Ρῶσοι!». «Ἤδη πολλοὶ συµπολίτες
µου εἶναι ἐξοργισµένοι µὲ τὴν συµπεριφορὰ τοὺς (τῶν παράνοµων
µεταναστῶν)», συµπλήρωσε ὁ ∆ήµαρχος κ. Σοµπυάνιν.

Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν µπορεῖ
νὰ παίρνει χρήµατα ἀπὸ ὁποιονδήποτε! ∆ιότι µπορεῖ αὐτὰ νὰ γίνουν
δούρειος ἵππος καὶ θηλειὰ καὶ µέσο
ἐκβιασµοῦ!!! (Βλέπετε τί τραβάει ὅλη
ἡ Ἑλλάδα) ∆ὲν µποροῦµε νὰ δεχόµαστε δωρεὲς ἀπὸ αἱρετικοὺς ἢ
ἀντιχριστιανικοὺς φορεῖς, ἀκόµα
καὶ ἂν τὰ χρήµατα πρόκειται νὰ
χρησιµοποιηθοῦν γιὰ θεάρεστο σκοπό. ∆ιότι ἔτσι εἶναι σὰν νὰ πιστεύουµε ὅτι ὁ Θεός µας ἔχει ἀνάγκη τοῦ
πονηροῦ γιὰ νὰ πετύχει τοὺς στοχους Του. Ὁ Χριστὸς ὅµως, δὲν ζητάει ἀπὸ ἐµᾶς οὔτε µεγάλα κτίρια,
οὔτε κὰν φιλανθρωπικὸ ἔργο. Μᾶς
ζητάει νὰ Τοῦ δώσουµε τὴν καρδιά
µας καὶ νὰ ἁγιασθοῦµε καὶ τότε, µὲ
τὴ Χάρη Του, ἀπὸ ἄλλο πνευµατικὸ
ὕψος, θὰ κάνουµε τὰ πάντα: ἀβίαστα, ὀρθόδοξα, τιµηµένα καὶ εὐλογηµένα. Καὶ ἡ ἄνωθεν εὐλογία θὰ
πολλαπλασιάζει τοὺς καρποὺς τῶν
ἔργων µας. Ἀµήν. Γένοιτο.

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ
Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ὅποιοι ἀδελφοὶ ἐπιθυµοῦν νὰ
ἀναλάβουν τὴν Ἁγιογράφηση
ιογράφηση κάποιου Ἁγίου ἢ Ἁγίας µποροῦν νὰ
ἀπευθύνονται στὸ τηλ. 22940-61151.
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
(Συνέχεια από την 7η σελίδα)
… Ἁγιορεῖτες πατέρες νὰ στέκονται
στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Καὶ νὰ
προσέχουν πάρα πολὺ µὲ τὶς ἐπιχορηγήσεις ποὺ λαµβάνουν οἱ Ἱερὲς
Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξ’ Εὐρώπης, διότι ἂν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐπρ οδόθη διὰ ὀλίγα ἀργύρια, τό τε
τὰ πολλὰ ἀργύρια εἶναι µεγάλος
πειρασµός. Χρειάζεται λοιπὸν πολὺ
µεγάλη προσοχὴ καὶ διάκριση: Ὁ

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 7.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆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, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ἰούλιος 2013

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ
Ἡ πίστις, ἀγαπητοί µου, ἔχει στενὴ
σχέσι µὲ τὴ ζωή. Ὅπως πιστεύει κανείς, ἔτσι ὁµιλεῖ, ἔτσι σκέπτεται.
Μοιάζει ἡ πίστι µὲ τὴν πυξίδα τοῦ
πλοίου. Ὅπου δείχνει ἡ πυξίδα, ἐκεῖ
θὰ µετακινηθῆ τὸ πλοῖο. ∆είχνει σωστὰ ἡ πυξίδα; τὸ πλοῖο φθάνει στὸ
λιµάνι. ∆είχνει λάθος ἡ πυξίδα; τὸ
πλοῖο δὲν βρίσκει τὸν προορισµό
του. Ὅλη ἡ καθηµερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στηρίζεται στὴν πίστι. Βγαίνεις π.χ. ἀπὸ τὸ σπίτι σου τὸ πρωὶ
πιστεύοντας ὅτι
θὰ τελειώσης µὲ ἐπιτυχία τὶς δουλειές σου καὶ θὰ
ἐπιστρέψης µὲ τὸ
καλό. Φεύγεις γιὰ
ταξίδι πιστεύοντας, ὅτι θὰ γυρίσης γερὸς κοντὰ
στοὺς οἰκείους
σου. Ἀλλ’ ἀφοῦ στὴν καθ η µερινὴ
πρακτικὴ ζωὴ ὅλα στηρίζονται στὴν
πίστι, πολὺ περισσότερο στὴν πνευµατικὴ σφαίρα, στὴ θρησκεία. Βαδίζουµε µὲ τὴν πίστι. Στὴ θρησκευτική
µας ζωή, στὴν πορεία δηλαδὴ πρὸς
τὸν Θεὸ καὶ τὸν οὐρανό, τὸν πρῶτο
λόγο ἔχει ἡ πίστι. Μία µόνο ἀληθινὴ
θρησκεία ὑπάρχει. Καὶ εἶναι ἀληθινή, διότι δὲν τὴν ἐπινόησε καὶ δὲν
τὴν ἀνεκάλυψε ὁ ἄνθρωπος µόνος
του, ἀλλὰ τοῦ τὴν ἀπεκάλυψε ὁ ἴ-
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ΟΜΟΛΟΓΙΑ
διος ὁ Θεός. Καὶ εἶναι µία καὶ µοναδικὴ διότι µία καὶ µοναδικὴ εἶναι ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ πραγµατικότητα. Πιστεύει κάποιος Ὀρθόδοξα; Πρέπει
νὰ ἔχει Ὀρθοδοξία στὴν πίστι, ἀλλὰ
καὶ ὀρθοπραξία στὴ ζωή. Μέσα
στὴν ὀρθοπραξία εἶναι ἡ ὁµολογία
τῆς πίστεως. Τί θὰ πῆ ὁµολογία; Θὰ
πῆ, αὐτὸ ποὺ πιστεύης νὰ µὴν τὸ
κρατᾶς µυστικὸ ἐντός σου, ἀλλὰ νὰ
τὸ φανερώνης καὶ στοὺς ἄλλους γύρω σου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει
(Ρώµ. 10,10) «Γιὰ
νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος πρέπει µὲ τὴν
καρδιά του νὰ πιστέψη τὸ Χριστό,
µὲ τὸ στόµα του
δέ, νὰ τὸν ὁµολογήση». Θὰ ρωτήση
τώρα κάποιος. Καὶ
σὲ ποιὲς περιπτώσεις καλούµεθα νὰ ὁµολογήσουµε
τὸ Χριστό; Ὁµολογοῦµε τὸ Χριστὸ
ὁσάκις προσβάλλεται ἡ πίστις µας.
Ἀκούσθηκε εἰρωνεία καὶ χλεύη εἰς
βάρος τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου; Ἐξαπέλυσε κάποιος ἐπίθεσι κατὰ τῶν θεσµῶν τῆς Ἐκκλησίας; ∆ιαδίδονται πεπλανηµένες καὶ αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ παρασύρονται
οἱ ἀδύνατοι; Ἀκούγονται ὕβρεις κατὰ τῶν θείων, βλασφηµίες κατὰ τοῦ
ὀνόµατος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγί-

ας, τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων; Σὲ
ὅλες αὐτές, ἀνοίγει τὸ στόµα µὲ
θάρρος καὶ παρρησία. Εἴτε δηµοσιεύµατα στὸν τύπο, εἴτε ταινίες στὴν
ὀθόνη, εἴτε νοµοθετήµατα στὴ Βουλή, δὲν ἀδιαφορεῖ, δὲν µπορεῖ καὶ
δὲν ἀνέχεται νὰ ἀδιαφορήση, δίδει
τὸ παρόν. Ἀλλοίµονο ἂν ὁ χριστιανὸς σιωπήση, σιωπήση λόγω δειλίας. Οἱ γενναῖοι, ὅσο καὶ ἂν ὁ κόσµος εἰρωνεύεται καὶ περιφρονῆ,
τολµοῦν καὶ ὁµολογοῦν. Ὁµολογία
Χριστοῦ εἶναι τὸ νὰ κάνη ὁ πιστὸς
τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ, ὅταν περνᾶ
ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Ὁµολογία
εἶναι τὸ νὰ µὴ γελάση µὲ ἀσεβὲς εὐφυολόγηµα ἢ νὰ µὴ συµµετάσχη σὲ
πειράγµατα καὶ ἀστεῖα εἰς βάρος
ἑνὸς ἀθώου. Ὁµολογία εἶναι τὸ νὰ
ἀρνηθῆ σήµερα ἡ νέα νὰ φορέσει
παντελόνι ἢ νὰ ἐµφανίζεται ἡµίγυµνη στὸν ἱερὸ ναό. Ὁµολογία εἶναι
γιὰ τὸ χριστιανὸ νέο τὸ νὰ διατηρῆ
σήµερα ἐν µέσῳ τῶν συνοµηλίκων
του τὸ λεξιλόγιό του καθαρὸ ἀπὸ
χυδαῖες λέξεις καὶ ἐκφράσεις. Ὁµολογία ἀκόµη εἶναι τὸ νὰ µὴ ἀποφεύγουν οἱ σύζυγοι τὴν εὐλογηµένη τεκνογονία καὶ νὰ µὴ θανατώνουν τὰ
ἔµβρυα µὲ τὶς αἱµοσταγεῖς ἐκτρώσεις. Ἀγαπητοί µου. Ἡ Ἁγία Γραφὴ
λέει ὅτι ἡ πίστις ἂν δὲν ἔχει ἔργα
εἶναι νεκρὰ (Ἰακ. 2,17). Ἕνα δὲ ἀπὸ
τὰ ἔργα, ποὺ κάνουν τὴν πίστι ζωντανὴ εἶναι ἡ ὁµολογία. Γιὰ ἄλλες
ἐντολὲς ἴσως προβάλλουν οἱ πολλοὶ
δυσκολίες. Γιὰ τὴν ἐλεηµοσύνη λ.χ.
ἴσως προφασισθοῦν, ὅτι δὲν ἔχουν
χρήµατα. Καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς ὅµως
µπορεῖ νὰ ὁµολογήση τὸ Χριστό.
Μᾶς χρειάζεται µόνο παρρησία,
θάρρος λόγου δηλαδὴ καὶ προσεκτικὴ µελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
(Στὴ φωτογραφία τῆς 1ης σελίδας
βλέπουµε τὸν παγκοσµίου φήµης ἠθοποιὸ Jonathan Jackson νὰ κάνει

ὀρθόδοξα τὸν Σταυρό του καὶ νὰ
εὐχαριστεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς ἀπονοµῆς τῶν Βραβείων Emmy µπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ
βλέµµα ἑκατοµµυρίων τηλεθεατῶν.
Στὸ τέλος µάλιστα τῆς σύντοµης ὁµιλίας του εὐχαριστεῖ θερµὰ τοὺς
Ἁγιορεῖτες µοναχοὺς ποὺ προσεύχονται γιὰ ὅλο τὸν κόσµο. Αὐτὴ κι
ἂν εἶναι ὁµολογία πίστεως!)

τους στὴν πίστη στρέφεται κατὰ τῆς
εὐηµερίας τοῦ λαοῦ». Σύµφωνα µὲ
τὶς µαρτυρίες, ὅσων εἶδαν τὴ φρικτὴ
ἐκτέλεσή τους, ὁδηγήθηκαν σὲ δασῶδες µέρος ἀπὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασµα. Ξεχώριζαν ἕνα-ἕνα, τὸν ἔστηναν ἀπέναντι ἀπὸ τοὺς σκοπευτὲς καὶ τὸν ρωτοῦσαν: «ὑπάρχει Θεός;» περιµένοντας νὰ ἀκούσουν τὸ
«ὄχι» προκειµένου νὰ τοῦ χαρίσουν
τὴ ζωή. Ὅταν ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε
«Ναί» τὸν πυροβολοῦσαν ἐνώπιον
τῶν ἑποµένων µελλοθανάτων γιὰ
ἐκφοβισµό. Καὶ οἱ ἑξήντα ἀπάντησαν «ναί» καὶ στεφανώθηκαν µὲ τὸ
ἁµαράντινο στέφανο τοῦ µαρτυρίου.

