ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… ὅπως ἐνεργήσατε καὶ σεῖς. Ὅπως
ἐσεῖς φροντίσατε νὰ ἐξασφαλίσετε
τὰ πουλιὰ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ σᾶς
φύγουν, καὶ ἀφήσατε τὰ σκοτωμένα
τὰ ὁποῖα
ῖα ἤτανε σίγουρα, ἔτσι ἀκριβῶς ἐνεργεῖ καὶ ὁ διάβολος. Ἐγὼ εἶμαι ἕνα τραυματισμένο πουλί, τὸ ὁποῖον προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ
συλλάβει ὁ διάβολος, ἐνῶ ἐσεῖς εἶστε (πνευματικὰ) νεκρὸς καὶ τοῦ ἀνήκετε καὶ γνωρίζει ὁ διάβολος ὅτι
τοῦ εἶσθε σίγουρος χωρὶς νὰ ὑπάρχη φόβος νὰ τοῦ φύγετε. Ὁ κύριος
ἔμεινε ἄφωνος. Πόση ἀλήθεια δὲν
κρύβεται εἰς τὴν ἁπλὴν αὐτὴν ἀπάντησιν. ∆ιότι ὅταν μία ψυχὴ ξεφύγει
ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ Σατανᾶ καὶ ἔλθει εἰς τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς ποὺ
εἶναι ὁ Χριστὸς τότε δέχεται τὰς
φοβερὰς ἐπιθέσεις τοῦ Σατανᾶ. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Σατανᾶς βάλλει κατὰ τῶν Ὀρθόδοξων.
Τοὺς ἰδικοὺς του, τοὺς ἔχει ἐξασφαλίσει, καὶ δι’ αὐτὸ δὲν τοὺς πειράζει.
∆ι’ αὐτὸ παρουσιάζονται ὡς ἄκακα
ἀρνία οἱ διάφοροι αἱρετικοί: Ἰεχωβίται, Προτεστάντες, Εὐαγγελικοί,
Παπικοί, Μασόνοι.
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Ὀρθόδοξος, ἔχεις τόσους πολλοὺς
Κάπου εἰς τὴν Νότιον Ἀμερικὴ ζοῦπειρασμούς; Γιατί νὰ πειράζεται ὁ
σε ἕνας ἐργάτης Ὀρθόδοξος ΧριΧριστιανὸς καὶ ὄχι ἕνας ποὺ εἶναι
στιανὸς καὶ ἐργαζόταν εἰς τὰ χωράστὴν πλάνη, ὅπως λέγεις ἐσύ; Ἄρα ἢ
φια ἑνὸς Προτεστάντη κυρίου. Ὅὁ διάβολος δὲν ὑπάρχει, ἢ ἡ δική μου
λοι οἱ ἐργάτες τὸν εἰρωνεύοντο διὰ
πίστη ποὺ εἶμαι προτεστάντης εἶναι
τὴν πίστιν του, ἀκόμα καὶ τὸ ἀφενσωστή, καὶ γι’ αὐτὸ νὰ ἐπιστρέψης
τικὸ του, ποὺ δὲν ἄφηνε εὐκαιρία
στὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ ἡσυχάσης. Ἀνὰ μὴν ἐκδηλώση τὸ μίσος του διὰ
κριβῶς αὐτὴν τὴν στιγμὴν καὶ προτὴν βαθειὰ πίστιν τοῦ Ὀρθόδοξου
τοῦ ὁ ἐργάτης προφθάση νὰ ἀπανἐργάτη. Μία ἡμέρα ὁ κύριος βγῆκε
τήση, πέταξε ἕνα κοπάδι ἀγριόπαστὸ δάσος νὰ κυνηγήση καὶ ἐπῆρε
πιες ἐμπρός τους.
μαζί του καὶ τὸν
Ὁ κύριος σημάὈρθόδοξον ἐρδεψε καὶ πυρογάτη, καὶ σὲ μία
βόλησε. Μερικὲς
στιγμή, γιὰ νὰ
πάπιες ἔπεσαν
τὸν πειράξη,
στὴ γῆ νεκρές, ἐτοῦ λέει: ∆ὲν
νῶ ἄλλες τραυμοῦ λές, ὑπάρχει
ματισμένες βαδιάβολος; Καὶ ὁ
ρύτερα ἢ ἐλαἐργάτης ἀπανφρότερα προτᾶ: Καὶ μάλιστα
σπαθοῦσαν νὰ
ὑπάρχει διάβοπετάξουν ἢ νὰ
λος, διότι ἐὰν
κρυφθοῦν. Ὁ ἐργάτης ἔτρεξε ἀμέδὲν ὑπῆρχε διάβολος, δὲν ὑπῆρχε
σως νὰ μαζέψη τὶς νεκρές, ἀλλὰ ὁ
καὶ λόγος νὰ κατέβη ὁ Θεὸς νὰ γίνη
κύριός του ὀργισμένος καὶ μὲ βαριὲς
ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ τότε ποὺ βαπτίβρισιὲς τοῦ εἶπε νὰ κυνηγήση αὐτὲς
σθηκα καὶ ἔγινα Χριστιανὸς Ὀρθόποὺ εἶναι τραυματισμένες γιὰ νὰ
δοξος τὸν νοιώθω ποὺ μὲ πειράζει,
μὴν φύγουν, διότι οἱ νεκρὲς εἶναι ἐποὺ μὲ σκανδαλίζει, ποὺ μὲ πολεμᾶ
ξασφαλισμένες. Πράγματι ὁ ἐργάμὲ ὅλους τους συντρόφους του. Τὸν
της ἔπραξε ὅπως τοῦ εἶπε ὁ κύριός
διακόπτει σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ κύτου. Ὅταν τελείωσαν, ὁ κύριος εἶπε
ριος καὶ τοῦ λέει: ∆ὲν μοῦ λές, πῶς
στὸν ἐργάτη του, δὲν μοῦ ἀπάντησες
συμβαίνει ἐμένα νὰ μὴν μὲ πειράζη
στὴν ἐρώτηση ποὺ σοῦ ἔκανα. Καὶ ὁ
ποτὲ ὁ διάβολος, ἐνῶ ἐσὺ ποὺ εἶσαι
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς 1ης - ἐν ἐνυπνίῳ ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ἀπόγευμα: 7.00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
∆ΕΥΤΕΡΑ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
καὶ Ἀρτοκλασία
Ἀπόγευμα: 7.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ.
Ο

πος, μὲ βοήθησε οἰκονομικὰ καὶ γλίτωσα τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή,
γιατί δὲν θὰ εἶχα νὰ πληρώσω καὶ
θὰ γινόταν κατάσχεση σὲ ὅλα. Ἐνοικίασα τὸ σπίτι καὶ πῆρα τὰ χρήματα ποὺ μπορῶ νὰ ἀνταπεξέλθω
στὶς οἰκονομικές μου ὑποχρεώσεις.
Καὶ ἔταξα γιὰ ὅσο ζῶ νὰ φέρνω κάθε χρόνο στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
81 κιλὰ λάδι γιὰ τὸ καντηλάκι τοῦ
Ἁγίου. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶμαι πολὺ
χαρούμενη, πολὺ εὐτυχισμένη, ἀρχίζω νὰ στέκομαι στὰ πόδια μου καὶ
θέλω νὰ εὐχαριστήσω γιὰ ὅλα αὐτὰ
τοὺς Ἁγίους, γιατί ἔγιναν ὅλα τόσο
ξαφνικὰ καὶ τόσο εὐλογημένα, ποὺ
ἐνῶ ἤμουν ἕτοιμη νὰ καταρρεύσω,
δὲν χρειάστηκε οὔτε ἀγωγὴ ἀπὸ
γιατρούς, οὔτε ψυχοφάρμακα καὶ
ξεπέρασα τὰ προβλήματά μου.
Σαντορίνη, 25-3-2017
Ρ.Γ.

