κοὺς νὰ χρησιµοποιοῦν ὑποκρισία
καὶ δόλο, προκειµένου νὰ παραπλανήσουν. Ἐµεῖς, ὅµως, οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν µποροῦµε νὰ παίζουµε
θέατρο µὲ τὴν Ὀρθοδοξία…

ὁποῖος τὰ παραχώρησε στὴν ἀνθρωπότητα γιὰ νὰ λύσει πολλὰ ἀπὸ
τὰ δεινὰ τοῦ κόσµου», συµπλήρωσε
ὁ Πάπας. Ἀπευθύνθηκε στοὺς ἀκροατὲς του λέγοντάς τους νὰ εἶναι ἀνοιχτόµυαλοι σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅπου λαµπρὲς καὶ νέες τεχνολογικὲς
προόδοι γίνονται καθηµερινά. Ἐξήγησε στοὺς παρευρισκοµένους τὸν
ἐνθουσιασµό του γιὰ τὴν ἐµφύτευση
RFID καὶ πὼς θὰ καταστεῖ στὸ ἄµεσο µέλλον, ὑποχρεωτικὴ ἡ διαδικασία ἐµφύτευσης γιὰ ὅλους τους ἐργαζόµενους καὶ τοὺς κατοίκους τοῦ
Βατικανοῦ». (Πηγή: Πολεµικὸ Ἡµερολόγιο, 22/5/14)
Σηµείωση Σιγά - σιγὰ πέφτουν οἱ
Σηµείωση:
µάσκες γιὰ τοὺς ὑπηρέτες τῆς Νέας
Ἐποχῆς… Πόσο δίκιο εἶχε ὁ Ἅγιος
Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ὅτι µόνο τὸ Ὀρθόδοξο Πνεῦµα εἶναι τὸ ἀληθὲς καὶ ὅτι ἔξω ἀπὸ αὐτὸ ὑπάρχει
µόνο σύγχυση καὶ µπέρδεµα.

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ:
«ΤΑ RFID ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ»
Ἀφήνοντας νὰ ἀποκαλυφθοῦν
υφθοῦν οἱ ἀλλότριες, ἀνελεύθερες καὶ ἀντιχρι στιανικὲς προθέσεις του, ὁ πάπας
Φραγκίσκος, ὑποστήριξε ξεκάθαρα
καὶ τάχθηκε ὑπὲρ τῶν τεχνολογιῶν
RFID Chip καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ δῆθεν
δυναµικὸ ποὺ διαθέτουν γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα. ∆ιαβεβαίωσε µάλιστα τοὺς ὀπαδούς του ὅτι καµία
πνευµατικὴ βλάβη δὲν µπορεῖ νὰ
προέλθει ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ
ἐµφυτεύµατος RFID. «Ἔχουµε ἐξετάσει τὶς γραφὲς καλά, καὶ µπορῶ
µὲ βεβαιότητα νὰ πῶ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ βεβαιώνει ὅτι τὰ
τσὶπ RFID εἶναι σατανικά. Ἂν µὴ τί
ἄλλο, αὐτὲς οἱ συσκευὲς εἶναι µιὰ
εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο, ὁ
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
«Εἶναι καλοκαίρι τοῦ 2011. Ἕνα
ταν σ’ ἕνα ζαχαροπλαστεῖο. Ἕνα
βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο µου ἕνα πεπρωὶ κι’ ἐνῶ ἦταν στὴ δουλειὰ τῆς
ρίεργο ὄνειρο. Εἶµαι σ’ ἕνα Μοναµπῆκε µιὰ ἄγνωστη γριὰ γυναίκα
στήρι ποὺ εἶχε κι’ ἕνα ἐκκλησάκι
καί, χωρὶς νὰ προηγηθεῖ κάποια συζήτηση ἢ νὰ χαιρετηθοῦν, ἐκείνη τῆς
καὶ παρακολουθῶ µιὰ βάπτιση. Τὰ
εἶπε: «Πιστεύεις;» Κι’ ἡ γυναίκα µου
βλέπω ὅλα καθισµένος κάτω ἀπὸ
τῆς ἀπάντησε: «Τί νὰ πιστεύω; ∆ὲν
µιὰ ἐλιὰ γιὰ νὰ µὴ µὲ χτυπάει ὁ ἥσᾶς καταλαβαίνω». «Θὰ πᾶς στὴν
λιος. Ἦταν µεσηµέρι. Βλέπω τὸν ἱερέα νὰ βγάζει ἀπὸ τὴν κολυµβήθρα
Ἁγία Τριάδα νὰ προσκυνήσεις», τῆς
ἕνα ἀγοράκι, ὄχι ὅµως γυµνό. Ἦταν
εἶπε. «Ἔχουν φέρει τὰ λείψανα τοῦ
ἤδη ντυµένο µὲ ὁλόἉγίου Ραφαήλ. Θὰ
λευκα ροῦχα. Ἡ βάπᾶς νὰ προσκυνήσεις
πτιση γινόταν στὸν ἐγιὰ νὰ σοῦ δώσει ἕνα
ξωτερικὸ χῶρο καὶ τὸ
γερὸ µωρό». Ἡ γυναίἀγοράκι ἦταν µὲς στὸ
κα µου βρισκόταν
στὸν 1 ο µήνα τῆς ἐλάδι. Μόλις ὁ ἱερέας
γκυµοσύνης της, ἀλλὰ
τὸ ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ
ἀκόµα δὲν τὸ ἤξερε.
τὴν κολυµβήθρα εἶπε:
Τὰ ’χασε καὶ δὲν τῆς
«Καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ραφαήλ». Καὶ στὸ ὄἀπάντησε τίποτα. Ἐνειρο ἤξερα ὅτι τὸ
κείνη ἔφυγε καὶ ἡ γυπαιδὶ αὐτὸ ἦταν δικό
ναίκα µου µετὰ ἀπὸ 2
µου. Τὸ ὄνειρο ἦταν
ἡµέρες πῆγε καὶ προχαρακτηριστικό. Ἐγὼ
σκύνησε. Στὴ συνέβέβαια τότε εἶχα µόνο ἕνα κοριτσάχεια, ὅταν µου εἶπε γιὰ τὸ συµβὰν
κι 2 χρονῶν καὶ δὲν εἶχα διαβάσει
στὸ ζαχαροπλαστεῖο, θυµηθήκαµε
τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα δεῖ τὸ προηγούκάτι γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ οὔτε εἶµενο καλοκαίρι. Λίγο ἀργότερα, µάχα ἐπισκεφθεῖ ἕνα µοναστήρι ποὺ
θαµε ὅτι ἦταν ἔγκυος.
νὰ ταιρίαζε στὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα
στὸ ὄνειρο.
Στὴν ἐγκυµοσύνη τῆς εἶχε
Τὸν ἑπόµενο Φεβρουάριο
πολλὰ προβλήµατα, κυρίως ψυχοτοῦ 2012 ἡ γυναίκα µου ἔµεινε ἔλογικά. Τὸ Νοέµβριο τοῦ 2012 γένγκυος. Προτοῦ ὅµως τὸ µάθει τῆς
νησε ἕνα ἀγοράκι, γιὰ τὸ φύλο τοῦ
συνέβη κάτι περίεργο. Τότε ἐργαζό… (συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30 – 10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

µαῖα δὲν τὰ εὐλογεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ
ἐµποδίζουν καὶ τὴ θεία εὐλογία γιὰ
τὰ ἄλλα τὰ νόµιµα, ποὺ ἔχουν ἀποκτηθεῖ µὲ ἱδρώτα.

ΤΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ
∆ΕΝ ΤΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ
Εὐρισκόµ ενος ὁ
Ὅσιος Παρθένιος
στὸν Κρουσώνα,
ἕνας βοσκὸς τοῦ
ζήτησε νὰ εὐλογήσει τὸ κοπάδι τῶν
αἰγοπροβάτων
του. Ὁ Γέροντας
ἀνταποκρίθηκε
καὶ πῆγε στὴν
µάνδρα, ὅπου καὶ εἶχε συγκεντρώσει τὰ ζῶα µὲ τὸ θαυµατουργὸ
σταυρὸ εὐλογίας ποὺ ἔφερε πάντοτε
µαζί του, εὐλόγησε τὸ κοπάδι, λέγοντας διάφορες προσευχές. Ὁ βοσκός, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Γέροντας
δὲν ἔτρωγε κρέας γιὰ νὰ τὸν φίλευε
στὸ σπίτι του, σφάζοντας κάποιο ἀπὸ τὰ ζῶα του, τοῦ εἶπε νὰ ἀρµέξει
κάποιο πρόβατο ἢ κατσίκα καὶ νὰ
τοῦ προσφέρει λίγο γάλα. Ὁ Ὅσιος
δέχθηκε καὶ τοῦ εἶπε: «Ναί, εὐχαρίστως θὰ πιῶ λίγο γάλα ἀπὸ τὴν κατσίκα, ποὺ θὰ σοῦ ὑποδείξω ἐγώ».
Καὶ τοῦ ἔδειξε ἀπὸ ποιὰ ἤθελε γάλα. Ὁ βοσκὸς πῆγε νὰ πιάσει τὸ
ζῶο, ἀλλὰ δὲν µποροῦσε. Τὸ κυνηγοῦσε γιὰ πολλὴ ὥρα ἂν καὶ ἦταν
ἥµερο, διότι καθηµερινὰ τὸ ἄρµεγε,
ἀλλὰ τώρα δὲν µποροῦσε νὰ τὸ πιάσει. Στὸ τέλος ἀποκαµωµένος λέει
στὸν Γέροντα «Γέροντα, βλέπεις δὲν
µπορῶ νὰ τὸ πιάσω…». «∆ὲν µπορεῖς, διότι τὸ ἔχεις κλέψει. Ἔτσι δὲν
εἶναι;». «Ναί, Γέροντα, τὸ ἔχω κλέψει», εἶπε σκύβοντας τὸ κεφάλι.
«Νὰ γυρίσεις τὴν αἴγα στὸ κοπάδι
τὸ ξένο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο τὴν πῆρες,
διότι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ δὲν µπορεῖ νὰ µείνει στὸ κοπάδι σου». Μὲ
τὸ θαυµατουργικὸ αὐτὸ τρόπο ὁ
Ὅσιος Παρθένιος δίδαξε τὸ βοσκὸ
ὅτι τὰ ξένα πράγµατα, τὰ κλοπι-

«Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ
ΜΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ!!»
Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας
ἕνας Ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, συνεργεῖα τοῦ πονηροῦ, ἐξώµοσε καὶ ἔγινε Μωαµεθανός. Κάποτε, λοιπόν, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μπαϊραµιοῦ, τὴν ὥρα ποὺ
ὅλοι οἱ Τοῦρκοι ἔτρωγαν καὶ γλεντοῦσαν, ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἐξωµώσαντα νὰ τοὺς διακωµωδήσει τὰ µυστήρια τῶν Χριστιανῶν γιὰ νὰ γελάσουν. Αὐτὸς στὴν ἀρχὴ ἀρνιόταν,
ἀφοῦ ὅµως εἶδε ὅτι ἐπέµεναν, πῆρε
ἕνα ποτήρι, τὸ σήκωσε ψηλὰ καὶ ἐκφώνησε µελωδικὰ τὸ «Πάντων ἡµῶν
µνησθείη Κύριος ὁ Θεός», κάνοντας
ταυτόχρονα καὶ τὸ γύρο τοῦ τραπεζιοῦ, ὅπου οἱ Τοῦρκοι κάθονταν
καὶ ἔτρωγαν. Ἄφησε τὸ ποτήρι στὸ
τραπέζει καὶ γύρισε νὰ δεῖ ἂν διασκέδασαν µὲ αὐτὸ οἱ συνδαιτηµόνες
του. Ὅµως, τότε διεπίστωσε ἔκπληκτος πὼς οἱ Τοῦρκοι ὄχι µόνο δὲν
γελοῦσαν, ἀλλὰ τὸν κοιτοῦσαν ἔντροµοι. «Ἔ, βρέ», τοὺς εἶπε «Ἐγώ
σᾶς τὸ ἔκανα γιὰ νὰ γελάσετε καὶ
σεῖς τί µὲ κοιτᾶτε σὰν χαµένοι;».
Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα, ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἀπάντησε: «παπὰ ἐφέντηµ, ὅση
ὥρα τὸ ἔκανες αὐτὸ ἤσουνα δυὸ πήχεις πάνω ἀπὸ τὴ γῆ». Ἀκούγοντας
αὐτὸ ὁ Ἐπίσκοπος ἐξεπλάγη καὶ
βγαίνοντας ἔξω ἔκλαψε µετανοιωµένος λέγοντας «ἐγὼ ἀρνήθηκα τὸν
Κύριο, ἀλλὰ Αὐτὸς δὲν µὲ ἐγκατέλειψε! Ἡ Θεία Χάρις Του µὲ σκεπάζει ἀκόµα». Τὴν ἴδια νύχτα ἀνεχώρησε κρυφὰ γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος,
ὅπου ἔζησε τὴν ὑπόλοιπη ζωή του
µὲ µετάνοια καὶ αὐταπάρνηση, χω-
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πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Τόπους. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τριηµέρου προσκυνήµατός του, ὁ ποντίφικας προσευχήθηκε στὸ Σπήλαιο,
ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον ἱεροὺς τόπους
τοῦ Χριστιανισµοῦ.

καὶ φόρεσε κατάλευκα ροῦχα. Ἡ
κολυµβήθρα εἶχε τοποθετηθεῖ στὸ
σηµεῖο ἀκριβῶς ποὺ εἶχα δεῖ καὶ
στὸ ὄνειρό µου. Χάρη στὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ εἴχαµε καὶ ἔχουµε ἕνα γερὸ
ἀγοράκι.
Νίκος καὶ Φωτεινὴ Ν.
Σεπόλια.
ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Ή ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ;
Κατὰ τὴν συ νάντηση τοῦ πάπα
Φραγκίσκου µὲ τὸν Οἰκουµ. Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο στὰ Ἱεροσόλυµα ὁ πάπας φίλησε τὸ χέρι τοῦ Οἰκουµ. Πατριάρχη, σὲ µιὰ κίνηση
ποὺ θεωρήθηκε ἀπὸ πολλοὺς πράξη
εὐσεβείας, ταπεινώσεως καὶ εἰλικρινοῦς προσεγγίσεως πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. ∆υστυχῶς αὐτὴ ἡ κίνηση τοῦ
Πάπα, τελικά, ἔχασε τὴν ὅποια ἀξία
της ἀπὸ τὴν ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ
Ρωµαῖος Ποντίφηξ τὴν ἐπανέλαβε
καὶ πρὸς τὸν Ἀρχιραβίνο τῶν Ἱεροσολύµων! Ἔτσι ὅµως ἔδειξεν, ὅτι ἡ
κίνηση αὐτὴ δὲν ἦταν προϊὸν ταπεινώσεως, ἀλλὰ ἐνέργεια σκοπιµότητος! ∆ιότι ∆ΕΝ µπορεῖ κάποιος
Χριστιανὸς νὰ φιλήσει τὸ χέρι ραβίνου, ὁ ὁποῖος ∆ΕΝ πιστεύει στὸν
Τριαδικὸ Θεό, ∆ΕΝ παραδέχεται
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Σωτήρα, ∆ΕΝ πιστεύει τὴ Παναγία ὡς
Θεοτόκο καὶ ἐν γένει ἀπορρίπτει
(µάλλον καὶ βδελύσσεται) κάθετι
χριστιανικό. Ἐπιπλέον, ὁ πάπας κατέθεσε στεφάνι στὸν τάφο τοῦ θεµελιωτῆ τοῦ Σιωνισµοῦ, Theodore
Herzl, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ἐξίσου
ἀνεπίτρεπτο. Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά,
µποροῦµε, λοιπόν, νὰ ποῦµε χωρὶς
δισταγµὸ τώρα, ὅτι ὁ πάπας Φραγκίσκος εἶναι ἕνας καλὸς θεατρίνος
ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ἕνας
καλὸς διπλωµάτης, ὄχι ὅµως καὶ ἕνας πραγµατικὸς χριστιανός. ∆υστυχῶς, εἶναι σύνηθες στοὺς αἱρετι-

