ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Μὲ ὀνοµάζετε ΚΥΡΙΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ὑπακούετε.
Μὲ ὀνοµάζετε Ο∆ΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἀκολουθεῖτε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΖΩΗΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἐπιθυµεῖτε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΣΟΦΙΑ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ συµβουλεύεσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΑΛΗΘΕΙΑ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ πιστεύετε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἐµπιστεύεσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ∆ΙΚΑΙΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ φοβεῖσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΠΑΤΕΡΑ.
ἀλλὰ δὲν γίνεσθε παιδιά Μου.
Μὲ ὀνοµάζετε ΣΩΤΗΡΑ.
ἀλλὰ δὲν θέλετε τὴν Σωτηρία
σας.

(αρ. φυλλ. 41)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα
µας. Ἂς ἀναρτήσουµε τὴν Ἑλληνικὴ Σηµαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο µέρος τοῦ σπιτιοῦ µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

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 ιαί ο Ἐνη µερωτ ικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ!...
Γράφω µὲ ὀργή, γιατί «οἱ µὴ ὀργιζότυφεκίσθηκαν τριάντα ὀκτὼ χιλιάµενοι, ἐφ' οἲς δεῖ, ἠλίθιοι δοκοῦντες
δες ἐννιακόσιοι ἑξήντα Ἕλληνες
εἶναι», ὅσοι δὲν ὀργίζονται γι'αὐτὰ
(38.960)! Σκοτώθηκαν ἀπὸ σφαῖρες
ποὺ πρέπει εἶναι ἠλίθιοι, ὁρίζει ὁ Ἀ«ἀδέσποτες» καὶ ἄλλα στρατιωτιριστοτέλης. Ποιές χῶρες σήµερα ποκῆς φύσεως «ἀτυχήµατα» δώδεκα
δοπατοῦνται, λεηλατοῦνται καὶ διχιλιάδες ἑκατὸν τρεῖς (12.103). Σκοώκονται; Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Ἰταλία,
τώθηκαν σὲ µάχες ἑβδοµήντα χιλιάδες (70.000). Πέθαναν ἀπὸ πείνα σ'
Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία. Ἡ Ἱὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα περίπου ἐξασπανία στὸν ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ἀφοῦ ὁ Φράνκο εἶχε χρησικόσιες χιλιάδες (600.000), ἰδίως νέοι!
µοποιήσει τὰ γερµανικὰ «στοῦκας»,
Πέθαναν προτοῦ γεννηθοῦν, κατὰ
γιὰ νὰ καταστρέψει τὴν «Γκουέρνιτὴ γέννα ἢ ἀµέσως µετά τριακόσιες
κα» καὶ τοὺς µαχιλιάδες παιδιὰ
χητὲς τῆς ἐλευθεἀπ ὸ τὴν ἀσιτία
ρίας, παρέµεινε
καὶ τὶς κακουχίεὐνοϊκῶς οὐδέτεες τῶν µανάδων
ρη. Ἡ Πορτογατους, δηλαδὴ µία
λία τὸ ἴδιο. Ἡ Ἰὁλόκληρη γενιὰ
ταλία µέχρι ἑνὸς
(300.000). Θανασηµείου ἦταν συτώθηκαν µὲ τρόνοδοιπόρος. Ἡ
πο οἰκτρὸ σαράἸρλανδία δὲν
ντα πέντε χιλιάδες Ἕλληνες στὰ γερµανικὰ στραγνώρισε τὴν Κατοχὴ τῶν κτηνανθρώπων. Ἐµεῖς ὅµως; Τὸν Ὀκτώβριο
τόπεδα συγκέντρωσης. Σαράντα πέτοῦ 1944 οἱ Γερµανοὶ ἐγκαταλείντε χιλιάδες ἄνθρωποι, γιὰ τοὺς ὁπουν τὴν Ἀθήνα, σπεύδουν νὰ ξαποίους δὲν µίλησε κανεὶς ποτέ, ἀναχωθοῦν τροµαγµένοι, µατωµένοι
φοῦ ἦταν Ἕλληνες, δηλαδὴ ὄντα
ὡς τὸ λαιµὸ µὲ αἷµα ἑλληνικό, νὰ
δευτέρας ἐπιλογῆς (45.000). Πέθαξανακρυφτοῦν στὶς µαῦρες φωλιές
ναν µε τρόπο οἰκτρὸ ἐπίσης ἐξῆντα
τους. Νὰ δοῦµε τί ἀφήνουν πίσω
χιλιάδες Ἕλληνες, Ἑβραῖοι τὸ θρήτους... Στὴν διάρκεια τῆς γερµανισκευµα, γιὰ τοὺς ὁποίους µίλησαν
κῆς κατοχῆς, ποὺ κράτησε σαράντα
οἱ πάντες (60.000). Φυλακίστηκαν
στοὺς σαράντα δυὸ µῆνες κατοχῆς
δύο µῆνες, πέρασαν ἀπὸ τὰ γερµαδιακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες, ἐκ τῶν
νικὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσµατα καὶ
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ὁποίων οἱ περισσότεροι πέθαναν στὴ
φυλακὴ ἢ ἀµέσως µετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους (200.000). Προσβλήθηκαν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες, ἔµειναν
διὰ βίου ἀνίκανοι πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατοµµύριο Ἕλληνες (1.000.000)!
Τὰ γερµανικὰ στρατεύµατα
κατοχῆς ἄδειασαν ὅλες τὶς ἀποθῆκες
καὶ στὴν τελευταία γωνιὰ τῆς χῶρας.
Ἅρπαξαν ὅλα τὰ δηµητριακά, καπνό, σταφίδα, µπαµπάκι, λάδι, κάθε
λογῆς τρόφιµα καὶ ἀγαθά. Κατέστρεψαν ἀγροτικὰ µηχανήµατα καὶ
καλλιέργειες. Ἅρπαξαν τὸ 50% τῶν
µεγάλων ζώων, βόδια, γελάδια, ἄλογα, τὸ 30% τῶν µικρῶν, διέλυσαν
τὴν ἑλληνικὴ κτηνοτροφία. Κατέστρεψαν τὶς µεταλλευτικὲς ἐγκαταστάσεις, ἀνατίναξαν ὀρυχεῖα, ἀφάνισαν τὴν βιοµηχανία. Κατέστρεψαν τὸ 80% τῶν σιδηροτροχιῶν.
Γκρέµισαν γέφυρες, ἀνατίναξαν σταθµοὺς καὶ σήραγγες. Ἀπὸ τὶς 220 ἀτµοµηχανές τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόµων ἄφησαν πίσω τους φεύγοντας µόνο τὶς τριάντα τρεῖς (33). Ἀπὸ τὰ τριακόσια δώδεκα (312) ἐπιβατηγὰ βαγόνια "βούτηξαν" τὰ τριακόσια ἕξι! Ἄφησαν µόνο ἕξι (6)! Ἀπὸ τὰ 4.544 φορτηγὰ βαγόνια των
ἑλληνικῶν σιδηροδρόµων, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνάδελφοι, οἱ συµπατριῶτες, οἱ δάσκαλοι, οἱ ὁµοϊδεάτες τῆς
Μέρκελ, τοῦ Ρέσλερ, τοῦ Σρόιντερ
ἄφησαν πίσω τους ἑξήντα τρία (63)!
Οἱ Γερµανοὶ κατακτητὲς πῆραν τὸ
70% τῶν ἑλληνικῶν παντὸς εἴδους
αὐτοκινήτων καὶ κατέστρεψαν τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς χώρας. Οἱ Γερµανοὶ κατακτητές ισοπέδωσαν τελείως
ἑκατὸ χιλιάδες σπίτια (100.000) καὶ
µισογκρέµισαν ἄλλες πενήντα χιλιάδες (50.000). Κατέστρεψαν οι βάρβαροι Γερµαναράδες τὶς µεγαλύτερες
λιµενικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόµη καὶ τὴ διώρυγα τῆς Κο-