ὕβρεις πρὸς τοὺς µοναχούς. Στὴν
ὑπόθεση παρενέβη τὸ Ἑλληνικὸ Γενικὸ Προξενεῖο στὴν Ἱερουσαλὴµ ὅπως καὶ ὁ ∆ῆµος τῆς πόλης µὲ τὶς
ἀστυνοµικὲς ἀρχὲς νὰ ἀποµακρύνουν τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ τὸ Ἑλληνορθόδοξο παρεκκλήσι µετὰ ἀπὸ
δυὸ ὧρες.
Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

ΤΟ ΣΟΦΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Μία µέρα, ἐκεῖ ποὺ
ὁ µεγάλος ἀρχαῖος
Ἕλληνας φιλόσοφος Σωκράτης ἔκανε τὴ βόλτα του
στὴν Ἀκρόπολη,
συνάντησε κάποιον γνωστό του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι ἔχει νὰ τοῦ πεῖ κάτι πολὺ σηµαντι κὸ ποὺ ἄκουσε γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς µαθητές του. Ὁ Σωκράτης τοῦ εἶπε ὅτι θὰ ἤθελε, πρὶν
τοῦ πεῖ τί εἶχε ἀκούσει, νὰ κάνουν
τὴ δοκιµὴ τῆς «τριπλῆς διύλισης».
Τριπλὴ διύλιση; ρώτησε µὲ ἀπορία
ὁ γνωστός του. Ναί, πρίν µοῦ πεῖς τί
ἄκουσες γιὰ τὸ µαθητή µου θὰ ἤθελα νὰ κάτσουµε γιὰ ἕνα λεπτὸ νὰ
φιλτράρουµε αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ
µοῦ πεῖς. Τὸ πρῶτο φίλτρο εἶναι αὐτὸ τῆς ἀλήθειας. Εἶσαι λοιπὸν ἐντελῶς σίγουρος ὅτι αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ µοῦ πεῖς εἶναι ἀλήθεια; «Ἔ…
ὄχι ἀκριβῶς, ἁπλὰ τὸ ἄκουσα ὅµως
καὶ …». Μάλιστα, ἄρα δὲν ἔχεις ἰδέα
ἂν αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ µοῦ πεῖς εἶναι
ἀλήθεια ἢ ψέµατα. Ἂς δοκιµάσουµε
τώρα τὸ δεύτερο φίλτρο, αὐτὸ τῆς
καλοσύνης. Αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ
µοῦ πεῖς γιὰ τὸν µαθητή µου εἶναι
κάτι καλό; «Καλό; Ὄχι, τὸ ἀντίθετο
µᾶλλον…». Ἄρα, συνέχισε ὁ Σωκράτης, θέλεις νὰ πεῖς κάτι κακὸ γιὰ τὸ
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∆ΙΟΓΕΝΗΣ
Σχεδὸν ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα πέρασε ἀπὸ τότε ποὺ τὸ κόκκινο (ἀπὸ
τὸ αἷµα ἑκατοµµυρίων ἀθώων) φασιστικὸ καθεστὼς στὴ Ρωσία κατέρρευσε ἐν µιᾷ νυκτί. Τὰ περισσότερα
θύµατα τοῦ ἀθεϊστικοῦ µαρξιστικοῦ
καθεστῶτος προῆλθαν ἀπὸ τοὺς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
δὲν ἔσκυψαν δουλικὰ τὸ κεφάλι
στὰ ἐρυθρὰ τέρατα καὶ δὲ συµβιβάστηκαν µὲ τὰ ἀθεϊστικὰ δόγµατά
τους ὅτι δῆθεν ἡ πίστη στὸ Θεὸ εἶναι ψυχασθένεια. Στὴν ἀχανῆ ρωσικὴ χώρα ἀνακαλύπτονται συνεχῶς
χῶροι ὁµαδικῶν ἐκτελέσεων ἀθώων, οἱ ὁποῖοι ἐπέµεναν νὰ δηλώνουν πιστοὶ Χριστιανοί. Πρόσφατα
ὑποδείχτηκε τόπος κοντὰ στὸ Ἰρκούτσκ, στὴ Σιβηρία, ὅπου ἐκτελέστηκαν ἑξήντα Ὀρθόδοξοι κληρικοί, διότι ἀρνήθηκαν νὰ ἀποσχηµατισθοῦν καὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη
τους. Οἱ ἅγιοι αὐτοὶ Ἱεροµάρτυρες,
συνελήφθησαν στὰ 1933 ἀπὸ τὶς σοβιετικὲς ἀρχὲς µὲ τὴν κατηγορία τῶν
«ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ», διότι κατ’ αὐτοὺς «ἡ πίστη στὸ Θεὸ ἀναστέλλει
τὴν πρόοδο» καὶ ἄρα «ἡ ἐµµονή

Ὁ ∆ιογένης ζητοῦσε ἐλεηµοσύνη ἀπὸ ἕνα ἄγαλµα καὶ ὅταν τὸν ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο ἀπάντησε: «Ἐξασκοῦµαι στὸ νὰ µὴν ἀπογοητεύοµαι ἀπὸ τὴν ἀναισθησία
τῶν ἀνθρώπων».
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Πληροφορήθηκε ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ
κάποιον ὅτι µερικοὶ τὸν ἔβριζαν καὶ
ἐκεῖνος ἀπάντησε «Καθόλου δὲν µὲ
νοιάζει. Ὅταν εἶµαι ἀπῶν, δέχοµαι
ἀκόµα καὶ νὰ µὲ µαστιγώνουν».
ΕΞΑΙ ΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜ ΕΝΟ

Στοὺς ∆ηµάρχους Ἀθηνῶν κ΄ Θεσ/νίκης

Κάθετα ἀντίθετος ἐµφανίστηκε σὲ
συνέντευξή του, ὁ ∆ήµαρχος τῆς
Μόσχας, στὴν προοπτικὴ κατάσκευῆς τζαµιῶν στὴν πόλη. «∆ὲν θὰ
χτιστεῖ οὔτε ἕνα! Αὐτοὶ ποὺ τὸ «ἀπαιτοῦν», εἶναι παράνοµοι καὶ δὲν
ἔχουν σχέση µὲ τὴ Ρωσικὴ κουλτούρα! ∆ὲν θὰ χτίσουµε τζαµιὰ γιὰ ἀνθρώπους, ποὺ βρίσκονται στὴ Μόσχα παράνοµα!». «∆ὲν µπορεῖ κάποιος, ποὺ δὲν εἶναι κὰν Ρῶσος νὰ
ἔχει ἀπαιτήσεις ποὺ πληρώνουν οἱ
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ος χρηµατοδότης τῶν «FEMEN» εἶναι ὁ ἐπίσης ἑβραϊκῆς καταγωγῆς
Οὐκρανὸς ἐκδότης Jed Sunden. «Ἐπιβεβαιώνω ὅτι δίνω χρήµατα στὶς
Femen» εἶπε ὁ Sunden. «∆ὲν θὰ ἀναφέρω τὸ ποσό. Μετὰ τὴ συνάντηση
µὲ τὴν Hutsol ἤµουν ἐντυπωσιασµένος µὲ τὶς ἰδέες της καὶ ἔγινα ὑποστηρικτής… πιστεύω ὅτι εἶναι σηµαντικὸ νὰ δώσω σὲ αὐτὴν καὶ ὁµάδες
σὰν τὴ δική της, τὴν ὑποστήριξη».
∆ὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο πὼς τὸ
«κίνηµα» αὐτὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν
Οὐκρανία.

γµατοποιήθηκε κατεδάφιση ἐκκλησίας στὴν περιοχή τους, προσκοµίζοντας µάλιστα καὶ τὸ ἀπαραίτητο
φωτογραφικὸ ὑλικό. Κάτοικοι τοῦ
χ ωριοῦ Ὀτζὰκ εἶχαν προσφύγ ει
στὴν ∆ιεύθυνση Μουσείων ζητώντας νὰ τεθεῖ ὑπὸ προστασία ἡ 400
ἐτῶν ἐκκλησία. Τὴν ἴδια στιγµή,
στὴν Ἑλλάδα πραγµατοποιοῦνται
ἀνεγέρσεις νέων τζαµιῶν στὴ Θράκη. Μέχρι στιγµῆς δὲν ἔχει ὑπάρξει
καµία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
πλευρὰ καὶ τὸ ἁρµόδιο ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν» (Ὀρθόδοξος Τύπος,
7-6-2013, σελὶς 5)
ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ
«ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ FEMEN»;

ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

Τὸ «κίνηµα τῶν FEMEN» εἶναι ὁµάδες «ἀκτιβιστριών» νεαρῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖες θέλοντας νὰ διαµαρτυρηθοῦν γιὰ κάποια κακῶς ἔχοντα, σύµφωνα µὲ τὴ δική τους ἀντίληψη, «τσιτσιδώνονται» ἐνώπιον
ἐπισήµων προσώπων, γράφοντας
στὸ γυµνὸ σῶµα τους τὰ συνθήµατά
τους. Ὁ «ἰδεολογικός» τους προσανατολισµὸς εἶναι ἡ κατάρριψη τῆς
παραδεδοµένης ἠθικῆς. Κύρια ἐπιδίωξή τους ἡ σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση καὶ ἰδιαίτερα τῆς ὁµοφυλοφιλίας, χάρις στὴν ὁποία ἐπιχειροῦν
τὶς περισσότερες (γυµνές) ἐπιθέσεις
τους. Πολλοὶ θεώρησαν πὼς τὸ «κίνηµα» αὐτὸ εἶναι µία αὐθόρµητη
καὶ πρωτότυπη µορφὴ διαµαρτυρίας. Ὅµως τελευταῖα ἦρθαν στὸ φῶς
στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν
πὼς τὸ «κίνηµα τῶν FEMEN» δὲν
εἶναι καθόλου αὐθόρµητο, ἀλλὰ καλὰ µεθοδευµένο, κατευθυνόµενο καὶ
χρηµατοδοτούµενο ἀπὸ συγκεκριµένα κέντρα. Πρῶτος καὶ καλλίτερος
προωθητὴς τοῦ «κινήµατος» ὁ γνωστὸς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Οὖγγρος
ἐπενδυτὴς Τζ. Σόρος. Ἐπίσης, κύρι-

Ἔνταση προκλήθηκε γιὰ ἄλλη µιὰ
φορᾶ στὰ Ἱεροσόλυµα ἐξαιτίας τοῦ
θρησκευτικοῦ φανατισµοῦ τῶν ὑπέρ-ὀρθοδόξων (ὀµάδας ἄκρως συντηρητικῶν δηλαδή) Ἑβραίων, ὅπου αὐτὴ τὴ φορὰ ὁµάδα δέκα ἀτόµων εἰσέβαλλε σὲ παρεκκλήσιο τοῦ
Πατριαρχείου µας ἀπαιτώντας τὴ
διακοπὴ τῆς λειτουργίας του, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνοµη,
σπέρνοντας ταυτόχρονα καὶ τὸν
τρόµο στοὺς Ἁγιοταφίτες µοναχούς.
Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύµων, ἡ ὁµάδα τῶν νεαρῶν
ἀπὸ τὴν κοντινὴ συναγωγὴ διέρρηξε τὸ παρεκκλήσιο καὶ τοποθέτησε
στὴν πόρτα ἁλυσίδα µὲ λουκέτο, ἐνῶ ὅταν πῆγαν στὸ σηµεῖο οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχιγραµµατέα Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχο µαζὶ µὲ ἀστυνοµικοὺς καὶ µέλη
τοῦ τµήµατος χριστιανικῶν ὑποθέσεων τοῦ ὑπουργείου θρησκευµάτων τοῦ Ἰσραήλ, οἱ Ἑβραῖοι πλησίασαν στὸ σηµεῖο ἀµφισβητώντας
τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου
στὸ παρεκκλήσιο καὶ ἐκτοξεύοντας
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µαθητή µου ἂν καὶ δὲν εἶσαι καθόλου σίγουρος ὅτι εἶναι ἀλήθεια.
Ὁ γνωστός του ἔσκυψε τὸ κεφάλι
ἀπὸ ντροπὴ καὶ ἀµηχανία. Παρόλα
αὐτά, συνέχισε ὁ Σωκράτης, µπορεῖς
ἀκόµα νὰ περάσεις τὴ δοκιµὴ γιατί
ὑπάρχει καὶ τὸ τρίτο φίλτρο. Τὸ τρίτο φίλτρο τῆς χρησιµότητας. Εἶναι
αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ µοῦ πεῖς γιὰ τὸν
µαθητή µου κάτι ποὺ µπορεῖ νὰ µοῦ
φανεῖ χρήσιµο σὲ κάτι; «Ὄχι δὲν
νοµίζω…». Ἄρα, λοιπόν, ἀφοῦ αὐτὸ
ποὺ θὰ µοῦ πεῖς, δὲν εἶναι οὔτε ἀλήθεια, οὔτε καλό, οὔτε χρήσιµο, γιατί
θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀκούσω; Ὁ γνωστός του ἔφυγε ντροπιασµένος, ἔχοντας πάρει ἕνα καλὸ µάθηµα… Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ βάλουµε κι’ ἐµεῖς αὐτὸ τὸ σοφὸ τέστ στὴ ζωή µας;

