ἡ ἐλεήµων γυναίκα τῆς ἔ-
δωσε ὅ,τι µποροῦσε καὶ τελικὰ 
θυµήθηκε τὸ κρέας καὶ ἀνοίγοντας 
τὸ ψυγεῖο τὸ ἔδωσε καὶ τῆς εἶπε: 
Πάρε αὐτὸ καὶ µαγείρεψε τὸ γιὰ τὰ 
παιδιά. Μετὰ ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες τὴ 
συνάντησε ἡ γνωστή τους κρεοπώ-
λης καὶ τῆς εἶπε: «Κυρία Μαρία 
µου, εἶδα στὸν ὕπνο µου τὴν κόρη 
σου καὶ µοῦ εἶπε «Εἶµαι πολὺ καλὰ 
καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ τὸ πεῖς στὴν 
µητέρα µου. Γιὰ τὸ κρέας ποὺ ἔδω-
σες στὴν µητέρα µου, σ’ εὐχαριστῶ. 
Εὐχαριστῶ καὶ τὴν µητέρα µου. Νὰ 
τῆς πῆς, πὼς ἀπὸ αὐτὸ τὸ κρέας 
ἔφαγα κι ’ ἐγώ». Αὐτὸ βέβαια τὸ 
τελευταῖο δὲν µπόρεσα νὰ τὸ κατά-
λάβω τί σήµαινε». Ἀκούγοντας αὐ-
τὰ ἡ πονεµένη µητέρα, ἔµεινε ἄφωνη 
καὶ µὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεµε ἀπὸ συγκί-
νηση εἶπε: «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅσοι 
ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ ζοῦν. Τὸ 
κρέας πού µου ἔδωσες, παιδί µου, τὸ 
ἔδωσα ἐλεηµοσύνη σὲ µιὰ φτωχού-
λα πού µου ζήτησε βοήθεια. Τὴν λυ-
πήθηκα. Καὶ νά, ἡ ἐλεηµοσύνη ἔδω-
σε χαρὰ στὴν ψυχὴ τῆς κόρης µου 
καὶ σοῦ τὸ ἀποκάλυψε. Θεέ µου. Σ’ 
εὐχαριστῶ! ∆ίνε πάντα χαρὰ στὸ 
παιδάκι µου». 
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ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕΝ  
Ο ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

 

Οἱ Ἑβραῖοι ἐδηµιούργησαν τὸν 
κοµµουνισµὸν διὰ τὴν προαγωγὴν 
τῶν κοσµοκρατορικῶν σχεδίων τῶν 
καὶ τούτων εἶναι δοῦλοι καὶ συνερ-
γοὶ οἱ προάγοντες τὸν κοµµουνι-
σµόν. Ἑβραῖος ἦτο ὁ ἐφευρέτης τοῦ 
κοµµουνισµοῦ Κ. Μάρξ. Ἑβραῖος ὁ 
Κερένσκυ ὁ χρησιµεύσας ὡς γέφυ-
ραν µεταξὺ τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ 
τοῦ αἱµατηροῦ κοµµουνισµοῦ. Υἱὸς 
ἑβραίας καὶ µασῶνος 33ου βαθµοῦ ὁ 
Λένιν ἐπίσης καὶ ὁ Στάλιν. Ἐκ τῶν 
22 µελῶν τοῦ Συµβουλίου «τῶν λαϊ-
κῶν ἐπιτρόπων» τῆς πρώτης κοµ-
µουνιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Ρωσί-
ας οἱ 17 ἤσαν Ἑβραῖοι . Ἐπὶ 554 
ἀνωτέρων διοικητικῶν ἐκπροσώπων 
τῆς µετεπαναστατικῆς Ρωσίας, οἱ 
447 ἤσαν Ἑβραῖοι. Ἐπίσηµος ἔκθε-
σις τῆς Γαλλικῆς Ὑπηρ. Πληροφορι-
ῶν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνω-
µένων Πολιτειῶν λέγει: «Τὸν Φε-
βρουάριον τοῦ 1916 ἔγινε γνωστὸν 
διὰ πρώτην φορὰν ὅτι προετοιµά-
ζεται µία ἐπανάστασις εἰς τὴν Ρω-
σίαν. Ἀνεκαλύφθη ὅτι οἱ ἑξῆς προ-
σωπικότητες καὶ οἶκοι συµµετεῖχον 
εἰς τὸ ἔργον. Ζακὸµπ Σίφφ, ἑβραῖος. 
Κούν  Λόεµπ  καὶ  Σία ,  τράπεζα  
ἑβραίων. Φ. Βαρµποὺργκ … κ.ἄ. ∆ε-
δοµένου ὅτι οἱ ἑβραϊκοὶ αὐτοὶ οἶκοι 
συνεργάζονται στενῶς µὲ τᾶς ἐβραϊ-
κὰς τράπεζες Γερµανίας, Παρισίων, 
Λονδίνου, Τόκιο, Ν. Ὑόρκης καὶ 
Στοκχόλµης βλέπει κανεὶς φανερῶς 
ὅτι ἡ κοµµουνιστικὴ κίνησις ἀποτε-
λεῖ µίαν µεγάλην ἑβραϊκὴν ἐπιχείρη-
σιν καὶ ὅτι ἐβραϊκαὶ τράπεζαι συµ-
µετέχουν ζωηρῶς εἰς τὴν ὀργάνωσιν 
τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς…» (Σηµείω-
ση: Τί µᾶς θυµίζουν οἱ τράπεζες αὐ-
τὲς µὲ τὴν κρίσιν τῆς Ἑλλάδος;) Ὁ 
κοµµουνιστικὸς ἐρυθρὸς ἀστὴρ µὲ 