ρίνθου. Ἅρπαξαν οἱ βάνδαλοι τοῦ
Βερολίνου τὸ 73% τῶν πλοίων τῆς
ἐµπορικῆς καὶ ἐπιβατικῆς ναυτιλίας
τῆς χώρας. Σύµφωνα µὲ τὶς στατιστικὲς τοῦ ΟΗΕ, ἡ Γερµανία εἶχε ὑποστεῖ σὲ σχέση µὲ τὸ ἐτήσιο εἰσόδηµά
της ζηµιὲς ἀπὸ τὸν πόλεµο τῆς
τάξεως τοῦ 135% καὶ ἡ Ἑλλάδα τῆς
τάξεως τοῦ 170%. Ἡ κατεστραµµένη, δηλαδή, Γερµανία ἦταν σὲ πολὺ
καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα µόλις τελείωσε ὁ πόλεµος. Στὴ
διάσκεψη τῶν Παρισίων, ποὺ πραγµατοποιήθηκε ἀµέσως µετὰ τὸ τέλος
τοῦ πολέµου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
«νικητριῶν» χωρῶν ὑπολόγισαν καὶ
καθόρισαν τὸ ὕψος τῶν ζηµιῶν ποὺ
προκάλεσαν τὰ χιτλερικὰ στρατεύµατα κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα σὲ δεκατέσσερα δισεκατοµµύρια δολάρια, µὲ ἀγοραστικὴ ἀξία τοῦ 1938!
Αὐτὰ δὲν τὰ ἀπεφάσισε κάποιο
πρωτοδικείο Χαλκῖδος, κάποιο κακουργοδικεῖο Λαρίσης, κάποιο λαϊκὸ δικαστήριο Γρεβενῶν, ἀλλὰ τὸ
ἀνώτατο διεθνὲς νοµικὸ ὄργανο τοῦ
κόσµου, ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων,
ὅ,τι δηλαδὴ ἐπισηµότερο µποροῦσε
νὰ ὑπάρξει. Μὲ βάση, ἄλλωστε τὶς
ἀποφάσεις τῆς διεθνοῦς διάσκεψης
Παρισίων ἡ Γερµανία ἐξόφλησε τὶς
ὑποχρεώσεις της πρὸς ὅλες τὶς χῶρες
ποὺ κατέστρεψε, πλὴν τῆς Ἑλλάδος. Γιατί; Γιατί ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸν
πόλεµο µέχρι σήµερα, κυβερνήθηκε
ἀπὸ σάπιους, δειλοὺς καὶ προδότες.
Τρισεκατοµµύρια χρωστοῦν οἱ
«Οὗννοι», ἂν συνυπολογιστεῖ καὶ
τὸ «κατοχικό» δάνειο. Καὶ ἐπιτρέπεται ἡ σηµερινὴ Γερµανία, αὐτὴ
ποὺ κατέστρεψε ἀπ' ἄκρου εἰς
ἄκρον τὴν πατρίδα µας, δολοφονώντας καὶ τὸν ἀνθό της, νὰ εἶναι ἡ
πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης καὶ
ἡ Ἑλλάδα νὰ λιµοκτονεῖ καὶ νὰ
ἐκλιπαρεῖ; Ἡ ἀπάντηση, ξαναλέω,
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στὴν Καισαριανὴ στὴν πιλοτὴ τῆς
πολυκατοικίας τους; Οὐδείς, γνωρίζει τί ἀπέγιναν, διότι ὑπάρχει ∆ΙΑΤΑΓΗ ΑΝΩΘΕΝ νὰ µὴν ἀσχολοῦνται τὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ νὰ µὴ φουντώσει ὁ διπλασιασµὸς στὰ ποσοστὰ
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Οἱ φῆµες ὀργιάζουν στὸ ∆ιαδίκτυο, ἀλλὰ ἐπίσηµη
ἀνακοίνωση τῆς Ἀστυνοµίας ἢ τοῦ
Νοσοκοµείου δὲν ὑπάρχει. Ἀπὸ πληροφορίες τοῦ φιλικοῦ περιβάλλοντος τῆς παθούσας οἰκογένειας ἀποκαλύφθηκε τελικὰ ὅτι εἶχε πεθάνει
ὁ δεύτερος ἀδελφὸς ποὺ πῆγε νὰ
σώσει τὸν πρῶτο, ἐνῶ ἡ µητέρα χαροπαλεύει ἀκόµη στὴν ἐντατική, µετὰ τὸ ἐγκεφαλικὸ ποὺ ἔπαθε, ὅταν
ἔµαθε γιὰ τὰ παιδιά της. Ὁ πρῶτος
ἀδελφὸς ποὺ κατέβηκε νὰ ἐλέγξει
τὸν συναγερµὸ τοῦ Ι.Χ. ποῦ προσπάθησαν νὰ κλέψουν οἱ λαθροµετανάστες ἔζησε τελικά, ἀλλὰ θὰ κάνει µῆνες νὰ συνέλθει ἀπὸ τὰ βαριά
του τραύµατα. Ἡ οἰκογένεια κατάστράφηκε, ἀλλὰ (κατὰ τὴν ἰδεολογία ποὺ ἐπικρατεῖ) καθόλου δὲν
πειράζει γιατί ἤσαν Ἕλληνες. Ἀπὸ
τὴν ἄλλη, ἀκούγεται ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἑτοιµάζεται νὰ δώσει
καλὴ σύνταξη στὴν πολωνῆ µὲ τὰ
δίδυµα. Πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ µὴν µᾶς
ποῦν Ρατσιστές. Γιατί δυὸ µέτρα
καὶ δυὸ σταθµά; Εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν Ἀριστερῶν «Ἀνθρωπιστῶν»
καὶ τῶν Συριζαίων Θεολόγων ποὺ
λυµαίνονται τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία.

θήνα, τὸν ρώτησε µὲ τὴ σειρά του,
ἂν γνώριζε τὸν Γέροντα Πορφύριο.
Ὁ ἐπισκέπτης τοῦ ἀπάντησε κατάφατικὰ καὶ τότε ὁ µοναχὸς τοῦ εἶπε:
- Γιατί ἔκανες λοιπὸν τόσο κόπο
νὰ ἔρθεις ὡς ἐδῶ, ἀφοῦ καὶ ἐκεῖ, διὰ
τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, µιλάει ὁ
Θεός.
- Πάτερ, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος,
πῆγα στὸν Γέροντα Πορφύριο καί,
ὅταν µπῆκα στὸ κελλί του, τὸν εἶδα
ξαπλωµένο καὶ ἄρρωστο στὸ κρεβάτι του. Τοῦ εἶπα ὅτι ἔχω ἕνα πρόβληµα καὶ ὅτι εἶχα πάει νὰ τὸν συµβουλευτῶ, γιὰ νὰ µοῦ πεῖ τί νὰ κάνω. Τότε ὁ Γέροντας ἔκανε τὸ ἑξῆς:
Μέσα στὸ κελλὶ του εἶχε ἕνα παπαγάλο, ὁ ὁποῖος πετοῦσε ἀπὸ ἔπιπλο
σὲ ἔπιπλο. Ἔκανε µιὰ κίνηση µὲ τὸ
χέρι του καὶ διέταξε τὸ πουλὶ νὰ
µπεῖ στὸ κλουβί του. Πράγµατι ὁ
παπαγάλος µπῆκε µέσα στὸ κλουβὶ
καὶ µᾶς κοιτοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ. Ὁ Γέροντας Πορφύριος γύρισε τότε πρὸς
τὸ µέρος µου καὶ µὲ τόνο κάπως αὐστηρὸ στὴ φωνή του µοῦ εἶπε:
- Εἶδες, παιδάκι µου; Ὁ παπαγάλος, ὅταν τοῦ εἶπα νὰ µπεῖ στὸ
κλουβί, ἔκανε ὑπακοὴ καὶ µπῆκε.
Ἐσὺ ὅµως δὲν ἔχεις διάθεση νὰ ὑπακούσεις σὲ ὅ,τι σοῦ πῶ, γι’ αὐτὸ κι’
ἐγὼ δὲν µπορῶ νὰ σοῦ πῶ τίποτε ἀπολύτως.
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΚΟΗ
Κάποιος ἐπισκέπτης ἔφτασε µία ἡµέρα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουµουσίου καὶ ζητοῦσε νὰ µάθει, πῶς
µπορεῖ νὰ συναντήσει τὸν Γέροντα
Παΐσιο. Ὁ µοναχός, ποὺ εἶχε τὸ διακόνηµα τοῦ πορτάρη, µαθαίνοντας
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἀ-

Λέγε ἀδελφέ µου µὲ τὰ χείλη καὶ
τὴν καρδία σου συνεχῶς τὰ σωτήρια αὐτὰ λόγια, διότι φωτίζουν τὸν
νοῦν, γαληνεύουν τὴν καρδίαν, καιουν τὴν ἁµαρτίαν, µαστίζουν καὶ
ἐκδιώκουν τοὺς δαίµονες.
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χρόνια. Κάποια ἡµέρα προσέξαµε
στὸ δρόµο µιὰ ἀφίσα ποὺ καλοῦσε
τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ
Μαραθώνα. Ποῦ νὰ φανταζόµασταν
πὼς ὁ Ἅγιος ποὺ εἶχε φέρει ξανὰ τὴ
χαρὰ στὸ σπίτι µας βρισκόταν ὅλα
αὐτὰ τὰ χρόνια τόσο κοντά µας. Ἡ
µεγαλύτερη ὅµως ἔκπληξή µου ἦταν
πὼς ἐπισκεπτόµενη γιὰ πρώτη φορὰ
τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι, ἀνακάλυψα ὅτι τὸ σηµεῖο ποὺ εἶναι χτισµένη εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σηµεῖο πού µοῦ εἶχε ὑποδείξει ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ στὸν ὕπνο
µου, πρὶν ἀπὸ δεκαεπτὰ ὁλόκληρα
χρόνια, λέγοντάς µου ὅτι «ἐδῶ εἶναι
τὸ σπίτι µου». Ἐπισκεπτόµουν γιὰ
πρώτη φορὰ τὴ Μονή, ἀλλὰ ἦταν
σὰν νὰ τὴν ἤξερα χρόνια. Ἂς εἶναι
δοξασµένο τὸ Ὄνοµά Του, ποὺ µὲ
ἀξίωσε ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια νὰ
βρῶ καὶ νὰ βρεθῶ στὸ «σπίτι του»,
καὶ νὰ προσκυνῶ τὴν Χάρη Του!
Ἂς ἔχει ὅλο τὸν κόσµο στὴ Σκέπη
Του!
Εὐγενία Α., Ν. Μάκρη Ἀττικῆς

