ται σέβας… Τὸ κείμενο τοῦ σχολικοῦ βιβλίου τελειώνει μὲ τὴν ὀμορφότατη καὶ παιδαγωγικότατη «ἐπιθυμία» τοῦ μαθητῆ νὰ ἀρχίσει ἡ
σχολικὴ χρονιά, ἡ διδαχή, μὲ τὴν….
τουαλέτα. Σαφὲς τὸ μήνυμα, ἐλήφθη. Εὖγε στοὺς ἰθύνοντες, τὰ σαΐνια τοῦ ἁμαρτωλοῦ πρώην Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Παιδεία, ἀγωγή, σμίλευση ψυχῶν, προσιδιάζουσα… στὶς τουαλέτες. Αὐτὸ τὸ
μνημειῶδες κείμενο βρῆκαν, γιὰ νὰ
ὑποδεχτοῦν τοὺς νιόβγαλτους μαθητὲς στὸ γοητευτικὸ ταξίδι τῆς γνώσης. Ἀντὶ γιὰ ὀσμὴ πνευματικῆς εὐωδίας, ἕνα κείμενο ἀπὸ τὰ μυρίπνοα
ἄνθη τῆς παράδοσής μας, ἡ δυσωδία
τοῦ βόθρου, ἡ διὰ βίου ἐκπαίδευση
ποὺ ὁραματίζονται οἱ Γραικύλοι
τῆς σήμερον. ∆ευτέρα, ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Οἱ ἀποδομητὲς ἂς
ἀρχίσουν «μὲ τὴν τουαλέτα». Ἐμεῖς
θὰ ἀρχίσουμε μὲ τὶς ἁγιαστικὲς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπερήφανοι
γιατί εἴμαστε Ἕλληνες δάσκαλοι
καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, γιατί
τιμιότερα δὲν ὑπάρχουν στὴν Οἰκουμένη. «Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρα ἀπελπισιά», ἀλλὰ μὲς στὴν τάξη Κρυφὸ Σχολειό. Κάνουμε τὸν σταυρό
μας καὶ «τρέλα κολοκοτρωναίικη»,
συνάδελφοι. Καὶ κανεὶς νὰ μὴν φο-

βᾶται τοὺς μυρμηγκολέοντες, «πρόσκαιροι εἰσί».
(Παραθέτω τρία κείμενα τῆς ρωμαίικης… τρέλας. Ἂν δὲν ὕπηρχε αὐτή,
ἀκόμη θὰ προσκυνούσαμε τοὺς Μωχαμετάνους.
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς. Ἐμεῖς ἂν δὲν εἴμεθα τρελοί, δὲν ἐκάναμε τὴν Ἐπανάσταση», μᾶς ὁρμηνεύει ὁ Γέρος τοῦ Μοριά.
«Νοικοκυριοὶ καὶ φρόνιμοι
∆ὲν ζοῦν στὸν Ψηλορείτη
Οἱ κουζουλοὶ τὴν κάνανε
Ἀθάνατη τὴν Κρήτη»,
διαλαλεῖ καὶ ἡ κρητικὴ λεβεντομαντινάδα.
Μονολογοῦσε, περίλυπος καὶ καταντροπιασμένος, ὁ Νικόλαος Ἰβανώφ, ἀρχιστράτηγος τῶν Βουλγάρων στὴν μάχη τοῦ Κιλκίς, μετὰ τὴν
συντριβὴ του ἀπὸ τοὺς ἀθανάτους
Κιλκισιομάχους: «Ὅλα τὰ εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφτεῖ ὅλα, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων»)…
∆ημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

(αρ. φυλλ. 87)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος 2017

Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερωτικὸ Φυλλά διο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἱστοσελίδα: 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.

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ!!!
∆ιάταγμα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἔΚύριε Πρόεδρε, ΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑπαρσης τῆς σημαίας. Γιὰ τὴν πράξη
ΤΕ τὴν κατάργηση ΕΘΝΙΚΟΥ Υαὐτὴ ἁρμόζει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ
ΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ;
βάλουμε τὴν Σημαία μας νὰ κυματίΠότε θὰ ἐκδώσετε Προεδρικὸ ∆ιάζει ΜΕΣΙΣΤΙΑ στὰ Σχολεῖα, στὰ
ταγμα τὰ σχολεῖα νὰ τιμοῦν ὅλο τὸ
μπαλκόνια, στὶς Ἐκκλησίες καὶ στὰ
χρόνο ὅσους ἔπεσαν γιὰ τὴν ἙλληΜοναστήρια μας. Ἡ πράξη αὐτὴ
νικὴ Σημαία καὶ νὰ μὴν παραλείδὲν συγκρίπουν νὰ ψάλνεται μὲ τοὺς
λουν τὸν Ἐχαμένους ποθνικὸ Ὕμνο;
λέμο υς το ῦ
Ἐξοχώτατε
1897 καὶ τῆς
κύριε ΠρόεΜικρασιατιδρε τῆς ∆ηκῆς καταμοκρατίας,
στροφῆς, διὅταν ἐκλεότι τότε, ἂν
χθήκατε στὸ
καὶ ζ ήσανε
ἀνώτατο ἀοἱ προγονοὶ
ξίωμα τῆς χώμας χαμέρας μας, ὁ
νους πολέΛαὸς γέμισε
μους, εἶχαν
ἐλπίδες ὅτι θὰ
κάτι ποὺ σήἤσασταν τὸ
μερα αὐτοφράγμα ποὺ
καταστρέθὰ συγκραφουμε: τὸ
τοῦσε τὸ νε«ΟΡΑΜΑ»!
ρὸ ἀπὸ τὴν
Τὴν ἡμέρα ποὺ ἀσπάζεστε τὴν εἰκόπλημμύρα. ∆υστυχῶς ἀποδείχθηκαν
να τῆς Παναγίας στὶς 15 Αὐγού«ὑπεραισιόδοξες» οἱ προσδοκίες ...
στου καὶ τὰ στρατιωτικὰ ἀγήματα
Τὸ φράγμα ἔσπασε καὶ τὸ νερό, ὡς
σᾶς ἀπονέμουν τιμὲς μπροστὰ στὴν
κατακλυσμός, ἔφτασε στὸν κόσμο
Γαλανόλευκη, ἂς ἔλθουν στὸ νοῦ
δημιουργώντας ἕνα ἕλος ἀπὸ πτώσας: – Ὁ Καγιαλεδάκης ποὺ ἔκανε
ματα σὲ ἀποσύνθεση. Καὶ μέσα
τὸ σῶμα του κοντάρι σημαία τὸ
στὴν ἀποσύνθεση αὐτὴ «προεξάρ1897 – Ὁ Εὔζωνας Κουκίδης ποὺ ἔχει» τὸ τελευταῖο Προεδρικό σας
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

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

νουν στὴν ἱστορία. Αὐτὲς οἱ σκέψεις
δὲν εἶναι ἁπλὲς ὑποδείξεις στὸ πρόσωπό σας, ἀλλὰ ἀπαιτήσεις ἀγάπης
καὶ μεγάλου πόνου τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον, ὅπως ἐνδελεχῶς γνωρίζετε ὡς ἀκαδημαϊκὸς διδάσκαλος, πηγάζουν ὅλες οἱ ἐξουσίες.
(Πηγὴ: tideon.org)

πεσε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο τυλιγμένος μὲ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία τὸ 1941.