ἐργάτης φωτισθεῖς ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα καὶ λαβῶν ἀφορμὴν ἐκ τοῦ
περιστατικοῦ ἀπαντᾶ: «Κύριε, ὁ
διάβολος ἐνεργεῖ …
(συνέχεια στὴν 8η σελίδα)
ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ἤ μουν πάρ α
πολὺ στεναχωρημένη 22 ὁλόκληρα χ ρ όνια
ποὺ εἶχα τὸ
γάμο μου, ἐνῶ
εἶχα ἐπιχείρηση καὶ δούλευα, δὲν μοῦ μένανε χρήματα
στὰ χέρια μου.
Τὸ μόνο ποὺ
παρακαλοῦσα
τὸ Θεὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, νὰ μὲ
βοηθήσει καὶ νὰ μὲ κρατήσει ὄρθια,
νὰ μὴν τρελαθῶ καὶ κάνω ἀγωγὲς
σὲ ψυχιάτρους. Ξαφνικὰ ἔμαθα γιὰ
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τὸ Μοναστήρι
στὸ Μαραθώνα καὶ ἦρθα μὲ τὸ γιό
μου τὸ Μάριο νὰ προσκυνήσουμε
καὶ νὰ παρακαλέσω γιατί κινδύνευα νὰ μοῦ πάρει ἡ τράπεζα τὸ σπίτι.
Παρακάλεσα μὲ πόνο τοὺς τρεῖς Ἁγίους, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, πρῶτα, μετὰ τὴν μικρὴ Ρηνούλα καὶ μετὰ τὸν
Ἅγιο Νικόλαο ποὺ ἄκουσα τὰ βασανιστήριά τους καὶ ἔκλαψα πολὺ
γιὰ αὐτὰ ποὺ πέρασαν. Τοὺς παρακάλεσα λοιπὸν νὰ μὲ βοηθήσουν
προσωπικὰ γιὰ μένα, γιὰ τὰ παιδιά
μου καὶ ἐπαγγελματικά, γιατί δὲν
εἶχα χρονικὸ περιθώριο. Μόνο 1 μὲ
2 μῆνες τὸ πολύ. Εἶχα κατρακυλίσει
οἰκονομικά, ἀλλὰ πάντα ἔκανα
κομποσχοίνι, ποὺ αὐτό, γιὰ μένα τὴ
Ρ. εἶναι τὸ τηλέφωνο πρὸς τὸ Θεό.
Καὶ εἰσακούστηκε, τὸ κλάμα, ὁ πόνος, ὅλα. Βρέθηκε ἀκαριαία ἄνθρω-

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ
«Σιγά, σιγὰ σιγοῦν σὲ διάφορες
χῶρες ο ἱ φ ωνὲς
ὑπὲρ τῆς εἰρήνης.
Βέβαια, γίνονται
ἰδίως στὴν χώρα
μας κάποιες καρναβαλικές, συχνὰ
«τσιτσιδιστικὲς»
ἐκδηλώσεις, τάχα γιὰ τὴν εἰρήνη ἀπὸ ἀνθρώπους πο ὺ ἔχουν κ ηρύξει
τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ὡραίου, ποὺ
ἔχουν βρωμίσει μὲ τοιχογραφήματα,
τάχα φιλειρηνικὰ ὅλους τοὺς τοίχους τῆς Ἀθήνας (καὶ μόνον;) μὲ
σκοπὸ ὄχι τὴν προάσπιση τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ τὴ στρατιωτικὴ ἀποδυνάμωση τῆς χώρας μας, γιὰ νὰ γίνει
αὔριο εὔκολη «μπουκιὰ» τῶν γειτόνων της.»
Σαράντος Καργάκος
Ἱστορικὸς – συγγραφέας
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Στὸ διάστημα τῆς μισῆς ὥρας ποὺ ἐδικαιοῦντο νὰ μείνουν κοντὰ του, ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ του, τοὺς συμβούλευε «Νὰ εἶσθε περήφανοι, γιατί πεθαίνω γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Τὸ πρωὶ
τῆς ἑπόμενης ἡμέρας ἦταν καὶ πάλι
κοντά του. Τοὺς παρηγοροῦσε μὲ
λόγια καὶ κανεὶς δὲν φανταζόταν
πὼς μποροῦσαν νὰ λέγονται τέτοια
λόγια ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ ἔβλεπε
μπροστά του τὴν κρεμάλα νὰ τὸν
περιμένει. Τὰ τελευταία λόγια του
πρὸς τοὺς δικοὺς του ἦταν «Ἡ ὥρα
τοῦ θανάτου μου πλησιάζει. Θέλω
νὰ θυμάστε τὰ τελευταία μου λόγια. Τὸ μόνο ποὺ λυπᾶμαι εἶναι,
ποὺ δὲν θὰ δῶ τὴν Κύπρο μας ἐλεύθερη, δὲν μὲ φοβίζει ὁ θάνατος,
γιατί ἡ ζωὴ εἶναι περιττὴ μέσα στὴν
σκλαβιά.
Ζήτω ἡ
λευτ ε ριά!
Γειά σας».
Τὶς τελευταῖες του
στιγμὲς στὸ
κελλὶ τοῦ μελλοθάνατου τὶς πέρασε
μὲ τὴν συντροφιὰ τοῦ ἱερέα τῶν φυλακῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔλαβε τὴν
Θεία Κοινωνία, χωρὶς φόβο, μὲ τὸ
χαμόγελο ἀνέβηκε στὴν ἀγχόνη κατὰ τὶς 3 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. «Ἦταν
πραγματικοὶ ἥρωες!», αὐτὰ τὰ ἐπιγραμματικὰ λόγια, ποὺ εἶπε ἕνας
Ἄγγλος στρατιώτης γιὰ τὸν ἀπαγχονισθέντα Ἀνδρέα ∆ημητρίου δείχνουν καὶ πὼς καὶ αὐτοὶ οἱ δήμιοι
ἀκόμα ἔμειναν ἔκθαμβοι μπροστὰ
στὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἠρεμία, μὲ τὴν
ὁποία οἱ πρωτομάρτυρες ἀντιμετώπισαν τὸ θάνατο. («Πρότυπα ἡρώων» τῆς Παναγιώτας Παναγοπούλου – Ρουτίνα, Ἐκδ. Ἀστέρος, 2006)

φανῆ, ὅταν πεθάνης καὶ ἀνακαλύψεις τότε, ὅτι ὑπάρχει κόλασις;
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3η σελίδα)
… Ἄγγλων καὶ ὄχι κάμψη τοῦ ἀγωνιστικοῦ του φρονήματος: Ἡ ψυχὴ
του δὲν λύγισε. Ἦταν ἤρεμος καὶ
σύννους», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ
ἱερέας τῶν φυλακῶν. Θαυμαστὴ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς θυμοσοφίας
του μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κόλαση. Πρὶν
ἀκόμη καταδικαστεῖ σὲ θάνατο συνομιλοῦσε μὲ τὸν Ρένο Κυριακίδη
ποὺ ἦταν στὸ διπλανὸ κελί. Ὁ Ρένος
Κυριακίδης παραπονιόταν στὸν Ἀνδρέα ∆ημητρίου ὅτι θὰ τοῦ ἔτρωγε
τὸ προβάδισμα, γιατί θὰ κρεμαζόταν
πρῶτος. Σὲ ζηλεύω,
μωρ ὲ Ἀντρέα, γιατί
κατὰ πῶς
πᾶν τὰ
πράγματα,
μὲ τὴν ἐπίσπευση τῆς δίκης σου, θὰ
κρεμαστεῖς πρῶτος. Θὰ ’σαι ἐσὺ «ὁ
πρῶτος μάρτυρας» τῆς ἀγχόνης, ἐνῶ
ἐμεῖς θὰ πυκνώσουμε ἀργότερα τὴ
χορεία τῶν «μαρτύρων». Στὶς 31-156 καταδικάστηκε σὲ θάνατο μὲ ἀπαγχονισμό. Ὁ ∆ημητρίου στὸ κελὶ
τοῦ μελλοθανάτου, διατήρησε τὸ
θάρρος του. Τὴν παραμονὴ τοῦ θανάτου του πῆγαν οἱ δικοὶ του νὰ
τὸν ἐπισκεφθοῦν. Πυκνὸ κιγκλίδωμα τοὺς χώριζε. Ἡ μάνα σύρθηκε
κλαίοντας μέχρι τὸ κελὶ τοῦ παιδιοῦ
της. Ξάφνου ἀκούσθηκε βροντερὴ ἡ
φωνὴ τοῦ Ἀντρέα μέσα καὶ βούιξαν
οἱ φυλακὲς «Μὴν κλαῖτε. Πεθαίνω
γιὰ τὴ Λευτεριὰ τῆς Κύπρου μας».
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γισμούς, ἀξίζει 38 δὶς εὐρώ! ∆ιαθέτουμε στὴν Μακεδόνια καὶ τὴν
Θράκη τὰ 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσοῦ τῆς Εὐρώπης. Ὅσο γιὰ
τὴν ἀποτίμηση τῶν κοιτασμάτων: Ἡ
ἀξία τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ ἀερίου
μας σύμφωνα μὲ τὴν ἐκτίμηση τοῦ
Γεωλογικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν ΗΠΑ
πλησιάζει τὰ 7,5 τρὶς δολάρια. Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα δείχνουν τὴν μεγάλη σύγχρονη ἑλληνικὴ τραγωδία
σὲ ἕνα λαὸ ποὺ σήμερα ψάχνει στὰ
σκουπίδια γιὰ νὰ ἐπιβιώσει. Νὰ γιατί κάποιοι μᾶς αὐξάνουν τὸ χρέος.
Ἀλήθεια ποιοὶ φταῖνε; (Στύλος τῆς
Ὀρθοδοξίας, Ἰούνιος 2017, σελ. 24)

