ρᾶ τὸν κίνδυνο πυρκαγιᾶς, καθὼς
καὶ κάθε ἄλλη εὐκολία προκείμενου
νὰ κάνουν ἄνετη τὴ διαμονὴ ἑκατομμυρίων πιστῶν στὸν Μωάμεθ.

σμὴν πίθηκου! Ὁ καθηγητὴς αἰσθάνθηκε τὸν ἑαυτό του θιγόμενον
καὶ ἐκνευρισμένο. Ὁ μοναχὸς ὅμως
ἀτάραχος μὲ παιδαγωγικὴ ἠρεμία,
τοῦ ἔδειξε μὲ τὸ δάκτυλό του μιὰ
καλύβα καὶ τοῦ εἶπε – Ὤρα πέντε
τὸ ἀπόγευμα θὰ εἶμαι ἐκεῖ. Ἂν σᾶς
ἐνδιαφέρει, ἐλᾶτε νὰ τὸ συζητήσουμε. Ὁ καθηγητὴς ὅλη τὴν ἡμέρα ἦταν ἀναστατωμένος. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποπνέει ὀσμὴν πιθήκου
αὐτὸς ποὺ εἶναι κατακάθαρος καὶ
ντυμένος στὰ κάτασπρα; Αὐτὸς ποὺ
εἶναι πολιτισμένος καὶ μορφωμένος
ποὺ ἦρθε μετεκπαιδευμένος ἀπὸ τὸ
Παρίσι. Στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα ὁ
μοναχὸς περίμενε ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ
του στὰ Κατουνάκια. Ὁ καθηγητὴς
στὶς πέντε ἀκριβῶς πατοῦσε στὴν
αὐλὴ τοῦ μοναχοῦ. Ἀμέσως ρώτησε ἀνυπόμονα
καὶ ἀνήσυχα – Γέροντα. Γιατί εἴπατε ὅτι ἀποπνέω ὀσμὴν πίθηκου; Τότε ὁ μοναχὸς τοῦ
εἶπε – Ἐσεῖς κύριε
δὲν πιστεύετε ὅτι
τὸν ἄνθρωπο τὸν
ἔπλασε ὁ Θεὸς
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.
Πιστεύετε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸν πίθηκο. Κι’ αὐτὲς τὶς
πλάνες τὶς λέτε στὰ παιδιὰ καὶ τὰ
κλονίζετε. Γι’ αὐτὸ ἡ ψυχή σας καὶ
τὸ πνεῦμα σας ἀποπνέει ὀσμὴν πίθηκου. Ὁ καθηγητὴς αἰσθάνθηκε ἀμηχανία. Συνειδητοποίησε ὅτι μπροστά του δὲν ἔχει ἕναν ἀγαθιάρη καθυστερημένο καλόγερο, ὅπως νόμιζε
πρῶτα. Ξαφνιασμένος λοιπὸν ἀπὸ
τὸ προφητικὸ χάρισμα τοῦ καλογήρου ὁ ὀρθολογιστὴς ἐκεῖνος καθηγητὴς παραδέχθηκε καὶ ἐξομολογή-

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΜΗΝ ΠΙΘΗΚΟΥ
Ἕνας καθηγητὴς Γυμνασίου, ἀποβιβάστηκε στὰ Καρούλια τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Φοροῦσε κάτασπρα καὶ ὁλοκάθαρα ἐνδύματα. Ὁ καθηγητὴς
εἶχε σπουδάσει στὸ Παρίσι καὶ ἔκανε καὶ μετεκπαίδευση καὶ εἶχε τὸν
ἀέρα καὶ τὸ θράσος τοῦ Εὐρωπαίου. Αὐτὸς ὁ καθηγητὴς ἐπισκέφθηκε
τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὄχι γιὰ νὰ διδαχθεῖ
ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ
τὰ βιώματα τῶν γερόντων, ἀλλὰ γιὰ
νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ κρίνη μὲ τὴ δική
του ἔπαρση. Γιὰ
τοὺς μοναχοὺς δὲν
εἶχε σεβασμό. Συνήθιζε νὰ λέει γι’
αὐτοὺς μὲ κάποια
εἰρωνεία – Καλὰ
ἀνθρωπάκια, ἀγαθά, ἀλλὰ ἀγράμματα καὶ καθυστερημένα καὶ ἄπλυτα. Αὐτὸς λοιπὸν
ὁ λευκοφορεμένος
καθηγ η τής , ἐ ν ῶ
βάδιζε στὸ μονοπάτι, βλέπει μπροστά του ἕναν γέροντα, ἕναν ἡλικιωμένο καλόγηρο κοκκαλιασμένο,
κουρελιασμένο, σκονισμένο καὶ ἱδρωμένο. Ὁ καθηγητὴς τοῦ εἶπε –
Εὐλόγησον γέροντα ἅγιε. Στὸν τόνο
του εἶχε μία εἰρωνεία χωρὶς εὐλάβεια. Τότε ὁ μοναχὸς πλησίασε τὸν
καθηγητὴ καὶ ἄρχισε νὰ ὀσφραίνεται τὸν κατακάθαρο καθηγητή. Καὶ
ὁ μοναχὸς ποὺ ἦταν διορατικὸς καὶ
προορατικὸς ἐρημίτης ἀσκητὴς τοῦ
εἶπε ἤρεμα. – Κύριε. Ἀποπνέετε ὀ-
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(αρ. φυλλ. 71)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2 0 1 5

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Ἡ ἐποχὴ αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶναι
ἐποχὴ τῆς σπορᾶς. Τὸ καλοκαίρι πέρασε, ἔφθασε τὸ φθινόπωρο. Ὁ καιρὸς ψυχραίνει. Ὁ οὐρανὸς βρέχει
καὶ ἄφθονο νερὸ ποτίζει τὴ γῆ. Τὰ
χώματα, ποὺ ἦταν ξερὰ ἀπὸ τὸν
καυτερὸ ἥλιο τοῦ καλοκαιριοῦ, τώρα μαλακώνουν. Οἱ
γεωργοὶ πηγαίνουν
στὰ χωράφια. Ἀρχίζει
ἡ δουλειά. Ἄλλοτε πολὺ κουράζονταν οἱ γεωργοὶ γιὰ νὰ καλλιεργήσουν τὴ γῆ. Μὲ ἀλέτρια, ποὺ ἔσερναν βόδια ὄργωναν τὰ χωράφια. Ἀρχίζει ἡ δουλειά. Μέρες πολλὲς
περνοῦσαν γιὰ τὸ ὄργωμα. Ἀλλὰ τώρα ἦλθε ἡ μηχανικὴ καλλιέργεια καὶ ἀνακούφισε πολὺ τοὺς γεωργούς μας. Τρακτὲρ μὲ
τὰ ἀτσαλένια τους ἀλέτρια ὀργώνουν βαθειὰ τὴ γῆ, ἀνοίγουν
αὐλάκια καὶ μέσα στὰ αὐλάκια οἱ
γεωργοὶ ρίχνουν τὸ σπόρο διαλεγμένο. Μία προσευχὴ ἀκούγεται· Θεέ,
εὐλόγησε τὴ σπορά. Ἡ ἐκκλησία,
στοργικὴ μάνα, κάθε φορὰ στὴ Θεία
Λειτουργία δὲν ξεχνᾶ τοὺς γεωργούς. Εἰδικὴ δέηση κάνει γι’ αὐτοὺς
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ὁ ἱερεὺς «Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων,
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ
καιρῶν εἰρηνικῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Καὶ ἔχουν ἀνάγκη οἱ γεωργοί μας ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Γιατί ὅσο καλὰ κι’ ἂν εἶναι τὰ χωράφια μας, κι’ ὅσο βαθειὰ καὶ νὰ
σκάψουν καὶ νὰ ὀργώσουν, κι’ ὅσο ἐκλεκτὸ σπόρο νὰ σπείρουν, κι’ ὅσα λιπάσματα νὰ ρίξουν, ὅλα
πηγαίνουν χαμένα, ἂν
ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐνοϊκός. Ἕνας παγωμένος ἀέρας, ἕνα δυνατὸ
κρύ ο , πο ὺ κ ρ α τ ά ει
πολλὲς μέρες, ἢ ἕνας ἀέρας καυτός, λίβας, ἢ
μία ἐπιδρομὴ ἀπὸ βλαβ ε ρ ὰ ἔν το μ α κ α τ αστρέφουν τὴν καρποφορία καὶ δὲν εἶναι
σπάνιο τὸ φαινόμενο
οἱ γεωργοί μας νὰ
σπέρνουν καὶ ν ὰ μὴ
θερίζουν. Γι’ αὐτό, πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει εὐλογία; Τότε ἡ σοδειὰ
θὰ εἶναι πλούσια. Ἀλλὰ πῶς νὰ ὑπάρχει εὐλογία Θεοῦ ὅταν οἱ γεωργοί μας παρασυρμένοι κι’ αὐτοὶ ἀπὸ
τὰ κακὰ παραδείγματα …
(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
κια μας (ἦταν μέσα σὲ θερμοκοιτίδα), τὸ ἔβαζε πάνω της. Στὸ κεφάλι
καὶ στὴν κοιλιὰ γιὰ νὰ κλείσουν τὰ
ἐλλείματα τῆς μπέμπας μας καὶ στὴν
καρδιὰ γιὰ νὰ κλείσει ἡ ἀρτηρία
τοῦ μπ έμ πη μ ας. Τ ὴν Κυρι ακὴ
3/5/15 πήγαμε στὸ μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε, τὸ ἴδιο βράδυ ἡ γυναίκα μου
εἶδε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ στὸν ὕπνο
της καὶ τῆς εἶπε «Τὸ ἔφτιαξα!». Τὴν
∆ευτέρα (μιὰ ἡμέρα πρὶν τὸ χειρουργεῖο) πήγαμε στὸ μαιευτήριο
νὰ δοῦμε τὰ μωρὰ καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι
κάνανε ὑπέρηχο στὸ μπέμπη μας
καὶ ὅτι ἡ ἀρτηρία εἶχε κλείσει ὦ τοῦ
θαύματος. Ἔτσι τὸ μωράκι μας γλίτωσε τὸ χειρουργεῖο χάρη στὴ βοήθεια τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ. Συνέχιζε
νὰ βάζει λαδάκι στὸ κεφάλι καὶ στὴν κοιλιὰ τῆς
μπέμπας καὶ νὰ προσεύχεται νὰ κλείσουν τὰ ἐλλείμματά της χωρὶς χειρουργεῖο. Ἔτσι, πάλι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ,
ἔκλεισαν τὰ ἐλλείμματα
τῆς μπέμπας μας. (Οἱ γιατροὶ δὲν πίστευαν ὅτι θὰ ἔκλειναν
ἀπὸ μόνα τους. Μᾶς τὸ εἶχαν ἀποκλείσει αὐτό. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἦταν χειρουργικὴ ἐπέμβαση). Ἀπὸ τότε εἴμαστε πιὸ ἤρεμοι γιατί ξέρουμε ὅτι τὰ παιδιά
μας τὰ προστατεύουν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη.
Κων/νος Λ.,
Μεταμόρφωση Ἀττικῆς

«ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑ!»
Καλημέρα σας ὀνομάζομαι Κωνσταντῖνος Λ. καὶ θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ
μαζὶ μὲ τοὺς πιστοὺς τὸ θαῦμα ποὺ
συνέβη στὴν οἰκογένειά μου. Τὴν
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἡ γυναίκα μου
γέννησε πρόωρα τὰ παιδάκια μας,
ἕνα ἀγοράκι καὶ ἕνα κοριτσάκι. Λόγῳ προωρότητας ἔπρεπε νὰ νοσηλευτοῦν στὴν ἐντατικὴ νεογνῶν. Τὸ
κοριτσάκι μας γεννήθηκε μὲ ἔλλειμα
στὸ κεφαλάκι (ἔλλειπε δηλαδὴ τὸ
δέρμα, ὁ ὑποδόρειος ἱστὸς καὶ μέρος
τοῦ ὀστοῦ σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ κεφαλιοῦ) καὶ στὴν κοιλίτσα. Τὰ ἐλλείματα αὐτὰ εἶπαν οἱ
παιδοχειροῦργοι ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθοῦν ἄμεσα, γιατί ἂν πάθαινε τὸ
μωρὸ κάποια λoίμωξη θὰ
τὸ χάναμε. Τὸ ἀγοράκι εἶχε καὶ μιὰ ἀνοιχτὴ ἀρτηρία στὴν καρδούλα. Πῆρε
φάρμακα γιὰ νὰ κλείσει,
ἀλλὰ τοῦ δημιούργησαν
πρόβλημα στὰ νεφρά. Οἱ
γιατροὶ μᾶς εἶπαν ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθεῖ ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ φάρμακα. Τὸ
ἴδιο βράδυ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου στὸν ὕπνο τοῦ ἀδερφοῦ μου
γύριζε στὸ μυαλό του τὸ ὄνομα Ραφαήλ. Ἦταν δὲ τόσο ἔντονο ὥστε
σηκώθηκε καὶ διάβασε στὸ διαδίκτυο γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ (ἀπὸ ἐκεῖνον ἔμαθα καὶ ἐγὼ γιὰ τὴ χάρη
τοῦ Ἁγίου). Τὴν ἑπόμενη τὸ πρωὶ
πῆγε στὸ Ἄνω Σούλι νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν νεογνῶν. Μᾶς
ἔφερε λαδάκι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἡ γυναίκα μου, ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ βάζει πάνω στὰ μωρά-