ΜΠΡΑΒΟ
Ἡ ἐφηµερίδα «∆ηµοκρατία» ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τὴ διαφήµιση
τῆς ἐφηµερίδας της, τὴν ὁποία ὁ
σταθµὸς Α ΝΤ1 τοῦ Κυριακοῦ εἶχε
ἐντάξει στὴν ὥρα προβολῆς τοῦ
τουρκοσίριαλ (Σουλεϊµᾶν ὁ Μεγαλοπρεπής). Ἡ εἴδησή µας χαροποίησε καὶ µάλιστα στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος θὰ κινηθεῖ καὶ ὁ ἐκδότης τῆς
ἐφηµερίδας «Real» Νίκος Χατζηνικολάου. Πρέπει νὰ ἔχουµε ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ καὶ νὰ µὴν εἴµαστε εὔκολα θύµατα τῆς νέο-ὀθωµανικῆς προπαγάνδας τῶν «φίλων
µας» τῶν Τούρκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥΝ
ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ
Τὸ πρωὶ τῆς Πέµπτης 12 Ἰουλίου
2012, στὴ διασταύρωση Τροίας καὶ
Πατησῖων, ἕνα µηχανάκι ποὺ ὁδηγοῦσε 21χρονος ὑπαξιωµατικὸς τοῦ
Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ θέρισε µιὰ Πολωνῆ µὲ τὰ δίδυµα παιδιά της. Ἐπὶ
5 ἡµέρες ὅλα τὰ κανάλια µετέδιδαν
ζωντανὰ ἀνταποκρίσεις, γιὰ τὸ πραγµατικὰ τραγικὸ αὐτὸ περιστατικό,
ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο γιὰ νὰ µάθει ὁ
Ἑλληνικὸς λαὸς ἂν χαροπαλεύουν
ἢ διέφυγαν τὸν κίνδυνο τὰ τρία µελη τῆς οἰκογένειας τῶν Πολωνῶν.
Συγχρόνως, ἡ Ἡγεσία τοῦ Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ διέταξε δεκάδες ὑπαξιωµατικοὺς νὰ σπεύσουν στὸ νοσοκοµεῖο νὰ δώσουν αἷµα στὰ θύµατα τοῦ τροχαίου, γιὰ νὰ µὴν κατηγορηθῆ τὸ Πολεµικὸ Ναυτικὸ γιὰ
Ρατσισµό. Τὴν ἴδια ὥρα, οὐδεὶς ἀσχολεῖται µὲ τοὺς Ἕλληνες ποὺ
σκοτώνουν ἢ ξυλοφορτώνουν καθηµερινῶς οἱ Ἀλλοδαποὶ εἰσβολεῖς. Θυµάστε τὸ περιστατικὸ µὲ τὰ 2 Ἑλληνόπουλα ποὺ πυροβόλησαν 4 ἀλλοδαποὶ ληστὲς στὶς 2 Ἰουνίου 2012

ΚΕΜΑΛ
Σὲ ἕνα ἀνατρεπτικὸ ἄρθρο ποὺ φιλοξενήθηκε στὴν ἐφηµερίδα Radikal
ἡ Τουρκάλα ἱστορικὸς Αἰσὲ Χούρ,
σηµείωνε ὅτι ὑπάρχουν ντοκουµέντα ποὺ ἀποδεικνύουν περίτρανα
ὅτι ὁ Κεµὰλ Ἀτατοὺρκ ὄχι µόνο
γνώριζε γιὰ τὸν ἐµπρησµὸ ποὺ κατέστρεψε σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν παραθαλάσσια ἑλληνικὴ πόλη τῆς Σµύρνης – ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τουρκικὸ καὶ
ἑβραϊκὸ τοµέα της – ἀλλὰ ἐπιτάχυνε
τὸν ξεριζωµὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς
ἑστίες τους. Μάλιστα, τὴν ὥρα ποὺ
ἡ Σµύρνη καιγόταν ὁ Κεµὰλ βρισκόταν ἐκεῖ καὶ ἀπολάµβανε τὸ πύρινο θέαµα ἀπὸ τὸ µπαλκόνι τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς του, τῆς Λατιφέ.
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ὑπάρχει: Γιατί τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβέρνησαν Γραικύλοι καὶ σάπιοι, καθάρµατα ποὺ καὶ σήµερα µπήγουν
καρφιὰ στὸ φέρετρό της. Ἀνήθικα,
διαλυµένα ὑποκείµενα ποὺ διορίζουν τὶς παρασιτικὲς οἰκογένειές
τους στὸ δηµόσιο. Ποὺ µαγάρισαν
τὴν πατρίδα µας.
3.000 ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν παρήλαυναν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας,
ψέγοντάς µας γιὰ ρατσισµό! Ποιοί;
Αὐτοὶ ποὺ τὸ 1974 ἔστελναν συγχαρητήρια καὶ ἐθελοντὲς ταλιµπᾶν στὰ
λυσσασµένα σκυλιὰ τοῦ Ἀττίλα,
γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κύπρου
καὶ ἀναγνώριζαν ἀµέσως τὸ ψευδοκράτος τοῦ Ντεκτᾶς; ∆ήλωσε ὁ τάχα ὁ πρόεδρος τῆς πακιστανικῆς
κοινότητας ὅτι τὰ ἔχουν µὲ τὸ
Ν.Α.Τ.Ο. καὶ τοὺς Ἀµερικανούς,
ποὺ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ ἐκπατρίζονται. Νὰ κάτσουν στὴν πατρίδα
τους καὶ νὰ τοὺς πολεµήσουν. Ἔτσι
κάνουν οἱ λαοί. Πότε ἔκαναν µία
πορεία διαµαρτυρίας οἱ Ἀφγανοί,
οἱ Πακιστανοί, ὁµοὺ µὲ τὰ ἡµέτερα
προοδευτικὰ σαπρόφυτα, ὑπὲρ τῆς
ἐλευθερίας τῶν χωρῶν τους, κατάλήγοντας στὴν ἀµερικανικὴ πρεσβεία - «πρωθυπουργικὴ κατοικία»;
Κι ἄν µὰς λένε ρατσιστές, ἀπαντῶ
ὅτι ἔχω τὸν ἴδιο ρατσισµὸ ποὺ εἶχε
ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης
καὶ ὁ Παπαφλέσσας. Καὶ γιὰ τὸν
«ρατσισµό» αὐτὸ εἶµαι ὑπερήφανος,
γιατί στὴν καθ' ἡµάς γλώσσα λέγεται φιλοπατρία. Τὸ δίληµµα σήµερα δὲν εἶναι εὐρὼ ἢ δραχµή, ἐντὸς ἢ
ἐκτὸς Εὐρώπης. Τὸ κυβερνολόι καὶ
οἱ ἀνθρωποκάµπιες ποὺ τὸ δορυφορεῖ δὲν ἔχουν τέτοια διλήµµατα. Τὰ
θησαυροφυλάκια τοῦ κόσµου εἶναι
γεµάτα ἀπὸ τὶς παλιανθρωπιὲς καὶ
τὶς κλεψιές τους. Τοὺς ἐνδιαφέρει
µόνο νὰ παραµείνουν στὴν ἐξουσία,

γιὰ νὰ σκοτώνουν τὸ χρόνο τους.
Μέσα στὴν Εὐρώπη, σηµαίνει ἐφιαλτικὴ λαθροµετανάστευση, ἐκβιασµοί,
ἀναξιοπρέπεια, ἀνεργία, ἱστορικὴ
εὐθανασία. Ἐκτὸς, ὑπάρχει ἐλπίδα
νὰ σωθοῦµε, ἂν καταργηθοῦν οἱ ρυπαρὲς συνθῆκες καὶ τὸ Ἰσλὰµ βρεῖ
ἄλλη πύλη εἰσόδου. Καὶ µιὰ καὶ αὐτὲς τὶς ἡµέρες ἀναθυµόµαστε τὸ «ξόδι» τῆς Μικρασίας, τὴν καταστροφὴ
τοῦ '22, δηµοσιεύω κάτι ποὺ ἀναγράφεται στὸ «Χρονικὸν Μεγάλης
Τραγωδίας» τοῦ Χρήστου Ἀγγελοµάτη, ποὺ δείχνει τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τοῦ Ἰσλὰµ καὶ τῶν Φραγκογερµανῶν γιὰ τὴν ἐξαφάνιση ἀκόµη καὶ τῶν λειψάνων τοῦ Γένους
µας. Γράφει στὴν σελίδα 379 ὁ συγγραφέας: «Οἱ παλαιότεροι θὰ ἐνθυµοῦνται τὴν δηµοσιευθεῖσαν εἴδησιν
εἰς τὰς ἀθηναϊκὰς ἐφηµερίδας, µίαν
ἡµέρα τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1924.
Τὸ προσεγγίσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀγγλικὸν πλοῖον "Ζᾶν", µετέφερε 400 τόννους ὀστῶν Ἑλλήνων,
ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ εἰς τὴν Μασσαλίαν, πρὸς βιοµηχανοποίησιν. Οἱ ἐργᾶται τοῦ λιµένος Θεσσαλονίκης,
πληροφορηθέντες τὸ γεγονός, ἐµπόδισαν τὸ πλοῖον νὰ ἀποπλεύσει, ἐπενέβη ὅµως ὁ Ἄγγλος πρόξενος καὶ
ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους». Τὰ πήγαιναν τὰ κόκκαλα τὰ ἱερὰ τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων γιὰ «σαπούνι
Μασσαλίας». Οἱ Τοῦρκοι τὰ πούλησαν, οἱ Γάλλοι τὰ ἀγόρασαν, οἱ Ἄγγλοι διευκόλυναν καὶ οἱ Γερµανοί,
ἀργότερα, µιµήθηκαν. Εἶναι ἀπὸ τὰ
λεγόµενα ἀνοίγµατα τοῦ δυτικοῦ
«πολιτισµοῦ» πρὸς τὸ «εἰρηνόφιλο»
Ἰσλάµ.
Γράφει ὁ ∆ημήτρης Νατσιός,
∆άσκαλος, Κιλκίς
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Μὲ µεγάλη συγκίνηση ἀλλὰ καὶ λαχτάρα, ἀξιώνοµαι κι’ ἐγώ, ὕστερα ἀπὸ δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια, νὰ
µοιραστῶ µὲ ὅλους τους χριστιανοὺς ἀδελφούς µου, τὸ Μέγα Θαῦµα
ποὺ ἔκανε καὶ στὴ δική µου οἰκογένεια ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.
Ἀπὸ τὸ γάµο µας ἔχουµε ἀποκτήσει τρεῖς γιούς. Ὁ τρίτος γιός
µας, γεννήθηκε πρόωρα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1994, στὶς τριάντα ἑβδοµάδες κύησης. Παρέµεινε γιὰ ἀρκετὸ
χρονικὸ διάστηµα σὲ θερµοκοιτίδα,
παρόλ’ αὐτά, κατάφερε νὰ ἀνταπεξέλθει καὶ νὰ µεγαλώσει
σὰν φυσιολογικὸ µωρό.
Ἐµεῖς χαιρόµασταν τὴν
οἰκογένειά µας καὶ τίποτε δὲν φαινόταν νὰ σκιάζει τὴν εὐτυχία µας.
Ὅπως κάθε καλοκαίρι, ἔτσι καὶ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1994 (πρὶν
δεκαοχτὼ χρόνια) περνούσαµε ξεγνοίαστα τὶς
διακοπές µας στὸ σπίτι
µας, στὸ νησί. Ἕνα µεσηµέρι λοιπόν, ἀφοῦ ξεφύλλισα ἕνα ἑβδοµαδιαῖο περιοδικὸ καὶ ἔλυσα γρίφους
καὶ σταυρόλεξα, ἀποκοιµήθηκα. Τότε εἶδα ἕνα παράξενο ὄνειρο: Ἕναν
καλόγερο µὲ γκρὶ σκούρα ράσα, µὲ
µυτερὴ καλοσχηµατισµένη γενειάδα,
µετρίου ἀναστήµατος, νὰ στέκεται
ὄρθιος ἀνάµεσα σὲ ἀραιὴ βλάστηση
καὶ χαµηλὰ δεντράκια. «Μὲ λένε
Ραφαήλ» µοῦ εἶπε καὶ δείχνοντάς
µου µὲ τὸ χέρι του µιὰ βραχώδη τοποθεσία στὸ πλάι του, συνέχισε «Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι µου. Θυµήσου, κάποια στιγµὴ θὰ µὲ χρειαστεῖς. Νὰ
θυµᾶσαι τὸ Ὄνοµά µου!». Ξύπνησα!
«Ραφαήλ;» ἀναρωτήθηκα. ∆ὲν ξέρω