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ!
«Ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ἰωσὴφ Στάλιν, Ἀλεξάντρ Μπουρντόνσκι πέθανε σὲ
ἡ λικία 75 χρόνων. Ὁ Μπουρντόνσκι ἦταν σκηνοθέτης. Πατέρας του
ἦταν ὁ Βασίλι Στάλιν καὶ μητέρα
του ἡ Γκαλίνα Μπουρντόνσκαγια.
Μετὰ τὸ χωρισμὸ τους τὸ 1954 ὁ Ἀλεξάντρ πῆρε τὸ ἐπίθετο τῆς μητέρας του. Ὁ ἴδιος σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς συνεντεύξεις του, εἶχε δηλώσει ὅτι εἶχε
δεῖ ἀπὸ μακριὰ τὸν παπποὺ του
ποὺ στεκόταν στὸ βῆμα σὲ μία ἀπὸ
τὶς παρελάσεις στὴν Κόκκινη Πλατεία καὶ ἀπὸ κοντὰ μόνο μία φορὰ
στὴν κηδεία του, τὸ 1953. Πρὶν ἀπὸ
δύο χρόνια ὁ Ἀλεξάντρ εἶχε δηλώσει πὼς κανένας δὲν ἤθελε νὰ ἔχει
τὴν παιδικὴ του ἡλικία καὶ πὼς ἄλλαξε τὸ ὄνομά του, γιὰ νὰ ζήσει μέσα στὶς Τέχνες (Ἱστ. Tribune.gr). ∆ίδαγμα: ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ κατὰ σάρκα
συγγενεῖς τοῦ κόκκινου τέρατος (κόρη, ἐγγονὸς) τὸν εἶχαν ἀποκηρύξει
καὶ οἱ σύγχρονοι κομμουνιστὲς τὸν
ἀποθεώνουν, κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ
τὴν ψυχική τους ὑγεία! Τὸ «ἐργατοσωτήριο» ΚΚΕ ἀποκατέστησε, σὲ προηγούμενο συνέδριο του τὸ «μακαρίτη σύντροφο» καὶ «πατερούλη τῶν
λαῶν», γιὰ ποιὸ λόγο; Προφανῶς γιὰ
τὸ ὅτι ὕπηρξε μέγας διώκτης καὶ σφαγέας τῶν Χριστιανῶν! Ὁ διάβολος
«ἀποθεώνει» τοὺς δικοὺς του! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 11-8-2017, σελὶς 2)

– Ἡ ἀκριτικὴ κυρὰ τῆς Ρῶ καὶ ἡ κυρὰ τῶν Μαρασίων ποὺ μιὰ ζωὴ σήκωναν περήφανα τὴν Ἑλληνικὴ σημαία – Ἡ καταστροφὴ τῆς Ἕλλης
ἀπὸ τοὺς φασίστες Ἰταλοὺς – Τὰ
χαμένα πτώματα ποὺ βρίσκονται
θαμμένα στὴν Βόρειο Ἤπειρο. – Ὁ
ἥρωας Σολωμὸς Σολωμοῦ ποὺ ἔπεσε
γιὰ τὴ Σημαία στὴν Κύπρο τὸ 1996
καὶ ὁ Τάσος Ἰσαὰκ ... Γι’ ὅλα τὰ παραπάνω πότε θὰ ἐκδώσετε Προεδρικὸ ∆ιάταγμα, νὰ τὰ διδάσκονται
κάθε μέρα τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα;
Ἡ ΕΚΚΛΗΣΗ αὐτὴ γράφεται χωρὶς
πολιτικὲς σκοπιμότητες καὶ ἐθνικιστικὲς ἀκρότητες, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον
τῆς πατρίδας μας. Πιστεύουμε στὸ
τρίπτυχο τῶν θεσμῶν ποὺ κρατοῦν
αὐτὸ τὸ Ἔθνος: «Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια» καὶ εἴμαστε περήφανοι ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες. Αὐτὸ
θὰ τὸ μεταδώσουμε καὶ στὰ παιδιά
μας. Τὸ Ἐθνικὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων ζητᾶ νὰ σκεφτεῖτε ξανὰ πολὺ
προσεκτικὰ ὅλη τὴ δέσμη τῶν διαταγμάτων τοῦ Ὑπουργείου ἀ-παιδείας καὶ ἀ-θρησκευμάτων καὶ νὰ
ἀνακαλέσετε τὸ Προεδρικὸ ∆ιάταγμα ποὺ ὑπογράψατε σύμφωνα μὲ
τὴν ἐξουσία ποὺ ἔχετε ὡς πρῶτος
Ἄρχων τῆς χώρας. ∆ὲν κάνουν οἱ
θεσμοὶ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ πρόσωπα κάνουν τοὺς θεσμοὺς καὶ μέ-
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ρίνη, τοῦ Συνδέσμου καὶ ἑνώσεων
Ἑλλήνων καταναλωτῶν, τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης;
Σχόλιο: Ἐὰν θέλουν νὰ μὴν ὑπάρχει
ὁ Σταυρὸς στὰ προϊόντα τους ἂς διαλέξουν ἕνα τοπίο ὅπου δὲν ὑπάρχει ὁ Σταυρός, ὄχι νὰ παραποιοῦν
τὶς φωτογραφίες τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ
νὰ ἀλλοιώνουν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ
σύμβολα τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.

δίπλα μου, εἶπε: –∆ασκάλα, μπορῶ…
Σταμάτησε. Ἡ δασκάλα μᾶς χαμογέλασε. Μετὰ εἴπαμε ὅλοι τὰ ὀνόματά μας. Φανῆ, Γιάννης, Ἰουλία,
Ἀναστασία…. Μὲ τί θέλετε νὰ ἀρχίσουμε; ρώτησε ἡ κυρία μας. Ὁ Κωστὴς σήκωσε τὸ χέρι. – Μὲ τὴν τουαλέτα κυρία».
(Στὸ παλιὸ Ἀνθολόγιο, πρὸ τοῦ
2006, διάβαζε ὁ μαθητὴς στὴν πρώτη σελίδα μιὰ ἐξαιρετικὴ προσευχή:
«Πέφτω κάνω τὸν σταυρό μου
καὶ ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό μου
δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιοῦμαι
καὶ κανέναν δὲν φοβοῦμαι»
καὶ στὴν ἴδια σελίδα τὸ περίφημ ο
« φε γγαράκι μου λαμπρό». Τώ ρ α
φτάσαμε στὰ καντιποτένια τοῦ ὑπουργείου μὲ τὶς ἀνεπρόκοπες δασκάλες ποὺ θέλουν νὰ τὶς προσφωνοῦν οἱ μαθητὲς μὲ τό… καλλιτεχνικό τους ὄνομα).
Τί ἀχνοφέγγει πίσω ἀπὸ τὶς χαζοχαρούμενες αὐτὲς ἀράδες, ὁπωσδήποτε ἀ(κατα)νόητες γιὰ νεοεισερχόμενο στὸ σχολεῖο μαθητή, ἀπαξιωτικὲς καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸν δάσκαλο; Ἐδῶ ἔχουμε μιὰ «προοδευτικιὰ» δασκάλα, ποὺ ἀποποιεῖται τὴν
ἀποστολή της. Ἐφ’ ὅσον ἀπορρίπτει
τὸν σεβασμὸ ποὺ περιέχει ἡ προσφώνηση «κυρία», δημιουργεῖ τὴν
δῆθεν οἰκειότητα, ἡ ὁποία παρερμηνεύεται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ καταντᾶ ἡ μητέρα τῆς καταφρονήσεως
καὶ τῆς ἀπειθαρχίας … Ἡ δασκάλα
τοῦ κείμενου, ποὺ ἤθελε νὰ τὴν
προσφωνοῦν οἱ μαθητές της – καὶ
μάλιστα τῆς πρώτης τάξης – Γεωργία (καὶ γιατί ὄχι, Γωγῶ), αὐτοακυρώνεται καὶ ταυτόχρονα, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, «διδάσκει» στὰ παιδιὰ
ὅτι δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ εὐλογημένη
ἀπόσταση μεταξὺ δασκάλου καὶ
μαθητή, τὸ μυστικὸ ὑφάδι ποὺ συνέχει αὐτὴ τὴ σχέση, ποὺ ὀνομάζε-

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ …
«ΤΡΕΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΙΚΗ»,
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

«Ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο» τιτλοφορεῖται ἕνα κείμενο ποὺ περιέχεται στὸ «Ἀνθολόγιο Λογοτεχνικῶν
Κείμενων Α΄ καὶ Β΄ ∆ημοτικοῦ»,
σελ. 30-31. Στὸ κείμενο αὐτὸ «προσφέρονται», ἀνεπιγνώστως προφανῶς ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς, ὅλα τὰ
τρέχοντα ἰδεολογήματα καὶ τὰ κρανιοκενὴ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ προοδευτικό, ποὺ κόβει ΣΥΡΙΖΑ τὰ ριζιμιὰ
λιθάρια τοῦ Γένους. Ἕνας μικρὸς
μαθητής, πρωτάκι, διηγεῖται τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα
στὸ σχολεῖο. Μετὰ τὶς γνωστὲς ἀγωνίες, τὸν φόβο τοῦ ἀγνώστου, τὶς
σπαραξικάρδιες «ἀπαγκιστρώσεις»
ἐκ τῆς μητρικῆς ἀγκάλης καὶ τὰ συναφῆ τῆς παρθενικῆς «ἀκαδημαϊκῆς» σταδιοδρομίας, διαβάζουμε
στὸν ἐπίλογο: «Ἡ δασκάλα μας ἦταν ἡ κυρία Μεταξά. Ἤθελε νὰ τὴ
φωνάζουμε Γεωργία καὶ κυρίως ὄχι
δασκάλα. Ὁ Κυριάκος ποὺ καθόταν
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ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ LIDL ΜΕΧΡΙ ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΒΕΒΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κανεὶς στὰ Li dl μέχρι νὰ διορθώσουν τὴν βέβ ηλη αὐτὴ ἐνέργειά
τους. ∆ὲν εἶναι ὅλα κέρδος σὲ αὐτὴ
τὴ ζωή. Ὑπάρχει ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ συναίσθημα σὲ αὐτὴ τὴ
χώρα καὶ ὀφείλουν ὅλοι νὰ τὸ
σέβονται. Κανεὶς
νὰ μὴν πατήσει
τὸ πόδι του στὴν
γερμανικὴ ἁλυσίδα μέχρι νὰ δημοσιεύσουν τὴ διορθωμένη συσκευασία. Θυμίζουμε ὅτι
παλιότερα τὸ Lidl πάλι εἶχε ἀφαιρέσει τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἐθνική μας
σημαία. Τί ἐξυπηρετοῦν τέλος πάντων καὶ τὰ ἔχουν βάλει μὲ τὰ ἐθνικά
μας σύμβολα. Ἡ καταγγελία γιὰ τὸ
συγκεκριμένο διαφημιστικὸ ἔγινε στὸ
Βέλγιο καὶ τὸ δίκτυο RTL (τὸ ὁποῖο καὶ
ἀνέδειξε τὸ θέμα).
∆ική μας πρόταση
εἶναι νὰ σταματήσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἐπισκεπτόμαστε τὴ συγκεκρι-

μένη ἁλυσίδα καταστημάτων ἕως ὅτου μπεῖ ὁ Σταυρὸς στὴ θέση του.
Εἶναι ἀπαράδεκτο ἡ κάθε ἑταιρεία
στὸ ὄνομα τῆς πολυπολιτισμικότητας νὰ ἀλλοιώνει τὰ ἐθνικὰ καὶ
θρησκευτικά μας
σύμβολα. Ὄχι
μόνο ἡ Lidl, ἀλλὰ
καὶ ἡ Danone, ἡ
Carrefour καὶ ἡ
Nestle ἔσβησαν
τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία
τῆς Σαντορίνης. Ποὺ λένε ἀνενόχλητοι «ἑλληνικὸ» γιαούρτι φτιαγμένο
στὴν Ἀργεντινὴ μὲ γάλα Ἀργεντινῆς
καὶ οἱ τῆς Βουλῆς κάνουν τὶς πάπιες. Μὲ τόσους μὴ χριστιανοὺς ἢ ἄθρησκους μᾶλλον
δὲν θέλουν νὰ χάσουν πελάτες ποὺ
θὰ τοὺς ἐνοχλοῦσε
τὸ σύμβολο τοῦ
σταυροῦ. Ποιὰ εἶναι
ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ,
Τουρισμοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης στὴ Σαντο-
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χειρουργεῖο, λόγῳ πολλῶν προβλημάτων καρδιᾶς. Ἐγὼ πίστευα στὴ
χάρη Τους καὶ τὴν ἔταξα στοὺς Ἁγίους μας. Εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ σὰν
γιατρὸ στὸν ὕπνο μου μπροστὰ σὲ
ἕνα ἀσανσὲρ νοσοκομείου. Ἀκόμη
δὲν ξέραμε ὅτι θὰ χειρουργηθεῖ καὶ
ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ἐγὼ ἤμουν αἰσιόδοξη. Οἱ νοσοκόμες ἀποροῦσαν μὲ
τὴν αἰσιοδοξία μου. Ἐγὼ βασίστηκα καὶ πάλι στοὺς Ἁγίους μας καὶ ὢ
τοῦ θαύματος βγῆκε ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο καὶ ἦταν ὅλα καλά. Καὶ ὁ
γιατρὸς δὲν τὸ πίστευε, νόμιζε ὅτι
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σὲ πολλά. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς
προσευχὲς ποὺ κάνατε ὅταν ἔπαιρνα τηλέφωνο.
Μὲ σεβασμὸ, Ξ. Π., ∆ράμα

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Γειά σας Γέροντα. Λέγομαι
Ξ.Π. ἀπὸ ∆ράμα. Ἤθελα νὰ
σᾶς γράψω γιὰ
τὸ θαῦμα ποὺ
ἔκανε ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ στὸν
πατέρα μου Ἀ.
Π. Πῆγε μὲ
πνευμονία στὸ
νοσοκομεῖο καὶ
τοῦ βρῆκαν μία μεγάλη σκιὰ καὶ μιλοῦσαν ὅτι ἔχει
καρκίνο στὸν πνεύμονα. Ἦταν δεκαπέντε ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο μὲ
ὀροὺς καὶ ἀντιβιώσεις. Κάθε ἡμέρα
παρακαλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ μὲ
τὴν χάρη Του νὰ τὸν κάνουν καλὰ
καὶ στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Θαδδαῖο
καὶ στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Κριμαῖο
καὶ στὸν Ἅγιο Ἐφραίμ. Κάθε μέρα
τὸν σταύρωνα μέχρι τὶς ἑπόμενες ἐξετάσεις ὅταν ἕνα βράδυ ποὺ εἶχε
βγεῖ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ὁ πατέρας
μου, τρόμαξε πολὺ στὸν ὕπνο του.
Σηκώθηκα καὶ ρώτησα τί ἔπαθε καὶ
μοῦ εἶπε ὅτι εἶδε ἕναν ἄντρα στὴν
πόρτα. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἤξερα
ὅτι οἱ ἐξετάσεις θὰ βγοῦν καλὲς καὶ
ἐγὼ προσωπικὰ εἶδα τὸν Γιατρό μας
στὸν ὕπνο μου καὶ μοῦ εἶπε μόνο ὅτι «Πέρασε»!!! ∆οξασμένο τὸ ὄνομα
τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ
Εἰρήνης, μεγάλη ἡ Χάρη Τους. Καὶ
πλέον πῆρα δύναμη καὶ ἤξερα ὅτι
ὅλα θὰ πᾶν καλά. Καὶ ἔτσι ἔγινε.
Ἔκανε ἐπαναληπτικὲς ἐξετάσεις
καὶ βγῆκαν πεντακάθαρες. Μᾶς ἔσωσαν. Πολλὲς φορὲς ἔχουν σώσει
καὶ τὴν μητέρα μου Μαρία ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Πέρασε 4 ἐγκεφαλικὰ
καὶ ἕναν ἀκρωτηριασμὸ ποὺ οἱ γιατροὶ φοβόνταν ὅτι δὲν θὰ ἀντέξη τὸ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ!
∆ὲν ἀποτελεῖ
ἀποκάλυψη
ὅτι οἱ ἐγχώριοι φωστῆρες,
γιὰ νὰ κρύψουν τὴν μετριότητά τους,
ἀποθεώνουν
τὴν κάθε σαβούρα καὶ θάβουν τὶς μεγάλες προσωπικότητες τῆς
Πατρίδας ποὺ ὅμως ἡ ἀξία καὶ ἡ
προσφορὰ τοὺς ἀναγνωρίζεται στὸ
ἐξωτερικό. Μία ἀπὸ αὐτὲς καὶ ὁ μεγάλος Ἕλληνας γιατρός, Γεώργιος
Παπανικολάου (ἀπὸ τὴν Κύμη) ποὺ
ἀνακάλυψε τὸ γνωστὸ τέστ-Πὰπ
καὶ ἔσωσε τὶς ζωὲς ἑκατομμυρίων
γυναικῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ ἀνδριάντας Παπανικολάου (βλ. φωτο-
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νουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ καταγραφὴ
τοῦ Ἐπισκόπου ∆ωροθέου, ὁ ὁποῖος ἔζησε μεταξὺ 2ου καὶ 3ου μ.Χ. αἰώνα περιλαμβάνεται στὴ χρονογραφία
μὲ τίτλο Chronicon Paschale (Ἐκδόσεις Βόννης καὶ Βενετίας) καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι ὅλες οἱ μητέρες τῶν
μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶχαν ἀρχαία ἑλληνικὰ ὀνόματα πλὴν ἑνός, τοῦ
Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἰουδαῖος. Ἱερόκλεια, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννου καὶ
Ἰακώβου. Σοφία, ἡ μητέρα τοῦ Φιλίππου, Ρέα, ἡ μητέρα τοῦ Θωμά. Οὐρανία, ἡ μητέρα τοῦ Βαρθολομαίου.
Εὐτυχία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου
τοῦ Ἀλφαίου. Χειροθεία, ἡ μητέρα
τοῦ Ματθαίου. Ἀμμία(=μητέρα), ἡ
μητέρα τοῦ Σίμωνος τοῦ Κανανίτη.
Σελήνη, ἡ μητέρα τοῦ Θαδδαίου. Ἰωάννα (ἐκ τοῦ Ἴωνα) ἡ μητέρα τοῦ
Πέτρου καὶ τοῦ Ἰακώβου. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι: Γιατί
ἡ ἀνωτέρω γενεαλογία παραμένει ἐπὶ τόσους αἰῶνες στὴν ἀφάνεια;

