ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3η σελίδα)
… καὶ τὴν ψυχή μου ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ
τὴν Ἁγία Εἰρηνούλα θὰ μὲ βο ηθήσουν ὅπως καὶ τόσο ἄλλο κόσμο ἔχουν βοηθήσει καὶ βοηθοῦνε εἴτε εἰς
γνῶσιν μας εἴτε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε. Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὅτι ἡ κοπέλα μου, Εἰρήνη στὸ ὄνομα,
ὅταν μοῦ ἔλεγε ὅτι πρέπει νὰ πιστεύουμε δὲν ἔδινα σημασία. Τώρα
πλέον ἔχω ἀλλάξει. Μέσα ἀπὸ τὴν
χάρη τῶν Ἁγίων γλύτωσα τὸ θάνατο, γιατρεύτηκα, κατάφερα νὰ ὁλοκληρώσω τὸ διδακτορικό μου, βρῆκα δουλειὰ μέσα ἀπὸ τὶς πιὸ ἀντίξοες συνθῆκες ποὺ ἐγὼ εἶχα ἀντιμετωπίσει καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα τὸ λαδάκι εἶναι ὄντως θαυματουργό. Ὅπου
ἔβαζα, στὰ σημεῖα ποὺ ὕπηρχε ἡ
θρόμβωση καθάρισαν οἱ φλέβες. Εἶναι σίγουρα προσωπική μου ἐκτίμηση ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ὅπου
«δῶ τὰ δύσκολα» σταυρώνω τὸ ση-

μεῖο μὲ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τῶν
Ἁγίων καὶ ὁ πόνος ἐξαφανίζεται.
Ὡς ἐπιστήμονας σᾶς λέω μὲ σιγουριά, τὴν χάρη τῶν Ἁγίων δὲν θὰ
προσπαθήσω ποτὲ νὰ τὴν ἐξηγήσω.
Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ μὲ τόσο λίγη πίστη
(ἤμουν ἄνθρωπος ποὺ δὲν πίστευα
ἰδιαίτερα στὰ θεία, ἁπλὰ εἶχα «τὸ
φόβο καὶ τὸν σεβασμὸ») μὲ γιάτρεψαν. Ὅπως μοῦ ἀνέφερε ὁ ἱερομόναχος (...), ὅταν εἶπα ὅτι θέλω νὰ γίνω καλὰ γιὰ νὰ βοηθάω τὸν κόσμο:
πρέπει πρῶτα νὰ βοηθήσω ἐμένα
(τὴν πίστη μου γιὰ τὴν ψυχή μου νὰ
γίνει καλὰ) καὶ μετὰ θὰ εἶμαι ἱκανὸς νὰ βοηθήσω τὸν κόσμο. Πέρασαν 3 χρόνια γιὰ νὰ τὸ καταλάβω
πλήρως. Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαε,
Εἰρήνη. Μέγα ἡ Χάρη σας.
Ὁ ὑπογράφων, ∆.Κ.
-∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου (…)
-Software tester (…)

(αρ. φυλλ. 78)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2016

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 6.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.

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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«Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν
σβέρκο μας νὰ μὴ μανθάνουν τὰ παιδιὰ μας
Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς
παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί.»

Στρατηγὸς Ἰ. Μακρυγιάννης__

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
μέρες γιὰ νὰ ἐξακριβωνόταν τὸ αἴτιο ποὺ προκάλεσε τὴν πνευμονικὴ
ἐμβολή. Ξαφνικὰ (περίπου μετὰ ἀπὸ
4 μὲ 5 ὧρες) ἄρχισα νὰ βήχω ἀκατάπαυστα μὲ αἱμοπτύσεις ἀναγκάζοντας τοὺς συγγενεῖς μου νὰ μὲ συνοδεύσουν σὲ τρίτο Νοσοκομεῖο γιὰ
τὴν ἐξακρίβωση τῆς αἰτίας. Ἐν συντομία οἱ ἀρχικὲς ἐξετάσεις (τρίπλεξ
φλεβῶν σὲ κάτω ἄκρα) ἔδειξαν ὅτι
ἡ θρόμβωση εἶχε «καθαρίσει» σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν κεντρικὴ φλέβα,
καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἐξετάσεις σὲ πνεύμονα καὶ αἱματολογικὲς δὲν ἔδειχναν τίποτα. Οἱ γιατροὶ
μὴν γνωρίζοντας τί νὰ
κάνουν μὲ ὁδήγησαν μὲ
εἰσαγωγὴ στὰ δωμάτια
ἀσθενῶν ὅπου πλέον
βράδυ εἶπαν νὰ ξαπλώσω καὶ τὸ πρωὶ θὰ συνεχίσουν τὶς ἐξετάσεις.
Ὁ θάλαμος ποὺ πῆγα ἦταν ἄδειος καὶ σκοτεινὸς (ὅπως ἀργὰ βράδυ)
καὶ ὁ νοσοκόμος μοῦ εἶπε χαρακτηριστικὰ νὰ
διαλέξω ὅποιο κρεβάτι
ἤθελα καὶ νὰ ξεκουραστῶ. Ἐγὼ ἐντελῶς μηχανικὰ διάλεξα τὸ κρεβάτι δίπλα στὴν πόρτα ὡς αἴσθημα
ἀσφάλειας ἂν συνέβαινε κάτι καὶ
ξάπλωσα νὰ κοιμηθῶ. Τὸ πρωὶ ποὺ
σηκώθηκα καὶ ἄνοιξα τὰ μάτια μου
ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ἔμπαινε ἀπὸ τὰ παράθυρα στὸ θάλαμο, ἔκπληκτος παρατήρησα τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος, πίσω ἀπὸ τὸ στερέωμα
δυὸ χαλκοσωλήνων τοῦ καλοριφέρ.
Ἡ κοπέλα μου, ποὺ εἶχε ξαγρυπνήσει στὸ δωμάτιο κατέβασε τὴν εἰκό-

Πρὸς Ἱερὰ Μονὴ
Ἅγ. Ραφαὴλ Μαραθώνα
6-8-2016
Προσωπικὴ Μαρτυρία
Τὸ 2013, καὶ σὲ ἡλικία 30 χρόνων,
μετὰ ἀπὸ χειρουργεῖο ρουτίνας
(βουβωνοκήλη) καὶ ἐνῶ βρισκόμουν
σὲ ἀνάρρωση, πέρασα πνευμονικὴ
ἐμβολὴ ποὺ προῆλθε ἀπὸ ἐν τῷ βάθει φλεβοθρόμβωση καὶ λανθασμένη
ἴσως διάγνωση καὶ χειρισμὸ τῆς κατάστασης ἀπὸ τοὺς θεράποντες ἰατρούς. Τόσο ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή,
ὅσο καὶ τὸ διάστημα ποὺ πέρασα
μετέπειτα σὲ δεύτερο
νοσοκομεῖο ἦταν ἀβάσταχτα σὲ πόνο σωματικὸ καὶ πνευματικὸ /
ψυχολογικό. Παρόλα
αὐτὰ τὸ σῶμα μου, μὲ
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καὶ λόγῳ τοῦ νεαροῦ
τῆς ἡλικίας κατάφερε
νὰ ἀναρρώσει σὲ σημαντικὸ βαθμό. Ἐπιστρέφοντας ὕστερα ἀπὸ 2 μῆνες στὸ σπίτι, ἔψαχνα στὸ διαδίκτυο
νὰ ἐνημερωθῶ ἐπιστημονικὰ / ἰατρικὰ γιὰ
τὴν πνευμονικὴ ἐμβολὴ
καὶ τυχαῖα εἶδα μία ἀνάρτηση στὴν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος ἀπὸ μαρτυρία ἀτόμου ποὺ
ἀνάρρωσε ἀπὸ πνευμονικὴ ἐμβολὴ
μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Μὴν ἔχοντας νὰ χάσω τίποτα καὶ ἐντελῶς
ἀθώα καὶ ἀπερίσκεπτα ἴσως, ἔκανα
μία παράκληση ὡς τάμα στοὺς Ἁγίους νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ ἀναρρώσω,
ἔχοντας στὸ μυαλό μου τὸ πλῆθος ἐξετάσεων ποὺ εἶχα νὰ κάνω σὲ λίγες
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πο. Οἱ κατακτητὲς καὶ ἡ διορισθεῖσα ἀπὸ αὐτοὺς κυβέρνηση κάλεσαν
τὸν Χρύσανθο νὰ πάρει μέρος στὴν
ἐπιτροπὴ παράδοσης τῆς πόλης καὶ
σὲ δοξολογίες. Ὁ Χρύσανθος γιὰ
τὴν ἐπιτροπὴ παράδοσης ἀπήντησε:
«… Οἱ Ἕλληνες ἱεράρχες δὲν παραδίδουν τὰς πόλεις εἰς τὸν ἐχθρόν,
ἀλλὰ τὸ καθῆκον των εἶναι νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν
αὐτῶν». Τοῦ ζητήθηκε νὰ ὁρκίσει
τὴν κυβέρνηση. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἔχει καταγραφεῖ ὡς μία ἀπὸ
τὶς κορυφαῖες ἀντιστασιακὲς πράξεις τὴν περίοδο ἐκείνη: «… δὲν μπορῶ νὰ ὁρκίσω Κυβέρνησιν προβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Ἠμεῖς γνωρίζομεν ὅτι τὰς κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ
λαὸς καὶ ὁ βασιλεύς. Ἐδῶ
τώρα, οὔτε λαὸς ἐψήφισε τὴν
κυβέρνηση οὔτε ὁ βασιλεὺς
τὴν ὅρισε. Πῶς
μοῦ ζητεῖτε νὰ
ὁρκίσω κυβέρνησιν ὑποταχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, διὰ νὰ εἶναι ἄβουλον ὄργανόν του;» Γιὰ τὸν
δεύτερον Ἀρχιεπίσκοπο (∆αμασκηνὸς), ἀπὸ τὴν ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Larouse – Britannica, τόμ.
61, σέλ. 357: «Ἡ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ δράση του ἀνέδειξαν τὸν
∆αμασκηνὸ ἀναντίρρητο Ἐθνάρχη». Ὁ κ. Φίλης ἴσως ἀγνοεῖ, ἀνιστόρητος ὧν, ὅτι καὶ μόνον οἱ φονευθέντες κατὰ τὸν ἀνταρτοπόλεμο ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ κληρικοὶ (κάποια μάλιστα σταυρωθέντες (!) σὲ διακωμώδηση τοῦ Μυστηρίου τῆς Σταυρώσεως τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ) ἔφτασαν τοὺς δυὸ ἑκατοντάδες».
Τοῦ ∆ημήτρη Σεργίου. (Ἐφημερίδα
Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, 26-9-16, σ.29)

