πης κατὰ τὶς δηλώσεις Τουργκοὺτ
Ὀζὰλ καὶ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Ὅλα
αὐτὰ καταδεικνύουν πόσο δυσχερὴς εἶναι ἡ θέση τῶν Χριστιαν ῶν
σήμερα. Στὸν 21ο αἰώνα. Ὑφίστανται καὶ σήμερα ἐξαιτίας τῆς πίστης
τους στὸ
ὸ Χριστὸ κοινωνικοὺς ἀποκλεισμούς, διώξεις καὶ θανατώσεις.
Βασανίζονται γιὰ τὸ Χριστό, ὅπως
καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί. ∆ὲν παρατίθενται τὰ στοιχεῖα αὐτὰ γιὰ νὰ
προκαλέσουν ὀργή, μίσος καὶ ἐκδίκηση κατὰ τῶν διωκτῶν. Γιατί δὲν
εἶναι αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πνεῦμα ἀγάπης καὶ θυσίας
πρὸς ὅλους. Ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς. Παρατίθενται πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας. (Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου .
Ὀρθόδ. Τύπος, 27/5/16, σελίς 4).
Σχόλιο Εἶναι σημ αντικὸ οἱ ἀρχὲς
Σχόλιο:
ποὺ διαπότισαν τὴ χριστιανικὴ κοινωνία μας μὲ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας νὰ παρα μείνουν καὶ νὰ
προστατευθοῦν, δ ιότι ἀλλιῶς στὸ
μέλλον, ἴσως νὰ προστεθεῖ στὰ ἀνωτέρω στατιστικὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα.

ΕΟΡΤΗ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 77)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.

ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
χρόνο γιὰ τὸ «ἔγκλημά» τους νὰ πιὉ κλῆρος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὁ
στεύουν στὸν Χριστό… Οἱ πιὸ μεγάδιωγμὸς καὶ τὸ μαρτύριο. Τὸ προεῖλες διώξεις τῶν Χριστιανῶν παραπε τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Χριστοῦ:
τηροῦνται στὶς μουσουλμανικὲς χῶ«Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουρες… Ἀκολουθοῦν οἱ διώξεις στὶς
σιν» (Ἰω.12-20). Τρεῖς αἰῶνες κράἸνδουιστικὲς χῶρες καὶ μετὰ σὲ ἄλτησαν οἱ σκληροὶ διωγμοὶ τῶν Ρωλες χῶρες. Συμφώνως πρὸς τὸ περιομαίων αὐτοκρατόρων. Στὴν διάρδικὸ «Ἱεραποστολικὸς Ταχυδρόκειά τους ἔχυσαν τὸ αἷμα τους ἕνδεμος»: Στὴ Συρία ξεκληρίζονται οἱ
κα ἑκατομμύρια Χριστιανοί. Ἀλλὰ
Χριστιανοί. Οἱ τζαμαὰρ (ὁμάδες ἐξκαὶ στοὺς κατοπινοὺς αἰῶνες δὲν ἔτρεμιστῶν) τοὺς δολοφονοῦν. (Πρόλειψαν οἱ διωγμοί, οἱ φυλακίσεις, οἱ
σφατα ἔγινε
ἐξορίες, τὰ
καὶ πάλι προπαντοειδῆ
σκλητήριο
μαρτύρια τῶν
γιὰ σφαγὲς
Χριστιανῶν
Χριστιανῶν).
ἀπὸ τοὺς αἱΣτὴ Λιβύη ἐρετικοὺς καὶ
κτοπίζονται
ὅλες τὶς ἀντίοἱ Χρι σ τι α θεες δυνάμεις.
νοί, σὲ σημεῖο
Φρικτοὶ καὶ
ποὺ τὸ 75%
ἀποτρόπαιοι
τοῦ χριστιανιἦταν οἱ διωγκοῦ πληθυμοὶ τῶν Χρισμοῦ νὰ ἔχει ἐγκαταλείψει τὴ χώρα.
στιανῶν καὶ στὴν μακρὰ περίοδο
Στὸ Ἰράκ, τὰ 9/10 τῶν Χριστιανῶν
τῆς ὀθωμανοκρατίας, ποὺ ἀκολούἐγκατέλειψαν τὴ χώρα. Πῆραν τὸ
θησε τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου. Ὅδρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Καὶ ὅσοι
σοι μαρτύρησαν τότε ὀνομάσθηκαν
παραμένουν, ζοῦν μὲ τὸ φόβο τῶν
Νεομάρτυρες. Καὶ σήμερα στὸν 21ο
ἀπαγωγῶν καὶ τῶν φόνων. Στὸ Ἰαἰώνα, οἱ Χριστιανοὶ δὲν γνωρίζουν
ρᾶν οἱ 500.000 Χριστιανοὶ ὑφίσταἀνάπαυση καὶ ἡσυχία. ∆ιώκονται
νται διακρίσεις σὲ βάρος τους. Εἶναι
ἀνελέητα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Λέγεχαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ
ται πὼς τὸ 75% τῶν θρησκευτικῶν
Γιοσὲφ Νανταρχάνι, ποὺ τὸ 2012 …
διωγμῶν στὸν κόσμο ἀφορᾶ Χρι(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)
στιανοὺς ποὺ σκοτώνονται κάθε
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ἐπί τῇ 2α - ἐν ὁράματι - ἐμφανίσει
τῶν Ἁγίων, δεικνυόντων τὸν ἀκριβὴ
τόπο ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ Αὐτῶν
εἰς βραχώδη τόπον τοῦ Ἄ. Σουλίου
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7 .30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 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
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
λοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ μᾶς βοηθήσει. Τὴν ἑβδομάδα ποὺ περιμέναμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων ἔγινε τὸ θαῦμα, ποὺ δὲν θὰ ξεχάσω ποτέ. Ἐπιστρέφω ἕνα μεσημέρι
ἀπὸ τὰ ΤΕΙ στὸ δωμάτιό μου καὶ
μόλις εἶχε φτάσει ἡ συγκάτοικός
μου. Συνεννοούμαστε νὰ πᾶμε στὴ
Λέσχη γιὰ φαγητὸ ὅπως κάθε μέρα
κι’ ἐκείνη μπαίνει γιὰ λίγα λεπτὰ
στὸ μπάνιο. Ἐγώ, ξαπλώνω στὸ
κρεβάτι μου, πρόχειρα, χωρὶς νὰ βάλω τὰ πόδια μου ἐπάνω καὶ χωρὶς
νὰ βγάλω τὰ παπούτσια μου. Τότε
εἶναι σὰν νὰ ἀποκοιμᾶμαι καὶ νὰ μεταφέρομαι
κάπου ἀλλοῦ – σημειωταῖον, δὲν κοιμόμουν –.
Βλέπω, λοιπόν, ὅτι εἶμαι σὲ ἕνα βουνὸ ἢ λόφο μὲ χαμηλὴ βλάστηση
– λίγο γρασίδι μὲ διάσπαρτες λευκὲς μαργαρίτες. Ἐγὼ καθόμουν
κάτω στὰ χόρτα σκυφτὴ καὶ λυπημένη. Εἶχε
ἀπέραντη ἡσυχία καὶ
ξαφνικὰ ἀκούω κάποιος νὰ μὲ πλησιάζει ἀπαλά. Γυρίζω στὰ δεξιά
μου νὰ δῶ καὶ τί νὰ δῶ!
Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ὁλοζώντανος, μὲ
μαῦρα ράσα σὰν καλόγηρος νὰ
βγαίνει, νὰ ξεπροβάλλει πίσω ἀπὸ
μία τεράστια πέτρα ψηλότερη ἀπὸ
ἐκεῖνον λίγο, κι’ ἔρχεται ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὸ μέρος μου μ’ ἕνα γαλήνιο, ἀλλὰ σοβαρὸ ὕφος καὶ κρατάει
στὰ χέρια του ὁλόλευκα χαρτιά,
σὰν αὐτὰ ποὺ γράφουν οἱ γιατροὶ
τὰ πορίσματα στὶς μαγνητικὲς καὶ
ἀξονικὲς τομογραφίες. Τὰ χαρτιὰ
αὐτὰ μὲ πλησίασε, μοῦ τὰ ἔδειξε ὅτι
εἶναι καθαρά, δὲν γράφουν τίποτε

Θεσσαλονίκη 19 Ἰουνίου 2016
Τῆς Πεντηκοστῆς
Ἅγιέ μου Ραφαὴλ ἦρθε ἡ εὐλογημένη ὥρα νὰ ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ μὲ τὴ
σειρά μου, ὅπως τόσοι ἄλλοι ἄνθρωποι, ὅτι εἶσαι ζωντανὸς καὶ μᾶς
ἀκοῦς ὅταν προσευχόμαστε. Ἀδελφοί μου, θὰ σᾶς περιγράψω τὸ θαῦμα ποὺ ἔζησα. Τὸ 1998 ἦταν ἡ χρονιὰ ποὺ ἔδωσα πανελλαδικὲς ἐξετάσεις καὶ πέρασα στὰ ΤΕΙ τῆς Θεσσαλονίκης. 3 μῆνες μετὰ ἔγινα δεκτὴ
στὴ φοιτητικὴ ἑστία τῶν ΤΕΙ. Ὁ κανονισμὸς τῆς ἑστίας ἦταν οἱ φοιτητὲς / -τριες
νὰ διαμένουν δυὸ μαζὶ
σὲ ἕνα ὑπνοδωμάτιο,
μὲ μπάνιο. Ἔτσι καὶ ἔγινε. Ἡ συγκάτοικός
μου, εἶχα τὴν εὐλογία,
νὰ πιστεύει πολὺ στὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ στὸν
Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ἐγὼ μέχρι τότε δὲν γνώριζα τίποτα γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ξεκινήσαμε μαζὶ νὰ στέλνουμε
γράμματα στὴν Ἡγουμένη Εὐγενία Κλειδαρὰ κι’ ἐκείνη μᾶς ἔστελνε βιβλία μὲ τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων.
Τὸ σημαντικότερο ὅμως ἦταν ὅτι
κάθε Τρίτη ἀπόγευμα πηγαίναμε
στὴν Παράκληση τῶν Ἁγίων στὸ
ναό Τους, στὰ Μετέωρα Θεσσαλονίκης. Πέρασε ἔτσι ἕνας χρόνος καὶ
τὸν χειμώνα τοῦ 1999 ἡ μητέρα μου
εἶχε ἕνα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα
στὴν σπονδυλικὴ στήλη (αὐχένας +
μέση) καὶ περιμέναμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων. Γι’ αὐτὸ καὶ
γιὰ ἄλλους λόγους ἐγὼ ἤμουν πολὺ
πεσμένη καὶ ἀγχωμένη καὶ παρακα-
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διωγμοὺς κατὰ τῶν Χριστιανῶν.
Καὶ στὶς χῶρες τῆς Νότιας καὶ Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καὶ Ἄπω Ἀνατολῆς διώκονται οἱ Χριστιανοί. Ἡ
Βόρεια Κορέα θεωρεῖ τοὺς Χριστιανοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ τὸ πολίτευμα. Ἑβδομήντα χιλιάδες περίπου
Χριστιανοὶ κρατοῦνται σὲ στρατόπεδα ἐργασίας. Καὶ ὑφίστανται φρικτὰ μαρτύρια καὶ ἐκτελέσεις. Στὶς
Μαλδίβες, στὸ Μπαγκλαντές, στὴν
Ἰνδονησία, δὲν τιμωροῦνται τὰ ἐγκλήματα τῶν μουσουλμάνων κατὰ
τῆς περιουσίας τῶν Χριστιανῶν.
Στις Φιλιππίνες 120.000 χριστιανοὶ
ἔχασαν κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τὴ ζωή τους ἀπὸ μουσουλμανικὲς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ
500.000 ἐγκατέλειψαν τὴ χώρα. Ἔγιναν πρόσφυγες.
Στὴν Κίνα οἱ Χριστιανοὶ λατρεύουν τὸ Θεὸ σὲ κατακόμβες, γιατί
ἀλλοῦ κινδυνεύουν νὰ ξυλοκοπηθοῦν καὶ νὰ φυλακιστοῦν. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει
καὶ στὸ Βιετνάμ. Στὴν Ἰνδία ἐξτρεμιστικοὶ ὀργανισμοὶ Ἰνδουιστῶν
ταλαιπωροῦν τὰ 23-24 ἑκατομμύρια
Χριστιανῶν. Στὴν Drissa Ἰνδουιστὲς ἐξτρεμιστὲς ἐξεγέρθηκαν, γιὰ
νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς Χριστιανούς. Πολλοὺς τραυμάτισαν καὶ θανάτωσαν. Κάηκαν 4.000 σπίτια Χριστιανῶν καὶ 400 χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Στὴν Τουρκία οἱ Χριστιανοὶ ἐσφάγησαν μέσα σὲ χριστιανικὸ
ἐκδοτικὸ οἶκο. Οἱ (φανεροὶ) χριστιανοὶ στὴν Τουρκία σήμερα εἶναι
λιγότεροι ἀπὸ τὸ 1% ἐνῶ τὸ 1900 ἦταν τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ. Καὶ
στόχος τῆς χώρας εἶναι ἡ ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώ-

ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
∆ΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
(Συνέχεια από την 1η σελίδα)
… καταδικάστηκε σὲ θάνατο ἐπειδὴ
ἔγινε Χριστιανός. Στὸ Πακιστᾶν μὲ
τὸ νόμο «περὶ Βλασφημίας» τοῦ
1986 μποροῦν νὰ κατηγοροῦν τοὺς
Χριστιανοὺς γιὰ προσβολὴ τοῦ Ἰσλάμ, χωρὶς νὰ παρουσιάζουν κάν
μάρτυρες καὶ ἀποδείξεις. Οἱ πιέσεις
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα 700 περίπου
Χριστιανὲς κοπέλες νὰ προσχωροῦν
κάθε χρόνο ἀναγκαστικὰ στὸ Ἰσλάμ. Στὸ Ἀφγανιστᾶν θεωρεῖται ἔγκλημα ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ.
Στὴν Ἀλγερία ὁ πρόσφατος νόμος
«περὶ βλασφημίας» αὔξησε τὸν ἀριθμὸ τῶν κρυπτοχρι σ τι α νῶ ν κ αὶ
μείωσε τὸν ἀριθμὸ
τῶν Χριστιανῶν
σὲ 11.000. Στὸ Νότιο Σουδᾶν οἱ
Χριστιανοὶ πέφτουν θύματα τοῦ
… δουλεμπορίου.
Στὴ Νιγηρία τὰ 27
ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ἐξοντώνονται καθημερινὰ ἀπὸ ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν. Στὴ Σομαλία οἱ πέντε χιλιάδες περίπου Χριστιανοὶ (τὸ 19%
τοῦ πληθυσμοῦ) ἀντιμετωπίζουν τὶς
προθέσεις τῶν ἐξτρεμιστῶν νὰ τοὺς
ἐξαφανίσουν τελείως. Στὴ Ζαντιβάρη (τμῆμα τῆς Τανζανίας) οἱ χριστιανοὶ ἀναγκάζονται βιαίως σὲ ἐξισλαμισμό. ∆ὲν ἔχουν δικαίωμα
στὴν ἐργασία. ∆ὲν τοὺς ἐπιτρέπεται
ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Χριστιανὸς καταδικάστηκε σὲ φυλάκιση ὀκτὼ μηνῶν, ἐπειδὴ ἀνακάλυψαν στὸ σπίτι του τὴν Ἁγία Γραφή.
Στὴν Ἀραβικὴ Χερσόνησο ὁ Χριστιανισμὸς ἀπαγορεύεται. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔρχεται τρίτη στοὺς
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Πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἀγωνία μας
καὶ τοὺς φόβους μας καὶ τὴν ἄσχημη
ψυχική μας κατάσταση, χωρὶς νὰ τὸ
θέλουμε καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακὸ στὸν ἄλλον, ἔστω κι ἂν τὸν ἀγαπᾶμε πάρα πολύ,
ὅπως, παραδείγματος χάριν, ἡ μάνα
τὸ παιδί της. Ἡ μάνα μεταδίδει στὸ
παιδὶ ὅλο τὸ ἄγχος της γιὰ τὴ ζωή
του, γιὰ τὴν ὑγεία του, γιὰ τὴν πρόοδό του, ἔστω κι ἂν δὲν τοῦ μιλάει,
ἔστω κι ἂν δὲν ἐκδηλώνει αὐτὸ ποὺ
ἔχει μέσα της. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἡ φυσικὴ ἀγάπη δηλαδή, μπορεῖ κάποτε
νὰ βλάψει, δὲν συμβαίνει, ὅμως, τὸ
ἴδιο μὲ τὴν Ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ συνδυάζεται μὲ τὴν Προσευχὴ
καὶ μὲ τὴν Ἁγιότητα
τοῦ βίου. Ἡ Ἀγάπη
αὐτὴ κάνει Ἅγιο τὸν
ἄνθρωπο, τὸν εἰρηνεύει, διότι Ἀγάπη εἶναι ὁ
Θεός. Ἡ Ἀγάπη νὰ εἶναι μόνον ἐν Χριστῷ.
Γιὰ νὰ ὠφελήσεις τοὺς
ἄλλους, πρέπει νὰ ζεῖς
μέσα στὴν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἀλλιῶς δὲν μπορεῖς νὰ ὠφελήσεις τὸν
συνάνθρωπό σου. ∆ὲν πρέπει νὰ
βιάζεις τὸν ἄλλο. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα
του, θὰ ἔλθει ἡ στιγμή, ἀρκεῖ νὰ
προσεύχεσαι γι’ αὐτόν. Μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀνοχὴ καὶ κυρίως τὴν προσευχὴ ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυστικά.
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καθαρίζει τὸν ὁρίζοντα τοῦ νοῦ του καὶ τὸν βεβαιώνει γιὰ τὴν Ἀγάπη Του. Ἐδῶ εἶναι
τὸ λεπτὸ σημεῖο. Ἅμα δεχθεῖ ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι Ἀγάπη, τότε ἕνα ἄπλετο
φῶς θὰ ἔλθει πάνω του, ποὺ δὲν τὸ
ἔχει δεῖ ποτέ. Θὰ βρεῖ ἔτσι τὴ Σωτηρία.» (Πηγή: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ,
Γέροντος Πορφυρίου (Ψηφιακὸ βιβλίο))

νεσθε ὅτι αὐτοὶ εἶναι πιὸ ἄξιοι κι ἀπὸ σᾶς κι ἀπὸ μένα. Τοὺς βλέπουμε
ἀδύνατους, ἀλλὰ ὅταν ἀνοίξουν
στὸν Θεό, γίνονται πλέον ὅλο Ἀγάπη κι ὅλο Θεῖο Ἔρωτα. Ἐνῶ εἴχανε
συνηθίσει ἀλλιῶς, τὴ δύναμη τῆς
ψυχῆς τοὺς τὴ δίδουν μετὰ ὅλη στὸν
Χριστὸ καὶ γίνονται φωτιὰ ἀπὸ Ἀγάπη Χριστοῦ. Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ
θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα σὲ τέτοιες ψυχές, ποὺ λέμε «πεταμένες».
Νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε
νὰ βιαζόμαστε, οὔτε νὰ κρίνομε ἀπὸ
πράγματα ἐπιφανειακὰ κι ἐξωτερικά. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, βλέπετε
μιὰ γυναίκα γυμνὴ ἢ
ἄσεμνα ντυμένη, νὰ
μὴ μένετε στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ μπαίνετε
στὸ βάθος, στὴ ψυχή
της. Ἴσως εἶναι πολὺ
καλὴ ψυχὴ κι ἔχει ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις, ποὺ τὶς ἐκδηλώνει μὲ τὴν ἔξαλλη ἐμφάνιση. Ἔχει μέσα
της δυναμισμό, ἔχει τὴ
δύναμη τῆς προβολῆς,
θέλει νὰ ἑλκύσει τὰ
βλέμματα τῶν ἄλλων.
Ἀπὸ ἄγνοια, ὅμως, ἔχει διαστρέψει
τὰ πράγματα. Σκεφθεῖτε αὐτὴ νὰ
γνωρίσει τὸν Χριστό. Θὰ πιστέψει,
κι ὅλη αὐτὴ τὴν ὁρμὴ θὰ τὴν στρέψει στὸν Χριστό. Θὰ κάνει τὸ πᾶν,
γιὰ νὰ ἑλκύσει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Θὰ γίνει Ἁγία. Εἶναι ἕνα εἶδος προβολῆς τοῦ ἑαυτοῦ μας νὰ ἐπιμένουμε
νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι καλοί. Στὴν
πραγματικότητα, θέλομε ἐμεῖς νὰ γίνομε καλοὶ κι ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε,
τὸ ἀπαιτοῦμε ἀπ’ τοὺς ἄλλους κι ἐπιμένομε σ’ αὐτό. Κι ἐνῶ ὅλα διορθώνονται μὲ τὴν Προσευχή, ἐμεῖς
πολλὲς φορὲς στενοχωρούμεθα κι ἀγανακτοῦμε καὶ κατακρίνουμε.
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περιέγραφε μία κυρία καὶ βρίσκω
τόσα κοινὰ σημεῖα μὲ τὴ δική μου ἱστορία ποὺ ἀμέσως πληκτρολογῶ
στὸ google τὸ μοναστήρι καὶ τότε ἀμέσως φανερώνεται ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸ ἦταν μία «Ἀποκάλυψη» τοῦ Θεοῦ στὴν ἁμαρτωλὴ Του δούλη. Ἦταν ὅλα ὅπως τὰ εἶχα ζήσει τότε,
πρὶν ἀπὸ 17 ὁλόκληρα χρόνια. Καὶ
τότε λύθηκε τὸ μυστήριο μὲ τὴν πέτρα. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ γιὰ κάποιο
λόγο ποὺ μόνο Ἐκεῖνος γνωρίζει
μοῦ ἀποκάλυψε τὴν ὕπαρξη τοῦ
συγκεκριμένου μοναστηριοῦ, ἁπλὰ
ἐγὼ τὸ ἔμαθα 17 χρόνια μετὰ καὶ
∆οξάζω Σὲ Θεέ μου γι’ αὐτό. ∆ὲν
χάσαμε καιρὸ μὲ τὸ σύζυγό μου 1
μήνα μετά, τὴν 25η Μαρτίου, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, πήγαμε νὰ προσκυνήσουμε τὴν χάρη Του. Ἀπὸ κοντά,
δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω, μόλις
μπῆκα στὴν αὐλὴ καὶ εἶδα τὸ μέρος,
καὶ μετὰ στὸ ναό, τὴν πέτρα, κυριολεκτικὰ τρελάθηκα. Ἀπὸ χαρά, ἀπὸ
εὐγνωμοσύνη, ἀπὸ ἀγάπη, ὅλα τὰ
καλὰ συναισθήματα, μὲ πλημμύρισαν. Πρόσφατα βαφτίσαμε καὶ ἕνα
ἀγοράκι καὶ τὸ ὀνομάσαμε Ραφαήλ,
γιὰ νὰ γιορτάζει μαζὶ μὲ τοὺς ἀγαπημένους μας Ἁγίους καὶ νὰ Τοὺς ἔχει προστάτες σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ
ξέρω ὅτι σᾶς κούρασα ἀδελφοί μου,
καὶ νὰ μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ εἶναι
χρέος μου νὰ ὁμολογήσω τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ ὅλοι οἱ
Ἅγιοι γνώριζαν καὶ προσπαθοῦν
μετὰ τῶν πρεσβειῶν Τους νὰ τὴ μάθουμε κι’ Ἐμεῖς. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι
Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη νὰ
σκεπάζουν τὸ μοναστήρι στὸ Ἄνω
Σούλι καὶ ὅλους ἐμᾶς μὲ τὴν χάρη
Τους καὶ νὰ προοδεύουμε ὅλοι στὴν
πνευματικὴ ζωὴ σὲ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ε.Λ.

καὶ ξαναχάθηκε πίσω ἀπ’ τὴν πέτρα. Ἐκείνη τὴ στιγμή, ἡ συγκάτοικός μου βγῆκε ἀπὸ τὸ μπάνιο κι’ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ δὲν ξέρω τί μοῦ ’χει συμβεῖ καὶ τί σημαίνει
ὅλο αὐτό. Τῆς ἐξηγῶ τί εἶδα καὶ τί
ἔζησα καὶ συμφωνοῦμε ὅτι ὁ Ἅγιος
κάτι καλὸ ἤθελε νὰ πεῖ. Καί, ὢ τοῦ
θαύματος, πράγματι τὰ ἀποτελέσματα τῆς μητέρας μου βγῆκαν καθαρὰ καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια γλίτωσε
τὸ χειρουργεῖο. Ἐγώ, ἂν καὶ γιὰ πολὺ καιρὸ εἶχα «κολλήσει» μὲ αὐτὴ
τὴν πέτρα καὶ γιατί μοῦ φανερώθηκε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, καὶ ποῦ εἶναι
αὐτό, ἂν ὑπάρχει κ.λ.π. Ὡστόσο, ἐπειδὴ τότε τὸ ἴντερνετ ἦταν ἀκόμη
περιορισμένο, οὔτε καν κινητὸ εἶχα,
δὲν βρῆκα κάπου κάποιο στοιχεῖο,
πέρα ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Μυτιλήνης, κι’ ἔτσι γιὰ πολλὰ χρόνια τὸ ἄφησα. Τὸ 2013 κι’ ἐνῶ εἶχαν μεσολαβήσει πολλὰ καὶ στὴ δική μου ζωή, πηγαίνω μὲ 3 φίλες μου στὴν Μυτιλήνη νὰ προσκυνήσουμε τὴν χάρη
τῶν Ἁγίων. Ὅταν φτάσαμε στὸ μοναστήρι, κι’ ἐνῶ εἶχα ἀπέραντη χαρὰ ποὺ εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα νὰ δῶ ἀπὸ
κοντὰ ποῦ μαρτύρησαν οἱ Ἅγιοί
μας, ξαφνικὰ ἐνίωσα ἕνα ἀνεξήγητο
κενό, σὰν νὰ μὴν ἦταν ἐκεῖ τὸ σημεῖο ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ, πολὺ παράξενο συναίσθημα, σὰν νὰ μὴν εὐχαριστήθηκα, ἔνιωθα μεγάλο βάρος
γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὸ εἶπα τότε σὲ κανέναν. Εἶχαν περάσει καὶ 14 χρόνια,
σκέφτηκα, καὶ ἴσως εἶναι λογικό.
Κι’ ἔτσι τὸ ἔκλεισα τὸ θέμα αὐτό.
Μόνο ποὺ δὲν εἶχε κλείσει γιὰ τὸν
Ἅγιο Ραφαήλ. Πρὶν τρεῖς περίπου
μῆνες ἤμουν στὸ σπίτι μου καὶ διάβαζα κάτι χριστιανικὸ στὸ διαδίκτυο. Ἀπὸ κάτω μοῦ ἐμφάνισε «Νέο
θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω
Σούλι». Πρώτη φορὰ ἄκουγα αὐτὸ
τὸ μέρος. ∆ιαβάζω τὸ θαῦμα ποὺ
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Βουλγαρία γιὰ δουλειὰ στὰ ἐργοστάσια! Ἒ ρὲ δόλια Πατρίδα!

