σβεστον µίσος ἐναντίον τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τὸ ὁποῖον µεταδίδουν ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεάν, καλεῖ
τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Ι. Μητροπ. Πειραιῶς νὰ παύσουν νὰ παρακολουθοῦν τὸν δίαυλον «Σκάι». Ὑποστηρίζει ἐπίσης ὅτι ὑφέρπει ἡ διάδοσις
καὶ ἡ φήµη ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ὁµίλου, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὸ Σκάι, κ. Ι.
Ἀλαφοῦζος καὶ ὁ δηµοσιογράφος κ.
Ἀλέξ. Παπαχελᾶς (γνωστὸς καὶ ὡς
προσκεκληµένος τῆς Λέσχης Μπίλντεµπερκ) διευθυντὴς τοῦ σταθµοῦ,
ἐχρηµατοδοτήθησαν ἀπὸ τὸ Σιωνιστικὸν καὶ ∆ιεθνὲς Ἑβραϊκὸν λόµπυ.
Τὴν φήµην ὅµως αὐτὴν δὲν τὴν υἱοθετεῖ καὶ δι’ αὐτὸ τοὺς καλεῖ νὰ προβοῦν εἰς δηµοσίας διευκρινήσεις (Ὀρθόδοξος Τύπος, 27-4-2012, σελὶς 8)

δύναµη οὔτε τῆς ἱερατικῆς εὐλογίας,
µὲ τὴν ὁποία µεταβιβάζεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ νέα εἰδωλολατρία
προσπαθεῖ νὰ ξεθεµελιώσει τὴν πίστη στὸν Σωτήρα Χριστὸν µὲ διαφορετικὲς µεθόδους πιὸ εὔσχηµες, πιὸ
«πολιτισµένες». Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὸ προζύµι τῆς πίστεως ἀπὸ τὴ
ζωὴ τῶν χριστιανῶν. Γιὰ νὰ τὸ πετύχει, προστατεύει πρόσκαιρα κάθε
αἵρεση, κάθε πίστη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη. Αὐτὴν θέλει νὰ τὴν γκρεµίσει, ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι στὴ
συνέχεια ὅλες οἱ ἄλλες πίστες καὶ
αἱρέσεις θὰ ἐξαφανισθοῦν γρήγορα
καὶ εὔκολα. Σὲ ὅλους εἶναι γνωστὸ
τί γίνεται κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐκλογῶν. Θυσιάζονται τὰ πάντα – ἡ
πίστη, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια –
στὸν βωµὸ τῆς νίκης ἑνὸς κόµµατος,
ὁποιουδήποτε κόµµατος. Τρία µόνο
χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὶς µεταρρυθµίσεις, καὶ ἡ χώρα µας ἔχει γίνει
ἀγνώριστη· ὄχι βέβαια καλύτερη, ἀλλὰ χειρότερη. Ἡ πίστη ἀδυνάτισε καὶ
τὰ ἤθη κατέπεσαν. Ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπροκάλυπτη διαφθορά, οἱ λεηλασίες καὶ
οἱ ληστεῖες δὲν ἀποτελοῦν πιὰ σπάνια φαινόµενα. Καὶ µετὰ τὶς ἐκλογές,
ὅποιο κόµµα καταλάβει τὴν ἐξουσία,
κυβερνᾶ ἀνεξέλεγκτα τὸ κράτος, διακηρύσσοντας ὅτι εἶναι ὁ µοναδικὸς
ἐκφραστὴς τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ.

ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… καὶ τὴ δύναµη τοῦ σηµείου τοῦ
σταυροῦ, µὲ τὸ ὁποῖο, σὰν µὲ τὸν
ἴδιο τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, διώχνουµε τοὺς δαίµονες µακριά µας.
∆ὲν γνωρίζουν τὴ σηµασία καὶ τὴ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 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 - Μ ην ιαί ο Ἐνη µερωτ ικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
Τὰ σηµάδια τῆς ἀσέβειας εἶναι φαθινῆς ἀρετῆς. Τὴν πίστη µας δὲν τὴν
νερὰ στὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ µας. Οἱ χριγνωρίζουν. Τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ δὲν
τὸν τηροῦν µὲ ἐπίγνωση. Τὰ πρότυστιανοί µας ἀγνοοῦν τοὺς βίους τῶν
πά της εὐσέβειας δὲν τὰ µιµοῦνται.
Ἁγίων, ἀκόµα καὶ τὸν βίο τοῦ ἉγίἘλάχιστοι χριστιανοὶ εἶναι σὲ θέση
ου τοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα φέρουν. Ἔνὰ ἀποκριθοῦν µὲ γνώση, σαφήνεια
τσι φυσικά, δὲν ἔχουν ἀναπτύξει
καὶ ὀρθότητα σὲ ἐρωτήµατα ποὺ
καµµιὰ πνευµατικὴ σχέση οὔτε µὲ
ἀναφέρονται στὴν ὀρθόδοξη πίστη.
τὸν προστάτη τοὺς Ἅγιο. Ἡ σηµερινὴ γενιά, ὅπως εἶναι φανερό, ἔχει ἀΚι’ αὐτό, µολονότι σήµερα σχεδὸν
ποκοπεῖ ἀπὸ τὰ πρότυπά της ἐνάρεὅλοι ξέρουν γράµµατα καὶ σχεδὸν
της, τῆς ἀληθινὰ χριὅλοι µποροῦν ν’ ἀγοστιανικῆς ζωῆς, τὴν
ράσουν χριστιανικὰ
βιβλία. Αὐθόρµητα,
ὁποία αὐτὰ διδάλοιπόν, ἀναρωτιέται
σκουν µὲ τὸ σιωπηλὸ
καν είς : Μ ά , ἐ π ι τ έ παράδειγµά τους. Μὲ
λους, τί τὸ χριστιανιτὰ συναξάρια καὶ τὰ
κὸ ἔχει ἀποµείνει σ’
λόγια τῶν ἁγίων διααὐτοὺς τοὺς χριστιαπαιδαγωγοῦνταν οἱ
νούς; Οἱ περισσότεπρόγονοί µας. Τὰ µάθαιναν ὄχι ἀπὸ βιβλία,
ροι, βλέπετε, ἔχουν ἐἀλλὰ ἀπὸ τὶς διηγήγκαταλείψει ἀκόµα
σεις ἄλλων. Οἱ διηγήκαὶ τὶς ἐξωτερικὲς εὐσεις γιὰ τοὺς Ἁγίους,
λογηµένες συνήθειες
ποὺ διαδίδονταν ἀπὸ
τῶν παλαιοτέρων χριστόµα σὲ στόµα ἦταν πολὺ δηµοφιστιανῶν. Ἔτσι, γιὰ παράδειγµα, εἴλεῖς. Ὅλοι ἄκουγαν καὶ τὶς ἔκλειτε δὲν κάνουν τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ εἴτε τὸ κάνουν ἐσφαλµένα, κουναν στὰ βάθη τῶν ψυχῶν τους. Μὲ
νώντας ἀκανόνιστα καὶ βιαστικὰ τὸ
πολὺ πόνο βλέπουµε ὅτι σήµερα οἱ
χέρι πάνω στὸ στῆθος. Ἐπίσης, δὲν
ἄνθρωποι δὲν διδάσκονται τοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ δὲν παραδειγµαφιλοῦν πιὰ τὰ χέρια τῶν ἀρχιερέων
τίζονται ἀπὸ τὴν πολιτεία τους, γι’
καὶ τῶν ἱερέων, γιὰ νὰ λάβουν µέσω
αὐτὸ καὶ δὲν ἔχουν τὸν ἱερὸ ἐκεῖνο
αὐτῶν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν
ζῆλο, τὸν ὁποῖο µπορεῖ νὰ ἐµπνεύγνωρίζουν, ἑποµένως, τὴ σηµασία …
σει κάθε φωτεινὸ παράδειγµα ἀλη(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα)
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
«Ἦταν 11
Μαρτίου
καὶ ὁ πατέρας µου Ἀθανάσιος, ἦταν µόνος
του στὸ σπίτι καὶ ἔπαθε
βαρὺ ἐγκεφαλικό. Γιὰ
πολλὲς ὧρες
ἦταν ἀβοήθητος καὶ
δὲν µποροῦσε νὰ ἀντιδράσει οὔτ ε νὰ ζητήσει
βοήθεια, µέχρι ποὺ ἐµεῖς τὰ παιδιά
του, ἐφόσον δὲν ἀπαντοῦσε στὸ τηλέφωνο, ἀναστατώσαµε τὴ γειτονιὰ ἡ ὁποία πῆγε καὶ τὸν βοήθησε
τελικὰ καὶ τὸν πῆγε στὸ νοσοκοµεῖο.
Μέχρι νὰ φτάσουµε ἐµεῖς
στὰ Ἰωάννινα, ὅπου νοσηλεύτηκε,
οἱ γιατροί µας ἐνηµέρωσαν πὼς
πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ βαρὺ ἐγκεφαλικό. ∆ὲν µᾶς ἔδιναν καµµία ἐλπίδα ὅτι ἡ κατάστασή του µπορεῖ
νὰ βελτιωθεῖ ἢ ἀκόµα καὶ νὰ σωθεῖ
ἡ ζωή του. Μᾶς ἔλεγαν πὼς καὶ
στὴν Ἀµερικὴ στὰ καλύτερα νοσοκοµεῖα νὰ τὸν πηγαίναµε δὲν θὰ
σωζόταν ἡ ζωή του. Τὶς τρεῖς πρῶτες µέρες ἡ κατάστασή του δὲν ἄλλαξε. Τὴν τέταρτη µέρα δέ, ἐπιδεινώθηκε, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ φοβηθοῦµε πὼς τὸν χάνουµε.
Τότε ἐγὼ ἡ κόρη του Μαργαρίτα, Πέµπτη 19.00 ἡ ὥρα τὸ
βράδυ προσευχήθηκα καὶ ζήτησα µὲ
µεγάλο πόνο ψυχῆς στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ τοῦ σώσει τὴ ζωή. Σὲ λίγη
ὥρα στὸ κοµοδίνο τοῦ νοσοκοµείου
δίπλα στὸν πατέρα µου, εἶδα µία
λάµψη καὶ γιὰ νὰ βεβαιωθῶ, κοί-