χούντας». Ὁ κύριος ποὺ ξεστόμισε
τὴν παραπάνω ἀηδία λέγεται Ν. Φίλης καὶ εἶναι ὑπουργὸς Παιδείας (!)
τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια, καίρια ἀπάντηση τοῦ ἔδωσε ἤδη ὁ «Νέστορας τῆς Ἀριστερᾶς» Μανώλης Γλέζος. Πού, ἀφοῦ ἀνέδειξε μὲ ὅσα εἶπε, τὴ γενναιότητα τῆς Ἐκκλησίας
κατὰ τὶς δυὸ παραπάνω περιόδους,
πρόσθεσε καὶ τὸ καταλυτικό: «Ἂς
μὲ συγχωρήσει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς
πού, χωρὶς νὰ φανταστῶ τί τελικὰ
θὰ συνέβαινε, συνεργάστηκα μὲ τὸν
ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἀρχὴ τῆς θητείας
του…». Νὰ προσθέσω καὶ ἐγὼ κάποια σύντομα στοιχεῖα, ἀφορώντας
τὶς δύο ἀνωτέρω ἱστορικὲς περιόδους, γιὰ νὰ ἐξακριβωθεῖ πληρέστερα σὲ ποιὰ ἀκατάρτιστα
πρόσ ω πα ἔχει
ἀναθέσει ὁ λαὸς σήμερα τὴν
ἡγεσία τῆς
Παιδείας του .
Πρώτον, τὴν
περίοδο τῆς
Κατοχῆς ὑπηρέτησαν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δύο Ἀρχιεπίσκοποι: ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθος καὶ ὁ ἀπὸ
Κορινθίας ∆αμασκηνός. Ὁ πρῶτος,
ὁ Χρύσανθος, μὲ τὴν κήρυξη τοῦ
πολέμου, ἔδωσε ἐντολὴ καὶ ἡ ἐκκλησία σὲ ὅλη τὴ χώρα ἄρχισε ἐράνους
γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ στρατοῦ. Μάλιστα, τὰ ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια
τῶν ναῶν παρέδωσαν τὰ χρυσὰ ἀφιερώματα τῶν εἰκόνων στὴν τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ὥστε τὰ ἔσοδα
ποὺ θὰ προέκυπταν νὰ δίνονταν ὑπὲρ τῆς Ἀεροπορίας. Ἡ στήριξη τοῦ
ἀγώνα κορυφώθηκε τὸν Νοέμβριο
τοῦ 1940 καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Χρύσανθου «ἐπιστρατεύτηκαν» πολλοὶ κληρικοὶ καὶ προωθήθηκαν στὸ Μέτω-
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ἀμφιβολία ὅτι μᾶς σκάβουν τὸν λάκο. (Ἐφημ. Στόχος, 29/9/2016, σελ.5)

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Γ)
Σύμφωνα μὲ τὰ DCLeaks, ὁ Μ. Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος τῆς «Αὐγῆς» καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πρωθυπουργοῦ, συνεργάστηκε τὸ 2015 ἐπ’ ἀμοιβὴ μὲ τὸ ἵδρυμα τοῦ φιλοσκοπιανοῦ δισεκατομμυριούχου Τ. Σόρος, Open Society προκείμενου νὰ προσεγγιστοῦν
καὶ νὰ ἀγοραστοῦν ἑλληνικὰ
Μ.Μ.Ε. καὶ νὰ στραφοῦν ὑπὲρ τῆς
Οὐκρανίας στὸ οὐκρανικὸ πραξικόπημα κατὰ τῆς Ρωσίας. Ὁ Σόρος
προσέφερε ἀμοιβὴ 6.500 δολαρίων
σὲ ἕναν «σύμβουλο» προκειμένου
νὰ ἐργαστεῖ γιὰ ἐκεῖνον γιὰ 15 ἡμέρες. Ο Μ. Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος τῆς «Αὐγῆς» πῆρε λεφτὰ ἀπὸ τὸ
ἵδρυμα Σόρος γιὰ ἔκθεση σχετικὰ μὲ
τὴ θέση τῆς Ἑλλάδος ἔναντι Οὐκρανίας – Ρωσίας. (Ὁ ἴδιος παραδέχεται
τὸ γεγονὸς καὶ λέει ὅτι «δὲν βλέπει
κάτι κακό»). (πηγή: pronews.gr)

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Α)
«Πρὸ ἡμερῶν, τὰ wikileaks μὲ τὴν
συνδρομὴ Ρώσων χάκερς δημοσιοποίησαν χιλιάδες ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Ἱδρύματος “Open Society”
τοῦ Ἑβραίου Σόρος. Ὁποία ἔκπληξη! Μάθαμε ὅτι ἡ «Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου» (τῆς ὁποίας ἐπὶ χρόνια Πρόεδρός της ἦταν ὁ σημερινὸς Γ. Γ. ∆ικαιωμάτων τοῦ Ὑπουργείου ∆ικαιοσύνης Κωστῆς Παπαϊωάννου καὶ ὁ
σύζυγος τῆς – συριζαίας – δημοσιογράφου Μαριλένας Κατσίκη, ∆ημήτρης Χριστόπουλος) χρηματοδοτεῖται κανονικὰ ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Σόρος
μὲ 12.200 εὐρὼ τὸ τρίμηνο, δηλαδὴ
οἱ ἐν λόγω ἀντιρατσιστὲς τσεπώνουν 76.800 εὐρώπουλα τὸν χρόνο
ἀπὸ τὸν Ἑβραῖο Σόρος γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς λαθροεισβολεῖς ἀπὸ
τὸν … ρατσισμὸ τῶν Ἑλλήνων.»
(Στόχος τῆς 18-8-16, ἀρ.φύλλου 769,
σελὶς 12)

ΦΙΛΗΣ

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Β)
«Ἕνα ἀπὸ τὰ 2.500 ἔγραφα ποὺ ἀποκάλυψαν τὰ DCLeaks (ἀντίστοιχα τῶν Wikileaks) περιγράφει ἀκριβῶς πόσα ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε. ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὸν Τζὸρτζ Σόρος γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουν τὸ οὐκρανικὸ
πραξικόπημα τὸ 2014. Πραγματικὴ
δυσωδία ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ
πληρωμὴ 6 ἑλληνικῶν ἐφημερίδων,
10 ραδιοτηλεοπτικῶν σταθμῶν καὶ
6 ἐνημερωτικῶν ἰστοσελίδων, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν ὡς πράκτορες
τοῦ μεγαλοεπενδυτῆ καὶ χρηματοδότη ὅλων τῶν «βρώμικων καταστάσεων» Τζὸρτζ Σόρος.» (πηγή:
pronews.gr)

Ἀπὸ ὅσα θυμᾶμαι τουλάχιστον, μόνο σήμερα βρέθηκε στέλεχος τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα (καὶ μάλιστα, ὄχι τῆς «σταλινικῆς», ἀλλὰ τῆς
λεγόμενης … εὐρωκομμουνιστικῆς,
νὰ μὴν ἀβασκαθεῖ) νὰ ἰσχυρίζεται
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀλλαγὴ περιεχόμενου ὕλης καὶ διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει προκαλέσει … ἔκπτωση τῶν
ἠθικῶν ἀξιῶν (ἂν εἶναι δυνατὸν)
τὴν ἐποχὴν τῆς Κατοχῆς καὶ τῆς
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διαίτερα τὸ τελευταῖο διάστημα ὅπου βρισκόμουν σὲ ἀδιέξοδο λόγω
μὴ ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητας
καὶ ἔχοντας ἔξοδα νὰ πληρώνω ἀπὸ
κάποια χρήματα ποὺ εἶχα στὴν ἄκρη. Βρέθηκα πάλι μπροστὰ σὲ ἕνα
θαῦμα ποὺ τὸ περιγράφω μὲ δέος
μεγάλο. Ἐντελῶς καταβεβλημένος
ψυχικὰ ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ μὲ
εἶδε ὁ ἱερομόναχος (…) καὶ ἀμέσως
μοῦ εἶπε νὰ μὴν στεναχωριέμαι γιὰ
τὸ θέμα δουλειᾶς χωρὶς νὰ τοῦ ἔχω
ἀναφέρει τίποτα σχετικό. Χαρακτηριστικὰ εἶπε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀργήσει
ἕνα χρόνο (ὑποθέτω ἕνα χρονικὸ διάστημα) ἀλλὰ μέχρι τότε νὰ κάνω
ὑπομονὴ καὶ ὅποτε βρῶ χρόνο νὰ
πάω σὲ μία ἀπὸ τὶς Παρακλήσεις
τῆς Τετάρτης στὴ Μονή. Ἀφοῦ πέρασαν 2 μῆνες σχεδὸν καὶ πλέον, ἔχοντας φτάσει σὲ μία κατάσταση
πλήρους ἀπελπισίας ποὺ ἔστελνα
βιογραφικὰ καὶ ἐνῶ ἔκανα συνεντεύξεις κανένας δὲν μὲ προσελάμβανε πῆγα στὴ Μονή, παρακολούθησα
τὴν Παράκληση καὶ ἔκατσα στὸ
Ἀρχονταρίκι μὲ τὸν κόσμο. Ἔνιωσα τὴν ψυχή μου νὰ ἠρεμεῖ, τὸ ἴδιο
καὶ τὰ μικροπροβλήματα τῆς ὑγείας
ποὺ εἶχαν ἐμφανιστεῖ πάλι. Γυρνώντας τὸ βράδυ στὴν Ἀθήνα ἤμουν ἤρεμος καὶ σταμάτησα νὰ σκέφτομαι
τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχα στὸ μυαλό
μου καὶ μὲ ταλαιπωροῦσε τόσο καιρό. Πέρασαν μόλις τρεῖς μέρες καὶ
χτύπησε τὸ τηλέφωνο γιὰ ἐργασία
καὶ πρόσληψη. Πλέον πέρασε ἕνας
μήνας σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία καὶ ὁ
κόσμος εἶναι ἐξαιρετικὸς καὶ πολὺ
εὐγενικός. Πεῖτε μου, δὲν ἔκανε τὸ
θαῦμα του; Ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ἡ
ὑγεία μου ἔχει μεταπτώσεις, δὲν φοβᾶμαι τόσο ὅσο στὴν ἀρχή, γιατί ξέρω ὅτι ἂν παρακαλέσω πραγματικὰ
μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου …
(Συνέχεια στὴν 12η σελίδα)