19 ΤΡΙΣ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ἡ χώρα μὲ τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης σὲ ὀρυκτὸ πλοῦτο
καὶ σύμφωνα μὲ Γάλλους καὶ Νορβηγοὺς ἐ ρευνητὲς ἡ ἀξία τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος πλησιάζει τὰ 10 τρὶς δολάρια. Συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ μεταξὺ Καστελόριζου καὶ τῆς Νότιας Ρόδου βρίσκεται
τὸ δεύτερο κοίτασμα πετρελαίου
στὸν κόσμο. Ἡ «πτωχευμένη» λοιπὸν πατρίδα μας ἀπὸ τοὺς ἀπάτριδες τυχοδιῶκτες πολιτικοὺς τῆς μίζας κατέχει μία μοναδικὴ θέση παγκοσμίως! ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΙΠΟΝ
εἴμαστε ∆ΕΥΤΕΡΟΙ στὸν κόσμο σὲ
καταθέσεις στὴν Ἐλβετία! ΠΡΩΤΟΙ
σὲ νικέλιο. ΠΡΩΤΟΙ σὲ λευκόλιθο.
ΠΡΩΤΟΙ σὲ ὑδρομαγνησίτη. ΠΡΩΤΟΙ σὲ περλίτη (1.600.000 τόνοι).
∆ΕΥΤΕΡΟΙ παγκοσμίως σὲ μπετονίτη (1.500.000 τόνοι) ΠΡΩΤΟΙ στὴν
Ε.Ε. σὲ βωξίτη (2.174.000 τόνοι).
ΠΡΩΤΟΙ σὲ χρωμίτη, ΠΡΩΤΟΙ σὲ
ψευδάργυρο. ΠΡΩΤΟΙ σὲ ἀλουμίνα.
Καὶ ἀκόμη: ∆ιαθέτουμε 2.400 ὑπερδεξαμενόπλοια καὶ μεγάλα φορτηγὰ πλοῖα, εἴμαστε ἔτσι ΠΡΩΤΟΙ
παγκοσμίως στὴν ἐμπορικὴ ναυτιλία, ἐνῶ ἄλλα 1.500 τεράστια τάνκερς
καὶ φορτηγά, ἔχουν οἱ Κύπριοι
πλοιοκτῆτες ποὺ εἶναι ΠΕΜΠΤΟΙ
στὸν κόσμο. Ἔχουμε τὴν 2η καλύτερη πολεμικὴ ἀεροπορία στὸ ΝΑΤΟ
μετὰ τὶς ΗΠΑ, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι εἶναι
προτελευταῖοι, ἐνῶ διαθέτουμε καὶ
τὸ 2ο καλύτερο Πολεμικὸ Ναυτικὸ
στὸ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν Τουρκία νὰ εἶναι
11η. Ἔχουμε νοτίως της Κρήτης,
175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, τὸ 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα
παγκοσμίως! Ὁ χρυσὸς ποὺ ὑπάρχει
στὴν Θράκη κατὰ μέτριους ὑπολο-

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
«Ἂς μὴ λησμονῶμεν, ὅτι οἱ κ.κ. Τσίπρας, Φίλης, Γαβρόγλου καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ∆ΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ οὔτε εἰς τὸν
Χριστόν, οὔτε εἰς τὴν Ἑλλάδα, οὔτε
καὶ εἰς τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν
Πολιτισμόν! Καὶ ὄχι ἁπλῶς ∆ΕΝ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ἀλλὰ καὶ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΛΥΣΙΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΙΝ ΤΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ»
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!
Κάποιος «ἔξυπνος» τοῦ καφενείου
ἐρώτησε μὲ εἰρωνεία τὸν φίλο του
ποὺ γύριζε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. ∆ὲν
μοῦ λὲς Γιῶργο, πὼς θὰ σοῦ φανῆ ὅταν πεθά νης καὶ διαπιστ ώσης ὅτι
δὲν ὑπάρχει Παράδεισος; Καὶ ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ συμβῆ αὐτό, πάλιν
θὰ εἶμαι κερδισμένος, ἀπάντησε ἐκεῖνος, διότι ἔζησα μιὰ ὄμορφη καὶ
δημιουργικὴ ζωὴ ἐδῶ μὲ τὴν ἀναμονὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ
θὰ σὲ ρωτήσω καὶ ἐγὼ κάτι νὰ μοῦ
πῆς: Γιὰ πές μου, ἐσένα πὼς θὰ σοῦ
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τὴν ἀδελφή του. Ἀποσπάσματα ἀπὸ
τὴν τρίτη ἐπιστολὴ του πρὸς τὸν
Ἄιρονς «Εἶναι ἀλήθεια λυπηρὸν ἐκ
μέρους Ἄγγλων ἀξιωματικῶν νὰ ὑποβιβάζουν σὲ τόσο χαμηλὸν ἐπίπεδον τὸν Ἀγγλικὸν πολιτισμόν, διὰ
νὰ ὑποβάλλουν εἰς τόσες ταλαιπωρίες τὴν ζωὴν ἑνὸς μελλοθανάτου ὁ
ὁποῖος θέλει νὰ περάσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του μὲ ἠρεμίαν καὶ γαλήνην. ∆ιότι δὲν ὑπάρχει ἡ
ἐλάχιστη ἀμφιβολία ἐκ μέρους μου
ὅτι αὐτὸ γίνεται μὲ προμελετημένον
πρόγραμμα, διὰ νὰ
μοῦ καταστήσουν
τὴ ζωή μου ἀνυπόφο ρον καὶ ἀ μ φ ι βάλλω ἐπίσης, ἐὰν
ὑπάρχει κανένας
διεθνὴς ἢ στρατιωτικὸς νόμος, ποὺ νὰ
ὑποστηρίζει αὐτὸ
τὸ πρόγραμμα. Καὶ
τώρα ἔρχομαι εἰς
τὶς παράλογες ἐνοχλήσεις, τὶς ὁποῖες
ὑπομένομεν ἐκ μέρους τῶν στρατιωτῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
θορυβῶδες περπάτημα, τὸ ὁποῖον κάνουν, ὅταν κουραστοῦν, συνεχίζουν
νὰ κτυποῦν τὰ ὅπλα τους στὸ πάτωμα καὶ στὶς πόρτες τῶν κελλιῶν
μας καὶ νὰ τραγουδοῦν καὶ νὰ μᾶς
βρίζουν τραγουδιστὰ ὡς ἑξής: “Γύρω ἐδῶ στὴ γωνιὰ ἕνα σχοινὶ μᾶς
περιμένει, τί ὄμορφοι ποὺ θὰ εἴμαστε μὲ ἕνα σχοινὶ στὸ λαιμὸ” καὶ διάφορες ἄλλες ὕβρεις». Οἱ κραυγὲς
αὐτὲς διαμαρτυρίας τοῦ Ἀνδρέα
∆ημητρίου, ποὺ εἶναι ἕνας καταπέλτης γιὰ τὴν βαρβαρότητα τῶν …
(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)