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ
Μὲ λένε Ἑλένη, εἶμαι παντρεμένη
καὶ ἔχω δυὸ παιδιά. Κατοικῶ σ’ ἕνα
χωριὸ ἔξω ἀπ’ τὴ Θὲσ/νίκη καὶ ἐδῶ
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καὶ τεσσεράμισυ χρόνια ὁ σύζυγός
μου δὲν ἔβρισκε δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο εἶναι αὐτὸ
γιὰ μιὰ οἰκογένεια! Κάποια στιγμὴ
διάβασα ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα σας
γιὰ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ παρακάλεσαν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ βρῆκαν ἐργασία. Ἀπὸ τότε ριζώθηκε μέσα μου ἡ ἰδέα πὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
θὰ ἔβρισκε ἐργασία καὶ στὸν δικό
μου σύζυγο. Ἔλεγα μέσα στὴν προσευχή μου: «Ὅπως βρῆκες δουλειὰ
σ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὲ παρακάλεσαν ἔτσι νὰ βρεῖς καὶ σ’ ἐμᾶς». Ἔλεγα νὰ χτυπήσει τὸ τηλέφωνο καὶ νὰ
τὸν καλέσουν σὲ δουλειά. Τί κι’ ἂν
ἦταν καλοκαίρι, ἡ πιὸ νεκρὴ περίοδος, τί κι’ ἂν ἦταν ὅλες οἱ πόρτες
κλειστές, ἐγὼ προσευχόμουν συνέχεια μ’ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ διάβαζα
τὴν παράκλησή Του». Ὥσπου πρὶν
ἕνα μήνα, μία ἐβδομάδα πρὶν τῆς
Παναγίας ὄντως χτύπησε τὸ τηλέφωνο καὶ τὸν κάλεσαν στὸν ∆ῆμο
Θὲσ/νίκης. Εἶχε κάνει αἴτηση τὸν Ἀπρίλιο καὶ εἶχε ἀπορριφθεῖ. Ὅμως,
ἡ ἐπιτυχοῦσα στὸν ∆ῆμο δὲν εἶχε
προσκομμίσει τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα καὶ κάλεσαν τὸν σύζυγό μου
ὡς ἐπιλαχόντα!! ∆ὲν μποροῦσα νὰ
τὸ πιστέψω!! Ἔτσι, στὶς 18/8/2015, ὁ
σύζυγός μου ἔπιασε δουλειὰ καὶ ὑπέγραψε τὴν πρόσληψή του. Βέβαια
εἶναι γιὰ ἕνα πεντάμηνο, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ποὺ τοῦ βρῆκε τὴν ἐργασία μπορεῖ νὰ κάνει τοὺς πέντε
μῆνες πέντε χρόνια ἢ ὅσο θέλει ὁ
Θεός. Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μ’ ἔχει βοηθήσει πολλὲς φορὲς
στὴ ζωή μου μὲ τὴν παρουσία Του.
Ζητῶ τὴν δημοσίευση τοῦ θαύματός
μου, γιατί αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἡ ἀνεργία μαστίζει πολλὲς οἰκογένειες. Νὰ
ἔχουν θάρρος καὶ πίστη γιατί ἐγὼ
εἶμαι τὸ ζωντανὸ παράδειγμα. Εὐχαριστῶ καὶ ἐσᾶς στὴν Ἀδελφότητα

ποὺ μᾶς μνημονεύετε στὶς Παρακλήσεις.
Μὲ ἐκτίμηση καὶ σεβασμὸ
Κ. Ἑλένη
ΑΥΤΟ ΤΟ CAMP
ΧΩΡΑΕΙ 3.000.000

Αὐτὸ τὸ camp χωράει 3.000.000
πρόσφυγες καὶ ὅμως οἱ Σαουδάραβες δὲν δέχονται οὔτε ἕναν!!! Βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν Μέκκα, τὸ λένε «camp», ἀλλὰ οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ μία
πραγματικὴ μεγαλούπολη ἀφοῦ διαθέτει ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀπαραίτητες
ὑποδομὲς γιὰ νὰ φιλοξενήσει 3 εκατομμύρια ἀνθρώπους. Παρ’ ὅλα αὐτὰ οἱ Σαουδάραβες ἀρνοῦνται νὰ
φιλοξενήσουν σὲ αὐτὸ ἔστω καὶ ἕναν πρόσφυγα, καθὼς χρησιμοποιεῖται μόνο μία φορὰ τὸν χρόνο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μαζικῆς ἐπίσκεψης τῶν μουσουλμάνων στὸ προσκύνημα τῆς Μέκκας καὶ τὶς ὑπόλοιπες 360 μέρες μένει παντελῶς ἄδειο. Τὸ συγκεκριμένο «camp» διαθέτει ἑκατοντάδες χιλιάδες κλιματιζόμενες σκηνὲς οἱ ὁποῖες μάλιστα εἶναι ἀπολύτου ἀσφαλείας ὅσον ἀφο-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
κια μας (ἦταν μέσα σὲ θερμοκοιτίδα), τὸ ἔβαζε πάνω της. Στὸ κεφάλι
καὶ στὴν κοιλιὰ γιὰ νὰ κλείσουν τὰ
ἐλλείματα τῆς μπέμπας μας καὶ στὴν
καρδιὰ γιὰ νὰ κλείσει ἡ ἀρτηρία
τοῦ μπ έμ πη μ ας. Τ ὴν Κυρι ακὴ
3/5/15 πήγαμε στὸ μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε, τὸ ἴδιο βράδυ ἡ γυναίκα μου
εἶδε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ στὸν ὕπνο
της καὶ τῆς εἶπε «Τὸ ἔφτιαξα!». Τὴν
∆ευτέρα (μιὰ ἡμέρα πρὶν τὸ χειρουργεῖο) πήγαμε στὸ μαιευτήριο
νὰ δοῦμε τὰ μωρὰ καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι
κάνανε ὑπέρηχο στὸ μπέμπη μας
καὶ ὅτι ἡ ἀρτηρία εἶχε κλείσει ὦ τοῦ
θαύματος. Ἔτσι τὸ μωράκι μας γλίτωσε τὸ χειρουργεῖο χάρη στὴ βοήθεια τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ. Συνέχιζε
νὰ βάζει λαδάκι στὸ κεφάλι καὶ στὴν κοιλιὰ τῆς
μπέμπας καὶ νὰ προσεύχεται νὰ κλείσουν τὰ ἐλλείμματά της χωρὶς χειρουργεῖο. Ἔτσι, πάλι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ,
ἔκλεισαν τὰ ἐλλείμματα
τῆς μπέμπας μας. (Οἱ γιατροὶ δὲν πίστευαν ὅτι θὰ ἔκλειναν
ἀπὸ μόνα τους. Μᾶς τὸ εἶχαν ἀποκλείσει αὐτό. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἦταν χειρουργικὴ ἐπέμβαση). Ἀπὸ τότε εἴμαστε πιὸ ἤρεμοι γιατί ξέρουμε ὅτι τὰ παιδιά
μας τὰ προστατεύουν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη.
Κων/νος Λ.,
Μεταμόρφωση Ἀττικῆς

«ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑ!»
Καλημέρα σας ὀνομάζομαι Κωνσταντῖνος Λ. καὶ θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ
μαζὶ μὲ τοὺς πιστοὺς τὸ θαῦμα ποὺ
συνέβη στὴν οἰκογένειά μου. Τὴν
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἡ γυναίκα μου
γέννησε πρόωρα τὰ παιδάκια μας,
ἕνα ἀγοράκι καὶ ἕνα κοριτσάκι. Λόγῳ προωρότητας ἔπρεπε νὰ νοσηλευτοῦν στὴν ἐντατικὴ νεογνῶν. Τὸ
κοριτσάκι μας γεννήθηκε μὲ ἔλλειμα
στὸ κεφαλάκι (ἔλλειπε δηλαδὴ τὸ
δέρμα, ὁ ὑποδόρειος ἱστὸς καὶ μέρος
τοῦ ὀστοῦ σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ κεφαλιοῦ) καὶ στὴν κοιλίτσα. Τὰ ἐλλείματα αὐτὰ εἶπαν οἱ
παιδοχειροῦργοι ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθοῦν ἄμεσα, γιατί ἂν πάθαινε τὸ
μωρὸ κάποια λoίμωξη θὰ
τὸ χάναμε. Τὸ ἀγοράκι εἶχε καὶ μιὰ ἀνοιχτὴ ἀρτηρία στὴν καρδούλα. Πῆρε
φάρμακα γιὰ νὰ κλείσει,
ἀλλὰ τοῦ δημιούργησαν
πρόβλημα στὰ νεφρά. Οἱ
γιατροὶ μᾶς εἶπαν ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθεῖ ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ φάρμακα. Τὸ
ἴδιο βράδυ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου στὸν ὕπνο τοῦ ἀδερφοῦ μου
γύριζε στὸ μυαλό του τὸ ὄνομα Ραφαήλ. Ἦταν δὲ τόσο ἔντονο ὥστε
σηκώθηκε καὶ διάβασε στὸ διαδίκτυο γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ (ἀπὸ ἐκεῖνον ἔμαθα καὶ ἐγὼ γιὰ τὴ χάρη
τοῦ Ἁγίου). Τὴν ἑπόμενη τὸ πρωὶ
πῆγε στὸ Ἄνω Σούλι νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν νεογνῶν. Μᾶς
ἔφερε λαδάκι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἡ γυναίκα μου, ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ βάζει πάνω στὰ μωρά-

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ
Μὲ λένε Ἑλένη, εἶμαι παντρεμένη
καὶ ἔχω δυὸ παιδιά. Κατοικῶ σ’ ἕνα
χωριὸ ἔξω ἀπ’ τὴ Θὲσ/νίκη καὶ ἐδῶ
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καὶ τεσσεράμισυ χρόνια ὁ σύζυγός
μου δὲν ἔβρισκε δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο εἶναι αὐτὸ
γιὰ μιὰ οἰκογένεια! Κάποια στιγμὴ
διάβασα ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα σας
γιὰ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ παρακάλεσαν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ βρῆκαν ἐργασία. Ἀπὸ τότε ριζώθηκε μέσα μου ἡ ἰδέα πὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
θὰ ἔβρισκε ἐργασία καὶ στὸν δικό
μου σύζυγο. Ἔλεγα μέσα στὴν προσευχή μου: «Ὅπως βρῆκες δουλειὰ
σ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὲ παρακάλεσαν ἔτσι νὰ βρεῖς καὶ σ’ ἐμᾶς». Ἔλεγα νὰ χτυπήσει τὸ τηλέφωνο καὶ νὰ
τὸν καλέσουν σὲ δουλειά. Τί κι’ ἂν
ἦταν καλοκαίρι, ἡ πιὸ νεκρὴ περίοδος, τί κι’ ἂν ἦταν ὅλες οἱ πόρτες
κλειστές, ἐγὼ προσευχόμουν συνέχεια μ’ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ διάβαζα
τὴν παράκλησή Του». Ὥσπου πρὶν
ἕνα μήνα, μία ἐβδομάδα πρὶν τῆς
Παναγίας ὄντως χτύπησε τὸ τηλέφωνο καὶ τὸν κάλεσαν στὸν ∆ῆμο
Θὲσ/νίκης. Εἶχε κάνει αἴτηση τὸν Ἀπρίλιο καὶ εἶχε ἀπορριφθεῖ. Ὅμως,
ἡ ἐπιτυχοῦσα στὸν ∆ῆμο δὲν εἶχε
προσκομμίσει τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα καὶ κάλεσαν τὸν σύζυγό μου
ὡς ἐπιλαχόντα!! ∆ὲν μποροῦσα νὰ
τὸ πιστέψω!! Ἔτσι, στὶς 18/8/2015, ὁ
σύζυγός μου ἔπιασε δουλειὰ καὶ ὑπέγραψε τὴν πρόσληψή του. Βέβαια
εἶναι γιὰ ἕνα πεντάμηνο, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ποὺ τοῦ βρῆκε τὴν ἐργασία μπορεῖ νὰ κάνει τοὺς πέντε
μῆνες πέντε χρόνια ἢ ὅσο θέλει ὁ
Θεός. Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μ’ ἔχει βοηθήσει πολλὲς φορὲς
στὴ ζωή μου μὲ τὴν παρουσία Του.
Ζητῶ τὴν δημοσίευση τοῦ θαύματός
μου, γιατί αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἡ ἀνεργία μαστίζει πολλὲς οἰκογένειες. Νὰ
ἔχουν θάρρος καὶ πίστη γιατί ἐγὼ
εἶμαι τὸ ζωντανὸ παράδειγμα. Εὐχαριστῶ καὶ ἐσᾶς στὴν Ἀδελφότητα

ποὺ μᾶς μνημονεύετε στὶς Παρακλήσεις.
Μὲ ἐκτίμηση καὶ σεβασμὸ
Κ. Ἑλένη
ΑΥΤΟ ΤΟ CAMP
ΧΩΡΑΕΙ 3.000.000

Αὐτὸ τὸ camp χωράει 3.000.000
πρόσφυγες καὶ ὅμως οἱ Σαουδάραβες δὲν δέχονται οὔτε ἕναν!!! Βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν Μέκκα, τὸ λένε «camp», ἀλλὰ οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ μία
πραγματικὴ μεγαλούπολη ἀφοῦ διαθέτει ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀπαραίτητες
ὑποδομὲς γιὰ νὰ φιλοξενήσει 3 εκατομμύρια ἀνθρώπους. Παρ’ ὅλα αὐτὰ οἱ Σαουδάραβες ἀρνοῦνται νὰ
φιλοξενήσουν σὲ αὐτὸ ἔστω καὶ ἕναν πρόσφυγα, καθὼς χρησιμοποιεῖται μόνο μία φορὰ τὸν χρόνο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μαζικῆς ἐπίσκεψης τῶν μουσουλμάνων στὸ προσκύνημα τῆς Μέκκας καὶ τὶς ὑπόλοιπες 360 μέρες μένει παντελῶς ἄδειο. Τὸ συγκεκριμένο «camp» διαθέτει ἑκατοντάδες χιλιάδες κλιματιζόμενες σκηνὲς οἱ ὁποῖες μάλιστα εἶναι ἀπολύτου ἀσφαλείας ὅσον ἀφο-
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ρᾶ τὸν κίνδυνο πυρκαγιᾶς, καθὼς
καὶ κάθε ἄλλη εὐκολία προκείμενου
νὰ κάνουν ἄνετη τὴ διαμονὴ ἑκατομμυρίων πιστῶν στὸν Μωάμεθ.