τὸ σφυροδρέπανον εἰς τὸ κέντρον, 
εἶναι ἡ ἑβραϊκὴ πεντάλφα. Ὁ ἑβραϊ-
σµός, ποὺ κυριαρχεῖ εἰς τὴν Ἀµερι-
κήν, κυριαρχεῖ καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν, 
αἳ δὲ φαινοµενικαὶ «ἀντιθέσεις» 
εἶναι διὰ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἀποβλέ-
πουν εἰς τὴν καταστροφὴν τῶν λα-
ῶν τῶν. Ὁ ἑβραῖος ἕνα σκοπὸν εἶχε, 
νὰ διαλύσει τὸν Ἑλληνορθόδοξον 
πολιτισµόν. (Ἁγιορεῖται πατέρες, 
βλέπε «Φιλήµατα Ἰούδα», σ. 180) 
 

ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΕ  
 

Σὲ ἀποκορύφωση φιλοτουρκισµοὺ 
βρέθηκε ὁ δήµαρχος Θεσσαλονίκης. 
Ὅπως µας πληροφορεῖ ἡ ἐφηµερίδα 
«∆ηµοκρατία» τῆς 30ης Μαρτίου: 
«Ὁ κύριος Μπουτάρης τόνισε ὅτι 
προτιµᾶ νὰ λέει τὴν Κωνσταντινού-
πολη ἐπισήµως Ἰστανµποὺλ καὶ χα-
ρακτήρισε «µεγάλο ἡγέτη τοῦ τουρ-
κικοῦ κράτους τὸν Κεµὰλ Ἀτα-
τούρκ. Ὁ κύριος Μπουτάρης θεώ-
ρησε λάθος τὸ γεγονὸς ὅτι δηµοσιο-
γράφος τοῦ δηµοτικοῦ ραδιοφώνου 
χρησιµοποίησε τὸν ὄρο «Βόρειος 
Ἤπειρος» καὶ ζήτησε νὰ ὀνοµάζε-
ται «Νότιος Ἀλβανία». Ὁ κ. Μπου-
τάρης τάχθηκε ὑπὲρ τῆς διανοµῆς 
ἡρωίνης ἀπὸ τὶς δηµοτικὲς ὑπηρε-
σίες. «Εἶναι ὑποχρέωσή µας νὰ δί-
νουµε σύριγγες στοὺς ναρκοµανεῖς». 
Καὶ πρόσθεσε «πιστεύω ὅτι ἡ λελο-
γισµένη παροχὴ ἡρωίνης εἶναι θεµι-
τὴ σὲ ἀποδεδειγµένους ναρκοµανεῖς, 
ὅταν δὲν γίνεται ἀλλιῶς». ∆ηλαδὴ 
µὲ ἄλλα λόγια ὁ δήµαρχος Θεσσα-
λονίκης θέλει ὁ δῆµος νὰ µετατρα-
πεῖ σὲ «βαποράκι» καὶ νὰ µοιράζει 
λελογισµένα τὸ θάνατο. Ἂν γίνει αὐ-
τὸ κ. δήµαρχε, τοὺς προµηθευτές, 
ποῦ θὰ τοὺς βρεῖτε; Καὶ δὲν µιλοῦµε 
γιὰ µαριχουάνα (ποὺ ἤθελε νὰ ἀπο-
ποινικοποιήσει ὁ πρώην πρωθυ-
πουργὸς κ. Γ. Παπανδρέου) ἡ ὁποία 
ὁδηγεῖ …  (Συνέχεια στὴ σελίδα 12) 
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ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
 

Ἀνακοινώθηκε ἐπίσηµα πὼς ὁ πα-
τριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος τὸ ἀπό-

οπος  Ἀλβανίας  κ .  
Ἀναστά ως δια-

κερδο-
σκόπος κ. Τ ς, ὁ ὁποῖος 

γευµα τῆς Πέµπτης 28 Μαρτίου ἐπι-
σκέφτηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀρχιραββί-
νου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. 
Ishak Haleva γιὰ νὰ τοῦ ὑποβάλει 
τὶς εὐχές του µὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ 
ἑβραϊκοῦ πάσχα (Ἰστοσελίδα ΧΑΙ-
ΡΕΤΕ). Θὰ ρωτούσαµε τὸν Παναγι-
ώτατο. Ὑπάρχει µαρτυρία πῶς κά-
ποιος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους προκατό-
χους του Πατριάρχες, πῆγε στὸ σπί-
τι ἀρχιραββίνου νὰ τοῦ εὐχηθεῖ 
«καλὸ πάσχα»; 
 

ΤΟ  ΚΟΡΑΝΙΟΝ  
 

Ὁ  Ἀρχιεπίσκ
σιος ὁ ὁποῖος συνήθ

κρίνεται διὰ τᾶς οἰκουµενιστικᾶς 
του θέσεις καὶ ἐνεργείας εἰς ἄρθρον 
του, τὸ ὁποῖο ἐδηµοσίευσεν εἰς τὴν 
«Πεµπτουσίαν» (27ην Ἀπριλίου) ἀ-
ναλύει τὸ Κοράνιον, τὸ ὁποῖον προ-
τρέπει τοὺς πιστοὺς τοῦ Ἰσλὰµ νὰ 
κάµνουν ἱερὸν πόλεµον ἐναντίον 
τῶν «ἀπίστων». Τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀρ-
χιεπισκόπου Ἀλβανίας ἂς τὸ µελε-
τήσουν οἱ Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι κά-
νουν δῶρον τὸ κοράνιον εἰς Μου-
σουλµάνους, ὑποτιµῶντες µὲ τᾶς 
πράξεις  τῶν τὸ Εὐαγγέλιον , τὸ 
ὁποῖον διδάσκει τὴν ἀγάπην, τὴν 
µετάνοιαν, τὴν δικαιοσύνην. 
 