Στοὺς πρωτομάρτυρες τῆς ἀγχόνης
τοῦ κυπριακοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ἀνήκει καὶ
ὁ Ἀνδρέας ∆ημητρίου. Μαρτύρησε
μαζὶ μὲ τὸν Μιχαλάκη Καραολὴ
στὶς 10-5-1956. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ «Ἅγιος Μάμμας» Λεμεσοὺ στὶς
18 Σεπτεμβρίου 1934. Γονεῖς του ὁ
∆ημήτριος καὶ ἡ Εὐδοκία. Εἶχε δύο
ἀδέλφια. Ἦταν πέντε χρόνων ὅταν
πέθανε ὁ πατέρας του. Ἦταν ἔξυπνο καὶ ζωντανὸ παιδὶ καὶ ἀπὸ μικρὸς ἦταν θερμὸς πατριώτης. Στὰ
παιχνίδια του μὲ
τοὺς συμμαθητές
του παρίστανε τὸ
Λεωνίδα καὶ φώναζε στὸν ἐχθρὸ «Μολῶν Λαβέ». Τὰ ἐκφραστικὰ μάτια
του ἔδειχναν τόλμη,
ἀποφασιστικότητα
καὶ θάρρος. Ἦταν
ἐργατικὸς καὶ εὐσυνείδητος στὴ δουλειά του. Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα
τῆς ΕΟΚΑ ἄφησε
τὴ δουλειά του σὲ
κατάστημα καὶ κατάφερε νὰ γίνε ι ὑπάλληλος στὶς στρατιωτικὲς ἀποθῆκες Ἀμμοχώστου. Ἔγινε μέλος τῆς
ΕΟΚΑ καὶ προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα. Κατὰ τὴν ἐκτέλεση μιᾶς
δύσκολης ἀποστολῆς, ποὺ τοῦ εἶχε
ἀναθέσει ἡ ὀργάνωση, τραυματίσθηκε στὸ δεξιὸ βραχίονα καὶ συνελήφθη. Τὸν φυλάκισαν στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς Λευκωσίας. Τὸ ψυχικὸ
μαρτύριο, ποὺ πέρασε, φαίνεται
στὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸν
∆ιευθυντὴ τῶν φυλακῶν καὶ πρὸς
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Ὅσιος Νικηφόρος, ἄφηνε μὲ τὸ
μαρτύριο τῆς λέπρας «ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς» καὶ διάδοχο μέγα
τὸν π. Εὐμένιο Σαριδάκη μὲ τὶς ἀτελείωτες ἀκολουθίες καὶ τὴν ἀτέρμονη μετάνοια. Ἐνῶ ἔφευγε ὁ γέρωΕὐμένιος ἀπὸ τὸ Λοιμωδῶν Νόσων
γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ γιὰ τὴν τελευταία νοσηλεία του στὸ δρόμο εὐλογοῦσε τὴν Ἀθήνα κι’ ἔλεγε: «Ὡραῖα
ποὺ εἶναι ἡ Ἀθήνα! Εὐλογημένη Ἀθήνα!» Εὐλογοῦσε τοὺς δρόμους,
τὴν Ὁμόνοια, τὴν Ἀγορά, τὴν Μητρόπολη, τὴν Βουλή, ὅλη τὴν πόλη!
Τί ἄλλο ἄραγε νὰ ἔβλεπε ὁ Ἅγιος
Γέροντας στὴν Ἀθήνα, παρὰ τὴν
σφραγίδα τῆς ἁγιότητας ποὺ ἄφησαν στὴν πορεία τους τόσοι Ἅγιοί
της, φανεροὶ καὶ κρυφοί, παλαιοὶ
καὶ σύγχρονοι. Στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ ἀκούραστος διάκονος πάντων ὁ
θαυμαστὸς π. Ἐλπίδιος, ἀδελφὸς
τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου, ἔδωσε τὴν μαρτυρία του
στοὺς ἀσθενεῖς καὶ στοὺς ἀνήμπορους. Θαμμένος ἁγιάζει στὴν Ροδόπολη τῆς Σταμάτας μαζὶ μὲ τὸν πρόσφατα ἐκταφέντα ἅγιο πατέρα
Ἀθανάσιο Χαμακιώτη (τὸν γνωστὸ
καὶ ὡς γέροντα τῆς Νεραντζιώτισας
τοῦ Ἀμαρουσίου). Γέμισε ὁ ἀέρας
τῆς Ἀθήνας εὐωδία τοῦ 20 ου αἰώνα. Καὶ νά, προβάλλει ἡ ρωμαλέα
μορφὴ τοῦ ἁγιασμένου π. Σίμωνα
τοῦ Ἀρβανίτη καὶ τοῦ διαδόχου
του, καταξιωμένου λευίτη, τοῦ ἔμπρακτου τηρητῆ τοῦ Εὐαγγελίου π.
Μάρκου Μανώλη. Ποιὸς ἄραγε
γνώρισε τὸν μυστικὸ ἅγιο πατέρα
Ἀντώνιο Γκίκιζα ποὺ συκοφαντημένος καθαγίασε τὴ λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, στὴν καρδιὰ τῆς κίνησης στὸ
ἡμιυπόγειο διαμέρισμα; Ποιὸς γνώριζε ὅτι αὐτὸς ἦταν ἡ πνευματικὴ ἀ-

Ἡ Ἁθήνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου: Ἐκεῖ στὸ Ἀρεταίειο εἶναι ἀκόμ α τὸ
κρεββάτι ποὺ ἄφησε ἡ ἁγιασμένη
ψυχὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τὸ πονεμένο του σῶμα. Ἐκεῖ στην ὁδὸ
Βασιλίσσης Ὁλγας εἶναι ἡ Ριζάρειος
Σχολὴ ὄπου ἐδίδασκε. Ἐκεῖ κάπου
στὸ Κουκάκι ἦταν τὸ φτωχικὸ σπίτι
ποὺ ἔμενε κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς
συκοφάντες, μὴ ἔχοντας νὰ πληρώσει τὸ νοίκι. Ἐκεῖ τὸν εἶδε ἡ ἀγανακτισμένη ἀπλήρωτη σπιτονοικοκυρά, ὅταν ἄνοιξε ἀπότομα τὸ δωμάτιό του καὶ ἔκπληκτη τὸν εἶδε ἁρπαγμένο στὴν προσευχὴ διάπυρο μὲ
σηκωμένα τὰ χέρια στὸν Θεό.
Ἐκεῖ, στὴ λεωφόρο Βουλιαγμένης ὁ
Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανάς λειτούργαγε καὶ
μοίραζε
«ζωὴν αἰώνιον».
Ἐκεῖ στὸ
«Λοιμωδῶν Νόσων» στὸ
Αἰγάλεω,
δίπλα
στὴν Ἱερὰ Ὁδό,
ἕνας λεἌγιος Νικόλαος ὁ Πλανὰς
πρός, ὁ
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ριος, τὴν περπάτησαν ὅλοι οἱ πιὸ
πάνω καὶ ἀκόμη περισσότεροι μυστικοί. Τὴν περπατοῦν καὶ σήμερα
μυστικοὶ διάδοχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Βουή, χαμός, κίνηση, πορεῖες,
αὐτοκίνητα, πεζοί, φανάρια, τρόλεϋ
καὶ λεωφορεῖα, ὅλα κινοῦνται ἀσταμάτητα. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν διαμερίσματα -κελιὰ κι’ ἡσυχαστήριασὲ πολυκατοικίες ποὺ γνέθουν μυστικὰ τὶς νύχτες τὸ νῆμα τῆς Ζωῆς,
ἀθέατοι ἡσυχαστές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ
ἀναπαύουν
τὸν Θεὸ ὄντας «πτωχοὶ
τῷ πνεύματι» καὶ ὑπήκοοι τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν!
Ὅλοι ἀγωνιοῦν γιὰ
τ ὴ ν κρί σ η ,
γιὰ τὸν ἐπερχόμενο μεγάλο πόλεμο
ποὺ θὰ ταράξει τὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, ἐλάχιστοι ὅμως ξέρουν ὅτι τὴν
πορεία τοῦ κόσμου τὴν καθορίζουν
οἱ ἐλάχιστοι κρυμμένοι «ἀσήμαντοι» ἐργάτες τῆς Μετάνοιας, ποὺ
ἀλλάζουν μὲ τὰ δάκρυα τῆς δικῆς
τους μετάνοιας τὴν (δίκαιη) ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ξέφρενη ἀκολασία, σὲ ἔλεος καὶ πρόνοια γιὰ ὅλο τὸν
κόσμο. Ὅσο βλέπει ὁ Θεὸς τὴν μετάνοια τῶν ἐλαχίστων, παραβλέπει
τὴν ἁμαρτία τῶν πολλῶν καὶ ἡ ζωὴ
συνεχίζεται, ὁ πόλεμος ἀναβάλλεται
γιατί νέοι ἄνθρωποι μετανοοῦν καὶ
μπαίνουν στὴν Ἐκκλησία! Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί
Σε! Ἀθήνα μου περιφρονημένη, ἤσουν ἡ πιὸ ὄμορφη, ἀσχήμηνες καὶ
ταπεινώθηκες καὶ εἶσαι γεμάτη Ἁγίους πολλοὺς καὶ σύγχρονους! Ἀθήνα μου, εὐχαριστῶ!

νάπαυση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου;
Ποιὸς θὰ φανταζόταν ὅτι στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας, ὅπου τὸ ἐμπόριο, ἡ
πορνεῖα, οἱ παράνομες συναλλαγές,
τὸ χρηματιστήριο, ἡ κεντρικὴ Ἀγορά, τὸ πάρε δῶσε καὶ τὸ σούρτα
φέρτα, θὰ ἁγιαζότανε μιὰ τεράστια
μορφὴ ἁγιότητας, ἕνας ἀγράμματος
παντογνώστης, ἕνας ἀκάματος Λειτουργός, σὲ ἕνα μικρὸ ἐκκλησάκι
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ὢ Ἀθήνα μου ἁγιασμένη!