τὸ φέσι τῶν ἀνδρῶν, τὴν πολυγαµία
σὰν βάρβαρο καὶ ἀπολίτιστο θεσµό,
τὴν ἀργία τῆς Παρασκευῆς, καθιερώνοντας τὴν Κυριακὴ ἀργία, ἀντικατέστησε τὴν τουρκοαραβικὴ γραφὴ µὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες στὸ ἐπίσηµο κράτος, περιόρισε χοτζάδες
καὶ δερβίσηδες καθὼς καὶ δηµοσίως
τὸ ράσο, πλὴν τοῦ Πατριάρχη. Στὸ
µέγα Συνέδριο τῆς Μεταρρυθµίσεως
ἀνεβαίνοντας νὰ µιλήσει ἀκούµπησε στὸ βῆµα δυὸ βιβλία. Τὸ Κοράνιο
καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Στὸ τέλος τῆς
ὁµιλίας του ρώτησε, ποιὸ «ἐκ τῶν
δύο βιβλίων» ἔχει τὸ κύρος µεταξὺ
τῶν πολιτισµένων ἐθνῶν, ὡς ἅγιο
καὶ θεόπνευστο; Ὅλοι ὁµόφωνα ἀπάντησαν καὶ τὰ δυό. Τότε ὁ Κεµάλ, διέταξε τὸν Μπᾶς-χότζα (ἀρχιεπίσκοπο τῶν Μωαµεθανῶν) νὰ
διαβάσει ἕνα ἐδάφιο τῆς σούρας
ποὺ πάντοτε τύπωναν µὲ µικρὰ καὶ
δυσνόητα γράµµατα, τὸ λεγόµενο
«Χιουλέ». Μιλοῦσε γιὰ ἐπιτρεπόµενα σεξουαλικὰ αἴσχη στὴν συζυγία
καὶ στὸ διαζύγιο (µέχρι κτηνοβασίας), πράγµα ποὺ γνώριζε ὁ Κεµάλ.
Τότε ὁ Χότζας ἄρχισε νὰ τραυλίζει
ἀπὸ ντροπή, καὶ ἀγανακτισµένος ὁ
Κεµὰλ σήκωσε τὸ κοράνιο καὶ ρώτησε, ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ εἶναι θεόπνευστο. Κατόπιν ὁ Κεµάλ, ὑψώνοντας τὸ Εὐαγγέλιο ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου, εἶπε µεγαλοφώνως «Αὐτό, εἶναι τὸ ἱ ερ ὸν βι β λίον τοῦ Ἰ σ ά πειχαµπὲρ (Ἰησοῦ τοῦ Προφήτου),
καὶ γεµάτος ὀργὴ εἶπε τὰ παρακάτω
τολµηρὰ λόγια: «Εἶναι αἶσχος σὲ ἐµὰς, µέσα στὸν 20ο αἰώνα, νὰ εἴµεθα
ὀπαδοὶ αὐτοῦ τοῦ ἀνήθικου καὶ
ἀµόρφωτου καµηλιέρη…». Καὶ πέταξε τὸ κοράνι κάτω λέγοντας τρεῖς
φορὲς «Αἶσχος, αἶσχος, αἶσχος!».
Ἂς ἔρθουµε καὶ στὸ σήµερα,
στὸν 21ο αἰώνα, καὶ νὰ δοῦµε τί λέει

«ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ!»

Ἀναφέρουµε ἕνα περιστατικὸ ὅπως
τὸ διηγήθηκε στὸν χρονογράφο Κυριάκο Βαλαβάνη ὁ ἀείµνηστος Μίµὀγλοὺ Ἀλέξανδρος, καθηγητὴς τῆς
µεγάλης Τουρκικῆς Σχολῆς Ἰντατιέ,
ἐµβριθὴς µελετητὴς τοῦ Κορανίου,
ἀλλὰ γνήσιος χριστιανὸς θεολόγος
ποὺ ἔµενε στὰ 1923, στὴν Θεσσαλονίκη. (Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δηµοσιεύτηκε στὸ ἐπίσηµο περιοδικὸ
«Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης – Ἰούνιος 1983).
Τὸ 1922 ὁ µεγάλος µεταρρυθµιστὴς
τῆς Τουρκίας Κεµὰλ πασὰς κατάργησε διὰ ἐπαναστάσεως τὴν δοµὴ
τοῦ Σουλτανικοῦ κράτους, κατάργησε τὸν φερετζὲ τῶν γυναικῶν καὶ
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ὁ Ἐπίσκοπος Καλαβρύτων Ἀµβρόσιος: «Μὲ πόνο ψυχῆς ἀναγνώσαµε
τὴν εἴδηση ὅτι ἕνας ἀκόµη Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης προσέφερε σὰν δῶρο τὸ κοράνιο σὲ ἕνα θρησκευτικὸ
ἐκπρόσωπο τοῦ Ἰσλάµ. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε µὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο. Ἔπειτα τὴν σκυτάλη ἐπῆρε ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύµων κ. Θεόφιλος καὶ τώρα πιὰ ἄρχισαν καὶ οἱ
Μητροπολίτες ἀδελφοί µας νὰ µιµοῦνται τοὺς παραπάνω ἡγέτες. Οὐδέποτε µέχρι χθὲς Ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχαν ἰσοσκελίσει τὰ µεγέθη «Ἁγία Γραφή» καὶ «Κοράνιο».
Οὐδέποτε µέχρι χθὲς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης εἶχε ἀποκαλέσει τὸ Κοράνιο
«ἅγιο Κοράνιο». Εἶναι ἄραγε ἠθικῶς ἐπιτρεπτὴ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια;» ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀµβρόσιος (Πηγή: Ἐφηµερίδα
24ώρες, 24-4-2013)

τοὺς σηµερινοὺς ἱερεῖς. Μὴ θεωρεῖτε
τοὺς ἱερεῖς ἀνακριτές, γιατί ποτὲ οἱ
ὀρθόδοξοι ἱερεῖς δὲν ἤσαν. Πρὸ πάντων µὴ τοὺς µπλέκετε µὲ τοὺς ἱεροεξεταστὲς τῆς παπικῆς «ἐκκλησίας»,
µὲ τὶς ποινὲς ραβδισµῶν, τοὺς ἐγκλεισµοὺς σὲ φυλακές, καὶ τὴν ἐκτέλεση διὰ πυρὸς γιὰ τὶς ἁµαρτίες
τους. Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔκαναν ποτὲ τέτοια πράγµατα. Ὁ ἱερέας θὰ ἀκούσει τὶς ὅποιες ἁµαρτίες βαρύνουν τὴν συνείδησή σας, θὰ σὰς
συµβουλεύσει καὶ θὰ σᾶς διαβάσει
τὶς συγχωρητικὲς εὐχές. Πιστεύουµε,
ὅτι ἂν οἱ σηµερινοὶ ἄνθρωποι γνώριζαν τὸ µυστικὸ ἀποτέλεσµα µιᾶς
εἰλικρινοῦς ἐξοµολογήσεως θὰ ἤσαν
εὐτυχεῖς καὶ χαρούµενοι. ∆ὲν θὰ πήγαιναν ποτέ, οὔτε σὲ ψυχιάτρους
(ποὺ οἱ περισσότεροί τους, δὲν πιστεύουν σὲ ψυχή), οὔτε σὲ νευρολόγους, οὔτε θὰ ἔπαιρναν χάπια γιὰ
νὰ «λύσουν» τὰ ψυχικά τους προβλήµατα. Ἡ σωστὴ ἐξοµολόγηση
προϋποθέτει εἰλικρινῆ παραδοχὴ
τῶν εὐθυνῶν µας καὶ ταπείνωση
ἀπέναντι τοῦ ἱερέως. Ἀκόµη καὶ τοῦ
ἁµαρτωλοῦ ἱερέως. Ἀλλοίµονο ἂν ἡ
ἐγκυρότητα τῶν µυστηρίων τοῦ
Χριστοῦ ἦταν συνάρτηση τῆς ζωῆς
κάθε ἱερέως. Τότε, θὰ ψάχναµε γιὰ
ποινικὰ µητρῶα γιὰ νὰ κάνουµε ἕνα
βάπτισµα. Ἡ ἐξοµολόγηση τὰ παλαιότερα χρόνια γινόταν δηµοσίως
στὶς συνάξεις τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ
ἐπειδὴ ἀκούγονταν φοβερὲς ἁµαρτίες καὶ κάποιοι σκανδαλίζονταν,
σιγά-σιγὰ καθιερώθηκε ἡ ἀτοµικὴ
ἐξοµολόγηση. Ἡ κατὰ πρόσωπο ἐξοµολόγηση φρενάρει θὰ λέγαµε
πολλὲς καταστάσεις, φέρνοντας καὶ
κάποια ἀγαθή, ψυχολογικὴ ἐπιρροή.
Τὸ κυριότερο ὅµως ἀποτέλεσµα τῆς
ἐξοµολόγησης εἶναι ὅτι κόβει τὰ δικαιώµατα τοῦ διαβόλου πάνω στὸν
ἄνθρωπο καὶ ξαλαφρώνει ὁ ἄνθρω-

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ἡ ἐξοµολόγηση εἶναι
ἀκατανόητο
µυστήριο γιὰ
µερικούς, ἀδιάφορο γιὰ
ἄλλους, ἀλλὰ
καὶ σωτήριο
γιὰ τοὺς περισσότερους. Εἶναι ἡ µυστικὴ συµφιλίωση τοῦ παρεκτ ραπέντος καὶ
πληγωµένου ἀπὸ τὴν ἁµαρτία ἀνθρώπου µὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, µέσῳ
τοῦ Ὀρθοδόξου ἱερέως. Ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός, ἔδωσε τὸ χάρισµα ἀφέσεως ἁµαρτιῶν στοὺς µαθητές του:
«λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον, ἂν τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας, ἀφίενται αὐτοίς,
ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται»
(Ἰωάν. κ΄ 22). Οἱ Ἀπόστολοι πάλι,
µέσῳ τῶν διαδοχικῶν χειροτονιῶν,
µεταβίβασαν τὸ χάρισµα αὐτὸ µέχρι
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φρονούντων ἀντιµετώπιζαν. Ἐχαρακτηρίζοντο ὡς «αἵρεσις ἀθέων
καὶ µάγων». Ἕνα σηµαντικότατο
κείµενο, πού µας διέσωσε ὁ ἀείµνηστος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν Ἔµµ. Γ. Πρωτοψάλτης, διαλαµβάνει τὰ ἑξῆς: «Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξ ὅλων τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖοι
εὑρίσκονται στὴν Εὐρώπη, ἡ τῶν
Ἐλευθεροτεκτόνων εἶναι ἡ µόνη, ἤτις εἶναι γνωστὴ καὶ διὰ τὴν ὁποίαν
πιστεύεται ὅτι ἀποτελεῖται ἐξ ἀθέων καὶ µάγων, οἵτινες εὑρίσκονται
εἰς σχέσιν µετὰ τοῦ διαβόλου καὶ
οἵτινες εἶναι ἐχθρὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν». Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἀπευθυνόµεθα πρὸς πάντα ἁρµόδιο
παράγοντα τόσον τοῦ Κράτους, ὅσον καὶ τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ παρακαλοῦµε νὰ πληροφορήσει τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀπαντώντας στὶς παραπάνω ἐρωτήσειςἀπορίες µας. Ὁ Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας Ἀµβρόσιος.

ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΑΣΟΝΟΙ
ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὄχι µόνον ἀπερίγραπτη θλίψη, ἀλλὰ ἀγανάκτησι καὶ θυµὸ προξένησε
στὶς καρδιὲς ὅλων µας, ἡ εἰκόνα µερικῶν ὀπαδῶν τῆς Στοᾶς, τῶν κοινῶς λεγοµένων Μασόνων, οἱ ὁποῖοι
φέροντες τὰ καθιερωµένα σύµβολα
τῆς πλάνης τῶν, µὲ πολλὴν θρασύτητα ∆ΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ἔλαβαν µέρος στὴν παρέλαση τῆς 25ης
Μαρτίου, ποὺ ἔγινε στὸ Νέο Ἡράκλειο Ἀττικῆς, ἀλλὰ τηλεοπτικὰ ἔγινε γνωστὴ στὸ Πανελλήνιο… Οἱ
κατατρύχουσες τὴν καρδιά µας ἀπορίες εἶναι: Πῶς, γιατί καὶ ὑπὸ ποὶαν
ἔννοιαν µετέσχον οἱ ἀνωτέρω ἐπωνοµασθέντες στὴν παρέλασι τῆς 25ης
Μαρτίου; Πόθεν ἔλαβαν τὴν σχετικὴ ἄδεια; Μὲ ποιὸ τρόπο οἱ Μασόνοι τῆς Ἑλλάδος συνδέονται µὲ τὰ
ἐπαναστατικὰ γεγονότα τοῦ 1821,
ὥστε νὰ δικαιοῦνται τῆς συµµετοχῆς των στὴν παρέλασι; Καὶ γιατί
ἄραγε ἐπὶ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΤΑ
(190) ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ δὲν ἄσκησαν,
ἐὰν ἔχουν, τὸ δικαίωµα τοῦτο; Ἐξ’
ὅσων ἠµεῖς τουλάχιστον, ἐρευνῶντες γνωρίζοµεν, οἱ Τέκτονες, οἱ
κοινῶς ἀποκαλούµενοι Μασόνοι,
τὴν ἐποχὴ τῶν ἐπαναστατικῶν γεγονότων τοῦ 1821 ἐθεωροῦντο ὡς
ἀποβράσµατα τῆς κοινωνίας καὶ µόνον τὴν περιφρόνησι τῶν ὑγιῶς

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Συµφώνως πρὸς τὸ «Olympia.gr» ὑπὸ ἡµεροµηνίαν 28ης Μαΐου. «Ἀνύπαρκτη ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση σὲ
ὅλες τὶς τουρκικὲς προκλήσεις εἰς
βάρος τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν δὲν διστάζει νὰ προχωρᾶ σὲ ἁπτὰ δείγµατα τῶν αἰσθηµάτων τῆς
ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι, µέσῳ
ἔργων κατεδάφισης µιᾶς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἑνὸς µνηµείου τῆς
Ριζούντας, καὶ ἐνεργώντας νύχτα,
µὲ µηχανήµατα τοῦ ∆ήµου Ριζούντας, ἰσοπεδώθηκε µία ἐκκλησία, ἡ
ὁποία εἶχε προταθεῖ ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ γίνει µνηµεῖο καὶ φυσικὰ
πόλος ἕλξης χριστιανῶν τουριστῶν.
Μαθαίνουµε λοιπὸν µέσα ἀπὸ τὸν
τουρκικὸ τύπο πὼς οἱ κάτοικοι τῆς
Ριζούντας ἰσχυρίζονται πὼς πρα-
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ΕΟΡΤΗ

πος ὥστε καὶ µπορεῖ νὰ σκεφτεῖ πιὸ
καθαρὰ καὶ παίρνει δύναµη νὰ
ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη του.

ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

Ἀνάμνησις τῆς 1ης, καθ’ ὄναρ, ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
Οἱ Ἅγιοι ἐμφανίζονται καὶ ὑποδεικνύουν τὸν τόπο ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἀνευρεθεῖ, γιὰ νὰ κτισθεῖ ὁ Ναός Τους.

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ἀπόγευμα:
7.30 μ.μ.

Μέγας Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Πρωί:
7.30 ‐ 10.30 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἀπόγευμα:
7.30 μ.μ.

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
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Θεσσαλονίκης Μαρντοχάι Φριζῆς.
Τὴν ὀργὴ τοῦ Ραββίνου Φριζῆ ποὺ
ζεῖ µόνιµα πλέον στὸ Ἰσραήλ, προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη τῆς ∆ήµητρας
Λιάνη στὸ Γιῶργο Τράγκα ὅτι τὸ
ἑβραϊκὸ Λόµπυ πίεζε τὸν Ἀνδρέα
ἀπὸ τὸ 1988 νὰ βγάλει τὸ θρήσκευµα ἀπὸ τὶς ταυτότητες µὲ ἀντάλλαγµα τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸ Εἰδικὸ ∆ικαστήριο. Ἡ ὀργὴ τοῦ Ἑβραίου Ραββίνου στράφηκε µὲ δριµύτητα καὶ κατὰ τοῦ Γιώργου Τράγκα τὸν ὁποῖο χαρακτήρισε φερέφωνο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὸν
προειδοποίησε µὲ τὴν ἑξῆς φράση:
«Γιῶργο Τράγκα, κάτω τὰ χέρια
ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους» (Ἐφηµερίδα
Στοχος 6-6-13, σελὶς 4). Καὶ συνεχίζουµε: «Τὴν ἐτήσια ἔκθεση τοῦ
State Department γιὰ τὸν Ἀντισηµιτισµὸ στὴν Ἑλλάδα συντάσσει τὰ
τελευταία 10 χρόνια ἡ Ἀµερικανοεβραία Andrea Helen Gilbert ἡ ὁποία
εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς παρελάσεως τῶν
Ὁµοφυλοφίλων σὲ Ἀθήνα καὶ Πειραιά» (ἐφηµερίδα Στόχος, 23-5-13,
σέλ.2). Καὶ συνεχίζουµε µὲ τὴν ἐφηµερίδα Ὀρθόδοξο Τύπο ὅπου γράφονται τὰ ἑξῆς: «Τὸ Κεντρικὸν Ἰουδαϊκὸν Συµβούλιον τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπὶ διακυβερνήσεως τοῦ κ.
Κων/νου Σηµίτη εἶχεν ἀπαιτήσει
τὴν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ
θρησκεύµατος εἰς τὰς ταυτότητας
καὶ τὸ ἐπέτυχε παρὰ τὴν καθολικὴν
ἀντίδρασιν τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου
λαοῦ. Σήµερον τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συµβούλιον τῆς Ἑλλάδος
ἐξέδωσε ἀνακοίνωσιν, µὲ τὴν ὁποίαν ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν
καὶ τᾶς δηµοκρατικᾶς δυνάµεις νὰ
ὑπερβοῦν τὰς µεταξὺ τῶν διαφορᾶς
… ὑπερψηφίζοντες τὸ ἀντιρατσιστικὸν νοµοσχέδιον γιὰ νὰ καταστῆ
ἀναποτελεσµατικὴ πάσα ἀπόπειρα
ἀναβιώσεως τοῦ Ναζισµοῦ εἰς τὴν

«Ὁ Γεώργιος Τράγκας φιλοξένησε
στὴν ἐκποµπή του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ» στὸ Σκάι, τὴν µοιραία γυναίκα στὴ ζωὴ τοῦ Ἀνδρέα
Παπανδρέου, τὴν ∆ήµητρα Λιάνη.
Ἡ Λιάνη λοιπὸν εἶπε δηµόσια γιὰ
ἀκόµη µιὰ φορὰ ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶχε τὴν χειρότερη ἄποψη
γιὰ τὸν Σηµίτη, τὸν ὁποῖο θεωροῦσε
«µέτριο καθηγητή, µέτριο ἄνθρωπο
καὶ καθόλου ΠΑΣΟΚ». Ἄλλωστε,
τὸν εἶχε διώξει ἀπὸ τὸ κόµµα καὶ εἶχε ἀφήσει στὴν πολιτική του διαθήκη ἐπιθυµία νὰ µὴν πέσει τὸ ΠΑΣΟΚ στὰ χέρια του. Ἐκτὸς αὐτοῦ ὁ
ἴδιος ὁ Παπανδρέου εἶχε πεῖ στὴ
Λιάνη ὅτι θεωροῦσε τὸν Κώστα Σηµίτη πράκτορα ξένων συµφερόντων,
τῶν Γερµανῶν δηλαδή, καὶ τὸν ἀδελφό του Σπύρο πράκτορα ξένων
µυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἄλλη µιὰ ἀποκάλυψη ἦταν ὅτι ἑβραϊκὸ λόµπυ
εἶχε πεῖ στὸν Παπανδρέου πὼς ἂν
βγάλει τὸ θρήσκευµα ἀπὸ τὶς ταυτότητες ἐκεῖνοι θὰ φρόντιζαν νὰ βγεῖ
«λάδι» στὸ Εἰδικὸ ∆ικαστήριο. Μὲ
ποιὸ τρόπο, µή µὰς ρωτᾶτε, ἀλλὰ
κάτι θὰ ξέρουν παραπάνω γιὰ τὴν
… ἑλληνικὴ δικαιοσύνη οἱ ἑβραῖοι.
Καὶ ἄλλα ἀποκαλυπτικὰ εἶπε ἡ Λιάνη στὴν ἐκποµπὴ τοῦ Γιώργου Τράγκα. Ὄχι πὼς τὰ παραπάνω δὲν τὰ
ξέραµε ἢ δὲν τὰ ὑποπτευόµασταν,
ἀλλὰ εἶναι ἀλλιῶς νὰ τὰ λένε ἐπίσηµα τὰ χείλη ποὺ βρέθηκαν δίπλα
ὅσο κανεὶς ἄλλος στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου» (alithiastofos.blogspot.gr).
«Βρωµερὸ Ἀντισηµίτη χαρακτήρισε
τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου σὲ βίντεο
ποὺ ἀνέβασε στὸ κανάλι του στὸ
YouTube ὁ πρώην Ἀρχιραββίνος τῆς
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Ἑλλάδα. ∆ὲν γνωρίζοµεν ἐὰν τελικῶς ψηφισθῆ τὸ νοµοσχέδιο, διότι
ὡς πληροφορούµεθα ἀντιδρᾶ δυναµικῶς ἡ Ν.∆. ἐπειδὴ αὐτὸ περιλαµβάνει διατάξεις µὲ τὰς ὁποίας φιµώνεται ἡ Ἐκκλησία καὶ αἳ Ἔνοπλοι
∆υνάµεις εἰς κρίσιµα κοινωνικά, ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήµατα. Μὲ πρόφασιν ὅµως τὴν ἀναβίωσιν τοῦ Ναζισµοῦ καὶ τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συµβούλιον τάσσεται ὑπὲρ τοῦ
νοµοσχεδίου, παραδίδοντας µάλιστα
καὶ µαθήµατα πραγµατικῆς δηµοκρατίας, ἰσονοµίας τῶν πολιτῶν καὶ
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. ∆ιερωτώµεθα πότε οἱ ἔχοντες τὴν ἑβραϊκὴν
ρίζαν Ἕλληνες πολίτες ἠµποδίσθησαν εἰς τᾶς θρησκευτικᾶς, κοινωνικᾶς, πολιτιστικᾶς, φιλανθρωπικᾶς,
κοινωνικᾶς, πολιτιστικᾶς, φιλανθρωπικᾶς καὶ ἐπιχειρηµατικᾶς των
δραστηριότητας εἰς τὴν Ἑλλάδα…
τότε τί νὰ εἴπωµεν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι εἰς ὁλόκληρον
τὴν Ἑλλάδα, εὐρισκόµεθα ἀντιµέτωποι µὲ βανδαλισµοὺς καὶ λεηλασίας νεκροταφείων ἢ µὲ ἀπρεπείας
ἐπάνω εἰς τοὺς τάφους τῶν κοιµηθέντων ὑπὸ ὀργανωµένων ὁµάδων
ἀποκρυφιστῶν – σατανιστῶν κ.λ.π.
Ὁ Ἀντισηµιτισµὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα
εἶναι πολὺ µικρὸς ἐν σχέσει µὲ τὸν
Ἀντισηµιτισµὸν σὲ ἄλλας χώρας.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα … τὸν συντηρεῖ καὶ
ὁ Ἑβραϊσµὸς µὲ τὰς ἐξωπραγµατικὰς ὠρισµένας φορᾶς ἀνακοινώσεις
του καὶ τὸ ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν
τῶν Η.Π.Α. τὸ ὁποῖον ἀναδεικνύει
θέµατα, διὰ νὰ δηµιουργεῖ προβλήµατα εἰς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς
Ἑλλάδος καὶ νὰ διασύρει τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν ὡς ρατσιστικὴν
καὶ ἀντισηµιτικήν…» (Ἐφηµερίδα
Ὀρθόδ. Τύπος, 31-5-2013, σελ.8).
Ἀναφέραµε µερικὰ δηµοσιεύµατα
γιὰ τὰ ἑκάστοτε Ἰσραηλιτικὰ Συµ-