σμὴν πίθηκου! Ὁ καθηγητὴς αἰσθάνθηκε τὸν ἑαυτό του θιγόμενον
καὶ ἐκνευρισμένο. Ὁ μοναχὸς ὅμως
ἀτάραχος μὲ παιδαγωγικὴ ἠρεμία,
τοῦ ἔδειξε μὲ τὸ δάκτυλό του μιὰ
καλύβα καὶ τοῦ εἶπε – Ὤρα πέντε
τὸ ἀπόγευμα θὰ εἶμαι ἐκεῖ. Ἂν σᾶς
ἐνδιαφέρει, ἐλᾶτε νὰ τὸ συζητήσουμε. Ὁ καθηγητὴς ὅλη τὴν ἡμέρα ἦταν ἀναστατωμένος. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποπνέει ὀσμὴν πιθήκου
αὐτὸς ποὺ εἶναι κατακάθαρος καὶ
ντυμένος στὰ κάτασπρα; Αὐτὸς ποὺ
εἶναι πολιτισμένος καὶ μορφωμένος
ποὺ ἦρθε μετεκπαιδευμένος ἀπὸ τὸ
Παρίσι. Στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα ὁ
μοναχὸς περίμενε ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ
του στὰ Κατουνάκια. Ὁ καθηγητὴς
στὶς πέντε ἀκριβῶς πατοῦσε στὴν
αὐλὴ τοῦ μοναχοῦ. Ἀμέσως ρώτησε ἀνυπόμονα
καὶ ἀνήσυχα – Γέροντα. Γιατί εἴπατε ὅτι ἀποπνέω ὀσμὴν πίθηκου; Τότε ὁ μοναχὸς τοῦ
εἶπε – Ἐσεῖς κύριε
δὲν πιστεύετε ὅτι
τὸν ἄνθρωπο τὸν
ἔπλασε ὁ Θεὸς
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.
Πιστεύετε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸν πίθηκο. Κι’ αὐτὲς τὶς
πλάνες τὶς λέτε στὰ παιδιὰ καὶ τὰ
κλονίζετε. Γι’ αὐτὸ ἡ ψυχή σας καὶ
τὸ πνεῦμα σας ἀποπνέει ὀσμὴν πίθηκου. Ὁ καθηγητὴς αἰσθάνθηκε ἀμηχανία. Συνειδητοποίησε ὅτι μπροστά του δὲν ἔχει ἕναν ἀγαθιάρη καθυστερημένο καλόγερο, ὅπως νόμιζε
πρῶτα. Ξαφνιασμένος λοιπὸν ἀπὸ
τὸ προφητικὸ χάρισμα τοῦ καλογήρου ὁ ὀρθολογιστὴς ἐκεῖνος καθηγητὴς παραδέχθηκε καὶ ἐξομολογή-

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΜΗΝ ΠΙΘΗΚΟΥ
Ἕνας καθηγητὴς Γυμνασίου, ἀποβιβάστηκε στὰ Καρούλια τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Φοροῦσε κάτασπρα καὶ ὁλοκάθαρα ἐνδύματα. Ὁ καθηγητὴς
εἶχε σπουδάσει στὸ Παρίσι καὶ ἔκανε καὶ μετεκπαίδευση καὶ εἶχε τὸν
ἀέρα καὶ τὸ θράσος τοῦ Εὐρωπαίου. Αὐτὸς ὁ καθηγητὴς ἐπισκέφθηκε
τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὄχι γιὰ νὰ διδαχθεῖ
ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ
τὰ βιώματα τῶν γερόντων, ἀλλὰ γιὰ
νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ κρίνη μὲ τὴ δική
του ἔπαρση. Γιὰ
τοὺς μοναχοὺς δὲν
εἶχε σεβασμό. Συνήθιζε νὰ λέει γι’
αὐτοὺς μὲ κάποια
εἰρωνεία – Καλὰ
ἀνθρωπάκια, ἀγαθά, ἀλλὰ ἀγράμματα καὶ καθυστερημένα καὶ ἄπλυτα. Αὐτὸς λοιπὸν
ὁ λευκοφορεμένος
καθηγ η τής , ἐ ν ῶ
βάδιζε στὸ μονοπάτι, βλέπει μπροστά του ἕναν γέροντα, ἕναν ἡλικιωμένο καλόγηρο κοκκαλιασμένο,
κουρελιασμένο, σκονισμένο καὶ ἱδρωμένο. Ὁ καθηγητὴς τοῦ εἶπε –
Εὐλόγησον γέροντα ἅγιε. Στὸν τόνο
του εἶχε μία εἰρωνεία χωρὶς εὐλάβεια. Τότε ὁ μοναχὸς πλησίασε τὸν
καθηγητὴ καὶ ἄρχισε νὰ ὀσφραίνεται τὸν κατακάθαρο καθηγητή. Καὶ
ὁ μοναχὸς ποὺ ἦταν διορατικὸς καὶ
προορατικὸς ἐρημίτης ἀσκητὴς τοῦ
εἶπε ἤρεμα. – Κύριε. Ἀποπνέετε ὀ-

4

(αρ. φυλλ. 71)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2 0 1 5

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Ἡ ἐποχὴ αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶναι
ἐποχὴ τῆς σπορᾶς. Τὸ καλοκαίρι πέρασε, ἔφθασε τὸ φθινόπωρο. Ὁ καιρὸς ψυχραίνει. Ὁ οὐρανὸς βρέχει
καὶ ἄφθονο νερὸ ποτίζει τὴ γῆ. Τὰ
χώματα, ποὺ ἦταν ξερὰ ἀπὸ τὸν
καυτερὸ ἥλιο τοῦ καλοκαιριοῦ, τώρα μαλακώνουν. Οἱ
γεωργοὶ πηγαίνουν
στὰ χωράφια. Ἀρχίζει
ἡ δουλειά. Ἄλλοτε πολὺ κουράζονταν οἱ γεωργοὶ γιὰ νὰ καλλιεργήσουν τὴ γῆ. Μὲ ἀλέτρια, ποὺ ἔσερναν βόδια ὄργωναν τὰ χωράφια. Ἀρχίζει ἡ δουλειά. Μέρες πολλὲς
περνοῦσαν γιὰ τὸ ὄργωμα. Ἀλλὰ τώρα ἦλθε ἡ μηχανικὴ καλλιέργεια καὶ ἀνακούφισε πολὺ τοὺς γεωργούς μας. Τρακτὲρ μὲ
τὰ ἀτσαλένια τους ἀλέτρια ὀργώνουν βαθειὰ τὴ γῆ, ἀνοίγουν
αὐλάκια καὶ μέσα στὰ αὐλάκια οἱ
γεωργοὶ ρίχνουν τὸ σπόρο διαλεγμένο. Μία προσευχὴ ἀκούγεται· Θεέ,
εὐλόγησε τὴ σπορά. Ἡ ἐκκλησία,
στοργικὴ μάνα, κάθε φορὰ στὴ Θεία
Λειτουργία δὲν ξεχνᾶ τοὺς γεωργούς. Εἰδικὴ δέηση κάνει γι’ αὐτοὺς
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ὁ ἱερεὺς «Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων,
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ
καιρῶν εἰρηνικῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Καὶ ἔχουν ἀνάγκη οἱ γεωργοί μας ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Γιατί ὅσο καλὰ κι’ ἂν εἶναι τὰ χωράφια μας, κι’ ὅσο βαθειὰ καὶ νὰ
σκάψουν καὶ νὰ ὀργώσουν, κι’ ὅσο ἐκλεκτὸ σπόρο νὰ σπείρουν, κι’ ὅσα λιπάσματα νὰ ρίξουν, ὅλα
πηγαίνουν χαμένα, ἂν
ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐνοϊκός. Ἕνας παγωμένος ἀέρας, ἕνα δυνατὸ
κρύ ο , πο ὺ κ ρ α τ ά ει
πολλὲς μέρες, ἢ ἕνας ἀέρας καυτός, λίβας, ἢ
μία ἐπιδρομὴ ἀπὸ βλαβ ε ρ ὰ ἔν το μ α κ α τ αστρέφουν τὴν καρποφορία καὶ δὲν εἶναι
σπάνιο τὸ φαινόμενο
οἱ γεωργοί μας νὰ
σπέρνουν καὶ ν ὰ μὴ
θερίζουν. Γι’ αὐτό, πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει εὐλογία; Τότε ἡ σοδειὰ
θὰ εἶναι πλούσια. Ἀλλὰ πῶς νὰ ὑπάρχει εὐλογία Θεοῦ ὅταν οἱ γεωργοί μας παρασυρμένοι κι’ αὐτοὶ ἀπὸ
τὰ κακὰ παραδείγματα …
(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)

δη†, Ὄρθόδοξος Τύπος, 4-9-2015,
σελ. 1)

νὰ ὑπηρετήσουν στὸν Ἑλληνικὸ
Στρατὸ στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου. Μὰ γρήγορα ἔφτασε τὸ θλιβερὸ μαντάτο· ὁ γιός της Εὐάγγελος
ἔπεσε μαχόμενος στὴν περιοχὴ τῆς
Κλεισούρας! Ρομφαία διαπέρασε τὴ
μητρικὴ καρδιά, σὰν νὰ τὸν εἶχε μόνο ἕνα. Πῶς ἔγινε ἀλήθεια καὶ μέριασε τοῦτος ὁ πόνος κι’ ἔγινε φλόγα
γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς πατρίδας; Πῶς;
… Παρὰ τὸν ἀβάσταχτο πόνο, βρῆκε
τὸ θάρρος καὶ ἔγραψε στὸν τότε
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρο Κορυζῆ τὸ παρακάτω γράμμα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου διαλαλεῖ μέσα στὸ χρόνο τὴν ἀγάπη
πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν πίστη στὸ
καθῆκον;
Πρὸς τον Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζὴν
Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ι. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις
τῆς Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς
τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας
υἱούς μου: Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ι. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδεία ν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον,
Γρηγόριον καὶ Μενέλαον Ι. Ἰωαννίδην, κλάσεων 1917 καὶ νεώτερων.
Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς
καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπώλειας ἕτερου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν ἐχθροῦ. Γνωρίσατε Βασιλέα
μας, ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει
εἶναι ΖΗΤ Ω Η ΠΑΤΡΙΣ.
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ,
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1941.
Στὸ σταυροδρόμι τῶν καιρῶν μας,
ποὺ ἄλλες σειρῆνες ἠχολογοῦν ἄλλους κινδύνους καὶ ἀπειλές, ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ θυμᾶται ἀκόμη μιὰ φορὰ
τὴν Ἑλληνίδα Μάνα τοῦ 40. Τιμᾶ
τὴν προσφορὰ καὶ τὴν αὐτοθυσία