Ὁ Ἄγιος Πορφύριος

Ὢ πολύβουη Ἀθήνα, ταπεινή, ποὺ
ἐνῶ ἔβγαλες τόσους μεγάλους σύγχρονους Ἁγίους ποὺ συνέχισαν τὴν
ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἔμεινες ἄγνωστη σὰν τόπος ἁγιασμοῦ
τοῦ 20ου καὶ τοῦ 21ου αἰώνα. Ὅλοι
τρέχουν νὰ προσκυνήσουν! Ποῦ πᾶτε; Πήγατε στὸ Ἀρεταίειο; Πήγατε
στὸν Ἅγιο Γεράσιμο στὴν Πολυκλινική; Πήγατε στὸν Ἅγιο Ἰωάννη
στὴ Λεωφόρο Βουλιαγμένης; Πήγατε στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
τοῦ Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Νόσων
στὸ Αἰγάλεω. Πήγατε στὴν Ροδόπολη, πήγατε στὸ ∆ιόνυσο στὸ ναὸ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου; Ἁγία ταπεινὴ
ἀρχόντισσα Ἀθήνα. Μυρίσατε τὸν
ἀέρα τὸν εὐωδιαστὸ αὐτῶν καὶ
πολλῶν ἀγνώστων Ἁγίων ποὺ εἶναι
θαμμένοι στὰ σπλάχνα της. Πολλοὺς Ἁγίους ἀνέθρεψες Ἀθήνα μου
καὶ ἔχεις στὰ σωθικά σου. Ἡ παράδοση συνεχίζεται. Ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ 20 ου αἰώνα ὁ Ἅγιος Νεκτά-
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Ὅσιος Νικηφόρος, ἄφηνε μὲ τὸ
μαρτύριο τῆς λέπρας «ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς» καὶ διάδοχο μέγα
τὸν π. Εὐμένιο Σαριδάκη μὲ τὶς ἀτελείωτες ἀκολουθίες καὶ τὴν ἀτέρμονη μετάνοια. Ἐνῶ ἔφευγε ὁ γέρωΕὐμένιος ἀπὸ τὸ Λοιμωδῶν Νόσων
γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ γιὰ τὴν τελευταία νοσηλεία του στὸ δρόμο εὐλογοῦσε τὴν Ἀθήνα κι’ ἔλεγε: «Ὡραῖα
ποὺ εἶναι ἡ Ἀθήνα! Εὐλογημένη Ἀθήνα!» Εὐλογοῦσε τοὺς δρόμους,
τὴν Ὁμόνοια, τὴν Ἀγορά, τὴν Μητρόπολη, τὴν Βουλή, ὅλη τὴν πόλη!
Τί ἄλλο ἄραγε νὰ ἔβλεπε ὁ Ἅγιος
Γέροντας στὴν Ἀθήνα, παρὰ τὴν
σφραγίδα τῆς ἁγιότητας ποὺ ἄφησαν στὴν πορεία τους τόσοι Ἅγιοί
της, φανεροὶ καὶ κρυφοί, παλαιοὶ
καὶ σύγχρονοι. Στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ ἀκούραστος διάκονος πάντων ὁ
θαυμαστὸς π. Ἐλπίδιος, ἀδελφὸς
τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου, ἔδωσε τὴν μαρτυρία του
στοὺς ἀσθενεῖς καὶ στοὺς ἀνήμπορους. Θαμμένος ἁγιάζει στὴν Ροδόπολη τῆς Σταμάτας μαζὶ μὲ τὸν πρόσφατα ἐκταφέντα ἅγιο πατέρα
Ἀθανάσιο Χαμακιώτη (τὸν γνωστὸ
καὶ ὡς γέροντα τῆς Νεραντζιώτισας
τοῦ Ἀμαρουσίου). Γέμισε ὁ ἀέρας
τῆς Ἀθήνας εὐωδία τοῦ 20 ου αἰώνα. Καὶ νά, προβάλλει ἡ ρωμαλέα
μορφὴ τοῦ ἁγιασμένου π. Σίμωνα
τοῦ Ἀρβανίτη καὶ τοῦ διαδόχου
του, καταξιωμένου λευίτη, τοῦ ἔμπρακτου τηρητῆ τοῦ Εὐαγγελίου π.
Μάρκου Μανώλη. Ποιὸς ἄραγε
γνώρισε τὸν μυστικὸ ἅγιο πατέρα
Ἀντώνιο Γκίκιζα ποὺ συκοφαντημένος καθαγίασε τὴ λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, στὴν καρδιὰ τῆς κίνησης στὸ
ἡμιυπόγειο διαμέρισμα; Ποιὸς γνώριζε ὅτι αὐτὸς ἦταν ἡ πνευματικὴ ἀ-

Ἡ Ἁθήνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου: Ἐκεῖ στὸ Ἀρεταίειο εἶναι ἀκόμ α τὸ
κρεββάτι ποὺ ἄφησε ἡ ἁγιασμένη
ψυχὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τὸ πονεμένο του σῶμα. Ἐκεῖ στην ὁδὸ
Βασιλίσσης Ὁλγας εἶναι ἡ Ριζάρειος
Σχολὴ ὄπου ἐδίδασκε. Ἐκεῖ κάπου
στὸ Κουκάκι ἦταν τὸ φτωχικὸ σπίτι
ποὺ ἔμενε κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς
συκοφάντες, μὴ ἔχοντας νὰ πληρώσει τὸ νοίκι. Ἐκεῖ τὸν εἶδε ἡ ἀγανακτισμένη ἀπλήρωτη σπιτονοικοκυρά, ὅταν ἄνοιξε ἀπότομα τὸ δωμάτιό του καὶ ἔκπληκτη τὸν εἶδε ἁρπαγμένο στὴν προσευχὴ διάπυρο μὲ
σηκωμένα τὰ χέρια στὸν Θεό.
Ἐκεῖ, στὴ λεωφόρο Βουλιαγμένης ὁ
Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανάς λειτούργαγε καὶ
μοίραζε
«ζωὴν αἰώνιον».
Ἐκεῖ στὸ
«Λοιμωδῶν Νόσων» στὸ
Αἰγάλεω,
δίπλα
στὴν Ἱερὰ Ὁδό,
ἕνας λεἌγιος Νικόλαος ὁ Πλανὰς
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ριος, τὴν περπάτησαν ὅλοι οἱ πιὸ
πάνω καὶ ἀκόμη περισσότεροι μυστικοί. Τὴν περπατοῦν καὶ σήμερα
μυστικοὶ διάδοχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Βουή, χαμός, κίνηση, πορεῖες,
αὐτοκίνητα, πεζοί, φανάρια, τρόλεϋ
καὶ λεωφορεῖα, ὅλα κινοῦνται ἀσταμάτητα. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν διαμερίσματα -κελιὰ κι’ ἡσυχαστήριασὲ πολυκατοικίες ποὺ γνέθουν μυστικὰ τὶς νύχτες τὸ νῆμα τῆς Ζωῆς,
ἀθέατοι ἡσυχαστές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ
ἀναπαύουν
τὸν Θεὸ ὄντας «πτωχοὶ
τῷ πνεύματι» καὶ ὑπήκοοι τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν!
Ὅλοι ἀγωνιοῦν γιὰ
τ ὴ ν κρί σ η ,
γιὰ τὸν ἐπερχόμενο μεγάλο πόλεμο
ποὺ θὰ ταράξει τὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, ἐλάχιστοι ὅμως ξέρουν ὅτι τὴν
πορεία τοῦ κόσμου τὴν καθορίζουν
οἱ ἐλάχιστοι κρυμμένοι «ἀσήμαντοι» ἐργάτες τῆς Μετάνοιας, ποὺ
ἀλλάζουν μὲ τὰ δάκρυα τῆς δικῆς
τους μετάνοιας τὴν (δίκαιη) ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ξέφρενη ἀκολασία, σὲ ἔλεος καὶ πρόνοια γιὰ ὅλο τὸν
κόσμο. Ὅσο βλέπει ὁ Θεὸς τὴν μετάνοια τῶν ἐλαχίστων, παραβλέπει
τὴν ἁμαρτία τῶν πολλῶν καὶ ἡ ζωὴ
συνεχίζεται, ὁ πόλεμος ἀναβάλλεται
γιατί νέοι ἄνθρωποι μετανοοῦν καὶ
μπαίνουν στὴν Ἐκκλησία! Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί
Σε! Ἀθήνα μου περιφρονημένη, ἤσουν ἡ πιὸ ὄμορφη, ἀσχήμηνες καὶ
ταπεινώθηκες καὶ εἶσαι γεμάτη Ἁγίους πολλοὺς καὶ σύγχρονους! Ἀθήνα μου, εὐχαριστῶ!

νάπαυση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου;
Ποιὸς θὰ φανταζόταν ὅτι στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας, ὅπου τὸ ἐμπόριο, ἡ
πορνεῖα, οἱ παράνομες συναλλαγές,
τὸ χρηματιστήριο, ἡ κεντρικὴ Ἀγορά, τὸ πάρε δῶσε καὶ τὸ σούρτα
φέρτα, θὰ ἁγιαζότανε μιὰ τεράστια
μορφὴ ἁγιότητας, ἕνας ἀγράμματος
παντογνώστης, ἕνας ἀκάματος Λειτουργός, σὲ ἕνα μικρὸ ἐκκλησάκι
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ὢ Ἀθήνα μου ἁγιασμένη!