ταξα καλύτερα καὶ ἐκεῖ κατάλαβα
πὼς ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µου εἶχε δώσει
ἕνα σηµάδι τῆς παρουσίας Του στὸ
χῶρο. Τὴν ἑπόµενη µέρα τὸ πρωὶ οἱ
γιατροὶ ἐπισκέφτηκαν τὸν πατέρα
µου καὶ τὸν ἐξέτασαν καὶ πρὸς ἔκπληξή τους εἶδαν ὅτι ἀντιδροῦσε σὲ
πολὺ δυνατὰ ἐρεθίσµατα. Βέβαια,
ἦταν παράλυτος ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ
πλευρὰ καὶ ὁ λόγος του, εἶχε σχεδὸν
χαθεῖ. Μέχρι τὸ ἀπόγευµα τῆς ἴδιας
µέρας, ὁ πατέρας µου ἄρχισε νὰ µιλάει ξεκάθαρα. Σὲ κάποια στιγµή,
στὴν προσπάθειά µου νὰ τοῦ δώσω
κουράγιο τοῦ εἶπα ὅτι «ὁ Θεὸς ἀποφάσισε νὰ εἶσαι µαζί µας καὶ πὼς
θὰ γίνεις καλά». «Τὸ ξέρω αὐτό»,
µοῦ εἶπε. «Ἦρθε ὁ παπὰς στὸ δωµάτιο καὶ µοῦ εἶπε: Ἐσὺ Θανάση θὰ
πᾶς στὸ σπίτι σου». Ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἔβγαλα τὸ βιβλιαράκι «Τὸ ὄνειρο ἑνὸς γέροντος» τῆς Ἀδελφότητος
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ εἰς τὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, ποὺ εἶχα πάρει ἀπὸ
ἐκεῖ ὅταν πρόσφατα πῆγα καὶ προσκύνησα τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ ἔδειξα στὸν
πατέρα µου τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου
Ραφαὴλ ποὺ εἶναι στὸ ἐξώφυλλο
καὶ ἐκεῖνος µου εἶπε πὼς «Αὐτὸς
εἶναι ποὺ µὲ ἐπισκέφθηκε».
Νὰ σηµειωθεῖ πὼς ὁ κ. Θανάσης δὲν ἦταν ἰδιαίτερα θρησκευόµενος καὶ δὲν γνώριζε τὸ συγκεκριµένο Ἅγιο. Ἀπὸ τότε ὅµως δοξάζει
τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ
κάνει συνεχῶς τὸ σταυρό του. Βγῆκε σύντοµα ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του βελτιώνεται συνεχῶς.»
Μαργαρίτα Κ.
Γέρακας – Ἀττικὴ
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Γιάννης Μπουτάρης ἀπὸ τὸ βῆµα
τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου ἀναφερόµενος σὲ αἴτηµα τῆς Παµποντιακῆς Ὁµοσπονδίας Ἑλλάδος, ἡ ὁποία
ζήτησε νὰ τῆς δοθεῖ ἄδεια καὶ ἠλεκτροδότηση γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς
καθιερωµένης ἐκδήλωσης γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων. Ὁ δήµαρχος
Θεσσαλονίκης τόνισε ὅτι ὅποιος δὲν
ὑπακούσει στὴν ἀπόφαση τοῦ δήµου
θὰ δεχτεῖ πρόστιµο! Καὶ ρωτᾶµε τὸν
προοδευτικὸ καὶ εἰρηνιστὴ Μπουτάρη, ἐὰν οἱ φίλοι του οἱ τοῦρκοι τοῦ
ζητοῦσαν χῶρο γιὰ νὰ γιορτάσουν
καὶ νὰ τιµήσουν τὸν σφαγέα τοῦ
Ἑλληνισµοῦ Κεµάλ, θὰ τοὺς ἀρνοῦνταν; Ἤ, θὰ ἔµπαινε καὶ χορηγὸς ὁ
∆ῆµος Θεσσαλονίκης; (Ἐφηµερίδα
Στόχος, τῆς 17-5-2012)

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΚΟΡΑΝΙΑ
Τὴν ἀρχὴ ἔκαµε ὁ Οἰκο υµενικὸς
Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος, ὁ ὁποῖο ς πρὶν λίγους µῆνες στὶς Η.Π.Α.
δώρισε στὸν µουσουλµάνο, τουρκικῆς καταγωγῆς πρόεδρο τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας «Κόκα-κόλα», τὸ
«ἅγιον κοράνιον», ὅπως ἀνέφερε ὁ
ἴδιος ἐνώπιον δεκάδων δηµοσιογράφων καὶ τηλεοπτικῶν φακῶν. Τὴ
σκυτάλη πῆρε ὁ ἐπίσκοπος Τούζλας
(Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης) Βασίλειος.
Θέλοντας νὰ βραβεύσει τὰ βοσνιακὰ στρατεύµατα, προσέφερε στὸ
µουσουλµάνο διοικητὴ Sanad Masonic κοράνιο µὲ ἀφιέρωση. Οἱ ἐν
λόγῳ ἐπίσκοποι δὲν γνωρίζουν τὰ
ἀπίστευτα ὑβριστικὰ τοῦ Κορανίου
κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων µας, τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡµῶν τῶν Χριστιανῶν ὡς
ἀπίστων καὶ ἄρα ἀξίων πρὸς ἐξόντωση, µὲ τὸν «ἱερὸ πόλεµο»; ∆ὲν
γνωρίζουν ὅτι στὸ γράµµα καὶ στὸ
πνεῦµα τοῦ κορανίου θανατώθηκαν
ἄπειρος ἀριθµὸς Χριστιανῶν καὶ
συνεχίζεται ἡ ἐξόντωση (Τουρκία,
Πακιστᾶν, Αἴγυπτο, Νιγηρία κ.λ.π.);
∆ὲν ἔχουν ἀκούσει γιὰ τοὺς χιλιάδες Νεοµάρτυρες (Ἕλληνες, Σέρβοι,
Βούλγαροι, Ρουµάνοι κ.λ.π.) ἀπὸ
τοὺς µουσουλµάνους Ὀθωµανοὺς
στὰ χρόνια τῆς δουλείας; Ἐὰν τὰ
γνωρίζουν αὐτὰ (ποὺ φυσικὰ τὰ
γνωρίζουν) τότε ἀναγκαζόµαστε νὰ
ὑποθέτουµε συνειδητὴ ἔκπτωση πίστεως καὶ πράξεως ἀπὸ µέρους τους!

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ
ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ
Ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ τηλεοπτικοῦ
σταθµοῦ «Σκάι» καὶ προσωπικῶς ἐναντίον τοῦ ἰδιοκτήτου καὶ τοῦ δηµοσιογράφου κ. Ἀλέξη Παπαχελὰ
ἐξαπέλυσεν ὁ Σέβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ µὲ γραπτὴν ἀνακοίνωσιν,
διὰ τῆς ὁποίας κατηγορεῖ τόσον τὸν
σταθµὸν ὅσον καὶ τὰ προαναφερόµενα στελέχη τοῦ ὅτι συνειδητῶς
«παίζουν τὸ παιχνίδι» Σιωνιστικῶν
κέντρων, διὰ νὰ ὑπονοµεύσουν τὴν
Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ νὰ ἀµφισβητήσουν τὸ Πρόσωπον τοῦ ∆οµήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σέβ.
Μητροπολίτης ἐξέδωσε τὴν ἀνακοίνωσιν αὐτὴν µὲ ἀφορµὴν τὴν προβολὴν ντοκιµαντὲρ κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδοµάδα τὰ ὁποία θεωρεῖ ὅτι
ἐστρέφοντο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης ἀφοῦ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ
ραββίνοι τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ ἔχουν ἄ-

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
«Ὁ δῆµος Θεσσαλονίκης δὲν θὰ δώσει σὲ κανέναν ἄδεια γιὰ κοινόχρηστο χῶρο». Αὐτὸ τόνισε ὁ δήµαρχος,
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ὅτι περιέχει τὰ λόγια τοῦ Κυρίου
µας Ἰησοῦ.