Η ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΥ 1940

Ἡ Ἑλένη Ἰωαννίδου γεννήθηκε
στοὺς Ἀρμενιοὺς Κυπαρισσίας καὶ
πέρασε ἐκεῖ ὅλη της τὴ ζωή. Μαζὶ μὲ
τὸ σύζυγό της, Ἰωάννη Ἰωαννίδη, ἔφερε στὸν κόσμο 10 παιδιά, ἐννιὰ
παλλικάρια καὶ τὴ μονάκριβη θυγατέρα τους. Ὑπεραγαποῦσε τὰ παιδιά της ἡ Ἑλένη, ὅπως καὶ κάθε μάνα, μὰ ἤξερε καὶ τὸ ὁμολογοῦσε
πὼς τὰ παιδιά της ἦταν δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὴν ἀξίωσε νὰ
γίνει Μάνα. Γιὰ τοῦτο καὶ ὑποσχέθηκε μυστικὰ νὰ Τοῦ τὰ δώσει, ὅπου καὶ ὅποτε Ἐκεῖνος τῆς τὰ ζητοῦσε. Στὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου
τοῦ 1940 καὶ στὴν ἀνάγκη τῆς πατρίδας ἡ Ἑλληνόψυχη πολύτεκνη
Μάνα τῶν ἐννέα ἀγοριῶν κατευόδωσε μὲ τὴν εὐχή της κι’ ἐμπιστεύτηκε κάτω ἀπ’ τὴ Σκέπη τῆς Μάνας
Παναγίας τὰ πέντε παιδιά της γιὰ
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κόδημος Μπιλάλης, ὁ ὁποῖος ἔκανε
θεάρεστο ἔργο μὲ τὴν εὐλογία καὶ
ἐνθάρρυνση τοῦ π. Παϊσίου, στὸ θέμα τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν
καὶ ποὺ συνετέλεσε στὸ νὰ σωθοῦν
ἀπὸ τὴν ἔκτρωση τόσα καὶ τόσα
παιδιά. Ὁ π. Νικόδημος ρώτησε τὸν
Ἅγιο: - Γέροντα, ἔχω μία ἀπορία. Τί
γίνονται οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν ποὺ
οἱ μητέρες τους τὰ σκότωσαν μὲ ἔκτρωση; - Ἄκου νὰ σοῦ πῶ π. Νικόδημε, εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μοῦ λέει
ὁ λογισμός, πὼς ὁ καλὸς Θεὸς θὰ
πάρει τὶς ψυχὲς αὐτῶν τῶν παιδιῶν
ποὺ στερήθηκαν τὸ δῶρο τῆς ζωῆς
καὶ θὰ τὶς βάλει στὸν Παράδεισο.
Στὴ συνέχεια, θὰ πάρει τὶς ψυχὲς
τῶν βρεφοκτόνων γονέων καὶ τῶν
δολοφόνων ἰατρῶν ποὺ συντελοῦν
στὸ πάνφρικτο αὐτὸ ἔγκλημα καὶ
θὰ τὶς βάλει στὴν κόλαση ἂν δὲν μετανοήουν εἰλικρινά». (Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα romfea.gr, 25-2-2015)

θηκε καὶ εἶπε: Πραγματικὰ γέροντα
σπούδασα στὸ Παρίσι ποὺ ἐκεῖ κυριαρχοῦσε ἡ ἀπιστία καὶ ἡ θεοποίηση τῆς ἐπιστήμης καὶ ἡ θεωρία τοῦ
δαρβινισμοῦ, τὴν ὁποία μᾶς τὴν παρουσίαζαν σὰν ἐπιστήμη κι’ ἐμεῖς
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Η ΚΑΜΗΛΑ ΣΤΟ
ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑ∆Ο
Στὸ κοινόβιο κάποιου ἅγιου Γέροντα στὴ Θηβαΐδα ὑπήρχε μία καμήλα, ποὺ ἀνέβαζε μὲ τὸ μάγγανο τὸ
νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι. Συνέβαινε ὅμως τὸ ἑξῆς θαυμαστό, τὴν ὤρα τῆς
ἀκολουθίας ἡ καμήλα στεκόταν ἀκίνητ η. Ὅταν οἱ ἐπισκέπτες ἀποροῦσαν γιὰ τὸ γεγονός, οἱ πατέ ρες
τοὺς ἐξηγοῦσαν πὼς ὁ Ἀββᾶς τοὺς
τὴν εἶχε προστάξει τὴν ὤρα τῆς ἀκολουθίας, ὅταν δηλαδὴ χτυπήσει
τὸ σήμαντρο, νὰ σταματάει νὰ γυρίζει, ὡσότου ἀπολύσει ἡ Ἐκκλησία.
Κι’ αὐτὸ διότι, κάποτε, σὲ ὤρα Ἀκολουθίας, ὁ ἀδελφὸς μὲ τὸ διακόνημα τοῦ πηγαδιοῦ δὲν ἄκουσε τὸ
σήμαντρο, λόγῳ τοῦ θορύβου ποὺ ἔκανε τὸ μάγγανο καὶ δὲν πῆγε στὴν
ἐκκλησία. Ὁ Ἀββᾶς τότε πῆγε στὸ
πηγάδι καὶ τὸν ρώτησε: - Γιατί δὲν

ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ;
«Ἔβγαινε κάποτε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ
Ἅγιος Παΐσιος
μὲ τὸ καραβάκι, γεγονὸς ποὺ
στάθηκε βέβαια
ἀφορμὴ νὰ τρέξει ὁ κόσμος
κ οντά του, ὅ πως τρέχουν οἱ
μέλισσες στὰ
ἄνθη τῶν λουλουδιῶν. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἐκλεκτὸς Γέροντας π. Νι-
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ἦρθες στὴν Ἐκκλησία στὴν ὤρα
σου; - Συγχώρεσε μέ, πάτερ, εἶπε ἐκεῖνος. Ὁ θόρυβος τῆς μηχανῆς δὲν
μὲ ἄφησε νὰ ἀκούσω τὸ σήμαντρο.
Τότε ὁ Ἀββᾶς ἔδωσε ἐντολὴ στὴν
καμήλα ποὺ ἀνέβαζε τὸ νερό: - Εἶναι εὐλογητὸς ὁ Θεός, στὸ ἑξῆς, ὅταν σημαίνει γιὰ τὴν Ἐκκλησία, δὲν
θὰ κινεῖσαι καθόλου μέχρι τὴν ἀπόλυση. Καὶ ἡ καμήλα τήρησε τὴν ἐντολή. Ἀλλὰ τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι,
καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη καμήλα ἐτοποθετεῖτο στὸ μαγγανοπήγαδο τηροῦσε τὴν ἴδια ἐντολή. (Ἀπὸ τὸ βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ. Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων. Ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007.

–∆ηλαδὴ ἐκκλησιάζεστε, ἐξομολογεῖστε, κοινωνᾶτε καὶ συμμετέχετε
στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας; - ∆ὲν
ἐκκλησιάζομαι συχνά, μοῦ λέει, οὔτε συμμετέχω ἰδιαίτερα, ἀλλὰ βοηθάω ὅσο μπορῶ τὴν Ἐκκλησία. Ἔχω δώσει ἕνα σωρὸ λεφτὰ γιὰ νὰ
χτιστοῦν ἐκκλησίες, γιὰ νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ τὰ ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ ἁγιογραφηθοῦν τόσοι ἅγιοι… - Χίλιες
ἐκκλησίες νὰ χτίσης, ἂν δὲν μπὴς μέσα δὲν σώζεσαι, τῆς ἀπάντησα. Ἡ
ἐκκλησία, σὰν κιβωτὸς ποὺ εἶναι, τὸ
ξέρεις πὼς πρέπει νὰ μπὴς μέσα γιὰ
νὰ σωθῆς; Ξέρεις τί ἀπέγιναν αὐτοὶ
ποὺ ἔφτιαξαν τὴν κιβωτὸ τοῦ Νῶε;
ΠΝΙΓΗΚΑΝ. Πνίγηκαν, ἐπειδὴ τὴν
κατασκεύασαν, ἀλλὰ δὲν πίστευαν
στὸ κακὸ ποὺ ἐρχόταν καὶ ἔμειναν
ἀπ’ ἔξω! Γι’ αὐτὸ ὅσες ἐκκλησίες καὶ
νὰ φτιάξη ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅσα μοναστήρια, ἂν δὲν μπὴ μέσα στὴν κιβωτὸ ποὺ λέγεται Ἐκκλησία νὰ κοινωνάη τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ
Χριστοῦ δὲν σώζεται. (∆ημήτριος
Παναγόπουλος†)

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΝΑ
ΧΤΙΣΕΤΕ!

νή… μοῦ εἶπε: «παππούλη, πεθαίνω.
∆ιάβασέ μου μία εὐχή». Γονάτισα,
τοῦ διαβασα μία εὐχή. Ψέλισσε δυὸ
λέξεις: «Πὲς τοῦ Χριστούλη νὰ μὲ
δεχτεῖ» καὶ ξεψύχησε μέσα στὴν ἀγκάλη μου ἄγνωστος μεταξὺ ἀγνώστων. Φεύγοντας ψιθύρισα μιὰ προσευχή: «Χριστέ μου, μία λέξη εἶπε ὁ
ληστὴς καὶ τὸν δέχτηκες στὴ Βασιλεία Σου. ∆έξου καὶ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ Σου».” Μία σπάνια
κοινωνικὴ σκηνὴ ποὺ πολλὰ μᾶς διδάσκει «Γιὰ κάθε ἄνθρωπο ἐπιφυλάσσεται ὁ θάνατος καὶ ἀκολουθεῖ
ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ (Ἑβρ. Θ΄27). Ἐὰν
ὁ ἄνθρωπος μετανοήσει ἔστω καὶ
τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του
σὰν τὸ ληστῆ στὸ σταυρὸ σώζεται.
«Ὁ ληστὴς στὸ σταυρὸ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ λήστεψε τὸν παράδεισο»
(Ἱερὸς Χρυσόστομος). Ὁ δὲ ὅσιος
Ἐφραὶμ ὁ Σύρος θὰ ἀναφωνήσει:
«Ὦ ληστοῦ θαυμάσιου, τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ληστεύσαντος».
Καὶ θὰ προσθέσει τὰ ἑξῆς ἀξιοσημείωτα: «Ὁ καιρὸς τῆς μετανοίας ὀλίγος ἐστι, τῆς δὲ Βασιλείας τῶν οὐρανῶν τὲλος οὐκ ἔστι». Τὰ δολώματα τῆς ἁμαρτίας εἶναι πάντα ἑλκυστικά, ἐνῶ τὰ μονοπάτια τῆς μετανοίας εἶναι δυσκολοδιαβάτα καὶ
δακρύβρεκτα. Ὡστόσο τὰ πρῶτα ὁδηγοῦν μὲ ἀσφάλεια στὴν κόλαση,
τὰ δὲ τῆς μετάνοιας καὶ κατὰ Θεὸν
«λύπης» δάκρυα, ὁδηγοῦν στὴν οὐράνια ζωή. Πολλὰ τὰ δολώματα καὶ
παγιδεύματα τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ
καὶ «πολύτροπος ἐστὶν ἡ μετάνοια».
Ἐὰν ὁ διάβολος ὑποβάλλει τὴν ἁμαρτία στὸν ἄνθρωπο, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἐξουδετερώνει
καὶ τὴν ἐξαφανίζει. Σήμερα, γιατί
τόση ἁμαρτία καὶ διαστροφή; Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ἀπαντᾶ: «Ἐπληθύνθη τὰ κακά, ἐπειδὴ ἀθετεῖται
ὁ Θεός». (τοῦ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλί-

οι πληθύνονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο στὴ χώρα τους. «Μαζεύουν ἀδέσποτα ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὰ στέλνουν στὴ Γερμανία. Περίπου 500 εὐρὼ ἡ τιμὴ κάθε σκύλου. Ἀκούγεται
ἀρρωστημένο ὅμως συμβαίνει γύρω
μας, χωρὶς πολλοὶ νὰ μποροῦμε νὰ
πιστέψουμε τὸ ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Ἕνα φαινόμενο ποὺ ὁλοένα καὶ δυναμώνει στὴ
χώρα μας πρὸς ὄφελος τῆς Γερμανίας. Στὴν ἐν λόγῳ εὐρωπαϊκὴ χώρα
οἱ κτηνοβάτες ἔχουν οἴκους ἀναφορᾶς… Μία πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση
κυκλώματος ἐμπορίας ἀδέσποτων
σκύλων – μετὰ ἀπὸ σαφεῖς καταγγελίες – διερευνοῦν οἱ τοπικὲς ἀρχές,
μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Περιφέρεια ∆υτικῆς Ἑλλάδος (Ἰστολ. Τρομακτικό)… (Ὀρθόδ. Τύπος, 4-9-2015, σ.2)
ΚΑΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ο ΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος – θὰ ἔρθει
καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ γίνουν
μανιακοὶ καὶ ὅταν θὰ δοῦν κάποιον
λογικό, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον
του λέγοντας: «Ἐσὺ εἶσαι μανιακός», γιὰ τὸν λόγο ὅτι δὲν εἶναι ὅμοιος μὲ αὐτούς.

Ἤμουν στὸ λεωφορεῖο καὶ δίπλα
μου καθόταν μία κυρία. Περνώντας
ἔξω ἀπὸ ἕνα ν ἱερὸ ναὸ ἔκανα τὸ
σταυρό μου. Παρακινούμενη ἀπὸ ἐμένα ἔκανε καὶ ἐκείνη κάτι σὰν
σταυρὸ – γρ ήγορα-γρήγορα, κάτι
σὰν ἀνακάτεμα . Τῆς λέω – Αὐτὸν
τὸν σταυρὸ ποὺ κάνεις δὲν τὸν φοβᾶται ὁ διάβολος ἔτσι ὅπως τὸν κάνεις εἶναι σὰν νὰ κοροϊδεύης. Θίχτηκε τότε ἐκείνη καὶ λέει: - Τί εἶναι
αὐτὰ ποὺ λέτε, τὸ ξέρετε πὼς ἐγὼ
εἶμαι πολὺ πιστὴ καὶ βοηθάω τὴν
ἐκκλησία ὅσο μπορῶ. Τῆς ἀπάντησα πὼς δὲν τὸ ἤξερα καὶ συνέχισα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΥΛΩΝ ∆ΙΑ ΤΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΒΑΤΩΝ
Ἡ παρακάτω εἴδηση μᾶς γέμισε ἀπὸ
ἀηδία, ἀλλὰ καὶ προβληματισμό. Οἱ
«ἀφέντες τῆς Εὐρώπης» Γερμανοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἷμα μας γιὰ τὰ δάνεια,
ποὺ τοὺς ζητᾶμε ταπεινωτικά, μᾶς
ἁρπάζουν καὶ τὰ ζῶα μας. Καὶ ξέρετ ε γιατί; Νὰ τὰ μεταπωλήσου ν
στοὺς χιλιάδες κτηνοβάτες, οἱ ὁποῖ-
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Πολὺ συγκινητικὸ τὸ γεγονὸς ποὺ
ἀφηγεῖται μὲ λίγα λόγια ὁ καλὸς
δημοσιογράφος ποὺ τὸ πῆρε ἀπὸ τὸ
πλῆθος τῶν εἰδήσεων τοῦ διαδικτύου. Πρόκειται γιὰ κάποιο καλὸ καὶ
σεμνὸ ἱερέα, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ ἀνακοινώνει: “Γυρίζοντας ἀπὸ ἕνα ἑσπερινὸ πέρασα ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια.
Πλῆθος νέων ἦταν μαζεμένοι γύρω
ἀπὸ ἕνα παιδί. Στὸ χέρι του κρατοῦσε τὴν τελευταία σύριγγα τοῦ
θανάτου. Τὸν πλησίασα καὶ μὲ δακρυσμένα μάτια φώναξε «Βοήθεια
… πεθαίνω». Ἔτρεξα κοντά του.
Τὸν ἀγκάλιασα. Μὲ σπασμένη φω-
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μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Περιφέρεια ∆υτικῆς Ἑλλάδος (Ἰστολ. Τρομακτικό)… (Ὀρθόδ. Τύπος, 4-9-2015, σ.2)
ΚΑΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ο ΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος – θὰ ἔρθει
καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ γίνουν
μανιακοὶ καὶ ὅταν θὰ δοῦν κάποιον
λογικό, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον
του λέγοντας: «Ἐσὺ εἶσαι μανιακός», γιὰ τὸν λόγο ὅτι δὲν εἶναι ὅμοιος μὲ αὐτούς.