γραφία) κοσμεῖ πλέον τὸν προαύλιο
χῶρο τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Μαϊάμι μὲ πρωτοβουλία μάλιστα τοῦ Ἱδρύματος Ἑλληνισμοῦ Ἀμερικῆς.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΣΟΝΟΜΙΑ ∆ΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Οἱ Γαλιλαῖοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ
εἶχαν ρίζες Ἑλληνικὲς καὶ αὐτὸ φανερώνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἐξελληνισμένη περιοχὴ στὴν ὁποία ζοῦσαν, οὔτε ἀπὸ τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ
ὀνόματά τους, Φίλιππος, Πέτρος,
Ἀνδρέας, Σίμων, Ἰωάννης (ἐκ τοῦ
Ἴωνας), Θωμὰς (ἐκ τοῦ Θωμὰ=θαῦμα), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριβῆ γενεαλογία τους, ἡ ὁποία καταγράφηκε
στὶς ἀρχὲς τοῦ 3 ου μ.Χ. αἰώνα ἀπὸ
τὸν Ἐπίσκοπο Τύρου ∆ωρόθεο. Τὰ
στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν
σκοπὸ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ γενεαλογία τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ
ὁποία τυγχάνει νὰ ἔχει ἰσχυρὲς ἑλληνικὲς καταβολές, παρέμεινε ἐπὶ
δύο χιλιετίες στὴν ἀφάνεια, κι’ αὐτὸ διότι ὅτι κάποιοι κύκλοι ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἑνώ-

Ὁ Θεόδωρος Γεωργόπουλος ἀναφέρει σὲ ἐπιστολή του τὰ ἑξῆς «Οἱ μεγάλο ι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν ἀποδεικνύεται ὅτι
δὲν εἶναι οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις,
ἀλλὰ οἱ μεγάλοι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι οἱ προτεσταντίζοντες ὀρθολογιστὲς καὶ
ἐκκοσμικευμένοι θεολόγοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, οἱ ὁποῖοι καὶ
εἰσηγοῦνται τὴν ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος στὸν ἑκάστοτε Ὑπουργό.
Ἑλληνικὸς κρατικὸς νόμος ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στοὺς παπικούς,
προτεστάντες, Ἰσραηλίτες καὶ μουσουλμάνους νὰ ὁρίζουν οἱ ἴδιοι τὸ
περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν καὶ πόσες ὧρες ἐβδομαδιαί-
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λυτεχνικῆς Σχολῆς ἀπηύθυναν κραυγὴ ἀγωνίας πρὸς τὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δηλώνοντας «Ἀρνούμαστε νὰ προσερχόμαστε γιὰ μάθημα σ’ ἕνα χῶρο, ὅπου ἀνθίζει τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν,
γεμάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες».
Ἔτσι, τὸ Α.Π.Θ. ἀπὸ Κέντρο διακίνησης ἰδεῶν τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ
Ἄντρο διακίνησης ναρκωτικῶν. Θὰ
περίμενε κανεὶς ὑγειὰ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀντὶ τούτου ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὑπεραμύνεται τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀσύλου τῆς ἀσυδοσίας στοὺς χώρους
τῶν πανεπιστημίων. Ἐν ὀνόματι
τοῦ ἀσύλου ἔχουν γίνει ἀνυπολόγιστες ζημιές, ἔχουν καταστεῖ οἱ πανεπιστημιακοὶ χῶροι στρατόπεδα ἀναρχικῶν καὶ τρομοκρατῶν, ἔχουν
ἀπειληθεῖ καὶ κακοποιηθεῖ καθηγητές, ἀκόμα καὶ ἔχουν καεῖ ὁλοσχερῶς κτήρια μὲ σπουδαία ἀρχιτεκτονικὴ ἀξία. Ὅταν ρώτησαν τὸν κ.Γαβρόγλου, τί λέτε γιὰ τὴν ἐπιστολὴ
τῶν 471 φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ. ἀπάντησε «Ὅλα θὰ τὰ λύσει ἕνα ρωμαλέο φοιτητικὸ κίνημα»! Τί ἐννοεῖτε;
Νὰ πάρουν οἱ φοιτητὲς τὸ νόμο στὰ
χέρια τους καὶ ὡς ρωμαλέοι νὰ ἁρπάζουν τὰ ρόπαλα καὶ νὰ κτυποῦν
κατακέφαλα; Ὄχι, κ. Ὑπουργέ! Τὸ
κράτος ἔχει νόμους. Καὶ οἱ νόμοι πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται παντοῦ. Ἡ ἐγκληματικότητα καὶ τὰ ναρκωτικὰ
δὲν ἔχουν ἄσυλο. Τὸ «ἀπαγορεύεται
στὸ ... ἀπαγορεύεται» ὁδηγεῖ σὲ ζουγκλοποίηση, ὄχι στὴν πρόοδο καὶ τὴν
παιδεία. Ἂς ἀκούσετε καὶ τὸν πρύτανι τοῦ Α.Π.Θ. κ. Περικλῆ Μήτκα,
ποὺ τόνισε «Ἡ αἴσθηση ὅτι στὸ πανεπιστήμιο ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ
κάνει ὅ,τι θέλει χωρὶς νὰ λογοδοτεῖ,
πρέπει νὰ πάψει!» (Ὀρθόδ. περιοδικὸ
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, Αὔγ. 2017)

ως. Γιατί γίνεται ἐξαίρεση γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;» ... καὶ συνεχίζει πιὸ κάτω «...γιατί ἐπιτρέπεται
στὶς μειψηφίες τῶν παπικῶν, προτεσταντῶν, ἰσραηλιτῶν, μουσουλμάνων νὰ καθορίζουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν. Γιατί κάνετε ἐξαίρεση στοὺς
Ὀρθόδοξους ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ; Ποιὰ ἔννοια δικαιοσύνης ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ μεταχείριση; Νὰ σᾶς τὸ ποῦμε ἐμεῖς;
Τοὺς παπικούς, τοὺς προτεστάντες,
τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ τοὺς μουσουλμάνους τοὺς τρέμετε, διότι ἔχουν ἰσχυροὺς προστάτες καὶ φοβάσθε νὰ
τοὺς ἀντιμετωπίσετε. Τοὺς Ὀρθόδοξους ὅμως ἔχετε συνηθίσει χρόνια
πολλὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύεσθε, νὰ
τοὺς ἐμπαίζετε χωρὶς νὰ βρίσκετε
σθεναρὴ ἀντίσταση. Ἔτσι πειραματίζεσθε εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῆς
Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπιδιώκετε μὲ τὶς ἀλλαγὲς τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν (ἀλλὰ καὶ τῆς Ἱστορίας) νὰ ἀποξενώσετε τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν μητέρα τους Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ∆ὲν θὰ σᾶς τὸ ἐπιτρέψωμε καὶ θὰ ἀγωνιστοῦμε μέχρι τέλους, τουλάχιστον, νὰ ἐπικρατήση
σὲ αὐτὴ τὴ χώρα στοιχειώδης ἰσονομία...». Ὀρθόδοξος Τύπος, 16-6-17)
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Βρέθηκαν φοιτητὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ὄχι μόν ο νὰ διαμαρτυρηθ οῦν γιὰ
τὴν ἐξαχρείωση τοῦ Πανεπιστημιακοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀρνηθοῦν
μαθήματα καὶ σπουδὲς σὲ αὐτὸ τὸ
χῶρο. 471 φοιτητὲς κυρίως τῆς Πο-
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νουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ καταγραφὴ
τοῦ Ἐπισκόπου ∆ωροθέου, ὁ ὁποῖος ἔζησε μεταξὺ 2ου καὶ 3ου μ.Χ. αἰώνα περιλαμβάνεται στὴ χρονογραφία
μὲ τίτλο Chronicon Paschale (Ἐκδόσεις Βόννης καὶ Βενετίας) καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι ὅλες οἱ μητέρες τῶν
μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶχαν ἀρχαία ἑλληνικὰ ὀνόματα πλὴν ἑνός, τοῦ
Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἰουδαῖος. Ἱερόκλεια, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννου καὶ
Ἰακώβου. Σοφία, ἡ μητέρα τοῦ Φιλίππου, Ρέα, ἡ μητέρα τοῦ Θωμά. Οὐρανία, ἡ μητέρα τοῦ Βαρθολομαίου.
Εὐτυχία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου
τοῦ Ἀλφαίου. Χειροθεία, ἡ μητέρα
τοῦ Ματθαίου. Ἀμμία(=μητέρα), ἡ
μητέρα τοῦ Σίμωνος τοῦ Κανανίτη.
Σελήνη, ἡ μητέρα τοῦ Θαδδαίου. Ἰωάννα (ἐκ τοῦ Ἴωνα) ἡ μητέρα τοῦ
Πέτρου καὶ τοῦ Ἰακώβου. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι: Γιατί
ἡ ἀνωτέρω γενεαλογία παραμένει ἐπὶ τόσους αἰῶνες στὴν ἀφάνεια;