βάσουν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Πάντως αὐτοὶ οἱ θεοµπαῖχτες
καὶ ὑβριστὲς τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων
τῆς πίστεώς µας πρέπει νὰ αἰσθάνονται εὐγνώµονες ποὺ διαβιοῦν σὲ
ἕνα κράτος ποὺ ἑδρεύει ὁ χριστιανισµός, ὁ ὁποῖος κηρύσσει τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ἀδελφοσύνη, γιατί σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἂν ζοῦσαν π.χ. σὲ
ἕνα µουσουλµανικὸ κράτος, τὸ λιγότερο ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ συµβεῖ,
ἂν χλεύαζαν τὴν µουσουλµανικὴ
θρησκεία ἢ τὸν Μωάµεθ θὰ ἦταν νὰ
ὁδηγηθοῦν σὲ κάποιο ἰκρίωµα.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΠΟΥΤΙΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἔνταση στὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσει ς προκάλεσε ἡ ἀπρόσµενη ὅ σο
κ αὶ ἄστοχη διπλωµατικὴ κίνησ η
τοῦ Ἑλλ ηνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νὰ ἀρνηθεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ
νεοεκλεγέντα στὴ ρωσικὴ προεδρία
Βλαντιµὶρ Πούτιν στὸ Ἅγιο Ὄρος
µέσα στὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα. Κατὰ
τὴν τυπικὴ αἴτηση πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, τὸ Κρεµλίνο ἄκουσε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους νὰ ἀπαντοῦν ἀρνητικά, µὲ
τὴ δικαιολογία ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη ὁ κρατικὸς µηχανισµὸς τῆς
χώρας θὰ βρίσκεται σὲ ἄδεια. Μετὰ
τὴν ἄρνηση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ἀναβλήθηκε τὸ ταξίδι Πούτιν. ∆ὲν γνωρίζουµε ἀσφαλῶς ἐπακριβῶς τοὺς πραγµατικοὺς λόγους
αὐτῆς τῆς ἀπερίσκεπτης ἐνέργειας,
ὅµως µήπως τελικὰ δικαιώνονται ὅσοι ἐκφράζουν τὴ θέση πὼς τὰ κλειδιὰ αὐτῆς τῆς χώρας ἔχουν παραχωρηθεῖ ἐπισήµως καὶ ὁριστικῶς στοὺς
ἀµερικανοσιωνιστικοὺς παράγοντες
τοῦ ∆ιεθνοῦς Νοµισµατικοῦ Ταµείου.

ΝΤΡΟΠΗ
Ὁ πρόεδρος τῶν «Γιατρῶν τοῦ κόσµου» ὀδοντίατρος Νικήτας Κανάκης κατήγγειλε στὸν εἰσαγγελέα ὅτι
δὲν ἐπιτρε πόταν νὰ δηµ οσιοποιηθοῦν οἱ φωτογραφίες τῶν πορνῶν.
Ὅσο γιὰ τὸ Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. ποὺ
κάνει τὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς
πόρνες, πρόκειται γιὰ γιατροὺς ποὺ
λατρεύουν τοὺς Λαθροµετανάστες.
Κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς δήλωσε πρόσφατα στὴν ἐφηµερίδα «Αὐγή» πὼς
οἱ Μετανάστες µπαίνουν στὴν Ἑλλάδα ὑγιεῖς κι’ ἐµεῖς τοὺς κολλᾶµε
φυµατίωση, ἔητζ, ἡπατίτιδα κ.λ.π.
διότι τοὺς ἔχουµε καὶ στοιβάζονται
σὲ ἄθλιες συνθῆκες! Τί νὰ πεῖς µὲ τέτοιους ἀνθρώπους; Θυµίζω πὼς τὸ
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. εἶναι χορηγὸς καὶ
διοργανωτὴς τοῦ Φεστιβὰλ Ὁµοφυλοφίλου Κινηµατογράφου ποὺ ξεκινᾶ τὴν Πέµπτη 3 Μαΐου στὸ Ἰνστιτοῦτο «Θερβάντες» τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως καὶ θὰ κάνει ἕνα µεγάλο
Ἀφιέρωµα στὴν Ὁµοφυλοφιλία στὸ
Ἰσραήλ. Μάλιστα ἡ ἐν Ἀθήναις
Ἰσραηλινὴ Πρεσβεία εἶναι µεταξὺ
τῶν χορηγῶν τοῦ ἐν λόγῳ κινηµατογραφικοῦ Φεστιβὰλ Κιναίδων καὶ
Λεσβιῶν «Ἐφηµερίδα Στόχος τῆς 35-2012, σελίς 15)

ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ
Ὀργὴ καὶ ἀποτροπιασµὸ ἀποτελεῖ ἡ
διακωµώδηση τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου ἀπὸ τηλεοπτικὴ ἐκποµπὴ τοῦ
τηλεοπτικοῦ διαύλου «MEGA» στὴν
ἐκποµπὴ «Κάψε τὸ σενάριο» τῆς 194-2012. Πέρα ἀπὸ τὴν προσβολὴ
τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήµατος
τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, τέτοιου εἴδους ἐκποµπὲς ἀποκαλύπτουν περίτρανα τὸ ὀργανωµένο σχέδιο τῶν
ὀπαδῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, νὰ ἀποµειώσουν καὶ νὰ ὑποβι-
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µὴν πειράζουν τὸν Γέροντα.

Η ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΝ

Ζοῦσε κάποτε στὸ Ἅγιο Ὄρος ἕνας
µοναχὸς ὀνόµατι Παχώµιος. Ἦταν
πολὺ ἁπλὸς ἄνθρωπος, δὲν ἤξερε
κὰν νὰ διαβάζει. Ὁ µοναχὸς αὐτὸς
εἶχε µεγάλη οἰκειότητα µὲ τὰ φίδια
– καὶ ὑπῆρχαν πολλὰ σ’ ἐκείνη τὴν
περιοχή. Ὁ Γερο-Παχώµιος περιποιόταν ἕνα µικρὸ κῆπο καὶ συνήθιζε,
ὅταν ἔβρισκε κάποιο φίδι µέσα, νὰ
τὸ πιάνει καὶ νὰ τὸ πετὰ ἔξω ἀπὸ τὸ
φράχτη. Μιὰ ἡµέρα εἶχε πιάσει ἕνα
µεγάλο φίδι καὶ ἐπειδὴ βιαζόταν νὰ
τελειώσει τὴν ἐργασία του, τὸ τύλιξε γύρο ἀπὸ τὴν µέση του σὰν ζώνη,
γιὰ νὰ τὸ πετάξει πιὸ ὕστερα ἔξω ἀπὸ τὸν φράκτη. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχεις στὴ µέση σου, τοῦ εἶπε φοβισµένος ἕνας ἄλλος Γέροντας, ὅταν τὸν
εἶδε. Γιατί φοβᾶσαι; ἀπόρησε ὁ Γερο-Παχώµιος. Συνηθισµένος νὰ πιάνει τὰ φίδια καὶ ποτὲ κανένα ἀπ’
αὐτὰ νὰ µὴν ἔχει πειράξει, δὲν µποροῦσε νὰ καταλάβει τὸ φόβο τῶν
ἄλλων. Μιὰ ἡµέρα εἶπε µὲ παράπονο σὲ ἕναν µοναχὸ – ∆ὲν ξέρω γιατί
φοβοῦνται τὰ φίδια. Ἐκεῖνος ὁ δικός µας, ὁ παπα-Ἀνδρέας, φοβᾶται
καὶ τοὺς σκορπιοὺς ἀκόµα. Ἐγὼ
τοὺς µαζεύω ἀπὸ τὸ ντουβάρι καὶ
γιὰ νὰ µὴν βγαίνω νὰ τοὺς πετάω
ἕναν ἕναν τους βάζω στὴν χούφτα
µου καὶ τοὺς πετάω ὅλους µαζὶ
ἔξω… Ὅταν τὸν ρωτοῦσαν, γιατί
δὲν τὸν πειράζουν τὰ φίδια καὶ οἱ
σκορπιοί, ἀπαντοῦσε: Κάπου γράφει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς (τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο), ἂν ἔχεις πίστη πιάνεις καὶ
τὰ φίδια καὶ τοὺς σκορπιοὺς καὶ
δὲν σὲ πειράζουν. Ὁ Γερο-Παχώµιος
ὅµως εἶχε ἕνα µυστικὸ ὅπλο. Πρὶν
πιάσει κάποιο φίδι ἢ κάποιο σκορπιό, ἔκανε τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ.
Τὸ σηµεῖο αὐτὸ ἔκανε τὰ δηλητηριώδη αὐτὰ ζῶα νὰ σέβονται καὶ νὰ

Θέλεις νὰ ἀποκτήσης ἐχθρούς; Εὔκολο εἶναι. Εὐχήσου σὲ γέρο ἢ σὲ
γρηὰ «καλὴ ψυχή» ἢ «καλὸν Παράδεισο» καὶ σὲ ἔπιασε ἐχθρό, σοῦ
’κοψε τὴν καληµέρα· δὲν θὰ θέλη νὰ
σὲ βλέπη. Κι’ αὐτὸ διότι πολλοὶ ἀπὸ
ἐµᾶς ἀνήκουµε, χωρὶς νὰ τὸ πολύσκεπτόµαστε, στὴν αἵρεση τῶν θνητόψυχων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ
ψυχὴ εἶναι ἁπλῶς ζωή, ὅπως τοῦ
σκύλου ἢ τῆς γάτας, ποὺ σβύνη µὲ
τὸν θάνατο. Γι’ αὐτὸ ἀκούγεται συχνὰ τὸ «ἐδῶ εἶναι ἡ κόλασις, ἐδῶ
καὶ ὁ παράδεισος», ποὺ εἶναι πολὺ
βλάσφηµο «ἀπόφθεγµα». Κι’ ἐνῶ
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι καὶ στὴν ἐκκλησία
πηγαίνουν καὶ λαµπάδες σὰν τὸ
µπόι τους ἀνάβουν, καὶ κοινωνοῦν,
ὅµως ἠθεληµένως ἀγνοοῦν αὐτὸ ποὺ
τονίζη ἡ Ἐκκλησία µας «ἀπελεύσονται οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ
δὲ ἁµαρτωλοὶ εἰς κόλασιν αἰώνιον».
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Ο ∆ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς
προσπάθησε ὥστε ὅλοι
νὰ τὸν θεωροῦν σαλεµένο. Ἔτρωγε ἐνώπιον
πολλῶν, κ α λ ό γ ηρ ο ς
αὐτός, λίγο κρέας καὶ
κατόπιν ἔµενεν ἄσιτος µυστικὰ γιὰ
πολλὲς ἡµέρες. Κατώρθωσε νὰ τὸν
θεωροῦν ἀνήθικο καὶ νὰ τὸν ἐξευτελίζουν οἱ πάντες. Ἐκοιµήθη. Βρέθηκαν µόνον δυὸ ἄνδρες γιὰ νὰ τὸν σηκώσουν καὶ νὰ τὸν µεταφέρουν µὲ
πρόχειρο φορεῖο καὶ νὰ τὸν πετάξουν σὲ κάποιο κοινοτάφιο, χωρὶς
κηδεία χωρὶς ψάλτη, χωρὶς παπά.
Ὅµως κατὰ τὴν µεταφορά του ἀκούονταν ἀγγελικὲς ψαλµωδίες. Τὶς
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ἄκουσε κάποιος Ἑβραῖος µέσα στὴ
νύχτα καὶ βγῆκε στὸ µπαλκόνι τοῦ
σπιτιοῦ του γιὰ νὰ δὴ ποιοὶ ἔψελναν τόσο ὑπέροχα. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ περνοῦσαν ἀπὸ κάτω τὸ λείψανο. ∆ὲν εἶδε κανένα ψαλµωδὸ καὶ
τότε ἔκπληκτος ἀνεφώνησε: «Μακάριος εἰ σαλέ, ὅτι µὴ ἔχων ἀνθρώπους
ψάλλοντάς σε, ἔσχες ἐπουρανίους
δυνάµεις ἐν ὕµνοις τιµώσας σέ».