Ἤμουν στὸ λεωφορεῖο καὶ δίπλα
μου καθόταν μία κυρία. Περνώντας
ἔξω ἀπὸ ἕνα ν ἱερὸ ναὸ ἔκανα τὸ
σταυρό μου. Παρακινούμενη ἀπὸ ἐμένα ἔκανε καὶ ἐκείνη κάτι σὰν
σταυρὸ – γρ ήγορα-γρήγορα, κάτι
σὰν ἀνακάτεμα . Τῆς λέω – Αὐτὸν
τὸν σταυρὸ ποὺ κάνεις δὲν τὸν φοβᾶται ὁ διάβολος ἔτσι ὅπως τὸν κάνεις εἶναι σὰν νὰ κοροϊδεύης. Θίχτηκε τότε ἐκείνη καὶ λέει: - Τί εἶναι
αὐτὰ ποὺ λέτε, τὸ ξέρετε πὼς ἐγὼ
εἶμαι πολὺ πιστὴ καὶ βοηθάω τὴν
ἐκκλησία ὅσο μπορῶ. Τῆς ἀπάντησα πὼς δὲν τὸ ἤξερα καὶ συνέχισα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΥΛΩΝ ∆ΙΑ ΤΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΒΑΤΩΝ
Ἡ παρακάτω εἴδηση μᾶς γέμισε ἀπὸ
ἀηδία, ἀλλὰ καὶ προβληματισμό. Οἱ
«ἀφέντες τῆς Εὐρώπης» Γερμανοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἷμα μας γιὰ τὰ δάνεια,
ποὺ τοὺς ζητᾶμε ταπεινωτικά, μᾶς
ἁρπάζουν καὶ τὰ ζῶα μας. Καὶ ξέρετ ε γιατί; Νὰ τὰ μεταπωλήσου ν
στοὺς χιλιάδες κτηνοβάτες, οἱ ὁποῖ-
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Πολὺ συγκινητικὸ τὸ γεγονὸς ποὺ
ἀφηγεῖται μὲ λίγα λόγια ὁ καλὸς
δημοσιογράφος ποὺ τὸ πῆρε ἀπὸ τὸ
πλῆθος τῶν εἰδήσεων τοῦ διαδικτύου. Πρόκειται γιὰ κάποιο καλὸ καὶ
σεμνὸ ἱερέα, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ ἀνακοινώνει: “Γυρίζοντας ἀπὸ ἕνα ἑσπερινὸ πέρασα ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια.
Πλῆθος νέων ἦταν μαζεμένοι γύρω
ἀπὸ ἕνα παιδί. Στὸ χέρι του κρατοῦσε τὴν τελευταία σύριγγα τοῦ
θανάτου. Τὸν πλησίασα καὶ μὲ δακρυσμένα μάτια φώναξε «Βοήθεια
… πεθαίνω». Ἔτρεξα κοντά του.
Τὸν ἀγκάλιασα. Μὲ σπασμένη φω-
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δη†, Ὄρθόδοξος Τύπος, 4-9-2015,
σελ. 1)

νὰ ὑπηρετήσουν στὸν Ἑλληνικὸ
Στρατὸ στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου. Μὰ γρήγορα ἔφτασε τὸ θλιβερὸ μαντάτο· ὁ γιός της Εὐάγγελος
ἔπεσε μαχόμενος στὴν περιοχὴ τῆς
Κλεισούρας! Ρομφαία διαπέρασε τὴ
μητρικὴ καρδιά, σὰν νὰ τὸν εἶχε μόνο ἕνα. Πῶς ἔγινε ἀλήθεια καὶ μέριασε τοῦτος ὁ πόνος κι’ ἔγινε φλόγα
γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς πατρίδας; Πῶς;
… Παρὰ τὸν ἀβάσταχτο πόνο, βρῆκε
τὸ θάρρος καὶ ἔγραψε στὸν τότε
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρο Κορυζῆ τὸ παρακάτω γράμμα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου διαλαλεῖ μέσα στὸ χρόνο τὴν ἀγάπη
πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν πίστη στὸ
καθῆκον;
Πρὸς τον Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζὴν
Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ι. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις
τῆς Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς
τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας
υἱούς μου: Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ι. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδεία ν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον,
Γρηγόριον καὶ Μενέλαον Ι. Ἰωαννίδην, κλάσεων 1917 καὶ νεώτερων.
Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς
καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπώλειας ἕτερου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν ἐχθροῦ. Γνωρίσατε Βασιλέα
μας, ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει
εἶναι ΖΗΤ Ω Η ΠΑΤΡΙΣ.
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ,
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1941.
Στὸ σταυροδρόμι τῶν καιρῶν μας,
ποὺ ἄλλες σειρῆνες ἠχολογοῦν ἄλλους κινδύνους καὶ ἀπειλές, ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ θυμᾶται ἀκόμη μιὰ φορὰ
τὴν Ἑλληνίδα Μάνα τοῦ 40. Τιμᾶ
τὴν προσφορὰ καὶ τὴν αὐτοθυσία

Η ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΥ 1940

Ἡ Ἑλένη Ἰωαννίδου γεννήθηκε
στοὺς Ἀρμενιοὺς Κυπαρισσίας καὶ
πέρασε ἐκεῖ ὅλη της τὴ ζωή. Μαζὶ μὲ
τὸ σύζυγό της, Ἰωάννη Ἰωαννίδη, ἔφερε στὸν κόσμο 10 παιδιά, ἐννιὰ
παλλικάρια καὶ τὴ μονάκριβη θυγατέρα τους. Ὑπεραγαποῦσε τὰ παιδιά της ἡ Ἑλένη, ὅπως καὶ κάθε μάνα, μὰ ἤξερε καὶ τὸ ὁμολογοῦσε
πὼς τὰ παιδιά της ἦταν δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὴν ἀξίωσε νὰ
γίνει Μάνα. Γιὰ τοῦτο καὶ ὑποσχέθηκε μυστικὰ νὰ Τοῦ τὰ δώσει, ὅπου καὶ ὅποτε Ἐκεῖνος τῆς τὰ ζητοῦσε. Στὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου
τοῦ 1940 καὶ στὴν ἀνάγκη τῆς πατρίδας ἡ Ἑλληνόψυχη πολύτεκνη
Μάνα τῶν ἐννέα ἀγοριῶν κατευόδωσε μὲ τὴν εὐχή της κι’ ἐμπιστεύτηκε κάτω ἀπ’ τὴ Σκέπη τῆς Μάνας
Παναγίας τὰ πέντε παιδιά της γιὰ
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κόδημος Μπιλάλης, ὁ ὁποῖος ἔκανε
θεάρεστο ἔργο μὲ τὴν εὐλογία καὶ
ἐνθάρρυνση τοῦ π. Παϊσίου, στὸ θέμα τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν
καὶ ποὺ συνετέλεσε στὸ νὰ σωθοῦν
ἀπὸ τὴν ἔκτρωση τόσα καὶ τόσα
παιδιά. Ὁ π. Νικόδημος ρώτησε τὸν
Ἅγιο: - Γέροντα, ἔχω μία ἀπορία. Τί
γίνονται οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν ποὺ
οἱ μητέρες τους τὰ σκότωσαν μὲ ἔκτρωση; - Ἄκου νὰ σοῦ πῶ π. Νικόδημε, εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μοῦ λέει
ὁ λογισμός, πὼς ὁ καλὸς Θεὸς θὰ
πάρει τὶς ψυχὲς αὐτῶν τῶν παιδιῶν
ποὺ στερήθηκαν τὸ δῶρο τῆς ζωῆς
καὶ θὰ τὶς βάλει στὸν Παράδεισο.
Στὴ συνέχεια, θὰ πάρει τὶς ψυχὲς
τῶν βρεφοκτόνων γονέων καὶ τῶν
δολοφόνων ἰατρῶν ποὺ συντελοῦν
στὸ πάνφρικτο αὐτὸ ἔγκλημα καὶ
θὰ τὶς βάλει στὴν κόλαση ἂν δὲν μετανοήουν εἰλικρινά». (Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα romfea.gr, 25-2-2015)

θηκε καὶ εἶπε: Πραγματικὰ γέροντα
σπούδασα στὸ Παρίσι ποὺ ἐκεῖ κυριαρχοῦσε ἡ ἀπιστία καὶ ἡ θεοποίηση τῆς ἐπιστήμης καὶ ἡ θεωρία τοῦ
δαρβινισμοῦ, τὴν ὁποία μᾶς τὴν παρουσίαζαν σὰν ἐπιστήμη κι’ ἐμεῖς
τὴν πιστέψαμε σὰ θρησκεία. Ὅταν
ὁ καθηγητὴς ἑτοιμάστηκε νὰ φύγει,
ὁ ἐρημίτης τοῦ εἶπε: - Πήγαινε ἀδελφὲ καὶ ὅταν διδάσκεις, νὰ λὲς στὰ
παιδιὰ ὅτι τὸν ἄνθρωπο τὸν ἔπλασε
ὁ Θεὸς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὸν πίθηκο. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει λογικό, συνείδηση, ἀλλὰ καὶ ἐφευρετικότητα.
Ὁ πίθηκος εἶναι μόνο μιμητικὸ ζῶο.
Ὁ τιτλοῦχος καθηγητὴς ἄρχισε νὰ
ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ
καὶ ὀρθολογιστική του καθήλωση.
Ὁ ἄγνωστος ἀσκητὴς τοῦ ἄνοιξε
πνευματικοὺς ὁρίζοντες καὶ νέες
πνευματικὲς πόρτες σὲ νέους ἄγνωστους κόσμους. Στὸ νοῦ του στριφογύριζαν τὰ λόγια τοῦ καλογήρου –
Ἀποπνέετε ὀσμὴν πίθηκου. Καὶ πιστεύετε ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται
ἀπὸ πίθηκο. (Αὐτοὶ ποὺ σκόνταψαν
στὸ Θεὸ ἢ στὸ ∆ιάβολο, σελὶς 23,
τοῦ Λαζάρου Τσακιρίδη Θεολόγου)

Η ΚΑΜΗΛΑ ΣΤΟ
ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑ∆Ο
Στὸ κοινόβιο κάποιου ἅγιου Γέροντα στὴ Θηβαΐδα ὑπήρχε μία καμήλα, ποὺ ἀνέβαζε μὲ τὸ μάγγανο τὸ
νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι. Συνέβαινε ὅμως τὸ ἑξῆς θαυμαστό, τὴν ὤρα τῆς
ἀκολουθίας ἡ καμήλα στεκόταν ἀκίνητ η. Ὅταν οἱ ἐπισκέπτες ἀποροῦσαν γιὰ τὸ γεγονός, οἱ πατέ ρες
τοὺς ἐξηγοῦσαν πὼς ὁ Ἀββᾶς τοὺς
τὴν εἶχε προστάξει τὴν ὤρα τῆς ἀκολουθίας, ὅταν δηλαδὴ χτυπήσει
τὸ σήμαντρο, νὰ σταματάει νὰ γυρίζει, ὡσότου ἀπολύσει ἡ Ἐκκλησία.
Κι’ αὐτὸ διότι, κάποτε, σὲ ὤρα Ἀκολουθίας, ὁ ἀδελφὸς μὲ τὸ διακόνημα τοῦ πηγαδιοῦ δὲν ἄκουσε τὸ
σήμαντρο, λόγῳ τοῦ θορύβου ποὺ ἔκανε τὸ μάγγανο καὶ δὲν πῆγε στὴν
ἐκκλησία. Ὁ Ἀββᾶς τότε πῆγε στὸ
πηγάδι καὶ τὸν ρώτησε: - Γιατί δὲν

ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ;
«Ἔβγαινε κάποτε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ
Ἅγιος Παΐσιος
μὲ τὸ καραβάκι, γεγονὸς ποὺ
στάθηκε βέβαια
ἀφορμὴ νὰ τρέξει ὁ κόσμος
κ οντά του, ὅ πως τρέχουν οἱ
μέλισσες στὰ
ἄνθη τῶν λουλουδιῶν. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἐκλεκτὸς Γέροντας π. Νι-
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της κι’ ὑπόσχεται μυστικὰ νὰ βρεῖ ἡ
πατρίδα συνεχιστὲς καὶ μιμητὲς στὸ
ἡρωικὸ παράδειγμά της.

