
600.000 Ἕλληνες περνοῦν τὰ σύνο-

 

ρα κάθε µήνα γιὰ νὰ κάνουν τὶς 
υς στὶς γειτονικἀγορές το ὲς χῶρες, 

τῆς βίας, καὶ τῆς εἰρωνεί-

τοῦ Χρισ ὰ φαίνο-

δενιστὲς 
τῶν περα ὺ ἀπει-
λο ; 
Χάθη ὅλοι 

τῆς βίας, καὶ τῆς εἰρωνεί-

τοῦ Χρισ ὰ φαίνο-

δενιστὲς 
τῶν περα ὺ ἀπει-
λο ; 
Χάθη ὅλοι 

ξοδεύοντας κατὰ µέσο ὄρο 50 εὐρώ. 

 

Π Ι Ο  ∆ Υ Ν Α Τ Η  Ε Ι Ν Α Ι  
Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

Οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι 
σταύρωσαν τὸν Χριστό, γιὰ νὰ µὴ 
τοὺς ἀποκαλύψει τὴν ὑποκρισία. Ἡ 
Ρώµη θανάτωσε ἑκατοµµύρια χρι-
στιανοὺς γιὰ νὰ µὴν χάσει τὴν κυρι-
αρχία της. Τὰ ὁλοκληρωτικὰ κάθε-
στῶτα χρησιµοποιοῦν πάντοτε βία, 
γιὰ νὰ ἐπικρατοῦν. Ἀλλὰ κι’ ὁ ἄλ-
λος τρόπος, τῆς εἰρωνείας, εἶναι τὸ 
ἴδιο φρικτός. Εἰρωνεύονται οἱ φαῦ-
λοι τοὺς ἁγνούς. Οἱ «δυνατοί» τοὺς 
ἀδυνάτους. Οἱ «µορφωµένοι» τοὺς 
ἀγραµµάτους. Οἱ µειονεκτικοί τοὺς 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ

 

Θεὸς οὐδαμὴ οὐδαμῶς ἄδικος 
(Πλάτων) 

μετάφραση: Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι 
ποτὲ καθόλου ἄδικος 

ἄλλους, γιὰ νὰ νιώθουν αἰσθήµατα 
ὑπεροχῆς ἀπέναντί τους. Ἂς κατά-
λάβουν, ὅµως, ὅλοι οἱ πολέµιοι ὅτι ἡ 
µανία τοὺς πέφτει στὸ κενό. Ἡ ἀλή-
θεια λάµπει καὶ θὰ λάµπει. Τ’ ἀπο-
τελέσµατα 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

ας εἶναι ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς ἐχθροὺς ας εἶναι ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς ἐχθροὺς 
τοῦ. Προσωριντοῦ. Προσωριν

νται ὅτι κυριαρχοῦν κι’ ἐντυπωσιά-
ζουν. Στὸ τέλος, ὅµως, ἐξευτελίζο-
νται, ὅπως οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φα-
ρισαῖοι. Ποῦ εἶναι οἱ Ἠρώδηδες; Οἱ 
Νέρωνες καὶ οἱ ∆ιοκλητιανοί; Ποῦ 
εἶναι οἱ εἴρωνες καὶ οἱ ἐκβιαστές; 
Ποῦ εἶναι οἱ ἄθεοι καὶ οἱ µη

νται ὅτι κυριαρχοῦν κι’ ἐντυπωσιά-
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εἶναι οἱ εἴρωνες καὶ οἱ ἐκβιαστές; 
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σµένων αἰώνων, ποσµένων αἰώνων, πο
ῦσαν µὲ µανία τὸν Χριστιανισµόῦσαν µὲ µανία τὸν Χριστιανισµό

καν, ὅπως θὰ χαθοῦν καὶ καν, ὅπως θὰ χαθοῦν καὶ 
ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ πολεµοῦν τὸν 
Χριστό. Ὅποιος θέλει νὰ σβήσει τὸ 
φῶς τῆς ἀλήθειας, σβήνει αὐτός. Οἱ 
ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ νικοῦν πά-
ντα. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουν τὸ θάρρος ποὺ 
ἔδειξε ὁ τυφλὸς τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ 
ὁµολογοῦν τὴν ἀλήθεια. Τίποτα δὲν 
εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
Αὐτὴ τελικὰ λάµπει. 
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Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. 

α 7.30 – 10.15 π.µ. 
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Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

υργίὌρθρος – Λειτο

      

 (αρ. φυλλ. 37)
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Π Ι Ο  ∆ Υ Ν Α Τ Η  Ε Ι Ν Α Ι  Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  
 

Τὸ µάτι εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραιότερα 
δῶρα τῆς δηµιουργίας. Ἰδιαίτερα 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ καθρέφτης 
τῆς ψυχῆς του. Μ’ αὐτὰ ἐκφράζει 
τοὺς ἐσωτερικούς του κόσµους, µ’ 
αὐτὰ ἀγκαλιάζει καὶ τὸ ἐξωτερικό 
του σύµπαν. Συναισθήµατα, σχήµα-
τα, µεγέθη, χρώµατα, ὅλα συλλαµ-
βάνονται κι’ ὅλα ἐκφράζονται ἀπὸ 
τὰ µάτια. Μ’ αὐτὰ συλλαµβάνουµε 
τὸ φῶς, µ’ αὐτὰ καὶ τὸ σκοτάδι. Μὲ 
τὰ ἴδια µάτια βλέ-
πουµε τὰ ὕψη καὶ τὰ 
βάθη, τὴν ὑγεία καὶ 
τὴν ἀρρώστια, τὴν 
τιµιότητα  καὶ  τὴν  
φαυλότητα, τὴν πο-
νηρὶα καὶ τὴν ἀθωό-
τητα. Ἀνάλογα µὲ τὸ 
τί µας προσφέρεται 
καὶ πῶς χρησιµοποι-
οῦµε ἐµεῖς τὰ µάτια 
µας. Πάντως, ὅποιος 
στερεῖται τὰ µάτια το
φῶς… εἶναι τυφλός! Ἀσύγκριτη ὅµως 
τύφλωση, ποὺ δυστυχῶς κυριαρχεῖ 
στὴν ἀνθρωπότητα, εἶναι ἡ τύφλω-
ση τῶν παθῶν. Τυφλωµένη ἀπὸ τὰ 
ἄνοµα πάθη της ἡ ἀνθρωπότητα ἀλ-
ληλοσφάζεται συνεχῶς. Ἡ κοινω-
νία ἔχει µεταβληθεῖ σὲ ζούγκλα. Τὸ 
περιβάλλον καταστρέφεται. Ἡ τε-
χνολογία διαστρέφεται. Τὰ ἰδανικὰ 
ποδοπατοῦνται. Οἱ τίµιοι περιφρο-

νοῦνται καὶ χλευάζονται. Ἡ ἀνθρω-
πότητα τυφλὴ πλέον βαδίζει πρὸς 
τὴν αὐτοκαταστροφή της. Γι’ αὐτό, 
ἂν ἡ τύφλωση ἡ σωµατικὴ ἀποτελεῖ 
ἀπώλεια σηµαντική, ἡ τύφλωση ἡ 
πνευµατικὴ ἀποτελεῖ καταστροφὴ 
ὁλοκληρωτική. Εἶναι καιρός, ὅµως, 
ἀκόµη, - ἂν θέλουµε – νὰ σωθοῦµε, 
ν’ ἀνοίξουµε τὰ µάτια µας γιὰ νὰ 
δοῦµε ποῦ πᾶµε. Κι’ ἂς γυρίσουµε 
πάλι στὴν πηγὴ τοῦ φωτός, ποὺ δὲν 

εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν 
Χριστό. Αὐτόν, ποὺ 
ἀναγνώρισε  καὶ  ὁ  
τυφλὸς τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Αὐτὸς µπορεῖ 
νὰ  µᾶς  σώσει  ἀπὸ  
τὴν τύφλωσή µας. Μὲ 
δυὸ  τρόπους  προ-
σπάθησαν οἱ γραµ-
µατεῖς καὶ οἱ φαρι-
σαῖοι νὰ σβήσουν τὸ 
ἐκτυφλωτικὸ  φῶς  
λοῦσε ἕνας πρώην τυ-

φλός. τὴν βία καὶ µὲ τὴν εἰρω-
νεία. Μὲ τὴν βί προσπάθη ν νὰ 
τὸν τροµοκρατήσουν. Μὲ τὴν εἰρω-
νεία νὰ τὸν ἐξευτελίσουν. Καὶ οἱ 
δυὸ  τρόποι  εἶναι  γνωστοὶ  στὴν  
ἱστορία. Χρησιµοποιοῦνται συχνά, 
γιὰ τὴ συσκότιση τῆς ἀλήθειας. Ὁ 
Ἡρώδης µὲ τὴ βία ἀποκεφάλισε τὸν 
Πρόδροµο, γιὰ νὰ µὴν τὸν ἐλέγχει. 