σει µὲ τὴ µασωνία, τοὺς φτωχοὺς µὲ
τὸν κουµµουνισµὸ καὶ αὐτοὺς ποὺ
θρησκεύουν µὲ τὸν οἰκουµενισµό».
Βλέπουµε ὅτι ὁ διάβολος στρέφεται
πρὸς ὅλους τους ἀνθρώπους, χρησιµοποιώντας ὅµως διαφορετικοὺς
τρόπους, ἡ δολιότητα τῶν ὁποίων
δὲν εἶναι πάντα ἐµφανής. Συνήθως
µας παραπλανᾶ µὲ τὴ «φιλανθρωπία» τῆς µασωνίας, µὲ τὸ «ἐνδιαφέρον» γιὰ τοὺς ἐργαζοµένους τοῦ
κουµµουνισµοῦ καὶ µὲ τὸ «σπουδαῖο
ὅραµα τῆς ἕνωσης τῶν ἐκκλησιῶν»
τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι ὅτι ἡ µασωνία, ὁ κουµµουνισµὸς καὶ ὁ οἰκουµενισµὸς εἶναι ἀντίχριστα συστήµατα, τὰ ὁποῖα
εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου. Ἡ µασωνία ἀπευθύνεται στοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ὑπόσχεται αὔξηση τῶν
κεφαλαίων, ἐξουσία καὶ ποικίλες
διευκολύνσεις, ἀλλὰ στὴν πράξη διαβρώνει τὴν κοινωνία καὶ ἐξαπλώνει τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ἀδικία καὶ
τὴν ἀναξιοκρατία. Ὁ κουµµουνισµὸς ἐµφανίζεται ὅτι κάνει ἀγῶνες
γιὰ τοὺς ἐργαζοµένους καὶ τὴν ἐξάλειψη τῆς φτώχειας, ἐνῶ ὅπου ἔχει
ἐπικρατήσει ἡ φτώχεια γενικεύτηκε
καὶ ἡ δυστυχία τῶν λαῶν πολλαπλασιάστηκε. Συγχρόνως ἀρνεῖται
τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὶς ἠθικὲς
ἀξίες. Στὴ θέση τοὺς ἔχει τοὺς κορυφαίους τοῦ µαρξισµοῦ καὶ τὶς σοσιαλιστικὲς ἀξίες. Ὁ οἰκουµενισµὸς
τέλος ἔχει αἰχµαλωτίσει ἀρκετοὺς
µεγαλόσχηµους κληρικοὺς µὲ ἀποτέλεσµα νὰ µὴ µιλᾶµε γιὰ τὴν Ἁγία
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µὲ κεφαλὴ
της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ἀλλὰ γιὰ
πολλὲς ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες πρέπει
νὰ ἑνωθοῦν, βάζοντας σὲ δεύτερη
µοίρα τὶς δογµατικὲς διαφορὲς καὶ
ἐν γένει τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως.
Ἔτσι βλέπουµε νὰ συµπροσεύχονται ὀρθόδοξοι µὲ αἱρετικοὺς καὶ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ
Ὁ Ἅγιος Βιτάλιος
ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Σὰν µοναχὸς δούλευε τὸ
ἐργόχειρό του καὶ
κέρδιζε δέκα ὀβολοὺς τὴν ἡµέρα.
Ἀπ’ αὐτοὺς ἔδιδε
ἕναν ὀβολ ὸ καὶ ἀγόραζε λ ού πινα
γιὰ φαγητό. Τ ὸ βράδυ ἐπισκεπτόταν τὰ πορνεῖα τῆς Ἀλεξανδρείας,
πλήρωνε µιὰ πόρνη καὶ τῆς ἔλεγε:
«Γιὰ τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου µου, µὴ
ἁµαρτήσης ἀπόψε». Καὶ ὅλη τὴν νύχτα προσευχόταν γιὰ τὴν σωτηρία
αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Πολλὲς µετενόησαν καὶ ἀνένηψαν. Τὸ τί ἄκουσε
ὅµως ἀπὸ τοὺς «πουριτανούς» ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν περιγράφεται.
Μὴ κρίνουµε, λοιπόν, ἀδελφοί µου,
διότι δὲν γνωρίζουµε πὼς ζῆ ὁ ἄλλος, ὁ διπλανός µας.
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Ὁ Γέροντας Παΐσιος
ἀνησυχοῦσε πο λὺ
γιὰ τὴν πορεία τῶν
ἀνθρώπων. Ἔβλεπε
ὅτι ὁ διάβολος κάνει θραύση. Ἔλεγε
χαρακτηριστικὰ: «ὁ
διάβολος ἅπλωσε
τρία πλοκάµια νὰ πιάσει ὄλον τὸν
κόσµο. Τοὺς πλουσίους νὰ τοὺς πιά-
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νὰ διαλέγονται, γιὰ νὰ ἀρθοῦν τὰ
ἐµπόδια ποὺ «διαιροῦν» τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἀφελῶς ὑποστηρίζουν
καὶ ὀνειρεύονται. Εἶναι καιρὸς νὰ
κοποῦν κάτι τέτοια ἢ ἂν δὲν εἶναι
εὔκολο νὰ ἀποδυναµωθοῦν τὰ τρία
αὐτὰ πλοκάµια τοῦ διαβόλου καὶ
νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ ἄνθρωποι γιὰ
νὰ στραφοῦν στὴν Ἐκκλησία, ἐπιλέγοντας ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς, µὲ ὁδηγὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ µόνον αὐτές.

ταν ὁ σερβιτόρος ἦρθε νὰ µαζέψη
κόµπιασε καὶ τὰ µάτια του δάκρυσαν. Ἐκεῖ δίπλα ἀπὸ τὸ ἄδειο πιατάκι καὶ τὸ ποτήρι µὲ τὸ νερὸ βρίσκονταν ὄµορφα τακτοποιηµένα,
νοµίσµατα ἀξίας τριῶν δραχµῶν.
Ἦταν τὸ φιλοδώρηµά του. Πόσο
βιαστικοὶ εἴµαστε συχνὰ ὅταν βγάζουµε συµπεράσµατα, καὶ αὐτὰ νὰ
ρυθµίζουν τὶς συµπεριφορές µας ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. Νοµίζουµε
πώς µας ἀρκεῖ µιὰ πρότασίς τους,
µιὰ κίνησίς τους, γιὰ νὰ καταλήξουµε σὲ αὐθεντικὰ ἀποφθέγµατα.
Αὐτὸς εἶναι ἔτσι, ὁ ἄλλος εἶναι τέτοιος, ἐκεῖνος ἀλλιῶς. Καὶ βάζουµε
ἐτικέττες. Λέµε εἶναι κουραστικός,
εἶναι ἰδιόρρυθµος, εἶναι ἀγενής,
εἶναι ἀκοινώνητος. ∆ὲν ἀφήνουµε
στὸν ἑαυτό µας περιθώρια νὰ δὴ
καλύτερα, νὰ δὴ µέχρι τὸ τέλος, νὰ
δὴ καὶ ἄλλες ἐνέργειες, γιὰ νὰ κρίνη
µετά. Ἄραγε τέτοιου εἴδους λάθη
µας, τέτοιου εἴδους πικρὲς ἐµπειρίες
µας, τέτοιου εἴδους ἀτοπήµατά µας,
τέτοιου εἴδους βιαστικὲς κρίσεις µας
συνετίζουν νὰ µὴν βιαζόµαστε; Μᾶς
γίνονται παθήµατα µαθήµατα; Ἂς
δίνουµε χρόνο στὸν ἑαυτό µας νὰ
χαιρόµαστε τὸν ἱπποτισµό, τὴν εὐγένεια, τὴν µεγαλοψυχία, τὸ πνεῦµα
θυσίας, τὴν εὐγνωµοσύνη, τὴν καλωσύνη ποὺ διαθέτουν. Ὁ ἀρνητισµὸς εἶναι κακὸς σύµβουλος, ἀποµακρύνει ἀπὸ κοντά µας ὡραίους
ἀνθρώπους καὶ χάνει ὄµορφες στιγµές.