Ὁ Ἄγιος Πορφύριος

Ὢ πολύβουη Ἀθήνα, ταπεινή, ποὺ
ἐνῶ ἔβγαλες τόσους μεγάλους σύγχρονους Ἁγίους ποὺ συνέχισαν τὴν
ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἔμεινες ἄγνωστη σὰν τόπος ἁγιασμοῦ
τοῦ 20ου καὶ τοῦ 21ου αἰώνα. Ὅλοι
τρέχουν νὰ προσκυνήσουν! Ποῦ πᾶτε; Πήγατε στὸ Ἀρεταίειο; Πήγατε
στὸν Ἅγιο Γεράσιμο στὴν Πολυκλινική; Πήγατε στὸν Ἅγιο Ἰωάννη
στὴ Λεωφόρο Βουλιαγμένης; Πήγατε στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
τοῦ Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Νόσων
στὸ Αἰγάλεω. Πήγατε στὴν Ροδόπολη, πήγατε στὸ ∆ιόνυσο στὸ ναὸ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου; Ἁγία ταπεινὴ
ἀρχόντισσα Ἀθήνα. Μυρίσατε τὸν
ἀέρα τὸν εὐωδιαστὸ αὐτῶν καὶ
πολλῶν ἀγνώστων Ἁγίων ποὺ εἶναι
θαμμένοι στὰ σπλάχνα της. Πολλοὺς Ἁγίους ἀνέθρεψες Ἀθήνα μου
καὶ ἔχεις στὰ σωθικά σου. Ἡ παράδοση συνεχίζεται. Ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ 20 ου αἰώνα ὁ Ἅγιος Νεκτά-
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γισμούς, ἀξίζει 38 δὶς εὐρώ! ∆ιαθέτουμε στὴν Μακεδόνια καὶ τὴν
Θράκη τὰ 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσοῦ τῆς Εὐρώπης. Ὅσο γιὰ
τὴν ἀποτίμηση τῶν κοιτασμάτων: Ἡ
ἀξία τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ ἀερίου
μας σύμφωνα μὲ τὴν ἐκτίμηση τοῦ
Γεωλογικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν ΗΠΑ
πλησιάζει τὰ 7,5 τρὶς δολάρια. Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα δείχνουν τὴν μεγάλη σύγχρονη ἑλληνικὴ τραγωδία
σὲ ἕνα λαὸ ποὺ σήμερα ψάχνει στὰ
σκουπίδια γιὰ νὰ ἐπιβιώσει. Νὰ γιατί κάποιοι μᾶς αὐξάνουν τὸ χρέος.
Ἀλήθεια ποιοὶ φταῖνε; (Στύλος τῆς
Ὀρθοδοξίας, Ἰούνιος 2017, σελ. 24)

19 ΤΡΙΣ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ἡ χώρα μὲ τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης σὲ ὀρυκτὸ πλοῦτο
καὶ σύμφωνα μὲ Γάλλους καὶ Νορβηγοὺς ἐ ρευνητὲς ἡ ἀξία τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος πλησιάζει τὰ 10 τρὶς δολάρια. Συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ μεταξὺ Καστελόριζου καὶ τῆς Νότιας Ρόδου βρίσκεται
τὸ δεύτερο κοίτασμα πετρελαίου
στὸν κόσμο. Ἡ «πτωχευμένη» λοιπὸν πατρίδα μας ἀπὸ τοὺς ἀπάτριδες τυχοδιῶκτες πολιτικοὺς τῆς μίζας κατέχει μία μοναδικὴ θέση παγκοσμίως! ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΙΠΟΝ
εἴμαστε ∆ΕΥΤΕΡΟΙ στὸν κόσμο σὲ
καταθέσεις στὴν Ἐλβετία! ΠΡΩΤΟΙ
σὲ νικέλιο. ΠΡΩΤΟΙ σὲ λευκόλιθο.
ΠΡΩΤΟΙ σὲ ὑδρομαγνησίτη. ΠΡΩΤΟΙ σὲ περλίτη (1.600.000 τόνοι).
∆ΕΥΤΕΡΟΙ παγκοσμίως σὲ μπετονίτη (1.500.000 τόνοι) ΠΡΩΤΟΙ στὴν
Ε.Ε. σὲ βωξίτη (2.174.000 τόνοι).
ΠΡΩΤΟΙ σὲ χρωμίτη, ΠΡΩΤΟΙ σὲ
ψευδάργυρο. ΠΡΩΤΟΙ σὲ ἀλουμίνα.
Καὶ ἀκόμη: ∆ιαθέτουμε 2.400 ὑπερδεξαμενόπλοια καὶ μεγάλα φορτηγὰ πλοῖα, εἴμαστε ἔτσι ΠΡΩΤΟΙ
παγκοσμίως στὴν ἐμπορικὴ ναυτιλία, ἐνῶ ἄλλα 1.500 τεράστια τάνκερς
καὶ φορτηγά, ἔχουν οἱ Κύπριοι
πλοιοκτῆτες ποὺ εἶναι ΠΕΜΠΤΟΙ
στὸν κόσμο. Ἔχουμε τὴν 2η καλύτερη πολεμικὴ ἀεροπορία στὸ ΝΑΤΟ
μετὰ τὶς ΗΠΑ, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι εἶναι
προτελευταῖοι, ἐνῶ διαθέτουμε καὶ
τὸ 2ο καλύτερο Πολεμικὸ Ναυτικὸ
στὸ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν Τουρκία νὰ εἶναι
11η. Ἔχουμε νοτίως της Κρήτης,
175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, τὸ 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα
παγκοσμίως! Ὁ χρυσὸς ποὺ ὑπάρχει
στὴν Θράκη κατὰ μέτριους ὑπολο-

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
«Ἂς μὴ λησμονῶμεν, ὅτι οἱ κ.κ. Τσίπρας, Φίλης, Γαβρόγλου καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ∆ΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ οὔτε εἰς τὸν
Χριστόν, οὔτε εἰς τὴν Ἑλλάδα, οὔτε
καὶ εἰς τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν
Πολιτισμόν! Καὶ ὄχι ἁπλῶς ∆ΕΝ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ἀλλὰ καὶ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΛΥΣΙΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΙΝ ΤΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ»
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!
Κάποιος «ἔξυπνος» τοῦ καφενείου
ἐρώτησε μὲ εἰρωνεία τὸν φίλο του
ποὺ γύριζε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. ∆ὲν
μοῦ λὲς Γιῶργο, πὼς θὰ σοῦ φανῆ ὅταν πεθά νης καὶ διαπιστ ώσης ὅτι
δὲν ὑπάρχει Παράδεισος; Καὶ ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ συμβῆ αὐτό, πάλιν
θὰ εἶμαι κερδισμένος, ἀπάντησε ἐκεῖνος, διότι ἔζησα μιὰ ὄμορφη καὶ
δημιουργικὴ ζωὴ ἐδῶ μὲ τὴν ἀναμονὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ
θὰ σὲ ρωτήσω καὶ ἐγὼ κάτι νὰ μοῦ
πῆς: Γιὰ πές μου, ἐσένα πὼς θὰ σοῦ
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ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ
τὴν ἀδελφή του. Ἀποσπάσματα ἀπὸ
τὴν τρίτη ἐπιστολὴ του πρὸς τὸν
Ἄιρονς «Εἶναι ἀλήθεια λυπηρὸν ἐκ
μέρους Ἄγγλων ἀξιωματικῶν νὰ ὑποβιβάζουν σὲ τόσο χαμηλὸν ἐπίπεδον τὸν Ἀγγλικὸν πολιτισμόν, διὰ
νὰ ὑποβάλλουν εἰς τόσες ταλαιπωρίες τὴν ζωὴν ἑνὸς μελλοθανάτου ὁ
ὁποῖος θέλει νὰ περάσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του μὲ ἠρεμίαν καὶ γαλήνην. ∆ιότι δὲν ὑπάρχει ἡ
ἐλάχιστη ἀμφιβολία ἐκ μέρους μου
ὅτι αὐτὸ γίνεται μὲ προμελετημένον
πρόγραμμα, διὰ νὰ
μοῦ καταστήσουν
τὴ ζωή μου ἀνυπόφο ρον καὶ ἀ μ φ ι βάλλω ἐπίσης, ἐὰν
ὑπάρχει κανένας
διεθνὴς ἢ στρατιωτικὸς νόμος, ποὺ νὰ
ὑποστηρίζει αὐτὸ
τὸ πρόγραμμα. Καὶ
τώρα ἔρχομαι εἰς
τὶς παράλογες ἐνοχλήσεις, τὶς ὁποῖες
ὑπομένομεν ἐκ μέρους τῶν στρατιωτῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
θορυβῶδες περπάτημα, τὸ ὁποῖον κάνουν, ὅταν κουραστοῦν, συνεχίζουν
νὰ κτυποῦν τὰ ὅπλα τους στὸ πάτωμα καὶ στὶς πόρτες τῶν κελλιῶν
μας καὶ νὰ τραγουδοῦν καὶ νὰ μᾶς
βρίζουν τραγουδιστὰ ὡς ἑξής: “Γύρω ἐδῶ στὴ γωνιὰ ἕνα σχοινὶ μᾶς
περιμένει, τί ὄμορφοι ποὺ θὰ εἴμαστε μὲ ἕνα σχοινὶ στὸ λαιμὸ” καὶ διάφορες ἄλλες ὕβρεις». Οἱ κραυγὲς
αὐτὲς διαμαρτυρίας τοῦ Ἀνδρέα
∆ημητρίου, ποὺ εἶναι ἕνας καταπέλτης γιὰ τὴν βαρβαρότητα τῶν …
(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)