γραφία) κοσμεῖ πλέον τὸν προαύλιο
χῶρο τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Μαϊάμι μὲ πρωτοβουλία μάλιστα τοῦ Ἱδρύματος Ἑλληνισμοῦ Ἀμερικῆς.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΣΟΝΟΜΙΑ ∆ΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Οἱ Γαλιλαῖοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ
εἶχαν ρίζες Ἑλληνικὲς καὶ αὐτὸ φανερώνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἐξελληνισμένη περιοχὴ στὴν ὁποία ζοῦσαν, οὔτε ἀπὸ τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ
ὀνόματά τους, Φίλιππος, Πέτρος,
Ἀνδρέας, Σίμων, Ἰωάννης (ἐκ τοῦ
Ἴωνας), Θωμὰς (ἐκ τοῦ Θωμὰ=θαῦμα), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριβῆ γενεαλογία τους, ἡ ὁποία καταγράφηκε
στὶς ἀρχὲς τοῦ 3 ου μ.Χ. αἰώνα ἀπὸ
τὸν Ἐπίσκοπο Τύρου ∆ωρόθεο. Τὰ
στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν
σκοπὸ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ γενεαλογία τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ
ὁποία τυγχάνει νὰ ἔχει ἰσχυρὲς ἑλληνικὲς καταβολές, παρέμεινε ἐπὶ
δύο χιλιετίες στὴν ἀφάνεια, κι’ αὐτὸ διότι ὅτι κάποιοι κύκλοι ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἑνώ-

Ὁ Θεόδωρος Γεωργόπουλος ἀναφέρει σὲ ἐπιστολή του τὰ ἑξῆς «Οἱ μεγάλο ι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν ἀποδεικνύεται ὅτι
δὲν εἶναι οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις,
ἀλλὰ οἱ μεγάλοι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι οἱ προτεσταντίζοντες ὀρθολογιστὲς καὶ
ἐκκοσμικευμένοι θεολόγοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, οἱ ὁποῖοι καὶ
εἰσηγοῦνται τὴν ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος στὸν ἑκάστοτε Ὑπουργό.
Ἑλληνικὸς κρατικὸς νόμος ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στοὺς παπικούς,
προτεστάντες, Ἰσραηλίτες καὶ μουσουλμάνους νὰ ὁρίζουν οἱ ἴδιοι τὸ
περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν καὶ πόσες ὧρες ἐβδομαδιαί-

4

λυτεχνικῆς Σχολῆς ἀπηύθυναν κραυγὴ ἀγωνίας πρὸς τὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δηλώνοντας «Ἀρνούμαστε νὰ προσερχόμαστε γιὰ μάθημα σ’ ἕνα χῶρο, ὅπου ἀνθίζει τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν,
γεμάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες».
Ἔτσι, τὸ Α.Π.Θ. ἀπὸ Κέντρο διακίνησης ἰδεῶν τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ
Ἄντρο διακίνησης ναρκωτικῶν. Θὰ
περίμενε κανεὶς ὑγειὰ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀντὶ τούτου ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὑπεραμύνεται τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀσύλου τῆς ἀσυδοσίας στοὺς χώρους
τῶν πανεπιστημίων. Ἐν ὀνόματι
τοῦ ἀσύλου ἔχουν γίνει ἀνυπολόγιστες ζημιές, ἔχουν καταστεῖ οἱ πανεπιστημιακοὶ χῶροι στρατόπεδα ἀναρχικῶν καὶ τρομοκρατῶν, ἔχουν
ἀπειληθεῖ καὶ κακοποιηθεῖ καθηγητές, ἀκόμα καὶ ἔχουν καεῖ ὁλοσχερῶς κτήρια μὲ σπουδαία ἀρχιτεκτονικὴ ἀξία. Ὅταν ρώτησαν τὸν κ.Γαβρόγλου, τί λέτε γιὰ τὴν ἐπιστολὴ
τῶν 471 φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ. ἀπάντησε «Ὅλα θὰ τὰ λύσει ἕνα ρωμαλέο φοιτητικὸ κίνημα»! Τί ἐννοεῖτε;
Νὰ πάρουν οἱ φοιτητὲς τὸ νόμο στὰ
χέρια τους καὶ ὡς ρωμαλέοι νὰ ἁρπάζουν τὰ ρόπαλα καὶ νὰ κτυποῦν
κατακέφαλα; Ὄχι, κ. Ὑπουργέ! Τὸ
κράτος ἔχει νόμους. Καὶ οἱ νόμοι πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται παντοῦ. Ἡ ἐγκληματικότητα καὶ τὰ ναρκωτικὰ
δὲν ἔχουν ἄσυλο. Τὸ «ἀπαγορεύεται
στὸ ... ἀπαγορεύεται» ὁδηγεῖ σὲ ζουγκλοποίηση, ὄχι στὴν πρόοδο καὶ τὴν
παιδεία. Ἂς ἀκούσετε καὶ τὸν πρύτανι τοῦ Α.Π.Θ. κ. Περικλῆ Μήτκα,
ποὺ τόνισε «Ἡ αἴσθηση ὅτι στὸ πανεπιστήμιο ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ
κάνει ὅ,τι θέλει χωρὶς νὰ λογοδοτεῖ,
πρέπει νὰ πάψει!» (Ὀρθόδ. περιοδικὸ
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, Αὔγ. 2017)