να καὶ μοῦ εἶπε «εἶδες ποὺ πρέπει
νὰ ἀρχίσεις νὰ πιστεύεις καὶ στὰ
θαύματα τῶν Ἁγίων», διότι δὲν ἤμουν ἰδιαίτερα ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας. Τὶς ἑπόμενες δυὸ μέρες, ὅλες οἱ ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ
τοὺς γιατροὺς δὲν ἔδειξαν κάποιο ἰδιαίτερο ἀποτέλεσμα. Ἀποφάνθηκαν μία λοίμωξη στὸ φάρυγγα καὶ
μοῦ δόθηκε ἐξιτήριο. Τὶς ἑπόμενες
μέρες σκεφτόμουν τὸ συμβὰν καὶ ἀποφάσισα νὰ ἔρθω στὴ Μονὴ καὶ
νὰ ὁλοκληρώσω τὸ τάμα ποὺ εἶχα
κάνει (λάδι, βαμβάκι, κεράκια, λουκούμια, ἕνα γλαστράκι μὲ λουλούδια γιὰ τὴν Ἁγία Εἰρήνη). Φτάνοντας ἔνιωσα τέτοιο δέος καὶ συγχρόνως γαλήνη ὅπου δὲν μποροῦσα νὰ
τὸ ἐξηγήσω. Περνώντας οἱ μέρες, ἔπρεπε νὰ πάω στὸ νοσοκομεῖο νὰ
πάρω τὸν αἱματολογικὸ ἔλεγχο ποὺ
θὰ ἔκρινε ἐὰν θὰ ἤμουν ἐφ’ ὄρου
ζωῆς ὑπὸ ἀγωγὴ καὶ θὰ ὕπηρχε αἴτιο ἢ θὰ συνέχιζα στὸ 2ο μέρος τοῦ
ἐλέγχου ἂν δὲν ὕπηρχε κάποια ἔνδειξη. Ἡ μητέρα μου εἶχε πάρα πολλὴ ἀγωνία, ἀλλὰ ἐντελῶς αὐθόρμητα τῆς ἀπάντησα ὅτι ἔχω τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη
καὶ ὅλα θὰ εἶναι καλά. Χαρακτηριστικὰ θυμᾶμαι ὅτι ὅπως καθόμασταν οὐσιαστικὰ δεξιὰ ὅσοι εἶχαν
κάποιο πρόβλημα καὶ ἀριστερὰ ὅσοι δὲν εἶχαν αἱματολογικὸ πρόβλημα. Ὅταν ἄκουσα τὴ φωνὴ ἀπὸ τὰ
ἀριστερά, ἀνακουφίστηκα τόσο πολὺ ποὺ ἀμέσως μετὰ ξεκίνησα γιὰ
τὴ Μονὴ γιὰ τὸ δεύτερο τάμα. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸ δεύτερο μέρος
τῆς αἱματολογικῆς ἐξέτασης ἕνα
χρόνο μετά. Οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη εἶχαν κάνει τὸ
θαῦμα τους καὶ ἤμουν ἀρνητικὸς
τῆς θρομβοφιλικῆς νόσου. Ἔκτοτε,
ὅποτε ἔβρισκα χρόνο πήγαινα στὴ
Μονὴ γιὰ νὰ προσκυνήσω, ἀλλὰ ἰ-

3

ρός σας, γιατί δὲν κλέβεται, δὲν ἀπορρίπτεται, δὲν φθείρεται, ἀλλὰ
καὶ δὲν κληρονομεῖται. Νὰ θυμάστε.
Τὸ χρῆμα χάνεται. Ἡ ὑγεία καὶ ἡ
δύναμη μειώνεται, ἀλλὰ ὅ,τι ἔχει
κερδηθεῖ ἀπὸ τὸ νοῦ σᾶς εἶναι πάντα δικό σας. Εἶναι στολίδι σὲ στιγμὲς εὐτυχίας καὶ λιμάνι στὶς δύσκολες ὧρες τῆς δυστυχίας. Θὰ κλείσω
μὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικό. Ἦταν ἕνας νέος πολὺ φτωχός,
διψοῦσε ὅμως γιὰ μόρφωση. Παρουσιάστηκε λοιπόν, μιὰ μέρα σὲ ἕναν
σοφὸ διδάσκαλο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ
γίνει μαθητὴς του – Καὶ τί θὰ μοῦ
δώσεις γιὰ ἀνταμοιβή; Ρώτησε ὁ σοφός. – Τὸν ἑαυτό μου! ∆ὲν ἔχω τίποτε ἄλλο. Ἀπάντησε ὁ νεαρός. – Τὸ
δέχομαι, εἶπε ὁ σοφός, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι σὲ λίγα χρόνια θὰ προσφέρω στὴν κοινωνία ἕναν χρήσιμο ἄνθρωπο. Αὐτὸς ὁ νεαρὸς ἦταν ὁ περίφημος ρήτορας ∆ημοσθένης τῆς ἀρχαιότητας. Εὔχομαι τὸ σχολεῖο σας,
οἱ γνώσεις καὶ ἡ μόρφωσή σας, νὰ
σᾶς βοηθοῦν νὰ ξεχωρίζετε τὸ ψέμα
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ
λάθος, τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ
περισσεύει στὸν κόσμο μας. Καλὴ
πρόοδο. Μὲ πατρικὲς εὐχές. Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁμαρουσίου
καὶ Ὠρωποὺ Κύριλλος.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Μήνυμα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.
Κυρίλλου πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς
μαθήτριες τῶν ∆ημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους
2016-2017:
Ἀγαπητά μου παιδιά, τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὴν σπουδαιότητα
τῆς μόρφωσης μᾶς θυμίζει ἡ ἔναρξη
μιᾶς ἀκόμα καινούργιας σχολικῆς
χρονιᾶς τὴν ὁποία σήμερα εὐλογοῦμε. Σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ μόρφωση θεωροῦνταν ὕψιστο ἀγαθό, ὑπέρτατη
ἀξία, ἡ μεγάλη δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο τοῦ στὸν
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Μόρφωση ὅμως
δὲν εἶναι ὁ τεχνολογικὸς καταρτισμός, ἡ μηχανικὴ πρόσληψη καὶ ἀποθήκευση γνώσεων, ἀλλὰ ἡ κινητοποίηση τῶν ἔμφυτων δημιουργικῶν δυνάμεών σας, ἡ σύμμετρη καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τῶν ἠθικῶν
καὶ πνευματικῶν σας δυνατοτήτων
ὡς ψυχοσωματικῆς ὁλότητας, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ…
Ὡς πνευματικός σας πατέρας ἑνώνω τὴν φωνή μου μὲ τὶς φωνὲς τῶν δασκάλων σας καὶ τῶν γονιῶν σας καὶ σᾶς προτρέπω νὰ ἀναζητήσετε τὴν γνώση ποὺ καλλιεργεῖ
τὴν ψυχοσωματικὴ σᾶς ἰσορροπία.
Μία τέτοια γνώση εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς. Εἶναι ὁ πιὸ πολύτιμος θησαυ-

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα
μας. Ἂς ἀναρτήσουμε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο μέρος τοῦ σπιτιοῦ μας.
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πεναντίας, ἀναφέρθηκα στὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων ὡς παράδειγμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἔχουμε ὑπόψη μας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Μετὰ
τιμῆς, Θεοδόσης Πελεγρίνης». (Ἐφημερίδα Στόχος, 22-9-2016, σελὶς 11)

μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; Ἰδοὺ ἡ
κατάπτωση καὶ τοῦ ἁγιώνυμου Ὄρους. (Ὀρθόδ. Τύπος, 12-8-16, σ.2)
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΨΗ
Προσκύνησε, τελικά, τοὺς Ἑβραίους ὁ ὑφυπουργὸς Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης: Ὁ πρώην Πρύτανις
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τρομοκρατήθηκε ἀπὸ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσε τὸ lapsus linguae (λάθος τῆς
γλώσσης) ποὺ ἔκανε στὴν ἀγόρευση
του γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς
στὶς 15 Σεπτεμβρίου, ὅπου δήλωσε
πὼς οἱ Ἑβραῖοι «οἰκειοποιήθηκαν»
τὸ Ὁλοκαύτωμα! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια
ἐπὶ 4 ἡμέρες (15 μὲ 19 Σεπτεμβρίου)
ποὺ ἔβγαζαν ἀνακοινώσεις τὰ ἐβραιόδουλα κόμματα (Ν∆, ΠΑΣΟΚ,
ΠΟΤΑΜΙ) ὁ Πελεγρίνης τὸ ἔρριξε
στὸ χιοῦμορ σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα. Ὅταν, ὅμως, τὴν περασμένη
∆ευτέρα τοῦ ἔστειλε αὐστηρὴ ἐπιστολὴ τὸ «Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ
Συμβούλιο Ἑλλάδας» ὅπου του ζητοῦσε εὐθέως νὰ μὴν ξανατολμήσει
νὰ συγκρίνει τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, γιατί θὰ
χαρακτηριστεῖ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΗΣ, ὁ
Θεοδόσης «τὰ χρειάστηκε». Ἔσπευσε ἀμέσως νὰ στείλει ἐπιστολὴ ὑποταγῆς στοὺς πανίσχυρους Ἑβραίους, τὴν ὁποία βρήκαμε καὶ δημοσιεύουμε, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸν
τρόμο ποὺ ἔχουν οἱ Ἕλληνες πολιτικάντηδες, ἐνώπιον τῶν Σιωνιστῶν... «Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου
2016. Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τοῦ
Κ.Ι.Σ.Ε. ∆αυὶδ Σαλτιέλ. Λυποῦμαι
εἰλικρινὰ ποὺ ἡ ἀναφορά μου στὸ
φίλο ἑβραϊκὸ λαὸ κατὰ τὴν ὁμιλία
μου στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς
στὶς 15 Σεπτεμβρίου 2016 παρεξηγήθηκε μὲ τόσο ἀβασάνιστο τρόπο. Ἀ-