Στοὺς πρωτομάρτυρες τῆς ἀγχόνης
τοῦ κυπριακοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ἀνήκει καὶ
ὁ Ἀνδρέας ∆ημητρίου. Μαρτύρησε
μαζὶ μὲ τὸν Μιχαλάκη Καραολὴ
στὶς 10-5-1956. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ «Ἅγιος Μάμμας» Λεμεσοὺ στὶς
18 Σεπτεμβρίου 1934. Γονεῖς του ὁ
∆ημήτριος καὶ ἡ Εὐδοκία. Εἶχε δύο
ἀδέλφια. Ἦταν πέντε χρόνων ὅταν
πέθανε ὁ πατέρας του. Ἦταν ἔξυπνο καὶ ζωντανὸ παιδὶ καὶ ἀπὸ μικρὸς ἦταν θερμὸς πατριώτης. Στὰ
παιχνίδια του μὲ
τοὺς συμμαθητές
του παρίστανε τὸ
Λεωνίδα καὶ φώναζε στὸν ἐχθρὸ «Μολῶν Λαβέ». Τὰ ἐκφραστικὰ μάτια
του ἔδειχναν τόλμη,
ἀποφασιστικότητα
καὶ θάρρος. Ἦταν
ἐργατικὸς καὶ εὐσυνείδητος στὴ δουλειά του. Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα
τῆς ΕΟΚΑ ἄφησε
τὴ δουλειά του σὲ
κατάστημα καὶ κατάφερε νὰ γίνε ι ὑπάλληλος στὶς στρατιωτικὲς ἀποθῆκες Ἀμμοχώστου. Ἔγινε μέλος τῆς
ΕΟΚΑ καὶ προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα. Κατὰ τὴν ἐκτέλεση μιᾶς
δύσκολης ἀποστολῆς, ποὺ τοῦ εἶχε
ἀναθέσει ἡ ὀργάνωση, τραυματίσθηκε στὸ δεξιὸ βραχίονα καὶ συνελήφθη. Τὸν φυλάκισαν στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς Λευκωσίας. Τὸ ψυχικὸ
μαρτύριο, ποὺ πέρασε, φαίνεται
στὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸν
∆ιευθυντὴ τῶν φυλακῶν καὶ πρὸς
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πος, μὲ βοήθησε οἰκονομικὰ καὶ γλίτωσα τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή,
γιατί δὲν θὰ εἶχα νὰ πληρώσω καὶ
θὰ γινόταν κατάσχεση σὲ ὅλα. Ἐνοικίασα τὸ σπίτι καὶ πῆρα τὰ χρήματα ποὺ μπορῶ νὰ ἀνταπεξέλθω
στὶς οἰκονομικές μου ὑποχρεώσεις.
Καὶ ἔταξα γιὰ ὅσο ζῶ νὰ φέρνω κάθε χρόνο στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
81 κιλὰ λάδι γιὰ τὸ καντηλάκι τοῦ
Ἁγίου. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶμαι πολὺ
χαρούμενη, πολὺ εὐτυχισμένη, ἀρχίζω νὰ στέκομαι στὰ πόδια μου καὶ
θέλω νὰ εὐχαριστήσω γιὰ ὅλα αὐτὰ
τοὺς Ἁγίους, γιατί ἔγιναν ὅλα τόσο
ξαφνικὰ καὶ τόσο εὐλογημένα, ποὺ
ἐνῶ ἤμουν ἕτοιμη νὰ καταρρεύσω,
δὲν χρειάστηκε οὔτε ἀγωγὴ ἀπὸ
γιατρούς, οὔτε ψυχοφάρμακα καὶ
ξεπέρασα τὰ προβλήματά μου.
Σαντορίνη, 25-3-2017
Ρ.Γ.

ἐργάτης φωτισθεῖς ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα καὶ λαβῶν ἀφορμὴν ἐκ τοῦ
περιστατικοῦ ἀπαντᾶ: «Κύριε, ὁ
διάβολος ἐνεργεῖ …
(συνέχεια στὴν 8η σελίδα)
ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ἤ μουν πάρ α
πολὺ στεναχωρημένη 22 ὁλόκληρα χ ρ όνια
ποὺ εἶχα τὸ
γάμο μου, ἐνῶ
εἶχα ἐπιχείρηση καὶ δούλευα, δὲν μοῦ μένανε χρήματα
στὰ χέρια μου.
Τὸ μόνο ποὺ
παρακαλοῦσα
τὸ Θεὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, νὰ μὲ
βοηθήσει καὶ νὰ μὲ κρατήσει ὄρθια,
νὰ μὴν τρελαθῶ καὶ κάνω ἀγωγὲς
σὲ ψυχιάτρους. Ξαφνικὰ ἔμαθα γιὰ
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τὸ Μοναστήρι
στὸ Μαραθώνα καὶ ἦρθα μὲ τὸ γιό
μου τὸ Μάριο νὰ προσκυνήσουμε
καὶ νὰ παρακαλέσω γιατί κινδύνευα νὰ μοῦ πάρει ἡ τράπεζα τὸ σπίτι.
Παρακάλεσα μὲ πόνο τοὺς τρεῖς Ἁγίους, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, πρῶτα, μετὰ τὴν μικρὴ Ρηνούλα καὶ μετὰ τὸν
Ἅγιο Νικόλαο ποὺ ἄκουσα τὰ βασανιστήριά τους καὶ ἔκλαψα πολὺ
γιὰ αὐτὰ ποὺ πέρασαν. Τοὺς παρακάλεσα λοιπὸν νὰ μὲ βοηθήσουν
προσωπικὰ γιὰ μένα, γιὰ τὰ παιδιά
μου καὶ ἐπαγγελματικά, γιατί δὲν
εἶχα χρονικὸ περιθώριο. Μόνο 1 μὲ
2 μῆνες τὸ πολύ. Εἶχα κατρακυλίσει
οἰκονομικά, ἀλλὰ πάντα ἔκανα
κομποσχοίνι, ποὺ αὐτό, γιὰ μένα τὴ
Ρ. εἶναι τὸ τηλέφωνο πρὸς τὸ Θεό.
Καὶ εἰσακούστηκε, τὸ κλάμα, ὁ πόνος, ὅλα. Βρέθηκε ἀκαριαία ἄνθρω-

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ
«Σιγά, σιγὰ σιγοῦν σὲ διάφορες
χῶρες ο ἱ φ ωνὲς
ὑπὲρ τῆς εἰρήνης.
Βέβαια, γίνονται
ἰδίως στὴν χώρα
μας κάποιες καρναβαλικές, συχνὰ
«τσιτσιδιστικὲς»
ἐκδηλώσεις, τάχα γιὰ τὴν εἰρήνη ἀπὸ ἀνθρώπους πο ὺ ἔχουν κ ηρύξει
τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ὡραίου, ποὺ
ἔχουν βρωμίσει μὲ τοιχογραφήματα,
τάχα φιλειρηνικὰ ὅλους τοὺς τοίχους τῆς Ἀθήνας (καὶ μόνον;) μὲ
σκοπὸ ὄχι τὴν προάσπιση τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ τὴ στρατιωτικὴ ἀποδυνάμωση τῆς χώρας μας, γιὰ νὰ γίνει
αὔριο εὔκολη «μπουκιὰ» τῶν γειτόνων της.»
Σαράντος Καργάκος
Ἱστορικὸς – συγγραφέας
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Στὸ διάστημα τῆς μισῆς ὥρας ποὺ ἐδικαιοῦντο νὰ μείνουν κοντὰ του, ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ του, τοὺς συμβούλευε «Νὰ εἶσθε περήφανοι, γιατί πεθαίνω γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Τὸ πρωὶ
τῆς ἑπόμενης ἡμέρας ἦταν καὶ πάλι
κοντά του. Τοὺς παρηγοροῦσε μὲ
λόγια καὶ κανεὶς δὲν φανταζόταν
πὼς μποροῦσαν νὰ λέγονται τέτοια
λόγια ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ ἔβλεπε
μπροστά του τὴν κρεμάλα νὰ τὸν
περιμένει. Τὰ τελευταία λόγια του
πρὸς τοὺς δικοὺς του ἦταν «Ἡ ὥρα
τοῦ θανάτου μου πλησιάζει. Θέλω
νὰ θυμάστε τὰ τελευταία μου λόγια. Τὸ μόνο ποὺ λυπᾶμαι εἶναι,
ποὺ δὲν θὰ δῶ τὴν Κύπρο μας ἐλεύθερη, δὲν μὲ φοβίζει ὁ θάνατος,
γιατί ἡ ζωὴ εἶναι περιττὴ μέσα στὴν
σκλαβιά.
Ζήτω ἡ
λευτ ε ριά!
Γειά σας».
Τὶς τελευταῖες του
στιγμὲς στὸ
κελλὶ τοῦ μελλοθάνατου τὶς πέρασε
μὲ τὴν συντροφιὰ τοῦ ἱερέα τῶν φυλακῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔλαβε τὴν
Θεία Κοινωνία, χωρὶς φόβο, μὲ τὸ
χαμόγελο ἀνέβηκε στὴν ἀγχόνη κατὰ τὶς 3 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. «Ἦταν
πραγματικοὶ ἥρωες!», αὐτὰ τὰ ἐπιγραμματικὰ λόγια, ποὺ εἶπε ἕνας
Ἄγγλος στρατιώτης γιὰ τὸν ἀπαγχονισθέντα Ἀνδρέα ∆ημητρίου δείχνουν καὶ πὼς καὶ αὐτοὶ οἱ δήμιοι
ἀκόμα ἔμειναν ἔκθαμβοι μπροστὰ
στὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἠρεμία, μὲ τὴν
ὁποία οἱ πρωτομάρτυρες ἀντιμετώπισαν τὸ θάνατο. («Πρότυπα ἡρώων» τῆς Παναγιώτας Παναγοπούλου – Ρουτίνα, Ἐκδ. Ἀστέρος, 2006)