ΣΟΡΟΣ  
 

Ὁ περιβόητος ἐπενδυτὴς καὶ 
ζὼρζ Σόρο

χρηµατοδοτεῖ διάφορα ἀνθελληνικὰ 
ἱδρύµατα, χρηµατοδοτεῖ τὴν πλα-
στογράφησιν τῆς ἱστορίας ὥστε αὐ-
τὴ νὰ µὴν ἐνοχλῆ τοὺς Τούρκους, 
ἐργάζεται φανερῶς ὑπὲρ τῆς ὀνοµα-
σίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπῖων ὡς 
Μακεδονία, ὡς ἡ δύναµις ἡ ὁποία 

προωθεῖ παρασκηνιακῶς τὴν ἀνε-
ξαρτησίαν τῆς Κρήτης συνεβούλευ-
σε τὸν πρώην Πρωθυπουργὸν κ. 
Γεώργιον Παπανδρέου διὰ τὴν ἀ-
ντιµετώπισιν τῆς ἐν Ἑλλάδι οἰκο-
νοµικῆς κρίσεως, ἔχει στενᾶς σχέσεις 
µὲ ἡγετικὰ κλιµάκια τοῦ ΠΑΣΟΚ 
καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (αἳ τελευταῖαι συ-
ναντήσεις ἔγιναν µεταξὺ 12ης καὶ 
15ης Ἀπριλίου). Ὁ κ. Σόρος ἑτοιµά-
ζεται νὰ διαθέση «µισὸ ἑκατοµµύ-
ριο» εὐρὼ εἰς τὸν ∆ῆµον Ἀθηναίων 
διὰ τὴν ἀντιµετώπισιν τῶν προβλη-
µάτων τῶν Μουσουλµάνων οἱ ὁποῖ-
οι διαβιοῦν εἰς συνοικίας τῆς Ἀθή-
νας εἴτε νοµίµως εἴτε παρανόµως. Ἡ 
δὲ ἐφηµερὶς «∆ηµοκρατία» ἀποκα-
λύπτει καὶ τεκµηριώνει ἄρθρον της, 
σύµφωνα πρὸς τὸ ὁποῖον «τώρα 
τίθεται σὲ ἐφαρµογὴ τὸ πολυδάπα-
νο σχέδιο «µουσουλµανοποίησης» 
τῆς πρωτεύουσας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκλη-
ρης τῆς Χώρας». Γράφει σχετικῶς 
τὴν 16ην Ἀπριλίου, ἡ ἐφηµερὶς εἰς 
ὁλοσέλιδον (σχεδόν) ρεπορτὰζ τὰ 
ἀκόλουθα: «Ἤδη ἀπὸ τὸν περασµέ-
νο Ὀκτώβριο εἶχε ἀνοίξει τὸν δρό-
µο στὸν Σόρος (ὁ βασικὸς ὑποστη-
ρικτής του) Γιῶργος Παπανδρέου 
σὲ φόρουµ ποὺ πραγµατοποιήθηκε 
στὸ Βερολίνο… Τώρα βασικὸς συνο-
µιλητὴς τοῦ Σόρος στὴν Ἑλλάδα εἶ-
ναι ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων Γιῶργος 
Καµίνης, ὁ ὁποῖος µαζὶ µὲ στενοὺς 
συνεργάτες του παρουσιάζουν φι-
λοσκοπιανὲς τάσεις ἢ ἔχουν διακρι-
θεῖ σὲ πολυσυζητηµένα ζητήµατα 
διαστρέβλωσης τῆς Ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας. Τὴν Πέµπτην 18 Ἀπριλίου χω-
ρὶς κανεὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ τὸ δη-
µοτικὸ συµβούλιο τῆς Ἀθήνας ἀπο-
φασίζει γιὰ τὴν πανηγυρικὴ ἐγκα-
τάσταση τοῦ ἱδρύµατος τοῦ Σόρος 
σὲ κεντρικὸ δηµοτικὸ κτήριο ἀπ’ 
ὅπου καὶ θὰ ἀναπτύξει τὰ σχέδιά 
του. Τὸ θέµα φέρνει στὸ δηµοτικὸ 

ΠΟ ΙΟ Ι  ΟΜΙΛΟΥΝ  Γ ΙΑ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ ;  

 

Οἱ Η.Π.Α. εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ 

  