Τὸ προσκύνηµα τοῦ Σπηλαίου ὑπέστη σοβαρὲς ὑλικὲς ζηµιὲς, ἀκ ό µα
καὶ τὸ ἀκριβὲς σηµεῖο τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. «Ἡ φωτιὰ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ µόνη της καὶ ἔπειτα τὴ
σβήσαµε», εἶπε ὁ κυβερνήτης τῆς
Βηθλεέµ Ἀµπντελ-Φάταχ Χαµάγελ.
Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἔρχεται νὰ
ἐπισφραγίσει τὸ ἄσχηµο κλίµα ποὺ
ἐπικράτησε στοὺς κύκλους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς πόλης οἱ ὁποίοι διαµαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ
τὴν ἐπίσκεψη καὶ προσευχὴ τοῦ πάπα Φραγκίσκου στὸ ἁγιο Σπήλαιο.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
(συνέχεια ἀπὸ την 1η σελίδα)
… ὁποίου ἤµασταν σίγουροι ἀπὸ τὴν
πρώτη στιγµή. Γνωρίζαµε ὅτι ἦτ αν
ἀγόρι, προτοῦ κὰν µᾶς τὸ ἀνακοινώσει ὁ γιατρός. Τὸ µωρὸ ἔπαθε
λοίµωξη καὶ παρέµεινε στὴ θερµοκοιτίδα γιὰ 22 ὁλόκληρες ἡµέρες,
ἀλλὰ τελικὰ ὅλα πῆγαν καλά.
Ἐντέλει, τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα
δεῖ συνέβη καὶ στὴν πραγµατικότητα. Ἡ βάπτιση τοῦ µωροῦ ἔγινε στὸ
µοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι Μαραθώνα, στὸν ἐξωτερικὸ χῶρο, ἀνάµεσα σὲ πολλὲς ἐλιές.
Τὸ µωρὸ πῆρε τὸ ὄνοµα «Ραφαήλ»
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θρώπους ποὺ ξέρουν νὰ θυσιάζουν
τὰ δικά τους καὶ τὸν ἑαυτό τους.
Μιὰ εὐνοµούµενη καὶ εὐηµεροῦσα
κοινωνία χτίζεται ἀπὸ κείνους ποὺ
κάνουν τὴν γενναία ὑπέρβαση τοῦ
«ἐγώ» καὶ πᾶνε στὸ «ἐµεῖς». Τὸ ἐγὼ
εἶναι τραγωδία, εἶναι δυστυχία, εἶναι µοναξιά, εἶναι ἀναστολὴ τῆς
προόδου, εἶναι βράχος καὶ πνίξιµο
τῆς ὄµορφης ζωῆς. Ὡραία σήµατα
πορείας παίρνουµε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν
ρῶσο ἀγρότη. Μιὰ ζωὴ χωρὶς δόσιµο εἶναι µιὰ ἄχρηστη ζωή, ἕνας πρόωρος θάνατος.

«ΕΓΩ» ΚΑΙ «ΕΜΕΙΣ»
Κάποτε περιοδεύοντας ὁ
Μεγας Πέτρος
τῆς Ρωσίας µιὰ
ἀγροτικὴ περιοχὴ εἶδε ἕναν ὑπερήλικα ρῶσο νὰ
σκάβη, γιὰ νὰ
φυτέψη µιὰ
µηλιά. «Φοβᾶµαι πὼς λόγω τῆς ἡλικίας σου, δὲν
θὰ προλάβης νὰ ἀπ ολαύσης τοὺς
καρποὺς τῶν κόπων σου», εἶπε ὁ
Τσάρος. «∆ὲν ἔχει σηµασία, εἶπε ὁ
γεωργός. Ὀφείλουµε νὰ ἐργαζόµαστε καὶ γιὰ τοὺς διαδόχους µας καὶ
νὰ φροντίζουµε καὶ γιὰ τὸ µέλλον,
ὅπως καὶ ἄλλοι ἐργάσθηκαν, πρὶν
ἀπὸ ἐµὰς, γιά µας καὶ γιὰ ὅλη τὴ
Ρωσία». Συγκινηµένος ὁ Μέγας Πέτρος, ἀπὸ τὴν ἀπάντησή του, τοῦ
ἀποκάλυψε τὴν ἰδιότητά του, τὸν
συνεχάρη καὶ τοῦ προσέφερε ὡς
δῶρο 100 λίρες. «Βλέπετε Μεγαλειώτατε, εἶπε ὁ γεωργός, εὐχαριστῶντας τον, ἀκόµη δὲν φύτεψα τὴν µηλιὰ καὶ ἀπέδωσε τοὺς καρπούς της».
Εἶναι ὑπέροχο νὰ ἀπαιτῆς ἀπὸ τὸν
ἑαυτό σου, ὥστε τὸ πέρασµά σου νὰ
εἶναι εὐεργεσία, νὰ εἶναι ἕνα –συν–,
ἕνα λιθαράκι ποὺ νὰ χτίζη ὅ,τι ὡραῖο, ὅ,τι ὑψηλό, ὅ,τι θεῖο, νὰ χτίζη
τὸ µέλλον. Γιατί ὅσο µεγαλόψυχα
φέρεσαι, τόσο πιὸ εὐεργετικὸς εἶσαι. Ὅσο µικρόψυχα φέρεσαι, τόσο
πιὸ δυστυχὴς εἶσαι. Ὅσο πιὸ ἀτοµιστικὰ σκέφτεσαι, τόσο πιὸ κενὸς
καὶ ἀρνητικὸς εἶσαι. Ὅσο πιὸ κοντόφθαλµος εἶσαι, τόσο πιὸ µίζερος
γίνεσαι, τόσο φτωχὸς καὶ κακοµοίρης. Ὅσο πιὸ πλατειὰ βλέπουµε,
τόσο πιὸ δηµιουργικοὶ γινόµαστε.
Ὁ πολιτισµὸς χτίζεται ἀπὸ τοὺς ἀν-

ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
Ὅταν ἡ µητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξά νδρου τὸν πίεζε νὰ σκοτώσει ἕναν ἀθῶο καὶ τοῦ ἔλεγε διαρκῶς
«Θυµήσου, παιδί µου, πὼς σὲ κράτησα ἐννέα µῆνες στὴν κοιλιά µου»,
ἐκεῖνος µὲ σύνεσι καὶ σεβασµὸ τῆς
ἀπάντησε «Ζήτησέ µου ἄλλη ἀµοιβὴ
γι’ αὐτό, Μητέρα, διότι ἡ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου δὲν ἐξαγοράζεται µὲ
καµµιὰ εὐεργεσία». Νὰ ἕνας Βασιλιὰς ποὺ δὲν θυσίασε τὸ δίκαιο καὶ
τὸ σωστὸ στὴν µητρικὴ ἀγάπη. Ἐνήργησε ὅπως ἡ περίπτωση ἀπαιτοῦσε, ὡς Βασιλεὺς καὶ ὄχι ὡς υἱός.
ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΜΟΛΙΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΠΑΣ

Πυρκαγιὰ ξέσπασε στὸ σπήλαιο τῆς
Γεννήσεως µετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ
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χίλιες εὐχές. Μόλις ἐκεῖνος ἀποµακρύνεται, ἀνοίγει τὴν τσάντα της
καὶ βάζει τὰ χρήµατα στὸ ταµεῖο
ἀπὸ τὸ πορτοφόλι της! Ὅσοι ἦταν
στὴν οὐρά, 2-3 ἄτοµα, ἔχουν µείνει
µὲ ἀνοικτὸ τὸ στόµα. Ἀµέσως τῆς
λένε «κοπελιά, νὰ τὰ πληρώσουµε
ἐµεῖς». Ἡ νεαρὴ κοπέλα τοὺς κοιτάζει αὐστηρὰ καὶ τοὺς ἁπαντὰ ἀποφασιστικά: «Εὐχαριστῶ! Ἐγὼ τὸ
ἀποφάσισα, ἐγὼ θὰ τὰ πληρώσω.
Ἐλᾶτε, παρακαλῶ, προχωρᾶτε».
Μάθηµα ζωῆς καὶ ἀνθρωπιᾶς γιὰ
ὅλους µας. Ἐλπίδα καὶ προσµονὴ
γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἔτσι γιὰ
νὰ µὴ κατηγοροῦµε µερικὲς φορὲς
τὴν νεολαία µας. Ὑπάρχουν καὶ
διαµάντια καὶ εἶναι πολλά, µὰ πάρα πολλά. Καὶ τώρα σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίοδο, ποὺ περνᾶ ἡ Πατρίδα, λάµπουν καὶ δίδουν ἐλπίδα, µάθηµα ἀντίστασης, µάθηµα ζωῆς σὲ
ὅλους µας.