κανέναν Ἅγιο ὀνόµατι Ραφαήλ. Μὴ
θέλοντας νὰ ξεχάσω τὸ ὄνοµά του,
τὸ σηµείωσα στὸ περιοδικὸ ποὺ διάβαζα πρὶν ἀποκοιµηθῶ. Ὕστερα συνέχισα τὸν µεσηµεριανό µου ὕπνο,
µὴν ξέροντας πόσο σπουδαῖο ρόλο
θὰ ἔπαιζε αὐτὸ τὸ ὄνειρο λίγες µερες ἀργότερα. Ὅταν λοιπὸν ξύπνησα, ρώτησα τὴ µητέρα µου, ἂν ἤξερε
κάποιον Ἅγιο µὲ αὐτὸ τὸ ὄνοµα.
«Ὄχι» ἦταν ἡ ἀπάντηση.
Οἱ µέρες πέρασαν καὶ οἱ διακοπὲς τελείωσαν. Ἐπιστρέψαµε στὸ
σπίτι µας, στὴ Ν. Μάκρη. Ὅλα πῆραν τὸν καθηµερινό τους
ρυθµό. Ὥσπου µιὰ µέρα,
ξαφνικὰ ὁ µικρός µας
γιὸς (ἦταν τότε 9 µηνῶν)
παίζοντας στὸ πάρκο
του, ἔπεσε στὸ πλάι ἀνάµεσα στὰ παιχνίδια του.
Ἔµοιαζε νὰ πεθαίνει.
Μελανιασµένος, µούσκεµα ἀπὸ τὸν ἱδρώτα, ἀνοιγόκλεινε τὸ στοµατάκι του σὰν τ ὸ πουλάκι
ποὺ ἀφήνει τὴν τελευταῖα του πνοή. Ἀµέσως,
τὸ µετέφερα στὸ νοσοκοµεῖο, ὅπου οἱ γιατροὶ διέγνωσαν ἀπώλεια αἰσθήσεων. Πιθανόν, εἶπαν,
ἔβαλε κάποιο παιχνιδάκι στὸ στόµα
του ποὺ τοῦ ἔφραξε γιὰ λίγο τὴν ἀναπνοή. Τίποτε σπουδαῖο. Ἔτσι ἐπιστρέψαµε σπίτι. Ὅµως τὴν ἴδια ἡµέρα τὸ ξανάπαθε γιὰ δεύτερη καὶ
τρίτη καὶ τέταρτη φορά. Ὅποτε νοσηλεύτηκε γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστηµα στὸ νοσοκοµεῖο Παίδων. Οἱ
γιατροὶ µετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐξετάσεις,
διέγνωσαν κάποιο πρόβληµα στὸν
ἐγκέφαλο. Πρόβληµα ποὺ θὰ τὸ ἀκολουθοῦσε γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωή
του. Πάνω, ὅµως, ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ
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τὸ Σταυρό µας».
Οἱ ἡµέρες περνοῦσαν. Οἱ
γιατροὶ εἶχαν βγάλει τὸ συµπέρασµά τους. Οἱ κρίσεις τοῦ παιδιοῦ ἔµοιαζαν ἐπιληπτικές. Ἡ φαρµακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ δόθηκε στὸ παιδί,
ἦταν ἀγωγὴ γιὰ ἐπιληψία. Ὅµως, ὁ
Ἅγιος Ραφαὴλ εἶχε κάνει τὸ θαῦµα
Του, διότι στὸ κέντρο ἐπιληψίας οἱ
νέες ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν στὸν ἐγκέφαλο τοῦ µωροῦ δὲν ἔδειξαν καµία
ἀπολύτως βλάβη.
Τὶς ἑπόµενες ἡµέρες ἐπισκεφθήκαµε τὴν Παναγία τῆς Τήνου,
προκειµένου νὰ ἀνάψουµε µιὰ λαµπάδα γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ
καὶ νὰ τὴν εὐχαριστήσουµε γιὰ τὸ
µεγάλο δῶρο ποὺ µὰς εἶχε χαρίσει
µὲ τὴ Μεσιτεία Της. Στὸ δρόµο, λοιπόν, πρὸς τὴν Χάρη Της, µᾶς πλησίασε ἕνα µικρὸ ἀγοράκι. «Κυρία»
µοῦ εἶπε, «ξέρετε πῶς µὲ λένε;». «Πῶς
σὲ λένε ἀγοράκι µου;» ἀποκρίθηκα.
«Ραφαήλ, κυρία» µοῦ εἶπε καὶ χάθηκε µέσα στὸν κόσµο. Χάθηκε ἀνάµεσα στὸν κόσµο; Ἢ ἐξαφανίστηκε
σὰν ἄγγελος; (!) Αὐτὸ δὲν µπόρεσα
νὰ τὸ καταλάβω. Ὅµως, γιὰ µένα ἐκείνη τὴ στιγµή µοῦ φάνηκε σὰν ἄγγελος Κυρίου πού µοῦ ἔλεγε «Ὁ
Ἅγιος Ραφαὴλ εἶναι ποὺ ἔσωσε τὸ
παιδί σου, Ἐκεῖνον πρέπει νὰ εὐχαριστήσεις». Καὶ πράγµατι, ὁ Ἅγιος
Ραφαήλ µᾶς ἔκανε µεγάλο θαῦµα.
Οἱ µῆνες πέρασαν καὶ ὅλες οἱ ἰατρικὲς ἐξετάσεις ἀπέκλιναν ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς πρῶτες καὶ τελικὰ τὸ παιδὶ µεγάλωσε χωρὶς κανένα
ἀπολύτως πρόβληµα ὑγείας.
Ἐµεῖς εὐχαριστούσαµε τὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ µᾶς τὸ χάρισε
γερὸ καὶ σιδερένιο. Καὶ ὅλα αὐτὰ
τὰ χρόνια ἐπισκεπτόµαστε κάθε ἐκκλησία ποὺ φιλοξενοῦσε Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου γιὰ προσκύνηµα.
Πέρασαν ἔτσι δεκαεπτὰ ὁλόκληρα

διάγνωση καὶ πέρα ἀπὸ τὴν φαρµακευτικὴ θεραπεία, στέκεται ψηλότερα ἡ θρησκεία µας µὲ ὅλους τους
Ἁγίους της. Ἔτσι, λοιπόν, µέσα στὴ
στενοχώρια µου καὶ τὴ θλίψη µου,
ἐκεῖ ποὺ νόµισα πὼς ἡ ζωή µου µαύρισε καὶ πὼς ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά µου χάθηκε γιὰ πάντα, ἄνοιξε ἡ πόρτα τοῦ θαλάµου καὶ µπῆκε
µέσα µιὰ ἡλικιωµένη γυναίκα ποὺ
πουλοῦσε εἰκονίσµατα Ἁγίων, γιὰ
νὰ ζήσει. Μέσα ἀπὸ τὴ µεγάλη τσάντα µὲ τὰ εἰκονίσµατα, ἐπέλεξε τυχαῖα καὶ µοῦ πρότεινε ἕνα εἰκόνισµα. Ἦταν αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
«Πάρε, παιδάκι µου, αὐτὴ τὴν εἰκονίτσα» µου εἶπε, «κι’ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ θὰ κάνει καλὰ τὸ παιδάκι σου».
Τότε θυµήθηκα τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα
δεῖ. Τὴν ἴδια ἡµέρα πῆρα κι’ ἕνα
τηλεφώνηµα ἀπὸ παιδίατρο, συγγενικὸ πρόσωπο, ὁ ὁποῖος µοῦ εἶπε:
«Ἐκεῖ ποὺ ἐµεῖς οἱ γιατροὶ σταµατᾶµε, συνεχίζουν οἱ Ἅγιοι. Αὔριο
θὰ φύγει ἡ πεθερά µου, θὰ πάει γιὰ
ἕνα δικό µας τάµα στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, στὴ Μυτιλήνη καὶ θὰ ἀνάψει
µιὰ λαµπάδα καὶ γιὰ τὸ µωρό». Τοτε κατάλαβα πὼς δὲν ἤµουνα µόνη
καὶ ἀβοήθητη ὅπως νόµιζα. Καὶ πὼς
τὸ θαῦµα δὲν θὰ ἀργοῦσε νὰ γίνει,
καθὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ µὲ τὰ δυὸ
αὐτὰ περιστατικά µοῦ ὑπενθύµιζε
τὸ ὄνειρό µου καὶ µὲ ὁδηγοῦσε σὲ
Ἐκεῖνον. Μέρα νύχτα, λοιπόν, παρακαλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ
γιατρέψει τὸ παιδάκι µου «Ἅγιέ
µου Ραφαήλ, προσευχόµουν, βοήθησέ µας, µή µᾶς ἀφήνεις ἀβοήθητους
νὰ σηκώσουµε τέτοιο Σταυρό». Ὕστερα σκεπτόµουν ὅτι τὰ βάσανα
εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους …
«Ἐσὺ ξέρεις, Ἅγιε Ραφαήλ, ἐσὺ θὰ
µᾶς ὁδηγήσεις. Ἂν νοµίζεις πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ µας,
κάνε µας νὰ νοιώσουµε ἐλαφρύτερο
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Ραφαήλ» µοῦ εἶπε καὶ δείχνοντάς
µου µὲ τὸ χέρι του µιὰ βραχώδη τοποθεσία στὸ πλάι του, συνέχισε «Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι µου. Θυµήσου, κάποια στιγµὴ θὰ µὲ χρειαστεῖς. Νὰ
θυµᾶσαι τὸ Ὄνοµά µου!». Ξύπνησα!
«Ραφαήλ;» ἀναρωτήθηκα. ∆ὲν ξέρω