Ὁ Ἐ ώρη-

κόσµου ποὺ καυχῶνται δηµόσια γιὰ 
τοὺς δηµοκρατικοὺς θεσµοὺς καὶ τὴ 
δηµοκρατικὴ διακυβέρνησι. ∆ὲν χά-
νουν, λοιπόν, τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεµ-
βαίνουν γιὰ νὰ προλαµβάνουν κάθε 
περίπτωσι ποὺ κατὰ τὴ γνώµη τους 
ἐµφανίζει ἔλλειµα ∆ηµοκρατίας. 
Χαρακτηριστικὲς οἱ περιπτώσεις 
τῶν ἀγρίων ἀεροπορικῶν βοµβαρδι-
σµῶν τῆς ἀνυπότακτης Σερβίας, ποὺ 
βαπτίστηκαν «ἀνθρωπιστικοί». Ὁ 
πόλεµος κατὰ τοῦ Ἰράκ, µὲ ἀφορµὴ 
νὰ προστατέψουν τὸ Κουβέιτ ἀπὸ 
τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τοῦ Σαντάµ, 
ἀλλὰ αἰτία νὰ ἐλέγξουν τὰ κοιτά-
σµατα πετρελαίου. ∆είγµατα τῆς ∆η-
µοκρατίας τοὺς γεύθηκε τὰ τελευ-
ταία χρόνια καὶ ἡ χώρα µας . Σ ’ 
αὐτὴν τὴν περίπτωσι οἱ στρατιωτι-
κὲς ἐπεµβάσεις διασώσεως ἄλλαξαν 
µορφὴ σὲ οἰκονοµικὴ ἐπέµβασι δια-
σώσεως, κάτι ποὺ ἐφαρµόστηκε σὲ 
ἀρκετὲς χῶρες, τὶς ὁποῖες φρόντισαν 
µεθοδευµένα νὰ τὶς ὁδηγήσουν στὴν 
οὐσιαστικὴ χρεωκοπία, µὲ τὰ τερά-
στια ἐλλείµατα καὶ τὸν ὑψηλὸ δα-
νεισµὸ ποὺ προώθησαν. Οἱ Η.Π.Α. 
(ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες ποὺ κινοῦ-
νται στὸ ἴδιο «ἐκδηµοκρατιστικό» 
-ἀποικιοκρατικό- µοντέλο, Γερµα-
νία, Βρετανία, Γαλλία κλπ), αὐτὴ ἡ 
χώρα ποὺ δὲν ἀνέχεται τὴν ἀδικία 
εἰς βάρος τῶν λαῶν, ἀνέχεται σήµε-

ρα τοὺς κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώ-
χειας 50 ἑκατοµµύρια πολίτες της, 
ποὺ δὲν ἔχουν πρόσβασι σὲ κάποια 
ἐργασία, ἀλλὰ µόνο σὲ συσσίτια ἢ 
προνοιακὰ ἐπιδόµατα. Στὶς Η.Π.Α. 
ποῦ προασπίζονται σθεναρὰ τὴν 
∆ηµοκρατία µὲ κάθε µέσο, ἑκατοµ-
µύρια ἄπορων πολιτῶν δὲν ἔχουν 
πρόσβασι σὲ ἰατρικὴ καὶ νοσοκο-
µειακὴ περίθαλψι. Καὶ τὸ κυριώτε-
ρο, σὲ αὐτὴν τὴν ἄκρως δηµοκρατι-
κὴ χώρα, κάθε Ἀµερικανὸς µπορεῖ 
νὰ ἀγοράζη πιστόλια, πολυβόλα 
καὶ ὁποιοδήποτε πολεµικὸ ὅπλο ἀ-
νεξέλεγκτα. Καὶ καθὼς ὁρατὸς ἐχ-
θρὸς µέσα στὴ χώρα δὲν ὑπάρχει, 
χρησιµοποιοῦνται τὰ ὅπλα γιὰ νὰ 
σκοτώνονται µαθητὲς στὰ σχολεῖα. 
Καὶ ἀναρωτιέται κανείς: Αὐτοὶ οἱ 
διαπρύσιοι κήρυκες καὶ ὑπερασπι-
στὲς τῆς ∆ηµοκρατίας, γιατί δὲν 
φροντίζουν νὰ ἐφαρµόσουν τὸν ὕ-
ψιστο αὐτὸ θεσµὸ πρῶτα στὸ σπίτι 
τους; Γιατί δὲν ὑπερασπίζονται καὶ 
δὲν ἐξυπηρετοῦν πρῶτα τὰ συµφέ-
ροντα τοῦ δικοῦ τους λαοῦ καὶ µε-
τὰ νὰ προστρέχουν ἐπεµβατικὰ γιὰ 
νὰ σώσουν τοὺς ἄλλους λαούς; 
 

Η  ∆ ΙΑΘΗΚΗ  ΤΟΥ  
 

πίσκοπος Βρεσθένης Θεοδ
τος, ἀπὸ τοὺς ἐπισήµους ἀγωνιστᾶς 
τοῦ 1821, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὤθω-
νος, εὐρίσκετο εἰς τὰς τελευταίας 
στιγµὰς τῆς ζωῆς του. Ὁ Γενναῖος 
Κολοκοτρώνης, φίλος του στενός, 
τὸν ἠρώτησε. «Ἔχεις καµµιὰ παρα-
γγελία, Σεβασµιώτατε; Γιὰ τὴν κα-
τάστασί σου, δηλαδὴ τὴν ∆ιαθήκην, 
τί ἔχεις νὰ µοῦ πεῖς;». «Κατάστασι;» 
εἶπε ὁ ἑτοιµοθάνατος; «Νὰ ὁ κανα-
πὲς µὲ τὴν παληόψαθα, κι οἱ πέντε 
καρέκλες εἶναι ἡ περιουσία µου. Τί 
νὰ µοιράσω στοὺς δικούς µου; Ἐγὼ 
τοὺς ἀφήνω τὴν εὐχή µου καὶ τὴν 
πατρίδα ἐλεύθερη κληρονοµιά τους» 

10 3



 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ
 

 

 

Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  

∆ὲν βρῆκα λόγια νὰ σοῦ πῶ 
εὐχαριστῶ γιατί δὲν βρίσκω λόγια 
οὔτε γιὰ τὰ µάτια τοῦ κόσµου νὰ 
περιγράψω τὴ δυστυχία τῆς µάνας 
να’ χεῖ τὸ παιδί της ἄρρωστο καὶ 
ἀνήµπορο. Θέλω νὰ σκέφτοµαι µό-
νο τὸ καλὸ ποὺ µοῦ ’κανες . Καὶ 
γρήγορα µάλιστα. Τόσο γρήγορα 
ποὺ ἐνῶ σκεφτόµουνα τί νὰ γράψω 
γιὰ νὰ παρακαλέσω τὴν Παναγία, 
εἰς τὸ ὄνοµά Σου καὶ µὲ τὶς δικές 
Σου µεσιτεῖες τὸ κοριτσάκι µου 
ἔγινε πάραυτα καλά! 
 2 µῆνες τὸ εἶχα στὸ κρεβ-
βάτι, ἐπειδὴ εἶχε πέσει ἀπὸ ἕναν 
καναπὲ χωρὶς οὔτε κὰν ὀφθαλµο-
φανῆ τραυµατισµό. Πῆγα σὲ για-
τρούς, ἐπαρεκάλεσα, πῆρα γερο-
ντάδες, τίποτα.  

Παραµονὴ τῆς γιορτῆς µου 
(Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 21 Νοεµ-
βρίου 2012) ἄφησα τὸ παιδὶ µὲ τὴ 
µάνα µου (ὁ πατέρας του ἔλειπε 
στὴν Ἀµερική) καὶ ἐπῆγα ἀγρυπνία 
στὸ µοναστήρι Κάτω Παναγία Ἄρ-
τας. Καὶ φεύγοντας, ἀγόρασα µία 

εἰκόνα τῆς Ἁγίας Ρηνούλας, τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου καὶ Ἁγίου Ρα-
φαήλ, µεγάλη ἡ Χάρη Τους. 
 Τὴν  ἄλλη  µέρα  εἶπα  στὸ  
παιδί µου – Παιδί µου (∆αυιδούλα – 
ἔχει τὸ ὄνοµα τοῦ Ὁσίου ∆αυὶδ τοῦ 
ἐν Εὐβοίᾳ - 5,5 χρονῶν), ἐγὼ δὲν 
µπορῶ νὰ σὲ κάµω καλά !  Εἶµαι 
ἄνθρωπος ἁµαρτωλός. Παρακάλα 
τὴν Ἁγία Ρηνούλα, ποὺ εἶναι καὶ 
κοριτσάκι νὰ σὲ κάµει καλά!  

Καὶ µάλιστα τῆς εἶπα: - Νὰ 
τῆς κάµεις 1 ζωγραφιὰ νὰ τὴ στεί-
λουµε νὰ παρακαλέσεις! Ἔτσι τῆς 
εἶπα. – Κοίτα µαµά, µοῦ εἶπε, φορὰ 
καὶ φόρεµα ρὸζ (ἔτσι ἦταν στὴν εἰ-
κονογράφηση). Τὴν ἐπαρακάλεσε 
καὶ µὲ δικά της λογάκια καὶ ἔγινε 
καλά! ∆ὲν προλάβαµε οὔτε τὴ ζω-
γραφιὰ νὰ στείλουµε! – Κάνε καὶ 
µιὰ ζωγραφιὰ νὰ πεῖς Εὐχαριστῶ, 
τῆς εἶπα τὶς ἑπόµενες ἡµέρες. Τὸ ἔ-
καµε καὶ αὐτό. Σοῦ στέλνω Ἁγία 
Ρηνούλα τὶς ζωγραφιές της. 
 

Πρὸς ∆όξαν Κυρίου 
 

Μ. Μαρία 
7/2/2013, Ἄρτα 

 

 

 
Ἁγία Ρηνούλα, 

2 

συµβούλιο ὁ κ. Καµίνης παρακάµ-
πτοντας τὴν
πιτροπὴ καὶ ὑπογράφοντας τὴ 
χετικὴ εἰσήγηση. Ἡ Open Society 

ση τοῦ Σόρος ποὺ ἔ-
πλοκάµια της σὲ Εὐ-

ρώπη, Ἀσία καὶ Ἀφρική, δηµιουρ-
γώντας ἕνα πανίσχυρο δίκτυο. Τὸ 
∆εκέµβριο ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα 
ὁ διευθυντὴς τῆς Open Society, προ-
ετοιµάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὴ διεί-
σδυση τοῦ ἱδρύµατος τοῦ Σόρος στὴν 
ἑλληνικὴ κοινωνία. Κατόπιν τούτου 
ὁ Σόρος ἐπανέρχεται δριµύτερος.» 
(Ἐφηµ. Ὀρθόδ. Τύπος, 3/5/13, σελ.7) 
 
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ 

 

 ἁρµόδια Οἰκονοµικὴ (ποὺ θὰ ἀγιογραφηθεῖ στ
Ἐ
σ
εἶναι ἡ ὀργάνω
χει ἁπλώσει τὰ 

Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά-
φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχω-
ρᾶ. Ἤδη ἐτοποθετήθη ἡ Ἁγιογρα-
φία τῆς Πλατυτέρας στὴν κεντρικὴ 
κόγχη τοῦ Ἱεροῦ.  
 