Ἐκτὸς Ἐκκλησίας, σωτηρία δὲν
ὑπάρχει. Καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ἔχης
τὸν Θεὸ πατέρα ἂν δὲν ἔχης τὴν
Ἐκκλησία μητέρα.
Ἅγιος Κυπριανός

ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Τὸν καιρὸ ποὺ τὰ παγωτὰ ἦταν πιὸ
φθηνὰ ἀπὸ ὅ,τι σήµερα ἕνα παιδάκι
δέκα ἐτῶν µπῆκε στὸ ζαχαροπλαστεῖο καὶ κάθησε σ’ ἕνα τραπέζι. Ὁ
σερβιτόρος τὸν σέρβιρε µ’ ἕνα ποτηρι νερό. «Πόσο κάνει ἕνα παγωτὸ
σοκολάτα καὶ µὲ ἀµύγδαλα ἀπὸ
ἐπάνω;» τὸν ρώτησε τὸ παιδί. «Εἴκοσι δραχµές», ἀπάντησε ἐκεῖνος.
Τὸ παιδὶ ἔβγαλε ἀπὸ τσέπη µιὰ χούφτα νοµίσµατα καὶ ἄρχισε νὰ µετράη. «Καὶ πόσο κάνει χωρὶς ἀµύγδαλα;» ρώτησε πάλι σχεδὸν ντροπιασµένο. Ἄλλοι πελάτες περίµεναν
νὰ δώσουν παραγγελία καὶ ὁ σερβιτόρος ἄρχισε νὰ χάνη τὴν ὑποµονή
του. «∆εκαπέντε δραχµές», τοῦ εἶπε
ἀπότοµα. Τὸ παιδὶ ἄρχισε νὰ µετράη
πάλι τὰ νοµίσµατα καὶ εἶπε ἀποφασιστικά. «Θέλω ἕνα παγωτὸ σοκολάτα χωρὶς ἀµύγδαλα ἀπὸ ἐπάνω.
Ὁ σερβιτόρος τοῦ ἔφερε τὴν παραγγελία µαζὶ µὲ τὴν ἀπόδειξι καὶ ἔφυγε. Τὸ παιδὶ ἔφαγε τὸ παγωτό,
πλήρωσε στὸ ταµεῖο καὶ ἔφυγε. Ὅ-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Γιὰ νὰ ζεῖ κανεὶς θεάρεστα, πρέπει
νὰ γνωρίζει τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ,
τὸν νόµο τοῦ Χριστοῦ, τὴ διδασκαλία Του, τὴν ὁποία πρέπει νὰ µάθει
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Γι’ αὐτὸ
πρέπει ὅλοι νὰ ἔχουν τὸ Εὐαγγέλιο,
νὰ τὸ µελετοῦν καὶ νὰ θυµοῦνται
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σπιτιοῦ του γιὰ νὰ δὴ ποιοὶ ἔψελναν τόσο ὑπέροχα. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ περνοῦσαν ἀπὸ κάτω τὸ λείψανο. ∆ὲν εἶδε κανένα ψαλµωδὸ καὶ
τότε ἔκπληκτος ἀνεφώνησε: «Μακάριος εἰ σαλέ, ὅτι µὴ ἔχων ἀνθρώπους
ψάλλοντάς σε, ἔσχες ἐπουρανίους
δυνάµεις ἐν ὕµνοις τιµώσας σέ».

σει µὲ τὴ µασωνία, τοὺς φτωχοὺς µὲ
τὸν κουµµουνισµὸ καὶ αὐτοὺς ποὺ
θρησκεύουν µὲ τὸν οἰκουµενισµό».
Βλέπουµε ὅτι ὁ διάβολος στρέφεται
πρὸς ὅλους τους ἀνθρώπους, χρησιµοποιώντας ὅµως διαφορετικοὺς
τρόπους, ἡ δολιότητα τῶν ὁποίων
δὲν εἶναι πάντα ἐµφανής. Συνήθως
µας παραπλανᾶ µὲ τὴ «φιλανθρωπία» τῆς µασωνίας, µὲ τὸ «ἐνδιαφέρον» γιὰ τοὺς ἐργαζοµένους τοῦ
κουµµουνισµοῦ καὶ µὲ τὸ «σπουδαῖο
ὅραµα τῆς ἕνωσης τῶν ἐκκλησιῶν»
τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι ὅτι ἡ µασωνία, ὁ κουµµουνισµὸς καὶ ὁ οἰκουµενισµὸς εἶναι ἀντίχριστα συστήµατα, τὰ ὁποῖα
εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου. Ἡ µασωνία ἀπευθύνεται στοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ὑπόσχεται αὔξηση τῶν
κεφαλαίων, ἐξουσία καὶ ποικίλες
διευκολύνσεις, ἀλλὰ στὴν πράξη διαβρώνει τὴν κοινωνία καὶ ἐξαπλώνει τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ἀδικία καὶ
τὴν ἀναξιοκρατία. Ὁ κουµµουνισµὸς ἐµφανίζεται ὅτι κάνει ἀγῶνες
γιὰ τοὺς ἐργαζοµένους καὶ τὴν ἐξάλειψη τῆς φτώχειας, ἐνῶ ὅπου ἔχει
ἐπικρατήσει ἡ φτώχεια γενικεύτηκε
καὶ ἡ δυστυχία τῶν λαῶν πολλαπλασιάστηκε. Συγχρόνως ἀρνεῖται
τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὶς ἠθικὲς
ἀξίες. Στὴ θέση τοὺς ἔχει τοὺς κορυφαίους τοῦ µαρξισµοῦ καὶ τὶς σοσιαλιστικὲς ἀξίες. Ὁ οἰκουµενισµὸς
τέλος ἔχει αἰχµαλωτίσει ἀρκετοὺς
µεγαλόσχηµους κληρικοὺς µὲ ἀποτέλεσµα νὰ µὴ µιλᾶµε γιὰ τὴν Ἁγία
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µὲ κεφαλὴ
της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ἀλλὰ γιὰ
πολλὲς ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες πρέπει
νὰ ἑνωθοῦν, βάζοντας σὲ δεύτερη
µοίρα τὶς δογµατικὲς διαφορὲς καὶ
ἐν γένει τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως.
Ἔτσι βλέπουµε νὰ συµπροσεύχονται ὀρθόδοξοι µὲ αἱρετικοὺς καὶ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ
Ὁ Ἅγιος Βιτάλιος
ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Σὰν µοναχὸς δούλευε τὸ
ἐργόχειρό του καὶ
κέρδιζε δέκα ὀβολοὺς τὴν ἡµέρα.
Ἀπ’ αὐτοὺς ἔδιδε
ἕναν ὀβολ ὸ καὶ ἀγόραζε λ ού πινα
γιὰ φαγητό. Τ ὸ βράδυ ἐπισκεπτόταν τὰ πορνεῖα τῆς Ἀλεξανδρείας,
πλήρωνε µιὰ πόρνη καὶ τῆς ἔλεγε:
«Γιὰ τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου µου, µὴ
ἁµαρτήσης ἀπόψε». Καὶ ὅλη τὴν νύχτα προσευχόταν γιὰ τὴν σωτηρία
αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Πολλὲς µετενόησαν καὶ ἀνένηψαν. Τὸ τί ἄκουσε
ὅµως ἀπὸ τοὺς «πουριτανούς» ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν περιγράφεται.
Μὴ κρίνουµε, λοιπόν, ἀδελφοί µου,
διότι δὲν γνωρίζουµε πὼς ζῆ ὁ ἄλλος, ὁ διπλανός µας.
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Ὁ Γέροντας Παΐσιος
ἀνησυχοῦσε πο λὺ
γιὰ τὴν πορεία τῶν
ἀνθρώπων. Ἔβλεπε
ὅτι ὁ διάβολος κάνει θραύση. Ἔλεγε
χαρακτηριστικὰ: «ὁ
διάβολος ἅπλωσε
τρία πλοκάµια νὰ πιάσει ὄλον τὸν
κόσµο. Τοὺς πλουσίους νὰ τοὺς πιά-
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νὰ διαλέγονται, γιὰ νὰ ἀρθοῦν τὰ
ἐµπόδια ποὺ «διαιροῦν» τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἀφελῶς ὑποστηρίζουν
καὶ ὀνειρεύονται. Εἶναι καιρὸς νὰ
κοποῦν κάτι τέτοια ἢ ἂν δὲν εἶναι
εὔκολο νὰ ἀποδυναµωθοῦν τὰ τρία
αὐτὰ πλοκάµια τοῦ διαβόλου καὶ
νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ ἄνθρωποι γιὰ
νὰ στραφοῦν στὴν Ἐκκλησία, ἐπιλέγοντας ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς, µὲ ὁδηγὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ µόνον αὐτές.