φανῆ, ὅταν πεθάνης καὶ ἀνακαλύψεις τότε, ὅτι ὑπάρχει κόλασις;
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3η σελίδα)
… Ἄγγλων καὶ ὄχι κάμψη τοῦ ἀγωνιστικοῦ του φρονήματος: Ἡ ψυχὴ
του δὲν λύγισε. Ἦταν ἤρεμος καὶ
σύννους», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ
ἱερέας τῶν φυλακῶν. Θαυμαστὴ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς θυμοσοφίας
του μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κόλαση. Πρὶν
ἀκόμη καταδικαστεῖ σὲ θάνατο συνομιλοῦσε μὲ τὸν Ρένο Κυριακίδη
ποὺ ἦταν στὸ διπλανὸ κελί. Ὁ Ρένος
Κυριακίδης παραπονιόταν στὸν Ἀνδρέα ∆ημητρίου ὅτι θὰ τοῦ ἔτρωγε
τὸ προβάδισμα, γιατί θὰ κρεμαζόταν
πρῶτος. Σὲ ζηλεύω,
μωρ ὲ Ἀντρέα, γιατί
κατὰ πῶς
πᾶν τὰ
πράγματα,
μὲ τὴν ἐπίσπευση τῆς δίκης σου, θὰ
κρεμαστεῖς πρῶτος. Θὰ ’σαι ἐσὺ «ὁ
πρῶτος μάρτυρας» τῆς ἀγχόνης, ἐνῶ
ἐμεῖς θὰ πυκνώσουμε ἀργότερα τὴ
χορεία τῶν «μαρτύρων». Στὶς 31-156 καταδικάστηκε σὲ θάνατο μὲ ἀπαγχονισμό. Ὁ ∆ημητρίου στὸ κελὶ
τοῦ μελλοθανάτου, διατήρησε τὸ
θάρρος του. Τὴν παραμονὴ τοῦ θανάτου του πῆγαν οἱ δικοὶ του νὰ
τὸν ἐπισκεφθοῦν. Πυκνὸ κιγκλίδωμα τοὺς χώριζε. Ἡ μάνα σύρθηκε
κλαίοντας μέχρι τὸ κελὶ τοῦ παιδιοῦ
της. Ξάφνου ἀκούσθηκε βροντερὴ ἡ
φωνὴ τοῦ Ἀντρέα μέσα καὶ βούιξαν
οἱ φυλακὲς «Μὴν κλαῖτε. Πεθαίνω
γιὰ τὴ Λευτεριὰ τῆς Κύπρου μας».
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(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… ὅπως ἐνεργήσατε καὶ σεῖς. Ὅπως
ἐσεῖς φροντίσατε νὰ ἐξασφαλίσετε
τὰ πουλιὰ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ σᾶς
φύγουν, καὶ ἀφήσατε τὰ σκοτωμένα
τὰ ὁποῖα
ῖα ἤτανε σίγουρα, ἔτσι ἀκριβῶς ἐνεργεῖ καὶ ὁ διάβολος. Ἐγὼ εἶμαι ἕνα τραυματισμένο πουλί, τὸ ὁποῖον προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ
συλλάβει ὁ διάβολος, ἐνῶ ἐσεῖς εἶστε (πνευματικὰ) νεκρὸς καὶ τοῦ ἀνήκετε καὶ γνωρίζει ὁ διάβολος ὅτι
τοῦ εἶσθε σίγουρος χωρὶς νὰ ὑπάρχη φόβος νὰ τοῦ φύγετε. Ὁ κύριος
ἔμεινε ἄφωνος. Πόση ἀλήθεια δὲν
κρύβεται εἰς τὴν ἁπλὴν αὐτὴν ἀπάντησιν. ∆ιότι ὅταν μία ψυχὴ ξεφύγει
ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ Σατανᾶ καὶ ἔλθει εἰς τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς ποὺ
εἶναι ὁ Χριστὸς τότε δέχεται τὰς
φοβερὰς ἐπιθέσεις τοῦ Σατανᾶ. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Σατανᾶς βάλλει κατὰ τῶν Ὀρθόδοξων.
Τοὺς ἰδικοὺς του, τοὺς ἔχει ἐξασφαλίσει, καὶ δι’ αὐτὸ δὲν τοὺς πειράζει.
∆ι’ αὐτὸ παρουσιάζονται ὡς ἄκακα
ἀρνία οἱ διάφοροι αἱρετικοί: Ἰεχωβίται, Προτεστάντες, Εὐαγγελικοί,
Παπικοί, Μασόνοι.
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ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ
Ὀρθόδοξος, ἔχεις τόσους πολλοὺς
Κάπου εἰς τὴν Νότιον Ἀμερικὴ ζοῦπειρασμούς; Γιατί νὰ πειράζεται ὁ
σε ἕνας ἐργάτης Ὀρθόδοξος ΧριΧριστιανὸς καὶ ὄχι ἕνας ποὺ εἶναι
στιανὸς καὶ ἐργαζόταν εἰς τὰ χωράστὴν πλάνη, ὅπως λέγεις ἐσύ; Ἄρα ἢ
φια ἑνὸς Προτεστάντη κυρίου. Ὅὁ διάβολος δὲν ὑπάρχει, ἢ ἡ δική μου
λοι οἱ ἐργάτες τὸν εἰρωνεύοντο διὰ
πίστη ποὺ εἶμαι προτεστάντης εἶναι
τὴν πίστιν του, ἀκόμα καὶ τὸ ἀφενσωστή, καὶ γι’ αὐτὸ νὰ ἐπιστρέψης
τικὸ του, ποὺ δὲν ἄφηνε εὐκαιρία
στὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ ἡσυχάσης. Ἀνὰ μὴν ἐκδηλώση τὸ μίσος του διὰ
κριβῶς αὐτὴν τὴν στιγμὴν καὶ προτὴν βαθειὰ πίστιν τοῦ Ὀρθόδοξου
τοῦ ὁ ἐργάτης προφθάση νὰ ἀπανἐργάτη. Μία ἡμέρα ὁ κύριος βγῆκε
τήση, πέταξε ἕνα κοπάδι ἀγριόπαστὸ δάσος νὰ κυνηγήση καὶ ἐπῆρε
πιες ἐμπρός τους.
μαζί του καὶ τὸν
Ὁ κύριος σημάὈρθόδοξον ἐρδεψε καὶ πυρογάτη, καὶ σὲ μία
βόλησε. Μερικὲς
στιγμή, γιὰ νὰ
πάπιες ἔπεσαν
τὸν πειράξη,
στὴ γῆ νεκρές, ἐτοῦ λέει: ∆ὲν
νῶ ἄλλες τραυμοῦ λές, ὑπάρχει
ματισμένες βαδιάβολος; Καὶ ὁ
ρύτερα ἢ ἐλαἐργάτης ἀπανφρότερα προτᾶ: Καὶ μάλιστα
σπαθοῦσαν νὰ
ὑπάρχει διάβοπετάξουν ἢ νὰ
λος, διότι ἐὰν
κρυφθοῦν. Ὁ ἐργάτης ἔτρεξε ἀμέδὲν ὑπῆρχε διάβολος, δὲν ὑπῆρχε
σως νὰ μαζέψη τὶς νεκρές, ἀλλὰ ὁ
καὶ λόγος νὰ κατέβη ὁ Θεὸς νὰ γίνη
κύριός του ὀργισμένος καὶ μὲ βαριὲς
ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ τότε ποὺ βαπτίβρισιὲς τοῦ εἶπε νὰ κυνηγήση αὐτὲς
σθηκα καὶ ἔγινα Χριστιανὸς Ὀρθόποὺ εἶναι τραυματισμένες γιὰ νὰ
δοξος τὸν νοιώθω ποὺ μὲ πειράζει,
μὴν φύγουν, διότι οἱ νεκρὲς εἶναι ἐποὺ μὲ σκανδαλίζει, ποὺ μὲ πολεμᾶ
ξασφαλισμένες. Πράγματι ὁ ἐργάμὲ ὅλους τους συντρόφους του. Τὸν
της ἔπραξε ὅπως τοῦ εἶπε ὁ κύριός
διακόπτει σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ κύτου. Ὅταν τελείωσαν, ὁ κύριος εἶπε
ριος καὶ τοῦ λέει: ∆ὲν μοῦ λές, πῶς
στὸν ἐργάτη του, δὲν μοῦ ἀπάντησες
συμβαίνει ἐμένα νὰ μὴν μὲ πειράζη
στὴν ἐρώτηση ποὺ σοῦ ἔκανα. Καὶ ὁ
ποτὲ ὁ διάβολος, ἐνῶ ἐσὺ ποὺ εἶσαι
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς 1ης - ἐν ἐνυπνίῳ ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ἀπόγευμα: 7.00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
∆ΕΥΤΕΡΑ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
καὶ Ἀρτοκλασία
Ἀπόγευμα: 7.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ.
Ο