Ἀπὸ τὸ Ἱερό τῆς Ἐκκλησίας: 
Μένουν, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται 
νὰ ἀναλάβουν, οἱ ἑξῆς ἁγιογραφίες: 

 

- Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο, µὲ τὸ πρό-
σωπο τοῦ Κυρίου (στὴν µετώπη 
πάνω ἀπὸ τὴν Πλατυτέρα) 

 
 

  
Μαραθῶνος 

Στο Θόλο της εκκλησίας:

- Ὁ Νυµφίος Χριστὸς (στὴν κόγχη 
τῆς ἀριστερῆς Ἁγίας Προθέσεως) 

- Ὁ Παράκλητος µὲ τὴν συµβολικὴ 
µορφὴ τοῦ Περιστεριοῦ (στὴν κό-
γχη τῆς δεξιᾶς Ἁγίας Προθέσεως) 

- Ὁ Ἅγιος Πρωτοµάρτυς Στέφανος
(στὴ δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Πρόχορος  
(στὴ δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στυλίτης  
(ἀριστερὴ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος ∆ανιὴλ ὁ Στυλίτης 
(δεξιὰ Ἁγία Πρόθεση) 

- Ὁ Ἅγιος Φλέγων, Ἐπίσκοπος

βουν θὰ µποῦν οἱ ἑξῆς ἁγιογραφίες: 
 

- Ὁ Χριστὸς Παντοκράτωρ 
- Οἱ Τέσσερις Εὐαγγελιστές

 
ὴ συνέχεια) 

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ ἀναλά-

:  
 

- Ἡ Ἀν

εθα τὰς 
µαρτία τὴν κό-

λασιν, ψυχήν 
µας ὁποὺ εἶν α ἀπὸ ὅλον 
τὸν κόσµο λυτρώγω-
εν, νὰ  κάµνω-
εν ἁµαρτίας· οὔτε νὰ ἐργαζώµεθα 

καὶ νὰ πραγµατευώµεθα τὴν Κυρια-
κήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνε-
ται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισµένο 
καὶ κατηραµένο, καὶ βάνετε φωτιὰ 
καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι 
εὐλογίαν … Ὅθεν, ἀδελφοί µου, διὰ 
νὰ µὴ πάθετε κανένα κακόν, µήτε 
ψυχικὸν µήτε σωµατικόν, ἐγὼ σᾶς 
συµβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυ-
ριακήν, ὡσὰν ὁποὺ εἶνε ἀφιερωµένη 
εἰς τὸν Θεόν.  

Ἄγιος Κοσµάς ὁ Αἰτωλὸς

  - Ματθαῖος, Μάρκος,  
    Λουκᾶς καὶ Ἰωάννης 
- Ὁ Εὐαγγελισµὸς 
- Ἡ Γέννηση 
- Ἡ Βάπτιση 
- Ἡ Μεταµόρφωση 
- Ἡ Σταύρωση 
- Ἡ Ἀνάσταση 

άληψη 
- Ἡ Πεντηκοστὴ 
 

Τήλ. ἐπικοινωνίας: 22940-61151 
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 
Η  ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ) 

 
Πρέπει καὶ ἡµεῖς νὰ ἐργαζώµεθα τὰς 
ἓξ ἡµέρας διὰ ταῦτα τὰ µάταια, γή-
ϊνα καὶ ψεύτικα πράγµατα, καὶ τὴν 
Κυριακὴν νὰ πηγαίνωµεν εἰς τὴν ἐκ-
κλησίαν καὶ νὰ στοχαζώµ
ἁ ς µας, τὸν θάνατον, 

τὸν παράδεισον, τὴν 
ε τιµιωτέρ
καὶ ὄχι νὰ ν, πο

πολυπίνωµεν καὶ νὰµ
µ
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ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ; 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… σὲ καλοῦν στὸ τραπέζι τους. Πη-
γαίνεις. Θαµπώνεσαι ἀπὸ τὴν πολύ-
τέλεια. Φαγητὰ ἐκλεκτά. Σερβίτσια 
σπουδαῖα. Τί νὰ κάνης ὅµως; Αὐτοὶ 
ποὺ σὲ καλοῦν δὲν πιστεύουν. Κά-
ποτε ἔκαναν τὸ σταυρό τους. Τώρα 
δὲν τὸν κάνουν. Κάθονται στὸ τρα-
πέζι χωρὶς σταυρὸ καὶ κοροϊδεύουν 
ἐκείνους, ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόµη 
νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Ἐσύ, 
στὴν περίπτωση αὐτὴ τί θὰ κάνεις; 
γιὰ τὶς εἰρωνεῖες τῶν γύρω σου; Ἐ

 
ἐκείνους, ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόµη 
νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Ἐσύ, 
στὴν περίπτωση αὐτὴ τί θὰ κάνεις; 
γιὰ τὶς εἰρωνεῖες τῶν γύρω σου; Ἐ-

Ἐὰν ὅµως ντραπῆς τοὺς ἀνθρώπους 
 

ἔχασες τὴν εὐκαιρία νὰ ὁµολογήσης 

ς τὸ σταυρό σου. 
Πε ει 

 

θ

 πίστη 
ὸς δὲν 

ἄνανδρους. 
οι καὶ τολ-

ν ὁµολογοῦµε ὅ-
ισκώµαστε. Χριστια-

ησία καὶ θάρρος, ποὺ µὲ 
θὰ ὁµολογοῦµε 

 θὰ προτιµοῦµε νὰ 
 γλώσσα µας, νὰ κό-
 µας, παρὰ νὰ ἀρνη-
ασφηµήσουµε τὸ 

Σ
 

 

 
 στὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ 

-

Ἐὰν ὅµως ντραπῆς τοὺς ἀνθρώπους 
 

ἔχασες τὴν εὐκαιρία νὰ ὁµολογήσης 

ς τὸ σταυρό σου. 
Πε ει 

 

θ

 πίστη 
ὸς δὲν 

ἄνανδρους. 
οι καὶ τολ-

ν ὁµολογοῦµε ὅ-
ισκώµαστε. Χριστια-

ησία καὶ θάρρος, ποὺ µὲ 
θὰ ὁµολογοῦµε 

 θὰ προτιµοῦµε νὰ 
 γλώσσα µας, νὰ κό-
 µας, παρὰ νὰ ἀρνη-
ασφηµήσουµε τὸ 

Σ
 

 

 
ετέπεια καὶ στὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ 

ὰν ναί, τότε ὠµολόγησες τὸ Χριστό. ὰν ναί, τότε ὠµολόγησες τὸ Χριστό. 