ως. Γιατί γίνεται ἐξαίρεση γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;» ... καὶ συνεχίζει πιὸ κάτω «...γιατί ἐπιτρέπεται
στὶς μειψηφίες τῶν παπικῶν, προτεσταντῶν, ἰσραηλιτῶν, μουσουλμάνων νὰ καθορίζουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν. Γιατί κάνετε ἐξαίρεση στοὺς
Ὀρθόδοξους ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ; Ποιὰ ἔννοια δικαιοσύνης ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ μεταχείριση; Νὰ σᾶς τὸ ποῦμε ἐμεῖς;
Τοὺς παπικούς, τοὺς προτεστάντες,
τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ τοὺς μουσουλμάνους τοὺς τρέμετε, διότι ἔχουν ἰσχυροὺς προστάτες καὶ φοβάσθε νὰ
τοὺς ἀντιμετωπίσετε. Τοὺς Ὀρθόδοξους ὅμως ἔχετε συνηθίσει χρόνια
πολλὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύεσθε, νὰ
τοὺς ἐμπαίζετε χωρὶς νὰ βρίσκετε
σθεναρὴ ἀντίσταση. Ἔτσι πειραματίζεσθε εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῆς
Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπιδιώκετε μὲ τὶς ἀλλαγὲς τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν (ἀλλὰ καὶ τῆς Ἱστορίας) νὰ ἀποξενώσετε τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν μητέρα τους Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ∆ὲν θὰ σᾶς τὸ ἐπιτρέψωμε καὶ θὰ ἀγωνιστοῦμε μέχρι τέλους, τουλάχιστον, νὰ ἐπικρατήση
σὲ αὐτὴ τὴ χώρα στοιχειώδης ἰσονομία...». Ὀρθόδοξος Τύπος, 16-6-17)
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Βρέθηκαν φοιτητὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ὄχι μόν ο νὰ διαμαρτυρηθ οῦν γιὰ
τὴν ἐξαχρείωση τοῦ Πανεπιστημιακοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀρνηθοῦν
μαθήματα καὶ σπουδὲς σὲ αὐτὸ τὸ
χῶρο. 471 φοιτητὲς κυρίως τῆς Πο-
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ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ LIDL ΜΕΧΡΙ ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΒΕΒΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κανεὶς στὰ Li dl μέχρι νὰ διορθώσουν τὴν βέβ ηλη αὐτὴ ἐνέργειά
τους. ∆ὲν εἶναι ὅλα κέρδος σὲ αὐτὴ
τὴ ζωή. Ὑπάρχει ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ συναίσθημα σὲ αὐτὴ τὴ
χώρα καὶ ὀφείλουν ὅλοι νὰ τὸ
σέβονται. Κανεὶς
νὰ μὴν πατήσει
τὸ πόδι του στὴν
γερμανικὴ ἁλυσίδα μέχρι νὰ δημοσιεύσουν τὴ διορθωμένη συσκευασία. Θυμίζουμε ὅτι
παλιότερα τὸ Lidl πάλι εἶχε ἀφαιρέσει τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἐθνική μας
σημαία. Τί ἐξυπηρετοῦν τέλος πάντων καὶ τὰ ἔχουν βάλει μὲ τὰ ἐθνικά
μας σύμβολα. Ἡ καταγγελία γιὰ τὸ
συγκεκριμένο διαφημιστικὸ ἔγινε στὸ
Βέλγιο καὶ τὸ δίκτυο RTL (τὸ ὁποῖο καὶ
ἀνέδειξε τὸ θέμα).
∆ική μας πρόταση
εἶναι νὰ σταματήσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἐπισκεπτόμαστε τὴ συγκεκρι-

μένη ἁλυσίδα καταστημάτων ἕως ὅτου μπεῖ ὁ Σταυρὸς στὴ θέση του.
Εἶναι ἀπαράδεκτο ἡ κάθε ἑταιρεία
στὸ ὄνομα τῆς πολυπολιτισμικότητας νὰ ἀλλοιώνει τὰ ἐθνικὰ καὶ
θρησκευτικά μας
σύμβολα. Ὄχι
μόνο ἡ Lidl, ἀλλὰ
καὶ ἡ Danone, ἡ
Carrefour καὶ ἡ
Nestle ἔσβησαν
τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία
τῆς Σαντορίνης. Ποὺ λένε ἀνενόχλητοι «ἑλληνικὸ» γιαούρτι φτιαγμένο
στὴν Ἀργεντινὴ μὲ γάλα Ἀργεντινῆς
καὶ οἱ τῆς Βουλῆς κάνουν τὶς πάπιες. Μὲ τόσους μὴ χριστιανοὺς ἢ ἄθρησκους μᾶλλον
δὲν θέλουν νὰ χάσουν πελάτες ποὺ
θὰ τοὺς ἐνοχλοῦσε
τὸ σύμβολο τοῦ
σταυροῦ. Ποιὰ εἶναι
ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ,
Τουρισμοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης στὴ Σαντο-
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χειρουργεῖο, λόγῳ πολλῶν προβλημάτων καρδιᾶς. Ἐγὼ πίστευα στὴ
χάρη Τους καὶ τὴν ἔταξα στοὺς Ἁγίους μας. Εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ σὰν
γιατρὸ στὸν ὕπνο μου μπροστὰ σὲ
ἕνα ἀσανσὲρ νοσοκομείου. Ἀκόμη
δὲν ξέραμε ὅτι θὰ χειρουργηθεῖ καὶ
ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ἐγὼ ἤμουν αἰσιόδοξη. Οἱ νοσοκόμες ἀποροῦσαν μὲ
τὴν αἰσιοδοξία μου. Ἐγὼ βασίστηκα καὶ πάλι στοὺς Ἁγίους μας καὶ ὢ
τοῦ θαύματος βγῆκε ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο καὶ ἦταν ὅλα καλά. Καὶ ὁ
γιατρὸς δὲν τὸ πίστευε, νόμιζε ὅτι
θὰ τοῦ μείνει στὴν ἐπέμβαση. ∆ὲν
χρειάστηκε οὔτε μία φιάλη αἷμα.
Καὶ μένα τὴν ἴδια μὲ ἔχει βοηθήσει
σὲ πολλά. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς
προσευχὲς ποὺ κάνατε ὅταν ἔπαιρνα τηλέφωνο.
Μὲ σεβασμὸ, Ξ. Π., ∆ράμα

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Γειά σας Γέροντα. Λέγομαι
Ξ.Π. ἀπὸ ∆ράμα. Ἤθελα νὰ
σᾶς γράψω γιὰ
τὸ θαῦμα ποὺ
ἔκανε ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ στὸν
πατέρα μου Ἀ.
Π. Πῆγε μὲ
πνευμονία στὸ
νοσοκομεῖο καὶ
τοῦ βρῆκαν μία μεγάλη σκιὰ καὶ μιλοῦσαν ὅτι ἔχει
καρκίνο στὸν πνεύμονα. Ἦταν δεκαπέντε ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο μὲ
ὀροὺς καὶ ἀντιβιώσεις. Κάθε ἡμέρα
παρακαλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ μὲ
τὴν χάρη Του νὰ τὸν κάνουν καλὰ
καὶ στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Θαδδαῖο
καὶ στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Κριμαῖο
καὶ στὸν Ἅγιο Ἐφραίμ. Κάθε μέρα
τὸν σταύρωνα μέχρι τὶς ἑπόμενες ἐξετάσεις ὅταν ἕνα βράδυ ποὺ εἶχε
βγεῖ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ὁ πατέρας
μου, τρόμαξε πολὺ στὸν ὕπνο του.
Σηκώθηκα καὶ ρώτησα τί ἔπαθε καὶ
μοῦ εἶπε ὅτι εἶδε ἕναν ἄντρα στὴν
πόρτα. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἤξερα
ὅτι οἱ ἐξετάσεις θὰ βγοῦν καλὲς καὶ
ἐγὼ προσωπικὰ εἶδα τὸν Γιατρό μας
στὸν ὕπνο μου καὶ μοῦ εἶπε μόνο ὅτι «Πέρασε»!!! ∆οξασμένο τὸ ὄνομα
τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ
Εἰρήνης, μεγάλη ἡ Χάρη Τους. Καὶ
πλέον πῆρα δύναμη καὶ ἤξερα ὅτι
ὅλα θὰ πᾶν καλά. Καὶ ἔτσι ἔγινε.
Ἔκανε ἐπαναληπτικὲς ἐξετάσεις
καὶ βγῆκαν πεντακάθαρες. Μᾶς ἔσωσαν. Πολλὲς φορὲς ἔχουν σώσει
καὶ τὴν μητέρα μου Μαρία ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Πέρασε 4 ἐγκεφαλικὰ
καὶ ἕναν ἀκρωτηριασμὸ ποὺ οἱ γιατροὶ φοβόνταν ὅτι δὲν θὰ ἀντέξη τὸ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ!
∆ὲν ἀποτελεῖ
ἀποκάλυψη
ὅτι οἱ ἐγχώριοι φωστῆρες,
γιὰ νὰ κρύψουν τὴν μετριότητά τους,
ἀποθεώνουν
τὴν κάθε σαβούρα καὶ θάβουν τὶς μεγάλες προσωπικότητες τῆς
Πατρίδας ποὺ ὅμως ἡ ἀξία καὶ ἡ
προσφορὰ τοὺς ἀναγνωρίζεται στὸ
ἐξωτερικό. Μία ἀπὸ αὐτὲς καὶ ὁ μεγάλος Ἕλληνας γιατρός, Γεώργιος
Παπανικολάου (ἀπὸ τὴν Κύμη) ποὺ
ἀνακάλυψε τὸ γνωστὸ τέστ-Πὰπ
καὶ ἔσωσε τὶς ζωὲς ἑκατομμυρίων
γυναικῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ ἀνδριάντας Παπανικολάου (βλ. φωτο-
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νουν στὴν ἱστορία. Αὐτὲς οἱ σκέψεις
δὲν εἶναι ἁπλὲς ὑποδείξεις στὸ πρόσωπό σας, ἀλλὰ ἀπαιτήσεις ἀγάπης
καὶ μεγάλου πόνου τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον, ὅπως ἐνδελεχῶς γνωρίζετε ὡς ἀκαδημαϊκὸς διδάσκαλος, πηγάζουν ὅλες οἱ ἐξουσίες.
(Πηγὴ: tideon.org)

πεσε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο τυλιγμένος μὲ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία τὸ 1941.