κανέναν Ἅγιο ὀνόµατι Ραφαήλ. Μὴ
θέλοντας νὰ ξεχάσω τὸ ὄνοµά του,
τὸ σηµείωσα στὸ περιοδικὸ ποὺ διάβαζα πρὶν ἀποκοιµηθῶ. Ὕστερα συνέχισα τὸν µεσηµεριανό µου ὕπνο,
µὴν ξέροντας πόσο σπουδαῖο ρόλο
θὰ ἔπαιζε αὐτὸ τὸ ὄνειρο λίγες µερες ἀργότερα. Ὅταν λοιπὸν ξύπνησα, ρώτησα τὴ µητέρα µου, ἂν ἤξερε
κάποιον Ἅγιο µὲ αὐτὸ τὸ ὄνοµα.
«Ὄχι» ἦταν ἡ ἀπάντηση.
Οἱ µέρες πέρασαν καὶ οἱ διακοπὲς τελείωσαν. Ἐπιστρέψαµε στὸ
σπίτι µας, στὴ Ν. Μάκρη. Ὅλα πῆραν τὸν καθηµερινό τους
ρυθµό. Ὥσπου µιὰ µέρα,
ξαφνικὰ ὁ µικρός µας
γιὸς (ἦταν τότε 9 µηνῶν)
παίζοντας στὸ πάρκο
του, ἔπεσε στὸ πλάι ἀνάµεσα στὰ παιχνίδια του.
Ἔµοιαζε νὰ πεθαίνει.
Μελανιασµένος, µούσκεµα ἀπὸ τὸν ἱδρώτα, ἀνοιγόκλεινε τὸ στοµατάκι του σὰν τ ὸ πουλάκι
ποὺ ἀφήνει τὴν τελευταῖα του πνοή. Ἀµέσως,
τὸ µετέφερα στὸ νοσοκοµεῖο, ὅπου οἱ γιατροὶ διέγνωσαν ἀπώλεια αἰσθήσεων. Πιθανόν, εἶπαν,
ἔβαλε κάποιο παιχνιδάκι στὸ στόµα
του ποὺ τοῦ ἔφραξε γιὰ λίγο τὴν ἀναπνοή. Τίποτε σπουδαῖο. Ἔτσι ἐπιστρέψαµε σπίτι. Ὅµως τὴν ἴδια ἡµέρα τὸ ξανάπαθε γιὰ δεύτερη καὶ
τρίτη καὶ τέταρτη φορά. Ὅποτε νοσηλεύτηκε γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστηµα στὸ νοσοκοµεῖο Παίδων. Οἱ
γιατροὶ µετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐξετάσεις,
διέγνωσαν κάποιο πρόβληµα στὸν
ἐγκέφαλο. Πρόβληµα ποὺ θὰ τὸ ἀκολουθοῦσε γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωή
του. Πάνω, ὅµως, ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ
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τὸ Σταυρό µας».
Οἱ ἡµέρες περνοῦσαν. Οἱ
γιατροὶ εἶχαν βγάλει τὸ συµπέρασµά τους. Οἱ κρίσεις τοῦ παιδιοῦ ἔµοιαζαν ἐπιληπτικές. Ἡ φαρµακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ δόθηκε στὸ παιδί,
ἦταν ἀγωγὴ γιὰ ἐπιληψία. Ὅµως, ὁ
Ἅγιος Ραφαὴλ εἶχε κάνει τὸ θαῦµα
Του, διότι στὸ κέντρο ἐπιληψίας οἱ
νέες ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν στὸν ἐγκέφαλο τοῦ µωροῦ δὲν ἔδειξαν καµία
ἀπολύτως βλάβη.
Τὶς ἑπόµενες ἡµέρες ἐπισκεφθήκαµε τὴν Παναγία τῆς Τήνου,
προκειµένου νὰ ἀνάψουµε µιὰ λαµπάδα γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ
καὶ νὰ τὴν εὐχαριστήσουµε γιὰ τὸ
µεγάλο δῶρο ποὺ µὰς εἶχε χαρίσει
µὲ τὴ Μεσιτεία Της. Στὸ δρόµο, λοιπόν, πρὸς τὴν Χάρη Της, µᾶς πλησίασε ἕνα µικρὸ ἀγοράκι. «Κυρία»
µοῦ εἶπε, «ξέρετε πῶς µὲ λένε;». «Πῶς
σὲ λένε ἀγοράκι µου;» ἀποκρίθηκα.
«Ραφαήλ, κυρία» µοῦ εἶπε καὶ χάθηκε µέσα στὸν κόσµο. Χάθηκε ἀνάµεσα στὸν κόσµο; Ἢ ἐξαφανίστηκε
σὰν ἄγγελος; (!) Αὐτὸ δὲν µπόρεσα
νὰ τὸ καταλάβω. Ὅµως, γιὰ µένα ἐκείνη τὴ στιγµή µοῦ φάνηκε σὰν ἄγγελος Κυρίου πού µοῦ ἔλεγε «Ὁ
Ἅγιος Ραφαὴλ εἶναι ποὺ ἔσωσε τὸ
παιδί σου, Ἐκεῖνον πρέπει νὰ εὐχαριστήσεις». Καὶ πράγµατι, ὁ Ἅγιος
Ραφαήλ µᾶς ἔκανε µεγάλο θαῦµα.
Οἱ µῆνες πέρασαν καὶ ὅλες οἱ ἰατρικὲς ἐξετάσεις ἀπέκλιναν ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς πρῶτες καὶ τελικὰ τὸ παιδὶ µεγάλωσε χωρὶς κανένα
ἀπολύτως πρόβληµα ὑγείας.
Ἐµεῖς εὐχαριστούσαµε τὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ µᾶς τὸ χάρισε
γερὸ καὶ σιδερένιο. Καὶ ὅλα αὐτὰ
τὰ χρόνια ἐπισκεπτόµαστε κάθε ἐκκλησία ποὺ φιλοξενοῦσε Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου γιὰ προσκύνηµα.
Πέρασαν ἔτσι δεκαεπτὰ ὁλόκληρα