καὶ δὲν κάνης τὸ σταυρό σου, τότεκαὶ δὲν κάνης τὸ σταυρό σου, τότε

τὸ Χριστό. Τὸν ἀρνήθηκες. Θέλεις 
καὶ ἄλλες περιπτώσεις ποὺ ἀρνήθη-
κες τὸ Χριστό; Ταξιδεύεις. Ξεκινᾶ 
τὸ αὐτοκίνητο, ὁ σιδηρόδροµος, τὸ 
καράβι, τὸ ἀεροπλάνο. Σὰν χριστια-
νὸς πρέπει νὰ κάνη

τὸ Χριστό. Τὸν ἀρνήθηκες. Θέλεις 
καὶ ἄλλες περιπτώσεις ποὺ ἀρνήθη-
κες τὸ Χριστό; Ταξιδεύεις. Ξεκινᾶ 
τὸ αὐτοκίνητο, ὁ σιδηρόδροµος, τὸ 
καράβι, τὸ ἀεροπλάνο. Σὰν χριστια-
νὸς πρέπει νὰ κάνη

ρνᾶς ἔξω ἀπὸ ἐκκλησία, πρέπ
νὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Ἀλλὰ ἐσὺ
δὲν τὸν κάνεις, γιατί αὐτοὶ ποὺ συν-

ρνᾶς ἔξω ἀπὸ ἐκκλησία, πρέπ
νὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Ἀλλὰ ἐσὺ
δὲν τὸν κάνεις, γιατί αὐτοὶ ποὺ συν-
ταξιδεύουν µαζί σου δὲν κάνουν τὸ 
σταυρό τους καὶ κοροϊδεύουν τὴ 
ρησκεία. Καὶ ἐσὺ ντρέπεσαι καὶ 
βᾶσαι. Ἀρνεῖσαι ἔτσι τὸ 

ταξιδεύουν µαζί σου δὲν κάνουν τὸ 
σταυρό τους καὶ κοροϊδεύουν τὴ 
ρησκεία. Καὶ ἐσὺ ντρέπεσαι καὶ 
βᾶσαι. Ἀρνεῖσαι ἔτσι τὸ φο Χριστό. 

Μικρές, θὰ πῆς, εἶναι οἱ ἀρνήσεις 
τές. Ἀλλὰ ἀπὸ µικρὰ θὰ προχω-

φο Χριστό. 
Μικρές, θὰ πῆς, εἶναι οἱ ἀρνήσεις 

τές. Ἀλλὰ ἀπὸ µικρὰ θὰ προχω-αὐ
 
αὐ
  

 

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

ρήσης στὰ µεγάλα καὶ θὰ καταντή-ρήσης στὰ µεγάλα καὶ θὰ καταντή-
σης νὰ ἀρνηθῆς καὶ αὐτὴ τὴνσης νὰ ἀρνηθῆς καὶ αὐτὴ τὴν
σου. Ἀγαπητοί µου! Ὁ Χριστσου. Ἀγαπητοί µου! Ὁ Χριστ
µᾶς θέλει δειλοὺς καὶ µᾶς θέλει δειλοὺς καὶ 
Θέλει νὰ εἴµαστε γενναῖΘέλει νὰ εἴµαστε γενναῖ
µηροί. Θέλει νὰ τὸµηροί. Θέλει νὰ τὸ
που καὶ νὰ βρπου καὶ νὰ βρ
νοὶ µὲ παρρνοὶ µὲ παρρ
λόγια καὶ µὲ ἔργα λόγια καὶ µὲ ἔργα 
τὸ Χριστὸ καὶτὸ Χριστὸ καὶ
ξερριζώσουν τὴξερριζώσουν τὴ
ψουν τὸ κεφάλιψουν τὸ κεφάλι
θοῦµε καὶ νὰ βλθοῦµε καὶ νὰ βλ
ωτήρα Χριστό. ωτήρα Χριστό. 

Ξ Α Ν Α Κ Τ Υ Π Η Σ Ε  Ξ Α Ν Α Κ Τ Υ Π Η Σ Ε  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴ 9η σελίδα) (Συνέχεια ἀπὸ τὴ 9η σελίδα) 

… βαθµιαία εἰς τὸν ἐθισµὸν καὶ ἴσως… βαθµιαία εἰς τὸν ἐθισµὸν καὶ ἴσως
µµετέπεια καὶ
τὴν ἡρωίνη ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἰσχυρότερα ναρκωτικὰ καὶ ἐξαιτίας 
τῆς ὁποίας ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ θα-
νατο χιλιάδες νέοι ἐδῶ καὶ δεκαετίες. 
Πραγµατικὰ ἀποροῦµε πῶς ἐµεῖς ὡς 
Ἑλληνικὴ κοινωνία ἀνεχόµαστε τέ-
τοιου εἴδους καρικατοῦρες, ὄχι µόνο 
στὸ νὰ ἐκφέρουν ἄποψη, ἀλλὰ νὰ 
καταλαµβάνουν καὶ διοικητικοὺς θώ-
κους (Ὀρθόδ. Τύπος, 12/4/13, σελ.4) 