ΟΛΟΙ ΟΙ «ΣΩΤΗΡΕΣ»
ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ

Στὰ ψιλὰ γράμματα καὶ μὲ μπερδεμένα λόγια μάθαμε ὅτι Τσίπρας, Λεβέντης, Καμίνης, Γιωργάκης κι’ ἄλλοι «σωτῆρες» βρέθηκαν μὲ τὸν ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τῆς Νέας Τάξης
Πραγμάτων, τὸν Σόρο καὶ τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ ἐπικίνδυνη Μαντλὶν
Ὀλμπράιτ στὸ συνέδριο Concordia.
Εἶναι πολὺ μικρὸς φαίνεται ὁ κόσμος καὶ πέφτουν συνεχῶς ὁ ἕνας
πάνω στὸν ἄλλο! Πάντα ὅμως γιὰ
τὸ καλό μας… Τὸ συνέδριο ξεκίνησε
μὲ τὸν διαβόητο Τζὸρτζ Σόρος νὰ
δεσμεύεται ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ θὰ ἐπενδύσει μέχρι καὶ 500 ἑκατ. ∆ολλάρια ποὺ θὰ βοηθοῦν τοὺς πρόσφυγες παγκοσμίως. Ἡ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α.
Μαντλὶν Ὀλμπράιτ θύμισε τὴν …
προσφυγικὴ ἱστορία τῆς δικῆς της
οἰκογένειας, ἀλλὰ ξέχασε νὰ θυμίσει ὅτι εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ χιλιάδες
νεκροὺς στὴν Σερβία. Καὶ ὅταν ὅλοι
αὐτοὶ μαζεύονται ὑπάρχει καμμιὰ
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σουλμανικὴ μειονότητα μόνο γιὰ
τὴν Θράκη, οἱ ἐξωμότες ἀνατρέπουν και αὐτὴν τὴν Συνθήκη τῆς
Λωζάνης καὶ de facto ἀναγνωρίζουν μουσουλμανικὴ μειονότητα
σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ ποῦ νὰ
ἀρχίσῃ κανένας καὶ ποὺ νὰ καταλήξει, ἀναφερόμενος στὶς χιλιάδες
σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ ὑφίσταται ὁ τόπος μας - ἡ Ἑλλάδα μας
καὶ τὸ Ἔθνος μας καθημερινῶς καὶ
πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ἀλλὰ «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε καὶ ὅ,τι σπέρνουμε, θερίζουμε». Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ἐμεῖς ἐκλέγουμε τὸν δήμιό μας καὶ
τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς μεταχειρίζωνται, ὅπως αὐτοὶ θέλουν, μιμούμενοι τὴν στρουθοκάμηλο, ἡ ὁποία βλέπουσα τὴν ἀγέλη τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων, χώνει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ πιστεύει ὅτι
κίνδυνος μηδὲν καὶ σὲ λιγάκι αἰσθάνεται τὰ δόντια καὶ τὰ νύχια
τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων στὸν
σβέρκο της. Ἂς βάλουμε μυαλό, ἂς
ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ ἂς
προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι
τῆς ψυχῆς μας καὶ μὲ ποταμοὺς δακρύων νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀνάλγητοι πατρῶνοι τοῦ Ἔθνους μας. Στῶμεν
καλῶς προτοὺ αὔριο εἶναι ἀργά.
Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους ἐγκύρων καὶ σοβαρῶν ἱστοσελίδων,
facebook, twitter, web t.v. νὰ ἀναμεταδόσουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο αὐτὲς
τὶς πτωχὲς γραμμές μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ λαός μας (καὶ μὲ
δική του εὐθύνη) γεύεται τὰ δεινὰ
τοῦ «4 ου μνημονίου» τὸ ὁποῖο ἀδειάζει τὰ ἄδεια πορτοφόλια του,
τὸ Ἅγιο Ὄρος κάνει πὼς δὲν καταλαβαίνει καὶ τὸ χειρότερο: τιμᾶ τὸν
πρωτεργάτη τῶν βασάνων μας πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα. ∆εῖτε
τὴν εἴδηση: «Πρόσκληση στὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα φέρεται
νὰ ἀποφάσισε νὰ ἀπευθύνει ἡ Ἱερὰ
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους προκείμενου νὰ παραστεῖ στὴν ἐπίσημη
τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ ἀναστηλωμένου ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου.
Οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ
καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἄθωνα προγραμματίζονται γιὰ τὴν περίοδο Σεπτεμβρίου – Ὀκτωβρίου» (Ἰστολόγιο Τρωκτικό2). Ρωτᾶμε τοὺς ἀθωνίτες πατέρες, γνωρίζουν ὅτι ὁ κ.
Τσίπρας εἶναι δεδηλωμένος ἄθεος
καὶ ὡς ἐκ τούτου ποιὸς μπορεῖ νὰ
εἶναι ὁ ρόλος του στὰ ἐγκαίνια τοῦ
ἱστορικοῦ Ναοῦ; Γνωρίζουν ὅτι συζεῖ μὲ σύμφωνο συμβίωσης μὲ τὴ
σύντροφο του, καταπατώντας τὸν
τίμιο Γάμο; Γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀβάπτιστα τὰ δύο παιδιά του; Γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνησή του ψήφισε τὸ
σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων; Γνωρίζουν τὶς ἀπαξιωτικὲς
δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν του καὶ κυρίως τοῦ ὑπουργοῦ παιδείας γιὰ τὸ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(αποσπάσματα, 4/8/2016)

8

∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

TO ΖΩΝΤΑΝΟ
ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ

Ἕνας Ἱερέας σὲ ἕνα χωριουδάκι τοῦ
Αἰγίου τὴ δεκαετία τοῦ 1960 εἶχε
μία κατσίκα πολὺ γαλακτερὴ καί,
κάποιο πρωινὸ ποὺ τὴν ἄρμεγε, πέρασε μία γειτόνισσα καὶ βλέποντας
τὸ δοχεῖο σχεδὸν γεμάτο τοῦ λέγει:
«Παπούλη, τώρα τὸ ἔπιασε ὅλο αὐτὸ τὸ γάλα ἡ γίδα;». Τὸ βράδυ, χωρὶς καμμιὰ αἰτία, ὁ μαστὸς τῆς κατσίκας γέμισε φουσκάλες μικρὲς καὶ
μεγάλες καὶ ἦτο ἀδύνατον νὰ τὴν
ἀρμέξει. Τὸ πλασματάκι τοῦ Θεοῦ
ὑπέφερε. Τὸ πρωὶ τῆς ἄλλης ἡμέρας
ὁ Ἱερέας λέγει στὴν παπαδιὰ του:
«Χθὲς ποὺ ἄρμεγα τὴν κατσίκα ἐπέρασε ἡ Φανῆ ἡ γειτόνισσα καὶ εἶπε
αὐτὸ καὶ αὐτό». Ἀμέσως, κατάλαβαν ὅτι εἶχε ματιάσει τὴν κατσίκα
μὲ τὸν λόγο ποὺ εἶπε. Τότε ὁ Ἱερέας
παίρνει τὸ Ἐπιτραχήλι, τὸ εὐχολόγιο καὶ τὸν τίμιο Σταυρὸ καί, ὅπως
ἦταν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ τους,
ἄρχισε νὰ διαβάζει τὶς εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Μοδέστου. Ἡ κατσίκα ἦταν μακρυὰ περίπου ἕνα μέτρο καί, ὅταν
ἄρχισε νὰ διαβάζει τὴν εὐχὴ τῆς βασκανίας, ξεκίνησε ἡ κατσίκα ἀπὸ μόνη της καὶ ἦλθε καὶ στάθηκε κάτω
ἀπὸ τὸ Ἐπιτραχήλι. Ἔμεινε ἐκεῖ χωρὶς νὰ κινηθεῖ, ἕως ὅτου τελείωσε τὸ
διάβασμα ὁ παπάς. Τὴν ἄλλη ἡμέρα
ὅλες οἱ φουσκάλες εἶχαν ξεραθεῖ καὶ
ὁ μαστὸς τῆς κατσίκας εἶχε θεραπευτεῖ. (Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἡ ζωοφιλία
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ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα
τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν
ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ
νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ
σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ ἀντιχριστιανικὸ εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ
αὐτῷ καὶ παντοιοτρόπως στρέφονται λίαν ἐπιτυχῶς πρὸς κάθε ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀντεθνικὴ δρᾶσι. Ὁ
Henry Kissinger καὶ λοιποὶ τῶν illuminati, τῶν μασωνικῶν στοῶν,
τῶν σιωνιστῶν καὶ ἐν γένει τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἔχουν σὰν δόγμα τους: «Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα
ἔθνος; ∆ιέφθειρέ του ριζικῶς τὰ ἤθη,
τὰ ἔθιμα, τὴν
οἰκογένεια
καὶ τὰ πιστεύω του», ὁπότε
πάει στὸ διάβολο τὸ κάθε ἔθνος, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν. Ἐνῷ εἴμασταν κάτω ἀπὸ τὸν δυσβάστακτο καὶ ἀφόρητο
μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων
γιὰ ἄνω τῶν 400 ἐτῶν, ἐν τούτοις
χάριν τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος Οἰκογένεια,
ἡ Πίστι γιὰ μία ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία Ἑλλάδα, συνέβαλλαν σὰν
συνδετικοὶ κρίκοι ἀνὰ τὶς χιλιετίες
νὰ διατηρήσουμε τοὺς πυλῶνες
τῆς φυλῆς μας, ποῦ εἶναι τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο, τὸ ὅμαιμο,
τὸ ὁμόθρησκο... Οἱ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας παλλιγενεσίας μὲ ὑποτυπώ-

δη ἐξοπλισμὸ καὶ μὲ βαρὺ πυροβολικὸ τὴν βαθειὰ πίστι τους πρὸς τὸν
Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀπαίσιου
μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων
τραγουδώντας τὸν θούριό τους
«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι᾿ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ, καὶ ἂν
δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ κὶ
ἂν ζήσω; ». Μὲ ποταμοὺς δακρύων
καὶ θερμῶν προσευχῶν ἀλλὰ καὶ ὑποσχέσεων ἔδωσαν τὸν λόγον τους
μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι νὰ κτίσουν
Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑΜΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ… Οἱ
Τούρκοι εἶχαν
ἐφαρμόσει τὸ
ἀπάνθρωπο
παιδομάζωμα
τῶν παιδιῶν
ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες καὶ τὰ γαλουχοῦσαν μὲ
σκληρὴ καὶ ἀδίστακτη ἀνατροφὴ
καὶ ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τους
εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία
καὶ τοιουτοτρόπως οἱ περιβόητοι
γενίτσαροι ἦσαν ἀδίστακτοι γιὰ τὰ
πάντα. Ὁ καισαροπαπισμὸς καὶ ὁ
προτεσταντισμὸς ἔχουν δημιουργήσει τοὺς γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι χιλιάδες φορὲς πιὸ ἀδίστακτοι καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης. ∆ιότι οἱ γενίτσαροι τῆς
ξιφολόγχης μπορεῖ νὰ ξεκοιλιάσουν
ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες Χριστιανούς-δυστυχισμένους ἀνθρώπους,
νὰ κουρασθοῦν, νὰ ἀηδιάσουν καὶ
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χοντο μεγάλες Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ μικρὲς νὰ καταδικάζουν
τὶς αἱρέσεις. Σήμερα συνέρχονται
γιὰ νὰ ἐξωραΐσουν καὶ νὰ ἁγιοποιοῦν τὶς αἱρέσεις, κατατρέχοντες
τοὺς στυλοβάτες της Ὀρθοδοξίας ὡς
φανατικούς, μισαλλόδοξους, ὀπισθοδρομικούς, φονταμενταλιστὲς
καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ φληναφήματα … Πρὸς τούτο επί 187 ἔτη δὲν
πραγματοποίησαν τὸ Η΄ ψήφισμα
τῆς ∆ ’ Ἐ θνοσυ νε λε ύσε ως ἀ π ὸ
31.7.1829, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ
ἀνεπανάληπτος ἐθνάρχης καὶ κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας,
ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ
μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας,
εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό. ∆ηλαδὴ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο νομοθετήθηκε καὶ διὰ τῶν Βασιλικῶν ∆ιαταγμάτων ἀπὸ 1834 καὶ
1838 καὶ ἀκόμη ἐξωμότες κυβερνῆτες δὲν θέλησαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν, διότι δὲν τοὺς τὸ ἐπιτρέπουν τὰ ἀφεντικὰ τους Ρότσιλντ, Georg Soros καὶ λοιποὶ σιωνιστὲς καὶ
πειθήνια ὄργανα τοῦ καισαροπαπισμοῦ… Τὸ ἁμαρτωλὸ καὶ ἀντίχριστο
κατεστημένο ἔχει κατασπαταλήσει
ἄπειρα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελέστατα ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν «χοντρότατες
μίζες» καὶ «παχυλότατα λαδώματα»
καὶ γιὰ τὸ τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γεροῦ τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας παλλιγενεσίας
δὲν εἶναι διατεθειμένοι, οὔτε μιὰ
πιθαμὴ γῆς νὰ παραχωρήσουν!!! …
Ὅμως γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος, ἀκόμη καὶ στὴν μεγίστη κρίσι,
ποὺ διερχόμεθα καὶ παρὰ πολλοὶ ἀδυνατοῦντες νὰ ἀντέξουν περαιτέρω ὁδηγοῦνται στὶς αὐτοκτονίες,
βρίσκουν χρήματα… Ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μου-