διάγνωση καὶ πέρα ἀπὸ τὴν φαρµακευτικὴ θεραπεία, στέκεται ψηλότερα ἡ θρησκεία µας µὲ ὅλους τους
Ἁγίους της. Ἔτσι, λοιπόν, µέσα στὴ
στενοχώρια µου καὶ τὴ θλίψη µου,
ἐκεῖ ποὺ νόµισα πὼς ἡ ζωή µου µαύρισε καὶ πὼς ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά µου χάθηκε γιὰ πάντα, ἄνοιξε ἡ πόρτα τοῦ θαλάµου καὶ µπῆκε
µέσα µιὰ ἡλικιωµένη γυναίκα ποὺ
πουλοῦσε εἰκονίσµατα Ἁγίων, γιὰ
νὰ ζήσει. Μέσα ἀπὸ τὴ µεγάλη τσάντα µὲ τὰ εἰκονίσµατα, ἐπέλεξε τυχαῖα καὶ µοῦ πρότεινε ἕνα εἰκόνισµα. Ἦταν αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
«Πάρε, παιδάκι µου, αὐτὴ τὴν εἰκονίτσα» µου εἶπε, «κι’ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ θὰ κάνει καλὰ τὸ παιδάκι σου».
Τότε θυµήθηκα τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα
δεῖ. Τὴν ἴδια ἡµέρα πῆρα κι’ ἕνα
τηλεφώνηµα ἀπὸ παιδίατρο, συγγενικὸ πρόσωπο, ὁ ὁποῖος µοῦ εἶπε:
«Ἐκεῖ ποὺ ἐµεῖς οἱ γιατροὶ σταµατᾶµε, συνεχίζουν οἱ Ἅγιοι. Αὔριο
θὰ φύγει ἡ πεθερά µου, θὰ πάει γιὰ
ἕνα δικό µας τάµα στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, στὴ Μυτιλήνη καὶ θὰ ἀνάψει
µιὰ λαµπάδα καὶ γιὰ τὸ µωρό». Τοτε κατάλαβα πὼς δὲν ἤµουνα µόνη
καὶ ἀβοήθητη ὅπως νόµιζα. Καὶ πὼς
τὸ θαῦµα δὲν θὰ ἀργοῦσε νὰ γίνει,
καθὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ µὲ τὰ δυὸ
αὐτὰ περιστατικά µοῦ ὑπενθύµιζε
τὸ ὄνειρό µου καὶ µὲ ὁδηγοῦσε σὲ
Ἐκεῖνον. Μέρα νύχτα, λοιπόν, παρακαλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ
γιατρέψει τὸ παιδάκι µου «Ἅγιέ
µου Ραφαήλ, προσευχόµουν, βοήθησέ µας, µή µᾶς ἀφήνεις ἀβοήθητους
νὰ σηκώσουµε τέτοιο Σταυρό». Ὕστερα σκεπτόµουν ὅτι τὰ βάσανα
εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους …
«Ἐσὺ ξέρεις, Ἅγιε Ραφαήλ, ἐσὺ θὰ
µᾶς ὁδηγήσεις. Ἂν νοµίζεις πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ µας,
κάνε µας νὰ νοιώσουµε ἐλαφρύτερο
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χρόνια. Κάποια ἡµέρα προσέξαµε
στὸ δρόµο µιὰ ἀφίσα ποὺ καλοῦσε
τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ
Μαραθώνα. Ποῦ νὰ φανταζόµασταν
πὼς ὁ Ἅγιος ποὺ εἶχε φέρει ξανὰ τὴ
χαρὰ στὸ σπίτι µας βρισκόταν ὅλα
αὐτὰ τὰ χρόνια τόσο κοντά µας. Ἡ
µεγαλύτερη ὅµως ἔκπληξή µου ἦταν
πὼς ἐπισκεπτόµενη γιὰ πρώτη φορὰ
τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ
Ἄνω Σούλι, ἀνακάλυψα ὅτι τὸ σηµεῖο ποὺ εἶναι χτισµένη εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σηµεῖο πού µοῦ εἶχε ὑποδείξει ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ στὸν ὕπνο
µου, πρὶν ἀπὸ δεκαεπτὰ ὁλόκληρα
χρόνια, λέγοντάς µου ὅτι «ἐδῶ εἶναι
τὸ σπίτι µου». Ἐπισκεπτόµουν γιὰ
πρώτη φορὰ τὴ Μονή, ἀλλὰ ἦταν
σὰν νὰ τὴν ἤξερα χρόνια. Ἂς εἶναι
δοξασµένο τὸ Ὄνοµά Του, ποὺ µὲ
ἀξίωσε ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια νὰ
βρῶ καὶ νὰ βρεθῶ στὸ «σπίτι του»,
καὶ νὰ προσκυνῶ τὴν Χάρη Του!
Ἂς ἔχει ὅλο τὸν κόσµο στὴ Σκέπη
Του!
Εὐγενία Α., Ν. Μάκρη Ἀττικῆς

ΜΠΡΑΒΟ
Ἡ ἐφηµερίδα «∆ηµοκρατία» ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τὴ διαφήµιση
τῆς ἐφηµερίδας της, τὴν ὁποία ὁ
σταθµὸς Α ΝΤ1 τοῦ Κυριακοῦ εἶχε
ἐντάξει στὴν ὥρα προβολῆς τοῦ
τουρκοσίριαλ (Σουλεϊµᾶν ὁ Μεγαλοπρεπής). Ἡ εἴδησή µας χαροποίησε καὶ µάλιστα στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος θὰ κινηθεῖ καὶ ὁ ἐκδότης τῆς
ἐφηµερίδας «Real» Νίκος Χατζηνικολάου. Πρέπει νὰ ἔχουµε ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ καὶ νὰ µὴν εἴµαστε εὔκολα θύµατα τῆς νέο-ὀθωµανικῆς προπαγάνδας τῶν «φίλων
µας» τῶν Τούρκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥΝ
ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ
Τὸ πρωὶ τῆς Πέµπτης 12 Ἰουλίου
2012, στὴ διασταύρωση Τροίας καὶ
Πατησῖων, ἕνα µηχανάκι ποὺ ὁδηγοῦσε 21χρονος ὑπαξιωµατικὸς τοῦ
Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ θέρισε µιὰ Πολωνῆ µὲ τὰ δίδυµα παιδιά της. Ἐπὶ
5 ἡµέρες ὅλα τὰ κανάλια µετέδιδαν
ζωντανὰ ἀνταποκρίσεις, γιὰ τὸ πραγµατικὰ τραγικὸ αὐτὸ περιστατικό,
ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο γιὰ νὰ µάθει ὁ
Ἑλληνικὸς λαὸς ἂν χαροπαλεύουν
ἢ διέφυγαν τὸν κίνδυνο τὰ τρία µελη τῆς οἰκογένειας τῶν Πολωνῶν.
Συγχρόνως, ἡ Ἡγεσία τοῦ Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ διέταξε δεκάδες ὑπαξιωµατικοὺς νὰ σπεύσουν στὸ νοσοκοµεῖο νὰ δώσουν αἷµα στὰ θύµατα τοῦ τροχαίου, γιὰ νὰ µὴν κατηγορηθῆ τὸ Πολεµικὸ Ναυτικὸ γιὰ
Ρατσισµό. Τὴν ἴδια ὥρα, οὐδεὶς ἀσχολεῖται µὲ τοὺς Ἕλληνες ποὺ
σκοτώνουν ἢ ξυλοφορτώνουν καθηµερινῶς οἱ Ἀλλοδαποὶ εἰσβολεῖς. Θυµάστε τὸ περιστατικὸ µὲ τὰ 2 Ἑλληνόπουλα ποὺ πυροβόλησαν 4 ἀλλοδαποὶ ληστὲς στὶς 2 Ἰουνίου 2012

ΚΕΜΑΛ
Σὲ ἕνα ἀνατρεπτικὸ ἄρθρο ποὺ φιλοξενήθηκε στὴν ἐφηµερίδα Radikal
ἡ Τουρκάλα ἱστορικὸς Αἰσὲ Χούρ,
σηµείωνε ὅτι ὑπάρχουν ντοκουµέντα ποὺ ἀποδεικνύουν περίτρανα
ὅτι ὁ Κεµὰλ Ἀτατοὺρκ ὄχι µόνο
γνώριζε γιὰ τὸν ἐµπρησµὸ ποὺ κατέστρεψε σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν παραθαλάσσια ἑλληνικὴ πόλη τῆς Σµύρνης – ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τουρκικὸ καὶ
ἑβραϊκὸ τοµέα της – ἀλλὰ ἐπιτάχυνε
τὸν ξεριζωµὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς
ἑστίες τους. Μάλιστα, τὴν ὥρα ποὺ
ἡ Σµύρνη καιγόταν ὁ Κεµὰλ βρισκόταν ἐκεῖ καὶ ἀπολάµβανε τὸ πύρινο θέαµα ἀπὸ τὸ µπαλκόνι τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς του, τῆς Λατιφέ.
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ὑπάρχει: Γιατί τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβέρνησαν Γραικύλοι καὶ σάπιοι, καθάρµατα ποὺ καὶ σήµερα µπήγουν
καρφιὰ στὸ φέρετρό της. Ἀνήθικα,
διαλυµένα ὑποκείµενα ποὺ διορίζουν τὶς παρασιτικὲς οἰκογένειές
τους στὸ δηµόσιο. Ποὺ µαγάρισαν
τὴν πατρίδα µας.
3.000 ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν παρήλαυναν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας,
ψέγοντάς µας γιὰ ρατσισµό! Ποιοί;
Αὐτοὶ ποὺ τὸ 1974 ἔστελναν συγχαρητήρια καὶ ἐθελοντὲς ταλιµπᾶν στὰ
λυσσασµένα σκυλιὰ τοῦ Ἀττίλα,
γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κύπρου
καὶ ἀναγνώριζαν ἀµέσως τὸ ψευδοκράτος τοῦ Ντεκτᾶς; ∆ήλωσε ὁ τάχα ὁ πρόεδρος τῆς πακιστανικῆς
κοινότητας ὅτι τὰ ἔχουν µὲ τὸ
Ν.Α.Τ.Ο. καὶ τοὺς Ἀµερικανούς,
ποὺ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ ἐκπατρίζονται. Νὰ κάτσουν στὴν πατρίδα
τους καὶ νὰ τοὺς πολεµήσουν. Ἔτσι
κάνουν οἱ λαοί. Πότε ἔκαναν µία
πορεία διαµαρτυρίας οἱ Ἀφγανοί,
οἱ Πακιστανοί, ὁµοὺ µὲ τὰ ἡµέτερα
προοδευτικὰ σαπρόφυτα, ὑπὲρ τῆς
ἐλευθερίας τῶν χωρῶν τους, κατάλήγοντας στὴν ἀµερικανικὴ πρεσβεία - «πρωθυπουργικὴ κατοικία»;
Κι ἄν µὰς λένε ρατσιστές, ἀπαντῶ
ὅτι ἔχω τὸν ἴδιο ρατσισµὸ ποὺ εἶχε
ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης
καὶ ὁ Παπαφλέσσας. Καὶ γιὰ τὸν
«ρατσισµό» αὐτὸ εἶµαι ὑπερήφανος,
γιατί στὴν καθ' ἡµάς γλώσσα λέγεται φιλοπατρία. Τὸ δίληµµα σήµερα δὲν εἶναι εὐρὼ ἢ δραχµή, ἐντὸς ἢ
ἐκτὸς Εὐρώπης. Τὸ κυβερνολόι καὶ
οἱ ἀνθρωποκάµπιες ποὺ τὸ δορυφορεῖ δὲν ἔχουν τέτοια διλήµµατα. Τὰ
θησαυροφυλάκια τοῦ κόσµου εἶναι
γεµάτα ἀπὸ τὶς παλιανθρωπιὲς καὶ
τὶς κλεψιές τους. Τοὺς ἐνδιαφέρει
µόνο νὰ παραµείνουν στὴν ἐξουσία,