(Συνέχεια στὴν 8

υ στερεῖται τὸ ποὺ ἀκτινοβο
Μὲ 

α σα

η σελίδα) 
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ΚΑΛΟΥΝ ΙΜΑΜΗ∆ΕΣ ΚΑΙ  
ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Λύκειο τῆς Ἀττικῆς ἀπέστειλε ἔγ-
γραφο αἴτηµα στὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας, σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο οἱ µα-
θητὲς τῆς Β΄ τάξεως Λυκείου προ-
κειµένου νὰ ἐµπεδώνουν τὸ Ἰσλὰµ ἢ 
τὸν Ἰουδαϊσµὸ στὰ πλαίσια τοῦ µα-
θήµατος τῆς θρησκειολογίας νὰ ἐπι-
σκέπτωνται ἰσλαµικὰ τεµένη καὶ ἑ-
βραϊκὲς συναγωγές. Προχωροῦν καὶ 
παραπέρα: ζητᾶ τὸ ἐν λόγῳ Λύκειο 
νὰ µποροῦν νὰ προσκαλοῦν ἰµάµη-
δες καὶ ραββίνους, νὰ µπαίνουν στὶς 
σχολικὲς αἴθουσες καὶ νὰ ἀναπτύσ-
σουν τὰ πιστεύω τους γιὰ τὴ θρη-
σκεία τους, ὥστε οἱ µαθητὲς νὰ ἀ-
κοῦν ἀπὸ «πρῶτο χέρι» τὰ πιστεύω 
τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ ὄχι ἀπὸ 
τοὺς «προκατειληµµένους» ὀρθοδό-
ξους θεολόγους. Ἀκούγεται ἀπί-
στευτο, ἀλλὰ εἶναι ἀληθινό: ὁ σχο-
λικὸς σύµβουλος θεολόγων ποὺ ἀ-
νήκει τὸ σχολεῖο αὐτὸ συµφωνεῖ µὲ 
τὸ αἴτηµα τοῦ σχολείου. 
 

ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΝ  ΚΑΙ  
ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟΝ  

 

Σὲ ἑλληνικὴ ἰστοσελίδα δηµοσιεύτη-
κε ἡ εἴδηση πὼς συγκεκριµένη πο-
λύεθνικὴ ἑταιρεία παρασκευῆς τε-
χνητῶν οὐσιῶν ἐνισχυτικῶν γεύσης, 
χρησιµοποιεῖ βλαστοκύτταρα δολο-
φονηµένων ἐµβρύων ἀπὸ ἐκτρώσεις! 
Οἱ καλύτεροι πελάτες τῆς ἐν λόγῳ 
ἑταιρείας εἶναι ἑταιρεῖες παρασκευ-
ῆς ἀναψυκτικῶν, καὶ µάλιστα τύ-
που «κόλα» γλυκῶν πολυτελείας, 
τσικλῶν, φαρµάκων, ἐµβολίων κ.λ.π. 
Μέχρι τώρα γνωρίζαµε πὼς τὰ ἄτυ-
χα ἀθῶα, ἀγρίως δολοφονηµένα ἀγ-
γελούδια, τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τὰ 
ἔκαναν κρέµες προσώπου καὶ σώ-
µατος γιὰ ὀµορφιά, τώρα πληροφο-
ρούµαστε ὅτι τὰ τρῶµε! Ὑπάρχει 

µεγαλύτερη φρίκη ἀπὸ αὐτή; Εἶναι 
γεγονὸς πὼς ὅταν ἀπὸ τὴ ζωή µας 
ἀπουσιάζει ὁ Θεός, τότε ὄχι µόνο 
ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀλλὰ ὁ ἄνθρω-
πος ἐξαχρειώνεται καὶ ξεπέφτει στὸ 
ἐπίπεδο τῶν σπάνιων ἀγρίων καὶ 
αἱµοβόρων θηρίων, ὅπως εἶναι οἱ 
ὕαινες, οἱ ὁποῖες τρῶνε τὰ νεκρὰ νε-
ογνά τους. Ὁ σύγχρονος ἀποστα-
τηµένος καὶ αὐτονοµηµένος ἀπὸ τὸ 
Θεὸ ἄνθρωπος εἶναι θηρίο ἀνήµερο 
καὶ µία ἀπὸ τὶς ἐκφάνσεις του εἶναι 
καὶ ὁ καννιβαλισµός του. 
 

ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΕΒΩΝΤΑΙ 
 

Ὁ ἔνδοξος Στρατηγὸς Μακρυγιάν-
νης, θερµὸς πατριώτης καὶ φλογερὸς 
Χριστιανός, βρέθηκε κάποτε στὸ 
σπίτι του µὲ ἕναν κουστουµαρισµέ-
νο Εὐρωπαῖο, τὸν ὁποῖο ἠθέλησε νὰ 
φιλοξενήση. Τὸ φαγητὸ ἦταν ἕτοι-
µο ,  τὸ  τραπέζι  στρωµένο  καὶ  ὁ  
Στρατηγὸς κάνει νόηµα νὰ σηκω-
θοῦν, νὰ κάνουν προσευχή. Ὁ γα-
λανοφορεµένος Εὐρωπαῖος ἔκανε 
νὰ γελάση. Ὁ Στρατηγὸς δὲν τὰ ἔ-
χασε καὶ τοῦ ἀπηύθυνε τὸν λόγο: 
«Ἀπ’ ἐδῶ µπῆκες, ἀπὸ αὐτοῦ θὰ 
βγής». Ἔξω ἀπὸ ἐδῶ! Ἕως πότε θὰ 
ἀσχηµονῆτε; Ὅταν ἔρχεσθε ἐδῶ θὰ 
σέβεστε ἐµᾶς, τὴν θρησκεία µας, τὴν 
πατρίδα µας µὲ ὅλα τὰ ἤθη καὶ  
ἔθιµα. Ὁ Εὐρωπαῖος ἐξῆλθε τσαλα-
κωµένος, παίρνοντας ἕνα µάθηµα 
καλῆς συµπεριφορᾶς καὶ σεβασµοῦ 
τοῦ τόπου, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν 
ἠθῶν καὶ ἐθίµων παντὸς λαοῦ, ὅσο 
µικρὸς καὶ ἂν φαίνεται. Τὸ µεγα-
λεῖο τῶν λαῶν δὲν κρύβεται στὸ 
ὄνοµα, ἀλλὰ στὶς καρδιὲς αὐτῶν 
ποὺ φέρουν τὸ ὄνοµα καὶ τὴν εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ.  
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Ἡ εὐτυχία εἶναι μιὰ σκάλα ποὺ δὲν 
μπορεῖς νὰ τὴν ὑψώσεις μὲ τὰ 

 χέρια στὶς τσέπες 

 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΑΣΩΝΟΥΣ  

 

Ἐκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στὶς 
11 Μαρτίου µέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κέρκυρα 
«Καποδίστριας» µὲ προσκεκληµένο 
τέκτονα «∆ιδάσκαλον» ὁ ὁποῖος 
καὶ ἔβγαλε λόγο µέσα στὸ Ναὸ γιὰ 
τὰ 200 χρόνια τοῦ «Ἑλληνικοῦ τε-
κτονισµοῦ». Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο βέ-
βαια ἔγινε καὶ ἡ ἐκδήλωση, τόσο ξε-
κάθαρα καὶ τόσο ἀπροκάλυπτα. Εἶ-
πε λοιπὸν µεταξὺ ἄλλων ὁ «Μέγας 
∆ιδάσκαλος» µέσα στὴν Ἐκκλησία 
µας: «Ὁ Ἑλληνικὸς τεκτονισµὸς 
ἑόρτασε µιὰ ἱστορικὴ πορεία 200 
ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του τὸ 1811. 
Ἦταν ἔτσι καθῆκον τῆς ἡγεσίας τοῦ 
τεκτονισµοῦ νὰ προσφέρει τὴ συ-
ναυλία αὐτὴ στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τὴν 
ὁποίαν οὐσιαστικὰ ξεκίνησε ὁ Ἑλ-
ληνικὸς τεκτονισµὸς καὶ ἡ ἵδρυσις 
τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδας». 
Πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ ὑπεύθυ-
νοι  τῆς  βεβήλωσης  Ὀρθοδόξου  
Ναοῦ καὶ νὰ τιµωρηθοῦν παραδει-
γµατικά, σύµφωνα µὲ τὰ ὅσα προ-
βλέπει ἡ Ἐκκλησία µας γιὰ τοὺς αἱ-
ρετικούς. 
 

ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
 

Τὸ σωστὸ κράτος δὲν µένει ἀδιάφο-
ρο οὔτε στὸ ζήτηµα τῆς θρησκείας 
γενικὰ οὔτε ὡς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία 
εἰδικότερα. Τὸ κράτος δὲν ἔχει θεο-
λογία, ἀλλὰ µία ἠθική. Μέσα στὸ 
σωστὸ κράτος, ἡ θρησκεία θεωρεῖ-
ται ὡς µία ἀπὸ τὶς βαθύτερες πνευ-
µατικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συνεπῶς δὲν 
εἶναι µόνον σεβαστή, ἀλλὰ τὴν ὑπε-
ρασπιζόµαστε καὶ τὴν προφυλάσ-
σουµε. Τὸ σωστὸ κράτος δὲν δηµι-
ουργεῖ ἕνα «Θεό» ὅπως θέλησε νὰ 
κάνει ὁ Ροβεσπιέρος. ∆ὲν ζητάει τὸ 
µαταιότερο νὰ τὴν σβήσει ἀπὸ τὶς 

ψυχές, ὅπως κάνει ὁ µπολσεβικι-
σµός. Τὸ σωστὸ κράτος σέβεται τὸν 
Θεό, τὸν ὁποῖο ἡ ἁπλοϊκὴ καὶ πρω-
τόγονη καρδιὰ τοῦ Λαοῦ βλέπει καὶ 
ἐκλιπαρεῖ. 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ  ΤΟΝ  ΧΡΙΣΤΟ  
Ο  ΚΑΣΤΡΟ  

 

Ἡ Κούβα καθιέρωσε τὴν Μεγάλη 
Παρασκευὴ ὡς ἀργία. Εἴδατε τί 
κάνουν τὰ γεράµατα στοὺς «συ-
ντρόφους»; Μέχρι καὶ τὸν Χριστὸ 
ἀνακαλύπτουν ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα 
νὰ παραδώσουν τὸ πνεῦµα. 
 

∆ ΙΩΧΝΟΥΝ   
ΤΟΥΣ  ΧΡ Ι ΣΤ ΙΑΝΟΥΣ   

ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΟΥ∆ΑΝ  
 

Κατὰ τὴ γνώµη τῶν σουδανικῶν 
ἀρχῶν δὲν ἔχουν θέση οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν «µὴ µουσουλµανικῶν» δο-
γµάτων οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποστοῦν διώ-
ξεις καὶ ἀναγκαστικὴ ἀπέλαση. Κα-
τὰ τὰ ἄλλα οἱ ὀρδὲς τῶν λαθροµε-
ταναστῶν µουσουλµάνων ποὺ µπου-
κάρουν στὴν Πατρίδα ΜΑΣ, ἀπαι-
τοῦν δικαιώµατα, τζαµιά, παρατζα-
µιὰ καὶ παραµάγαζα. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  
 

∆εκάδες χιλιάδες Ἕλληνες περνοῦν 
τὰ σύνορα γιὰ νὰ παίξουν στὰ κα-
ζίνο τῶν Σκοπῖων, σύµφωνα µὲ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ περιοδικοῦ «Στρατηγι-
κή»! Ἐτησίως, περίπου 31.500 Ἕλ-
ληνες ταξιδεύουν στὰ Σκόπια καὶ 
ἐνισχύουν µὲ πολλὰ ἑκατοµµύρια 
εὐρὼ τὴν οἰκονοµία τοῦ Νίκολα 
Γκρουέφσκι. Ἡ πλειοψηφία Ἑλλή-
νων «τουριστῶν» προέρχεται ἀπὸ 
τὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικό της 
τάσης εἶναι ὅτι τὴν παραµονὴ τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς συνολικὰ 31.500 
Ἕλληνες ἐπισκέφθηκαν τὰ καζίνο 
τῆς γείτονος χώρας. Ἐπίσης, ἀξίζει 
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 
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Η ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Συνέχεια ἔρχονται στὸ φῶς πολὺ ἐ-
ντυπωσιακὰ στοιχεῖα γιὰ µιὰ ἄλλη 
πραγµατικότητα τῆς Τουρκίας. Ἑ-
κατοντάδες Τοῦρκοι βαπτίζονται 
πλέον Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, χι-
λιάδες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ µεταβαί-
νουν στὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήµα-
τα, ἐνῶ ἐπιφανεῖς Τοῦρκοι παρακο-
λουθοῦν µὲ δέος τὴ Θεία Λειτουρ-
γία. Μάλιστα ἔρευνα τουρκικῆς ἐ-
φηµερίδας κατέγραψε πὼς τὰ τελευ-
ταῖα τρία χρόνια στὴν Τουρκία πω-
λήθηκαν 8.000.000 ἀντίτυπα τῆς Ἁ-
γίας Γραφῆς. Ἄρα εἶναι πολὺ µεγά-
λος ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκεῖ Κρυπτοχρι-
στιανῶν (ὑπολογίζονται 15 – 20 
ἑκατ.). Τί µας θυµίζει αὐτό; Μὰ τὴν 
προφητεία τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰ-
τωλοῦ ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ 1/3 τῶν 
Τούρκων θὰ γίνουν Χριστιανοί. 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

 

Ἡ Κοινοβουλευτικὴ συνέλευση τοῦ 
Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης ἀποφάσι-
σε πρόσφατα µὲ µεγάλη πλειοψη-
φία, ὅτι ἐπιµένει στὴν ἀπαγόρευση 
τῆς εὐθανασίας, τὴν ὁποία θεωρεῖ 
αὐτοκτονία. Συγκεκριµένα ἀναφέ-
ρει ἡ ἀπόφασή του αὐτή: «Ἡ εὐθα-
νασία πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ἀπα-
γορευµένη στὰ κράτη - µέλη ὡς φό-
νος ἐκ προµελέτης , ἔστω κι ἂν  
ὑπάρχει ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀσθε-
νοῦς καὶ ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι ἐνερ-
γητικὸς – λόγου χάριν µὲ µιὰ θανα-
τηφόρα ἔνεση – ἢ παθητικὸς – µὲ ἀ-
φαίρεση τῶν ὑποστηρικτικῶν ὀργά-
νων ἢ διακοπὴ τῆς φαρµακευτικῆς 
καὶ ἄλλης θεραπείας – ». Ἡ ἀπό-
φαση αὐτὴ ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δε-
κτὴ ὡς πολὺ µεγάλη νίκη τῆς Εὐρώ-
πης ὑπὲρ τῆς προστασίας τῆς ζωῆς 

καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. 
Τοὺς µόνους ποὺ ἀπογοήτευσε εἶναι 
κάποιους ὑλιστὲς – θορυβώδεις 
µειοψηφίες, οἱ ὁποῖοι κάνουν τὰ 
πάντα προκειµένου νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ 
εὐθανασία στὴν Ἀµερικὴ καὶ στὴν 
Εὐρώπη. Ὑπόψη ὅτι τὸ Συµβούλιο 
τῆς Εὐρώπης ἀπαρτίζουν βουλευτὲς 
ἀπὸ 47 κράτη, δηλαδὴ 20 περισ-
σότερα αὐτῶν τῆς Ε.Ε. Ἡ Εὐθανα-
σία ὡς «ὑποβοηθούµενη αὐτοκτο-
νία» ποὺ εἶναι, δὲν παύει νὰ ἀντι-
στρατεύεται τὸ δικαίωµα σ’ αὐτὴ 
τὴν ἴδια τη ζωή. Προέρχεται ἀπὸ 
τὸν ὠφελιµιστικό, µηδενιστικὸ καὶ 
ὑλιστικὸ τρόπο ζωῆς καὶ ἀποβλέπει 
σὲ µιὰ κοινωνία ἀπάνθρωπη καὶ 
χωρὶς οἶκτο. Ἡ εὐθανασία δὲν εἶναι 
ἡ ἀντίληψη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων 
ποὺ λειτουργοῦν ὡς Uπρόσωπα U, ἀλ-
λὰ ἐκείνων ποὺ δροῦν ὡς Uἄτοµα U. 
Ἐκεῖνο δὲ ποὺ ἐνδιαφέρει τὰ «ἄτο-
µα» εἶναι ἡ δική τους καλοπέραση, 
τὰ συµφέροντα καὶ ὁ ἑαυτούλης 
τους καὶ ποτὲ ἡ ζωὴ τῶν ἄλλων. Οἱ 
«ἄλλοι» εἶναι γι’ αὐτοὺς ἡ δυστυχία 
τους, ὅταν δὲν εἶναι ὑγιεῖς καὶ τοὺς 
ἐπιβαρύνουν. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό, µὲ 
διάφορους λόγους καὶ προσχήµατα, 
θέλουν νὰ τοὺς «ξεφορτωθοῦν» ἀ-
κόµη κι’ ἂν εἶναι συγγενικὰ τοὺς 
πρόσωπα (γονεῖς, σύζυγοι, παιδιὰ 
κ.λ.π.) Ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ ἐνδιαφερ-
θοῦν γι’ αὐτούς, ὅταν καὶ γιὰ τοὺς 
ἑαυτοὺς τοὺς κάνουν τελικὰ τὸ ἴδιο; 
Καὶ τί σύµπτωση! Τὰ «ἄτοµα» αὐτὰ 
ἔχουν τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις καὶ γιὰ τὴ 
σύλληψη καὶ τὴν κυοφορία τοῦ ἀν-
θρώπου, γι’ αὐτὸ καὶ ἐµφοροῦνται 
ἀπὸ ἀνάλογες φιλοσοφίες ὄχι µόνο 
γιὰ τὴν εὐθανασία, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν ἄµβλωση. Καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἀντιλήψεις τοὺς τὶς προβάλλουν ὡς 
δικαιώµατα τοῦ ἀνθρώπου τάχα, ὡς 
δῆθεν ἐλευθερίες. 
 