νὰ σταματήσουν. Ἀντιθέτως οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος «μεθᾶνε» καὶ
ἐπιφέρουν ἑκατομμυριαπλάσιες
συμφορὲς ἀπ᾿ ὅτι οἱ γενίτσαροι τῆς
ξιφολόγχης, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν.
Quo Vadis ??? Ὁδηγούμεθα στὴν ἐποχὴ Πομπηίας. Ἐκεῖ, ἂν ἀνακαλοῦσαν μερικοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἠθικοὶ
ἄνθρωποι τοὺς ἀσχημονοῦντες σὲ
πλατεῖες καὶ πολυσύχναστους ὁδοὺς καὶ τοὺς συνιστοῦσαν νὰ πάνε
πιὸ πέρα νὰ εὐφραίνονται καὶ νὰ
μὴ ἀσχημονοὺν δημοσίως, τότε ἡ ἀστυνομία ἐφορμοῦσε ἐναντίον αὐτῶν, ποῦ συνιστοῦσαν στοὺς ἀσχημονοῦντες νὰ συνετισθοῦν καὶ τοὺς
«ἔσπαγε στὸ ξύλο», τονίζοντάς
τους: «γιατὶ ὀχλεῖτε τοὺς ἐφραινομένους;». Τώρα λοιπὸν μήπως τὸ ἴδιο
δὲν συμβαίνει, μὲ ὑπερψήφισι τοῦ
«καμουφλαρισμένου» καὶ καλοστολισμένου ἀντιχριστιανικοῦ νόμου,
τοῦ κατ᾿ εὐφημισμὸ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου, ἀπὸ τοὺς βουλευτές,
ποὺ ἐξωμότησαν ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας; Ποῖος
τολμάει νὰ καταφερθῇ ἐναντίον ἑνὸς κιναίδου, ἑνὸς μαρξιστοῦ, ἑνὸς
μασώνου, ἑνὸς ἐκμαυλιστοῦ καὶ ἐν
γένει ἐνὸς ἀντιχρίστου;;; Πολλοὶ συνασπίζονται ἐπὶ τῷ αὐτῷ γιὰ νὰ ἐξουθενώσουν τὸν ἔχοντα θάρρος
καὶ παρρησία καὶ τὸν ὑπεραμυνόμενο τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς
μας … Ὁ ἐθνικὸς μας ποιητὴς λέγει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, γιὰ τὸν
τουρκικὸ ζυγὸ «γιατὶ τα᾿ σκιαζε ἡ
φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά…»!!!... Μήπως τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει καὶ μὲ τὴν σκλαβιὰ τοῦ καισαροπαπισμοῦ, τοῦ προτεσταντισμοῦ, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων,
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας
ἐποχῆς καὶ ἐν γένει τοῦ συνονθυλεύματος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Μέχρι τοῦδε συνήρ-
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μασώνου, ἑνὸς ἐκμαυλιστοῦ καὶ ἐν
γένει ἐνὸς ἀντιχρίστου;;; Πολλοὶ συνασπίζονται ἐπὶ τῷ αὐτῷ γιὰ νὰ ἐξουθενώσουν τὸν ἔχοντα θάρρος
καὶ παρρησία καὶ τὸν ὑπεραμυνόμενο τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς
μας … Ὁ ἐθνικὸς μας ποιητὴς λέγει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, γιὰ τὸν
τουρκικὸ ζυγὸ «γιατὶ τα᾿ σκιαζε ἡ
φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά…»!!!... Μήπως τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει καὶ μὲ τὴν σκλαβιὰ τοῦ καισαροπαπισμοῦ, τοῦ προτεσταντισμοῦ, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων,
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας
ἐποχῆς καὶ ἐν γένει τοῦ συνονθυλεύματος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Μέχρι τοῦδε συνήρ-
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σουλμανικὴ μειονότητα μόνο γιὰ
τὴν Θράκη, οἱ ἐξωμότες ἀνατρέπουν και αὐτὴν τὴν Συνθήκη τῆς
Λωζάνης καὶ de facto ἀναγνωρίζουν μουσουλμανικὴ μειονότητα
σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ ποῦ νὰ
ἀρχίσῃ κανένας καὶ ποὺ νὰ καταλήξει, ἀναφερόμενος στὶς χιλιάδες
σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ ὑφίσταται ὁ τόπος μας - ἡ Ἑλλάδα μας
καὶ τὸ Ἔθνος μας καθημερινῶς καὶ
πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ἀλλὰ «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε καὶ ὅ,τι σπέρνουμε, θερίζουμε». Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ἐμεῖς ἐκλέγουμε τὸν δήμιό μας καὶ
τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς μεταχειρίζωνται, ὅπως αὐτοὶ θέλουν, μιμούμενοι τὴν στρουθοκάμηλο, ἡ ὁποία βλέπουσα τὴν ἀγέλη τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων, χώνει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ πιστεύει ὅτι
κίνδυνος μηδὲν καὶ σὲ λιγάκι αἰσθάνεται τὰ δόντια καὶ τὰ νύχια
τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων στὸν
σβέρκο της. Ἂς βάλουμε μυαλό, ἂς
ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ ἂς
προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι
τῆς ψυχῆς μας καὶ μὲ ποταμοὺς δακρύων νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀνάλγητοι πατρῶνοι τοῦ Ἔθνους μας. Στῶμεν
καλῶς προτοὺ αὔριο εἶναι ἀργά.
Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους ἐγκύρων καὶ σοβαρῶν ἱστοσελίδων,
facebook, twitter, web t.v. νὰ ἀναμεταδόσουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο αὐτὲς
τὶς πτωχὲς γραμμές μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ λαός μας (καὶ μὲ
δική του εὐθύνη) γεύεται τὰ δεινὰ
τοῦ «4 ου μνημονίου» τὸ ὁποῖο ἀδειάζει τὰ ἄδεια πορτοφόλια του,
τὸ Ἅγιο Ὄρος κάνει πὼς δὲν καταλαβαίνει καὶ τὸ χειρότερο: τιμᾶ τὸν
πρωτεργάτη τῶν βασάνων μας πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα. ∆εῖτε
τὴν εἴδηση: «Πρόσκληση στὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα φέρεται
νὰ ἀποφάσισε νὰ ἀπευθύνει ἡ Ἱερὰ
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους προκείμενου νὰ παραστεῖ στὴν ἐπίσημη
τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ ἀναστηλωμένου ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου.
Οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ
καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἄθωνα προγραμματίζονται γιὰ τὴν περίοδο Σεπτεμβρίου – Ὀκτωβρίου» (Ἰστολόγιο Τρωκτικό2). Ρωτᾶμε τοὺς ἀθωνίτες πατέρες, γνωρίζουν ὅτι ὁ κ.
Τσίπρας εἶναι δεδηλωμένος ἄθεος
καὶ ὡς ἐκ τούτου ποιὸς μπορεῖ νὰ
εἶναι ὁ ρόλος του στὰ ἐγκαίνια τοῦ
ἱστορικοῦ Ναοῦ; Γνωρίζουν ὅτι συζεῖ μὲ σύμφωνο συμβίωσης μὲ τὴ
σύντροφο του, καταπατώντας τὸν
τίμιο Γάμο; Γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀβάπτιστα τὰ δύο παιδιά του; Γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνησή του ψήφισε τὸ
σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων; Γνωρίζουν τὶς ἀπαξιωτικὲς
δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν του καὶ κυρίως τοῦ ὑπουργοῦ παιδείας γιὰ τὸ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(αποσπάσματα, 4/8/2016)
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∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

TO ΖΩΝΤΑΝΟ
ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ

Ἕνας Ἱερέας σὲ ἕνα χωριουδάκι τοῦ
Αἰγίου τὴ δεκαετία τοῦ 1960 εἶχε
μία κατσίκα πολὺ γαλακτερὴ καί,
κάποιο πρωινὸ ποὺ τὴν ἄρμεγε, πέρασε μία γειτόνισσα καὶ βλέποντας
τὸ δοχεῖο σχεδὸν γεμάτο τοῦ λέγει:
«Παπούλη, τώρα τὸ ἔπιασε ὅλο αὐτὸ τὸ γάλα ἡ γίδα;». Τὸ βράδυ, χωρὶς καμμιὰ αἰτία, ὁ μαστὸς τῆς κατσίκας γέμισε φουσκάλες μικρὲς καὶ
μεγάλες καὶ ἦτο ἀδύνατον νὰ τὴν
ἀρμέξει. Τὸ πλασματάκι τοῦ Θεοῦ
ὑπέφερε. Τὸ πρωὶ τῆς ἄλλης ἡμέρας
ὁ Ἱερέας λέγει στὴν παπαδιὰ του:
«Χθὲς ποὺ ἄρμεγα τὴν κατσίκα ἐπέρασε ἡ Φανῆ ἡ γειτόνισσα καὶ εἶπε
αὐτὸ καὶ αὐτό». Ἀμέσως, κατάλαβαν ὅτι εἶχε ματιάσει τὴν κατσίκα
μὲ τὸν λόγο ποὺ εἶπε. Τότε ὁ Ἱερέας
παίρνει τὸ Ἐπιτραχήλι, τὸ εὐχολόγιο καὶ τὸν τίμιο Σταυρὸ καί, ὅπως
ἦταν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ τους,
ἄρχισε νὰ διαβάζει τὶς εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Μοδέστου. Ἡ κατσίκα ἦταν μακρυὰ περίπου ἕνα μέτρο καί, ὅταν
ἄρχισε νὰ διαβάζει τὴν εὐχὴ τῆς βασκανίας, ξεκίνησε ἡ κατσίκα ἀπὸ μόνη της καὶ ἦλθε καὶ στάθηκε κάτω
ἀπὸ τὸ Ἐπιτραχήλι. Ἔμεινε ἐκεῖ χωρὶς νὰ κινηθεῖ, ἕως ὅτου τελείωσε τὸ
διάβασμα ὁ παπάς. Τὴν ἄλλη ἡμέρα
ὅλες οἱ φουσκάλες εἶχαν ξεραθεῖ καὶ
ὁ μαστὸς τῆς κατσίκας εἶχε θεραπευτεῖ. (Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἡ ζωοφιλία
τῶν Ἁγίων καὶ ἡ Ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ.Ἅγ. Στέφανος).