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ξεπερνᾶ κάθε φαντασία τὸ δράμα
τῶν παιδιῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τὰ τελευταῖα δυὸ χρόνια. Ἐπισήμως, ἡ Europol ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι ἔχουν «χαθεῖ» περίπου 10.000 παιδιά. Στὴν
Ἑλλάδα ἡ Ἀστυνομία ἀναζητᾶ περίπου 1.000 παιδιὰ μὲ τὸ δράμα νὰ
παίρνει καθημερινὰ τραγικὲς διαστάσεις. Στὴν Γερμανία θεωροῦνται
ἐξαφανισμένα 4.800 παιδιά, στὴν Ἰταλία περίπου 5.000 καὶ στὴ Σουηδία 1.000. Στὶς Βαλκανικὲς χῶρες ἡ
κατάσταση παραμένει ἀδιευκρίνιστη. Στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ
στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ 2014 καὶ τὸ
2015 δηλώθηκαν 1.481 ἐξαφανίσεις
καὶ βρέθηκαν 385 παιδιά. Οἱ ἀναζητήσεις ἀνέρχονται σὲ 1.096. Τί ἔχει
νὰ ἀπαντήσει ἡ πολιτισμένη Εὐρώπη; Ποῦ εὑρίσκονται αὐτὰ τὰ παιδιά; Ἐμπόριο ὁργάνων; Σεξουαλικὴ
ἐκμετάλλευση; ∆ουλεμπόριο; Ὁποιαδήποτε ἐκδοχὴ εἶναι ἐξίσου τραγικὴ
καὶ … ἀπολίτιστη!!!

ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
«Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση τελικὰ ἀναγνώρισε ὅτι τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο εἶναι νόμιμος ἰδιοκτήτης τῶν
«Ἐλγινείων» Μαρμάρων». Μὲ αὐτὴ
τὴν πρόταση ξεκινᾶ τὸ ἄρθρο τῆς
Βρετανικῆς ἐφημερίδας Daily Telegraph ποὺ σχολιάζει τὴ δήλωση τοῦ
ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ πολιτισμοῦ
Νίκου Ξυδάκη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ὁ δικαστικὸς δρόμος ἀπορρίπτεται καὶ ἡ ὁδὸς γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ
Παρθενώνα εἶναι ἡ διπλωματικὴ
καὶ ἡ πολιτική». Ὅπως εὔκολα μπορεῖτε νὰ καταλάβετε πρόκειται γιὰ
ἄσχετους καὶ ἐπικίνδυνους ἀνθρώπους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ποῦ εἶσαι Μελίνα Μερκούρη! Κρίμα τοὺς
κόπους σου…
ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΘΥΣΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

τοῦν, ἂν τελικὰ γίνει ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγματος, νὰ ἀντικατασταθοῦν ἡ φράση «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς
Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», καθὼς καὶ ἡ φράση
«τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν».
Ζήτησαν ἐπίσης χωρισμὸ Ἐκκλησίας - Κράτους. Νὰ ἀπὸ ποὺ παίρνουν
τὶς κατευθύνσεις τῶν δράσεών τους
ὁ κ. Φίλης καὶ ἡ Κυβέρνησις !!! …

γημένους καὶ νησιωτικὴ καὶ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα (Μεσολόγγι καὶ Χίος,
Μ. Ἀσία καὶ Πόλη, Κύπρος καὶ Ἀνατολή …) ἔχουν κολυμπήσει στὸ
αἷμα; Ἀφέλεια εἶναι τέτοιες τοποθετήσεις; Βλακεία; Σκοπιμότητα; Ἀντὶ
νὰ ὑπάρξει μιὰ διεθνὴς κατάδικη
τῆς τρομοκρατίας καὶ ἰσλαμικῆς βίας, νὰ βρίσκουν σήμερα οἱ τζιχαντιστὲς ἀπρόσκλητους καὶ ἀπροσδόκητους συνηγόρους γιὰ νὰ συνεχίζουν
τὴν κόλαση τοῦ αἵματος; ∆υὸ χριστιανοὶ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴ Συρία
παραμένουν ἀκόμη ἀγνοούμενοι,
αἰχμάλωτοι, ζοῦν ἢ πεθαίνουν, δὲν
ξέρουμε, στὰ χέρια τοῦ ἰσλαμικοῦ
κράτους καὶ τολμοῦν μερικοὶ δικοί
μας μεγαλόσχημοι ἀπὸ τὶς πολυθρόνες τους νὰ κολακεύουν ἐμμέσως
τοὺς σφαγεῖς καὶ νὰ ρίχνουν νερὸ
στὸ μύλο τῆς ἰσλαμοποίησης τῆς Εὐρώπης. Εὐχόμαστε νὰ μὴ ξυπνήσουν
ἕνα πρωὶ καὶ δοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν
πόρτα τοὺς τὴ σπάθα τοῦ Προφήτη.
Τότε τὸ μυαλὸ θὰ πάει στὴ θέση
του, βεβαίως, ἀλλὰ θὰ εἶναι πολὺ
ἀργά. (Χριστιανικὴ Ἑστία Λαμίας)

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
«...Ὅταν βλέπουμε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν
Θεό, στενοχωρούμαστε. Μὲ τὴ στενοχώρια δὲν κάνουμε ἀπολύτως τίποτα. Οὔτε καὶ μὲ τὶς ὑποδείξεις.
Οὔτε αὐτὸ εἶναι σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· ἂν τὸ καταλάβουμε, θὰ
βοηθήσομε. Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ Προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας στὸν
Θεό, ὥστε νὰ ἐνεργήσει ἡ χάρις Του.
Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
θὰ προσελκύσουμε τὴν Χάρη, ὥστε
νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει,
νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς τὸ Θεῖο Ἔρωτα. Ή, μᾶλλον, ὁ Θεὸς θὰ στείλει
τὴν ἀγάπη Του νὰ τοὺς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε, θὰ
τὸ κάνει ἡ Χάρις Του. Μὲ τὶς Προσευχές μας θὰ κάνουμε ὅλους ἄξιους
τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Νὰ γνωρίζετε καὶ τὸ ἄλλο. Οἱ
ψυχὲς οἱ πεπονημένες, οἱ ταλαιπωρημένες, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ
τὰ πάθη τους, αὐτὲς κερδίζουν πολὺ
τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Κάτι τέτοιοι γίνονται Ἅγιοι καὶ
πολλὲς φορὲς ἐμεῖς τοὺς κατηγοροῦμε. Θυμηθεῖτε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τί λέγει: «Οὐ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις».
Ὅταν τὸ θυμάστε αὐτό, θὰ αἰσθά-

Η ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΕΙ ΤΟΝ Κ. ΦΙΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΟΛΙΑ ΠΑΤΡΙ∆Α…
Ἡ ἀνεργία στέλνει τοὺς Κύπριους
στὸ ψευδοκράτος γιὰ δουλειὰ στὴν
οἰκοδομή. Σύμφωνα μὲ ἐφημερίδες
τοῦ ψευδοκράτους ἡ οἰκονομικὴ
κρίση ἡ ὁποία ἔπληξε ἰδιαίτερα τὴν
οἰκοδομικὴ βιομηχανία, ἔχει ἀλλάξει τὶς ἰσορροπίες στὴν Κύπρο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Κύπριοι νὰ πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ
πέντε χρόνια οἱ «τουρκοκύπριοι» ἦταν αὐτοὶ ποὺ μετέβαιναν στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς γιὰ ἐξεύρεση ἐργασίας. Καὶ δὲν μᾶς κάνει καμία ἐντύπωση. Ὅταν Ἑλλαδίτες πηγαίνουν
στὴν Ἀλβανία γιὰ σερβιτόροι καὶ ὑπάλληλοι ξενοδοχείων καὶ στὴ

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες σφαγιάστηκε
(ἀποκεφαλίστηκε) ἀπὸ τζιχαντιστὲς
ὑποστηρικτὲς τῆς ISIS, στὴν Γαλλία
ὁ παπικὸς ἱερέας Ζὰκ Χάμελ, σοκάροντας τὴν κοινὴ γνώμη. Ὁ Ἱερέας
αὐτὸς ζοῦσε ἁπλὴ ζωὴ καὶ μάλιστα
μὲ ἔμφαση στὴ δημιουργία φιλικῶν
σχέσεων μὲ τοὺς Μουσουλμάνους.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ραμαζανιοῦ,
παρέδιδε αἴθουσες τῆς ἐνορίας του
καὶ ἄλλες ἐγκαταστάσεις γιὰ χρήση
ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους. Οἱ παπικὲς ἀδελφὲς ποὺ τὸν βοηθοῦσαν πα-
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Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἕνωσης τῶν Ἀθέων ἐπισκέφθηκε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὄπου ὑπέβαλαν
Ὑπόμνημα, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχαν ζητήσει: Νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα, ὁ Ἁγιασμὸς
στὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς περιόδου,
οἱ ἐκκλησιασμοὶ καὶ ὁ ἑορτασμὸς
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νά μὴ γίνεται
μάθημα Θρησκευτικῶν στὸ ∆ημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο, ἀλλὰ μόνο σὲ
μία τάξη τοῦ Λυκείου ὡς Μάθημα
Φιλοσοφίας τῶν θρησκειῶν κλπ. Ἔστειλαν ἐπίσης ἔγγραφα πρὸς τὰ
πολιτικὰ κόμματα τῆς χώρας καὶ ζη-
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σκευτικὴ προσωπικότητα καὶ κοινότητα πολιτική. Ἀσφαλῶς σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν φταίει τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τὰ δικά του λάθη. Ἡ βασικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι στὴν παπικὴ
αἵρεση ἔχουμε θεσμοθετημένη αἱρετικὴ παραχάραξη τοῦ θείου λόγου,
βάσει τῆς ὁποίας οἱ ὁλοκληρωτικὲς
πρακτικὲς γίνονται ἐφαρμόσιμες.
Εἶναι ὅμως ἐπίσης μέγιστο
ἀτόπημα νὰ ἐπικαλούμαστε ἐμεῖς οἱ
ὀρθόδοξοι τὰ λάθη τῶν αἱρετικῶν
γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε καὶ ἀμνηστεύσουμε τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀλλοθρήσκων. ∆ηλαδὴ ἐπειδὴ ἔκαναν οἱ
αἱρετικοὶ μέσα στὴν πλάνη τοὺς ὑπερβολές, δικαιοῦται σήμερα καὶ ἐχθὲς καὶ αὔριο τὸ Ἰσλὰμ νὰ σφάζει
καὶ ἐμεῖς νὰ ἐθελοτυφλοῦμε λὲς καὶ
εἴμαστε ἔνοχοι οἱ ὀρθόδοξοι, τὰ θύματα δηλαδή, διότι ἔφταιξαν κάποιοι ἄλλοι δῆθεν χριστιανοί;

μοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
(«Ἐλεύθερη Ὤρα», 16-6-16)
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ – ΑΙΡΕΣΗ

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα λάθη ἀπολογητικῆς μας εἶναι νὰ ἀπολογούμαστε ἐμεῖς ὡς ὀρθόδοξοι γιὰ τὰ
σφάλματα καὶ τὰ ἐγκλήματα τοῦ
καθολικισμοῦ. Ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν βαρύνεται μὲ σταυροφορίες, ἀποικιοκρατίες, κάψιμο μαγισσῶν, λίστες μὲ ἀπαγορευμένα βιβλία, συγχωροχάρτια
κλπ. Ἂν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὕπηρξαν κατὰ καιροὺς παρεκκλίσεις, αὐτὲς ἦταν προσωπικὰ καὶ
μεμονωμένα σφάλματα ἀνθρώπων
καὶ ὄχι ἀλλοιώσεις στὸ δόγμα καὶ
θεσμικὲς ἐκτροπές. Γιὰ παράδειγμα
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἕνας ὀρθόδοξος κληρικὸς ζήλεψε τὴν κοσμικὴ
ἐξουσία καὶ βυθίστηκε μέσα στὴν
πολιτικὴ τύρβη καὶ χρησιμοποίησε
μεθόδους καὶ πρακτικὲς μὴ χριστιανικές. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μιὰ ἀτομικὴ
εὐθύνη ἑνὸς προσώπου. ∆ὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος τῆς
Ἐκκλησίας μας. Στὸν παπισμὸ ὅμως
τὸ ὁλοκληρωτικό, κατακτητικὸ καὶ
νομικὸ πνεῦμα βγαίνει μέσα ἀπὸ τὰ
σπλάγχνα τοῦ παπικοῦ πρωτείου
καὶ ἀλάθητου καὶ ἀπὸ τὴ θεωρία
τῶν δυὸ ξιφῶν καὶ τὸν καισαροπαπισμό. Τὸ Βατικανὸ εἶναι κράτος, ἔχει Τράπεζα καὶ διπλωμάτες, ἔχει
συμφέροντα κλπ. Ὁ πάπας εἶναι καὶ
ἀρχηγὸς κράτους. Ἀσκεῖ ὡς θρη-

ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ;
Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἀνθρωποκτόνο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κοράνιο ποὺ ἀναφέρει
140 φορὲς γιὰ τὸν ἱερὸ πόλεμο σὲ
βάρος τῶν ἀπίστων (= ἀλλόπιστων),
ἡ μακροχρόνια τακτικὴ καὶ παράδοσή του ἔχουν πλέον παγιώσει μία
δαιμονικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἔχουν δημιουργήσει τὸ ἦθος τῆς σπάθης. Κανόνας εἶναι τὸ
αἷμα. Ἐξαίρεση μιὰ ἐνδεχόμενη προσωπικὴ δικαιοσύνη. Σὲ μᾶς ὅμως νόμος εἶναι ἡ Ἀγάπη ἐνῶ τὸ μίσος εἶναι προσωπικὴ ἀλλοίωση. Μὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ λέγονται ἀπὸ ὀρθόδοξα
χείλη δικαιολογίες γιὰ τὶς ἰσλαμικὲς
πρακτικὲς τὴ στιγμὴ ποὺ περάσαμε
400 χρόνια δουλείας, ἔχουμε 2000
νεομάρτυρες, 11 Πατριάρχες κρεμασμένους, 100 ἐπισκόπους σφαγμένους, 6000 κληρικοὺς κατακρεουρ-
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κλησία πρὸς πώληση μοναδικὴ κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε χρήση»
(Καθημερινή, 26-2-2016,σέλ.8). Σ.Σ.
Καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος
ἀνεγείρει τζαμιὰ καὶ ἐπισκευάζει
καὶ καλλωπίζει αὐτά. Ἐν ὄψει ἀνεγέρσεως μεγαλοπρεποῦς τζαμιοῦ εἰς
τὸ Κέντρον τῆς Ἀθήνας, μὲ Ἰσλαμικὲς σχολὲς καὶ ἐκπαίδευσιν Τζιχαντιστῶν φανατικῶν πρὸς ἐξάλειψη
τῶν Ἑλλήνων!