 

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ  
 

Κάποτε, ἦταν µιὰ τετραµελὴς οἰκο-
γένεια, οἱ γονεῖς µὲ τὰ δυὸ µικρὰ 
παιδάκια τους. Ζοῦσαν ὑποφερτά, 
ἀλλὰ µακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἦλθε, 
λοιπόν, τὸ πρῶτο χτύπηµα γιὰ νὰ 
συνέλθουν. Ἀλλὰ παρ’ ὅλο ποὺ αὐ-
τὸ τὸ κτύπηµα ἦταν µεγάλο καὶ 
πάλι δὲν σκέφθηκαν τὸν Θεό. ∆η-
λαδὴ τί ἔγινε; Ἀρρώστησε ὁ ἄν-
δρας, ὁ πατέρας. Καὶ δυστυχῶς, 
ὅσο περισσότερο τὰ βάζανε µὲ τὸν 
Θεό, τόσο χειροτέρευε καὶ ἡ κα-
τάστασίς του καὶ πήγαινε πρὸς τὸν 
τάφο. Μαζὶ µὲ τοὺς γιατρούς, ποὺ 
δὲν κάµανε τίποτε, ἐπισκέφθηκε 
τὴν οἰκογένεια καὶ ὁ παπὰς τῆς 
ἐνορίας. Τοὺς µίλησε ὁ καλὸς ἐκεῖ-
νος παππούλης καὶ τοὺς εἶπε ὅτι 
αὐτὸ εἶναι µιὰ προειδοποίηση τοῦ 
Θεοῦ, γιατί ὀκτὼ χρόνια παντρεµ-
µένοι, µιὰ φορὰ δὲν πῆγαν στὴν 
ἐκκλησία, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ παιδιὰ 
τοὺς ἔστειλαν. Αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία 
τοὺς ἔπρεπε νὰ τελειώση. Ἡ σω-
τηρία τῆς οἰκογένειάς σας, τοὺς 
εἶπε ὁ ἐν λόγῳ ἱερεὺς θὰ ἔρθη µὲ τὸ 
µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως, τῆς 
µετανοίας καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας. 
Καὶ κατόπιν πολλῆς προσευχῆς, ὁ 
Θεός, ἂν εἶναι γιὰ τὸ καλὸ ὅλων 
σας, θὰ χαρίση καὶ τὴν ὑγεία στὸν 
πατέρα καὶ προστάτη τοῦ σπιτιοῦ 
σας. ∆ιότι ἐκεῖ ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ 
φθάση ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ µόνος του, 
φθάνει διὰ τῆς προσευχῆς καὶ µά-
λιστα διὰ τῆς πίστεως µπορεῖ νὰ 
ἀναστήση καὶ νεκρούς. Τ’ ἄκουσε 
ὅλα αὐτὰ ἡ γυναίκα καὶ ἀµέσως 
γονατίζει καὶ πρὸς µεγάλη ἔκπληξη 
τοῦ ἱερέως εἶπε τὰ ἑξῆς προσευ-
χόµενη: - Θεέ µου, δὲν Σὲ ἱκετεύω, 
µὰ ἀπαιτῶ νὰ µοῦ χαρίσης τὸν 
ἄνδρα µου, ποὺ εἶναι ἡ ζωή µου, ἡ 
χαρά µου, ἡ εὐτυχία µου, τὸ µέλλον 

µου, τὸ πᾶν. Θέλω νὰ τὸν σώσεις 
γιὰ µένα καὶ γιὰ τὰ παιδιά µου καὶ 
ὕστερα θὰ ἐξοµολογηθοῦµε καὶ θὰ 
κάνουµε ὅ,τι πρέπει. Πρῶτα ὅµως 
ἀπαιτῶ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνδρός µου. 
Ὁ εὐλαβὴς ἐκεῖνος κληρικὸς προ-
σπάθησε νὰ τὴν πείση ὅτι στὸν Θεὸ 
δὲν βάζουµε ὅρους καὶ πολὺ πε-
ρισσότερο δὲν θὰ ζητᾶµε ἐκεῖνο 
ποὺ θέλουµε ἐµεῖς, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ 
θέλει Αὐτός, διότι µόνον Ἐκεῖνος 
γνωρίζει καλύτερα ἀπό µας ὄχι 
µόνο τὸν ἑαυτό µας καὶ τὸ µέλλον 
µας, ἀλλὰ καὶ τί θὰ εἶναι σωτήριο 
γιὰ τὴν ψυχή µας. Ἡ γυναίκα ὅµως 
δὲν ἤθελε νὰ καταλάβη καὶ συνέ-
χισε καὶ τὶς κατοπινὲς µέρες νὰ 
προσεύχεται µὲ τὸν ἴδιο ἐγωιστικὸ 
καὶ ἀλαζονικὸ τρόπο. Παραδόξως, 
ὁ ἄνδρας της ἔγινε καλά, καὶ αὐτὸ 
ἴσως γιὰ νὰ δείξη τὴν δύναµη καὶ 
τὴν σοφίαν Του ὁ Κύριος. Ἡ γυ-
ναίκα, τί λέτε; Θυµήθηκε τί ἔλεγε 
στὴν προσευχή της; Ὄχι! Τὰ ξέχασε 
ὅλα. Καὶ ξανάρχισαν πάλι τὴ ζωή 
τους, στὸν ἴδιο ρυθµὸ τῆς ἀδια-
φορίας καὶ τῆς ἀνοµίας. Ἕνα βρά-
δυ ὅµως, ὕστερα ἀπὸ πέντε χρόνια, 
ἐπέστρεψε ὁ ἄνδρας «σκνίπα» στὸ 
µεθύσι, λογοµάχησε µὲ τὴν γυναίκα 
του καὶ σὲ µιὰ στιγµὴ ἁρπάζει ἕνα 
µεγάλο  ψαλίδι ποὺ βρισκόταν  
πάνω στὸ τραπέζι καὶ σφάζει τὴ 
γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του, 
ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐπέµβουν. 
Ὅταν συνῆλθε καὶ διαπίστωσε τί 
ἔκαµε, µὲ τὸ ἴδιο τὸ ψαλίδι αὐτο-
κτόνησε τρυπώντας τὴν καρδιά 
του. Εἶχε ἢ δὲν εἶχε δίκιο ὁ ἱερεὺς 
ἐκεῖνος, ὅταν ἔλεγε πὼς ὁ Θεὸς 
γνωρίζει καλύτερα ἀπό µας αὐτὰ 
ποὺ χρειαζόµαστε γιὰ τὴ ζωὴ καὶ 
γιὰ τὴν ψυχή µας. 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 



ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ    
ΡΑΦΑΗΛ ,     Ν ΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑ Ι   Ε Ι ΡΗΝΗΣ  

ΤΗΝ  ΤΡ ΙΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  
 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις
τῶν νεοφανῶν ἐνδόξων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ
Εἰρήνης ἐπὶ τῇ µνήµῃ τοῦ Μαρτυρίου τους, ἀνήµερα τῆς
Τρίτης τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 1463. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐφέτος,
οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν στὸν νέο, ὑπὸ ἀνέγερσιν
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀδελφότητός µας πρὸς δόξαν τῶν Τιµωµένων 
Ἁγίων της Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Ἔτσι, ὁ νέο-
ἀνεγειρόµενος Ἱερὸς Ναὸς ἐλειτούργησε διὰ πρώτη φορά,
στὴν ἐπέτειο τῆς Ἱερᾶς Μνήµης τοῦ Μαρτυρίου τῶν Ἁγίων.
Τὴ ∆ευτέρα 16 Ἀπριλίου, παραµονὴ τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέσθη
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας Μητροπο-
λίτου Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κυρίλλου,
παρουσίᾳ Ἱερέων τῆς καθ' ἡµάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς
καὶ πλήθους πιστῶν. Τὴν Τρίτη 17 Ἀπριλίου, ἀνήµερα τῆς
Ἑορτῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦ-
ντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας κ.κ. Κυρίλλου,
καθὼς καὶ Ἀρτοκλασία. Ἐνῶ τὸ ἑσπέρας, ἐτελέσθη Παρά-
κλησις στοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ ἐτέθη
σὲ προσκύνηση τεµάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λοµάρτυρος Ραφαήλ. Ἅπασες οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἐτελέ-
σθησαν κατανυκτικά, ἀλλὰ καὶ χαρµόσυνα, ὅπως ἁρµόζει
στὴν Ἀναστάσιµη ἀτµόσφαιρα τῶν ἡµερῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν
ἀνάµνηση τοῦ Μαρτυρίου τῶν τιµωµένων Ἁγίων, ποὺ ἀπο-
τελεῖ πηγὴ αἰώνιας καὶ ἔνδοξης χαρᾶς διὰ τοὺς Μάρτυρες
καὶ ὅσους τοὺς εὐλαβοῦνται καὶ τοὺς τιµοῦν.  