ταν ὁ σερβιτόρος ἦρθε νὰ µαζέψη
κόµπιασε καὶ τὰ µάτια του δάκρυσαν. Ἐκεῖ δίπλα ἀπὸ τὸ ἄδειο πιατάκι καὶ τὸ ποτήρι µὲ τὸ νερὸ βρίσκονταν ὄµορφα τακτοποιηµένα,
νοµίσµατα ἀξίας τριῶν δραχµῶν.
Ἦταν τὸ φιλοδώρηµά του. Πόσο
βιαστικοὶ εἴµαστε συχνὰ ὅταν βγάζουµε συµπεράσµατα, καὶ αὐτὰ νὰ
ρυθµίζουν τὶς συµπεριφορές µας ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. Νοµίζουµε
πώς µας ἀρκεῖ µιὰ πρότασίς τους,
µιὰ κίνησίς τους, γιὰ νὰ καταλήξουµε σὲ αὐθεντικὰ ἀποφθέγµατα.
Αὐτὸς εἶναι ἔτσι, ὁ ἄλλος εἶναι τέτοιος, ἐκεῖνος ἀλλιῶς. Καὶ βάζουµε
ἐτικέττες. Λέµε εἶναι κουραστικός,
εἶναι ἰδιόρρυθµος, εἶναι ἀγενής,
εἶναι ἀκοινώνητος. ∆ὲν ἀφήνουµε
στὸν ἑαυτό µας περιθώρια νὰ δὴ
καλύτερα, νὰ δὴ µέχρι τὸ τέλος, νὰ
δὴ καὶ ἄλλες ἐνέργειες, γιὰ νὰ κρίνη
µετά. Ἄραγε τέτοιου εἴδους λάθη
µας, τέτοιου εἴδους πικρὲς ἐµπειρίες
µας, τέτοιου εἴδους ἀτοπήµατά µας,
τέτοιου εἴδους βιαστικὲς κρίσεις µας
συνετίζουν νὰ µὴν βιαζόµαστε; Μᾶς
γίνονται παθήµατα µαθήµατα; Ἂς
δίνουµε χρόνο στὸν ἑαυτό µας νὰ
χαιρόµαστε τὸν ἱπποτισµό, τὴν εὐγένεια, τὴν µεγαλοψυχία, τὸ πνεῦµα
θυσίας, τὴν εὐγνωµοσύνη, τὴν καλωσύνη ποὺ διαθέτουν. Ὁ ἀρνητισµὸς εἶναι κακὸς σύµβουλος, ἀποµακρύνει ἀπὸ κοντά µας ὡραίους
ἀνθρώπους καὶ χάνει ὄµορφες στιγµές.

Ἐκτὸς Ἐκκλησίας, σωτηρία δὲν
ὑπάρχει. Καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ἔχης
τὸν Θεὸ πατέρα ἂν δὲν ἔχης τὴν
Ἐκκλησία μητέρα.
Ἅγιος Κυπριανός

ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Τὸν καιρὸ ποὺ τὰ παγωτὰ ἦταν πιὸ
φθηνὰ ἀπὸ ὅ,τι σήµερα ἕνα παιδάκι
δέκα ἐτῶν µπῆκε στὸ ζαχαροπλαστεῖο καὶ κάθησε σ’ ἕνα τραπέζι. Ὁ
σερβιτόρος τὸν σέρβιρε µ’ ἕνα ποτηρι νερό. «Πόσο κάνει ἕνα παγωτὸ
σοκολάτα καὶ µὲ ἀµύγδαλα ἀπὸ
ἐπάνω;» τὸν ρώτησε τὸ παιδί. «Εἴκοσι δραχµές», ἀπάντησε ἐκεῖνος.
Τὸ παιδὶ ἔβγαλε ἀπὸ τσέπη µιὰ χούφτα νοµίσµατα καὶ ἄρχισε νὰ µετράη. «Καὶ πόσο κάνει χωρὶς ἀµύγδαλα;» ρώτησε πάλι σχεδὸν ντροπιασµένο. Ἄλλοι πελάτες περίµεναν
νὰ δώσουν παραγγελία καὶ ὁ σερβιτόρος ἄρχισε νὰ χάνη τὴν ὑποµονή
του. «∆εκαπέντε δραχµές», τοῦ εἶπε
ἀπότοµα. Τὸ παιδὶ ἄρχισε νὰ µετράη
πάλι τὰ νοµίσµατα καὶ εἶπε ἀποφασιστικά. «Θέλω ἕνα παγωτὸ σοκολάτα χωρὶς ἀµύγδαλα ἀπὸ ἐπάνω.
Ὁ σερβιτόρος τοῦ ἔφερε τὴν παραγγελία µαζὶ µὲ τὴν ἀπόδειξι καὶ ἔφυγε. Τὸ παιδὶ ἔφαγε τὸ παγωτό,
πλήρωσε στὸ ταµεῖο καὶ ἔφυγε. Ὅ-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Γιὰ νὰ ζεῖ κανεὶς θεάρεστα, πρέπει
νὰ γνωρίζει τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ,
τὸν νόµο τοῦ Χριστοῦ, τὴ διδασκαλία Του, τὴν ὁποία πρέπει νὰ µάθει
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Γι’ αὐτὸ
πρέπει ὅλοι νὰ ἔχουν τὸ Εὐαγγέλιο,
νὰ τὸ µελετοῦν καὶ νὰ θυµοῦνται
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ὅτι περιέχει τὰ λόγια τοῦ Κυρίου
µας Ἰησοῦ.

βάσουν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Πάντως αὐτοὶ οἱ θεοµπαῖχτες
καὶ ὑβριστὲς τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων
τῆς πίστεώς µας πρέπει νὰ αἰσθάνονται εὐγνώµονες ποὺ διαβιοῦν σὲ
ἕνα κράτος ποὺ ἑδρεύει ὁ χριστιανισµός, ὁ ὁποῖος κηρύσσει τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ἀδελφοσύνη, γιατί σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἂν ζοῦσαν π.χ. σὲ
ἕνα µουσουλµανικὸ κράτος, τὸ λιγότερο ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ συµβεῖ,
ἂν χλεύαζαν τὴν µουσουλµανικὴ
θρησκεία ἢ τὸν Μωάµεθ θὰ ἦταν νὰ
ὁδηγηθοῦν σὲ κάποιο ἰκρίωµα.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΠΟΥΤΙΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἔνταση στὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσει ς προκάλεσε ἡ ἀπρόσµενη ὅ σο
κ αὶ ἄστοχη διπλωµατικὴ κίνησ η
τοῦ Ἑλλ ηνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νὰ ἀρνηθεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ
νεοεκλεγέντα στὴ ρωσικὴ προεδρία
Βλαντιµὶρ Πούτιν στὸ Ἅγιο Ὄρος
µέσα στὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα. Κατὰ
τὴν τυπικὴ αἴτηση πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, τὸ Κρεµλίνο ἄκουσε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους νὰ ἀπαντοῦν ἀρνητικά, µὲ
τὴ δικαιολογία ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη ὁ κρατικὸς µηχανισµὸς τῆς
χώρας θὰ βρίσκεται σὲ ἄδεια. Μετὰ
τὴν ἄρνηση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ἀναβλήθηκε τὸ ταξίδι Πούτιν. ∆ὲν γνωρίζουµε ἀσφαλῶς ἐπακριβῶς τοὺς πραγµατικοὺς λόγους
αὐτῆς τῆς ἀπερίσκεπτης ἐνέργειας,
ὅµως µήπως τελικὰ δικαιώνονται ὅσοι ἐκφράζουν τὴ θέση πὼς τὰ κλειδιὰ αὐτῆς τῆς χώρας ἔχουν παραχωρηθεῖ ἐπισήµως καὶ ὁριστικῶς στοὺς
ἀµερικανοσιωνιστικοὺς παράγοντες
τοῦ ∆ιεθνοῦς Νοµισµατικοῦ Ταµείου.

ΝΤΡΟΠΗ
Ὁ πρόεδρος τῶν «Γιατρῶν τοῦ κόσµου» ὀδοντίατρος Νικήτας Κανάκης κατήγγειλε στὸν εἰσαγγελέα ὅτι
δὲν ἐπιτρε πόταν νὰ δηµ οσιοποιηθοῦν οἱ φωτογραφίες τῶν πορνῶν.
Ὅσο γιὰ τὸ Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. ποὺ
κάνει τὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς
πόρνες, πρόκειται γιὰ γιατροὺς ποὺ
λατρεύουν τοὺς Λαθροµετανάστες.
Κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς δήλωσε πρόσφατα στὴν ἐφηµερίδα «Αὐγή» πὼς
οἱ Μετανάστες µπαίνουν στὴν Ἑλλάδα ὑγιεῖς κι’ ἐµεῖς τοὺς κολλᾶµε
φυµατίωση, ἔητζ, ἡπατίτιδα κ.λ.π.
διότι τοὺς ἔχουµε καὶ στοιβάζονται
σὲ ἄθλιες συνθῆκες! Τί νὰ πεῖς µὲ τέτοιους ἀνθρώπους; Θυµίζω πὼς τὸ
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. εἶναι χορηγὸς καὶ
διοργανωτὴς τοῦ Φεστιβὰλ Ὁµοφυλοφίλου Κινηµατογράφου ποὺ ξεκινᾶ τὴν Πέµπτη 3 Μαΐου στὸ Ἰνστιτοῦτο «Θερβάντες» τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως καὶ θὰ κάνει ἕνα µεγάλο
Ἀφιέρωµα στὴν Ὁµοφυλοφιλία στὸ
Ἰσραήλ. Μάλιστα ἡ ἐν Ἀθήναις
Ἰσραηλινὴ Πρεσβεία εἶναι µεταξὺ
τῶν χορηγῶν τοῦ ἐν λόγῳ κινηµατογραφικοῦ Φεστιβὰλ Κιναίδων καὶ
Λεσβιῶν «Ἐφηµερίδα Στόχος τῆς 35-2012, σελίς 15)

ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ
Ὀργὴ καὶ ἀποτροπιασµὸ ἀποτελεῖ ἡ
διακωµώδηση τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου ἀπὸ τηλεοπτικὴ ἐκποµπὴ τοῦ
τηλεοπτικοῦ διαύλου «MEGA» στὴν
ἐκποµπὴ «Κάψε τὸ σενάριο» τῆς 194-2012. Πέρα ἀπὸ τὴν προσβολὴ
τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήµατος
τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, τέτοιου εἴδους ἐκποµπὲς ἀποκαλύπτουν περίτρανα τὸ ὀργανωµένο σχέδιο τῶν
ὀπαδῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, νὰ ἀποµειώσουν καὶ νὰ ὑποβι-
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µὴν πειράζουν τὸν Γέροντα.