ρὶς νὰ γνωρίζει κανεὶς ποιὸς ἦταν
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πνευµατικό του.
«Θαύµατα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ
τὴ Θεία Λειτουργία, Ἱερᾶς Μονῆς
Παρακλήτου Ἀττικῆς»
ΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ
Κάποτε ὁ γνωστὸς συγγραφέας
Ντοστογιέφσκι βγῆκε γιὰ τὸν ἀπογευµατινό του περίπατο. Ἐνῶ κόντευε νὰ νυχτώσει ἕνας ζητιάνος ἅπλωσε τὸ χέρι του καὶ τοῦ ζήτησε
βοήθεια. Ὁ Ντοστογιέφσκι ψάχνει
τὶς τσέπες του νὰ βρεῖ κανένα κέρµα, ἀλλὰ δὲν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει τὸ ρολόι του νὰ τὸ προσφέρει,
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο τὸ εἶχε ξεχασµένο
στὸ σπίτι του. Ὁ µεγάλος συγγραφέας κοκκίνησε λίγο στὸ πρόσωπο
καὶ πάνω στὴν ἀµηχανία του ἔσκυψε, φίλησε τὸ χέρι τοῦ τυφλοῦ καὶ
ψιθύρησε: «Συγχώρεσε µέ, καλέ µου
ἄνθρωπε, γιατί αὐτὴ τὴ στιγµὴ δὲν
ἔχω τίποτα νὰ σοῦ προσφέρω»! Καὶ
ὁ γέρο-ζητιάνος ἀπαντᾶ: «Εὐχαριστῶ πολύ. Τὸ πῆρα! Αὐτὸ πού µου
ἔδωσες δὲν µποροῦσα νὰ τὸ βρῶ
ἀλλοῦ. Τὸ νόµισµα τῆς καλοσύνης
σπάνια τὸ βρίσκω…»

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΟΛΑ τὰ καταστήµατα κλειστὰ τὴν
Κυριακή.
ΟΛΟΙ οἱ Χριστιανοὶ κάθε Κυριακὴ
στὴν Ἐκκλησία.
ΚΑΝΕΙΣ γιὰ ψώνια τὴν ἡµέρα αὐτή.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ µὲ τὴν ἀγοραστική
µας δύναµη τοὺς ἐµπόρους ποὺ κρατοῦν κλειστὰ τὰ µαγαζιὰ τοὺς τὴν
Κυριακή.
Θέτουµε σὲ ἀγοραστικὸ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ τὰ καταστήµατα ποὺ παραβιάζουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.

ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΠΟΤΕ
Τὸ περιστατικὸ εἶναι ἀληθινὸ καὶ
συνέβη πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες σὲ
µιὰ ὑπεραγορὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Ἀθήνα. Πλησιάζει στὸ
ταµεῖο ἕνας γηραιός, ρακένδυτος
ἄνδρας, µὲ 3-4 κονσέρβες κι’ ἕνα
γκαζάκι στὸ καλαθάκι του. Ἡ νεαρὴ ταµίας κτυπάει τὶς κονσέρβες καὶ
τὸ γκαζάκι στὴν ταµειακὴ µηχανή,
τὸν κοιτάει καὶ τοῦ λέει: «Φύγετε
κύριε, ἡ ἑταιρεία µας δικαιολογεῖ
κάποια δωρεὰν καλάθια». Αὐτὸς
τὴν κοιτάει µὲ καλοσύνη, τὴν εὐχαριστεῖ ἑκατὸ φορὲς καὶ τῆς δίνει

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΝΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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νη, εἶναι ὁ λυτρωτής µου». Αὐτὸ θύµωσε πολλοὺς ἀνώτερους ὑπαλλήλους στὴν ἐργασία της καὶ ἔτσι διέταξαν κάποιους ἄντρες νὰ πραγµατοποιήσουν τὴ διαδικασία τῆς συρραφῆς τοῦ στόµατός της ποὺ τῆς τὸ
ἔκλεισαν προκειµένου νὰ τὴν ἐµποδίσουν νὰ ἐκφράζει τὴν ἀγάπη της
γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό µας. Ἐπιπλέον τῆς ἔρραψαν τὸ ἀριστερὸ µάτι
ποὺ τῆς τὸ ἔκλεισαν καὶ αὐτὸ ὡς
µία προστιθέµενη µορφὴ τιµωρίας!
Ἡ διαδικασία ποὺ χρησιµοποιήθηκε ἦταν ὄχι µόνο ἀπάνθρωπη ἀλλὰ
καὶ ἀνθυγιεινή. Τὸ πλαστικὸ νῆµα
ποὺ χρησιµοποιήθηκε σκόπιµα περιεῖχε χηµικὲς οὐσίες ποὺ εἶχαν ὡς
ἀποτέλεσµα τὴ µόλυνσή της (Ἰστολόγιο ongreece24.com) Κι’ ὅλα αὐτὰ
σὲ ἐφαρµογὴ τοῦ ἰσλαµικοῦ νόµου
«περὶ τῶν ἀπίστων»! Τόσο «ἀνθρώπινο» καὶ «δηµοκρατικό» συνετισµό. Τί ἔχουν ἄραγε νὰ ἀπαντήσουν
οἱ κ.κ. θεολόγοι καθηγητές; Αὐτὴν
τὴν ἀπάνθρωπη καὶ µισσαλόδοξη
διδασκαλία θέλουν νὰ διδάσκεται
ἐπιστηµονικὰ ἀπὸ πτυχιούχους τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς! Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ σηµεῖα τῶν ἐσχάτων καιρῶν!

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Οἱ «∆ΙΚΟΙ» µας (µοιραῖοι) πολιτικοὶ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ παρουσιάσει λιγότερο θρησκευόµενο
τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ φανεῖ «προοδευτικός»! Σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς ὁµόδοξους Ρώσους πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι συναγωνίζονται ποιὸς θὰ ὁµολογήσει θερµότερα τὴν ὀρθόδοξη πίστη του! Ὁ λόγος γιὰ τὸν πρόεδρο
τῆς Ρωσικῆς Ὁµοσπονδίας κ. Ντιµίτρι Μεντβέντεφ, ὁ ὁποῖος «ἐξέπληξε» τοὺς πάντες, ὅταν στὸ Ἀµερικάνικο τηλεοπτικὸ δίκτυο ABC δήλωσε ὅτι ἡ ζωὴ του ἄλλαξε ριζικὰ ἀφότου ἀσπάστηκε τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἐρωτηθεῖς ὁ Πρόεδρος Μεντβέντεφ,
γιατί µπῆκε µέσα στὴν ἐκκλησία µεταξὺ ἄλλων τόνισε «Ἐγὼ στὰ 23
µοῦ αἰσθάνθηκα ὅτι τὸ εἶχα ἀνάγκη» (πηγή: pentapostagma.gr). Πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ µὴ προοδεύσει ἡ
ὑπερδύναµη Ρωσία, ὅταν οἱ ἡγέτες
της εἶναι ὁµολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας; Ποιὸς περίµενε στὴ χώρα τοῦ
ἄλλοτε µαχητικοῦ ἀθεϊσµοῦ νὰ ὁµολογεῖται ὁ Χριστὸς µὲ τέτοια θέρµη;
Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός.
ΙΣΛΑΜΙΣΤΑΙ ΕΡΡΑΨΑΝ
ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

Ἕνα µικρὸ «ἀφιέρωµα» στοὺς προφέσορες τῆς Θεολογι κῆς Σ χο λ ῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θε σσαλονίκης, οἱ
ὁπ οῖοι ἐψήφισαν
γιὰ τὴν «ἀκαδηµαϊκὴ σπουδὴ τῆς
µουσουλµανικῆς θρησκείας»: Ἕνα
νέο κορίτσι ποὺ ἐργαζόταν στὴν
Σαουδικὴ Ἀραβία εἶχε τὸ θράσος νὰ
πεῖ: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Εἰρή-