τὴν ἡρωίνη ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἰσχυρότερα ναρκωτικὰ καὶ ἐξαιτίας 
τῆς ὁποίας ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ θα-
νατο χιλιάδες νέοι ἐδῶ καὶ δεκαετίες. 
Πραγµατικὰ ἀποροῦµε πῶς ἐµεῖς ὡς 
Ἑλληνικὴ κοινωνία ἀνεχόµαστε τέ-
τοιου εἴδους καρικατοῦρες, ὄχι µόνο 
στὸ νὰ ἐκφέρουν ἄποψη, ἀλλὰ νὰ 
καταλαµβάνουν καὶ διοικητικοὺς θώ-
κους (Ὀρθόδ. Τύπος, 12/4/13, σελ.4) 

ηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

Ραφαήλ

 

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 7.00 µ.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀ

-  Μ
ρθοδόξου 

ῶνος, ἸἝδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθ
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ 
Ε-mail: p.rafael@agios

Ἀλτιπαρµά
rafael.gr – Ἐ

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π
πι
. να. , Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶ

      
 (αρ. φυλλ. 48)
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Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία  
π.µ. 7.30 – 10.15 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                         Μ ά ι ο ς  –  Ἰ ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 3  
       

Α Ρ Ν Ε Ι Σ Α Ι  Τ Ο Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ;  
 

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί µου, καλεῖ 
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔρθουν κοντά 
του καὶ νὰ γίνουν ἀκόλουθοί του. 
∆ὲν κάνει καµµιὰ ἐξαίρεσι. Καλεῖ 
χωρὶς νὰ λαµβάνη ὑπ’ ὄψιν καταγω-
γή, ἡλικία, χρῶµα, φυλὴ καὶ ἔθνος. 
Ὅλοι εἶναι δεκτοί. Ἀλλ’ ἐνῶ τοὺς 
καλεῖ, δὲν βιάζει κανένα. ∆ὲν χρησι-
µοποιεῖ τὴ βία, ὅπως οἱ τύρρανοι τοῦ 
κόσµου. Τοὺς καλεῖ 
ἀπὸ ἀγάπη. Μιὰ ἀ-
γάπη πέραντη. Ὅ-
πως ἡ κλώσσα  ποὺ  
βλέπει τὸν κίνδυνο 
κράζει καὶ καλεῖ κο-
ντά της τὰ πουλιά, 
γιὰ  νὰ  τὰ  φυλάξη  
κάτω  ἀπὸ  τὶς  φτε-
ροῦγες της, ἔτσι καὶ ὁ 
Χριστὸς ποὺ θέλει νὰ 
σώση τοὺς ἀνθρώ-
πους τοὺς καλεῖ νὰ 
ἀσφαλισθοῦν κάτω 
ἀπὸ τὸ σταυρό κάτω 
ἀπὸ τὶς παντοδύνα-
µες φτεροῦγες τῆς ἀγάπης του Ἀ-
σφάλεια, χαρά, εἰρήνη καὶ εὐτυχία 
θὰ βροῦν οἱ ἄνθρωποι κοντὰ στὸ 
Χριστό! Ἀλλὰ τρέχουν καὶ πᾶνε ὅ-
λοι στὸ Χριστό; Ὄχι. Λίγοι εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦνε τὴν πρόσκλησή 
του καὶ πηγαίνουν κοντά του. Ἀλλὰ 
καὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς λίγους δὲν µε-
νουν ὅλοι µέχρι τέλος. Ὅταν δοῦν 

ὅτι τὰ συµφέροντά τους ζηµιώνο-
νται, τότε δειλιάζουν καὶ ἀρνοῦνται 
τὸ Χριστό. Ἂς ἀκούσουµε τί λέει ὁ 
Χριστὸς γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν ἀρ-
νοῦνται, γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν 
τὸν ἡρωισµὸ νὰ τὸν ὁµολογοῦν. Φο-
βερὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ 
«ὅποιος θὰ µὲ ὁµολογήση ἐµπρὸς 
στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁµολογή-

σω καὶ ἐγὼ ἐµπρὸς 
στὸν οὐράνιο πατέ-
ρα. Ὅποιος θὰ µ’ ἀρ-
νηθῆ ἐµπρὸς στοὺς 
ἀνθρώπους, θὰ τὸν 
ἀρνηθῶ καὶ ἐγὼ ἐ-
µπρὸς στὸν οὐράνιο 
πατέρα» (Μάτθ. 10, 
32-33) Ἀλλὰ  ἴσως  
κάποιος νὰ πῆ. «Ἐγὼ 
εἶµαι χριστι νός. Βα-
φτίστηκα ὸ ὄνοµα 
τοῦ Χριστοῦ. Ἀγαπῶ 
τὸν Χριστό. Ἐγὼ δὲν 
θυµᾶµαι καµµιὰ πε-
ρίπτωση ὺ νὰ τὸν 

ἔχω ἀρνηθῆ». Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. 
Ἀλλὰ δυστυχῶς, θὰ σοῦ θυµίσω 
µερικὲς περιπτώσεις καὶ θὰ πεισθῆς. 
Ὅταν εἶσαι µόνος σου στὸ σπίτι, 
πρὶν καθήσης στὸ τραπέζι, κάνεις 
τὸ σταυρό σου. ∆ὲν βάζεις µπουκιὰ 
στὸ στόµα σου, χωρὶς νὰ πῆς τὴν 
προσευχή σου. Ἀλλὰ νά, κάποιοι … 
    (Συνέχεια στὴν 12
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