ρέδιδαν ἀκόμη καὶ μαθήματα ἀνάγνωσης σὲ παιδιὰ μουσουλμάνων σὲ
πολυκατοικίες. Μάλιστα, ἀποκαλύφθηκε ὅτι οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Ἀρχὲς
εἶχαν παραχωρήσει τὸ οἰκόπεδο δίπλα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ σφαγιασθέντος ἱερέα γιὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ. Τὸ «εὐχαριστῶ» ἀπὸ τοὺς
Μουσουλμάνους ἦρθε μὲ αὐτὴ τὴν
φρικιαστικὴ σφαγὴ ποὺ ἔγινε βιντεοσκοπούμενη μὲ τελετουργικὸ ἰσλαμικῆς θυσίας - προσφορᾶς στὸν Ἀλλὰχ καὶ συνοδεύτηκε ἀπὸ κήρυγμα.
Τέτοιες θυσίες ἱερέων στὸν Ἀλλὰχ
ἔχουν ξαναγίνει, καὶ συνήθως ἀποκρύπτονται ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινό, ὅπως ἐκείνη τοῦ ἱερέα Φρανσουᾶ
Μουράτ, καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ
προσφορὰ ἀνθρώπων ὡς «γιορτὴ
τῆς θυσίας» εἶναι ἐπιτρεπτὴ στὸ Ἰσλὰμ καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ κορυφαίους μουσουλμάνους θεολόγους
(π.χ. Ἂλ-Σαφί, ∆αχαμπί, Ἰμπὶν Ταϊμίγια, Μπουκχαρί, ∆αράμι, κ.α.).
Σχόλιο: Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπουν ὅλοι ὅσοι νομίζουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες
εἶναι τὸ ἴδιο. Ὅποιος θρέφει τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸ ἐγκαθιστᾶ στὴν Ἑλλάδα, θρέφει ἕνα φίδι στὸν κόρφο του.
Ἂς γνωρίζει ὁ λαὸς τί πρόκειται νὰ
ἐπακολουθήσει καὶ στὴν Ἑλλάδα…

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ

Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας,
μιλώντας γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ
Συντάγματος, δήλωσε ὅτι πρέπει νὰ
κατοχυρωθεῖ συνταγματικῶς ὁ οὐδετερόθρησκος χαρακτήρας τοῦ
κράτους. Πιστεύω ὅτι ἂν γίνει αὐτό,
θὰ πρόκειται γιὰ μία τεράστια προσβολὴ σὲ ὅσους κατὰ καιροὺς ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἵδρυση καὶ ἐπιβίωση τῆς νεωτέρας
Ἑλλάδος. Οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας ἤσαν συνειδητοὶ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὄχι οὐδετερόθρησκοι. Τὸ 1821 ὁδήγησε
στὴν ἵδρυση κράτους διότι «πρῶτα
εἴπαμε ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος», ὅπως σαφῶς τονίζει
στοὺς μαθητὲς τῆς Ἀθήνας ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ἡ ἐπίκληση τῆς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
300 ΕΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Στὸ σφυρὶ βγαίνει μιὰ ἐκκλησία 300 ἐτῶν
στὴν Προῦσα τῆς Βορειοδυτικῆς
Τουρκίας καὶ ὁ ἐπίδοξος ἀγοραστὴς
ἀναζητεῖται μέσω ∆ιαδικτύου. Ὁ
ναός, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποστεῖ σοβαρὲς
ζημιὲς τὶς τελευταῖες δεκαετίες, πωλεῖται ἔναντι 1,3 ἑκατ. εὐρὼ καὶ ὁ
μεσίτης ποὺ χειρίζεται τὸ ἀκίνητο
ἀνήρτησε σχετικὴ ἀγγελία σὲ δημοφιλῆ τουρκικὸ ἰστότοπο ἀγοραπωλησιῶν. Ἡ ἀγγελία ἀναφέρει «Ἐκ-
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τοῦ 1941, ὅταν οἱ Γερμανοὶ ἐπιτέθηκαν στὴν Ἑλλάδα, ὁ λαὸς τῶν Ἀθηνῶν διαδήλωνε ψάλλοντας τὸ κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ». Σεβόμαστε
κάθε ἄνθρωπο καὶ κάθε θρησκεία,
ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κράτος δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι οὐδετερόθρησκο. (Κῶν/νος
Χολέβας, ἐφημ. Κυριακάτικη ∆ημοκρατία, 7-8-2016)

Ἁγίας Τριάδος τίθεται στὸ Προοίμιο τῶν πρώτων Συνταγμάτων τοῦ
Ἀγῶνος ἀπὸ τὶς Ἐθνικὲς Συνελεύσεις, οἱ ὁποῖες συνόψιζαν καὶ ἀποκρυστάλλωναν τὸ φρόνημα τῶν ἀγωνιζόμενων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν κατὰ τῶν ἀλλόθρησκων Τούρκων. Η Γ΄ Ἐθνοσυνέλευσις διακηρύσσει τὸ 1827 ὅτι: «Ὡς Χριστιανοὶ
οὔτε ἦτο οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ πειθαρχήσωμεν δεσποζόμενοι ἀπὸ τοὺς
θρησκομανεῖς Μωαμεθανούς, οἱ ὁποῖοι κατεξέσχιζον καὶ κατεπάτουν
τὰς ἱερᾶς εἰκόνας, κατεδαφίζον τοὺς
ἱεροὺς ναούς…. Πολεμοῦμεν πρὸς
τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Κυρίου μας» ! Στὴ
Συνέλευση τοῦ 1843-1844, ἡ ὁποία
συνέταξε τὸ πρῶτο Σύνταγμα ἐπὶ
Ὄθωνος, ὁ ἡρωικὸς Στρατηγὸς Μακρυγιάννης δίνει μάχη κατὰ τῶν
παρεμβάσεων τῶν ξένων Πρεσβειῶν
καὶ ἐπιτυγχάνει τὴν ψήφιση διατάξεως ποὺ ὅριζε ὅτι ὁ διάδοχος τοῦ
θρόνου θὰ εἶναι πάντοτε Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τοῦ κράτους αὐτοῦ δὲν ἦταν
οὐδετερόθρησκος. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε πάντα μαζί του τὴν
εἰκόνα τῆς Παναγίας Πλατυτέρας
καὶ μερίμνησε γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη παιδεία καὶ τὴν κατάρτιση τοῦ
Ὀρθόδοξου Κλήρου. Στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα τοῦ 1903-1908 ὁ Ἐθνομάρτυρας Παῦλος Μελὰς δηλώνει
εὐθαρσὼς τὴ Χριστιανική του πίστη
καὶ εὐλάβεια. Καὶ οἱ ἐντόπιοι Μακεδόνες ἀγωνιστὲς καθοδηγοῦνται
ἀπὸ τὸ παράδειγμα καὶ τὴ μαχητικότητα Ὀρθόδοξων Ἐπισκόπων, ἡγουμένων καὶ ἱερέων. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1912 ὑπογράφεται τὴν ἡμέρα τοῦ Πολιούχου της Ἁγίου ∆ημητρίου. Τὸ 194041 ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς ἐνδυνάμωνε τὸν Ἑλληνισμό. Ὁ Γιῶργος
Σεφέρης διηγεῖται ὅτι τὸν Ἀπρίλιο

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ

Κάθε φορὰ ποὺ ἐπισκέπτεται τὸ Ἰσραὴλ κάποιος Ἕλληνας πολιτικάντης, ἀπαραιτήτως πετάγεται μέχρι
τὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ καταθέσει
στεφάνι στὸ Μνημεῖο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος. Κατὰ διαβολικὴ σύμπτωση ΟΛΟΙ τους φορᾶνε
τὸ ἑβραϊκὸ σκουφάκι (κιπά), ποὺ
δηλώνει ὑποταγὴ στὸν Γιαχβέ! Τελευταῖο κροῦσμα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης (11 Ἰουλίου 2016) ποὺ
φωτογραφήθηκε ὑπερήφανος μὲ τὸ
ἑβραϊκὸ σκουφάκι στὸ κεφάλι, ἔχοντας δίπλα του τὴν Πολωνο-ἑβραία σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκυ! Ὀκτὼ μῆνες πρὶν (25 Νοεμβρίου 2015) καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας φόρεσε μὲ ὑπερηφάνια τὸ κιπὰ γιὰ νὰ καταθέσει στεφάνι στὸ
Μνημεῖο τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος. Οἱ πουλημένοι δημοσιογράφοι μᾶς λένε πὼς τὸ νὰ φορέσει ἕνας πολιτικὸς τὸ ἑβραϊκὸ σκουφάκι
ὅταν ἐπισκέπτεται τὸ Μνημεῖο τοῦ
Ὁλοκαυτώματος εἶναι ὑποχρεωτι-
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καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ Γιαχβέ. (Ἐφημερίδα Στόχος, 4-8-2016, σέλ.6)

κό. Οὐδὲν ψευδέστερο αὐτοῦ: τοὺς
διαψεύδουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι. Σὲ
βίντεο ποὺ ἀνήρτησε στὶς 18 Ἰουλίου 2016 ὁ κατ’ ἐξοχὴν γνώστης τοῦ
θέματος, πρώην Ἀρχιραββίνος τῆς
Θεσσαλονίκης Μαρντοχάϊ Φριζῆς,
ξεφτιλίζει τοὺς Ἕλληνες πολιτικάντηδες, ἀποκαλύπτοντας πὼς ΟΙ Ι∆Ι ΟΙ Ε Π Ι ΛΕ ΓΟ Υ Ν ΝΑ Φ Ο Ρ Ε ΣΟΥΝ ΤΟ ΚΙΠΑ! Μεταφέρουμε ἐπὶ
λέξει τὰ λόγια του: «Ὅταν ἕνας ΜΗ
Ἑβραῖος ἔρχεται σὲ μία συναγωγὴ ἢ
σὲ ἕναν ἱερὸ χῶρο ποὺ λέγεται μία
ἑβραϊκὴ προσευχή, ΚΑΝΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ
νὰ φορέσει κιπά. Ἂν ὁ ἴδιος ρωτήσει… «εἶναι καλὸ νὰ φορέσω κιπὰ
σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ;», ἐμεῖς οἱ Ἑβραῖοι τοῦ λέμε… «κοίτα νὰ δεῖς, ἂν
θέλεις φόρεσε τὴν, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ καὶ μόνο. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν θὰ
σοῦ ποῦμε τί νὰ κάνεις. ∆ὲν εἶναι
δική σου ὑποχρέωση νὰ φορέσεις
τὴν κιπά».» Σὲ ἄλλο βίντεο ποὺ εἶχε
ἀναρτήσει πρὶν 5 χρόνια, στὶς 17-711, ὁ Ἀρχιραββίνος Φριζὴς εἶχε ἐξηγήσει ὅτι ἡ κιπὰ συμβολίζει πὼς εἴμαστε κάτω ἀπὸ τὴν προστασία καὶ
τὸν ἔλεγχο τοῦ Γιαχβὲ καὶ δείχνει
τὴν ἑβραϊκὴ ταυτότητα. Ἡ κιπὰ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται τὸν 5ο αἰώνα μετὰ Χριστόν, κατ’ ἐντολὴν τοῦ
Ταλμούδ, γιὰ νὰ πληροφορεῖ ὁ ἕνας
Ἑβραῖος τὸν ἄλλον ὅτι εἶναι συμπατριῶτες! Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Τσίπρας, ὁ ∆ένδιας, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Κῶν/νος Καραμανλὴς καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι πολιτικάντηδες (καὶ ὁ … ἐθνάρχης Καραμανλὴς μεταξὺ αὐτῶν!) ποὺ ἔχουν κατὰ
καιροὺς φορέσει τὴν κιπὰ στὸ Ἰσραήλ, τὸ ἔκαναν μόνοι τους, χωρὶς
νὰ τοὺς τὸ ἐπιβάλουν οἱ Ἑβραῖοι,
γιὰ νὰ δείξουν τὴν ὑποταγή τους
στοὺς Σιωνιστές, ὅτι καὶ καλὰ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν προστασία