βούλια τῆς Ἑλλάδος ἢ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ διερωτώµεθα. Πότε Ἑλληνικὸ Σωµατεῖο εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα ἢ
Θρησκευτικὸ Σωµατεῖο εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα ἢ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων ἢ Ἑλληνικὰ Σωµατεῖα τοῦ
Ἐξωτερικοῦ ἢ τὸ Λόµπυ τὸ Ἑλληνικὸ εἰς τὴν Ἀµερικὴ ἢ Κυβέρνηση
Ἑλληνικὴ ἐπενέβησαν, δηµιούργησαν ἐπεµβάσεις εἰς τὸ Κράτος τοῦ
Ἰσραήλ; Στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸ κράτος ὁ Ἕλληνας εἶναι ἐλεύθερος νὰ
παντρευτεῖ ἀλλόθρησκο. Στὸ Ἰσραὴλ ἀπαγορεύονται νὰ παντρεύονται
µὲ ἀλλόθρησκους διὰ νόµου τοῦ
κράτους. ∆ιερωτώµεθα ποιὸς εἶναι
ρατσιστής, ὁ Ἕλληνας ἢ ὁ Ἑβραῖος.
ΜΠΡΑΒΟ!
Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2013 τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἔδωσε συνέντευξιν εἰς
τὸ Τουρκικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων
Ἀναντολοῦ καὶ ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς
Ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας», ἐννοώντας νὰ παραχωρηθῆ καὶ τὸ ἄλλο
τµῆµα τῆς Κύπρου, Αἰγαῖο, Θράκη,
Νησιὰ κ.λ.π. διὰ νὰ ἔχουµε φιλία µὲ
τοὺς Τούρκους. Ἐτάχθη δὲ ὑπὲρ ἀνεγέρσεως ΤΖΑΜΙΟΥ εἰς τὴν Ἀθήνα. Κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν
καθυστέρησιν τῆς δηµιουργίας Τζαµιοῦ εἰπῶν «δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα
εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ σταµατήσης
κάτι παρὰ νὰ δηµιουργήσης κάτι»
(«Τὰ Νέα», 18-4-2013). Ὅταν οἱ φιλότουρκοι γίνονται πρωθυπουργοὶ
τῆς Ἑλλάδος τί καλὸν ἀναµένοµεν;

µων, ποὺ διοικοῦν αὐτὸ τὸν τόπο.
Μὲ ἔκπληξι διαβάζουµε στὴν ἐφηµερίδα «δηµοκρατία» (27-5-2013) τὸ
ἑξῆς δηµοσίευµα: «ἕνα ἕνα τὰ φύλλα
συκῆς, ποὺ κρύβουν τὶς πραγµατικὲς πολιτικές, ποὺ ἐξυπηρετοῦν οἱ
Οἰκολόγοι Πράσινοι ἀρχίζουν καὶ
πέφτουν. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοὺς στὸ
Εὐροκοινωβούλιο Νίκος Χρυσόγελος ψήφισε κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ
ὑπὲρ τῶν Σκοπῖων, τὴν ἴδια στιγµὴ
ποὺ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες συνάδελφοί του ἐξέφραζαν τὶς σοβαρὲς
ἐνστάσεις τους γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ
προοπτικὴ τῶν Σκοπῖων, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλεῖ τὶς γειτονικὲς
χῶρες καὶ νὰ µὴ δείχνει διάθεση
συµβιβασµοῦ γιὰ τὸ θέµα τῆς ὀνοµασίας µὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ψῆφος
τοῦ κ. Χρυσόγελου ἔγινε σηµαία
στὰ ΜΜΕ τῶν Σκοπῖων. Τὸ ναὶ
Χρυσόγελου προκάλεσε αἴσθηση,
µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀναφερθοῦν σὲ
αὐτὸ ἀκόµη καὶ διεθνῆ πρακτορεῖα.
Ὁ Ἕλληνας ψηφοφόρος ὀφείλει ἄµεσα νὰ σταµατήσει τὴν παρείσφρηση τέτοιων µισελλήνων στὴν
πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι
τολµοῦν «γυµνή τῇ κεφαλή» νὰ ἐκπροσωποῦν τὴν Χώρα στὸ ἐξωτερικό. (Ἐφηµ. Ὀρθόδοξος Τύπος, 14-62013, σέλ. 4)

φιλοχρήµατος. Ναὶ παιδί µου, ἀπήντησε πάλι ὁ γέροντας. Γέροντα εἶσαι πολὺ ἁµαρτωλός. Ναὶ παιδί
µου, ἀπήντησε µὲ ἠρεµία ὁ γέροντας. Γέροντα εἶσαι αἱρετικός. Ὄχι
παιδί µου. Ὄχι παιδί µου, ὅλα τὰ
δέχοµαι, αἱρετικὸς ποτέ…
Τί γίνεται µὲ τοὺς ἀδελφοὺς
µοναχοὺς ἁγιορεῖτες. ∆ιαβάζουµε
ἀπὸ τὸ βιβλίο «Θέλω νὰ πιῶ ὅλο τὸ
Βόσπορο» τοῦ Ἀρχιµ. ∆οσιθέου Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, σελὶς
248: «Κωδωνοκρουσίας, ὅπου κι’ ἂν
πῆγε ὁ Ἐπίτροπος Σάντερ στὶς Καρυές. ∆ιανοµὴ ἀντιδώρου εἰς αἱρετικοὺς (ὅπως π.χ. εἰς τὸν Καρδινάλιον
Καίνιχ). Ἡ προσκύνησις ἁγίων λειψάνων ὑπὸ αἱρετικῶν ἢ καὶ ἀλλοπίστων. Ἡ παραµονὴ ἑτεροδόξων (µήπως καὶ ἀλλοθρήσκων) εἰς τὴν Θ.
Λειτουργίαν, ἀκόµη καὶ κατ’ αὐτὴν
τὴν Ἁγίαν Ἀναφορά. Ἡ συµµετοχὴ
ὅλων αὐτῶν εἰς τὴν Τράπεζαν, ἔνθα
γίνεται κοινὴ προσευχὴ (ὅπου ἄλλος κάνει τὸν σταυρό του ἀλλὰ
Φράγκα κι’ ἄλλος καθόλου) ἑποµένως ἔχουµε συµπροσευχή». Λίαν
προσφάτως, ὁ αἱρετικὸς ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀγγλικανῶν Οὐίλιαµ
τοῦ Κεντέρµπουρι ποὺ χειροτονεῖ
γυναῖκες καὶ ὁµοφυλοφίλους ἔγινε
δεκτὸς εἰς τὸ µέγαρον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους καὶ κατόπιν ὁδηγήθηκε εἰς τὸν Ι. Ναὸν τοῦ πρωτάτου, ὑπὸ τοῦ πρωτεπιστάτου µοναχοῦ Βατοπαιδινοῦ.
Ἐλπίζουµε καὶ προσευχόµεθα τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνηµα τῶν
Ἁγιορειτῶν πατέρων, τὸ ὁποῖο σὲ
παλαιότερες ἐποχὲς ἦταν ἀταλάντευτο, νὰ µὴν ἔχει ἀλλοτριωθεῖ,
διότι ἡ ζωὴ τῶν µοναχῶν πρέπει νὰ
εἶναι φῶς καὶ ὑπόδειγµα γιὰ τοὺς
κοσµικούς. Περιµένουµε ἀπὸ τοὺς …
(Συνέχεια στὴν 12η σελίδα)

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ὁ ἀνθελληνισµὸς καὶ ἡ ἀντίθεση
στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες καὶ ἰδανικὰ τοῦ ἔθνους ἔχουν γίνει πιὰ
«τῆς µόδας», στὶς ἡµέρες µας καὶ µάλιστα ἐκφράζονται ἀπὸ χείλη ἀτό-
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Γέροντα, ρώτησε ἕνας κοσµικὸς ἕνα καλόγερο, εἶσαι ψεύτης.
Ναὶ παιδί µου, εἶµαι, ἀπάντησε ὁ
καλόγερος ἤρεµος. Γέροντα, εἶσαι

7

Ἑλλάδα. ∆ὲν γνωρίζοµεν ἐὰν τελικῶς ψηφισθῆ τὸ νοµοσχέδιο, διότι
ὡς πληροφορούµεθα ἀντιδρᾶ δυναµικῶς ἡ Ν.∆. ἐπειδὴ αὐτὸ περιλαµβάνει διατάξεις µὲ τὰς ὁποίας φιµώνεται ἡ Ἐκκλησία καὶ αἳ Ἔνοπλοι
∆υνάµεις εἰς κρίσιµα κοινωνικά, ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήµατα. Μὲ πρόφασιν ὅµως τὴν ἀναβίωσιν τοῦ Ναζισµοῦ καὶ τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συµβούλιον τάσσεται ὑπὲρ τοῦ
νοµοσχεδίου, παραδίδοντας µάλιστα
καὶ µαθήµατα πραγµατικῆς δηµοκρατίας, ἰσονοµίας τῶν πολιτῶν καὶ
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. ∆ιερωτώµεθα πότε οἱ ἔχοντες τὴν ἑβραϊκὴν
ρίζαν Ἕλληνες πολίτες ἠµποδίσθησαν εἰς τᾶς θρησκευτικᾶς, κοινωνικᾶς, πολιτιστικᾶς, φιλανθρωπικᾶς,
κοινωνικᾶς, πολιτιστικᾶς, φιλανθρωπικᾶς καὶ ἐπιχειρηµατικᾶς των
δραστηριότητας εἰς τὴν Ἑλλάδα…
τότε τί νὰ εἴπωµεν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι εἰς ὁλόκληρον
τὴν Ἑλλάδα, εὐρισκόµεθα ἀντιµέτωποι µὲ βανδαλισµοὺς καὶ λεηλασίας νεκροταφείων ἢ µὲ ἀπρεπείας
ἐπάνω εἰς τοὺς τάφους τῶν κοιµηθέντων ὑπὸ ὀργανωµένων ὁµάδων
ἀποκρυφιστῶν – σατανιστῶν κ.λ.π.
Ὁ Ἀντισηµιτισµὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα
εἶναι πολὺ µικρὸς ἐν σχέσει µὲ τὸν
Ἀντισηµιτισµὸν σὲ ἄλλας χώρας.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα … τὸν συντηρεῖ καὶ
ὁ Ἑβραϊσµὸς µὲ τὰς ἐξωπραγµατικὰς ὠρισµένας φορᾶς ἀνακοινώσεις
του καὶ τὸ ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν
τῶν Η.Π.Α. τὸ ὁποῖον ἀναδεικνύει
θέµατα, διὰ νὰ δηµιουργεῖ προβλήµατα εἰς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς
Ἑλλάδος καὶ νὰ διασύρει τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν ὡς ρατσιστικὴν
καὶ ἀντισηµιτικήν…» (Ἐφηµερίδα
Ὀρθόδ. Τύπος, 31-5-2013, σελ.8).
Ἀναφέραµε µερικὰ δηµοσιεύµατα
γιὰ τὰ ἑκάστοτε Ἰσραηλιτικὰ Συµ-

βούλια τῆς Ἑλλάδος ἢ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ διερωτώµεθα. Πότε Ἑλληνικὸ Σωµατεῖο εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα ἢ
Θρησκευτικὸ Σωµατεῖο εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα ἢ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων ἢ Ἑλληνικὰ Σωµατεῖα τοῦ
Ἐξωτερικοῦ ἢ τὸ Λόµπυ τὸ Ἑλληνικὸ εἰς τὴν Ἀµερικὴ ἢ Κυβέρνηση
Ἑλληνικὴ ἐπενέβησαν, δηµιούργησαν ἐπεµβάσεις εἰς τὸ Κράτος τοῦ
Ἰσραήλ; Στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸ κράτος ὁ Ἕλληνας εἶναι ἐλεύθερος νὰ
παντρευτεῖ ἀλλόθρησκο. Στὸ Ἰσραὴλ ἀπαγορεύονται νὰ παντρεύονται
µὲ ἀλλόθρησκους διὰ νόµου τοῦ
κράτους. ∆ιερωτώµεθα ποιὸς εἶναι
ρατσιστής, ὁ Ἕλληνας ἢ ὁ Ἑβραῖος.
ΜΠΡΑΒΟ!
Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2013 τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἔδωσε συνέντευξιν εἰς
τὸ Τουρκικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων
Ἀναντολοῦ καὶ ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς
Ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας», ἐννοώντας νὰ παραχωρηθῆ καὶ τὸ ἄλλο
τµῆµα τῆς Κύπρου, Αἰγαῖο, Θράκη,
Νησιὰ κ.λ.π. διὰ νὰ ἔχουµε φιλία µὲ
τοὺς Τούρκους. Ἐτάχθη δὲ ὑπὲρ ἀνεγέρσεως ΤΖΑΜΙΟΥ εἰς τὴν Ἀθήνα. Κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν
καθυστέρησιν τῆς δηµιουργίας Τζαµιοῦ εἰπῶν «δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα
εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ σταµατήσης
κάτι παρὰ νὰ δηµιουργήσης κάτι»
(«Τὰ Νέα», 18-4-2013). Ὅταν οἱ φιλότουρκοι γίνονται πρωθυπουργοὶ
τῆς Ἑλλάδος τί καλὸν ἀναµένοµεν;