∆ιαβάζουμε στην «Κιβωτὸ τῆς Ὀρθοδοξίας» (Σεπτέμβριος 2016, σελ.5)
γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ προωθοῦν τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν: «… ∆ιαπράττουν σὲ συνεργασία μὲ τὸν κ. Φίλη, δυὸ ἀδικήματα
(σύμφωνα μὲ γνωμοδοτήσεις ἐγκρίτων νομικῶν) α) Τὸ ἀδίκημα τοῦ
προσηλυτισμοῦ στὴν ἀθεΐα καὶ μάλιστα σὲ βάρος ἀνήλικων παιδιῶν,
ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀμυνθοῦν
πνευματικὰ καὶ β) τὸ ἀδίκημα τῆς
ἀνισονομίας, ἀφοῦ τὸ πολυθρησκειακό, ἢ ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ κ.
Φίλης θρησκειολογικὸ αὐτὸ Πρόγραμμα ἐφαρμόζεται ἢ μᾶλλον ἐπιβάλλεται ρατσιστικά, μόνον στοὺς
Ὀρθόδοξους μαθητές. Οἱ Ἑβραῖοι,
οἱ μουσουλμάνοι, οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες Ἕλληνες
μαθητὲς ἀπολαμβάνουν -καὶ πολὺ
σωστὰ- ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὴ δική τους πίστη ἀπὸ
διδασκάλους καὶ ὕλη ποὺ οἱ θρησκευτικές τους κοινότητες ἐπιλέγουν καὶ ἐγκρίνουν. Ἀντίθετα, μὲ τὸ
πολυδιαφημισμένο ἀπὸ τὸ νεομαρξιστικὸ κατεστημένο στὴν Ἑλλάδα
νέο Πρόγραμμα στὰ θρησκευτικὰ οἱ
Ὀρθόδοξοι μαθητὲς δὲν θὰ διδάσκονται τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ ἀναγκάζονται νὰ διδαχθοῦν ἕνα
μεῖγμα ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες».
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ρός σας, γιατί δὲν κλέβεται, δὲν ἀπορρίπτεται, δὲν φθείρεται, ἀλλὰ
καὶ δὲν κληρονομεῖται. Νὰ θυμάστε.
Τὸ χρῆμα χάνεται. Ἡ ὑγεία καὶ ἡ
δύναμη μειώνεται, ἀλλὰ ὅ,τι ἔχει
κερδηθεῖ ἀπὸ τὸ νοῦ σᾶς εἶναι πάντα δικό σας. Εἶναι στολίδι σὲ στιγμὲς εὐτυχίας καὶ λιμάνι στὶς δύσκολες ὧρες τῆς δυστυχίας. Θὰ κλείσω
μὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικό. Ἦταν ἕνας νέος πολὺ φτωχός,
διψοῦσε ὅμως γιὰ μόρφωση. Παρουσιάστηκε λοιπόν, μιὰ μέρα σὲ ἕναν
σοφὸ διδάσκαλο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ
γίνει μαθητὴς του – Καὶ τί θὰ μοῦ
δώσεις γιὰ ἀνταμοιβή; Ρώτησε ὁ σοφός. – Τὸν ἑαυτό μου! ∆ὲν ἔχω τίποτε ἄλλο. Ἀπάντησε ὁ νεαρός. – Τὸ
δέχομαι, εἶπε ὁ σοφός, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι σὲ λίγα χρόνια θὰ προσφέρω στὴν κοινωνία ἕναν χρήσιμο ἄνθρωπο. Αὐτὸς ὁ νεαρὸς ἦταν ὁ περίφημος ρήτορας ∆ημοσθένης τῆς ἀρχαιότητας. Εὔχομαι τὸ σχολεῖο σας,
οἱ γνώσεις καὶ ἡ μόρφωσή σας, νὰ
σᾶς βοηθοῦν νὰ ξεχωρίζετε τὸ ψέμα
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ
λάθος, τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ
περισσεύει στὸν κόσμο μας. Καλὴ
πρόοδο. Μὲ πατρικὲς εὐχές. Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁμαρουσίου
καὶ Ὠρωποὺ Κύριλλος.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Μήνυμα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.
Κυρίλλου πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς
μαθήτριες τῶν ∆ημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους
2016-2017:
Ἀγαπητά μου παιδιά, τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὴν σπουδαιότητα
τῆς μόρφωσης μᾶς θυμίζει ἡ ἔναρξη
μιᾶς ἀκόμα καινούργιας σχολικῆς
χρονιᾶς τὴν ὁποία σήμερα εὐλογοῦμε. Σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ μόρφωση θεωροῦνταν ὕψιστο ἀγαθό, ὑπέρτατη
ἀξία, ἡ μεγάλη δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο τοῦ στὸν
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Μόρφωση ὅμως
δὲν εἶναι ὁ τεχνολογικὸς καταρτισμός, ἡ μηχανικὴ πρόσληψη καὶ ἀποθήκευση γνώσεων, ἀλλὰ ἡ κινητοποίηση τῶν ἔμφυτων δημιουργικῶν δυνάμεών σας, ἡ σύμμετρη καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τῶν ἠθικῶν
καὶ πνευματικῶν σας δυνατοτήτων
ὡς ψυχοσωματικῆς ὁλότητας, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ…
Ὡς πνευματικός σας πατέρας ἑνώνω τὴν φωνή μου μὲ τὶς φωνὲς τῶν δασκάλων σας καὶ τῶν γονιῶν σας καὶ σᾶς προτρέπω νὰ ἀναζητήσετε τὴν γνώση ποὺ καλλιεργεῖ
τὴν ψυχοσωματικὴ σᾶς ἰσορροπία.
Μία τέτοια γνώση εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς. Εἶναι ὁ πιὸ πολύτιμος θησαυ-

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα
μας. Ἂς ἀναρτήσουμε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο μέρος τοῦ σπιτιοῦ μας.
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πεναντίας, ἀναφέρθηκα στὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων ὡς παράδειγμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἔχουμε ὑπόψη μας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Μετὰ
τιμῆς, Θεοδόσης Πελεγρίνης». (Ἐφημερίδα Στόχος, 22-9-2016, σελὶς 11)

μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; Ἰδοὺ ἡ
κατάπτωση καὶ τοῦ ἁγιώνυμου Ὄρους. (Ὀρθόδ. Τύπος, 12-8-16, σ.2)
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΨΗ
Προσκύνησε, τελικά, τοὺς Ἑβραίους ὁ ὑφυπουργὸς Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης: Ὁ πρώην Πρύτανις
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τρομοκρατήθηκε ἀπὸ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσε τὸ lapsus linguae (λάθος τῆς
γλώσσης) ποὺ ἔκανε στὴν ἀγόρευση
του γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς
στὶς 15 Σεπτεμβρίου, ὅπου δήλωσε
πὼς οἱ Ἑβραῖοι «οἰκειοποιήθηκαν»
τὸ Ὁλοκαύτωμα! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια
ἐπὶ 4 ἡμέρες (15 μὲ 19 Σεπτεμβρίου)
ποὺ ἔβγαζαν ἀνακοινώσεις τὰ ἐβραιόδουλα κόμματα (Ν∆, ΠΑΣΟΚ,
ΠΟΤΑΜΙ) ὁ Πελεγρίνης τὸ ἔρριξε
στὸ χιοῦμορ σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα. Ὅταν, ὅμως, τὴν περασμένη
∆ευτέρα τοῦ ἔστειλε αὐστηρὴ ἐπιστολὴ τὸ «Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ
Συμβούλιο Ἑλλάδας» ὅπου του ζητοῦσε εὐθέως νὰ μὴν ξανατολμήσει
νὰ συγκρίνει τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, γιατί θὰ
χαρακτηριστεῖ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΗΣ, ὁ
Θεοδόσης «τὰ χρειάστηκε». Ἔσπευσε ἀμέσως νὰ στείλει ἐπιστολὴ ὑποταγῆς στοὺς πανίσχυρους Ἑβραίους, τὴν ὁποία βρήκαμε καὶ δημοσιεύουμε, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸν
τρόμο ποὺ ἔχουν οἱ Ἕλληνες πολιτικάντηδες, ἐνώπιον τῶν Σιωνιστῶν... «Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου
2016. Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τοῦ
Κ.Ι.Σ.Ε. ∆αυὶδ Σαλτιέλ. Λυποῦμαι
εἰλικρινὰ ποὺ ἡ ἀναφορά μου στὸ
φίλο ἑβραϊκὸ λαὸ κατὰ τὴν ὁμιλία
μου στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς
στὶς 15 Σεπτεμβρίου 2016 παρεξηγήθηκε μὲ τόσο ἀβασάνιστο τρόπο. Ἀ-

ΟΛΟΙ ΟΙ «ΣΩΤΗΡΕΣ»
ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ

Στὰ ψιλὰ γράμματα καὶ μὲ μπερδεμένα λόγια μάθαμε ὅτι Τσίπρας, Λεβέντης, Καμίνης, Γιωργάκης κι’ ἄλλοι «σωτῆρες» βρέθηκαν μὲ τὸν ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τῆς Νέας Τάξης
Πραγμάτων, τὸν Σόρο καὶ τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ ἐπικίνδυνη Μαντλὶν
Ὀλμπράιτ στὸ συνέδριο Concordia.
Εἶναι πολὺ μικρὸς φαίνεται ὁ κόσμος καὶ πέφτουν συνεχῶς ὁ ἕνας
πάνω στὸν ἄλλο! Πάντα ὅμως γιὰ
τὸ καλό μας… Τὸ συνέδριο ξεκίνησε
μὲ τὸν διαβόητο Τζὸρτζ Σόρος νὰ
δεσμεύεται ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ θὰ ἐπενδύσει μέχρι καὶ 500 ἑκατ. ∆ολλάρια ποὺ θὰ βοηθοῦν τοὺς πρόσφυγες παγκοσμίως. Ἡ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α.
Μαντλὶν Ὀλμπράιτ θύμισε τὴν …
προσφυγικὴ ἱστορία τῆς δικῆς της
οἰκογένειας, ἀλλὰ ξέχασε νὰ θυμίσει ὅτι εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ χιλιάδες
νεκροὺς στὴν Σερβία. Καὶ ὅταν ὅλοι
αὐτοὶ μαζεύονται ὑπάρχει καμμιὰ
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ἀμφιβολία ὅτι μᾶς σκάβουν τὸν λάκο. (Ἐφημ. Στόχος, 29/9/2016, σελ.5)

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Γ)
Σύμφωνα μὲ τὰ DCLeaks, ὁ Μ. Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος τῆς «Αὐγῆς» καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πρωθυπουργοῦ, συνεργάστηκε τὸ 2015 ἐπ’ ἀμοιβὴ μὲ τὸ ἵδρυμα τοῦ φιλοσκοπιανοῦ δισεκατομμυριούχου Τ. Σόρος, Open Society προκείμενου νὰ προσεγγιστοῦν
καὶ νὰ ἀγοραστοῦν ἑλληνικὰ
Μ.Μ.Ε. καὶ νὰ στραφοῦν ὑπὲρ τῆς
Οὐκρανίας στὸ οὐκρανικὸ πραξικόπημα κατὰ τῆς Ρωσίας. Ὁ Σόρος
προσέφερε ἀμοιβὴ 6.500 δολαρίων
σὲ ἕναν «σύμβουλο» προκειμένου
νὰ ἐργαστεῖ γιὰ ἐκεῖνον γιὰ 15 ἡμέρες. Ο Μ. Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος τῆς «Αὐγῆς» πῆρε λεφτὰ ἀπὸ τὸ
ἵδρυμα Σόρος γιὰ ἔκθεση σχετικὰ μὲ
τὴ θέση τῆς Ἑλλάδος ἔναντι Οὐκρανίας – Ρωσίας. (Ὁ ἴδιος παραδέχεται
τὸ γεγονὸς καὶ λέει ὅτι «δὲν βλέπει
κάτι κακό»). (πηγή: pronews.gr)