Τ ὴ στιγµὴ ποὺ ἐµεῖς χτίζουµε τζα µιά, γιὰ νὰ προσεύχονται οἱ νόµιµοι
καὶ παράνοµοι µουσουλµάνοι µετανάστες, παίρνοντας δύναµη νὰ φανατίζονται καὶ νὰ µᾶς µισοῦν, ἡ γείτονάς µας χώρα Τουρκία µεταβάλλει τοὺς ναούς µας σὲ ἀφοδευτήρια
ζώων! ∆ὲν τὸ λέµε ἐµεῖς ἀλλὰ ἡ
τουρκικὴ ἐφηµερίδα Sabah στὸ φύλλο τῆς 12ης Φεβρουαρίου. Σύµφωνα
µὲ τὸ ἄρθρο τοῦ γνωστοῦ δηµοσιογράφου Ν. Χειλαδάκη «ὁ περίφηµος
καὶ ἱστορικὸς ναὸς τῆς Παναγίας,
στὴν πόλη τῆς Καισάρειας, στὴν
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∆ηµοκρατία: Πατέρας της ὁ Κλεισθένης καὶ ὁ Περικλῆς.
Ἱστορία: Πατέρας της ὁ Ἡρόδοτος.
Μηχανική: Πατέρας της ὁ Ἀρχιµήδης ὁ Συρακούσιος.
Ρητορική: Πατέρας της ὁ Ἐµπεδοκλὴς.
Φαρµακευτική: Πατέρας της ὁ ∆ιοσκουρίδης.
Τραγωδία: Πατέρας της ὁ Θέσπης.
Γεωµετρία : Θεµελιωτής της ὁ Εὐκλείδης.
Ἀτοµικὴ Ἐνέργεια καὶ Φυσική: Θεµελιωτής της ὁ ∆ηµόκριτος.
Γεωγραφία: Πατέρας της ὁ Στράβων ὁ Ἀµισέας.
Ψυχολογία: Πατέρας της ὁ Αλκµαίων ὁ Κροτωνιάτης.
…
Μὲ ὅλη αὐτὴ ὅµως τὴν παράδοση,
τὴ φιλοσοφία, τὶς ἐπιστῆµες, τὸν πολιτισµό, ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουµε
πολὺ µεγάλη εὐθύνη. Ἔχουµε ὑποχρεώσεις. ∆ὲν ἔχουµε ἐλαφρυντικά,
δὲν εἴµαστε δικαιολογηµένοι νὰ ἔχουµε ἄγνοια καὶ ἀµορφωσιά, νὰ
µὴν ἔχουµε ἀρχὲς καὶ ἰδανικά. ∆ὲν
δικαιολογούµαστε νὰ γινόµαστε θύµατα δηµαγωγῶν καὶ κάθε λογὴς
προπαγάνδας. Ὀφείλουµε νὰ καλλιεργοῦµε τὸν ἑαυτό µας, νὰ ἔχουµε
παιδεία, νὰ ἔχουµε κριτικὴ ἱκανότητα, νὰ ἔχουµε ὑπευθυνότητα καὶ ὡριµότητα. Νὰ ἔχουµε µνήµη καὶ ἱστορικὴ γνώση. «Ἡ βλακεία γιὰ
τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἁµαρτία» ἔλεγε
κάποιος καὶ πολὺ ὀρθά. Ἂς ἀναλάβουµε λοιπὸν τὶς εὐθύνες µας καὶ ἂς
ἀνορθωθοῦµε πνευµατικά, ἠθικὰ
καὶ πολιτιστικά, ἐὰν θέλουµε νὰ
κερδίσουµε κι’ ἐµεῖς µιὰ θέση τιµῆς
καὶ ὄχι ἀπαξίας πλάι στοὺς προγόνους µας, εἰδάλως ἡ ἱστορία θὰ κρίνει τὴν γενιά µας πολὺ αὐστηρά…

ἁγιοτόκο Καππαδοκία καὶ συγκεκριµένα στὴν περιοχὴ τοῦ Melikgazi
καὶ στὴν ὁδὸ Germir Mahallesi, µία
ἱστορικὴ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία
ἔχει καταντήση κυριολεκτικὰ χῶρος
… ἀφόδευσης τῶν ζώων, ποὺ τὰ πηγαίνουν ἐκεῖ οἱ διάφοροι ἀσυνείδητοι γιὰ νὰ τὰ στεγάσουν στὸ χῶρο
τῆς ἐκκλησίας ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ
τουρκικὴ ἐφηµερίδα. Ἡ εὐθύνη τῆς
κατάστασης αὐτῆς βαρύνει τοὺς
βαρβάρους, διότι τὸ µόνο ποὺ µποροῦν νὰ κάνουν εἶναι νὰ σφάζουν
καὶ νὰ µαγαρίζουν, ἀλλὰ καὶ τοὺς
δικούς µας, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀνέχονται καὶ «σφυρίζουν ἀδιάφορα»!
Ρωτᾶµε ἕως πότε!
ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓ ΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συχνὰ λέµε ὅταν ἐµεῖς χτίζαµε Παρθενῶνες καὶ θεµελιώναµε πολιτισµούς, οἱ ἄλλοι λαοὶ ζοῦσαν στὶς
στέπες, στὶς τρῶγλες, τὰ δένδρα καὶ
τὶς ὀπὲς τῆς γῆς. Πράγµατι, εἶναι
ἀλήθεια αὐτό. Οἱ θεµελιωτὲς ὅλων
τῶν ἐπιστηµῶν ἦταν Ἕλληνες. Γιὰ
παράδειγµα:
Φιλοσοφία: Πατέρας της ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Θεόφραστος.
Μαθηµατικά: Θεµελιωτὴς τους ὁ
Πυθαγόρας.
Ἰατρική: Πατέρας της ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῶος.
Ἀστρονοµία: Πατέρας της ὁ Ἀρίσταρχος ὁ Σάµιος.
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καὶ ὄχι ἀπαξίας πλάι στοὺς προγόνους µας, εἰδάλως ἡ ἱστορία θὰ κρίνει τὴν γενιά µας πολὺ αὐστηρά…

ἁγιοτόκο Καππαδοκία καὶ συγκεκριµένα στὴν περιοχὴ τοῦ Melikgazi
καὶ στὴν ὁδὸ Germir Mahallesi, µία
ἱστορικὴ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία
ἔχει καταντήση κυριολεκτικὰ χῶρος
… ἀφόδευσης τῶν ζώων, ποὺ τὰ πηγαίνουν ἐκεῖ οἱ διάφοροι ἀσυνείδητοι γιὰ νὰ τὰ στεγάσουν στὸ χῶρο
τῆς ἐκκλησίας ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ
τουρκικὴ ἐφηµερίδα. Ἡ εὐθύνη τῆς
κατάστασης αὐτῆς βαρύνει τοὺς
βαρβάρους, διότι τὸ µόνο ποὺ µποροῦν νὰ κάνουν εἶναι νὰ σφάζουν
καὶ νὰ µαγαρίζουν, ἀλλὰ καὶ τοὺς
δικούς µας, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀνέχονται καὶ «σφυρίζουν ἀδιάφορα»!
Ρωτᾶµε ἕως πότε!
ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συχνὰ λέµε ὅταν ἐµεῖς χτίζαµε Παρθενῶνες καὶ θεµελιώναµε πολιτισµούς, οἱ ἄλλοι λαοὶ ζοῦσαν στὶς
στέπες, στὶς τρῶγλες, τὰ δένδρα καὶ
τὶς ὀπὲς τῆς γῆς. Πράγµατι, εἶναι
ἀλήθεια αὐτό. Οἱ θεµελιωτὲς ὅλων
τῶν ἐπιστηµῶν ἦταν Ἕλληνες. Γιὰ
παράδειγµα:
Φιλοσοφία: Πατέρας της ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Θεόφραστος.
Μαθηµατικά: Θεµελιωτὴς τους ὁ
Πυθαγόρας.
Ἰατρική: Πατέρας της ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῶος.
Ἀστρονοµία: Πατέρας της ὁ Ἀρίσταρχος ὁ Σάµιος.
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θρώπους ποὺ ξέρουν νὰ θυσιάζουν
τὰ δικά τους καὶ τὸν ἑαυτό τους.
Μιὰ εὐνοµούµενη καὶ εὐηµεροῦσα
κοινωνία χτίζεται ἀπὸ κείνους ποὺ
κάνουν τὴν γενναία ὑπέρβαση τοῦ
«ἐγώ» καὶ πᾶνε στὸ «ἐµεῖς». Τὸ ἐγὼ
εἶναι τραγωδία, εἶναι δυστυχία, εἶναι µοναξιά, εἶναι ἀναστολὴ τῆς
προόδου, εἶναι βράχος καὶ πνίξιµο
τῆς ὄµορφης ζωῆς. Ὡραία σήµατα
πορείας παίρνουµε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν
ρῶσο ἀγρότη. Μιὰ ζωὴ χωρὶς δόσιµο εἶναι µιὰ ἄχρηστη ζωή, ἕνας πρόωρος θάνατος.

«ΕΓΩ» ΚΑΙ «ΕΜΕΙΣ»
Κάποτε περιοδεύοντας ὁ
Μεγας Πέτρος
τῆς Ρωσίας µιὰ
ἀγροτικὴ περιοχὴ εἶδε ἕναν ὑπερήλικα ρῶσο νὰ
σκάβη, γιὰ νὰ
φυτέψη µιὰ
µηλιά. «Φοβᾶµαι πὼς λόγω τῆς ἡλικίας σου, δὲν
θὰ προλάβης νὰ ἀπ ολαύσης τοὺς
καρποὺς τῶν κόπων σου», εἶπε ὁ
Τσάρος. «∆ὲν ἔχει σηµασία, εἶπε ὁ
γεωργός. Ὀφείλουµε νὰ ἐργαζόµαστε καὶ γιὰ τοὺς διαδόχους µας καὶ
νὰ φροντίζουµε καὶ γιὰ τὸ µέλλον,
ὅπως καὶ ἄλλοι ἐργάσθηκαν, πρὶν
ἀπὸ ἐµὰς, γιά µας καὶ γιὰ ὅλη τὴ
Ρωσία». Συγκινηµένος ὁ Μέγας Πέτρος, ἀπὸ τὴν ἀπάντησή του, τοῦ
ἀποκάλυψε τὴν ἰδιότητά του, τὸν
συνεχάρη καὶ τοῦ προσέφερε ὡς
δῶρο 100 λίρες. «Βλέπετε Μεγαλειώτατε, εἶπε ὁ γεωργός, εὐχαριστῶντας τον, ἀκόµη δὲν φύτεψα τὴν µηλιὰ καὶ ἀπέδωσε τοὺς καρπούς της».
Εἶναι ὑπέροχο νὰ ἀπαιτῆς ἀπὸ τὸν
ἑαυτό σου, ὥστε τὸ πέρασµά σου νὰ
εἶναι εὐεργεσία, νὰ εἶναι ἕνα –συν–,
ἕνα λιθαράκι ποὺ νὰ χτίζη ὅ,τι ὡραῖο, ὅ,τι ὑψηλό, ὅ,τι θεῖο, νὰ χτίζη
τὸ µέλλον. Γιατί ὅσο µεγαλόψυχα
φέρεσαι, τόσο πιὸ εὐεργετικὸς εἶσαι. Ὅσο µικρόψυχα φέρεσαι, τόσο
πιὸ δυστυχὴς εἶσαι. Ὅσο πιὸ ἀτοµιστικὰ σκέφτεσαι, τόσο πιὸ κενὸς
καὶ ἀρνητικὸς εἶσαι. Ὅσο πιὸ κοντόφθαλµος εἶσαι, τόσο πιὸ µίζερος
γίνεσαι, τόσο φτωχὸς καὶ κακοµοίρης. Ὅσο πιὸ πλατειὰ βλέπουµε,
τόσο πιὸ δηµιουργικοὶ γινόµαστε.
Ὁ πολιτισµὸς χτίζεται ἀπὸ τοὺς ἀν-

ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
Ὅταν ἡ µητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξά νδρου τὸν πίεζε νὰ σκοτώσει ἕναν ἀθῶο καὶ τοῦ ἔλεγε διαρκῶς
«Θυµήσου, παιδί µου, πὼς σὲ κράτησα ἐννέα µῆνες στὴν κοιλιά µου»,
ἐκεῖνος µὲ σύνεσι καὶ σεβασµὸ τῆς
ἀπάντησε «Ζήτησέ µου ἄλλη ἀµοιβὴ
γι’ αὐτό, Μητέρα, διότι ἡ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου δὲν ἐξαγοράζεται µὲ
καµµιὰ εὐεργεσία». Νὰ ἕνας Βασιλιὰς ποὺ δὲν θυσίασε τὸ δίκαιο καὶ
τὸ σωστὸ στὴν µητρικὴ ἀγάπη. Ἐνήργησε ὅπως ἡ περίπτωση ἀπαιτοῦσε, ὡς Βασιλεὺς καὶ ὄχι ὡς υἱός.
ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΜΟΛΙΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΠΑΣ

Πυρκαγιὰ ξέσπασε στὸ σπήλαιο τῆς
Γεννήσεως µετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ
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χίλιες εὐχές. Μόλις ἐκεῖνος ἀποµακρύνεται, ἀνοίγει τὴν τσάντα της
καὶ βάζει τὰ χρήµατα στὸ ταµεῖο
ἀπὸ τὸ πορτοφόλι της! Ὅσοι ἦταν
στὴν οὐρά, 2-3 ἄτοµα, ἔχουν µείνει
µὲ ἀνοικτὸ τὸ στόµα. Ἀµέσως τῆς
λένε «κοπελιά, νὰ τὰ πληρώσουµε
ἐµεῖς». Ἡ νεαρὴ κοπέλα τοὺς κοιτάζει αὐστηρὰ καὶ τοὺς ἁπαντὰ ἀποφασιστικά: «Εὐχαριστῶ! Ἐγὼ τὸ
ἀποφάσισα, ἐγὼ θὰ τὰ πληρώσω.
Ἐλᾶτε, παρακαλῶ, προχωρᾶτε».
Μάθηµα ζωῆς καὶ ἀνθρωπιᾶς γιὰ
ὅλους µας. Ἐλπίδα καὶ προσµονὴ
γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἔτσι γιὰ
νὰ µὴ κατηγοροῦµε µερικὲς φορὲς
τὴν νεολαία µας. Ὑπάρχουν καὶ
διαµάντια καὶ εἶναι πολλά, µὰ πάρα πολλά. Καὶ τώρα σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίοδο, ποὺ περνᾶ ἡ Πατρίδα, λάµπουν καὶ δίδουν ἐλπίδα, µάθηµα ἀντίστασης, µάθηµα ζωῆς σὲ
ὅλους µας.

ρὶς νὰ γνωρίζει κανεὶς ποιὸς ἦταν
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πνευµατικό του.
«Θαύµατα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ
τὴ Θεία Λειτουργία, Ἱερᾶς Μονῆς
Παρακλήτου Ἀττικῆς»
ΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ
Κάποτε ὁ γνωστὸς συγγραφέας
Ντοστογιέφσκι βγῆκε γιὰ τὸν ἀπογευµατινό του περίπατο. Ἐνῶ κόντευε νὰ νυχτώσει ἕνας ζητιάνος ἅπλωσε τὸ χέρι του καὶ τοῦ ζήτησε
βοήθεια. Ὁ Ντοστογιέφσκι ψάχνει
τὶς τσέπες του νὰ βρεῖ κανένα κέρµα, ἀλλὰ δὲν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει τὸ ρολόι του νὰ τὸ προσφέρει,
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο τὸ εἶχε ξεχασµένο
στὸ σπίτι του. Ὁ µεγάλος συγγραφέας κοκκίνησε λίγο στὸ πρόσωπο
καὶ πάνω στὴν ἀµηχανία του ἔσκυψε, φίλησε τὸ χέρι τοῦ τυφλοῦ καὶ
ψιθύρησε: «Συγχώρεσε µέ, καλέ µου
ἄνθρωπε, γιατί αὐτὴ τὴ στιγµὴ δὲν
ἔχω τίποτα νὰ σοῦ προσφέρω»! Καὶ
ὁ γέρο-ζητιάνος ἀπαντᾶ: «Εὐχαριστῶ πολύ. Τὸ πῆρα! Αὐτὸ πού µου
ἔδωσες δὲν µποροῦσα νὰ τὸ βρῶ
ἀλλοῦ. Τὸ νόµισµα τῆς καλοσύνης
σπάνια τὸ βρίσκω…»

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΟΛΑ τὰ καταστήµατα κλειστὰ τὴν
Κυριακή.
ΟΛΟΙ οἱ Χριστιανοὶ κάθε Κυριακὴ
στὴν Ἐκκλησία.
ΚΑΝΕΙΣ γιὰ ψώνια τὴν ἡµέρα αὐτή.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ µὲ τὴν ἀγοραστική
µας δύναµη τοὺς ἐµπόρους ποὺ κρατοῦν κλειστὰ τὰ µαγαζιὰ τοὺς τὴν
Κυριακή.
Θέτουµε σὲ ἀγοραστικὸ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ τὰ καταστήµατα ποὺ παραβιάζουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.

ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΠΟΤΕ
Τὸ περιστατικὸ εἶναι ἀληθινὸ καὶ
συνέβη πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες σὲ
µιὰ ὑπεραγορὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Ἀθήνα. Πλησιάζει στὸ
ταµεῖο ἕνας γηραιός, ρακένδυτος
ἄνδρας, µὲ 3-4 κονσέρβες κι’ ἕνα
γκαζάκι στὸ καλαθάκι του. Ἡ νεαρὴ ταµίας κτυπάει τὶς κονσέρβες καὶ
τὸ γκαζάκι στὴν ταµειακὴ µηχανή,
τὸν κοιτάει καὶ τοῦ λέει: «Φύγετε
κύριε, ἡ ἑταιρεία µας δικαιολογεῖ
κάποια δωρεὰν καλάθια». Αὐτὸς
τὴν κοιτάει µὲ καλοσύνη, τὴν εὐχαριστεῖ ἑκατὸ φορὲς καὶ τῆς δίνει

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΝΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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µαῖα δὲν τὰ εὐλογεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ
ἐµποδίζουν καὶ τὴ θεία εὐλογία γιὰ
τὰ ἄλλα τὰ νόµιµα, ποὺ ἔχουν ἀποκτηθεῖ µὲ ἱδρώτα.

ΤΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ
∆ΕΝ ΤΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ
Εὐρισκόµ ενος ὁ
Ὅσιος Παρθένιος
στὸν Κρουσώνα,
ἕνας βοσκὸς τοῦ
ζήτησε νὰ εὐλογήσει τὸ κοπάδι τῶν
αἰγοπροβάτων
του. Ὁ Γέροντας
ἀνταποκρίθηκε
καὶ πῆγε στὴν
µάνδρα, ὅπου καὶ εἶχε συγκεντρώσει τὰ ζῶα µὲ τὸ θαυµατουργὸ
σταυρὸ εὐλογίας ποὺ ἔφερε πάντοτε
µαζί του, εὐλόγησε τὸ κοπάδι, λέγοντας διάφορες προσευχές. Ὁ βοσκός, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Γέροντας
δὲν ἔτρωγε κρέας γιὰ νὰ τὸν φίλευε
στὸ σπίτι του, σφάζοντας κάποιο ἀπὸ τὰ ζῶα του, τοῦ εἶπε νὰ ἀρµέξει
κάποιο πρόβατο ἢ κατσίκα καὶ νὰ
τοῦ προσφέρει λίγο γάλα. Ὁ Ὅσιος
δέχθηκε καὶ τοῦ εἶπε: «Ναί, εὐχαρίστως θὰ πιῶ λίγο γάλα ἀπὸ τὴν κατσίκα, ποὺ θὰ σοῦ ὑποδείξω ἐγώ».
Καὶ τοῦ ἔδειξε ἀπὸ ποιὰ ἤθελε γάλα. Ὁ βοσκὸς πῆγε νὰ πιάσει τὸ
ζῶο, ἀλλὰ δὲν µποροῦσε. Τὸ κυνηγοῦσε γιὰ πολλὴ ὥρα ἂν καὶ ἦταν
ἥµερο, διότι καθηµερινὰ τὸ ἄρµεγε,
ἀλλὰ τώρα δὲν µποροῦσε νὰ τὸ πιάσει. Στὸ τέλος ἀποκαµωµένος λέει
στὸν Γέροντα «Γέροντα, βλέπεις δὲν
µπορῶ νὰ τὸ πιάσω…». «∆ὲν µπορεῖς, διότι τὸ ἔχεις κλέψει. Ἔτσι δὲν
εἶναι;». «Ναί, Γέροντα, τὸ ἔχω κλέψει», εἶπε σκύβοντας τὸ κεφάλι.
«Νὰ γυρίσεις τὴν αἴγα στὸ κοπάδι
τὸ ξένο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο τὴν πῆρες,
διότι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ δὲν µπορεῖ νὰ µείνει στὸ κοπάδι σου». Μὲ
τὸ θαυµατουργικὸ αὐτὸ τρόπο ὁ
Ὅσιος Παρθένιος δίδαξε τὸ βοσκὸ
ὅτι τὰ ξένα πράγµατα, τὰ κλοπι-

«Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ
ΜΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ!!»
Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας
ἕνας Ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, συνεργεῖα τοῦ πονηροῦ, ἐξώµοσε καὶ ἔγινε Μωαµεθανός. Κάποτε, λοιπόν, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μπαϊραµιοῦ, τὴν ὥρα ποὺ
ὅλοι οἱ Τοῦρκοι ἔτρωγαν καὶ γλεντοῦσαν, ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἐξωµώσαντα νὰ τοὺς διακωµωδήσει τὰ µυστήρια τῶν Χριστιανῶν γιὰ νὰ γελάσουν. Αὐτὸς στὴν ἀρχὴ ἀρνιόταν,
ἀφοῦ ὅµως εἶδε ὅτι ἐπέµεναν, πῆρε
ἕνα ποτήρι, τὸ σήκωσε ψηλὰ καὶ ἐκφώνησε µελωδικὰ τὸ «Πάντων ἡµῶν
µνησθείη Κύριος ὁ Θεός», κάνοντας
ταυτόχρονα καὶ τὸ γύρο τοῦ τραπεζιοῦ, ὅπου οἱ Τοῦρκοι κάθονταν
καὶ ἔτρωγαν. Ἄφησε τὸ ποτήρι στὸ
τραπέζει καὶ γύρισε νὰ δεῖ ἂν διασκέδασαν µὲ αὐτὸ οἱ συνδαιτηµόνες
του. Ὅµως, τότε διεπίστωσε ἔκπληκτος πὼς οἱ Τοῦρκοι ὄχι µόνο δὲν
γελοῦσαν, ἀλλὰ τὸν κοιτοῦσαν ἔντροµοι. «Ἔ, βρέ», τοὺς εἶπε «Ἐγώ
σᾶς τὸ ἔκανα γιὰ νὰ γελάσετε καὶ
σεῖς τί µὲ κοιτᾶτε σὰν χαµένοι;».
Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα, ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἀπάντησε: «παπὰ ἐφέντηµ, ὅση
ὥρα τὸ ἔκανες αὐτὸ ἤσουνα δυὸ πήχεις πάνω ἀπὸ τὴ γῆ». Ἀκούγοντας
αὐτὸ ὁ Ἐπίσκοπος ἐξεπλάγη καὶ
βγαίνοντας ἔξω ἔκλαψε µετανοιωµένος λέγοντας «ἐγὼ ἀρνήθηκα τὸν
Κύριο, ἀλλὰ Αὐτὸς δὲν µὲ ἐγκατέλειψε! Ἡ Θεία Χάρις Του µὲ σκεπάζει ἀκόµα». Τὴν ἴδια νύχτα ἀνεχώρησε κρυφὰ γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος,
ὅπου ἔζησε τὴν ὑπόλοιπη ζωή του
µὲ µετάνοια καὶ αὐταπάρνηση, χω-
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πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Τόπους. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τριηµέρου προσκυνήµατός του, ὁ ποντίφικας προσευχήθηκε στὸ Σπήλαιο,
ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον ἱεροὺς τόπους
τοῦ Χριστιανισµοῦ.

καὶ φόρεσε κατάλευκα ροῦχα. Ἡ
κολυµβήθρα εἶχε τοποθετηθεῖ στὸ
σηµεῖο ἀκριβῶς ποὺ εἶχα δεῖ καὶ
στὸ ὄνειρό µου. Χάρη στὸν Ἅγιο
Ραφαὴλ εἴχαµε καὶ ἔχουµε ἕνα γερὸ
ἀγοράκι.
Νίκος καὶ Φωτεινὴ Ν.
Σεπόλια.
ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Ή ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ;
Κατὰ τὴν συ νάντηση τοῦ πάπα
Φραγκίσκου µὲ τὸν Οἰκουµ. Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο στὰ Ἱεροσόλυµα ὁ πάπας φίλησε τὸ χέρι τοῦ Οἰκουµ. Πατριάρχη, σὲ µιὰ κίνηση
ποὺ θεωρήθηκε ἀπὸ πολλοὺς πράξη
εὐσεβείας, ταπεινώσεως καὶ εἰλικρινοῦς προσεγγίσεως πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. ∆υστυχῶς αὐτὴ ἡ κίνηση τοῦ
Πάπα, τελικά, ἔχασε τὴν ὅποια ἀξία
της ἀπὸ τὴν ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ
Ρωµαῖος Ποντίφηξ τὴν ἐπανέλαβε
καὶ πρὸς τὸν Ἀρχιραβίνο τῶν Ἱεροσολύµων! Ἔτσι ὅµως ἔδειξεν, ὅτι ἡ
κίνηση αὐτὴ δὲν ἦταν προϊὸν ταπεινώσεως, ἀλλὰ ἐνέργεια σκοπιµότητος! ∆ιότι ∆ΕΝ µπορεῖ κάποιος
Χριστιανὸς νὰ φιλήσει τὸ χέρι ραβίνου, ὁ ὁποῖος ∆ΕΝ πιστεύει στὸν
Τριαδικὸ Θεό, ∆ΕΝ παραδέχεται
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Σωτήρα, ∆ΕΝ πιστεύει τὴ Παναγία ὡς
Θεοτόκο καὶ ἐν γένει ἀπορρίπτει
(µάλλον καὶ βδελύσσεται) κάθετι
χριστιανικό. Ἐπιπλέον, ὁ πάπας κατέθεσε στεφάνι στὸν τάφο τοῦ θεµελιωτῆ τοῦ Σιωνισµοῦ, Theodore
Herzl, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ἐξίσου
ἀνεπίτρεπτο. Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά,
µποροῦµε, λοιπόν, νὰ ποῦµε χωρὶς
δισταγµὸ τώρα, ὅτι ὁ πάπας Φραγκίσκος εἶναι ἕνας καλὸς θεατρίνος
ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ἕνας
καλὸς διπλωµάτης, ὄχι ὅµως καὶ ἕνας πραγµατικὸς χριστιανός. ∆υστυχῶς, εἶναι σύνηθες στοὺς αἱρετι-