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ!
«Ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ἰωσὴφ Στάλιν, Ἀλεξάντρ Μπουρντόνσκι πέθανε σὲ
ἡ λικία 75 χρόνων. Ὁ Μπουρντόνσκι ἦταν σκηνοθέτης. Πατέρας του
ἦταν ὁ Βασίλι Στάλιν καὶ μητέρα
του ἡ Γκαλίνα Μπουρντόνσκαγια.
Μετὰ τὸ χωρισμὸ τους τὸ 1954 ὁ Ἀλεξάντρ πῆρε τὸ ἐπίθετο τῆς μητέρας του. Ὁ ἴδιος σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς συνεντεύξεις του, εἶχε δηλώσει ὅτι εἶχε
δεῖ ἀπὸ μακριὰ τὸν παπποὺ του
ποὺ στεκόταν στὸ βῆμα σὲ μία ἀπὸ
τὶς παρελάσεις στὴν Κόκκινη Πλατεία καὶ ἀπὸ κοντὰ μόνο μία φορὰ
στὴν κηδεία του, τὸ 1953. Πρὶν ἀπὸ
δύο χρόνια ὁ Ἀλεξάντρ εἶχε δηλώσει πὼς κανένας δὲν ἤθελε νὰ ἔχει
τὴν παιδικὴ του ἡλικία καὶ πὼς ἄλλαξε τὸ ὄνομά του, γιὰ νὰ ζήσει μέσα στὶς Τέχνες (Ἱστ. Tribune.gr). ∆ίδαγμα: ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ κατὰ σάρκα
συγγενεῖς τοῦ κόκκινου τέρατος (κόρη, ἐγγονὸς) τὸν εἶχαν ἀποκηρύξει
καὶ οἱ σύγχρονοι κομμουνιστὲς τὸν
ἀποθεώνουν, κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ
τὴν ψυχική τους ὑγεία! Τὸ «ἐργατοσωτήριο» ΚΚΕ ἀποκατέστησε, σὲ προηγούμενο συνέδριο του τὸ «μακαρίτη σύντροφο» καὶ «πατερούλη τῶν
λαῶν», γιὰ ποιὸ λόγο; Προφανῶς γιὰ
τὸ ὅτι ὕπηρξε μέγας διώκτης καὶ σφαγέας τῶν Χριστιανῶν! Ὁ διάβολος
«ἀποθεώνει» τοὺς δικοὺς του! (Ὀρθόδοξος Τύπος, 11-8-2017, σελὶς 2)

– Ἡ ἀκριτικὴ κυρὰ τῆς Ρῶ καὶ ἡ κυρὰ τῶν Μαρασίων ποὺ μιὰ ζωὴ σήκωναν περήφανα τὴν Ἑλληνικὴ σημαία – Ἡ καταστροφὴ τῆς Ἕλλης
ἀπὸ τοὺς φασίστες Ἰταλοὺς – Τὰ
χαμένα πτώματα ποὺ βρίσκονται
θαμμένα στὴν Βόρειο Ἤπειρο. – Ὁ
ἥρωας Σολωμὸς Σολωμοῦ ποὺ ἔπεσε
γιὰ τὴ Σημαία στὴν Κύπρο τὸ 1996
καὶ ὁ Τάσος Ἰσαὰκ ... Γι’ ὅλα τὰ παραπάνω πότε θὰ ἐκδώσετε Προεδρικὸ ∆ιάταγμα, νὰ τὰ διδάσκονται
κάθε μέρα τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα;
Ἡ ΕΚΚΛΗΣΗ αὐτὴ γράφεται χωρὶς
πολιτικὲς σκοπιμότητες καὶ ἐθνικιστικὲς ἀκρότητες, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον
τῆς πατρίδας μας. Πιστεύουμε στὸ
τρίπτυχο τῶν θεσμῶν ποὺ κρατοῦν
αὐτὸ τὸ Ἔθνος: «Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια» καὶ εἴμαστε περήφανοι ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες. Αὐτὸ
θὰ τὸ μεταδώσουμε καὶ στὰ παιδιά
μας. Τὸ Ἐθνικὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων ζητᾶ νὰ σκεφτεῖτε ξανὰ πολὺ
προσεκτικὰ ὅλη τὴ δέσμη τῶν διαταγμάτων τοῦ Ὑπουργείου ἀ-παιδείας καὶ ἀ-θρησκευμάτων καὶ νὰ
ἀνακαλέσετε τὸ Προεδρικὸ ∆ιάταγμα ποὺ ὑπογράψατε σύμφωνα μὲ
τὴν ἐξουσία ποὺ ἔχετε ὡς πρῶτος
Ἄρχων τῆς χώρας. ∆ὲν κάνουν οἱ
θεσμοὶ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ πρόσωπα κάνουν τοὺς θεσμοὺς καὶ μέ-
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ρίνη, τοῦ Συνδέσμου καὶ ἑνώσεων
Ἑλλήνων καταναλωτῶν, τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης;
Σχόλιο: Ἐὰν θέλουν νὰ μὴν ὑπάρχει
ὁ Σταυρὸς στὰ προϊόντα τους ἂς διαλέξουν ἕνα τοπίο ὅπου δὲν ὑπάρχει ὁ Σταυρός, ὄχι νὰ παραποιοῦν
τὶς φωτογραφίες τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ
νὰ ἀλλοιώνουν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ
σύμβολα τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.

δίπλα μου, εἶπε: –∆ασκάλα, μπορῶ…
Σταμάτησε. Ἡ δασκάλα μᾶς χαμογέλασε. Μετὰ εἴπαμε ὅλοι τὰ ὀνόματά μας. Φανῆ, Γιάννης, Ἰουλία,
Ἀναστασία…. Μὲ τί θέλετε νὰ ἀρχίσουμε; ρώτησε ἡ κυρία μας. Ὁ Κωστὴς σήκωσε τὸ χέρι. – Μὲ τὴν τουαλέτα κυρία».
(Στὸ παλιὸ Ἀνθολόγιο, πρὸ τοῦ
2006, διάβαζε ὁ μαθητὴς στὴν πρώτη σελίδα μιὰ ἐξαιρετικὴ προσευχή:
«Πέφτω κάνω τὸν σταυρό μου
καὶ ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό μου
δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιοῦμαι
καὶ κανέναν δὲν φοβοῦμαι»
καὶ στὴν ἴδια σελίδα τὸ περίφημ ο
« φε γγαράκι μου λαμπρό». Τώ ρ α
φτάσαμε στὰ καντιποτένια τοῦ ὑπουργείου μὲ τὶς ἀνεπρόκοπες δασκάλες ποὺ θέλουν νὰ τὶς προσφωνοῦν οἱ μαθητὲς μὲ τό… καλλιτεχνικό τους ὄνομα).
Τί ἀχνοφέγγει πίσω ἀπὸ τὶς χαζοχαρούμενες αὐτὲς ἀράδες, ὁπωσδήποτε ἀ(κατα)νόητες γιὰ νεοεισερχόμενο στὸ σχολεῖο μαθητή, ἀπαξιωτικὲς καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸν δάσκαλο; Ἐδῶ ἔχουμε μιὰ «προοδευτικιὰ» δασκάλα, ποὺ ἀποποιεῖται τὴν
ἀποστολή της. Ἐφ’ ὅσον ἀπορρίπτει
τὸν σεβασμὸ ποὺ περιέχει ἡ προσφώνηση «κυρία», δημιουργεῖ τὴν
δῆθεν οἰκειότητα, ἡ ὁποία παρερμηνεύεται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ καταντᾶ ἡ μητέρα τῆς καταφρονήσεως
καὶ τῆς ἀπειθαρχίας … Ἡ δασκάλα
τοῦ κείμενου, ποὺ ἤθελε νὰ τὴν
προσφωνοῦν οἱ μαθητές της – καὶ
μάλιστα τῆς πρώτης τάξης – Γεωργία (καὶ γιατί ὄχι, Γωγῶ), αὐτοακυρώνεται καὶ ταυτόχρονα, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, «διδάσκει» στὰ παιδιὰ
ὅτι δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ εὐλογημένη
ἀπόσταση μεταξὺ δασκάλου καὶ
μαθητή, τὸ μυστικὸ ὑφάδι ποὺ συνέχει αὐτὴ τὴ σχέση, ποὺ ὀνομάζε-