Πλῆθος πιστῶν



 

Η ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Συνέχεια ἔρχονται στὸ φῶς πολὺ ἐ-
ντυπωσιακὰ στοιχεῖα γιὰ µιὰ ἄλλη 
πραγµατικότητα τῆς Τουρκίας. Ἑ-
κατοντάδες Τοῦρκοι βαπτίζονται 
πλέον Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, χι-
λιάδες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ µεταβαί-
νουν στὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήµα-
τα, ἐνῶ ἐπιφανεῖς Τοῦρκοι παρακο-
λουθοῦν µὲ δέος τὴ Θεία Λειτουρ-
γία. Μάλιστα ἔρευνα τουρκικῆς ἐ-
φηµερίδας κατέγραψε πὼς τὰ τελευ-
ταῖα τρία χρόνια στὴν Τουρκία πω-
λήθηκαν 8.000.000 ἀντίτυπα τῆς Ἁ-
γίας Γραφῆς. Ἄρα εἶναι πολὺ µεγά-
λος ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκεῖ Κρυπτοχρι-
στιανῶν (ὑπολογίζονται 15 – 20 
ἑκατ.). Τί µας θυµίζει αὐτό; Μὰ τὴν 
προφητεία τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰ-
τωλοῦ ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ 1/3 τῶν 
Τούρκων θὰ γίνουν Χριστιανοί. 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

 

Ἡ Κοινοβουλευτικὴ συνέλευση τοῦ 
Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης ἀποφάσι-
σε πρόσφατα µὲ µεγάλη πλειοψη-
φία, ὅτι ἐπιµένει στὴν ἀπαγόρευση 
τῆς εὐθανασίας, τὴν ὁποία θεωρεῖ 
αὐτοκτονία. Συγκεκριµένα ἀναφέ-
ρει ἡ ἀπόφασή του αὐτή: «Ἡ εὐθα-
νασία πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ἀπα-
γορευµένη στὰ κράτη - µέλη ὡς φό-
νος ἐκ προµελέτης , ἔστω κι ἂν  
ὑπάρχει ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀσθε-
νοῦς καὶ ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι ἐνερ-
γητικὸς – λόγου χάριν µὲ µιὰ θανα-
τηφόρα ἔνεση – ἢ παθητικὸς – µὲ ἀ-
φαίρεση τῶν ὑποστηρικτικῶν ὀργά-
νων ἢ διακοπὴ τῆς φαρµακευτικῆς 
καὶ ἄλλης θεραπείας – ». Ἡ ἀπό-
φαση αὐτὴ ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δε-
κτὴ ὡς πολὺ µεγάλη νίκη τῆς Εὐρώ-
πης ὑπὲρ τῆς προστασίας τῆς ζωῆς 

καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. 
Τοὺς µόνους ποὺ ἀπογοήτευσε εἶναι 
κάποιους ὑλιστὲς – θορυβώδεις 
µειοψηφίες, οἱ ὁποῖοι κάνουν τὰ 
πάντα προκειµένου νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ 
εὐθανασία στὴν Ἀµερικὴ καὶ στὴν 
Εὐρώπη. Ὑπόψη ὅτι τὸ Συµβούλιο 
τῆς Εὐρώπης ἀπαρτίζουν βουλευτὲς 
ἀπὸ 47 κράτη, δηλαδὴ 20 περισ-
σότερα αὐτῶν τῆς Ε.Ε. Ἡ Εὐθανα-
σία ὡς «ὑποβοηθούµενη αὐτοκτο-
νία» ποὺ εἶναι, δὲν παύει νὰ ἀντι-
στρατεύεται τὸ δικαίωµα σ’ αὐτὴ 
τὴν ἴδια τη ζωή. Προέρχεται ἀπὸ 
τὸν ὠφελιµιστικό, µηδενιστικὸ καὶ 
ὑλιστικὸ τρόπο ζωῆς καὶ ἀποβλέπει 
σὲ µιὰ κοινωνία ἀπάνθρωπη καὶ 
χωρὶς οἶκτο. Ἡ εὐθανασία δὲν εἶναι 
ἡ ἀντίληψη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων 
ποὺ λειτουργοῦν ὡς Uπρόσωπα U, ἀλ-
λὰ ἐκείνων ποὺ δροῦν ὡς Uἄτοµα U. 
Ἐκεῖνο δὲ ποὺ ἐνδιαφέρει τὰ «ἄτο-
µα» εἶναι ἡ δική τους καλοπέραση, 
τὰ συµφέροντα καὶ ὁ ἑαυτούλης 
τους καὶ ποτὲ ἡ ζωὴ τῶν ἄλλων. Οἱ 
«ἄλλοι» εἶναι γι’ αὐτοὺς ἡ δυστυχία 
τους, ὅταν δὲν εἶναι ὑγιεῖς καὶ τοὺς 
ἐπιβαρύνουν. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό, µὲ 
διάφορους λόγους καὶ προσχήµατα, 
θέλουν νὰ τοὺς «ξεφορτωθοῦν» ἀ-
κόµη κι’ ἂν εἶναι συγγενικὰ τοὺς 
πρόσωπα (γονεῖς, σύζυγοι, παιδιὰ 
κ.λ.π.) Ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ ἐνδιαφερ-
θοῦν γι’ αὐτούς, ὅταν καὶ γιὰ τοὺς 
ἑαυτοὺς τοὺς κάνουν τελικὰ τὸ ἴδιο; 
Καὶ τί σύµπτωση! Τὰ «ἄτοµα» αὐτὰ 
ἔχουν τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις καὶ γιὰ τὴ 
σύλληψη καὶ τὴν κυοφορία τοῦ ἀν-
θρώπου, γι’ αὐτὸ καὶ ἐµφοροῦνται 
ἀπὸ ἀνάλογες φιλοσοφίες ὄχι µόνο 
γιὰ τὴν εὐθανασία, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν ἄµβλωση. Καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἀντιλήψεις τοὺς τὶς προβάλλουν ὡς 
δικαιώµατα τοῦ ἀνθρώπου τάχα, ὡς 
δῆθεν ἐλευθερίες. 
 

 

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ  
 

Κάποτε, ἦταν µιὰ τετραµελὴς οἰκο-
γένεια, οἱ γονεῖς µὲ τὰ δυὸ µικρὰ 
παιδάκια τους. Ζοῦσαν ὑποφερτά, 
ἀλλὰ µακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἦλθε, 
λοιπόν, τὸ πρῶτο χτύπηµα γιὰ νὰ 
συνέλθουν. Ἀλλὰ παρ’ ὅλο ποὺ αὐ-
τὸ τὸ κτύπηµα ἦταν µεγάλο καὶ 
πάλι δὲν σκέφθηκαν τὸν Θεό. ∆η-
λαδὴ τί ἔγινε; Ἀρρώστησε ὁ ἄν-
δρας, ὁ πατέρας. Καὶ δυστυχῶς, 
ὅσο περισσότερο τὰ βάζανε µὲ τὸν 
Θεό, τόσο χειροτέρευε καὶ ἡ κα-
τάστασίς του καὶ πήγαινε πρὸς τὸν 
τάφο. Μαζὶ µὲ τοὺς γιατρούς, ποὺ 
δὲν κάµανε τίποτε, ἐπισκέφθηκε 
τὴν οἰκογένεια καὶ ὁ παπὰς τῆς 
ἐνορίας. Τοὺς µίλησε ὁ καλὸς ἐκεῖ-
νος παππούλης καὶ τοὺς εἶπε ὅτι 
αὐτὸ εἶναι µιὰ προειδοποίηση τοῦ 
Θεοῦ, γιατί ὀκτὼ χρόνια παντρεµ-
µένοι, µιὰ φορὰ δὲν πῆγαν στὴν 
ἐκκλησία, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ παιδιὰ 
τοὺς ἔστειλαν. Αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία 
τοὺς ἔπρεπε νὰ τελειώση. Ἡ σω-
τηρία τῆς οἰκογένειάς σας, τοὺς 
εἶπε ὁ ἐν λόγῳ ἱερεὺς θὰ ἔρθη µὲ τὸ 
µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως, τῆς 
µετανοίας καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας. 
Καὶ κατόπιν πολλῆς προσευχῆς, ὁ 
Θεός, ἂν εἶναι γιὰ τὸ καλὸ ὅλων 
σας, θὰ χαρίση καὶ τὴν ὑγεία στὸν 
πατέρα καὶ προστάτη τοῦ σπιτιοῦ 
σας. ∆ιότι ἐκεῖ ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ 
φθάση ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ µόνος του, 
φθάνει διὰ τῆς προσευχῆς καὶ µά-
λιστα διὰ τῆς πίστεως µπορεῖ νὰ 
ἀναστήση καὶ νεκρούς. Τ’ ἄκουσε 
ὅλα αὐτὰ ἡ γυναίκα καὶ ἀµέσως 
γονατίζει καὶ πρὸς µεγάλη ἔκπληξη 
τοῦ ἱερέως εἶπε τὰ ἑξῆς προσευ-
χόµενη: - Θεέ µου, δὲν Σὲ ἱκετεύω, 
µὰ ἀπαιτῶ νὰ µοῦ χαρίσης τὸν 
ἄνδρα µου, ποὺ εἶναι ἡ ζωή µου, ἡ 
χαρά µου, ἡ εὐτυχία µου, τὸ µέλλον 