γιὰ νὰ σκοτώνουν τὸ χρόνο τους.
Μέσα στὴν Εὐρώπη, σηµαίνει ἐφιαλτικὴ λαθροµετανάστευση, ἐκβιασµοί,
ἀναξιοπρέπεια, ἀνεργία, ἱστορικὴ
εὐθανασία. Ἐκτὸς, ὑπάρχει ἐλπίδα
νὰ σωθοῦµε, ἂν καταργηθοῦν οἱ ρυπαρὲς συνθῆκες καὶ τὸ Ἰσλὰµ βρεῖ
ἄλλη πύλη εἰσόδου. Καὶ µιὰ καὶ αὐτὲς τὶς ἡµέρες ἀναθυµόµαστε τὸ «ξόδι» τῆς Μικρασίας, τὴν καταστροφὴ
τοῦ '22, δηµοσιεύω κάτι ποὺ ἀναγράφεται στὸ «Χρονικὸν Μεγάλης
Τραγωδίας» τοῦ Χρήστου Ἀγγελοµάτη, ποὺ δείχνει τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τοῦ Ἰσλὰµ καὶ τῶν Φραγκογερµανῶν γιὰ τὴν ἐξαφάνιση ἀκόµη καὶ τῶν λειψάνων τοῦ Γένους
µας. Γράφει στὴν σελίδα 379 ὁ συγγραφέας: «Οἱ παλαιότεροι θὰ ἐνθυµοῦνται τὴν δηµοσιευθεῖσαν εἴδησιν
εἰς τὰς ἀθηναϊκὰς ἐφηµερίδας, µίαν
ἡµέρα τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1924.
Τὸ προσεγγίσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀγγλικὸν πλοῖον "Ζᾶν", µετέφερε 400 τόννους ὀστῶν Ἑλλήνων,
ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ εἰς τὴν Μασσαλίαν, πρὸς βιοµηχανοποίησιν. Οἱ ἐργᾶται τοῦ λιµένος Θεσσαλονίκης,
πληροφορηθέντες τὸ γεγονός, ἐµπόδισαν τὸ πλοῖον νὰ ἀποπλεύσει, ἐπενέβη ὅµως ὁ Ἄγγλος πρόξενος καὶ
ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους». Τὰ πήγαιναν τὰ κόκκαλα τὰ ἱερὰ τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων γιὰ «σαπούνι
Μασσαλίας». Οἱ Τοῦρκοι τὰ πούλησαν, οἱ Γάλλοι τὰ ἀγόρασαν, οἱ Ἄγγλοι διευκόλυναν καὶ οἱ Γερµανοί,
ἀργότερα, µιµήθηκαν. Εἶναι ἀπὸ τὰ
λεγόµενα ἀνοίγµατα τοῦ δυτικοῦ
«πολιτισµοῦ» πρὸς τὸ «εἰρηνόφιλο»
Ἰσλάµ.
Γράφει ὁ ∆ημήτρης Νατσιός,
∆άσκαλος, Κιλκίς
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ὁποίων οἱ περισσότεροι πέθαναν στὴ
φυλακὴ ἢ ἀµέσως µετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους (200.000). Προσβλήθηκαν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες, ἔµειναν
διὰ βίου ἀνίκανοι πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατοµµύριο Ἕλληνες (1.000.000)!
Τὰ γερµανικὰ στρατεύµατα
κατοχῆς ἄδειασαν ὅλες τὶς ἀποθῆκες
καὶ στὴν τελευταία γωνιὰ τῆς χῶρας.
Ἅρπαξαν ὅλα τὰ δηµητριακά, καπνό, σταφίδα, µπαµπάκι, λάδι, κάθε
λογῆς τρόφιµα καὶ ἀγαθά. Κατέστρεψαν ἀγροτικὰ µηχανήµατα καὶ
καλλιέργειες. Ἅρπαξαν τὸ 50% τῶν
µεγάλων ζώων, βόδια, γελάδια, ἄλογα, τὸ 30% τῶν µικρῶν, διέλυσαν
τὴν ἑλληνικὴ κτηνοτροφία. Κατέστρεψαν τὶς µεταλλευτικὲς ἐγκαταστάσεις, ἀνατίναξαν ὀρυχεῖα, ἀφάνισαν τὴν βιοµηχανία. Κατέστρεψαν τὸ 80% τῶν σιδηροτροχιῶν.
Γκρέµισαν γέφυρες, ἀνατίναξαν σταθµοὺς καὶ σήραγγες. Ἀπὸ τὶς 220 ἀτµοµηχανές τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόµων ἄφησαν πίσω τους φεύγοντας µόνο τὶς τριάντα τρεῖς (33). Ἀπὸ τὰ τριακόσια δώδεκα (312) ἐπιβατηγὰ βαγόνια "βούτηξαν" τὰ τριακόσια ἕξι! Ἄφησαν µόνο ἕξι (6)! Ἀπὸ τὰ 4.544 φορτηγὰ βαγόνια των
ἑλληνικῶν σιδηροδρόµων, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνάδελφοι, οἱ συµπατριῶτες, οἱ δάσκαλοι, οἱ ὁµοϊδεάτες τῆς
Μέρκελ, τοῦ Ρέσλερ, τοῦ Σρόιντερ
ἄφησαν πίσω τους ἑξήντα τρία (63)!
Οἱ Γερµανοὶ κατακτητὲς πῆραν τὸ
70% τῶν ἑλληνικῶν παντὸς εἴδους
αὐτοκινήτων καὶ κατέστρεψαν τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς χώρας. Οἱ Γερµανοὶ κατακτητές ισοπέδωσαν τελείως
ἑκατὸ χιλιάδες σπίτια (100.000) καὶ
µισογκρέµισαν ἄλλες πενήντα χιλιάδες (50.000). Κατέστρεψαν οι βάρβαροι Γερµαναράδες τὶς µεγαλύτερες
λιµενικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόµη καὶ τὴ διώρυγα τῆς Κο-

ρίνθου. Ἅρπαξαν οἱ βάνδαλοι τοῦ
Βερολίνου τὸ 73% τῶν πλοίων τῆς
ἐµπορικῆς καὶ ἐπιβατικῆς ναυτιλίας
τῆς χώρας. Σύµφωνα µὲ τὶς στατιστικὲς τοῦ ΟΗΕ, ἡ Γερµανία εἶχε ὑποστεῖ σὲ σχέση µὲ τὸ ἐτήσιο εἰσόδηµά
της ζηµιὲς ἀπὸ τὸν πόλεµο τῆς
τάξεως τοῦ 135% καὶ ἡ Ἑλλάδα τῆς
τάξεως τοῦ 170%. Ἡ κατεστραµµένη, δηλαδή, Γερµανία ἦταν σὲ πολὺ
καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα µόλις τελείωσε ὁ πόλεµος. Στὴ
διάσκεψη τῶν Παρισίων, ποὺ πραγµατοποιήθηκε ἀµέσως µετὰ τὸ τέλος
τοῦ πολέµου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
«νικητριῶν» χωρῶν ὑπολόγισαν καὶ
καθόρισαν τὸ ὕψος τῶν ζηµιῶν ποὺ
προκάλεσαν τὰ χιτλερικὰ στρατεύµατα κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα σὲ δεκατέσσερα δισεκατοµµύρια δολάρια, µὲ ἀγοραστικὴ ἀξία τοῦ 1938!
Αὐτὰ δὲν τὰ ἀπεφάσισε κάποιο
πρωτοδικείο Χαλκῖδος, κάποιο κακουργοδικεῖο Λαρίσης, κάποιο λαϊκὸ δικαστήριο Γρεβενῶν, ἀλλὰ τὸ
ἀνώτατο διεθνὲς νοµικὸ ὄργανο τοῦ
κόσµου, ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων,
ὅ,τι δηλαδὴ ἐπισηµότερο µποροῦσε
νὰ ὑπάρξει. Μὲ βάση, ἄλλωστε τὶς
ἀποφάσεις τῆς διεθνοῦς διάσκεψης
Παρισίων ἡ Γερµανία ἐξόφλησε τὶς
ὑποχρεώσεις της πρὸς ὅλες τὶς χῶρες
ποὺ κατέστρεψε, πλὴν τῆς Ἑλλάδος. Γιατί; Γιατί ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸν
πόλεµο µέχρι σήµερα, κυβερνήθηκε
ἀπὸ σάπιους, δειλοὺς καὶ προδότες.
Τρισεκατοµµύρια χρωστοῦν οἱ
«Οὗννοι», ἂν συνυπολογιστεῖ καὶ
τὸ «κατοχικό» δάνειο. Καὶ ἐπιτρέπεται ἡ σηµερινὴ Γερµανία, αὐτὴ
ποὺ κατέστρεψε ἀπ' ἄκρου εἰς
ἄκρον τὴν πατρίδα µας, δολοφονώντας καὶ τὸν ἀνθό της, νὰ εἶναι ἡ
πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης καὶ
ἡ Ἑλλάδα νὰ λιµοκτονεῖ καὶ νὰ
ἐκλιπαρεῖ; Ἡ ἀπάντηση, ξαναλέω,