Ἀλλά, καὶ ἂν ἀκόμα, παρὰ τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε καὶ τὴν λογική
μας, ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει στὴν Κῶ καὶ εἶχε μαθητεύσει στοὺς ἐκεῖ ἰατρούς,
τῆς σχολῆς τοῦ Ἱπποκράτη, τότε θὰ
ρωτούσαμε αὐθορμήτως τὰ ἑξῆς:
– Ὁ Χριστὸς ἐθεράπευε μὲ τὸν λόγο Του καὶ ὄχι μὲ φάρμακα. Αὐτὸ τὸ
ἔκαναν καὶ οἱ ἰατροὶ στὴν Κῶ; Ἐθεράπευαν μὲ τὸ λόγο τους; Αὐτὸ ἐδίδασκαν; Μήπως, αὐτὸ ἐφήρμοζαν;
Ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ τοῦ Ἱπποκράτη ἦταν παρμένο αὐτό;
– Εἴχανε προχωρήσει οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες τόσο τὴν ἰατρικὴ ὥστε νὰ ἀνασταίνουν καὶ τοὺς νεκρούς; ∆ιότι
ὁ Χριστὸς ἀνέστησε νεκρούς, ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων καὶ σὲ μία
περίπτωση, ἀκόμα καὶ 4 μέρες μετὰ
τὸ θάνατο. Καί, πάντα, μόνο μὲ τὸ
λόγο Του.
– Ἡ ἰατρικὴ τῶν Ἑλλήνων μποροῦσε νὰ κάνει τὸν ἰατρὸ νὰ ἀναστήσει
καὶ τὸν ἑαυτό του; ∆ιότι, ὁ Χριστὸς
ὁ Ὁποῖος ἀναστήθηκε, μόνος Του ἀναστήθηκε, τριήμερος ἐκ τῶν νεκρῶν, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸ περιμένει.
Ἂν μποροῦσαν οἱ ἰατροὶ τῆς Κῶ νὰ

ἀνασταίνο υν τὸν ἑαυτό τους, τότε
γιατί δὲν τὸ ἔκαναν, ἀλλὰ παραμένουν νεκροὶ τόσες χιλιάδες χρόνια;
Πολλοὶ σήμερα ἐμφανίζονται
ἀρχαιολάτρες καὶ τιμητὲς τῶν ἀρχαίων πρόγονων μας, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑβρίζουν τὸν Χριστὸ στὸν Ὁποῖο τελικὰ πίστεψαν οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες καὶ ὁ Ὁποῖος ἦταν προφητευμένος Θεὸς Σωτὴρ καὶ ἀπὸ Ἔλληνες. Εὐτυχῶς γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, ἡ ἀλήθεια λάμπει γιὰ ὅποιον ἐρευνήσει καλοπροαίρετα καὶ
ἔχει διάθεση νὰ πειστεῖ.
Χρειάζεται, ὅμως, προσοχὴ μὲ
τὶς διάφορες τηλεοπτικὲς ἐκπομπές,
διότι, ἀκόμα καὶ γιὰ Ἁγίους ἢ γιὰ
τὴν Ὀρθοδοξία νὰ μιλοῦν, ἐνίοτε τὸ
κάνουν γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου καὶ ἐνῶ λένε μία
ἀλήθεια συνήθως μετὰ ἀκολουθοῦν
καὶ πολλὰ ψέμματα. ∆ὲν εἶναι οἱ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς πηγὲς ἀξιόπιστης πληροφόρησης καὶ μόρφωσης.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
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 – 6.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.
(τὸν μήνα Ὀκτώβριο)

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.
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σαν τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο; Εἶναι ἕνα
ἐρώτημα ποὺ σιγὰ-σιγὰ ξεμπλέκεται
τὸ κουβάρι καὶ βρίσκει τὴν ἀπάντησή του. «Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι θαμμένος ὁ καθολικὸς ἱεραπόστολος Nilo Katalano», ὑπογραμμίζει σὲ ἄρθρο του ὁ Shkreli, σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ, «τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολὴ ἦταν νὰ μάθει στὰ
παιδιὰ τὴν ἀλβανικὴ γλώσσα». Αὐτὸ ἰσχυρίζεται, σὲ ἄλλο γραπτό, ὁ
δόκτωρ καθηγητὴς Γκάτσε, ὅπου ὑπογραμμίζει: «ὁ Katalano τὸ 1694 ἄνοιξε σχολεῖο στὶς ∆ρυμάδες μὲ 80
μαθητές». Τί ἀλβανικὸ σχολεῖο ἄνοιξε ὁ Katalano ὅταν τὸ ἀλβανικὸ
ἀλφάβητο καθορίστηκε τὸ 1908 στὸ
Συνέδριο τοῦ Μοναστηριοῦ; Ἄρα,
σκοπὸς εἶναι νὰ ἐμπεδωθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Χιμμάρα ἀνέκαθεν ὁμιλοῦν τὴν ἀλβανικὴ γλώσσσα καὶ ὅτι
εἶναι ἀλβανική. Ἄρα, ἡ ἀποστολὴ τοῦ
Katalano (δὲν
ἦταν νὰ διδάξει τὴ γλώσσα,
ἀλλὰ) ἦταν νὰ
ἀλλάξει τὴ
θρησκεία στὶς
∆ρυμάδες καὶ
σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Βόρειου Ἠπείρου. Ἐν τῷ
μεταξύ, γιὰ τὴν προπαγάνδα του ἄνοιγε παπικὰ σχολεῖα. Ἄρα, πίσω
ἀπὸ τὸ γεγονὸς κρύβεται τὸ Βατικανὸ ποὺ ἔναντι μιᾶς «προσφορᾶς»
ἢ μιᾶς ὑποστήριξης τὰ παίρνει ὅλα
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἡγεσία. ∆ὲν βάπτισαν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ Ἑβραῖοι τὴν Βασιλικὴ Ἐκκλησία στοὺς
Ἁγίους Σαράντα σὲ Ἑβραϊκὴ Συναγωγή, στὴν ἐποχὴ Νάνου; Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς πραγματοποιήθηκαν χωρὶς τὴ γνώση τῆς Ὀρθόδοξης κοινότητας, χωρὶς καμία προηγούμενη εἰ-

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΙΣ ∆ΡΥΜΑ∆ΕΣ ΧΙΜΜΑΡΑΣ
Ἡ ξαφνικὴ κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὶς
∆ρυμάδες τῆς Χιμμάρας, στὴ Βόρειο
Ἤπειρο κατ’ ἐντολὴ καὶ ὑπόδειξη
τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι
Ράμα ἀποτελεῖ ἁπλὰ συνέχεια τῶν
προ κλήσεων πρὸς τὴν Ὀρθόδο ξη
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας – εἶχε προηγηθεῖ ἡ καταστροφὴ τῆς περίφραξης τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ στὰ Τίρανα … Γιὰ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ ὁ
Ἔντι Ράμα δέχθηκε πολλὲς ἐπικρίσεις μὲ πιὸ ἔντονη τὴν ἐπαναφορὰ
στὸ προσκήνιο τῆς καταγγελίας τοῦ
πρώην σοσιαλιστῆ ἡγέτη Φ.
Νάνο ἀπὸ τὸν
πρώην πρωθυπουργὸ Σάλι
Μπερίσα. Ἀναφερόμενος
στὴν κατεδάφιση τοῦ ναο ῦ ἔκανε λόγο γιὰ
«κρατικὸ ἔγκλημα» ὅμοιο μὲ αὐτὸ
τοῦ Χότζα εἰς βάρος τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. Πιὸ ἐνδιαφέρουσα,
ποὺ ἀσφαλῶς χρήζει περαιτέρῳ διερεύνησης εἶνα ι ἡ ἀναφορὰ τοῦ
Μπερίσα ὅτι ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς καὶ ἡγέτης τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος Φάτος Νάνο, εἶχε καταγγείλει στὴ Βουλὴ ὅτι στὴν δεκαετία
τοῦ 1990 ὅταν ὁ Ράμα ζοῦσε στὸ
Παρίσι ἀσχολήθηκε μὲ πωλήσεις
κλεμμένων εἰκόνων ἀπὸ ἐκκλησίες
τῆς Ἀλβανίας! Γιατί ὅμως κατεδάφι-
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δοποίηση καὶ χωρὶς καμία νομικὴ
τεκμηρίωση. Σὲ συνέντευξή του ὁ
Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς χαρακτηρίζει τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «ἀχούρι» καὶ πὼς νοιώθει
ντροπὴ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτό.
Θὰ ἀναγερθεῖ νέο θρησκευτικὸ ἵδρυμα, τονίζει. Τί ἵδρυμα θὰ εἶναι
αὐτό; Ὀρθόδοξο ἢ παπικό;
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… τῶν πόλεων, δὲν ἐκκλησιάζονται,
δὲν τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, μερικοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν γίνει τόσο ἀσεβεῖς, ὥστε τὴν ὥρα ποὺ σπέρνουν τὸ σπόρο στὴ γῆ βλασφημοῦν
τὸ Θεό. Ποῦ εἶναι ἡ εὐσέβεια τῶν
γεωργῶν τῶν περασμένων χρόνων;
Φτωχοὶ ἐκεῖνοι, χωρὶς τρακτέρ, χωρὶς μηχανικὴ καλλιέργεια, χωρὶς δάνεια ἀπὸ κανένα ὀργανισμό, ἢ τράπεζα, ἀλλὰ μὲ μόνη τὴν πίστι στὸ
Θεὸ δουλεύανε τὴ γῆ κι’ ἡ γῆ, εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό, τοὺς ἔδινε ὅ,τι
χρειάζονταν γιὰ τὴ ζωή τους. Τὸ
«∆όξᾳ σοι, ὁ Θεὸς» δὲν ἔλειπε ἀπὸ
τὰ χείλη τους. Μία ὄμορφη παραβολή, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ παραβολὴ τοῦ Σπορέως, ποὺ βγῆκε νὰ
σπείρει τὸ σπόρο του. Ἔσπειρε
παντοῦ, ἀλλὰ μόνο ἕνα μέρος καρποφόρησε. Ὄχι γιατί ὁ σπόρος δὲν
ἦταν καλός. Ἀλλὰ διότι τὰ μέρη ὅπου ἔπεσαν οἱ σπόροι αὐτοὶ δὲν ἦταν κατάλληλα. Τὸ ἕνα μέρος τοῦ
σπόρου ἔπεσε στὸ δρόμο τὸν χιλιοπατημένο· πέταξαν τὰ πουλιὰ καὶ
τὸν πῆραν. Τὸ ἄλλο μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σὲ μέρη ποῦ ἦταν γεμάτα
πέτρες καὶ μόλις φύτρωσε, ξεράθηκε. Τὸ ἄλλο μέρος ἔπεσε σὲ γῆ γεμάτη ἀγκάθια, φύτρωσε, ἀλλὰ τὰ ἀγκάθια ἔπνιξαν τὸ σπόρο. Καὶ μόνο
τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σὲ καλὴ γῆ, φύτρωσε, καὶ ὁ ἕνας

σπόρος ἔγινε ἑκατό. Ἀγαπητοί μου.
Ὁ γεωργὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς
ποὺ ἔσπειρε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ
σπέρνει τὸν πολύτιμο σπόρο του. Ὁ
σπόρος του εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ,
ἡ διδασκαλία, τὸ κήρυγμα. Τὰ δὲ
διάφορα μέρη ὅπου ἔπεσε ὁ σπόρος,
εἶναι οἱ καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων,
ποὺ δὲν εἶναι ὅμοιες μεταξύ τους.
Ἄλλες καρδιὲς εἶναι σκληρὲς σὰν τὸ
δρόμο, ποὺ ὅσο σπόρο κι’ ἂν ρίξῃς
δὲν πιάνει. Ἄλλες καρδιὲς εἶναι σὰν
τὰ πετρώδη ἐδάφη. Οἱ ἄνθρωποι
αὐτοὶ ἔχουν καλὴ διάθεση, ἀκοῦνε
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅταν παρουσιαστοῦν ἐμπόδια καὶ πειρασμοὶ ἀπὸ τὸ διάβολο καὶ τὰ ὄργανά
του, τότε μαραίνεται καὶ σβήνει ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ ἄλλοι εἶναι
σὰν τὴ γῆ ποὺ εἶναι γεμάτη ἀγκάθια· οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀκοῦνε τὸ
λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἔχουν μπλεχτῆ
μὲ κοσμικὲς φροντίδες καὶ δὲν τοὺς
μένει καιρὸς γιὰ καλλιέργεια τῆς
ψυχῆς τους. Τί κρίμα! Τόσος σπόρος, τόση διδασκαλία, τόσες κατηχήσεις καὶ κηρύγματα, ὅλα πᾶνε χαμένα. Ἀλλά, δόξᾳ τῷ Θεῷ. Ὑπάρχει
καὶ μερίδα ἀκροατῶν, ποὺ εἶναι
σὰν τὴν καλὴ γῆ. Παίρνουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν φυτεύουν βαθειὰ μέσα στὴν καρδιά τους. Τὸν μελετοῦν κάθε μέρα. Πιστεύουν. Ἔχουν μεγάλη ὑπομονή. Νικοῦν ὅλα
τὰ ἐμπόδια καὶ τοὺς πειρασμούς,
καὶ ὁ Θεὸς ποὺ βλέπει τὴν προθυμία
τους, τοὺς κόπους καὶ τὸν ἀγώνα
ποὺ κάνουν τοὺς εὐλογεῖ.