µου, τὸ πᾶν. Θέλω νὰ τὸν σώσεις 
γιὰ µένα καὶ γιὰ τὰ παιδιά µου καὶ 
ὕστερα θὰ ἐξοµολογηθοῦµε καὶ θὰ 
κάνουµε ὅ,τι πρέπει. Πρῶτα ὅµως 
ἀπαιτῶ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνδρός µου. 
Ὁ εὐλαβὴς ἐκεῖνος κληρικὸς προ-
σπάθησε νὰ τὴν πείση ὅτι στὸν Θεὸ 
δὲν βάζουµε ὅρους καὶ πολὺ πε-
ρισσότερο δὲν θὰ ζητᾶµε ἐκεῖνο 
ποὺ θέλουµε ἐµεῖς, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ 
θέλει Αὐτός, διότι µόνον Ἐκεῖνος 
γνωρίζει καλύτερα ἀπό µας ὄχι 
µόνο τὸν ἑαυτό µας καὶ τὸ µέλλον 
µας, ἀλλὰ καὶ τί θὰ εἶναι σωτήριο 
γιὰ τὴν ψυχή µας. Ἡ γυναίκα ὅµως 
δὲν ἤθελε νὰ καταλάβη καὶ συνέ-
χισε καὶ τὶς κατοπινὲς µέρες νὰ 
προσεύχεται µὲ τὸν ἴδιο ἐγωιστικὸ 
καὶ ἀλαζονικὸ τρόπο. Παραδόξως, 
ὁ ἄνδρας της ἔγινε καλά, καὶ αὐτὸ 
ἴσως γιὰ νὰ δείξη τὴν δύναµη καὶ 
τὴν σοφίαν Του ὁ Κύριος. Ἡ γυ-
ναίκα, τί λέτε; Θυµήθηκε τί ἔλεγε 
στὴν προσευχή της; Ὄχι! Τὰ ξέχασε 
ὅλα. Καὶ ξανάρχισαν πάλι τὴ ζωή 
τους, στὸν ἴδιο ρυθµὸ τῆς ἀδια-
φορίας καὶ τῆς ἀνοµίας. Ἕνα βρά-
δυ ὅµως, ὕστερα ἀπὸ πέντε χρόνια, 
ἐπέστρεψε ὁ ἄνδρας «σκνίπα» στὸ 
µεθύσι, λογοµάχησε µὲ τὴν γυναίκα 
του καὶ σὲ µιὰ στιγµὴ ἁρπάζει ἕνα 
µεγάλο  ψαλίδι ποὺ βρισκόταν  
πάνω στὸ τραπέζι καὶ σφάζει τὴ 
γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του, 
ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐπέµβουν. 
Ὅταν συνῆλθε καὶ διαπίστωσε τί 
ἔκαµε, µὲ τὸ ἴδιο τὸ ψαλίδι αὐτο-
κτόνησε τρυπώντας τὴν καρδιά 
του. Εἶχε ἢ δὲν εἶχε δίκιο ὁ ἱερεὺς 
ἐκεῖνος, ὅταν ἔλεγε πὼς ὁ Θεὸς 
γνωρίζει καλύτερα ἀπό µας αὐτὰ 
ποὺ χρειαζόµαστε γιὰ τὴ ζωὴ καὶ 
γιὰ τὴν ψυχή µας. 
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ΚΑΛΟΥΝ ΙΜΑΜΗ∆ΕΣ ΚΑΙ  
ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Λύκειο τῆς Ἀττικῆς ἀπέστειλε ἔγ-
γραφο αἴτηµα στὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας, σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο οἱ µα-
θητὲς τῆς Β΄ τάξεως Λυκείου προ-
κειµένου νὰ ἐµπεδώνουν τὸ Ἰσλὰµ ἢ 
τὸν Ἰουδαϊσµὸ στὰ πλαίσια τοῦ µα-
θήµατος τῆς θρησκειολογίας νὰ ἐπι-
σκέπτωνται ἰσλαµικὰ τεµένη καὶ ἑ-
βραϊκὲς συναγωγές. Προχωροῦν καὶ 
παραπέρα: ζητᾶ τὸ ἐν λόγῳ Λύκειο 
νὰ µποροῦν νὰ προσκαλοῦν ἰµάµη-
δες καὶ ραββίνους, νὰ µπαίνουν στὶς 
σχολικὲς αἴθουσες καὶ νὰ ἀναπτύσ-
σουν τὰ πιστεύω τους γιὰ τὴ θρη-
σκεία τους, ὥστε οἱ µαθητὲς νὰ ἀ-
κοῦν ἀπὸ «πρῶτο χέρι» τὰ πιστεύω 
τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ ὄχι ἀπὸ 
τοὺς «προκατειληµµένους» ὀρθοδό-
ξους θεολόγους. Ἀκούγεται ἀπί-
στευτο, ἀλλὰ εἶναι ἀληθινό: ὁ σχο-
λικὸς σύµβουλος θεολόγων ποὺ ἀ-
νήκει τὸ σχολεῖο αὐτὸ συµφωνεῖ µὲ 
τὸ αἴτηµα τοῦ σχολείου. 
 

ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΝ  ΚΑΙ  
ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟΝ  

 

Σὲ ἑλληνικὴ ἰστοσελίδα δηµοσιεύτη-
κε ἡ εἴδηση πὼς συγκεκριµένη πο-
λύεθνικὴ ἑταιρεία παρασκευῆς τε-
χνητῶν οὐσιῶν ἐνισχυτικῶν γεύσης, 
χρησιµοποιεῖ βλαστοκύτταρα δολο-
φονηµένων ἐµβρύων ἀπὸ ἐκτρώσεις! 
Οἱ καλύτεροι πελάτες τῆς ἐν λόγῳ 
ἑταιρείας εἶναι ἑταιρεῖες παρασκευ-
ῆς ἀναψυκτικῶν, καὶ µάλιστα τύ-
που «κόλα» γλυκῶν πολυτελείας, 
τσικλῶν, φαρµάκων, ἐµβολίων κ.λ.π. 
Μέχρι τώρα γνωρίζαµε πὼς τὰ ἄτυ-
χα ἀθῶα, ἀγρίως δολοφονηµένα ἀγ-
γελούδια, τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τὰ 
ἔκαναν κρέµες προσώπου καὶ σώ-
µατος γιὰ ὀµορφιά, τώρα πληροφο-
ρούµαστε ὅτι τὰ τρῶµε! Ὑπάρχει 

µεγαλύτερη φρίκη ἀπὸ αὐτή; Εἶναι 
γεγονὸς πὼς ὅταν ἀπὸ τὴ ζωή µας 
ἀπουσιάζει ὁ Θεός, τότε ὄχι µόνο 
ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀλλὰ ὁ ἄνθρω-
πος ἐξαχρειώνεται καὶ ξεπέφτει στὸ 
ἐπίπεδο τῶν σπάνιων ἀγρίων καὶ 
αἱµοβόρων θηρίων, ὅπως εἶναι οἱ 
ὕαινες, οἱ ὁποῖες τρῶνε τὰ νεκρὰ νε-
ογνά τους. Ὁ σύγχρονος ἀποστα-
τηµένος καὶ αὐτονοµηµένος ἀπὸ τὸ 
Θεὸ ἄνθρωπος εἶναι θηρίο ἀνήµερο 
καὶ µία ἀπὸ τὶς ἐκφάνσεις του εἶναι 
καὶ ὁ καννιβαλισµός του. 
 

ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΕΒΩΝΤΑΙ 
 

Ὁ ἔνδοξος Στρατηγὸς Μακρυγιάν-
νης, θερµὸς πατριώτης καὶ φλογερὸς 
Χριστιανός, βρέθηκε κάποτε στὸ 
σπίτι του µὲ ἕναν κουστουµαρισµέ-
νο Εὐρωπαῖο, τὸν ὁποῖο ἠθέλησε νὰ 
φιλοξενήση. Τὸ φαγητὸ ἦταν ἕτοι-
µο ,  τὸ  τραπέζι  στρωµένο  καὶ  ὁ  
Στρατηγὸς κάνει νόηµα νὰ σηκω-
θοῦν, νὰ κάνουν προσευχή. Ὁ γα-
λανοφορεµένος Εὐρωπαῖος ἔκανε 
νὰ γελάση. Ὁ Στρατηγὸς δὲν τὰ ἔ-
χασε καὶ τοῦ ἀπηύθυνε τὸν λόγο: 
«Ἀπ’ ἐδῶ µπῆκες, ἀπὸ αὐτοῦ θὰ 
βγής». Ἔξω ἀπὸ ἐδῶ! Ἕως πότε θὰ 
ἀσχηµονῆτε; Ὅταν ἔρχεσθε ἐδῶ θὰ 
σέβεστε ἐµᾶς, τὴν θρησκεία µας, τὴν 
πατρίδα µας µὲ ὅλα τὰ ἤθη καὶ  
ἔθιµα. Ὁ Εὐρωπαῖος ἐξῆλθε τσαλα-
κωµένος, παίρνοντας ἕνα µάθηµα 
καλῆς συµπεριφορᾶς καὶ σεβασµοῦ 
τοῦ τόπου, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν 
ἠθῶν καὶ ἐθίµων παντὸς λαοῦ, ὅσο 
µικρὸς καὶ ἂν φαίνεται. Τὸ µεγα-
λεῖο τῶν λαῶν δὲν κρύβεται στὸ 
ὄνοµα, ἀλλὰ στὶς καρδιὲς αὐτῶν 
ποὺ φέρουν τὸ ὄνοµα καὶ τὴν εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ.  
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Ἡ εὐτυχία εἶναι μιὰ σκάλα ποὺ δὲν 
μπορεῖς νὰ τὴν ὑψώσεις μὲ τὰ 