Η ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΝ

Ζοῦσε κάποτε στὸ Ἅγιο Ὄρος ἕνας
µοναχὸς ὀνόµατι Παχώµιος. Ἦταν
πολὺ ἁπλὸς ἄνθρωπος, δὲν ἤξερε
κὰν νὰ διαβάζει. Ὁ µοναχὸς αὐτὸς
εἶχε µεγάλη οἰκειότητα µὲ τὰ φίδια
– καὶ ὑπῆρχαν πολλὰ σ’ ἐκείνη τὴν
περιοχή. Ὁ Γερο-Παχώµιος περιποιόταν ἕνα µικρὸ κῆπο καὶ συνήθιζε,
ὅταν ἔβρισκε κάποιο φίδι µέσα, νὰ
τὸ πιάνει καὶ νὰ τὸ πετὰ ἔξω ἀπὸ τὸ
φράχτη. Μιὰ ἡµέρα εἶχε πιάσει ἕνα
µεγάλο φίδι καὶ ἐπειδὴ βιαζόταν νὰ
τελειώσει τὴν ἐργασία του, τὸ τύλιξε γύρο ἀπὸ τὴν µέση του σὰν ζώνη,
γιὰ νὰ τὸ πετάξει πιὸ ὕστερα ἔξω ἀπὸ τὸν φράκτη. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχεις στὴ µέση σου, τοῦ εἶπε φοβισµένος ἕνας ἄλλος Γέροντας, ὅταν τὸν
εἶδε. Γιατί φοβᾶσαι; ἀπόρησε ὁ Γερο-Παχώµιος. Συνηθισµένος νὰ πιάνει τὰ φίδια καὶ ποτὲ κανένα ἀπ’
αὐτὰ νὰ µὴν ἔχει πειράξει, δὲν µποροῦσε νὰ καταλάβει τὸ φόβο τῶν
ἄλλων. Μιὰ ἡµέρα εἶπε µὲ παράπονο σὲ ἕναν µοναχὸ – ∆ὲν ξέρω γιατί
φοβοῦνται τὰ φίδια. Ἐκεῖνος ὁ δικός µας, ὁ παπα-Ἀνδρέας, φοβᾶται
καὶ τοὺς σκορπιοὺς ἀκόµα. Ἐγὼ
τοὺς µαζεύω ἀπὸ τὸ ντουβάρι καὶ
γιὰ νὰ µὴν βγαίνω νὰ τοὺς πετάω
ἕναν ἕναν τους βάζω στὴν χούφτα
µου καὶ τοὺς πετάω ὅλους µαζὶ
ἔξω… Ὅταν τὸν ρωτοῦσαν, γιατί
δὲν τὸν πειράζουν τὰ φίδια καὶ οἱ
σκορπιοί, ἀπαντοῦσε: Κάπου γράφει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς (τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο), ἂν ἔχεις πίστη πιάνεις καὶ
τὰ φίδια καὶ τοὺς σκορπιοὺς καὶ
δὲν σὲ πειράζουν. Ὁ Γερο-Παχώµιος
ὅµως εἶχε ἕνα µυστικὸ ὅπλο. Πρὶν
πιάσει κάποιο φίδι ἢ κάποιο σκορπιό, ἔκανε τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ.
Τὸ σηµεῖο αὐτὸ ἔκανε τὰ δηλητηριώδη αὐτὰ ζῶα νὰ σέβονται καὶ νὰ

Θέλεις νὰ ἀποκτήσης ἐχθρούς; Εὔκολο εἶναι. Εὐχήσου σὲ γέρο ἢ σὲ
γρηὰ «καλὴ ψυχή» ἢ «καλὸν Παράδεισο» καὶ σὲ ἔπιασε ἐχθρό, σοῦ
’κοψε τὴν καληµέρα· δὲν θὰ θέλη νὰ
σὲ βλέπη. Κι’ αὐτὸ διότι πολλοὶ ἀπὸ
ἐµᾶς ἀνήκουµε, χωρὶς νὰ τὸ πολύσκεπτόµαστε, στὴν αἵρεση τῶν θνητόψυχων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ
ψυχὴ εἶναι ἁπλῶς ζωή, ὅπως τοῦ
σκύλου ἢ τῆς γάτας, ποὺ σβύνη µὲ
τὸν θάνατο. Γι’ αὐτὸ ἀκούγεται συχνὰ τὸ «ἐδῶ εἶναι ἡ κόλασις, ἐδῶ
καὶ ὁ παράδεισος», ποὺ εἶναι πολὺ
βλάσφηµο «ἀπόφθεγµα». Κι’ ἐνῶ
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι καὶ στὴν ἐκκλησία
πηγαίνουν καὶ λαµπάδες σὰν τὸ
µπόι τους ἀνάβουν, καὶ κοινωνοῦν,
ὅµως ἠθεληµένως ἀγνοοῦν αὐτὸ ποὺ
τονίζη ἡ Ἐκκλησία µας «ἀπελεύσονται οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ
δὲ ἁµαρτωλοὶ εἰς κόλασιν αἰώνιον».
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Ο ∆ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς
προσπάθησε ὥστε ὅλοι
νὰ τὸν θεωροῦν σαλεµένο. Ἔτρωγε ἐνώπιον
πολλῶν, κ α λ ό γ ηρ ο ς
αὐτός, λίγο κρέας καὶ
κατόπιν ἔµενεν ἄσιτος µυστικὰ γιὰ
πολλὲς ἡµέρες. Κατώρθωσε νὰ τὸν
θεωροῦν ἀνήθικο καὶ νὰ τὸν ἐξευτελίζουν οἱ πάντες. Ἐκοιµήθη. Βρέθηκαν µόνον δυὸ ἄνδρες γιὰ νὰ τὸν σηκώσουν καὶ νὰ τὸν µεταφέρουν µὲ
πρόχειρο φορεῖο καὶ νὰ τὸν πετάξουν σὲ κάποιο κοινοτάφιο, χωρὶς
κηδεία χωρὶς ψάλτη, χωρὶς παπά.
Ὅµως κατὰ τὴν µεταφορά του ἀκούονταν ἀγγελικὲς ψαλµωδίες. Τὶς
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Γιάννης Μπουτάρης ἀπὸ τὸ βῆµα
τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου ἀναφερόµενος σὲ αἴτηµα τῆς Παµποντιακῆς Ὁµοσπονδίας Ἑλλάδος, ἡ ὁποία
ζήτησε νὰ τῆς δοθεῖ ἄδεια καὶ ἠλεκτροδότηση γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς
καθιερωµένης ἐκδήλωσης γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων. Ὁ δήµαρχος
Θεσσαλονίκης τόνισε ὅτι ὅποιος δὲν
ὑπακούσει στὴν ἀπόφαση τοῦ δήµου
θὰ δεχτεῖ πρόστιµο! Καὶ ρωτᾶµε τὸν
προοδευτικὸ καὶ εἰρηνιστὴ Μπουτάρη, ἐὰν οἱ φίλοι του οἱ τοῦρκοι τοῦ
ζητοῦσαν χῶρο γιὰ νὰ γιορτάσουν
καὶ νὰ τιµήσουν τὸν σφαγέα τοῦ
Ἑλληνισµοῦ Κεµάλ, θὰ τοὺς ἀρνοῦνταν; Ἤ, θὰ ἔµπαινε καὶ χορηγὸς ὁ
∆ῆµος Θεσσαλονίκης; (Ἐφηµερίδα
Στόχος, τῆς 17-5-2012)

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΚΟΡΑΝΙΑ
Τὴν ἀρχὴ ἔκαµε ὁ Οἰκουµενικὸς
Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος, ὁ ὁποῖος πρὶν λίγους µῆνες στὶς Η.Π.Α.
δώρισε στὸν µουσουλµάνο, τουρκικῆς καταγωγῆς πρόεδρο τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας «Κόκα-κόλα», τὸ
«ἅγιον κοράνιον», ὅπως ἀνέφερε ὁ
ἴδιος ἐνώπιον δεκάδων δηµοσιογράφων καὶ τηλεοπτικῶν φακῶν. Τὴ
σκυτάλη πῆρε ὁ ἐπίσκοπος Τούζλας
(Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης) Βασίλειος.
Θέλοντας νὰ βραβεύσει τὰ βοσνιακὰ στρατεύµατα, προσέφερε στὸ
µουσουλµάνο διοικητὴ Sanad Masonic κοράνιο µὲ ἀφιέρωση. Οἱ ἐν
λόγῳ ἐπίσκοποι δὲν γνωρίζουν τὰ
ἀπίστευτα ὑβριστικὰ τοῦ Κορανίου
κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων µας, τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡµῶν τῶν Χριστιανῶν ὡς
ἀπίστων καὶ ἄρα ἀξίων πρὸς ἐξόντωση, µὲ τὸν «ἱερὸ πόλεµο»; ∆ὲν
γνωρίζουν ὅτι στὸ γράµµα καὶ στὸ
πνεῦµα τοῦ κορανίου θανατώθηκαν
ἄπειρος ἀριθµὸς Χριστιανῶν καὶ
συνεχίζεται ἡ ἐξόντωση (Τουρκία,
Πακιστᾶν, Αἴγυπτο, Νιγηρία κ.λ.π.);
∆ὲν ἔχουν ἀκούσει γιὰ τοὺς χιλιάδες Νεοµάρτυρες (Ἕλληνες, Σέρβοι,
Βούλγαροι, Ρουµάνοι κ.λ.π.) ἀπὸ
τοὺς µουσουλµάνους Ὀθωµανοὺς
στὰ χρόνια τῆς δουλείας; Ἐὰν τὰ
γνωρίζουν αὐτὰ (ποὺ φυσικὰ τὰ
γνωρίζουν) τότε ἀναγκαζόµαστε νὰ
ὑποθέτουµε συνειδητὴ ἔκπτωση πίστεως καὶ πράξεως ἀπὸ µέρους τους!