πουργεῖο θρησκευμάτων ἀποτελούμενο ἀπὸ ἀθέους;». Τὸ σχόλιό της ἔγινε στὸ facebook καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Τὸ πολύπαθο καὶ ταλαιπωρημένο
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀναλαμβάνει ἀπὸ σήμερα ἕνα ἐπιτελεῖο –κατὰ δήλωσή του- ἄθεο. Σχῆμα καταρχᾶς ὀξύμωρο. Ὑπουργεῖο Θρησκευμάτων ἀποτελούμενο ἀπὸ ἀθέους; Τὸ σημαντικότερο, μιὰ χώρα ποὺ τὸ 97% τῶν πολιτῶν της αὐτοπροσδιορίζονται ὡς
χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, μία χώρα τῆς
ὁποίας ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ διαχρονικὸ πυλώνα τῶν ἠθῶν, τῶν ἐθίμων,
τῆς παράδοσης, τῆς Ἱστορίας της,
θὰ βρεθεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία μιᾶς ὁμάδας ποὺ ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξή του
Θεοῦ καὶ ἄρα δὲν πιστεύει στὸ θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ὅπου
θρησκεία (δηλαδὴ πίστη) καὶ κοινωνία συμπορεύονται. Καὶ ἡ συμπόρευση αὐτὴ ὕπηρξε διαχρονικὰ συμπαγής, ἀλώβητη, σχεδὸν μεταφυσική. Καὶ ἔσωσε τὴ χώρα ἀπὸ πολλὰ
δεινά. Κρατάει καὶ θὰ κρατάει τὴν
χώρα καὶ τὴν κοινωνία ἑνωμένα.
Γνωρίζουμε ὅλοι ποιὰ συμφέροντα
ἐξυπηρετοῦνται σὲ αὐτὴ τὴν πάγια
πολεμικὴ ἐναντίον τῆς πίστης, πότε
ἀπροκάλυπτα καὶ πότε ἔμμεσα. Εἶναι προφανὲς ὅμως πὼς τίποτα δὲν
θὰ ξεριζώσει (ὅπως τίποτα δὲν ξερίζωσε) μὲ ὅποιον τρόπο καὶ νὰ δρομολογηθεῖ, τὴν πίστη, τὴν χριστιανορθόδοξη θρησκεία ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητο τῶν Ἑλλήνων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΘΕΟΥΣ;

Τώρα τελευταῖα, σὲ διάφορες ἐκπομπὲς καὶ κανάλια ἐμφανίζονται
διάφοροι πωλητὲς βιβλίων, οἱ ὁποῖοι συνήθως, ὁμιλοῦν γιὰ διάφορα
ζητήματα, πέρα ἀπὸ τὸ ἀντικείμενό
τους. ∆υστυχῶς ὅμως, λέγουν συχνὰ
πολλὲς ἀνακρίβειες καὶ διαδίδουν

Τὴ σύνθεση τῆς νέας κυβέρνησης ἀποφάσισε νὰ σχολιάσει ἡ στὰρ τοῦ
ἑλληνικοῦ σινεμὰ καὶ θεάτρου Ζωὴ
Λασκάρη μὲ τὴν ἑξῆς ἀτάκα: «Ὑ-
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ἀρκετὲς πλάνες, παραπλανώντας –
ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα- τὸν κόσμο, ὁ
ὁποῖος δὲν ἔχει τὶς γν ώσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ καταλάβει ποιὰ
εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Σὲ μία τέτοια περίπτωση, ὁ
συνήθης καλεσμένος μιᾶς τέτοιας
ἐκπομπῆς τηλεπωλήσεων βιβλίων
καὶ σχολιαστὴς κ. Κων/νος Πλεύρης
ἀνέφερε δῆθεν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε
τὰ θαύματά του μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψή
του στὴν Κῶ καὶ στὴν ἐκεῖ Σχολὴ
τοῦ Ἱπποκράτη, ὅπου ἔμαθε, λέει,
τὶς ἐκεῖ διδασκόμενες ἰατρικὲς γνώσεις καὶ πρακτικές. Ἐμεῖς, ὅμως, θὰ
θέλαμε νὰ ρωτήσουμε τὸν λαλίστατο κ. Πλεύρη τὰ ἑξῆς:
– Ὁ Χριστός, δωδεκαετὴς μπῆκε
στὸ ναὸ καὶ ἄφησε ἔκπληκτους τοὺς
πάντες μὲ τὴ σοφία του. Ὡς Θεὸς ἐνανθρωπίσας εἶχε θεία σοφία καὶ
χάρη καὶ μὲ αὐτὰ ἐνεργοῦσε. Χρειαζόταν, λοιπόν, ὁ Χριστὸς ἀνθρώπινη ἐκπαίδευση;
– Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει
στὴν Κῶ, τότε πῶς ἐξηγεῖται ὅτι
μαρτυροῦν τὰ Εὐαγγέλια ὅτι ζοῦσε
στὰ νιάτα του κοντὰ στοὺς γονεῖς
του στὴ Ναζαρέτ, πειθαρχώντας σὲ
αὐτοὺς καὶ ἀσκώντας τὴν τέχνη τοῦ
μαραγκοῦ;
– Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει καὶ
εἶχε μορφωθεῖ σὲ ἄλλα μέρη ἐκτὸς
της Παλαιστίνης, τότε γιατί οἱ συμπατριῶτες του οἱ Ναζαρηνοὶ ἐξεπλάγησαν γιὰ τὸ γεμάτο σοφία λόγο του, ὅταν ἄρχισε νὰ κηρύττει, ἀπορώντας πῶς μπορεῖ καὶ λέει ὅλα
αὐτά, ἐνῶ δὲν ἔχει μάθει γράμματα;
Ἐὰν εἶχε λείψει ἀπὸ τὸν τόπο τους
τότε πῶς ἤξεραν ὅτι δὲν εἶχε μορφωθεῖ; Καὶ ἐὰν εἶχε ταξιδέψει καὶ
μορφωθεῖ γιατί τότε νὰ ἀποροῦν
γιὰ τὴ μόρφωσή του καὶ ὄχι ἁπλὰ
νὰ θαυμάζουν γιὰ τὴν ποιότητα τῆς
μόρφωσης ποὺ ἀπέκτησε;

ΠΗΓΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ;
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δοποίηση καὶ χωρὶς καμία νομικὴ
τεκμηρίωση. Σὲ συνέντευξή του ὁ
Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς χαρακτηρίζει τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «ἀχούρι» καὶ πὼς νοιώθει
ντροπὴ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτό.
Θὰ ἀναγερθεῖ νέο θρησκευτικὸ ἵδρυμα, τονίζει. Τί ἵδρυμα θὰ εἶναι
αὐτό; Ὀρθόδοξο ἢ παπικό;
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… τῶν πόλεων, δὲν ἐκκλησιάζονται,
δὲν τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, μερικοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν γίνει τόσο ἀσεβεῖς, ὥστε τὴν ὥρα ποὺ σπέρνουν τὸ σπόρο στὴ γῆ βλασφημοῦν
τὸ Θεό. Ποῦ εἶναι ἡ εὐσέβεια τῶν
γεωργῶν τῶν περασμένων χρόνων;
Φτωχοὶ ἐκεῖνοι, χωρὶς τρακτέρ, χωρὶς μηχανικὴ καλλιέργεια, χωρὶς δάνεια ἀπὸ κανένα ὀργανισμό, ἢ τράπεζα, ἀλλὰ μὲ μόνη τὴν πίστι στὸ
Θεὸ δουλεύανε τὴ γῆ κι’ ἡ γῆ, εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό, τοὺς ἔδινε ὅ,τι
χρειάζονταν γιὰ τὴ ζωή τους. Τὸ
«∆όξᾳ σοι, ὁ Θεὸς» δὲν ἔλειπε ἀπὸ
τὰ χείλη τους. Μία ὄμορφη παραβολή, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ παραβολὴ τοῦ Σπορέως, ποὺ βγῆκε νὰ
σπείρει τὸ σπόρο του. Ἔσπειρε
παντοῦ, ἀλλὰ μόνο ἕνα μέρος καρποφόρησε. Ὄχι γιατί ὁ σπόρος δὲν
ἦταν καλός. Ἀλλὰ διότι τὰ μέρη ὅπου ἔπεσαν οἱ σπόροι αὐτοὶ δὲν ἦταν κατάλληλα. Τὸ ἕνα μέρος τοῦ
σπόρου ἔπεσε στὸ δρόμο τὸν χιλιοπατημένο· πέταξαν τὰ πουλιὰ καὶ
τὸν πῆραν. Τὸ ἄλλο μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σὲ μέρη ποῦ ἦταν γεμάτα
πέτρες καὶ μόλις φύτρωσε, ξεράθηκε. Τὸ ἄλλο μέρος ἔπεσε σὲ γῆ γεμάτη ἀγκάθια, φύτρωσε, ἀλλὰ τὰ ἀγκάθια ἔπνιξαν τὸ σπόρο. Καὶ μόνο
τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σὲ καλὴ γῆ, φύτρωσε, καὶ ὁ ἕνας

σπόρος ἔγινε ἑκατό. Ἀγαπητοί μου.
Ὁ γεωργὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς
ποὺ ἔσπειρε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ
σπέρνει τὸν πολύτιμο σπόρο του. Ὁ
σπόρος του εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ,
ἡ διδασκαλία, τὸ κήρυγμα. Τὰ δὲ
διάφορα μέρη ὅπου ἔπεσε ὁ σπόρος,
εἶναι οἱ καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων,
ποὺ δὲν εἶναι ὅμοιες μεταξύ τους.
Ἄλλες καρδιὲς εἶναι σκληρὲς σὰν τὸ
δρόμο, ποὺ ὅσο σπόρο κι’ ἂν ρίξῃς
δὲν πιάνει. Ἄλλες καρδιὲς εἶναι σὰν
τὰ πετρώδη ἐδάφη. Οἱ ἄνθρωποι
αὐτοὶ ἔχουν καλὴ διάθεση, ἀκοῦνε
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅταν παρουσιαστοῦν ἐμπόδια καὶ πειρασμοὶ ἀπὸ τὸ διάβολο καὶ τὰ ὄργανά
του, τότε μαραίνεται καὶ σβήνει ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ ἄλλοι εἶναι
σὰν τὴ γῆ ποὺ εἶναι γεμάτη ἀγκάθια· οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀκοῦνε τὸ
λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἔχουν μπλεχτῆ
μὲ κοσμικὲς φροντίδες καὶ δὲν τοὺς
μένει καιρὸς γιὰ καλλιέργεια τῆς
ψυχῆς τους. Τί κρίμα! Τόσος σπόρος, τόση διδασκαλία, τόσες κατηχήσεις καὶ κηρύγματα, ὅλα πᾶνε χαμένα. Ἀλλά, δόξᾳ τῷ Θεῷ. Ὑπάρχει
καὶ μερίδα ἀκροατῶν, ποὺ εἶναι
σὰν τὴν καλὴ γῆ. Παίρνουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν φυτεύουν βαθειὰ μέσα στὴν καρδιά τους. Τὸν μελετοῦν κάθε μέρα. Πιστεύουν. Ἔχουν μεγάλη ὑπομονή. Νικοῦν ὅλα
τὰ ἐμπόδια καὶ τοὺς πειρασμούς,
καὶ ὁ Θεὸς ποὺ βλέπει τὴν προθυμία
τους, τοὺς κόπους καὶ τὸν ἀγώνα
ποὺ κάνουν τοὺς εὐλογεῖ.