στὴν Καισαριανὴ στὴν πιλοτὴ τῆς
πολυκατοικίας τους; Οὐδείς, γνωρίζει τί ἀπέγιναν, διότι ὑπάρχει ∆ΙΑΤΑΓΗ ΑΝΩΘΕΝ νὰ µὴν ἀσχολοῦνται τὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ νὰ µὴ φουντώσει ὁ διπλασιασµὸς στὰ ποσοστὰ
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Οἱ φῆµες ὀργιάζουν στὸ ∆ιαδίκτυο, ἀλλὰ ἐπίσηµη
ἀνακοίνωση τῆς Ἀστυνοµίας ἢ τοῦ
Νοσοκοµείου δὲν ὑπάρχει. Ἀπὸ πληροφορίες τοῦ φιλικοῦ περιβάλλοντος τῆς παθούσας οἰκογένειας ἀποκαλύφθηκε τελικὰ ὅτι εἶχε πεθάνει
ὁ δεύτερος ἀδελφὸς ποὺ πῆγε νὰ
σώσει τὸν πρῶτο, ἐνῶ ἡ µητέρα χαροπαλεύει ἀκόµη στὴν ἐντατική, µετὰ τὸ ἐγκεφαλικὸ ποὺ ἔπαθε, ὅταν
ἔµαθε γιὰ τὰ παιδιά της. Ὁ πρῶτος
ἀδελφὸς ποὺ κατέβηκε νὰ ἐλέγξει
τὸν συναγερµὸ τοῦ Ι.Χ. ποῦ προσπάθησαν νὰ κλέψουν οἱ λαθροµετανάστες ἔζησε τελικά, ἀλλὰ θὰ κάνει µῆνες νὰ συνέλθει ἀπὸ τὰ βαριά
του τραύµατα. Ἡ οἰκογένεια κατάστράφηκε, ἀλλὰ (κατὰ τὴν ἰδεολογία ποὺ ἐπικρατεῖ) καθόλου δὲν
πειράζει γιατί ἤσαν Ἕλληνες. Ἀπὸ
τὴν ἄλλη, ἀκούγεται ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἑτοιµάζεται νὰ δώσει
καλὴ σύνταξη στὴν πολωνῆ µὲ τὰ
δίδυµα. Πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ µὴν µᾶς
ποῦν Ρατσιστές. Γιατί δυὸ µέτρα
καὶ δυὸ σταθµά; Εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν Ἀριστερῶν «Ἀνθρωπιστῶν»
καὶ τῶν Συριζαίων Θεολόγων ποὺ
λυµαίνονται τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία.

θήνα, τὸν ρώτησε µὲ τὴ σειρά του,
ἂν γνώριζε τὸν Γέροντα Πορφύριο.
Ὁ ἐπισκέπτης τοῦ ἀπάντησε κατάφατικὰ καὶ τότε ὁ µοναχὸς τοῦ εἶπε:
- Γιατί ἔκανες λοιπὸν τόσο κόπο
νὰ ἔρθεις ὡς ἐδῶ, ἀφοῦ καὶ ἐκεῖ, διὰ
τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, µιλάει ὁ
Θεός.
- Πάτερ, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος,
πῆγα στὸν Γέροντα Πορφύριο καί,
ὅταν µπῆκα στὸ κελλί του, τὸν εἶδα
ξαπλωµένο καὶ ἄρρωστο στὸ κρεβάτι του. Τοῦ εἶπα ὅτι ἔχω ἕνα πρόβληµα καὶ ὅτι εἶχα πάει νὰ τὸν συµβουλευτῶ, γιὰ νὰ µοῦ πεῖ τί νὰ κάνω. Τότε ὁ Γέροντας ἔκανε τὸ ἑξῆς:
Μέσα στὸ κελλὶ του εἶχε ἕνα παπαγάλο, ὁ ὁποῖος πετοῦσε ἀπὸ ἔπιπλο
σὲ ἔπιπλο. Ἔκανε µιὰ κίνηση µὲ τὸ
χέρι του καὶ διέταξε τὸ πουλὶ νὰ
µπεῖ στὸ κλουβί του. Πράγµατι ὁ
παπαγάλος µπῆκε µέσα στὸ κλουβὶ
καὶ µᾶς κοιτοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ. Ὁ Γέροντας Πορφύριος γύρισε τότε πρὸς
τὸ µέρος µου καὶ µὲ τόνο κάπως αὐστηρὸ στὴ φωνή του µοῦ εἶπε:
- Εἶδες, παιδάκι µου; Ὁ παπαγάλος, ὅταν τοῦ εἶπα νὰ µπεῖ στὸ
κλουβί, ἔκανε ὑπακοὴ καὶ µπῆκε.
Ἐσὺ ὅµως δὲν ἔχεις διάθεση νὰ ὑπακούσεις σὲ ὅ,τι σοῦ πῶ, γι’ αὐτὸ κι’
ἐγὼ δὲν µπορῶ νὰ σοῦ πῶ τίποτε ἀπολύτως.
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΚΟΗ
Κάποιος ἐπισκέπτης ἔφτασε µία ἡµέρα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουµουσίου καὶ ζητοῦσε νὰ µάθει, πῶς
µπορεῖ νὰ συναντήσει τὸν Γέροντα
Παΐσιο. Ὁ µοναχός, ποὺ εἶχε τὸ διακόνηµα τοῦ πορτάρη, µαθαίνοντας
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἀ-

Λέγε ἀδελφέ µου µὲ τὰ χείλη καὶ
τὴν καρδία σου συνεχῶς τὰ σωτήρια αὐτὰ λόγια, διότι φωτίζουν τὸν
νοῦν, γαληνεύουν τὴν καρδίαν, καιουν τὴν ἁµαρτίαν, µαστίζουν καὶ
ἐκδιώκουν τοὺς δαίµονες.
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ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Μὲ ὀνοµάζετε ΚΥΡΙΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ὑπακούετε.
Μὲ ὀνοµάζετε Ο∆ΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἀκολουθεῖτε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΖΩΗΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἐπιθυµεῖτε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΣΟΦΙΑ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ συµβουλεύεσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΑΛΗΘΕΙΑ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ πιστεύετε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ ἐµπιστεύεσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ∆ΙΚΑΙΟΝ.
ἀλλὰ δὲν Μὲ φοβεῖσθε.
Μὲ ὀνοµάζετε ΠΑΤΕΡΑ.
ἀλλὰ δὲν γίνεσθε παιδιά Μου.
Μὲ ὀνοµάζετε ΣΩΤΗΡΑ.
ἀλλὰ δὲν θέλετε τὴν Σωτηρία
σας.

(αρ. φυλλ. 41)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα
µας. Ἂς ἀναρτήσουµε τὴν Ἑλληνικὴ Σηµαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψηλότερο µέρος τοῦ σπιτιοῦ µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

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 ιαί ο Ἐνη µερωτ ικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ!...
Γράφω µὲ ὀργή, γιατί «οἱ µὴ ὀργιζότυφεκίσθηκαν τριάντα ὀκτὼ χιλιάµενοι, ἐφ' οἲς δεῖ, ἠλίθιοι δοκοῦντες
δες ἐννιακόσιοι ἑξήντα Ἕλληνες
εἶναι», ὅσοι δὲν ὀργίζονται γι'αὐτὰ
(38.960)! Σκοτώθηκαν ἀπὸ σφαῖρες
ποὺ πρέπει εἶναι ἠλίθιοι, ὁρίζει ὁ Ἀ«ἀδέσποτες» καὶ ἄλλα στρατιωτιριστοτέλης. Ποιές χῶρες σήµερα ποκῆς φύσεως «ἀτυχήµατα» δώδεκα
δοπατοῦνται, λεηλατοῦνται καὶ διχιλιάδες ἑκατὸν τρεῖς (12.103). Σκοώκονται; Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Ἰταλία,
τώθηκαν σὲ µάχες ἑβδοµήντα χιλιάδες (70.000). Πέθαναν ἀπὸ πείνα σ'
Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία. Ἡ Ἱὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα περίπου ἐξασπανία στὸν ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ἀφοῦ ὁ Φράνκο εἶχε χρησικόσιες χιλιάδες (600.000), ἰδίως νέοι!
µοποιήσει τὰ γερµανικὰ «στοῦκας»,
Πέθαναν προτοῦ γεννηθοῦν, κατὰ
γιὰ νὰ καταστρέψει τὴν «Γκουέρνιτὴ γέννα ἢ ἀµέσως µετά τριακόσιες
κα» καὶ τοὺς µαχιλιάδες παιδιὰ
χητὲς τῆς ἐλευθεἀπ ὸ τὴν ἀσιτία
ρίας, παρέµεινε
καὶ τὶς κακουχίεὐνοϊκῶς οὐδέτεες τῶν µανάδων
ρη. Ἡ Πορτογατους, δηλαδὴ µία
λία τὸ ἴδιο. Ἡ Ἰὁλόκληρη γενιὰ
ταλία µέχρι ἑνὸς
(300.000). Θανασηµείου ἦταν συτώθηκαν µὲ τρόνοδοιπόρος. Ἡ
πο οἰκτρὸ σαράἸρλανδία δὲν
ντα πέντε χιλιάδες Ἕλληνες στὰ γερµανικὰ στραγνώρισε τὴν Κατοχὴ τῶν κτηνανθρώπων. Ἐµεῖς ὅµως; Τὸν Ὀκτώβριο
τόπεδα συγκέντρωσης. Σαράντα πέτοῦ 1944 οἱ Γερµανοὶ ἐγκαταλείντε χιλιάδες ἄνθρωποι, γιὰ τοὺς ὁπουν τὴν Ἀθήνα, σπεύδουν νὰ ξαποίους δὲν µίλησε κανεὶς ποτέ, ἀναχωθοῦν τροµαγµένοι, µατωµένοι
φοῦ ἦταν Ἕλληνες, δηλαδὴ ὄντα
ὡς τὸ λαιµὸ µὲ αἷµα ἑλληνικό, νὰ
δευτέρας ἐπιλογῆς (45.000). Πέθαξανακρυφτοῦν στὶς µαῦρες φωλιές
ναν µε τρόπο οἰκτρὸ ἐπίσης ἐξῆντα
τους. Νὰ δοῦµε τί ἀφήνουν πίσω
χιλιάδες Ἕλληνες, Ἑβραῖοι τὸ θρήτους... Στὴν διάρκεια τῆς γερµανισκευµα, γιὰ τοὺς ὁποίους µίλησαν
κῆς κατοχῆς, ποὺ κράτησε σαράντα
οἱ πάντες (60.000). Φυλακίστηκαν
στοὺς σαράντα δυὸ µῆνες κατοχῆς
δύο µῆνες, πέρασαν ἀπὸ τὰ γερµαδιακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες, ἐκ τῶν
νικὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσµατα καὶ
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