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ
ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ
Ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ τηλεοπτικοῦ
σταθµοῦ «Σκάι» καὶ προσωπικῶς ἐναντίον τοῦ ἰδιοκτήτου καὶ τοῦ δηµοσιογράφου κ. Ἀλέξη Παπαχελὰ
ἐξαπέλυσεν ὁ Σέβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ µὲ γραπτὴν ἀνακοίνωσιν,
διὰ τῆς ὁποίας κατηγορεῖ τόσον τὸν
σταθµὸν ὅσον καὶ τὰ προαναφερόµενα στελέχη τοῦ ὅτι συνειδητῶς
«παίζουν τὸ παιχνίδι» Σιωνιστικῶν
κέντρων, διὰ νὰ ὑπονοµεύσουν τὴν
Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ νὰ ἀµφισβητήσουν τὸ Πρόσωπον τοῦ ∆οµήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σέβ.
Μητροπολίτης ἐξέδωσε τὴν ἀνακοίνωσιν αὐτὴν µὲ ἀφορµὴν τὴν προβολὴν ντοκιµαντὲρ κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδοµάδα τὰ ὁποία θεωρεῖ ὅτι
ἐστρέφοντο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης ἀφοῦ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ
ραββίνοι τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ ἔχουν ἄ-

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
«Ὁ δῆµος Θεσσαλονίκης δὲν θὰ δώσει σὲ κανέναν ἄδεια γιὰ κοινόχρηστο χῶρο». Αὐτὸ τόνισε ὁ δήµαρχος,
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σβεστον µίσος ἐναντίον τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τὸ ὁποῖον µεταδίδουν ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεάν, καλεῖ
τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Ι. Μητροπ. Πειραιῶς νὰ παύσουν νὰ παρακολουθοῦν τὸν δίαυλον «Σκάι». Ὑποστηρίζει ἐπίσης ὅτι ὑφέρπει ἡ διάδοσις
καὶ ἡ φήµη ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ὁµίλου, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὸ Σκάι, κ. Ι.
Ἀλαφοῦζος καὶ ὁ δηµοσιογράφος κ.
Ἀλέξ. Παπαχελᾶς (γνωστὸς καὶ ὡς
προσκεκληµένος τῆς Λέσχης Μπίλντεµπερκ) διευθυντὴς τοῦ σταθµοῦ,
ἐχρηµατοδοτήθησαν ἀπὸ τὸ Σιωνιστικὸν καὶ ∆ιεθνὲς Ἑβραϊκὸν λόµπυ.
Τὴν φήµην ὅµως αὐτὴν δὲν τὴν υἱοθετεῖ καὶ δι’ αὐτὸ τοὺς καλεῖ νὰ προβοῦν εἰς δηµοσίας διευκρινήσεις (Ὀρθόδοξος Τύπος, 27-4-2012, σελὶς 8)

δύναµη οὔτε τῆς ἱερατικῆς εὐλογίας,
µὲ τὴν ὁποία µεταβιβάζεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ νέα εἰδωλολατρία
προσπαθεῖ νὰ ξεθεµελιώσει τὴν πίστη στὸν Σωτήρα Χριστὸν µὲ διαφορετικὲς µεθόδους πιὸ εὔσχηµες, πιὸ
«πολιτισµένες». Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὸ προζύµι τῆς πίστεως ἀπὸ τὴ
ζωὴ τῶν χριστιανῶν. Γιὰ νὰ τὸ πετύχει, προστατεύει πρόσκαιρα κάθε
αἵρεση, κάθε πίστη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη. Αὐτὴν θέλει νὰ τὴν γκρεµίσει, ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι στὴ
συνέχεια ὅλες οἱ ἄλλες πίστες καὶ
αἱρέσεις θὰ ἐξαφανισθοῦν γρήγορα
καὶ εὔκολα. Σὲ ὅλους εἶναι γνωστὸ
τί γίνεται κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐκλογῶν. Θυσιάζονται τὰ πάντα – ἡ
πίστη, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια –
στὸν βωµὸ τῆς νίκης ἑνὸς κόµµατος,
ὁποιουδήποτε κόµµατος. Τρία µόνο
χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὶς µεταρρυθµίσεις, καὶ ἡ χώρα µας ἔχει γίνει
ἀγνώριστη· ὄχι βέβαια καλύτερη, ἀλλὰ χειρότερη. Ἡ πίστη ἀδυνάτισε καὶ
τὰ ἤθη κατέπεσαν. Ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπροκάλυπτη διαφθορά, οἱ λεηλασίες καὶ
οἱ ληστεῖες δὲν ἀποτελοῦν πιὰ σπάνια φαινόµενα. Καὶ µετὰ τὶς ἐκλογές,
ὅποιο κόµµα καταλάβει τὴν ἐξουσία,
κυβερνᾶ ἀνεξέλεγκτα τὸ κράτος, διακηρύσσοντας ὅτι εἶναι ὁ µοναδικὸς
ἐκφραστὴς τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ.

ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… καὶ τὴ δύναµη τοῦ σηµείου τοῦ
σταυροῦ, µὲ τὸ ὁποῖο, σὰν µὲ τὸν
ἴδιο τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, διώχνουµε τοὺς δαίµονες µακριά µας.
∆ὲν γνωρίζουν τὴ σηµασία καὶ τὴ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 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 - Μ ην ιαί ο Ἐνη µερωτ ικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 38)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
Τὰ σηµάδια τῆς ἀσέβειας εἶναι φαθινῆς ἀρετῆς. Τὴν πίστη µας δὲν τὴν
νερὰ στὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ µας. Οἱ χριγνωρίζουν. Τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ δὲν
τὸν τηροῦν µὲ ἐπίγνωση. Τὰ πρότυστιανοί µας ἀγνοοῦν τοὺς βίους τῶν
πά της εὐσέβειας δὲν τὰ µιµοῦνται.
Ἁγίων, ἀκόµα καὶ τὸν βίο τοῦ ἉγίἘλάχιστοι χριστιανοὶ εἶναι σὲ θέση
ου τοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα φέρουν. Ἔνὰ ἀποκριθοῦν µὲ γνώση, σαφήνεια
τσι φυσικά, δὲν ἔχουν ἀναπτύξει
καὶ ὀρθότητα σὲ ἐρωτήµατα ποὺ
καµµιὰ πνευµατικὴ σχέση οὔτε µὲ
ἀναφέρονται στὴν ὀρθόδοξη πίστη.
τὸν προστάτη τοὺς Ἅγιο. Ἡ σηµερινὴ γενιά, ὅπως εἶναι φανερό, ἔχει ἀΚι’ αὐτό, µολονότι σήµερα σχεδὸν
ποκοπεῖ ἀπὸ τὰ πρότυπά της ἐνάρεὅλοι ξέρουν γράµµατα καὶ σχεδὸν
της, τῆς ἀληθινὰ χριὅλοι µποροῦν ν’ ἀγοστιανικῆς ζωῆς, τὴν
ράσουν χριστιανικὰ
βιβλία. Αὐθόρµητα,
ὁποία αὐτὰ διδάλοιπόν, ἀναρωτιέται
σκουν µὲ τὸ σιωπηλὸ
καν είς : Μ ά , ἐ π ι τ έ παράδειγµά τους. Μὲ
λους, τί τὸ χριστιανιτὰ συναξάρια καὶ τὰ
κὸ ἔχει ἀποµείνει σ’
λόγια τῶν ἁγίων διααὐτοὺς τοὺς χριστιαπαιδαγωγοῦνταν οἱ
νούς; Οἱ περισσότεπρόγονοί µας. Τὰ µάθαιναν ὄχι ἀπὸ βιβλία,
ροι, βλέπετε, ἔχουν ἐἀλλὰ ἀπὸ τὶς διηγήγκαταλείψει ἀκόµα
σεις ἄλλων. Οἱ διηγήκαὶ τὶς ἐξωτερικὲς εὐσεις γιὰ τοὺς Ἁγίους,
λογηµένες συνήθειες
ποὺ διαδίδονταν ἀπὸ
τῶν παλαιοτέρων χριστόµα σὲ στόµα ἦταν πολὺ δηµοφιστιανῶν. Ἔτσι, γιὰ παράδειγµα, εἴλεῖς. Ὅλοι ἄκουγαν καὶ τὶς ἔκλειτε δὲν κάνουν τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ εἴτε τὸ κάνουν ἐσφαλµένα, κουναν στὰ βάθη τῶν ψυχῶν τους. Μὲ
νώντας ἀκανόνιστα καὶ βιαστικὰ τὸ
πολὺ πόνο βλέπουµε ὅτι σήµερα οἱ
χέρι πάνω στὸ στῆθος. Ἐπίσης, δὲν
ἄνθρωποι δὲν διδάσκονται τοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ δὲν παραδειγµαφιλοῦν πιὰ τὰ χέρια τῶν ἀρχιερέων
τίζονται ἀπὸ τὴν πολιτεία τους, γι’
καὶ τῶν ἱερέων, γιὰ νὰ λάβουν µέσω
αὐτὸ καὶ δὲν ἔχουν τὸν ἱερὸ ἐκεῖνο
αὐτῶν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν
ζῆλο, τὸν ὁποῖο µπορεῖ νὰ ἐµπνεύγνωρίζουν, ἑποµένως, τὴ σηµασία …
σει κάθε φωτεινὸ παράδειγµα ἀλη(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα)
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