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Α)
«Πρὸ ἡμερῶν, τὰ wikileaks μὲ τὴν
συνδρομὴ Ρώσων χάκερς δημοσιοποίησαν χιλιάδες ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Ἱδρύματος “Open Society”
τοῦ Ἑβραίου Σόρος. Ὁποία ἔκπληξη! Μάθαμε ὅτι ἡ «Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου» (τῆς ὁποίας ἐπὶ χρόνια Πρόεδρός της ἦταν ὁ σημερινὸς Γ. Γ. ∆ικαιωμάτων τοῦ Ὑπουργείου ∆ικαιοσύνης Κωστῆς Παπαϊωάννου καὶ ὁ
σύζυγος τῆς – συριζαίας – δημοσιογράφου Μαριλένας Κατσίκη, ∆ημήτρης Χριστόπουλος) χρηματοδοτεῖται κανονικὰ ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Σόρος
μὲ 12.200 εὐρὼ τὸ τρίμηνο, δηλαδὴ
οἱ ἐν λόγω ἀντιρατσιστὲς τσεπώνουν 76.800 εὐρώπουλα τὸν χρόνο
ἀπὸ τὸν Ἑβραῖο Σόρος γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς λαθροεισβολεῖς ἀπὸ
τὸν … ρατσισμὸ τῶν Ἑλλήνων.»
(Στόχος τῆς 18-8-16, ἀρ.φύλλου 769,
σελὶς 12)

ΦΙΛΗΣ

ΣΟΡΟΣ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Β)
«Ἕνα ἀπὸ τὰ 2.500 ἔγραφα ποὺ ἀποκάλυψαν τὰ DCLeaks (ἀντίστοιχα τῶν Wikileaks) περιγράφει ἀκριβῶς πόσα ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε. ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὸν Τζὸρτζ Σόρος γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουν τὸ οὐκρανικὸ
πραξικόπημα τὸ 2014. Πραγματικὴ
δυσωδία ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ
πληρωμὴ 6 ἑλληνικῶν ἐφημερίδων,
10 ραδιοτηλεοπτικῶν σταθμῶν καὶ
6 ἐνημερωτικῶν ἰστοσελίδων, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν ὡς πράκτορες
τοῦ μεγαλοεπενδυτῆ καὶ χρηματοδότη ὅλων τῶν «βρώμικων καταστάσεων» Τζὸρτζ Σόρος.» (πηγή:
pronews.gr)

Ἀπὸ ὅσα θυμᾶμαι τουλάχιστον, μόνο σήμερα βρέθηκε στέλεχος τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα (καὶ μάλιστα, ὄχι τῆς «σταλινικῆς», ἀλλὰ τῆς
λεγόμενης … εὐρωκομμουνιστικῆς,
νὰ μὴν ἀβασκαθεῖ) νὰ ἰσχυρίζεται
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀλλαγὴ περιεχόμενου ὕλης καὶ διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει προκαλέσει … ἔκπτωση τῶν
ἠθικῶν ἀξιῶν (ἂν εἶναι δυνατὸν)
τὴν ἐποχὴν τῆς Κατοχῆς καὶ τῆς
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διαίτερα τὸ τελευταῖο διάστημα ὅπου βρισκόμουν σὲ ἀδιέξοδο λόγω
μὴ ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητας
καὶ ἔχοντας ἔξοδα νὰ πληρώνω ἀπὸ
κάποια χρήματα ποὺ εἶχα στὴν ἄκρη. Βρέθηκα πάλι μπροστὰ σὲ ἕνα
θαῦμα ποὺ τὸ περιγράφω μὲ δέος
μεγάλο. Ἐντελῶς καταβεβλημένος
ψυχικὰ ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ μὲ
εἶδε ὁ ἱερομόναχος (…) καὶ ἀμέσως
μοῦ εἶπε νὰ μὴν στεναχωριέμαι γιὰ
τὸ θέμα δουλειᾶς χωρὶς νὰ τοῦ ἔχω
ἀναφέρει τίποτα σχετικό. Χαρακτηριστικὰ εἶπε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀργήσει
ἕνα χρόνο (ὑποθέτω ἕνα χρονικὸ διάστημα) ἀλλὰ μέχρι τότε νὰ κάνω
ὑπομονὴ καὶ ὅποτε βρῶ χρόνο νὰ
πάω σὲ μία ἀπὸ τὶς Παρακλήσεις
τῆς Τετάρτης στὴ Μονή. Ἀφοῦ πέρασαν 2 μῆνες σχεδὸν καὶ πλέον, ἔχοντας φτάσει σὲ μία κατάσταση
πλήρους ἀπελπισίας ποὺ ἔστελνα
βιογραφικὰ καὶ ἐνῶ ἔκανα συνεντεύξεις κανένας δὲν μὲ προσελάμβανε πῆγα στὴ Μονή, παρακολούθησα
τὴν Παράκληση καὶ ἔκατσα στὸ
Ἀρχονταρίκι μὲ τὸν κόσμο. Ἔνιωσα τὴν ψυχή μου νὰ ἠρεμεῖ, τὸ ἴδιο
καὶ τὰ μικροπροβλήματα τῆς ὑγείας
ποὺ εἶχαν ἐμφανιστεῖ πάλι. Γυρνώντας τὸ βράδυ στὴν Ἀθήνα ἤμουν ἤρεμος καὶ σταμάτησα νὰ σκέφτομαι
τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχα στὸ μυαλό
μου καὶ μὲ ταλαιπωροῦσε τόσο καιρό. Πέρασαν μόλις τρεῖς μέρες καὶ
χτύπησε τὸ τηλέφωνο γιὰ ἐργασία
καὶ πρόσληψη. Πλέον πέρασε ἕνας
μήνας σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία καὶ ὁ
κόσμος εἶναι ἐξαιρετικὸς καὶ πολὺ
εὐγενικός. Πεῖτε μου, δὲν ἔκανε τὸ
θαῦμα του; Ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ἡ
ὑγεία μου ἔχει μεταπτώσεις, δὲν φοβᾶμαι τόσο ὅσο στὴν ἀρχή, γιατί ξέρω ὅτι ἂν παρακαλέσω πραγματικὰ
μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου …
(Συνέχεια στὴν 12η σελίδα)

να καὶ μοῦ εἶπε «εἶδες ποὺ πρέπει
νὰ ἀρχίσεις νὰ πιστεύεις καὶ στὰ
θαύματα τῶν Ἁγίων», διότι δὲν ἤμουν ἰδιαίτερα ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας. Τὶς ἑπόμενες δυὸ μέρες, ὅλες οἱ ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ
τοὺς γιατροὺς δὲν ἔδειξαν κάποιο ἰδιαίτερο ἀποτέλεσμα. Ἀποφάνθηκαν μία λοίμωξη στὸ φάρυγγα καὶ
μοῦ δόθηκε ἐξιτήριο. Τὶς ἑπόμενες
μέρες σκεφτόμουν τὸ συμβὰν καὶ ἀποφάσισα νὰ ἔρθω στὴ Μονὴ καὶ
νὰ ὁλοκληρώσω τὸ τάμα ποὺ εἶχα
κάνει (λάδι, βαμβάκι, κεράκια, λουκούμια, ἕνα γλαστράκι μὲ λουλούδια γιὰ τὴν Ἁγία Εἰρήνη). Φτάνοντας ἔνιωσα τέτοιο δέος καὶ συγχρόνως γαλήνη ὅπου δὲν μποροῦσα νὰ
τὸ ἐξηγήσω. Περνώντας οἱ μέρες, ἔπρεπε νὰ πάω στὸ νοσοκομεῖο νὰ
πάρω τὸν αἱματολογικὸ ἔλεγχο ποὺ
θὰ ἔκρινε ἐὰν θὰ ἤμουν ἐφ’ ὄρου
ζωῆς ὑπὸ ἀγωγὴ καὶ θὰ ὕπηρχε αἴτιο ἢ θὰ συνέχιζα στὸ 2ο μέρος τοῦ
ἐλέγχου ἂν δὲν ὕπηρχε κάποια ἔνδειξη. Ἡ μητέρα μου εἶχε πάρα πολλὴ ἀγωνία, ἀλλὰ ἐντελῶς αὐθόρμητα τῆς ἀπάντησα ὅτι ἔχω τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη
καὶ ὅλα θὰ εἶναι καλά. Χαρακτηριστικὰ θυμᾶμαι ὅτι ὅπως καθόμασταν οὐσιαστικὰ δεξιὰ ὅσοι εἶχαν
κάποιο πρόβλημα καὶ ἀριστερὰ ὅσοι δὲν εἶχαν αἱματολογικὸ πρόβλημα. Ὅταν ἄκουσα τὴ φωνὴ ἀπὸ τὰ
ἀριστερά, ἀνακουφίστηκα τόσο πολὺ ποὺ ἀμέσως μετὰ ξεκίνησα γιὰ
τὴ Μονὴ γιὰ τὸ δεύτερο τάμα. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸ δεύτερο μέρος
τῆς αἱματολογικῆς ἐξέτασης ἕνα
χρόνο μετά. Οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη εἶχαν κάνει τὸ
θαῦμα τους καὶ ἤμουν ἀρνητικὸς
τῆς θρομβοφιλικῆς νόσου. Ἔκτοτε,
ὅποτε ἔβρισκα χρόνο πήγαινα στὴ
Μονὴ γιὰ νὰ προσκυνήσω, ἀλλὰ ἰ-
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μέρες γιὰ νὰ ἐξακριβωνόταν τὸ αἴτιο ποὺ προκάλεσε τὴν πνευμονικὴ
ἐμβολή. Ξαφνικὰ (περίπου μετὰ ἀπὸ
4 μὲ 5 ὧρες) ἄρχισα νὰ βήχω ἀκατάπαυστα μὲ αἱμοπτύσεις ἀναγκάζοντας τοὺς συγγενεῖς μου νὰ μὲ συνοδεύσουν σὲ τρίτο Νοσοκομεῖο γιὰ
τὴν ἐξακρίβωση τῆς αἰτίας. Ἐν συντομία οἱ ἀρχικὲς ἐξετάσεις (τρίπλεξ
φλεβῶν σὲ κάτω ἄκρα) ἔδειξαν ὅτι
ἡ θρόμβωση εἶχε «καθαρίσει» σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν κεντρικὴ φλέβα,
καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἐξετάσεις σὲ πνεύμονα καὶ αἱματολογικὲς δὲν ἔδειχναν τίποτα. Οἱ γιατροὶ
μὴν γνωρίζοντας τί νὰ
κάνουν μὲ ὁδήγησαν μὲ
εἰσαγωγὴ στὰ δωμάτια
ἀσθενῶν ὅπου πλέον
βράδυ εἶπαν νὰ ξαπλώσω καὶ τὸ πρωὶ θὰ συνεχίσουν τὶς ἐξετάσεις.
Ὁ θάλαμος ποὺ πῆγα ἦταν ἄδειος καὶ σκοτεινὸς (ὅπως ἀργὰ βράδυ)
καὶ ὁ νοσοκόμος μοῦ εἶπε χαρακτηριστικὰ νὰ
διαλέξω ὅποιο κρεβάτι
ἤθελα καὶ νὰ ξεκουραστῶ. Ἐγὼ ἐντελῶς μηχανικὰ διάλεξα τὸ κρεβάτι δίπλα στὴν πόρτα ὡς αἴσθημα
ἀσφάλειας ἂν συνέβαινε κάτι καὶ
ξάπλωσα νὰ κοιμηθῶ. Τὸ πρωὶ ποὺ
σηκώθηκα καὶ ἄνοιξα τὰ μάτια μου
ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ἔμπαινε ἀπὸ τὰ παράθυρα στὸ θάλαμο, ἔκπληκτος παρατήρησα τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος, πίσω ἀπὸ τὸ στερέωμα
δυὸ χαλκοσωλήνων τοῦ καλοριφέρ.
Ἡ κοπέλα μου, ποὺ εἶχε ξαγρυπνήσει στὸ δωμάτιο κατέβασε τὴν εἰκό-