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.
Κ ΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩ ∆ΙΚΑΙΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ
Λ ΕΣΧΗΝ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓ Κ
Ὁ πατὴρ τῆς Ν. Μπακογιάννη καὶ
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν. ∆ημοκρατίας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ἦτο φιλοεβραῖος. Ὅταν μετέβη εἰς ΗΠΑ ὡς
πρωθυπουργὸς ἐβραβεύθη εἰς τὸν
7 ον ὄροφον τῶν Ἑβραίων. Εἰς τὴν
Συναγωγὴν τῶν Χανίων ἦτο παρὼν
εἰς τὰ ἐγκαίνια. Ἀναγνώρισε τὸ κράτος τῶν Ἑβραίων!!! Παρέστη στὴν
ἐνθρόνισιν τοῦ Βαρθολομαίου καὶ
τοῦ ἔδωσε μεγάλη χορηγία ἀπὸ τὴν
φορολογίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
διὰ νὰ πραγματοποιήση τὸ ὅραμα
τῶν Ἑβραίων τὴν πανθρησκείαν. Ὁ
κ. Μητσοτάκης ἄνοιξε τὰ σύνορα
τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ εἰσέλθουν ἀνεξετάστως οἱ Ἀλβανοί. Ἐπὶ Πρωθυπουργίας του συνεκλήθη ἐν Ἑλλάδι
ἡ ὡς ἄνω μασονοεβραϊκὴ Λέσχη.
∆ι’αυτὸ καὶ ἡ Μπακογιάννη ποὺ
συμμετεῖχεν εἰς τὴν Λέσχην καὶ σὲ
Ἑβραϊκὰ «ὁλοκαυτώματα» ἐξελέγη
∆ήμαρχος Ἀθηνῶν κλπ ἀξιώματα!
Ὑπόγραψαν ἀμφότεροι τὸ σύμφωνον συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων
καὶ εἶναι πιστὰ τέκνα τῶν Σιωνιστῶν. Ἡ ὡς ἄνω Λέσχη ἑτοιμάζει
τὴν διαδοχὴν τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων. Ψηφίζει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς
τὰ κόμματα ποὺ τοῦ ὑπόσχονται νὰ
τοῦ παρέχουν τὸν ἐπιούσιον ἄρτον.
Ὑπακούοντες οἱ πρωθυπουργοὶ εἰς
τὸν μασωνισμὸν καὶ τὸν Σιωνισμόν,
προσπαθοῦν νὰ ἀφαιρέσουν αὐτόν!!
∆ι’ αὐτὸ ὅταν συνεκλήθη ἡ διεθνὴς
μασονικὴ Σιωνιστικὴ συνεδρίασις
τῆς Λέσχης Μπίλτεμπεργκ προσφάτως εἰς τὴν ∆ρέσδη τῆς Γερμανίας ἦταν πάρον καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ν. ∆η-
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εὐθαρσὼς τὴ Χριστιανική του πίστη
καὶ εὐλάβεια. Καὶ οἱ ἐντόπιοι Μακεδόνες ἀγωνιστὲς καθοδηγοῦνται
ἀπὸ τὸ παράδειγμα καὶ τὴ μαχητικότητα Ὀρθόδοξων Ἐπισκόπων, ἡγουμένων καὶ ἱερέων. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1912 ὑπογράφεται τὴν ἡμέρα τοῦ Πολιούχου της Ἁγίου ∆ημητρίου. Τὸ 194041 ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς ἐνδυνάμωνε τὸν Ἑλληνισμό. Ὁ Γιῶργος
Σεφέρης διηγεῖται ὅτι τὸν Ἀπρίλιο

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ

Κάθε φορὰ ποὺ ἐπισκέπτεται τὸ Ἰσραὴλ κάποιος Ἕλληνας πολιτικάντης, ἀπαραιτήτως πετάγεται μέχρι
τὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ καταθέσει
στεφάνι στὸ Μνημεῖο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος. Κατὰ διαβολικὴ σύμπτωση ΟΛΟΙ τους φορᾶνε
τὸ ἑβραϊκὸ σκουφάκι (κιπά), ποὺ
δηλώνει ὑποταγὴ στὸν Γιαχβέ! Τελευταῖο κροῦσμα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης (11 Ἰουλίου 2016) ποὺ
φωτογραφήθηκε ὑπερήφανος μὲ τὸ
ἑβραϊκὸ σκουφάκι στὸ κεφάλι, ἔχοντας δίπλα του τὴν Πολωνο-ἑβραία σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκυ! Ὀκτὼ μῆνες πρὶν (25 Νοεμβρίου 2015) καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας φόρεσε μὲ ὑπερηφάνια τὸ κιπὰ γιὰ νὰ καταθέσει στεφάνι στὸ
Μνημεῖο τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος. Οἱ πουλημένοι δημοσιογράφοι μᾶς λένε πὼς τὸ νὰ φορέσει ἕνας πολιτικὸς τὸ ἑβραϊκὸ σκουφάκι
ὅταν ἐπισκέπτεται τὸ Μνημεῖο τοῦ
Ὁλοκαυτώματος εἶναι ὑποχρεωτι-
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καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ Γιαχβέ. (Ἐφημερίδα Στόχος, 4-8-2016, σέλ.6)

κό. Οὐδὲν ψευδέστερο αὐτοῦ: τοὺς
διαψεύδουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι. Σὲ
βίντεο ποὺ ἀνήρτησε στὶς 18 Ἰουλίου 2016 ὁ κατ’ ἐξοχὴν γνώστης τοῦ
θέματος, πρώην Ἀρχιραββίνος τῆς
Θεσσαλονίκης Μαρντοχάϊ Φριζῆς,
ξεφτιλίζει τοὺς Ἕλληνες πολιτικάντηδες, ἀποκαλύπτοντας πὼς ΟΙ Ι∆Ι ΟΙ Ε Π Ι ΛΕ ΓΟ Υ Ν ΝΑ Φ Ο Ρ Ε ΣΟΥΝ ΤΟ ΚΙΠΑ! Μεταφέρουμε ἐπὶ
λέξει τὰ λόγια του: «Ὅταν ἕνας ΜΗ
Ἑβραῖος ἔρχεται σὲ μία συναγωγὴ ἢ
σὲ ἕναν ἱερὸ χῶρο ποὺ λέγεται μία
ἑβραϊκὴ προσευχή, ΚΑΝΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ
νὰ φορέσει κιπά. Ἂν ὁ ἴδιος ρωτήσει… «εἶναι καλὸ νὰ φορέσω κιπὰ
σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ;», ἐμεῖς οἱ Ἑβραῖοι τοῦ λέμε… «κοίτα νὰ δεῖς, ἂν
θέλεις φόρεσε τὴν, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ καὶ μόνο. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν θὰ
σοῦ ποῦμε τί νὰ κάνεις. ∆ὲν εἶναι
δική σου ὑποχρέωση νὰ φορέσεις
τὴν κιπά».» Σὲ ἄλλο βίντεο ποὺ εἶχε
ἀναρτήσει πρὶν 5 χρόνια, στὶς 17-711, ὁ Ἀρχιραββίνος Φριζὴς εἶχε ἐξηγήσει ὅτι ἡ κιπὰ συμβολίζει πὼς εἴμαστε κάτω ἀπὸ τὴν προστασία καὶ
τὸν ἔλεγχο τοῦ Γιαχβὲ καὶ δείχνει
τὴν ἑβραϊκὴ ταυτότητα. Ἡ κιπὰ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται τὸν 5ο αἰώνα μετὰ Χριστόν, κατ’ ἐντολὴν τοῦ
Ταλμούδ, γιὰ νὰ πληροφορεῖ ὁ ἕνας
Ἑβραῖος τὸν ἄλλον ὅτι εἶναι συμπατριῶτες! Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Τσίπρας, ὁ ∆ένδιας, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Κῶν/νος Καραμανλὴς καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι πολιτικάντηδες (καὶ ὁ … ἐθνάρχης Καραμανλὴς μεταξὺ αὐτῶν!) ποὺ ἔχουν κατὰ
καιροὺς φορέσει τὴν κιπὰ στὸ Ἰσραήλ, τὸ ἔκαναν μόνοι τους, χωρὶς
νὰ τοὺς τὸ ἐπιβάλουν οἱ Ἑβραῖοι,
γιὰ νὰ δείξουν τὴν ὑποταγή τους
στοὺς Σιωνιστές, ὅτι καὶ καλὰ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν προστασία

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.
Κ ΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩ ∆ΙΚΑΙΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ
Λ ΕΣΧΗΝ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓ Κ
Ὁ πατὴρ τῆς Ν. Μπακογιάννη καὶ
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν. ∆ημοκρατίας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ἦτο φιλοεβραῖος. Ὅταν μετέβη εἰς ΗΠΑ ὡς
πρωθυπουργὸς ἐβραβεύθη εἰς τὸν
7 ον ὄροφον τῶν Ἑβραίων. Εἰς τὴν
Συναγωγὴν τῶν Χανίων ἦτο παρὼν
εἰς τὰ ἐγκαίνια. Ἀναγνώρισε τὸ κράτος τῶν Ἑβραίων!!! Παρέστη στὴν
ἐνθρόνισιν τοῦ Βαρθολομαίου καὶ
τοῦ ἔδωσε μεγάλη χορηγία ἀπὸ τὴν
φορολογίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
διὰ νὰ πραγματοποιήση τὸ ὅραμα
τῶν Ἑβραίων τὴν πανθρησκείαν. Ὁ
κ. Μητσοτάκης ἄνοιξε τὰ σύνορα
τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ εἰσέλθουν ἀνεξετάστως οἱ Ἀλβανοί. Ἐπὶ Πρωθυπουργίας του συνεκλήθη ἐν Ἑλλάδι
ἡ ὡς ἄνω μασονοεβραϊκὴ Λέσχη.
∆ι’αυτὸ καὶ ἡ Μπακογιάννη ποὺ
συμμετεῖχεν εἰς τὴν Λέσχην καὶ σὲ
Ἑβραϊκὰ «ὁλοκαυτώματα» ἐξελέγη
∆ήμαρχος Ἀθηνῶν κλπ ἀξιώματα!
Ὑπόγραψαν ἀμφότεροι τὸ σύμφωνον συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων
καὶ εἶναι πιστὰ τέκνα τῶν Σιωνιστῶν. Ἡ ὡς ἄνω Λέσχη ἑτοιμάζει
τὴν διαδοχὴν τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων. Ψηφίζει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς
τὰ κόμματα ποὺ τοῦ ὑπόσχονται νὰ
τοῦ παρέχουν τὸν ἐπιούσιον ἄρτον.
Ὑπακούοντες οἱ πρωθυπουργοὶ εἰς
τὸν μασωνισμὸν καὶ τὸν Σιωνισμόν,
προσπαθοῦν νὰ ἀφαιρέσουν αὐτόν!!
∆ι’ αὐτὸ ὅταν συνεκλήθη ἡ διεθνὴς
μασονικὴ Σιωνιστικὴ συνεδρίασις
τῆς Λέσχης Μπίλτεμπεργκ προσφάτως εἰς τὴν ∆ρέσδη τῆς Γερμανίας ἦταν πάρον καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ν. ∆η-
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σκευτικὴ προσωπικότητα καὶ κοινότητα πολιτική. Ἀσφαλῶς σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν φταίει τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τὰ δικά του λάθη. Ἡ βασικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι στὴν παπικὴ
αἵρεση ἔχουμε θεσμοθετημένη αἱρετικὴ παραχάραξη τοῦ θείου λόγου,
βάσει τῆς ὁποίας οἱ ὁλοκληρωτικὲς
πρακτικὲς γίνονται ἐφαρμόσιμες.
Εἶναι ὅμως ἐπίσης μέγιστο
ἀτόπημα νὰ ἐπικαλούμαστε ἐμεῖς οἱ
ὀρθόδοξοι τὰ λάθη τῶν αἱρετικῶν
γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε καὶ ἀμνηστεύσουμε τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀλλοθρήσκων. ∆ηλαδὴ ἐπειδὴ ἔκαναν οἱ
αἱρετικοὶ μέσα στὴν πλάνη τοὺς ὑπερβολές, δικαιοῦται σήμερα καὶ ἐχθὲς καὶ αὔριο τὸ Ἰσλὰμ νὰ σφάζει
καὶ ἐμεῖς νὰ ἐθελοτυφλοῦμε λὲς καὶ
εἴμαστε ἔνοχοι οἱ ὀρθόδοξοι, τὰ θύματα δηλαδή, διότι ἔφταιξαν κάποιοι ἄλλοι δῆθεν χριστιανοί;

μοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
(«Ἐλεύθερη Ὤρα», 16-6-16)
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ – ΑΙΡΕΣΗ

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα λάθη ἀπολογητικῆς μας εἶναι νὰ ἀπολογούμαστε ἐμεῖς ὡς ὀρθόδοξοι γιὰ τὰ
σφάλματα καὶ τὰ ἐγκλήματα τοῦ
καθολικισμοῦ. Ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν βαρύνεται μὲ σταυροφορίες, ἀποικιοκρατίες, κάψιμο μαγισσῶν, λίστες μὲ ἀπαγορευμένα βιβλία, συγχωροχάρτια
κλπ. Ἂν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὕπηρξαν κατὰ καιροὺς παρεκκλίσεις, αὐτὲς ἦταν προσωπικὰ καὶ
μεμονωμένα σφάλματα ἀνθρώπων
καὶ ὄχι ἀλλοιώσεις στὸ δόγμα καὶ
θεσμικὲς ἐκτροπές. Γιὰ παράδειγμα
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἕνας ὀρθόδοξος κληρικὸς ζήλεψε τὴν κοσμικὴ
ἐξουσία καὶ βυθίστηκε μέσα στὴν
πολιτικὴ τύρβη καὶ χρησιμοποίησε
μεθόδους καὶ πρακτικὲς μὴ χριστιανικές. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μιὰ ἀτομικὴ
εὐθύνη ἑνὸς προσώπου. ∆ὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος τῆς
Ἐκκλησίας μας. Στὸν παπισμὸ ὅμως
τὸ ὁλοκληρωτικό, κατακτητικὸ καὶ
νομικὸ πνεῦμα βγαίνει μέσα ἀπὸ τὰ
σπλάγχνα τοῦ παπικοῦ πρωτείου
καὶ ἀλάθητου καὶ ἀπὸ τὴ θεωρία
τῶν δυὸ ξιφῶν καὶ τὸν καισαροπαπισμό. Τὸ Βατικανὸ εἶναι κράτος, ἔχει Τράπεζα καὶ διπλωμάτες, ἔχει
συμφέροντα κλπ. Ὁ πάπας εἶναι καὶ
ἀρχηγὸς κράτους. Ἀσκεῖ ὡς θρη-

ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ;
Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἀνθρωποκτόνο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κοράνιο ποὺ ἀναφέρει
140 φορὲς γιὰ τὸν ἱερὸ πόλεμο σὲ
βάρος τῶν ἀπίστων (= ἀλλόπιστων),
ἡ μακροχρόνια τακτικὴ καὶ παράδοσή του ἔχουν πλέον παγιώσει μία
δαιμονικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἔχουν δημιουργήσει τὸ ἦθος τῆς σπάθης. Κανόνας εἶναι τὸ
αἷμα. Ἐξαίρεση μιὰ ἐνδεχόμενη προσωπικὴ δικαιοσύνη. Σὲ μᾶς ὅμως νόμος εἶναι ἡ Ἀγάπη ἐνῶ τὸ μίσος εἶναι προσωπικὴ ἀλλοίωση. Μὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ λέγονται ἀπὸ ὀρθόδοξα
χείλη δικαιολογίες γιὰ τὶς ἰσλαμικὲς
πρακτικὲς τὴ στιγμὴ ποὺ περάσαμε
400 χρόνια δουλείας, ἔχουμε 2000
νεομάρτυρες, 11 Πατριάρχες κρεμασμένους, 100 ἐπισκόπους σφαγμένους, 6000 κληρικοὺς κατακρεουρ-
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κλησία πρὸς πώληση μοναδικὴ κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε χρήση»
(Καθημερινή, 26-2-2016,σέλ.8). Σ.Σ.
Καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος
ἀνεγείρει τζαμιὰ καὶ ἐπισκευάζει
καὶ καλλωπίζει αὐτά. Ἐν ὄψει ἀνεγέρσεως μεγαλοπρεποῦς τζαμιοῦ εἰς
τὸ Κέντρον τῆς Ἀθήνας, μὲ Ἰσλαμικὲς σχολὲς καὶ ἐκπαίδευσιν Τζιχαντιστῶν φανατικῶν πρὸς ἐξάλειψη
τῶν Ἑλλήνων!