πουργεῖο θρησκευμάτων ἀποτελούμενο ἀπὸ ἀθέους;». Τὸ σχόλιό της ἔγινε στὸ facebook καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Τὸ πολύπαθο καὶ ταλαιπωρημένο
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀναλαμβάνει ἀπὸ σήμερα ἕνα ἐπιτελεῖο –κατὰ δήλωσή του- ἄθεο. Σχῆμα καταρχᾶς ὀξύμωρο. Ὑπουργεῖο Θρησκευμάτων ἀποτελούμενο ἀπὸ ἀθέους; Τὸ σημαντικότερο, μιὰ χώρα ποὺ τὸ 97% τῶν πολιτῶν της αὐτοπροσδιορίζονται ὡς
χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, μία χώρα τῆς
ὁποίας ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ διαχρονικὸ πυλώνα τῶν ἠθῶν, τῶν ἐθίμων,
τῆς παράδοσης, τῆς Ἱστορίας της,
θὰ βρεθεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία μιᾶς ὁμάδας ποὺ ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξή του
Θεοῦ καὶ ἄρα δὲν πιστεύει στὸ θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ὅπου
θρησκεία (δηλαδὴ πίστη) καὶ κοινωνία συμπορεύονται. Καὶ ἡ συμπόρευση αὐτὴ ὕπηρξε διαχρονικὰ συμπαγής, ἀλώβητη, σχεδὸν μεταφυσική. Καὶ ἔσωσε τὴ χώρα ἀπὸ πολλὰ
δεινά. Κρατάει καὶ θὰ κρατάει τὴν
χώρα καὶ τὴν κοινωνία ἑνωμένα.
Γνωρίζουμε ὅλοι ποιὰ συμφέροντα
ἐξυπηρετοῦνται σὲ αὐτὴ τὴν πάγια
πολεμικὴ ἐναντίον τῆς πίστης, πότε
ἀπροκάλυπτα καὶ πότε ἔμμεσα. Εἶναι προφανὲς ὅμως πὼς τίποτα δὲν
θὰ ξεριζώσει (ὅπως τίποτα δὲν ξερίζωσε) μὲ ὅποιον τρόπο καὶ νὰ δρομολογηθεῖ, τὴν πίστη, τὴν χριστιανορθόδοξη θρησκεία ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητο τῶν Ἑλλήνων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΘΕΟΥΣ;

Τώρα τελευταῖα, σὲ διάφορες ἐκπομπὲς καὶ κανάλια ἐμφανίζονται
διάφοροι πωλητὲς βιβλίων, οἱ ὁποῖοι συνήθως, ὁμιλοῦν γιὰ διάφορα
ζητήματα, πέρα ἀπὸ τὸ ἀντικείμενό
τους. ∆υστυχῶς ὅμως, λέγουν συχνὰ
πολλὲς ἀνακρίβειες καὶ διαδίδουν

Τὴ σύνθεση τῆς νέας κυβέρνησης ἀποφάσισε νὰ σχολιάσει ἡ στὰρ τοῦ
ἑλληνικοῦ σινεμὰ καὶ θεάτρου Ζωὴ
Λασκάρη μὲ τὴν ἑξῆς ἀτάκα: «Ὑ-
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ἀρκετὲς πλάνες, παραπλανώντας –
ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα- τὸν κόσμο, ὁ
ὁποῖος δὲν ἔχει τὶς γν ώσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ καταλάβει ποιὰ
εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Σὲ μία τέτοια περίπτωση, ὁ
συνήθης καλεσμένος μιᾶς τέτοιας
ἐκπομπῆς τηλεπωλήσεων βιβλίων
καὶ σχολιαστὴς κ. Κων/νος Πλεύρης
ἀνέφερε δῆθεν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε
τὰ θαύματά του μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψή
του στὴν Κῶ καὶ στὴν ἐκεῖ Σχολὴ
τοῦ Ἱπποκράτη, ὅπου ἔμαθε, λέει,
τὶς ἐκεῖ διδασκόμενες ἰατρικὲς γνώσεις καὶ πρακτικές. Ἐμεῖς, ὅμως, θὰ
θέλαμε νὰ ρωτήσουμε τὸν λαλίστατο κ. Πλεύρη τὰ ἑξῆς:
– Ὁ Χριστός, δωδεκαετὴς μπῆκε
στὸ ναὸ καὶ ἄφησε ἔκπληκτους τοὺς
πάντες μὲ τὴ σοφία του. Ὡς Θεὸς ἐνανθρωπίσας εἶχε θεία σοφία καὶ
χάρη καὶ μὲ αὐτὰ ἐνεργοῦσε. Χρειαζόταν, λοιπόν, ὁ Χριστὸς ἀνθρώπινη ἐκπαίδευση;
– Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει
στὴν Κῶ, τότε πῶς ἐξηγεῖται ὅτι
μαρτυροῦν τὰ Εὐαγγέλια ὅτι ζοῦσε
στὰ νιάτα του κοντὰ στοὺς γονεῖς
του στὴ Ναζαρέτ, πειθαρχώντας σὲ
αὐτοὺς καὶ ἀσκώντας τὴν τέχνη τοῦ
μαραγκοῦ;
– Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει καὶ
εἶχε μορφωθεῖ σὲ ἄλλα μέρη ἐκτὸς
της Παλαιστίνης, τότε γιατί οἱ συμπατριῶτες του οἱ Ναζαρηνοὶ ἐξεπλάγησαν γιὰ τὸ γεμάτο σοφία λόγο του, ὅταν ἄρχισε νὰ κηρύττει, ἀπορώντας πῶς μπορεῖ καὶ λέει ὅλα
αὐτά, ἐνῶ δὲν ἔχει μάθει γράμματα;
Ἐὰν εἶχε λείψει ἀπὸ τὸν τόπο τους
τότε πῶς ἤξεραν ὅτι δὲν εἶχε μορφωθεῖ; Καὶ ἐὰν εἶχε ταξιδέψει καὶ
μορφωθεῖ γιατί τότε νὰ ἀποροῦν
γιὰ τὴ μόρφωσή του καὶ ὄχι ἁπλὰ
νὰ θαυμάζουν γιὰ τὴν ποιότητα τῆς
μόρφωσης ποὺ ἀπέκτησε;

ΠΗΓΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ;
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της κι’ ὑπόσχεται μυστικὰ νὰ βρεῖ ἡ
πατρίδα συνεχιστὲς καὶ μιμητὲς στὸ
ἡρωικὸ παράδειγμά της.

Ἀλλά, καὶ ἂν ἀκόμα, παρὰ τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε καὶ τὴν λογική
μας, ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶχε ταξιδέψει στὴν Κῶ καὶ εἶχε μαθητεύσει στοὺς ἐκεῖ ἰατρούς,
τῆς σχολῆς τοῦ Ἱπποκράτη, τότε θὰ
ρωτούσαμε αὐθορμήτως τὰ ἑξῆς:
– Ὁ Χριστὸς ἐθεράπευε μὲ τὸν λόγο Του καὶ ὄχι μὲ φάρμακα. Αὐτὸ τὸ
ἔκαναν καὶ οἱ ἰατροὶ στὴν Κῶ; Ἐθεράπευαν μὲ τὸ λόγο τους; Αὐτὸ ἐδίδασκαν; Μήπως, αὐτὸ ἐφήρμοζαν;
Ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ τοῦ Ἱπποκράτη ἦταν παρμένο αὐτό;
– Εἴχανε προχωρήσει οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες τόσο τὴν ἰατρικὴ ὥστε νὰ ἀνασταίνουν καὶ τοὺς νεκρούς; ∆ιότι
ὁ Χριστὸς ἀνέστησε νεκρούς, ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων καὶ σὲ μία
περίπτωση, ἀκόμα καὶ 4 μέρες μετὰ
τὸ θάνατο. Καί, πάντα, μόνο μὲ τὸ
λόγο Του.
– Ἡ ἰατρικὴ τῶν Ἑλλήνων μποροῦσε νὰ κάνει τὸν ἰατρὸ νὰ ἀναστήσει
καὶ τὸν ἑαυτό του; ∆ιότι, ὁ Χριστὸς
ὁ Ὁποῖος ἀναστήθηκε, μόνος Του ἀναστήθηκε, τριήμερος ἐκ τῶν νεκρῶν, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸ περιμένει.
Ἂν μποροῦσαν οἱ ἰατροὶ τῆς Κῶ νὰ

ἀνασταίνο υν τὸν ἑαυτό τους, τότε
γιατί δὲν τὸ ἔκαναν, ἀλλὰ παραμένουν νεκροὶ τόσες χιλιάδες χρόνια;
Πολλοὶ σήμερα ἐμφανίζονται
ἀρχαιολάτρες καὶ τιμητὲς τῶν ἀρχαίων πρόγονων μας, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑβρίζουν τὸν Χριστὸ στὸν Ὁποῖο τελικὰ πίστεψαν οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες καὶ ὁ Ὁποῖος ἦταν προφητευμένος Θεὸς Σωτὴρ καὶ ἀπὸ Ἔλληνες. Εὐτυχῶς γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, ἡ ἀλήθεια λάμπει γιὰ ὅποιον ἐρευνήσει καλοπροαίρετα καὶ
ἔχει διάθεση νὰ πειστεῖ.
Χρειάζεται, ὅμως, προσοχὴ μὲ
τὶς διάφορες τηλεοπτικὲς ἐκπομπές,
διότι, ἀκόμα καὶ γιὰ Ἁγίους ἢ γιὰ
τὴν Ὀρθοδοξία νὰ μιλοῦν, ἐνίοτε τὸ
κάνουν γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου καὶ ἐνῶ λένε μία
ἀλήθεια συνήθως μετὰ ἀκολουθοῦν
καὶ πολλὰ ψέμματα. ∆ὲν εἶναι οἱ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς πηγὲς ἀξιόπιστης πληροφόρησης καὶ μόρφωσης.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
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 – 6.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.
(τὸν μήνα Ὀκτώβριο)

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.
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σαν τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο; Εἶναι ἕνα
ἐρώτημα ποὺ σιγὰ-σιγὰ ξεμπλέκεται
τὸ κουβάρι καὶ βρίσκει τὴν ἀπάντησή του. «Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι θαμμένος ὁ καθολικὸς ἱεραπόστολος Nilo Katalano», ὑπογραμμίζει σὲ ἄρθρο του ὁ Shkreli, σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ, «τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολὴ ἦταν νὰ μάθει στὰ
παιδιὰ τὴν ἀλβανικὴ γλώσσα». Αὐτὸ ἰσχυρίζεται, σὲ ἄλλο γραπτό, ὁ
δόκτωρ καθηγητὴς Γκάτσε, ὅπου ὑπογραμμίζει: «ὁ Katalano τὸ 1694 ἄνοιξε σχολεῖο στὶς ∆ρυμάδες μὲ 80
μαθητές». Τί ἀλβανικὸ σχολεῖο ἄνοιξε ὁ Katalano ὅταν τὸ ἀλβανικὸ
ἀλφάβητο καθορίστηκε τὸ 1908 στὸ
Συνέδριο τοῦ Μοναστηριοῦ; Ἄρα,
σκοπὸς εἶναι νὰ ἐμπεδωθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Χιμμάρα ἀνέκαθεν ὁμιλοῦν τὴν ἀλβανικὴ γλώσσσα καὶ ὅτι
εἶναι ἀλβανική. Ἄρα, ἡ ἀποστολὴ τοῦ
Katalano (δὲν
ἦταν νὰ διδάξει τὴ γλώσσα,
ἀλλὰ) ἦταν νὰ
ἀλλάξει τὴ
θρησκεία στὶς
∆ρυμάδες καὶ
σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Βόρειου Ἠπείρου. Ἐν τῷ
μεταξύ, γιὰ τὴν προπαγάνδα του ἄνοιγε παπικὰ σχολεῖα. Ἄρα, πίσω
ἀπὸ τὸ γεγονὸς κρύβεται τὸ Βατικανὸ ποὺ ἔναντι μιᾶς «προσφορᾶς»
ἢ μιᾶς ὑποστήριξης τὰ παίρνει ὅλα
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἡγεσία. ∆ὲν βάπτισαν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ Ἑβραῖοι τὴν Βασιλικὴ Ἐκκλησία στοὺς
Ἁγίους Σαράντα σὲ Ἑβραϊκὴ Συναγωγή, στὴν ἐποχὴ Νάνου; Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς πραγματοποιήθηκαν χωρὶς τὴ γνώση τῆς Ὀρθόδοξης κοινότητας, χωρὶς καμία προηγούμενη εἰ-

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΙΣ ∆ΡΥΜΑ∆ΕΣ ΧΙΜΜΑΡΑΣ
Ἡ ξαφνικὴ κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὶς
∆ρυμάδες τῆς Χιμμάρας, στὴ Βόρειο
Ἤπειρο κατ’ ἐντολὴ καὶ ὑπόδειξη
τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι
Ράμα ἀποτελεῖ ἁπλὰ συνέχεια τῶν
προ κλήσεων πρὸς τὴν Ὀρθόδο ξη
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας – εἶχε προηγηθεῖ ἡ καταστροφὴ τῆς περίφραξης τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ στὰ Τίρανα … Γιὰ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ ὁ
Ἔντι Ράμα δέχθηκε πολλὲς ἐπικρίσεις μὲ πιὸ ἔντονη τὴν ἐπαναφορὰ
στὸ προσκήνιο τῆς καταγγελίας τοῦ
πρώην σοσιαλιστῆ ἡγέτη Φ.
Νάνο ἀπὸ τὸν
πρώην πρωθυπουργὸ Σάλι
Μπερίσα. Ἀναφερόμενος
στὴν κατεδάφιση τοῦ ναο ῦ ἔκανε λόγο γιὰ
«κρατικὸ ἔγκλημα» ὅμοιο μὲ αὐτὸ
τοῦ Χότζα εἰς βάρος τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. Πιὸ ἐνδιαφέρουσα,
ποὺ ἀσφαλῶς χρήζει περαιτέρῳ διερεύνησης εἶνα ι ἡ ἀναφορὰ τοῦ
Μπερίσα ὅτι ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς καὶ ἡγέτης τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος Φάτος Νάνο, εἶχε καταγγείλει στὴ Βουλὴ ὅτι στὴν δεκαετία
τοῦ 1990 ὅταν ὁ Ράμα ζοῦσε στὸ
Παρίσι ἀσχολήθηκε μὲ πωλήσεις
κλεμμένων εἰκόνων ἀπὸ ἐκκλησίες
τῆς Ἀλβανίας! Γιατί ὅμως κατεδάφι-
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