Πρὸς Ἱερὰ Μονὴ
Ἅγ. Ραφαὴλ Μαραθώνα
6-8-2016
Προσωπικὴ Μαρτυρία
Τὸ 2013, καὶ σὲ ἡλικία 30 χρόνων,
μετὰ ἀπὸ χειρουργεῖο ρουτίνας
(βουβωνοκήλη) καὶ ἐνῶ βρισκόμουν
σὲ ἀνάρρωση, πέρασα πνευμονικὴ
ἐμβολὴ ποὺ προῆλθε ἀπὸ ἐν τῷ βάθει φλεβοθρόμβωση καὶ λανθασμένη
ἴσως διάγνωση καὶ χειρισμὸ τῆς κατάστασης ἀπὸ τοὺς θεράποντες ἰατρούς. Τόσο ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή,
ὅσο καὶ τὸ διάστημα ποὺ πέρασα
μετέπειτα σὲ δεύτερο
νοσοκομεῖο ἦταν ἀβάσταχτα σὲ πόνο σωματικὸ καὶ πνευματικὸ /
ψυχολογικό. Παρόλα
αὐτὰ τὸ σῶμα μου, μὲ
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καὶ λόγῳ τοῦ νεαροῦ
τῆς ἡλικίας κατάφερε
νὰ ἀναρρώσει σὲ σημαντικὸ βαθμό. Ἐπιστρέφοντας ὕστερα ἀπὸ 2 μῆνες στὸ σπίτι, ἔψαχνα στὸ διαδίκτυο
νὰ ἐνημερωθῶ ἐπιστημονικὰ / ἰατρικὰ γιὰ
τὴν πνευμονικὴ ἐμβολὴ
καὶ τυχαῖα εἶδα μία ἀνάρτηση στὴν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος ἀπὸ μαρτυρία ἀτόμου ποὺ
ἀνάρρωσε ἀπὸ πνευμονικὴ ἐμβολὴ
μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Μὴν ἔχοντας νὰ χάσω τίποτα καὶ ἐντελῶς
ἀθώα καὶ ἀπερίσκεπτα ἴσως, ἔκανα
μία παράκληση ὡς τάμα στοὺς Ἁγίους νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ ἀναρρώσω,
ἔχοντας στὸ μυαλό μου τὸ πλῆθος ἐξετάσεων ποὺ εἶχα νὰ κάνω σὲ λίγες

2

πο. Οἱ κατακτητὲς καὶ ἡ διορισθεῖσα ἀπὸ αὐτοὺς κυβέρνηση κάλεσαν
τὸν Χρύσανθο νὰ πάρει μέρος στὴν
ἐπιτροπὴ παράδοσης τῆς πόλης καὶ
σὲ δοξολογίες. Ὁ Χρύσανθος γιὰ
τὴν ἐπιτροπὴ παράδοσης ἀπήντησε:
«… Οἱ Ἕλληνες ἱεράρχες δὲν παραδίδουν τὰς πόλεις εἰς τὸν ἐχθρόν,
ἀλλὰ τὸ καθῆκον των εἶναι νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν
αὐτῶν». Τοῦ ζητήθηκε νὰ ὁρκίσει
τὴν κυβέρνηση. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἔχει καταγραφεῖ ὡς μία ἀπὸ
τὶς κορυφαῖες ἀντιστασιακὲς πράξεις τὴν περίοδο ἐκείνη: «… δὲν μπορῶ νὰ ὁρκίσω Κυβέρνησιν προβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Ἠμεῖς γνωρίζομεν ὅτι τὰς κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ
λαὸς καὶ ὁ βασιλεύς. Ἐδῶ
τώρα, οὔτε λαὸς ἐψήφισε τὴν
κυβέρνηση οὔτε ὁ βασιλεὺς
τὴν ὅρισε. Πῶς
μοῦ ζητεῖτε νὰ
ὁρκίσω κυβέρνησιν ὑποταχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, διὰ νὰ εἶναι ἄβουλον ὄργανόν του;» Γιὰ τὸν
δεύτερον Ἀρχιεπίσκοπο (∆αμασκηνὸς), ἀπὸ τὴν ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Larouse – Britannica, τόμ.
61, σέλ. 357: «Ἡ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ δράση του ἀνέδειξαν τὸν
∆αμασκηνὸ ἀναντίρρητο Ἐθνάρχη». Ὁ κ. Φίλης ἴσως ἀγνοεῖ, ἀνιστόρητος ὧν, ὅτι καὶ μόνον οἱ φονευθέντες κατὰ τὸν ἀνταρτοπόλεμο ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ κληρικοὶ (κάποια μάλιστα σταυρωθέντες (!) σὲ διακωμώδηση τοῦ Μυστηρίου τῆς Σταυρώσεως τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ) ἔφτασαν τοὺς δυὸ ἑκατοντάδες».
Τοῦ ∆ημήτρη Σεργίου. (Ἐφημερίδα
Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, 26-9-16, σ.29)

χούντας». Ὁ κύριος ποὺ ξεστόμισε
τὴν παραπάνω ἀηδία λέγεται Ν. Φίλης καὶ εἶναι ὑπουργὸς Παιδείας (!)
τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια, καίρια ἀπάντηση τοῦ ἔδωσε ἤδη ὁ «Νέστορας τῆς Ἀριστερᾶς» Μανώλης Γλέζος. Πού, ἀφοῦ ἀνέδειξε μὲ ὅσα εἶπε, τὴ γενναιότητα τῆς Ἐκκλησίας
κατὰ τὶς δυὸ παραπάνω περιόδους,
πρόσθεσε καὶ τὸ καταλυτικό: «Ἂς
μὲ συγχωρήσει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς
πού, χωρὶς νὰ φανταστῶ τί τελικὰ
θὰ συνέβαινε, συνεργάστηκα μὲ τὸν
ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἀρχὴ τῆς θητείας
του…». Νὰ προσθέσω καὶ ἐγὼ κάποια σύντομα στοιχεῖα, ἀφορώντας
τὶς δύο ἀνωτέρω ἱστορικὲς περιόδους, γιὰ νὰ ἐξακριβωθεῖ πληρέστερα σὲ ποιὰ ἀκατάρτιστα
πρόσ ω πα ἔχει
ἀναθέσει ὁ λαὸς σήμερα τὴν
ἡγεσία τῆς
Παιδείας του .
Πρώτον, τὴν
περίοδο τῆς
Κατοχῆς ὑπηρέτησαν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δύο Ἀρχιεπίσκοποι: ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθος καὶ ὁ ἀπὸ
Κορινθίας ∆αμασκηνός. Ὁ πρῶτος,
ὁ Χρύσανθος, μὲ τὴν κήρυξη τοῦ
πολέμου, ἔδωσε ἐντολὴ καὶ ἡ ἐκκλησία σὲ ὅλη τὴ χώρα ἄρχισε ἐράνους
γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ στρατοῦ. Μάλιστα, τὰ ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια
τῶν ναῶν παρέδωσαν τὰ χρυσὰ ἀφιερώματα τῶν εἰκόνων στὴν τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ὥστε τὰ ἔσοδα
ποὺ θὰ προέκυπταν νὰ δίνονταν ὑπὲρ τῆς Ἀεροπορίας. Ἡ στήριξη τοῦ
ἀγώνα κορυφώθηκε τὸν Νοέμβριο
τοῦ 1940 καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Χρύσανθου «ἐπιστρατεύτηκαν» πολλοὶ κληρικοὶ καὶ προωθήθηκαν στὸ Μέτω-
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(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3η σελίδα)
… καὶ τὴν ψυχή μου ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ
τὴν Ἁγία Εἰρηνούλα θὰ μὲ βο ηθήσουν ὅπως καὶ τόσο ἄλλο κόσμο ἔχουν βοηθήσει καὶ βοηθοῦνε εἴτε εἰς
γνῶσιν μας εἴτε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε. Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὅτι ἡ κοπέλα μου, Εἰρήνη στὸ ὄνομα,
ὅταν μοῦ ἔλεγε ὅτι πρέπει νὰ πιστεύουμε δὲν ἔδινα σημασία. Τώρα
πλέον ἔχω ἀλλάξει. Μέσα ἀπὸ τὴν
χάρη τῶν Ἁγίων γλύτωσα τὸ θάνατο, γιατρεύτηκα, κατάφερα νὰ ὁλοκληρώσω τὸ διδακτορικό μου, βρῆκα δουλειὰ μέσα ἀπὸ τὶς πιὸ ἀντίξοες συνθῆκες ποὺ ἐγὼ εἶχα ἀντιμετωπίσει καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα τὸ λαδάκι εἶναι ὄντως θαυματουργό. Ὅπου
ἔβαζα, στὰ σημεῖα ποὺ ὕπηρχε ἡ
θρόμβωση καθάρισαν οἱ φλέβες. Εἶναι σίγουρα προσωπική μου ἐκτίμηση ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ὅπου
«δῶ τὰ δύσκολα» σταυρώνω τὸ ση-

μεῖο μὲ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τῶν
Ἁγίων καὶ ὁ πόνος ἐξαφανίζεται.
Ὡς ἐπιστήμονας σᾶς λέω μὲ σιγουριά, τὴν χάρη τῶν Ἁγίων δὲν θὰ
προσπαθήσω ποτὲ νὰ τὴν ἐξηγήσω.
Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ μὲ τόσο λίγη πίστη
(ἤμουν ἄνθρωπος ποὺ δὲν πίστευα
ἰδιαίτερα στὰ θεία, ἁπλὰ εἶχα «τὸ
φόβο καὶ τὸν σεβασμὸ») μὲ γιάτρεψαν. Ὅπως μοῦ ἀνέφερε ὁ ἱερομόναχος (...), ὅταν εἶπα ὅτι θέλω νὰ γίνω καλὰ γιὰ νὰ βοηθάω τὸν κόσμο:
πρέπει πρῶτα νὰ βοηθήσω ἐμένα
(τὴν πίστη μου γιὰ τὴν ψυχή μου νὰ
γίνει καλὰ) καὶ μετὰ θὰ εἶμαι ἱκανὸς νὰ βοηθήσω τὸν κόσμο. Πέρασαν 3 χρόνια γιὰ νὰ τὸ καταλάβω
πλήρως. Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαε,
Εἰρήνη. Μέγα ἡ Χάρη σας.
Ὁ ὑπογράφων, ∆.Κ.
-∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου (…)
-Software tester (…)

(αρ. φυλλ. 78)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2016

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 6.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.

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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«Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν
σβέρκο μας νὰ μὴ μανθάνουν τὰ παιδιὰ μας
Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς
παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί.»

Στρατηγὸς Ἰ. Μακρυγιάννης__

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