ρέδιδαν ἀκόμη καὶ μαθήματα ἀνάγνωσης σὲ παιδιὰ μουσουλμάνων σὲ
πολυκατοικίες. Μάλιστα, ἀποκαλύφθηκε ὅτι οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Ἀρχὲς
εἶχαν παραχωρήσει τὸ οἰκόπεδο δίπλα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ σφαγιασθέντος ἱερέα γιὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ. Τὸ «εὐχαριστῶ» ἀπὸ τοὺς
Μουσουλμάνους ἦρθε μὲ αὐτὴ τὴν
φρικιαστικὴ σφαγὴ ποὺ ἔγινε βιντεοσκοπούμενη μὲ τελετουργικὸ ἰσλαμικῆς θυσίας - προσφορᾶς στὸν Ἀλλὰχ καὶ συνοδεύτηκε ἀπὸ κήρυγμα.
Τέτοιες θυσίες ἱερέων στὸν Ἀλλὰχ
ἔχουν ξαναγίνει, καὶ συνήθως ἀποκρύπτονται ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινό, ὅπως ἐκείνη τοῦ ἱερέα Φρανσουᾶ
Μουράτ, καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ
προσφορὰ ἀνθρώπων ὡς «γιορτὴ
τῆς θυσίας» εἶναι ἐπιτρεπτὴ στὸ Ἰσλὰμ καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ κορυφαίους μουσουλμάνους θεολόγους
(π.χ. Ἂλ-Σαφί, ∆αχαμπί, Ἰμπὶν Ταϊμίγια, Μπουκχαρί, ∆αράμι, κ.α.).
Σχόλιο: Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπουν ὅλοι ὅσοι νομίζουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες
εἶναι τὸ ἴδιο. Ὅποιος θρέφει τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸ ἐγκαθιστᾶ στὴν Ἑλλάδα, θρέφει ἕνα φίδι στὸν κόρφο του.
Ἂς γνωρίζει ὁ λαὸς τί πρόκειται νὰ
ἐπακολουθήσει καὶ στὴν Ἑλλάδα…

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ

Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας,
μιλώντας γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ
Συντάγματος, δήλωσε ὅτι πρέπει νὰ
κατοχυρωθεῖ συνταγματικῶς ὁ οὐδετερόθρησκος χαρακτήρας τοῦ
κράτους. Πιστεύω ὅτι ἂν γίνει αὐτό,
θὰ πρόκειται γιὰ μία τεράστια προσβολὴ σὲ ὅσους κατὰ καιροὺς ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἵδρυση καὶ ἐπιβίωση τῆς νεωτέρας
Ἑλλάδος. Οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας ἤσαν συνειδητοὶ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὄχι οὐδετερόθρησκοι. Τὸ 1821 ὁδήγησε
στὴν ἵδρυση κράτους διότι «πρῶτα
εἴπαμε ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος», ὅπως σαφῶς τονίζει
στοὺς μαθητὲς τῆς Ἀθήνας ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ἡ ἐπίκληση τῆς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
300 ΕΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Στὸ σφυρὶ βγαίνει μιὰ ἐκκλησία 300 ἐτῶν
στὴν Προῦσα τῆς Βορειοδυτικῆς
Τουρκίας καὶ ὁ ἐπίδοξος ἀγοραστὴς
ἀναζητεῖται μέσω ∆ιαδικτύου. Ὁ
ναός, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποστεῖ σοβαρὲς
ζημιὲς τὶς τελευταῖες δεκαετίες, πωλεῖται ἔναντι 1,3 ἑκατ. εὐρὼ καὶ ὁ
μεσίτης ποὺ χειρίζεται τὸ ἀκίνητο
ἀνήρτησε σχετικὴ ἀγγελία σὲ δημοφιλῆ τουρκικὸ ἰστότοπο ἀγοραπωλησιῶν. Ἡ ἀγγελία ἀναφέρει «Ἐκ-
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Βουλγαρία γιὰ δουλειὰ στὰ ἐργοστάσια! Ἒ ρὲ δόλια Πατρίδα!

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ξεπερνᾶ κάθε φαντασία τὸ δράμα
τῶν παιδιῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τὰ τελευταῖα δυὸ χρόνια. Ἐπισήμως, ἡ Europol ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι ἔχουν «χαθεῖ» περίπου 10.000 παιδιά. Στὴν
Ἑλλάδα ἡ Ἀστυνομία ἀναζητᾶ περίπου 1.000 παιδιὰ μὲ τὸ δράμα νὰ
παίρνει καθημερινὰ τραγικὲς διαστάσεις. Στὴν Γερμανία θεωροῦνται
ἐξαφανισμένα 4.800 παιδιά, στὴν Ἰταλία περίπου 5.000 καὶ στὴ Σουηδία 1.000. Στὶς Βαλκανικὲς χῶρες ἡ
κατάσταση παραμένει ἀδιευκρίνιστη. Στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ
στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ 2014 καὶ τὸ
2015 δηλώθηκαν 1.481 ἐξαφανίσεις
καὶ βρέθηκαν 385 παιδιά. Οἱ ἀναζητήσεις ἀνέρχονται σὲ 1.096. Τί ἔχει
νὰ ἀπαντήσει ἡ πολιτισμένη Εὐρώπη; Ποῦ εὑρίσκονται αὐτὰ τὰ παιδιά; Ἐμπόριο ὁργάνων; Σεξουαλικὴ
ἐκμετάλλευση; ∆ουλεμπόριο; Ὁποιαδήποτε ἐκδοχὴ εἶναι ἐξίσου τραγικὴ
καὶ … ἀπολίτιστη!!!

ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
«Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση τελικὰ ἀναγνώρισε ὅτι τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο εἶναι νόμιμος ἰδιοκτήτης τῶν
«Ἐλγινείων» Μαρμάρων». Μὲ αὐτὴ
τὴν πρόταση ξεκινᾶ τὸ ἄρθρο τῆς
Βρετανικῆς ἐφημερίδας Daily Telegraph ποὺ σχολιάζει τὴ δήλωση τοῦ
ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ πολιτισμοῦ
Νίκου Ξυδάκη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ὁ δικαστικὸς δρόμος ἀπορρίπτεται καὶ ἡ ὁδὸς γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ
Παρθενώνα εἶναι ἡ διπλωματικὴ
καὶ ἡ πολιτική». Ὅπως εὔκολα μπορεῖτε νὰ καταλάβετε πρόκειται γιὰ
ἄσχετους καὶ ἐπικίνδυνους ἀνθρώπους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ποῦ εἶσαι Μελίνα Μερκούρη! Κρίμα τοὺς
κόπους σου…
ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΘΥΣΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

τοῦν, ἂν τελικὰ γίνει ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγματος, νὰ ἀντικατασταθοῦν ἡ φράση «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς
Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», καθὼς καὶ ἡ φράση
«τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν».
Ζήτησαν ἐπίσης χωρισμὸ Ἐκκλησίας - Κράτους. Νὰ ἀπὸ ποὺ παίρνουν
τὶς κατευθύνσεις τῶν δράσεών τους
ὁ κ. Φίλης καὶ ἡ Κυβέρνησις !!! …

γημένους καὶ νησιωτικὴ καὶ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα (Μεσολόγγι καὶ Χίος,
Μ. Ἀσία καὶ Πόλη, Κύπρος καὶ Ἀνατολή …) ἔχουν κολυμπήσει στὸ
αἷμα; Ἀφέλεια εἶναι τέτοιες τοποθετήσεις; Βλακεία; Σκοπιμότητα; Ἀντὶ
νὰ ὑπάρξει μιὰ διεθνὴς κατάδικη
τῆς τρομοκρατίας καὶ ἰσλαμικῆς βίας, νὰ βρίσκουν σήμερα οἱ τζιχαντιστὲς ἀπρόσκλητους καὶ ἀπροσδόκητους συνηγόρους γιὰ νὰ συνεχίζουν
τὴν κόλαση τοῦ αἵματος; ∆υὸ χριστιανοὶ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴ Συρία
παραμένουν ἀκόμη ἀγνοούμενοι,
αἰχμάλωτοι, ζοῦν ἢ πεθαίνουν, δὲν
ξέρουμε, στὰ χέρια τοῦ ἰσλαμικοῦ
κράτους καὶ τολμοῦν μερικοὶ δικοί
μας μεγαλόσχημοι ἀπὸ τὶς πολυθρόνες τους νὰ κολακεύουν ἐμμέσως
τοὺς σφαγεῖς καὶ νὰ ρίχνουν νερὸ
στὸ μύλο τῆς ἰσλαμοποίησης τῆς Εὐρώπης. Εὐχόμαστε νὰ μὴ ξυπνήσουν
ἕνα πρωὶ καὶ δοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν
πόρτα τοὺς τὴ σπάθα τοῦ Προφήτη.
Τότε τὸ μυαλὸ θὰ πάει στὴ θέση
του, βεβαίως, ἀλλὰ θὰ εἶναι πολὺ
ἀργά. (Χριστιανικὴ Ἑστία Λαμίας)

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
«...Ὅταν βλέπουμε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν
Θεό, στενοχωρούμαστε. Μὲ τὴ στενοχώρια δὲν κάνουμε ἀπολύτως τίποτα. Οὔτε καὶ μὲ τὶς ὑποδείξεις.
Οὔτε αὐτὸ εἶναι σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· ἂν τὸ καταλάβουμε, θὰ
βοηθήσομε. Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ Προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας στὸν
Θεό, ὥστε νὰ ἐνεργήσει ἡ χάρις Του.
Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
θὰ προσελκύσουμε τὴν Χάρη, ὥστε
νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει,
νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς τὸ Θεῖο Ἔρωτα. Ή, μᾶλλον, ὁ Θεὸς θὰ στείλει
τὴν ἀγάπη Του νὰ τοὺς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε, θὰ
τὸ κάνει ἡ Χάρις Του. Μὲ τὶς Προσευχές μας θὰ κάνουμε ὅλους ἄξιους
τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Νὰ γνωρίζετε καὶ τὸ ἄλλο. Οἱ
ψυχὲς οἱ πεπονημένες, οἱ ταλαιπωρημένες, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ
τὰ πάθη τους, αὐτὲς κερδίζουν πολὺ
τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Κάτι τέτοιοι γίνονται Ἅγιοι καὶ
πολλὲς φορὲς ἐμεῖς τοὺς κατηγοροῦμε. Θυμηθεῖτε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τί λέγει: «Οὐ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις».
Ὅταν τὸ θυμάστε αὐτό, θὰ αἰσθά-

Η ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΕΙ ΤΟΝ Κ. ΦΙΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΟΛΙΑ ΠΑΤΡΙ∆Α…
Ἡ ἀνεργία στέλνει τοὺς Κύπριους
στὸ ψευδοκράτος γιὰ δουλειὰ στὴν
οἰκοδομή. Σύμφωνα μὲ ἐφημερίδες
τοῦ ψευδοκράτους ἡ οἰκονομικὴ
κρίση ἡ ὁποία ἔπληξε ἰδιαίτερα τὴν
οἰκοδομικὴ βιομηχανία, ἔχει ἀλλάξει τὶς ἰσορροπίες στὴν Κύπρο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Κύπριοι νὰ πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ
πέντε χρόνια οἱ «τουρκοκύπριοι» ἦταν αὐτοὶ ποὺ μετέβαιναν στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς γιὰ ἐξεύρεση ἐργασίας. Καὶ δὲν μᾶς κάνει καμία ἐντύπωση. Ὅταν Ἑλλαδίτες πηγαίνουν
στὴν Ἀλβανία γιὰ σερβιτόροι καὶ ὑπάλληλοι ξενοδοχείων καὶ στὴ