µων, ποὺ διοικοῦν αὐτὸ τὸν τόπο.
Μὲ ἔκπληξι διαβάζουµε στὴν ἐφηµερίδα «δηµοκρατία» (27-5-2013) τὸ
ἑξῆς δηµοσίευµα: «ἕνα ἕνα τὰ φύλλα
συκῆς, ποὺ κρύβουν τὶς πραγµατικὲς πολιτικές, ποὺ ἐξυπηρετοῦν οἱ
Οἰκολόγοι Πράσινοι ἀρχίζουν καὶ
πέφτουν. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοὺς στὸ
Εὐροκοινωβούλιο Νίκος Χρυσόγελος ψήφισε κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ
ὑπὲρ τῶν Σκοπῖων, τὴν ἴδια στιγµὴ
ποὺ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες συνάδελφοί του ἐξέφραζαν τὶς σοβαρὲς
ἐνστάσεις τους γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ
προοπτικὴ τῶν Σκοπῖων, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλεῖ τὶς γειτονικὲς
χῶρες καὶ νὰ µὴ δείχνει διάθεση
συµβιβασµοῦ γιὰ τὸ θέµα τῆς ὀνοµασίας µὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ψῆφος
τοῦ κ. Χρυσόγελου ἔγινε σηµαία
στὰ ΜΜΕ τῶν Σκοπῖων. Τὸ ναὶ
Χρυσόγελου προκάλεσε αἴσθηση,
µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀναφερθοῦν σὲ
αὐτὸ ἀκόµη καὶ διεθνῆ πρακτορεῖα.
Ὁ Ἕλληνας ψηφοφόρος ὀφείλει ἄµεσα νὰ σταµατήσει τὴν παρείσφρηση τέτοιων µισελλήνων στὴν
πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι
τολµοῦν «γυµνή τῇ κεφαλή» νὰ ἐκπροσωποῦν τὴν Χώρα στὸ ἐξωτερικό. (Ἐφηµ. Ὀρθόδοξος Τύπος, 14-62013, σέλ. 4)

φιλοχρήµατος. Ναὶ παιδί µου, ἀπήντησε πάλι ὁ γέροντας. Γέροντα εἶσαι πολὺ ἁµαρτωλός. Ναὶ παιδί
µου, ἀπήντησε µὲ ἠρεµία ὁ γέροντας. Γέροντα εἶσαι αἱρετικός. Ὄχι
παιδί µου. Ὄχι παιδί µου, ὅλα τὰ
δέχοµαι, αἱρετικὸς ποτέ…
Τί γίνεται µὲ τοὺς ἀδελφοὺς
µοναχοὺς ἁγιορεῖτες. ∆ιαβάζουµε
ἀπὸ τὸ βιβλίο «Θέλω νὰ πιῶ ὅλο τὸ
Βόσπορο» τοῦ Ἀρχιµ. ∆οσιθέου Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, σελὶς
248: «Κωδωνοκρουσίας, ὅπου κι’ ἂν
πῆγε ὁ Ἐπίτροπος Σάντερ στὶς Καρυές. ∆ιανοµὴ ἀντιδώρου εἰς αἱρετικοὺς (ὅπως π.χ. εἰς τὸν Καρδινάλιον
Καίνιχ). Ἡ προσκύνησις ἁγίων λειψάνων ὑπὸ αἱρετικῶν ἢ καὶ ἀλλοπίστων. Ἡ παραµονὴ ἑτεροδόξων (µήπως καὶ ἀλλοθρήσκων) εἰς τὴν Θ.
Λειτουργίαν, ἀκόµη καὶ κατ’ αὐτὴν
τὴν Ἁγίαν Ἀναφορά. Ἡ συµµετοχὴ
ὅλων αὐτῶν εἰς τὴν Τράπεζαν, ἔνθα
γίνεται κοινὴ προσευχὴ (ὅπου ἄλλος κάνει τὸν σταυρό του ἀλλὰ
Φράγκα κι’ ἄλλος καθόλου) ἑποµένως ἔχουµε συµπροσευχή». Λίαν
προσφάτως, ὁ αἱρετικὸς ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀγγλικανῶν Οὐίλιαµ
τοῦ Κεντέρµπουρι ποὺ χειροτονεῖ
γυναῖκες καὶ ὁµοφυλοφίλους ἔγινε
δεκτὸς εἰς τὸ µέγαρον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους καὶ κατόπιν ὁδηγήθηκε εἰς τὸν Ι. Ναὸν τοῦ πρωτάτου, ὑπὸ τοῦ πρωτεπιστάτου µοναχοῦ Βατοπαιδινοῦ.
Ἐλπίζουµε καὶ προσευχόµεθα τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνηµα τῶν
Ἁγιορειτῶν πατέρων, τὸ ὁποῖο σὲ
παλαιότερες ἐποχὲς ἦταν ἀταλάντευτο, νὰ µὴν ἔχει ἀλλοτριωθεῖ,
διότι ἡ ζωὴ τῶν µοναχῶν πρέπει νὰ
εἶναι φῶς καὶ ὑπόδειγµα γιὰ τοὺς
κοσµικούς. Περιµένουµε ἀπὸ τοὺς …
(Συνέχεια στὴν 12η σελίδα)

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ὁ ἀνθελληνισµὸς καὶ ἡ ἀντίθεση
στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες καὶ ἰδανικὰ τοῦ ἔθνους ἔχουν γίνει πιὰ
«τῆς µόδας», στὶς ἡµέρες µας καὶ µάλιστα ἐκφράζονται ἀπὸ χείλη ἀτό-
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Γέροντα, ρώτησε ἕνας κοσµικὸς ἕνα καλόγερο, εἶσαι ψεύτης.
Ναὶ παιδί µου, εἶµαι, ἀπάντησε ὁ
καλόγερος ἤρεµος. Γέροντα, εἶσαι
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ΕΟΡΤΗ

πος ὥστε καὶ µπορεῖ νὰ σκεφτεῖ πιὸ
καθαρὰ καὶ παίρνει δύναµη νὰ
ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη του.

ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

Ἀνάμνησις τῆς 1ης, καθ’ ὄναρ, ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
Οἱ Ἅγιοι ἐμφανίζονται καὶ ὑποδεικνύουν τὸν τόπο ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἀνευρεθεῖ, γιὰ νὰ κτισθεῖ ὁ Ναός Τους.

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ἀπόγευμα:
7.30 μ.μ.

Μέγας Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Πρωί:
7.30 ‐ 10.30 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἀπόγευμα:
7.30 μ.μ.

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
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Θεσσαλονίκης Μαρντοχάι Φριζῆς.
Τὴν ὀργὴ τοῦ Ραββίνου Φριζῆ ποὺ
ζεῖ µόνιµα πλέον στὸ Ἰσραήλ, προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη τῆς ∆ήµητρας
Λιάνη στὸ Γιῶργο Τράγκα ὅτι τὸ
ἑβραϊκὸ Λόµπυ πίεζε τὸν Ἀνδρέα
ἀπὸ τὸ 1988 νὰ βγάλει τὸ θρήσκευµα ἀπὸ τὶς ταυτότητες µὲ ἀντάλλαγµα τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸ Εἰδικὸ ∆ικαστήριο. Ἡ ὀργὴ τοῦ Ἑβραίου Ραββίνου στράφηκε µὲ δριµύτητα καὶ κατὰ τοῦ Γιώργου Τράγκα τὸν ὁποῖο χαρακτήρισε φερέφωνο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὸν
προειδοποίησε µὲ τὴν ἑξῆς φράση:
«Γιῶργο Τράγκα, κάτω τὰ χέρια
ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους» (Ἐφηµερίδα
Στοχος 6-6-13, σελὶς 4). Καὶ συνεχίζουµε: «Τὴν ἐτήσια ἔκθεση τοῦ
State Department γιὰ τὸν Ἀντισηµιτισµὸ στὴν Ἑλλάδα συντάσσει τὰ
τελευταία 10 χρόνια ἡ Ἀµερικανοεβραία Andrea Helen Gilbert ἡ ὁποία
εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς παρελάσεως τῶν
Ὁµοφυλοφίλων σὲ Ἀθήνα καὶ Πειραιά» (ἐφηµερίδα Στόχος, 23-5-13,
σέλ.2). Καὶ συνεχίζουµε µὲ τὴν ἐφηµερίδα Ὀρθόδοξο Τύπο ὅπου γράφονται τὰ ἑξῆς: «Τὸ Κεντρικὸν Ἰουδαϊκὸν Συµβούλιον τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπὶ διακυβερνήσεως τοῦ κ.
Κων/νου Σηµίτη εἶχεν ἀπαιτήσει
τὴν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ
θρησκεύµατος εἰς τὰς ταυτότητας
καὶ τὸ ἐπέτυχε παρὰ τὴν καθολικὴν
ἀντίδρασιν τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου
λαοῦ. Σήµερον τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συµβούλιον τῆς Ἑλλάδος
ἐξέδωσε ἀνακοίνωσιν, µὲ τὴν ὁποίαν ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν
καὶ τᾶς δηµοκρατικᾶς δυνάµεις νὰ
ὑπερβοῦν τὰς µεταξὺ τῶν διαφορᾶς
… ὑπερψηφίζοντες τὸ ἀντιρατσιστικὸν νοµοσχέδιον γιὰ νὰ καταστῆ
ἀναποτελεσµατικὴ πάσα ἀπόπειρα
ἀναβιώσεως τοῦ Ναζισµοῦ εἰς τὴν

«Ὁ Γεώργιος Τράγκας φιλοξένησε
στὴν ἐκποµπή του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ» στὸ Σκάι, τὴν µοιραία γυναίκα στὴ ζωὴ τοῦ Ἀνδρέα
Παπανδρέου, τὴν ∆ήµητρα Λιάνη.
Ἡ Λιάνη λοιπὸν εἶπε δηµόσια γιὰ
ἀκόµη µιὰ φορὰ ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶχε τὴν χειρότερη ἄποψη
γιὰ τὸν Σηµίτη, τὸν ὁποῖο θεωροῦσε
«µέτριο καθηγητή, µέτριο ἄνθρωπο
καὶ καθόλου ΠΑΣΟΚ». Ἄλλωστε,
τὸν εἶχε διώξει ἀπὸ τὸ κόµµα καὶ εἶχε ἀφήσει στὴν πολιτική του διαθήκη ἐπιθυµία νὰ µὴν πέσει τὸ ΠΑΣΟΚ στὰ χέρια του. Ἐκτὸς αὐτοῦ ὁ
ἴδιος ὁ Παπανδρέου εἶχε πεῖ στὴ
Λιάνη ὅτι θεωροῦσε τὸν Κώστα Σηµίτη πράκτορα ξένων συµφερόντων,
τῶν Γερµανῶν δηλαδή, καὶ τὸν ἀδελφό του Σπύρο πράκτορα ξένων
µυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἄλλη µιὰ ἀποκάλυψη ἦταν ὅτι ἑβραϊκὸ λόµπυ
εἶχε πεῖ στὸν Παπανδρέου πὼς ἂν
βγάλει τὸ θρήσκευµα ἀπὸ τὶς ταυτότητες ἐκεῖνοι θὰ φρόντιζαν νὰ βγεῖ
«λάδι» στὸ Εἰδικὸ ∆ικαστήριο. Μὲ
ποιὸ τρόπο, µή µὰς ρωτᾶτε, ἀλλὰ
κάτι θὰ ξέρουν παραπάνω γιὰ τὴν
… ἑλληνικὴ δικαιοσύνη οἱ ἑβραῖοι.
Καὶ ἄλλα ἀποκαλυπτικὰ εἶπε ἡ Λιάνη στὴν ἐκποµπὴ τοῦ Γιώργου Τράγκα. Ὄχι πὼς τὰ παραπάνω δὲν τὰ
ξέραµε ἢ δὲν τὰ ὑποπτευόµασταν,
ἀλλὰ εἶναι ἀλλιῶς νὰ τὰ λένε ἐπίσηµα τὰ χείλη ποὺ βρέθηκαν δίπλα
ὅσο κανεὶς ἄλλος στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου» (alithiastofos.blogspot.gr).
«Βρωµερὸ Ἀντισηµίτη χαρακτήρισε
τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου σὲ βίντεο
ποὺ ἀνέβασε στὸ κανάλι του στὸ
YouTube ὁ πρώην Ἀρχιραββίνος τῆς
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φρονούντων ἀντιµετώπιζαν. Ἐχαρακτηρίζοντο ὡς «αἵρεσις ἀθέων
καὶ µάγων». Ἕνα σηµαντικότατο
κείµενο, πού µας διέσωσε ὁ ἀείµνηστος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν Ἔµµ. Γ. Πρωτοψάλτης, διαλαµβάνει τὰ ἑξῆς: «Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξ ὅλων τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖοι
εὑρίσκονται στὴν Εὐρώπη, ἡ τῶν
Ἐλευθεροτεκτόνων εἶναι ἡ µόνη, ἤτις εἶναι γνωστὴ καὶ διὰ τὴν ὁποίαν
πιστεύεται ὅτι ἀποτελεῖται ἐξ ἀθέων καὶ µάγων, οἵτινες εὑρίσκονται
εἰς σχέσιν µετὰ τοῦ διαβόλου καὶ
οἵτινες εἶναι ἐχθρὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν». Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἀπευθυνόµεθα πρὸς πάντα ἁρµόδιο
παράγοντα τόσον τοῦ Κράτους, ὅσον καὶ τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ παρακαλοῦµε νὰ πληροφορήσει τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀπαντώντας στὶς παραπάνω ἐρωτήσειςἀπορίες µας. Ὁ Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας Ἀµβρόσιος.

ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΑΣΟΝΟΙ
ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὄχι µόνον ἀπερίγραπτη θλίψη, ἀλλὰ ἀγανάκτησι καὶ θυµὸ προξένησε
στὶς καρδιὲς ὅλων µας, ἡ εἰκόνα µερικῶν ὀπαδῶν τῆς Στοᾶς, τῶν κοινῶς λεγοµένων Μασόνων, οἱ ὁποῖοι
φέροντες τὰ καθιερωµένα σύµβολα
τῆς πλάνης τῶν, µὲ πολλὴν θρασύτητα ∆ΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ἔλαβαν µέρος στὴν παρέλαση τῆς 25ης
Μαρτίου, ποὺ ἔγινε στὸ Νέο Ἡράκλειο Ἀττικῆς, ἀλλὰ τηλεοπτικὰ ἔγινε γνωστὴ στὸ Πανελλήνιο… Οἱ
κατατρύχουσες τὴν καρδιά µας ἀπορίες εἶναι: Πῶς, γιατί καὶ ὑπὸ ποὶαν
ἔννοιαν µετέσχον οἱ ἀνωτέρω ἐπωνοµασθέντες στὴν παρέλασι τῆς 25ης
Μαρτίου; Πόθεν ἔλαβαν τὴν σχετικὴ ἄδεια; Μὲ ποιὸ τρόπο οἱ Μασόνοι τῆς Ἑλλάδος συνδέονται µὲ τὰ
ἐπαναστατικὰ γεγονότα τοῦ 1821,
ὥστε νὰ δικαιοῦνται τῆς συµµετοχῆς των στὴν παρέλασι; Καὶ γιατί
ἄραγε ἐπὶ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΤΑ
(190) ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ δὲν ἄσκησαν,
ἐὰν ἔχουν, τὸ δικαίωµα τοῦτο; Ἐξ’
ὅσων ἠµεῖς τουλάχιστον, ἐρευνῶντες γνωρίζοµεν, οἱ Τέκτονες, οἱ
κοινῶς ἀποκαλούµενοι Μασόνοι,
τὴν ἐποχὴ τῶν ἐπαναστατικῶν γεγονότων τοῦ 1821 ἐθεωροῦντο ὡς
ἀποβράσµατα τῆς κοινωνίας καὶ µόνον τὴν περιφρόνησι τῶν ὑγιῶς

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Συµφώνως πρὸς τὸ «Olympia.gr» ὑπὸ ἡµεροµηνίαν 28ης Μαΐου. «Ἀνύπαρκτη ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση σὲ
ὅλες τὶς τουρκικὲς προκλήσεις εἰς
βάρος τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν δὲν διστάζει νὰ προχωρᾶ σὲ ἁπτὰ δείγµατα τῶν αἰσθηµάτων τῆς
ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι, µέσῳ
ἔργων κατεδάφισης µιᾶς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἑνὸς µνηµείου τῆς
Ριζούντας, καὶ ἐνεργώντας νύχτα,
µὲ µηχανήµατα τοῦ ∆ήµου Ριζούντας, ἰσοπεδώθηκε µία ἐκκλησία, ἡ
ὁποία εἶχε προταθεῖ ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ γίνει µνηµεῖο καὶ φυσικὰ
πόλος ἕλξης χριστιανῶν τουριστῶν.
Μαθαίνουµε λοιπὸν µέσα ἀπὸ τὸν
τουρκικὸ τύπο πὼς οἱ κάτοικοι τῆς
Ριζούντας ἰσχυρίζονται πὼς πρα-
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ος χρηµατοδότης τῶν «FEMEN» εἶναι ὁ ἐπίσης ἑβραϊκῆς καταγωγῆς
Οὐκρανὸς ἐκδότης Jed Sunden. «Ἐπιβεβαιώνω ὅτι δίνω χρήµατα στὶς
Femen» εἶπε ὁ Sunden. «∆ὲν θὰ ἀναφέρω τὸ ποσό. Μετὰ τὴ συνάντηση
µὲ τὴν Hutsol ἤµουν ἐντυπωσιασµένος µὲ τὶς ἰδέες της καὶ ἔγινα ὑποστηρικτής… πιστεύω ὅτι εἶναι σηµαντικὸ νὰ δώσω σὲ αὐτὴν καὶ ὁµάδες
σὰν τὴ δική της, τὴν ὑποστήριξη».
∆ὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο πὼς τὸ
«κίνηµα» αὐτὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν
Οὐκρανία.

γµατοποιήθηκε κατεδάφιση ἐκκλησίας στὴν περιοχή τους, προσκοµίζοντας µάλιστα καὶ τὸ ἀπαραίτητο
φωτογραφικὸ ὑλικό. Κάτοικοι τοῦ
χ ωριοῦ Ὀτζὰκ εἶχαν προσφύγ ει
στὴν ∆ιεύθυνση Μουσείων ζητώντας νὰ τεθεῖ ὑπὸ προστασία ἡ 400
ἐτῶν ἐκκλησία. Τὴν ἴδια στιγµή,
στὴν Ἑλλάδα πραγµατοποιοῦνται
ἀνεγέρσεις νέων τζαµιῶν στὴ Θράκη. Μέχρι στιγµῆς δὲν ἔχει ὑπάρξει
καµία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
πλευρὰ καὶ τὸ ἁρµόδιο ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν» (Ὀρθόδοξος Τύπος,
7-6-2013, σελὶς 5)
ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ
«ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ FEMEN»;

ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

Τὸ «κίνηµα τῶν FEMEN» εἶναι ὁµάδες «ἀκτιβιστριών» νεαρῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖες θέλοντας νὰ διαµαρτυρηθοῦν γιὰ κάποια κακῶς ἔχοντα, σύµφωνα µὲ τὴ δική τους ἀντίληψη, «τσιτσιδώνονται» ἐνώπιον
ἐπισήµων προσώπων, γράφοντας
στὸ γυµνὸ σῶµα τους τὰ συνθήµατά
τους. Ὁ «ἰδεολογικός» τους προσανατολισµὸς εἶναι ἡ κατάρριψη τῆς
παραδεδοµένης ἠθικῆς. Κύρια ἐπιδίωξή τους ἡ σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση καὶ ἰδιαίτερα τῆς ὁµοφυλοφιλίας, χάρις στὴν ὁποία ἐπιχειροῦν
τὶς περισσότερες (γυµνές) ἐπιθέσεις
τους. Πολλοὶ θεώρησαν πὼς τὸ «κίνηµα» αὐτὸ εἶναι µία αὐθόρµητη
καὶ πρωτότυπη µορφὴ διαµαρτυρίας. Ὅµως τελευταῖα ἦρθαν στὸ φῶς
στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν
πὼς τὸ «κίνηµα τῶν FEMEN» δὲν
εἶναι καθόλου αὐθόρµητο, ἀλλὰ καλὰ µεθοδευµένο, κατευθυνόµενο καὶ
χρηµατοδοτούµενο ἀπὸ συγκεκριµένα κέντρα. Πρῶτος καὶ καλλίτερος
προωθητὴς τοῦ «κινήµατος» ὁ γνωστὸς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Οὖγγρος
ἐπενδυτὴς Τζ. Σόρος. Ἐπίσης, κύρι-

Ἔνταση προκλήθηκε γιὰ ἄλλη µιὰ
φορᾶ στὰ Ἱεροσόλυµα ἐξαιτίας τοῦ
θρησκευτικοῦ φανατισµοῦ τῶν ὑπέρ-ὀρθοδόξων (ὀµάδας ἄκρως συντηρητικῶν δηλαδή) Ἑβραίων, ὅπου αὐτὴ τὴ φορὰ ὁµάδα δέκα ἀτόµων εἰσέβαλλε σὲ παρεκκλήσιο τοῦ
Πατριαρχείου µας ἀπαιτώντας τὴ
διακοπὴ τῆς λειτουργίας του, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνοµη,
σπέρνοντας ταυτόχρονα καὶ τὸν
τρόµο στοὺς Ἁγιοταφίτες µοναχούς.
Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύµων, ἡ ὁµάδα τῶν νεαρῶν
ἀπὸ τὴν κοντινὴ συναγωγὴ διέρρηξε τὸ παρεκκλήσιο καὶ τοποθέτησε
στὴν πόρτα ἁλυσίδα µὲ λουκέτο, ἐνῶ ὅταν πῆγαν στὸ σηµεῖο οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχιγραµµατέα Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχο µαζὶ µὲ ἀστυνοµικοὺς καὶ µέλη
τοῦ τµήµατος χριστιανικῶν ὑποθέσεων τοῦ ὑπουργείου θρησκευµάτων τοῦ Ἰσραήλ, οἱ Ἑβραῖοι πλησίασαν στὸ σηµεῖο ἀµφισβητώντας
τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου
στὸ παρεκκλήσιο καὶ ἐκτοξεύοντας
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µαθητή µου ἂν καὶ δὲν εἶσαι καθόλου σίγουρος ὅτι εἶναι ἀλήθεια.
Ὁ γνωστός του ἔσκυψε τὸ κεφάλι
ἀπὸ ντροπὴ καὶ ἀµηχανία. Παρόλα
αὐτά, συνέχισε ὁ Σωκράτης, µπορεῖς
ἀκόµα νὰ περάσεις τὴ δοκιµὴ γιατί
ὑπάρχει καὶ τὸ τρίτο φίλτρο. Τὸ τρίτο φίλτρο τῆς χρησιµότητας. Εἶναι
αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ µοῦ πεῖς γιὰ τὸν
µαθητή µου κάτι ποὺ µπορεῖ νὰ µοῦ
φανεῖ χρήσιµο σὲ κάτι; «Ὄχι δὲν
νοµίζω…». Ἄρα, λοιπόν, ἀφοῦ αὐτὸ
ποὺ θὰ µοῦ πεῖς, δὲν εἶναι οὔτε ἀλήθεια, οὔτε καλό, οὔτε χρήσιµο, γιατί
θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀκούσω; Ὁ γνωστός του ἔφυγε ντροπιασµένος, ἔχοντας πάρει ἕνα καλὸ µάθηµα… Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ βάλουµε κι’ ἐµεῖς αὐτὸ τὸ σοφὸ τέστ στὴ ζωή µας;