Τὸ προσκύνηµα τοῦ Σπηλαίου ὑπέστη σοβαρὲς ὑλικὲς ζηµιὲς, ἀκ ό µα
καὶ τὸ ἀκριβὲς σηµεῖο τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. «Ἡ φωτιὰ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ µόνη της καὶ ἔπειτα τὴ
σβήσαµε», εἶπε ὁ κυβερνήτης τῆς
Βηθλεέµ Ἀµπντελ-Φάταχ Χαµάγελ.
Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἔρχεται νὰ
ἐπισφραγίσει τὸ ἄσχηµο κλίµα ποὺ
ἐπικράτησε στοὺς κύκλους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς πόλης οἱ ὁποίοι διαµαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ
τὴν ἐπίσκεψη καὶ προσευχὴ τοῦ πάπα Φραγκίσκου στὸ ἁγιο Σπήλαιο.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
(συνέχεια ἀπὸ την 1η σελίδα)
… ὁποίου ἤµασταν σίγουροι ἀπὸ τὴν
πρώτη στιγµή. Γνωρίζαµε ὅτι ἦτ αν
ἀγόρι, προτοῦ κὰν µᾶς τὸ ἀνακοινώσει ὁ γιατρός. Τὸ µωρὸ ἔπαθε
λοίµωξη καὶ παρέµεινε στὴ θερµοκοιτίδα γιὰ 22 ὁλόκληρες ἡµέρες,
ἀλλὰ τελικὰ ὅλα πῆγαν καλά.
Ἐντέλει, τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα
δεῖ συνέβη καὶ στὴν πραγµατικότητα. Ἡ βάπτιση τοῦ µωροῦ ἔγινε στὸ
µοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι Μαραθώνα, στὸν ἐξωτερικὸ χῶρο, ἀνάµεσα σὲ πολλὲς ἐλιές.
Τὸ µωρὸ πῆρε τὸ ὄνοµα «Ραφαήλ»
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κοὺς νὰ χρησιµοποιοῦν ὑποκρισία
καὶ δόλο, προκειµένου νὰ παραπλανήσουν. Ἐµεῖς, ὅµως, οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν µποροῦµε νὰ παίζουµε
θέατρο µὲ τὴν Ὀρθοδοξία…

ὁποῖος τὰ παραχώρησε στὴν ἀνθρωπότητα γιὰ νὰ λύσει πολλὰ ἀπὸ
τὰ δεινὰ τοῦ κόσµου», συµπλήρωσε
ὁ Πάπας. Ἀπευθύνθηκε στοὺς ἀκροατὲς του λέγοντάς τους νὰ εἶναι ἀνοιχτόµυαλοι σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅπου λαµπρὲς καὶ νέες τεχνολογικὲς
προόδοι γίνονται καθηµερινά. Ἐξήγησε στοὺς παρευρισκοµένους τὸν
ἐνθουσιασµό του γιὰ τὴν ἐµφύτευση
RFID καὶ πὼς θὰ καταστεῖ στὸ ἄµεσο µέλλον, ὑποχρεωτικὴ ἡ διαδικασία ἐµφύτευσης γιὰ ὅλους τους ἐργαζόµενους καὶ τοὺς κατοίκους τοῦ
Βατικανοῦ». (Πηγή: Πολεµικὸ Ἡµερολόγιο, 22/5/14)
Σηµείωση Σιγά - σιγὰ πέφτουν οἱ
Σηµείωση:
µάσκες γιὰ τοὺς ὑπηρέτες τῆς Νέας
Ἐποχῆς… Πόσο δίκιο εἶχε ὁ Ἅγιος
Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ὅτι µόνο τὸ Ὀρθόδοξο Πνεῦµα εἶναι τὸ ἀληθὲς καὶ ὅτι ἔξω ἀπὸ αὐτὸ ὑπάρχει
µόνο σύγχυση καὶ µπέρδεµα.

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ:
«ΤΑ RFID ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ»
Ἀφήνοντας νὰ ἀποκαλυφθοῦν
υφθοῦν οἱ ἀλλότριες, ἀνελεύθερες καὶ ἀντιχρι στιανικὲς προθέσεις του, ὁ πάπας
Φραγκίσκος, ὑποστήριξε ξεκάθαρα
καὶ τάχθηκε ὑπὲρ τῶν τεχνολογιῶν
RFID Chip καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ δῆθεν
δυναµικὸ ποὺ διαθέτουν γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα. ∆ιαβεβαίωσε µάλιστα τοὺς ὀπαδούς του ὅτι καµία
πνευµατικὴ βλάβη δὲν µπορεῖ νὰ
προέλθει ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ
ἐµφυτεύµατος RFID. «Ἔχουµε ἐξετάσει τὶς γραφὲς καλά, καὶ µπορῶ
µὲ βεβαιότητα νὰ πῶ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ βεβαιώνει ὅτι τὰ
τσὶπ RFID εἶναι σατανικά. Ἂν µὴ τί
ἄλλο, αὐτὲς οἱ συσκευὲς εἶναι µιὰ
εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο, ὁ

(αρ. φυλλ. 58)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
«Εἶναι καλοκαίρι τοῦ 2011. Ἕνα
ταν σ’ ἕνα ζαχαροπλαστεῖο. Ἕνα
βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο µου ἕνα πεπρωὶ κι’ ἐνῶ ἦταν στὴ δουλειὰ τῆς
ρίεργο ὄνειρο. Εἶµαι σ’ ἕνα Μοναµπῆκε µιὰ ἄγνωστη γριὰ γυναίκα
στήρι ποὺ εἶχε κι’ ἕνα ἐκκλησάκι
καί, χωρὶς νὰ προηγηθεῖ κάποια συζήτηση ἢ νὰ χαιρετηθοῦν, ἐκείνη τῆς
καὶ παρακολουθῶ µιὰ βάπτιση. Τὰ
εἶπε: «Πιστεύεις;» Κι’ ἡ γυναίκα µου
βλέπω ὅλα καθισµένος κάτω ἀπὸ
τῆς ἀπάντησε: «Τί νὰ πιστεύω; ∆ὲν
µιὰ ἐλιὰ γιὰ νὰ µὴ µὲ χτυπάει ὁ ἥσᾶς καταλαβαίνω». «Θὰ πᾶς στὴν
λιος. Ἦταν µεσηµέρι. Βλέπω τὸν ἱερέα νὰ βγάζει ἀπὸ τὴν κολυµβήθρα
Ἁγία Τριάδα νὰ προσκυνήσεις», τῆς
ἕνα ἀγοράκι, ὄχι ὅµως γυµνό. Ἦταν
εἶπε. «Ἔχουν φέρει τὰ λείψανα τοῦ
ἤδη ντυµένο µὲ ὁλόἉγίου Ραφαήλ. Θὰ
λευκα ροῦχα. Ἡ βάπᾶς νὰ προσκυνήσεις
πτιση γινόταν στὸν ἐγιὰ νὰ σοῦ δώσει ἕνα
ξωτερικὸ χῶρο καὶ τὸ
γερὸ µωρό». Ἡ γυναίἀγοράκι ἦταν µὲς στὸ
κα µου βρισκόταν
στὸν 1 ο µήνα τῆς ἐλάδι. Μόλις ὁ ἱερέας
γκυµοσύνης της, ἀλλὰ
τὸ ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ
ἀκόµα δὲν τὸ ἤξερε.
τὴν κολυµβήθρα εἶπε:
Τὰ ’χασε καὶ δὲν τῆς
«Καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ραφαήλ». Καὶ στὸ ὄἀπάντησε τίποτα. Ἐνειρο ἤξερα ὅτι τὸ
κείνη ἔφυγε καὶ ἡ γυπαιδὶ αὐτὸ ἦταν δικό
ναίκα µου µετὰ ἀπὸ 2
µου. Τὸ ὄνειρο ἦταν
ἡµέρες πῆγε καὶ προχαρακτηριστικό. Ἐγὼ
σκύνησε. Στὴ συνέβέβαια τότε εἶχα µόνο ἕνα κοριτσάχεια, ὅταν µου εἶπε γιὰ τὸ συµβὰν
κι 2 χρονῶν καὶ δὲν εἶχα διαβάσει
στὸ ζαχαροπλαστεῖο, θυµηθήκαµε
τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα δεῖ τὸ προηγούκάτι γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ οὔτε εἶµενο καλοκαίρι. Λίγο ἀργότερα, µάχα ἐπισκεφθεῖ ἕνα µοναστήρι ποὺ
θαµε ὅτι ἦταν ἔγκυος.
νὰ ταιρίαζε στὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα
στὸ ὄνειρο.
Στὴν ἐγκυµοσύνη τῆς εἶχε
Τὸν ἑπόµενο Φεβρουάριο
πολλὰ προβλήµατα, κυρίως ψυχοτοῦ 2012 ἡ γυναίκα µου ἔµεινε ἔλογικά. Τὸ Νοέµβριο τοῦ 2012 γένγκυος. Προτοῦ ὅµως τὸ µάθει τῆς
νησε ἕνα ἀγοράκι, γιὰ τὸ φύλο τοῦ
συνέβη κάτι περίεργο. Τότε ἐργαζό… (συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30 – 10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