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες σφαγιάστηκε
(ἀποκεφαλίστηκε) ἀπὸ τζιχαντιστὲς
ὑποστηρικτὲς τῆς ISIS, στὴν Γαλλία
ὁ παπικὸς ἱερέας Ζὰκ Χάμελ, σοκάροντας τὴν κοινὴ γνώμη. Ὁ Ἱερέας
αὐτὸς ζοῦσε ἁπλὴ ζωὴ καὶ μάλιστα
μὲ ἔμφαση στὴ δημιουργία φιλικῶν
σχέσεων μὲ τοὺς Μουσουλμάνους.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ραμαζανιοῦ,
παρέδιδε αἴθουσες τῆς ἐνορίας του
καὶ ἄλλες ἐγκαταστάσεις γιὰ χρήση
ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους. Οἱ παπικὲς ἀδελφὲς ποὺ τὸν βοηθοῦσαν πα-
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Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἕνωσης τῶν Ἀθέων ἐπισκέφθηκε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὄπου ὑπέβαλαν
Ὑπόμνημα, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχαν ζητήσει: Νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα, ὁ Ἁγιασμὸς
στὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς περιόδου,
οἱ ἐκκλησιασμοὶ καὶ ὁ ἑορτασμὸς
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νά μὴ γίνεται
μάθημα Θρησκευτικῶν στὸ ∆ημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο, ἀλλὰ μόνο σὲ
μία τάξη τοῦ Λυκείου ὡς Μάθημα
Φιλοσοφίας τῶν θρησκειῶν κλπ. Ἔστειλαν ἐπίσης ἔγγραφα πρὸς τὰ
πολιτικὰ κόμματα τῆς χώρας καὶ ζη-
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Πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἀγωνία μας
καὶ τοὺς φόβους μας καὶ τὴν ἄσχημη
ψυχική μας κατάσταση, χωρὶς νὰ τὸ
θέλουμε καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακὸ στὸν ἄλλον, ἔστω κι ἂν τὸν ἀγαπᾶμε πάρα πολύ,
ὅπως, παραδείγματος χάριν, ἡ μάνα
τὸ παιδί της. Ἡ μάνα μεταδίδει στὸ
παιδὶ ὅλο τὸ ἄγχος της γιὰ τὴ ζωή
του, γιὰ τὴν ὑγεία του, γιὰ τὴν πρόοδό του, ἔστω κι ἂν δὲν τοῦ μιλάει,
ἔστω κι ἂν δὲν ἐκδηλώνει αὐτὸ ποὺ
ἔχει μέσα της. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἡ φυσικὴ ἀγάπη δηλαδή, μπορεῖ κάποτε
νὰ βλάψει, δὲν συμβαίνει, ὅμως, τὸ
ἴδιο μὲ τὴν Ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ συνδυάζεται μὲ τὴν Προσευχὴ
καὶ μὲ τὴν Ἁγιότητα
τοῦ βίου. Ἡ Ἀγάπη
αὐτὴ κάνει Ἅγιο τὸν
ἄνθρωπο, τὸν εἰρηνεύει, διότι Ἀγάπη εἶναι ὁ
Θεός. Ἡ Ἀγάπη νὰ εἶναι μόνον ἐν Χριστῷ.
Γιὰ νὰ ὠφελήσεις τοὺς
ἄλλους, πρέπει νὰ ζεῖς
μέσα στὴν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἀλλιῶς δὲν μπορεῖς νὰ ὠφελήσεις τὸν
συνάνθρωπό σου. ∆ὲν πρέπει νὰ
βιάζεις τὸν ἄλλο. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα
του, θὰ ἔλθει ἡ στιγμή, ἀρκεῖ νὰ
προσεύχεσαι γι’ αὐτόν. Μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀνοχὴ καὶ κυρίως τὴν προσευχὴ ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυστικά.
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καθαρίζει τὸν ὁρίζοντα τοῦ νοῦ του καὶ τὸν βεβαιώνει γιὰ τὴν Ἀγάπη Του. Ἐδῶ εἶναι
τὸ λεπτὸ σημεῖο. Ἅμα δεχθεῖ ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι Ἀγάπη, τότε ἕνα ἄπλετο
φῶς θὰ ἔλθει πάνω του, ποὺ δὲν τὸ
ἔχει δεῖ ποτέ. Θὰ βρεῖ ἔτσι τὴ Σωτηρία.» (Πηγή: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ,
Γέροντος Πορφυρίου (Ψηφιακὸ βιβλίο))

νεσθε ὅτι αὐτοὶ εἶναι πιὸ ἄξιοι κι ἀπὸ σᾶς κι ἀπὸ μένα. Τοὺς βλέπουμε
ἀδύνατους, ἀλλὰ ὅταν ἀνοίξουν
στὸν Θεό, γίνονται πλέον ὅλο Ἀγάπη κι ὅλο Θεῖο Ἔρωτα. Ἐνῶ εἴχανε
συνηθίσει ἀλλιῶς, τὴ δύναμη τῆς
ψυχῆς τοὺς τὴ δίδουν μετὰ ὅλη στὸν
Χριστὸ καὶ γίνονται φωτιὰ ἀπὸ Ἀγάπη Χριστοῦ. Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ
θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα σὲ τέτοιες ψυχές, ποὺ λέμε «πεταμένες».
Νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε
νὰ βιαζόμαστε, οὔτε νὰ κρίνομε ἀπὸ
πράγματα ἐπιφανειακὰ κι ἐξωτερικά. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, βλέπετε
μιὰ γυναίκα γυμνὴ ἢ
ἄσεμνα ντυμένη, νὰ
μὴ μένετε στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ μπαίνετε
στὸ βάθος, στὴ ψυχή
της. Ἴσως εἶναι πολὺ
καλὴ ψυχὴ κι ἔχει ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις, ποὺ τὶς ἐκδηλώνει μὲ τὴν ἔξαλλη ἐμφάνιση. Ἔχει μέσα
της δυναμισμό, ἔχει τὴ
δύναμη τῆς προβολῆς,
θέλει νὰ ἑλκύσει τὰ
βλέμματα τῶν ἄλλων.
Ἀπὸ ἄγνοια, ὅμως, ἔχει διαστρέψει
τὰ πράγματα. Σκεφθεῖτε αὐτὴ νὰ
γνωρίσει τὸν Χριστό. Θὰ πιστέψει,
κι ὅλη αὐτὴ τὴν ὁρμὴ θὰ τὴν στρέψει στὸν Χριστό. Θὰ κάνει τὸ πᾶν,
γιὰ νὰ ἑλκύσει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Θὰ γίνει Ἁγία. Εἶναι ἕνα εἶδος προβολῆς τοῦ ἑαυτοῦ μας νὰ ἐπιμένουμε
νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι καλοί. Στὴν
πραγματικότητα, θέλομε ἐμεῖς νὰ γίνομε καλοὶ κι ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε,
τὸ ἀπαιτοῦμε ἀπ’ τοὺς ἄλλους κι ἐπιμένομε σ’ αὐτό. Κι ἐνῶ ὅλα διορθώνονται μὲ τὴν Προσευχή, ἐμεῖς
πολλὲς φορὲς στενοχωρούμεθα κι ἀγανακτοῦμε καὶ κατακρίνουμε.
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περιέγραφε μία κυρία καὶ βρίσκω
τόσα κοινὰ σημεῖα μὲ τὴ δική μου ἱστορία ποὺ ἀμέσως πληκτρολογῶ
στὸ google τὸ μοναστήρι καὶ τότε ἀμέσως φανερώνεται ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸ ἦταν μία «Ἀποκάλυψη» τοῦ Θεοῦ στὴν ἁμαρτωλὴ Του δούλη. Ἦταν ὅλα ὅπως τὰ εἶχα ζήσει τότε,
πρὶν ἀπὸ 17 ὁλόκληρα χρόνια. Καὶ
τότε λύθηκε τὸ μυστήριο μὲ τὴν πέτρα. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ γιὰ κάποιο
λόγο ποὺ μόνο Ἐκεῖνος γνωρίζει
μοῦ ἀποκάλυψε τὴν ὕπαρξη τοῦ
συγκεκριμένου μοναστηριοῦ, ἁπλὰ
ἐγὼ τὸ ἔμαθα 17 χρόνια μετὰ καὶ
∆οξάζω Σὲ Θεέ μου γι’ αὐτό. ∆ὲν
χάσαμε καιρὸ μὲ τὸ σύζυγό μου 1
μήνα μετά, τὴν 25η Μαρτίου, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, πήγαμε νὰ προσκυνήσουμε τὴν χάρη Του. Ἀπὸ κοντά,
δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω, μόλις
μπῆκα στὴν αὐλὴ καὶ εἶδα τὸ μέρος,
καὶ μετὰ στὸ ναό, τὴν πέτρα, κυριολεκτικὰ τρελάθηκα. Ἀπὸ χαρά, ἀπὸ
εὐγνωμοσύνη, ἀπὸ ἀγάπη, ὅλα τὰ
καλὰ συναισθήματα, μὲ πλημμύρισαν. Πρόσφατα βαφτίσαμε καὶ ἕνα
ἀγοράκι καὶ τὸ ὀνομάσαμε Ραφαήλ,
γιὰ νὰ γιορτάζει μαζὶ μὲ τοὺς ἀγαπημένους μας Ἁγίους καὶ νὰ Τοὺς ἔχει προστάτες σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ
ξέρω ὅτι σᾶς κούρασα ἀδελφοί μου,
καὶ νὰ μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ εἶναι
χρέος μου νὰ ὁμολογήσω τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ ὅλοι οἱ
Ἅγιοι γνώριζαν καὶ προσπαθοῦν
μετὰ τῶν πρεσβειῶν Τους νὰ τὴ μάθουμε κι’ Ἐμεῖς. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι
Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη νὰ
σκεπάζουν τὸ μοναστήρι στὸ Ἄνω
Σούλι καὶ ὅλους ἐμᾶς μὲ τὴν χάρη
Τους καὶ νὰ προοδεύουμε ὅλοι στὴν
πνευματικὴ ζωὴ σὲ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ε.Λ.

καὶ ξαναχάθηκε πίσω ἀπ’ τὴν πέτρα. Ἐκείνη τὴ στιγμή, ἡ συγκάτοικός μου βγῆκε ἀπὸ τὸ μπάνιο κι’ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ δὲν ξέρω τί μοῦ ’χει συμβεῖ καὶ τί σημαίνει
ὅλο αὐτό. Τῆς ἐξηγῶ τί εἶδα καὶ τί
ἔζησα καὶ συμφωνοῦμε ὅτι ὁ Ἅγιος
κάτι καλὸ ἤθελε νὰ πεῖ. Καί, ὢ τοῦ
θαύματος, πράγματι τὰ ἀποτελέσματα τῆς μητέρας μου βγῆκαν καθαρὰ καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια γλίτωσε
τὸ χειρουργεῖο. Ἐγώ, ἂν καὶ γιὰ πολὺ καιρὸ εἶχα «κολλήσει» μὲ αὐτὴ
τὴν πέτρα καὶ γιατί μοῦ φανερώθηκε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, καὶ ποῦ εἶναι
αὐτό, ἂν ὑπάρχει κ.λ.π. Ὡστόσο, ἐπειδὴ τότε τὸ ἴντερνετ ἦταν ἀκόμη
περιορισμένο, οὔτε καν κινητὸ εἶχα,
δὲν βρῆκα κάπου κάποιο στοιχεῖο,
πέρα ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Μυτιλήνης, κι’ ἔτσι γιὰ πολλὰ χρόνια τὸ ἄφησα. Τὸ 2013 κι’ ἐνῶ εἶχαν μεσολαβήσει πολλὰ καὶ στὴ δική μου ζωή, πηγαίνω μὲ 3 φίλες μου στὴν Μυτιλήνη νὰ προσκυνήσουμε τὴν χάρη
τῶν Ἁγίων. Ὅταν φτάσαμε στὸ μοναστήρι, κι’ ἐνῶ εἶχα ἀπέραντη χαρὰ ποὺ εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα νὰ δῶ ἀπὸ
κοντὰ ποῦ μαρτύρησαν οἱ Ἅγιοί
μας, ξαφνικὰ ἐνίωσα ἕνα ἀνεξήγητο
κενό, σὰν νὰ μὴν ἦταν ἐκεῖ τὸ σημεῖο ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ, πολὺ παράξενο συναίσθημα, σὰν νὰ μὴν εὐχαριστήθηκα, ἔνιωθα μεγάλο βάρος
γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὸ εἶπα τότε σὲ κανέναν. Εἶχαν περάσει καὶ 14 χρόνια,
σκέφτηκα, καὶ ἴσως εἶναι λογικό.
Κι’ ἔτσι τὸ ἔκλεισα τὸ θέμα αὐτό.
Μόνο ποὺ δὲν εἶχε κλείσει γιὰ τὸν
Ἅγιο Ραφαήλ. Πρὶν τρεῖς περίπου
μῆνες ἤμουν στὸ σπίτι μου καὶ διάβαζα κάτι χριστιανικὸ στὸ διαδίκτυο. Ἀπὸ κάτω μοῦ ἐμφάνισε «Νέο
θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω
Σούλι». Πρώτη φορὰ ἄκουγα αὐτὸ
τὸ μέρος. ∆ιαβάζω τὸ θαῦμα ποὺ
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
λοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ μᾶς βοηθήσει. Τὴν ἑβδομάδα ποὺ περιμέναμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων ἔγινε τὸ θαῦμα, ποὺ δὲν θὰ ξεχάσω ποτέ. Ἐπιστρέφω ἕνα μεσημέρι
ἀπὸ τὰ ΤΕΙ στὸ δωμάτιό μου καὶ
μόλις εἶχε φτάσει ἡ συγκάτοικός
μου. Συνεννοούμαστε νὰ πᾶμε στὴ
Λέσχη γιὰ φαγητὸ ὅπως κάθε μέρα
κι’ ἐκείνη μπαίνει γιὰ λίγα λεπτὰ
στὸ μπάνιο. Ἐγώ, ξαπλώνω στὸ
κρεβάτι μου, πρόχειρα, χωρὶς νὰ βάλω τὰ πόδια μου ἐπάνω καὶ χωρὶς
νὰ βγάλω τὰ παπούτσια μου. Τότε
εἶναι σὰν νὰ ἀποκοιμᾶμαι καὶ νὰ μεταφέρομαι
κάπου ἀλλοῦ – σημειωταῖον, δὲν κοιμόμουν –.
Βλέπω, λοιπόν, ὅτι εἶμαι σὲ ἕνα βουνὸ ἢ λόφο μὲ χαμηλὴ βλάστηση
– λίγο γρασίδι μὲ διάσπαρτες λευκὲς μαργαρίτες. Ἐγὼ καθόμουν
κάτω στὰ χόρτα σκυφτὴ καὶ λυπημένη. Εἶχε
ἀπέραντη ἡσυχία καὶ
ξαφνικὰ ἀκούω κάποιος νὰ μὲ πλησιάζει ἀπαλά. Γυρίζω στὰ δεξιά
μου νὰ δῶ καὶ τί νὰ δῶ!
Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ὁλοζώντανος, μὲ
μαῦρα ράσα σὰν καλόγηρος νὰ
βγαίνει, νὰ ξεπροβάλλει πίσω ἀπὸ
μία τεράστια πέτρα ψηλότερη ἀπὸ
ἐκεῖνον λίγο, κι’ ἔρχεται ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὸ μέρος μου μ’ ἕνα γαλήνιο, ἀλλὰ σοβαρὸ ὕφος καὶ κρατάει
στὰ χέρια του ὁλόλευκα χαρτιά,
σὰν αὐτὰ ποὺ γράφουν οἱ γιατροὶ
τὰ πορίσματα στὶς μαγνητικὲς καὶ
ἀξονικὲς τομογραφίες. Τὰ χαρτιὰ
αὐτὰ μὲ πλησίασε, μοῦ τὰ ἔδειξε ὅτι
εἶναι καθαρά, δὲν γράφουν τίποτε