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ …
«ΤΡΕΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΙΚΗ»,
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

«Ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο» τιτλοφορεῖται ἕνα κείμενο ποὺ περιέχεται στὸ «Ἀνθολόγιο Λογοτεχνικῶν
Κείμενων Α΄ καὶ Β΄ ∆ημοτικοῦ»,
σελ. 30-31. Στὸ κείμενο αὐτὸ «προσφέρονται», ἀνεπιγνώστως προφανῶς ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς, ὅλα τὰ
τρέχοντα ἰδεολογήματα καὶ τὰ κρανιοκενὴ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ προοδευτικό, ποὺ κόβει ΣΥΡΙΖΑ τὰ ριζιμιὰ
λιθάρια τοῦ Γένους. Ἕνας μικρὸς
μαθητής, πρωτάκι, διηγεῖται τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα
στὸ σχολεῖο. Μετὰ τὶς γνωστὲς ἀγωνίες, τὸν φόβο τοῦ ἀγνώστου, τὶς
σπαραξικάρδιες «ἀπαγκιστρώσεις»
ἐκ τῆς μητρικῆς ἀγκάλης καὶ τὰ συναφῆ τῆς παρθενικῆς «ἀκαδημαϊκῆς» σταδιοδρομίας, διαβάζουμε
στὸν ἐπίλογο: «Ἡ δασκάλα μας ἦταν ἡ κυρία Μεταξά. Ἤθελε νὰ τὴ
φωνάζουμε Γεωργία καὶ κυρίως ὄχι
δασκάλα. Ὁ Κυριάκος ποὺ καθόταν
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ται σέβας… Τὸ κείμενο τοῦ σχολικοῦ βιβλίου τελειώνει μὲ τὴν ὀμορφότατη καὶ παιδαγωγικότατη «ἐπιθυμία» τοῦ μαθητῆ νὰ ἀρχίσει ἡ
σχολικὴ χρονιά, ἡ διδαχή, μὲ τὴν….
τουαλέτα. Σαφὲς τὸ μήνυμα, ἐλήφθη. Εὖγε στοὺς ἰθύνοντες, τὰ σαΐνια τοῦ ἁμαρτωλοῦ πρώην Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Παιδεία, ἀγωγή, σμίλευση ψυχῶν, προσιδιάζουσα… στὶς τουαλέτες. Αὐτὸ τὸ
μνημειῶδες κείμενο βρῆκαν, γιὰ νὰ
ὑποδεχτοῦν τοὺς νιόβγαλτους μαθητὲς στὸ γοητευτικὸ ταξίδι τῆς γνώσης. Ἀντὶ γιὰ ὀσμὴ πνευματικῆς εὐωδίας, ἕνα κείμενο ἀπὸ τὰ μυρίπνοα
ἄνθη τῆς παράδοσής μας, ἡ δυσωδία
τοῦ βόθρου, ἡ διὰ βίου ἐκπαίδευση
ποὺ ὁραματίζονται οἱ Γραικύλοι
τῆς σήμερον. ∆ευτέρα, ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Οἱ ἀποδομητὲς ἂς
ἀρχίσουν «μὲ τὴν τουαλέτα». Ἐμεῖς
θὰ ἀρχίσουμε μὲ τὶς ἁγιαστικὲς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπερήφανοι
γιατί εἴμαστε Ἕλληνες δάσκαλοι
καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, γιατί
τιμιότερα δὲν ὑπάρχουν στὴν Οἰκουμένη. «Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρα ἀπελπισιά», ἀλλὰ μὲς στὴν τάξη Κρυφὸ Σχολειό. Κάνουμε τὸν σταυρό
μας καὶ «τρέλα κολοκοτρωναίικη»,
συνάδελφοι. Καὶ κανεὶς νὰ μὴν φο-

βᾶται τοὺς μυρμηγκολέοντες, «πρόσκαιροι εἰσί».
(Παραθέτω τρία κείμενα τῆς ρωμαίικης… τρέλας. Ἂν δὲν ὕπηρχε αὐτή,
ἀκόμη θὰ προσκυνούσαμε τοὺς Μωχαμετάνους.
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς. Ἐμεῖς ἂν δὲν εἴμεθα τρελοί, δὲν ἐκάναμε τὴν Ἐπανάσταση», μᾶς ὁρμηνεύει ὁ Γέρος τοῦ Μοριά.
«Νοικοκυριοὶ καὶ φρόνιμοι
∆ὲν ζοῦν στὸν Ψηλορείτη
Οἱ κουζουλοὶ τὴν κάνανε
Ἀθάνατη τὴν Κρήτη»,
διαλαλεῖ καὶ ἡ κρητικὴ λεβεντομαντινάδα.
Μονολογοῦσε, περίλυπος καὶ καταντροπιασμένος, ὁ Νικόλαος Ἰβανώφ, ἀρχιστράτηγος τῶν Βουλγάρων στὴν μάχη τοῦ Κιλκίς, μετὰ τὴν
συντριβὴ του ἀπὸ τοὺς ἀθανάτους
Κιλκισιομάχους: «Ὅλα τὰ εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφτεῖ ὅλα, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων»)…
∆ημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

(αρ. φυλλ. 87)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ!!!
∆ιάταγμα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἔΚύριε Πρόεδρε, ΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑπαρσης τῆς σημαίας. Γιὰ τὴν πράξη
ΤΕ τὴν κατάργηση ΕΘΝΙΚΟΥ Υαὐτὴ ἁρμόζει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ
ΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ;
βάλουμε τὴν Σημαία μας νὰ κυματίΠότε θὰ ἐκδώσετε Προεδρικὸ ∆ιάζει ΜΕΣΙΣΤΙΑ στὰ Σχολεῖα, στὰ
ταγμα τὰ σχολεῖα νὰ τιμοῦν ὅλο τὸ
μπαλκόνια, στὶς Ἐκκλησίες καὶ στὰ
χρόνο ὅσους ἔπεσαν γιὰ τὴν ἙλληΜοναστήρια μας. Ἡ πράξη αὐτὴ
νικὴ Σημαία καὶ νὰ μὴν παραλείδὲν συγκρίπουν νὰ ψάλνεται μὲ τοὺς
λουν τὸν Ἐχαμένους ποθνικὸ Ὕμνο;
λέμο υς το ῦ
Ἐξοχώτατε
1897 καὶ τῆς
κύριε ΠρόεΜικρασιατιδρε τῆς ∆ηκῆς καταμοκρατίας,
στροφῆς, διὅταν ἐκλεότι τότε, ἂν
χθήκατε στὸ
καὶ ζ ήσανε
ἀνώτατο ἀοἱ προγονοὶ
ξίωμα τῆς χώμας χαμέρας μας, ὁ
νους πολέΛαὸς γέμισε
μους, εἶχαν
ἐλπίδες ὅτι θὰ
κάτι ποὺ σήἤσασταν τὸ
μερα αὐτοφράγμα ποὺ
καταστρέθὰ συγκραφουμε: τὸ
τοῦσε τὸ νε«ΟΡΑΜΑ»!
ρὸ ἀπὸ τὴν
Τὴν ἡμέρα ποὺ ἀσπάζεστε τὴν εἰκόπλημμύρα. ∆υστυχῶς ἀποδείχθηκαν
να τῆς Παναγίας στὶς 15 Αὐγού«ὑπεραισιόδοξες» οἱ προσδοκίες ...
στου καὶ τὰ στρατιωτικὰ ἀγήματα
Τὸ φράγμα ἔσπασε καὶ τὸ νερό, ὡς
σᾶς ἀπονέμουν τιμὲς μπροστὰ στὴν
κατακλυσμός, ἔφτασε στὸν κόσμο
Γαλανόλευκη, ἂς ἔλθουν στὸ νοῦ
δημιουργώντας ἕνα ἕλος ἀπὸ πτώσας: – Ὁ Καγιαλεδάκης ποὺ ἔκανε
ματα σὲ ἀποσύνθεση. Καὶ μέσα
τὸ σῶμα του κοντάρι σημαία τὸ
στὴν ἀποσύνθεση αὐτὴ «προεξάρ1897 – Ὁ Εὔζωνας Κουκίδης ποὺ ἔχει» τὸ τελευταῖο Προεδρικό σας
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

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