τὸ φέσι τῶν ἀνδρῶν, τὴν πολυγαµία
σὰν βάρβαρο καὶ ἀπολίτιστο θεσµό,
τὴν ἀργία τῆς Παρασκευῆς, καθιερώνοντας τὴν Κυριακὴ ἀργία, ἀντικατέστησε τὴν τουρκοαραβικὴ γραφὴ µὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες στὸ ἐπίσηµο κράτος, περιόρισε χοτζάδες
καὶ δερβίσηδες καθὼς καὶ δηµοσίως
τὸ ράσο, πλὴν τοῦ Πατριάρχη. Στὸ
µέγα Συνέδριο τῆς Μεταρρυθµίσεως
ἀνεβαίνοντας νὰ µιλήσει ἀκούµπησε στὸ βῆµα δυὸ βιβλία. Τὸ Κοράνιο
καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Στὸ τέλος τῆς
ὁµιλίας του ρώτησε, ποιὸ «ἐκ τῶν
δύο βιβλίων» ἔχει τὸ κύρος µεταξὺ
τῶν πολιτισµένων ἐθνῶν, ὡς ἅγιο
καὶ θεόπνευστο; Ὅλοι ὁµόφωνα ἀπάντησαν καὶ τὰ δυό. Τότε ὁ Κεµάλ, διέταξε τὸν Μπᾶς-χότζα (ἀρχιεπίσκοπο τῶν Μωαµεθανῶν) νὰ
διαβάσει ἕνα ἐδάφιο τῆς σούρας
ποὺ πάντοτε τύπωναν µὲ µικρὰ καὶ
δυσνόητα γράµµατα, τὸ λεγόµενο
«Χιουλέ». Μιλοῦσε γιὰ ἐπιτρεπόµενα σεξουαλικὰ αἴσχη στὴν συζυγία
καὶ στὸ διαζύγιο (µέχρι κτηνοβασίας), πράγµα ποὺ γνώριζε ὁ Κεµάλ.
Τότε ὁ Χότζας ἄρχισε νὰ τραυλίζει
ἀπὸ ντροπή, καὶ ἀγανακτισµένος ὁ
Κεµὰλ σήκωσε τὸ κοράνιο καὶ ρώτησε, ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ εἶναι θεόπνευστο. Κατόπιν ὁ Κεµάλ, ὑψώνοντας τὸ Εὐαγγέλιο ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου, εἶπε µεγαλοφώνως «Αὐτό, εἶναι τὸ ἱ ερ ὸν βι β λίον τοῦ Ἰ σ ά πειχαµπὲρ (Ἰησοῦ τοῦ Προφήτου),
καὶ γεµάτος ὀργὴ εἶπε τὰ παρακάτω
τολµηρὰ λόγια: «Εἶναι αἶσχος σὲ ἐµὰς, µέσα στὸν 20ο αἰώνα, νὰ εἴµεθα
ὀπαδοὶ αὐτοῦ τοῦ ἀνήθικου καὶ
ἀµόρφωτου καµηλιέρη…». Καὶ πέταξε τὸ κοράνι κάτω λέγοντας τρεῖς
φορὲς «Αἶσχος, αἶσχος, αἶσχος!».
Ἂς ἔρθουµε καὶ στὸ σήµερα,
στὸν 21ο αἰώνα, καὶ νὰ δοῦµε τί λέει

«ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΣΧΟΣ!»

Ἀναφέρουµε ἕνα περιστατικὸ ὅπως
τὸ διηγήθηκε στὸν χρονογράφο Κυριάκο Βαλαβάνη ὁ ἀείµνηστος Μίµὀγλοὺ Ἀλέξανδρος, καθηγητὴς τῆς
µεγάλης Τουρκικῆς Σχολῆς Ἰντατιέ,
ἐµβριθὴς µελετητὴς τοῦ Κορανίου,
ἀλλὰ γνήσιος χριστιανὸς θεολόγος
ποὺ ἔµενε στὰ 1923, στὴν Θεσσαλονίκη. (Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δηµοσιεύτηκε στὸ ἐπίσηµο περιοδικὸ
«Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης – Ἰούνιος 1983).
Τὸ 1922 ὁ µεγάλος µεταρρυθµιστὴς
τῆς Τουρκίας Κεµὰλ πασὰς κατάργησε διὰ ἐπαναστάσεως τὴν δοµὴ
τοῦ Σουλτανικοῦ κράτους, κατάργησε τὸν φερετζὲ τῶν γυναικῶν καὶ
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τους στὴν πίστη στρέφεται κατὰ τῆς
εὐηµερίας τοῦ λαοῦ». Σύµφωνα µὲ
τὶς µαρτυρίες, ὅσων εἶδαν τὴ φρικτὴ
ἐκτέλεσή τους, ὁδηγήθηκαν σὲ δασῶδες µέρος ἀπὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασµα. Ξεχώριζαν ἕνα-ἕνα, τὸν ἔστηναν ἀπέναντι ἀπὸ τοὺς σκοπευτὲς καὶ τὸν ρωτοῦσαν: «ὑπάρχει Θεός;» περιµένοντας νὰ ἀκούσουν τὸ
«ὄχι» προκειµένου νὰ τοῦ χαρίσουν
τὴ ζωή. Ὅταν ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε
«Ναί» τὸν πυροβολοῦσαν ἐνώπιον
τῶν ἑποµένων µελλοθανάτων γιὰ
ἐκφοβισµό. Καὶ οἱ ἑξήντα ἀπάντησαν «ναί» καὶ στεφανώθηκαν µὲ τὸ
ἁµαράντινο στέφανο τοῦ µαρτυρίου.

ὕβρεις πρὸς τοὺς µοναχούς. Στὴν
ὑπόθεση παρενέβη τὸ Ἑλληνικὸ Γενικὸ Προξενεῖο στὴν Ἱερουσαλὴµ ὅπως καὶ ὁ ∆ῆµος τῆς πόλης µὲ τὶς
ἀστυνοµικὲς ἀρχὲς νὰ ἀποµακρύνουν τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ τὸ Ἑλληνορθόδοξο παρεκκλήσι µετὰ ἀπὸ
δυὸ ὧρες.
Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

∆ΙΟΓΕΝΗΣ
Σχεδὸν ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα πέρασε ἀπὸ τότε ποὺ τὸ κόκκινο (ἀπὸ
τὸ αἷµα ἑκατοµµυρίων ἀθώων) φασιστικὸ καθεστὼς στὴ Ρωσία κατέρρευσε ἐν µιᾷ νυκτί. Τὰ περισσότερα
θύµατα τοῦ ἀθεϊστικοῦ µαρξιστικοῦ
καθεστῶτος προῆλθαν ἀπὸ τοὺς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
δὲν ἔσκυψαν δουλικὰ τὸ κεφάλι
στὰ ἐρυθρὰ τέρατα καὶ δὲ συµβιβάστηκαν µὲ τὰ ἀθεϊστικὰ δόγµατά
τους ὅτι δῆθεν ἡ πίστη στὸ Θεὸ εἶναι ψυχασθένεια. Στὴν ἀχανῆ ρωσικὴ χώρα ἀνακαλύπτονται συνεχῶς
χῶροι ὁµαδικῶν ἐκτελέσεων ἀθώων, οἱ ὁποῖοι ἐπέµεναν νὰ δηλώνουν πιστοὶ Χριστιανοί. Πρόσφατα
ὑποδείχτηκε τόπος κοντὰ στὸ Ἰρκούτσκ, στὴ Σιβηρία, ὅπου ἐκτελέστηκαν ἑξήντα Ὀρθόδοξοι κληρικοί, διότι ἀρνήθηκαν νὰ ἀποσχηµατισθοῦν καὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη
τους. Οἱ ἅγιοι αὐτοὶ Ἱεροµάρτυρες,
συνελήφθησαν στὰ 1933 ἀπὸ τὶς σοβιετικὲς ἀρχὲς µὲ τὴν κατηγορία τῶν
«ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ», διότι κατ’ αὐτοὺς «ἡ πίστη στὸ Θεὸ ἀναστέλλει
τὴν πρόοδο» καὶ ἄρα «ἡ ἐµµονή

Ὁ ∆ιογένης ζητοῦσε ἐλεηµοσύνη ἀπὸ ἕνα ἄγαλµα καὶ ὅταν τὸν ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο ἀπάντησε: «Ἐξασκοῦµαι στὸ νὰ µὴν ἀπογοητεύοµαι ἀπὸ τὴν ἀναισθησία
τῶν ἀνθρώπων».
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Πληροφορήθηκε ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ
κάποιον ὅτι µερικοὶ τὸν ἔβριζαν καὶ
ἐκεῖνος ἀπάντησε «Καθόλου δὲν µὲ
νοιάζει. Ὅταν εἶµαι ἀπῶν, δέχοµαι
ἀκόµα καὶ νὰ µὲ µαστιγώνουν».
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Στοὺς ∆ηµάρχους Ἀθηνῶν κ΄ Θεσ/νίκης

Κάθετα ἀντίθετος ἐµφανίστηκε σὲ
συνέντευξή του, ὁ ∆ήµαρχος τῆς
Μόσχας, στὴν προοπτικὴ κατάσκευῆς τζαµιῶν στὴν πόλη. «∆ὲν θὰ
χτιστεῖ οὔτε ἕνα! Αὐτοὶ ποὺ τὸ «ἀπαιτοῦν», εἶναι παράνοµοι καὶ δὲν
ἔχουν σχέση µὲ τὴ Ρωσικὴ κουλτούρα! ∆ὲν θὰ χτίσουµε τζαµιὰ γιὰ ἀνθρώπους, ποὺ βρίσκονται στὴ Μόσχα παράνοµα!». «∆ὲν µπορεῖ κάποιος, ποὺ δὲν εἶναι κὰν Ρῶσος νὰ
ἔχει ἀπαιτήσεις ποὺ πληρώνουν οἱ
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Ρῶσοι!». «Ἤδη πολλοὶ συµπολίτες
µου εἶναι ἐξοργισµένοι µὲ τὴν συµπεριφορὰ τοὺς (τῶν παράνοµων
µεταναστῶν)», συµπλήρωσε ὁ ∆ήµαρχος κ. Σοµπυάνιν.

Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν µπορεῖ
νὰ παίρνει χρήµατα ἀπὸ ὁποιονδήποτε! ∆ιότι µπορεῖ αὐτὰ νὰ γίνουν
δούρειος ἵππος καὶ θηλειὰ καὶ µέσο
ἐκβιασµοῦ!!! (Βλέπετε τί τραβάει ὅλη
ἡ Ἑλλάδα) ∆ὲν µποροῦµε νὰ δεχόµαστε δωρεὲς ἀπὸ αἱρετικοὺς ἢ
ἀντιχριστιανικοὺς φορεῖς, ἀκόµα
καὶ ἂν τὰ χρήµατα πρόκειται νὰ
χρησιµοποιηθοῦν γιὰ θεάρεστο σκοπό. ∆ιότι ἔτσι εἶναι σὰν νὰ πιστεύουµε ὅτι ὁ Θεός µας ἔχει ἀνάγκη τοῦ
πονηροῦ γιὰ νὰ πετύχει τοὺς στοχους Του. Ὁ Χριστὸς ὅµως, δὲν ζητάει ἀπὸ ἐµᾶς οὔτε µεγάλα κτίρια,
οὔτε κὰν φιλανθρωπικὸ ἔργο. Μᾶς
ζητάει νὰ Τοῦ δώσουµε τὴν καρδιά
µας καὶ νὰ ἁγιασθοῦµε καὶ τότε, µὲ
τὴ Χάρη Του, ἀπὸ ἄλλο πνευµατικὸ
ὕψος, θὰ κάνουµε τὰ πάντα: ἀβίαστα, ὀρθόδοξα, τιµηµένα καὶ εὐλογηµένα. Καὶ ἡ ἄνωθεν εὐλογία θὰ
πολλαπλασιάζει τοὺς καρποὺς τῶν
ἔργων µας. Ἀµήν. Γένοιτο.

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ
Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ὅποιοι ἀδελφοὶ ἐπιθυµοῦν νὰ
ἀναλάβουν τὴν Ἁγιογράφηση κάποιου Ἁγίου ἢ Ἁγίας µποροῦν νὰ
ἀπευθύνονται στὸ τηλ. 22940-61151.
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
(Συνέχεια από την 7η σελίδα)
… Ἁγιορεῖτες πατέρες νὰ στέκονται
στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Καὶ νὰ
προσέχουν πάρα πολὺ µὲ τὶς ἐπιχορηγήσεις ποὺ λαµβάνουν οἱ Ἱερὲς
Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξ’ Εὐρώπης, διότι ἂν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐπροδόθη διὰ ὀλίγα ἀργύρια, τότε
τὰ πολλὰ ἀργύρια εἶναι µεγάλος
πειρασµός. Χρειάζεται λοιπὸν πολὺ
µεγάλη προσοχὴ καὶ διάκριση: Ὁ

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 7.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆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, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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