Θεσσαλονίκη 19 Ἰουνίου 2016
Τῆς Πεντηκοστῆς
Ἅγιέ μου Ραφαὴλ ἦρθε ἡ εὐλογημένη ὥρα νὰ ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ μὲ τὴ
σειρά μου, ὅπως τόσοι ἄλλοι ἄνθρωποι, ὅτι εἶσαι ζωντανὸς καὶ μᾶς
ἀκοῦς ὅταν προσευχόμαστε. Ἀδελφοί μου, θὰ σᾶς περιγράψω τὸ θαῦμα ποὺ ἔζησα. Τὸ 1998 ἦταν ἡ χρονιὰ ποὺ ἔδωσα πανελλαδικὲς ἐξετάσεις καὶ πέρασα στὰ ΤΕΙ τῆς Θεσσαλονίκης. 3 μῆνες μετὰ ἔγινα δεκτὴ
στὴ φοιτητικὴ ἑστία τῶν ΤΕΙ. Ὁ κανονισμὸς τῆς ἑστίας ἦταν οἱ φοιτητὲς / -τριες
νὰ διαμένουν δυὸ μαζὶ
σὲ ἕνα ὑπνοδωμάτιο,
μὲ μπάνιο. Ἔτσι καὶ ἔγινε. Ἡ συγκάτοικός
μου, εἶχα τὴν εὐλογία,
νὰ πιστεύει πολὺ στὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ στὸν
Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ἐγὼ μέχρι τότε δὲν γνώριζα τίποτα γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ξεκινήσαμε μαζὶ νὰ στέλνουμε
γράμματα στὴν Ἡγουμένη Εὐγενία Κλειδαρὰ κι’ ἐκείνη μᾶς ἔστελνε βιβλία μὲ τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων.
Τὸ σημαντικότερο ὅμως ἦταν ὅτι
κάθε Τρίτη ἀπόγευμα πηγαίναμε
στὴν Παράκληση τῶν Ἁγίων στὸ
ναό Τους, στὰ Μετέωρα Θεσσαλονίκης. Πέρασε ἔτσι ἕνας χρόνος καὶ
τὸν χειμώνα τοῦ 1999 ἡ μητέρα μου
εἶχε ἕνα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα
στὴν σπονδυλικὴ στήλη (αὐχένας +
μέση) καὶ περιμέναμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων. Γι’ αὐτὸ καὶ
γιὰ ἄλλους λόγους ἐγὼ ἤμουν πολὺ
πεσμένη καὶ ἀγχωμένη καὶ παρακα-
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διωγμοὺς κατὰ τῶν Χριστιανῶν.
Καὶ στὶς χῶρες τῆς Νότιας καὶ Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καὶ Ἄπω Ἀνατολῆς διώκονται οἱ Χριστιανοί. Ἡ
Βόρεια Κορέα θεωρεῖ τοὺς Χριστιανοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ τὸ πολίτευμα. Ἑβδομήντα χιλιάδες περίπου
Χριστιανοὶ κρατοῦνται σὲ στρατόπεδα ἐργασίας. Καὶ ὑφίστανται φρικτὰ μαρτύρια καὶ ἐκτελέσεις. Στὶς
Μαλδίβες, στὸ Μπαγκλαντές, στὴν
Ἰνδονησία, δὲν τιμωροῦνται τὰ ἐγκλήματα τῶν μουσουλμάνων κατὰ
τῆς περιουσίας τῶν Χριστιανῶν.
Στις Φιλιππίνες 120.000 χριστιανοὶ
ἔχασαν κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τὴ ζωή τους ἀπὸ μουσουλμανικὲς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ
500.000 ἐγκατέλειψαν τὴ χώρα. Ἔγιναν πρόσφυγες.
Στὴν Κίνα οἱ Χριστιανοὶ λατρεύουν τὸ Θεὸ σὲ κατακόμβες, γιατί
ἀλλοῦ κινδυνεύουν νὰ ξυλοκοπηθοῦν καὶ νὰ φυλακιστοῦν. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει
καὶ στὸ Βιετνάμ. Στὴν Ἰνδία ἐξτρεμιστικοὶ ὀργανισμοὶ Ἰνδουιστῶν
ταλαιπωροῦν τὰ 23-24 ἑκατομμύρια
Χριστιανῶν. Στὴν Drissa Ἰνδουιστὲς ἐξτρεμιστὲς ἐξεγέρθηκαν, γιὰ
νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς Χριστιανούς. Πολλοὺς τραυμάτισαν καὶ θανάτωσαν. Κάηκαν 4.000 σπίτια Χριστιανῶν καὶ 400 χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Στὴν Τουρκία οἱ Χριστιανοὶ ἐσφάγησαν μέσα σὲ χριστιανικὸ
ἐκδοτικὸ οἶκο. Οἱ (φανεροὶ) χριστιανοὶ στὴν Τουρκία σήμερα εἶναι
λιγότεροι ἀπὸ τὸ 1% ἐνῶ τὸ 1900 ἦταν τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ. Καὶ
στόχος τῆς χώρας εἶναι ἡ ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώ-

ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
∆ΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
(Συνέχεια από την 1η σελίδα)
… καταδικάστηκε σὲ θάνατο ἐπειδὴ
ἔγινε Χριστιανός. Στὸ Πακιστᾶν μὲ
τὸ νόμο «περὶ Βλασφημίας» τοῦ
1986 μποροῦν νὰ κατηγοροῦν τοὺς
Χριστιανοὺς γιὰ προσβολὴ τοῦ Ἰσλάμ, χωρὶς νὰ παρουσιάζουν κάν
μάρτυρες καὶ ἀποδείξεις. Οἱ πιέσεις
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα 700 περίπου
Χριστιανὲς κοπέλες νὰ προσχωροῦν
κάθε χρόνο ἀναγκαστικὰ στὸ Ἰσλάμ. Στὸ Ἀφγανιστᾶν θεωρεῖται ἔγκλημα ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ.
Στὴν Ἀλγερία ὁ πρόσφατος νόμος
«περὶ βλασφημίας» αὔξησε τὸν ἀριθμὸ τῶν κρυπτοχρι σ τι α νῶ ν κ αὶ
μείωσε τὸν ἀριθμὸ
τῶν Χριστιανῶν
σὲ 11.000. Στὸ Νότιο Σουδᾶν οἱ
Χριστιανοὶ πέφτουν θύματα τοῦ
… δουλεμπορίου.
Στὴ Νιγηρία τὰ 27
ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ἐξοντώνονται καθημερινὰ ἀπὸ ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν. Στὴ Σομαλία οἱ πέντε χιλιάδες περίπου Χριστιανοὶ (τὸ 19%
τοῦ πληθυσμοῦ) ἀντιμετωπίζουν τὶς
προθέσεις τῶν ἐξτρεμιστῶν νὰ τοὺς
ἐξαφανίσουν τελείως. Στὴ Ζαντιβάρη (τμῆμα τῆς Τανζανίας) οἱ χριστιανοὶ ἀναγκάζονται βιαίως σὲ ἐξισλαμισμό. ∆ὲν ἔχουν δικαίωμα
στὴν ἐργασία. ∆ὲν τοὺς ἐπιτρέπεται
ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Χριστιανὸς καταδικάστηκε σὲ φυλάκιση ὀκτὼ μηνῶν, ἐπειδὴ ἀνακάλυψαν στὸ σπίτι του τὴν Ἁγία Γραφή.
Στὴν Ἀραβικὴ Χερσόνησο ὁ Χριστιανισμὸς ἀπαγορεύεται. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔρχεται τρίτη στοὺς
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πης κατὰ τὶς δηλώσεις Τουργκοὺτ
Ὀζὰλ καὶ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Ὅλα
αὐτὰ καταδεικνύουν πόσο δυσχερὴς εἶναι ἡ θέση τῶν Χριστιαν ῶν
σήμερα. Στὸν 21ο αἰώνα. Ὑφίστανται καὶ σήμερα ἐξαιτίας τῆς πίστης
τους στὸ
ὸ Χριστὸ κοινωνικοὺς ἀποκλεισμούς, διώξεις καὶ θανατώσεις.
Βασανίζονται γιὰ τὸ Χριστό, ὅπως
καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί. ∆ὲν παρατίθενται τὰ στοιχεῖα αὐτὰ γιὰ νὰ
προκαλέσουν ὀργή, μίσος καὶ ἐκδίκηση κατὰ τῶν διωκτῶν. Γιατί δὲν
εἶναι αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πνεῦμα ἀγάπης καὶ θυσίας
πρὸς ὅλους. Ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς. Παρατίθενται πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας. (Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου .
Ὀρθόδ. Τύπος, 27/5/16, σελίς 4).
Σχόλιο Εἶναι σημ αντικὸ οἱ ἀρχὲς
Σχόλιο:
ποὺ διαπότισαν τὴ χριστιανικὴ κοινωνία μας μὲ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας νὰ παρα μείνουν καὶ νὰ
προστατευθοῦν, δ ιότι ἀλλιῶς στὸ
μέλλον, ἴσως νὰ προστεθεῖ στὰ ἀνωτέρω στατιστικὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα.

ΕΟΡΤΗ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 77)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ἰούλιος-Αὔγουστος 2016

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
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ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
χρόνο γιὰ τὸ «ἔγκλημά» τους νὰ πιὉ κλῆρος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὁ
στεύουν στὸν Χριστό… Οἱ πιὸ μεγάδιωγμὸς καὶ τὸ μαρτύριο. Τὸ προεῖλες διώξεις τῶν Χριστιανῶν παραπε τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Χριστοῦ:
τηροῦνται στὶς μουσουλμανικὲς χῶ«Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουρες… Ἀκολουθοῦν οἱ διώξεις στὶς
σιν» (Ἰω.12-20). Τρεῖς αἰῶνες κράἸνδουιστικὲς χῶρες καὶ μετὰ σὲ ἄλτησαν οἱ σκληροὶ διωγμοὶ τῶν Ρωλες χῶρες. Συμφώνως πρὸς τὸ περιομαίων αὐτοκρατόρων. Στὴν διάρδικὸ «Ἱεραποστολικὸς Ταχυδρόκειά τους ἔχυσαν τὸ αἷμα τους ἕνδεμος»: Στὴ Συρία ξεκληρίζονται οἱ
κα ἑκατομμύρια Χριστιανοί. Ἀλλὰ
Χριστιανοί. Οἱ τζαμαὰρ (ὁμάδες ἐξκαὶ στοὺς κατοπινοὺς αἰῶνες δὲν ἔτρεμιστῶν) τοὺς δολοφονοῦν. (Πρόλειψαν οἱ διωγμοί, οἱ φυλακίσεις, οἱ
σφατα ἔγινε
ἐξορίες, τὰ
καὶ πάλι προπαντοειδῆ
σκλητήριο
μαρτύρια τῶν
γιὰ σφαγὲς
Χριστιανῶν
Χριστιανῶν).
ἀπὸ τοὺς αἱΣτὴ Λιβύη ἐρετικοὺς καὶ
κτοπίζονται
ὅλες τὶς ἀντίοἱ Χρι σ τι α θεες δυνάμεις.
νοί, σὲ σημεῖο
Φρικτοὶ καὶ
ποὺ τὸ 75%
ἀποτρόπαιοι
τοῦ χριστιανιἦταν οἱ διωγκοῦ πληθυμοὶ τῶν Χρισμοῦ νὰ ἔχει ἐγκαταλείψει τὴ χώρα.
στιανῶν καὶ στὴν μακρὰ περίοδο
Στὸ Ἰράκ, τὰ 9/10 τῶν Χριστιανῶν
τῆς ὀθωμανοκρατίας, ποὺ ἀκολούἐγκατέλειψαν τὴ χώρα. Πῆραν τὸ
θησε τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου. Ὅδρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Καὶ ὅσοι
σοι μαρτύρησαν τότε ὀνομάσθηκαν
παραμένουν, ζοῦν μὲ τὸ φόβο τῶν
Νεομάρτυρες. Καὶ σήμερα στὸν 21ο
ἀπαγωγῶν καὶ τῶν φόνων. Στὸ Ἰαἰώνα, οἱ Χριστιανοὶ δὲν γνωρίζουν
ρᾶν οἱ 500.000 Χριστιανοὶ ὑφίσταἀνάπαυση καὶ ἡσυχία. ∆ιώκονται
νται διακρίσεις σὲ βάρος τους. Εἶναι
ἀνελέητα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Λέγεχαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ
ται πὼς τὸ 75% τῶν θρησκευτικῶν
Γιοσὲφ Νανταρχάνι, ποὺ τὸ 2012 …
διωγμῶν στὸν κόσμο ἀφορᾶ Χρι(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)
στιανοὺς ποὺ σκοτώνονται κάθε
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ἐπί τῇ 2α - ἐν ὁράματι - ἐμφανίσει
τῶν Ἁγίων, δεικνυόντων τὸν ἀκριβὴ
τόπο ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ Αὐτῶν
εἰς βραχώδη τόπον τοῦ Ἄ. Σουλίου
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7 .30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 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
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.