 χέρια στὶς τσέπες 

 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΑΣΩΝΟΥΣ  

 

Ἐκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στὶς 
11 Μαρτίου µέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κέρκυρα 
«Καποδίστριας» µὲ προσκεκληµένο 
τέκτονα «∆ιδάσκαλον» ὁ ὁποῖος 
καὶ ἔβγαλε λόγο µέσα στὸ Ναὸ γιὰ 
τὰ 200 χρόνια τοῦ «Ἑλληνικοῦ τε-
κτονισµοῦ». Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο βέ-
βαια ἔγινε καὶ ἡ ἐκδήλωση, τόσο ξε-
κάθαρα καὶ τόσο ἀπροκάλυπτα. Εἶ-
πε λοιπὸν µεταξὺ ἄλλων ὁ «Μέγας 
∆ιδάσκαλος» µέσα στὴν Ἐκκλησία 
µας: «Ὁ Ἑλληνικὸς τεκτονισµὸς 
ἑόρτασε µιὰ ἱστορικὴ πορεία 200 
ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του τὸ 1811. 
Ἦταν ἔτσι καθῆκον τῆς ἡγεσίας τοῦ 
τεκτονισµοῦ νὰ προσφέρει τὴ συ-
ναυλία αὐτὴ στὴν Κέρκυρα ἀπὸ τὴν 
ὁποίαν οὐσιαστικὰ ξεκίνησε ὁ Ἑλ-
ληνικὸς τεκτονισµὸς καὶ ἡ ἵδρυσις 
τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδας». 
Πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ ὑπεύθυ-
νοι  τῆς  βεβήλωσης  Ὀρθοδόξου  
Ναοῦ καὶ νὰ τιµωρηθοῦν παραδει-
γµατικά, σύµφωνα µὲ τὰ ὅσα προ-
βλέπει ἡ Ἐκκλησία µας γιὰ τοὺς αἱ-
ρετικούς. 
 

ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
 

Τὸ σωστὸ κράτος δὲν µένει ἀδιάφο-
ρο οὔτε στὸ ζήτηµα τῆς θρησκείας 
γενικὰ οὔτε ὡς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία 
εἰδικότερα. Τὸ κράτος δὲν ἔχει θεο-
λογία, ἀλλὰ µία ἠθική. Μέσα στὸ 
σωστὸ κράτος, ἡ θρησκεία θεωρεῖ-
ται ὡς µία ἀπὸ τὶς βαθύτερες πνευ-
µατικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συνεπῶς δὲν 
εἶναι µόνον σεβαστή, ἀλλὰ τὴν ὑπε-
ρασπιζόµαστε καὶ τὴν προφυλάσ-
σουµε. Τὸ σωστὸ κράτος δὲν δηµι-
ουργεῖ ἕνα «Θεό» ὅπως θέλησε νὰ 
κάνει ὁ Ροβεσπιέρος. ∆ὲν ζητάει τὸ 
µαταιότερο νὰ τὴν σβήσει ἀπὸ τὶς 

ψυχές, ὅπως κάνει ὁ µπολσεβικι-
σµός. Τὸ σωστὸ κράτος σέβεται τὸν 
Θεό, τὸν ὁποῖο ἡ ἁπλοϊκὴ καὶ πρω-
τόγονη καρδιὰ τοῦ Λαοῦ βλέπει καὶ 
ἐκλιπαρεῖ. 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ  ΤΟΝ  ΧΡΙΣΤΟ  
Ο  ΚΑΣΤΡΟ  

 

Ἡ Κούβα καθιέρωσε τὴν Μεγάλη 
Παρασκευὴ ὡς ἀργία. Εἴδατε τί 
κάνουν τὰ γεράµατα στοὺς «συ-
ντρόφους»; Μέχρι καὶ τὸν Χριστὸ 
ἀνακαλύπτουν ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα 
νὰ παραδώσουν τὸ πνεῦµα. 
 

∆ ΙΩΧΝΟΥΝ   
ΤΟΥΣ  ΧΡ Ι ΣΤ ΙΑΝΟΥΣ   

ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΟΥ∆ΑΝ  
 

Κατὰ τὴ γνώµη τῶν σουδανικῶν 
ἀρχῶν δὲν ἔχουν θέση οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν «µὴ µουσουλµανικῶν» δο-
γµάτων οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποστοῦν διώ-
ξεις καὶ ἀναγκαστικὴ ἀπέλαση. Κα-
τὰ τὰ ἄλλα οἱ ὀρδὲς τῶν λαθροµε-
ταναστῶν µουσουλµάνων ποὺ µπου-
κάρουν στὴν Πατρίδα ΜΑΣ, ἀπαι-
τοῦν δικαιώµατα, τζαµιά, παρατζα-
µιὰ καὶ παραµάγαζα. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  
 

∆εκάδες χιλιάδες Ἕλληνες περνοῦν 
τὰ σύνορα γιὰ νὰ παίξουν στὰ κα-
ζίνο τῶν Σκοπῖων, σύµφωνα µὲ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ περιοδικοῦ «Στρατηγι-
κή»! Ἐτησίως, περίπου 31.500 Ἕλ-
ληνες ταξιδεύουν στὰ Σκόπια καὶ 
ἐνισχύουν µὲ πολλὰ ἑκατοµµύρια 
εὐρὼ τὴν οἰκονοµία τοῦ Νίκολα 
Γκρουέφσκι. Ἡ πλειοψηφία Ἑλλή-
νων «τουριστῶν» προέρχεται ἀπὸ 
τὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικό της 
τάσης εἶναι ὅτι τὴν παραµονὴ τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς συνολικὰ 31.500 
Ἕλληνες ἐπισκέφθηκαν τὰ καζίνο 
τῆς γείτονος χώρας. Ἐπίσης, ἀξίζει 
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 
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600.000 Ἕλληνες περνοῦν τὰ σύνο-

 

ρα κάθε µήνα γιὰ νὰ κάνουν τὶς 
υς στὶς γειτονικἀγορές το ὲς χῶρες, 

τῆς βίας, καὶ τῆς εἰρωνεί-

τοῦ Χρισ ὰ φαίνο-

δενιστὲς 
τῶν περα ὺ ἀπει-
λο ; 
Χάθη ὅλοι 

τῆς βίας, καὶ τῆς εἰρωνεί-

τοῦ Χρισ ὰ φαίνο-

δενιστὲς 
τῶν περα ὺ ἀπει-
λο ; 
Χάθη ὅλοι 

ξοδεύοντας κατὰ µέσο ὄρο 50 εὐρώ. 

 

Π Ι Ο  ∆ Υ Ν Α Τ Η  Ε Ι Ν Α Ι  
Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

Οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι 
σταύρωσαν τὸν Χριστό, γιὰ νὰ µὴ 
τοὺς ἀποκαλύψει τὴν ὑποκρισία. Ἡ 
Ρώµη θανάτωσε ἑκατοµµύρια χρι-
στιανοὺς γιὰ νὰ µὴν χάσει τὴν κυρι-
αρχία της. Τὰ ὁλοκληρωτικὰ κάθε-
στῶτα χρησιµοποιοῦν πάντοτε βία, 
γιὰ νὰ ἐπικρατοῦν. Ἀλλὰ κι’ ὁ ἄλ-
λος τρόπος, τῆς εἰρωνείας, εἶναι τὸ 
ἴδιο φρικτός. Εἰρωνεύονται οἱ φαῦ-
λοι τοὺς ἁγνούς. Οἱ «δυνατοί» τοὺς 
ἀδυνάτους. Οἱ «µορφωµένοι» τοὺς 
ἀγραµµάτους. Οἱ µειονεκτικοί τοὺς 
 

 
  

νὰ µὴ 
τοὺς ἀποκαλύψει τὴν ὑποκρισία. Ἡ 
Ρώµη θανάτωσε ἑκατοµµύρια χρι-
στιανοὺς γιὰ νὰ µὴν χάσει τὴν κυρι-
αρχία της. Τὰ ὁλοκληρωτικὰ κάθε-
στῶτα χρησιµοποιοῦν πάντοτε βία, 
γιὰ νὰ ἐπικρατοῦν. Ἀλλὰ κι’ ὁ ἄλ-
λος τρόπος, τῆς εἰρωνείας, εἶναι τὸ 
ἴδιο φρικτός. Εἰρωνεύονται οἱ φαῦ-
λοι τοὺς ἁγνούς. Οἱ «δυνατοί» τοὺς 
ἀδυνάτους. Οἱ «µορφωµένοι» τοὺς 
ἀγραµµάτους. Οἱ µειονεκτικοί τοὺς 
 

 
  

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ

 

Θεὸς οὐδαμὴ οὐδαμῶς ἄδικος 
(Πλάτων) 

μετάφραση: Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι 
ποτὲ καθόλου ἄδικος 

ἄλλους, γιὰ νὰ νιώθουν αἰσθήµατα 
ὑπεροχῆς ἀπέναντί τους. Ἂς κατά-
λάβουν, ὅµως, ὅλοι οἱ πολέµιοι ὅτι ἡ 
µανία τοὺς πέφτει στὸ κενό. Ἡ ἀλή-
θεια λάµπει καὶ θὰ λάµπει. Τ’ ἀπο-
τελέσµατα 

ἄλλους, γιὰ νὰ νιώθουν αἰσθήµατα 
ὑπεροχῆς ἀπέναντί τους. Ἂς κατά-
λάβουν, ὅµως, ὅλοι οἱ πολέµιοι ὅτι ἡ 
µανία τοὺς πέφτει στὸ κενό. Ἡ ἀλή-
θεια λάµπει καὶ θὰ λάµπει. Τ’ ἀπο-
τελέσµατα 

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

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρ

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

ας εἶναι ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς ἐχθροὺς ας εἶναι ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς ἐχθροὺς 
τοῦ. Προσωριντοῦ. Προσωριν

νται ὅτι κυριαρχοῦν κι’ ἐντυπωσιά-
ζουν. Στὸ τέλος, ὅµως, ἐξευτελίζο-
νται, ὅπως οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φα-
ρισαῖοι. Ποῦ εἶναι οἱ Ἠρώδηδες; Οἱ 
Νέρωνες καὶ οἱ ∆ιοκλητιανοί; Ποῦ 
εἶναι οἱ εἴρωνες καὶ οἱ ἐκβιαστές; 
Ποῦ εἶναι οἱ ἄθεοι καὶ οἱ µη

νται ὅτι κυριαρχοῦν κι’ ἐντυπωσιά-
ζουν. Στὸ τέλος, ὅµως, ἐξευτελίζο-
νται, ὅπως οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φα-
ρισαῖοι. Ποῦ εἶναι οἱ Ἠρώδηδες; Οἱ 
Νέρωνες καὶ οἱ ∆ιοκλητιανοί; Ποῦ 
εἶναι οἱ εἴρωνες καὶ οἱ ἐκβιαστές; 
Ποῦ εἶναι οἱ ἄθεοι καὶ οἱ µη

σµένων αἰώνων, ποσµένων αἰώνων, πο
ῦσαν µὲ µανία τὸν Χριστιανισµόῦσαν µὲ µανία τὸν Χριστιανισµό

καν, ὅπως θὰ χαθοῦν καὶ καν, ὅπως θὰ χαθοῦν καὶ 
ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ πολεµοῦν τὸν 
Χριστό. Ὅποιος θέλει νὰ σβήσει τὸ 
φῶς τῆς ἀλήθειας, σβήνει αὐτός. Οἱ 
ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ νικοῦν πά-
ντα. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουν τὸ θάρρος ποὺ 
ἔδειξε ὁ τυφλὸς τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ 
ὁµολογοῦν τὴν ἀλήθεια. Τίποτα δὲν 
εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
Αὐτὴ τελικὰ λάµπει. 
 

ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ πολεµοῦν τὸν 
Χριστό. Ὅποιος θέλει νὰ σβήσει τὸ 
φῶς τῆς ἀλήθειας, σβήνει αὐτός. Οἱ 
ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ νικοῦν πά-
ντα. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουν τὸ θάρρος ποὺ 
ἔδειξε ὁ τυφλὸς τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ 
ὁµολογοῦν τὴν ἀλήθεια. Τίποτα δὲν 
εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
Αὐτὴ τελικὰ λάµπει. 
 
Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α

  

 Μ
ου 
, Ἰ

ηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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 6.30 µ.µ. 

α 7.30 – 10.15 π.µ. 

µά
πι
. Ρ
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Ο Η Λ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

υργίὌρθρος – Λειτο

      

 (αρ. φυλλ. 37)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                          Μ ά ϊ ο ς  2 0 1 2 
       

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  –  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  –  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  
 

Τὸ µάτι εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραιότερα 
δῶρα τῆς δηµιουργίας. Ἰδιαίτερα 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ καθρέφτης 
τῆς ψυχῆς του. Μ’ αὐτὰ ἐκφράζει 
τοὺς ἐσωτερικούς του κόσµους, µ’ 
αὐτὰ ἀγκαλιάζει καὶ τὸ ἐξωτερικό 
του σύµπαν. Συναισθήµατα, σχήµα-
τα, µεγέθη, χρώµατα, ὅλα συλλαµ-
βάνονται κι’ ὅλα ἐκφράζονται ἀπὸ 
τὰ µάτια. Μ’ αὐτὰ συλλαµβάνουµε 
τὸ φῶς, µ’ αὐτὰ καὶ τὸ σκοτάδι. Μὲ 
τὰ ἴδια µάτια βλέ-
πουµε τὰ ὕψη καὶ τὰ 
βάθη, τὴν ὑγεία καὶ 
τὴν ἀρρώστια, τὴν 
τιµιότητα  καὶ  τὴν  
φαυλότητα, τὴν πο-
νηρὶα καὶ τὴν ἀθωό-
τητα. Ἀνάλογα µὲ τὸ 
τί µας προσφέρεται 
καὶ πῶς χρησιµοποι-
οῦµε ἐµεῖς τὰ µάτια 
µας. Πάντως, ὅποιος 
στερεῖται τὰ µάτια το
φῶς… εἶναι τυφλός! Ἀσύγκριτη ὅµως 
τύφλωση, ποὺ δυστυχῶς κυριαρχεῖ 
στὴν ἀνθρωπότητα, εἶναι ἡ τύφλω-
ση τῶν παθῶν. Τυφλωµένη ἀπὸ τὰ 
ἄνοµα πάθη της ἡ ἀνθρωπότητα ἀλ-
ληλοσφάζεται συνεχῶς. Ἡ κοινω-
νία ἔχει µεταβληθεῖ σὲ ζούγκλα. Τὸ 
περιβάλλον καταστρέφεται. Ἡ τε-
χνολογία διαστρέφεται. Τὰ ἰδανικὰ 
ποδοπατοῦνται. Οἱ τίµιοι περιφρο-

νοῦνται καὶ χλευάζονται. Ἡ ἀνθρω-
πότητα τυφλὴ πλέον βαδίζει πρὸς 
τὴν αὐτοκαταστροφή της. Γι’ αὐτό, 
ἂν ἡ τύφλωση ἡ σωµατικὴ ἀποτελεῖ 
ἀπώλεια σηµαντική, ἡ τύφλωση ἡ 
πνευµατικὴ ἀποτελεῖ καταστροφὴ 
ὁλοκληρωτική. Εἶναι καιρός, ὅµως, 
ἀκόµη, - ἂν θέλουµε – νὰ σωθοῦµε, 
ν’ ἀνοίξουµε τὰ µάτια µας γιὰ νὰ 
δοῦµε ποῦ πᾶµε. Κι’ ἂς γυρίσουµε 
πάλι στὴν πηγὴ τοῦ φωτός, ποὺ δὲν 

εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν 
Χριστό. Αὐτόν, ποὺ 
ἀναγνώρισε  καὶ  ὁ  
τυφλὸς τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Αὐτὸς µπορεῖ 
νὰ  µᾶς  σώσει  ἀπὸ  
τὴν τύφλωσή µας. Μὲ 
δυὸ  τρόπους  προ-
σπάθησαν οἱ γραµ-
µατεῖς καὶ οἱ φαρι-
σαῖοι νὰ σβήσουν τὸ 
ἐκτυφλωτικὸ  φῶς  
λοῦσε ἕνας πρώην τυ-

φλός. τὴν βία καὶ µὲ τὴν εἰρω-
νεία. Μὲ τὴν βί προσπάθη ν νὰ 
τὸν τροµοκρατήσουν. Μὲ τὴν εἰρω-
νεία νὰ τὸν ἐξευτελίσουν. Καὶ οἱ 
δυὸ  τρόποι  εἶναι  γνωστοὶ  στὴν  
ἱστορία. Χρησιµοποιοῦνται συχνά, 
γιὰ τὴ συσκότιση τῆς ἀλήθειας. Ὁ 
Ἡρώδης µὲ τὴ βία ἀποκεφάλισε τὸν 
Πρόδροµο, γιὰ νὰ µὴν τὸν ἐλέγχει. 

(Συνέχεια στὴν 8

υ στερεῖται τὸ ποὺ ἀκτινοβο
Μὲ 

α σα

η σελίδα) 
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