ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
«Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ∆ΙΟΤΙ
ΚΑΤΕΧΡΑΣΘΗ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ,
∆ΙΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΘΑ∆ΕΙΑ ΩΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΩΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΡΧΙΑ ΩΣ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ.»

ους καὶ παράνοµους. Κάθε τόσο
γυναῖκες ἑτοιµόγεννες, Τουρκάλες,
µεταφέρονται ἀπὸ διαφορετικὰ µερη τῆς Τουρκίας στὴ Θράκη γιὰ νὰ
γεννήσουν ἐκεῖ. Μετὰ τὴν γέννηση
τοῦ παιδιοῦ τους, τὶς µετφέρουν πίσω στὰ σπίτια τους, στὰ χωριά, µαζὶ µὲ τὰ παιδιὰ τὰ νεογέννητα, ποὺ
ἔχουν δηλωθεῖ µὲ τόπο γεννήσεως
τὴ Θράκη. Ἔτσι, αὔριο, δηλαδὴ σὲ
5, 10, ἢ 20 χρόνια, ἡ Τουρκία θὰ πεῖ:
Ἡ Θράκη εἶναι τουρκική. Μὲ τὸ
κόλπο τῶν φυτεµένων γεννήσεων.
(Ἐφηµερίδα Κυριακάτικη ∆ηµοκρατία 23-11-2014, σελὶς 45)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Ἡ Τουρκία βλέπει τὴν Ἑλληνικὴ
Θράκη σὰν φροῦτο ποὺ τῆς ἀνήκει.
Καὶ ὄχι µόνο τὴ βλέπει, ἀλλὰ σχεδιάζει καὶ ἐφαρµόζει σχέδια γιὰ νὰ
τὴν ἀποκτήσει, µὲ τρόπους ὑπόγειΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Θὰ τελεσθῆ 7.30 – 10.30 π.µ.

ΝΗΣΤΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία:
7.30 – 10.15 π.µ.

Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν
Χριστουγέννων ἕως καὶ τὶς
24 ∆εκεµβρίου.
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά,
γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι ἐκτὸς
Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς µέχρι τὶς 17 ∆εκεµβρίου. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν
τρῶµε οὔτε λάδι.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
4.00 – 5.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 63)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2014

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Ὁ φίλος µου ὁ Ζαχάρης, 31 χρονῶν,
εἶναι νεφροπαθὴς καὶ κάνει αἱµοκάθαρση. Μιὰ µέρα ἔκανε ἕνα χειρουργεῖο στὸ χέρι του γιὰ νὰ τοῦ ἀλλάξουν ἕνα κοµµάτι τοῦ µοσχεύµατος. Ναὶ µὲν ἡ ἐγχείριση πέτυχε, ἀλλὰ τὸ χέρι του τὴν ἑπόµενη µέρα εἶχε ἕνα αἱµάτωµα καὶ ξαναεγχειρίστηκε. Ἐκεῖ διαπιστώσανε οἱ γιατροὶ ὅτι ἔχει χαµηλὰ αἰµοπετάλια καὶ µεγάλη
σπλήνα. Καὶ ἔτσι ἀποφάσισαν νὰ τοῦ κάνουν
µυελόγραµµα, γιατί φοβήθηκαν ὅτι ἔχει λέµφωµα. Τότε, ἐγώ, γιὰ
πρώτη φορὰ προσευχήθηκα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ ζήτησα ἕνα
σηµάδι ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε
καλά. Καὶ Ἐκεῖνος φανερώθηκε στὸν ὕπνο
µου. Εἶδα τὴν ε ἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ
Ἐκεῖνος νὰ στέκεται
πιὸ ψηλὰ ἀπ’ τὴν Ἁγία Εἰρήνη καὶ
τὸν Ἅγιο Νικόλαο. Σὲ καµµιὰ ἀπ’
τὶς εἰκόνες ποὺ εἶχα δεῖ παλιὰ δὲν
στεκόταν πιὸ ψηλὰ ἀπ’ τοὺς δυὸ
ἄλλους Ἁγίους καὶ ἀναρωτήθηκα
ἂν ὄντως ὑπάρχει τέτοια εἰκόνα.
Καὶ δίπλα στὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα
ἔγραφε «Ἄνω Σούλι». ∆ὲν ἤξερα ἂν
ὑπάρχει κὰν αὐτὸ τὸ µέρος. Καὶ ἔ-
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ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
τσι ἦρθα ἀπ’ τὴν Κρήτη καὶ ἤθελα
νὰ πάω στὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ καὶ κάτι
µέσα µου µοῦ’ λεγε «ρώτα τὸν ὁδηγό» (τοῦ λεωφορείου) γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει Ἄγ. Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι.
Καὶ πρὸ ἐκπλήξεώς µοῦ εἶπε ὅτι ναί,
ὑπάρχει καὶ µὲ ἄφησε στὴ στάση.
Ἐκεῖ, ἀκολουθώντας τὶς πινακίδες
ἔφτασα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶδα
τὴν εἰκόνα ποὺ ’χα δεῖ
στὸν ὕπνο µου καὶ πλέον πείστηκα ὅτι ὁ Ἅγιός µου φανερώθηκε σὲ
µένα τὴν ἁµαρτωλὴ καὶ
ξέρω ὅτι ὅλα πλέον θὰ
πᾶν ε καλά. Σὲ εὐχαριστῶ Ἅγιέ µου Ραφαὴλ
καὶ βοήθησε σὲ παρακαλῶ ὅλους τους ἀνθρώπους ποὺ ’χουν ἀνάγκη τὴ βοήθειά σου.
Ἄννα Ν., φοιτήτρια
Ἡράκλειο Κρήτης,
Σεπτέµβριος τοῦ 2014
Σηµείωση: Ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ὅπως
εἶναι ἁγιογρα φηµένη εἰς τὸ Ἄνω
Σούλι τοῦ Μαραθῶνος δείχνει τὸν
τρόπο ποὺ φανερώθηκαν οἱ Ἅγιοι
στὸν τόπο αὐτό, ὑποδεικνύοντας
τὸν συγκεκριµένο βράχο ὅπου ἔπρεπε νὰ ἀνεγερθῆ ὁ Ἱερὸς Ναός Τους,
µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ στέκεται

πάνω στὸ βράχο καὶ τοὺς Ἁγίους
Νικόλαο καὶ Εἰρήνη µέσα σὲ κύκλο
ἀπὸ φῶς νὰ στέκονται πιὸ χαµηλά,
ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Στὴν Μυτιλήνη, ὅµως, στὴν
παραδοσιακὴ ἁγιογράφηση τῶν Ἁγίων, οἱ τρεῖς Ἅγιοι ἀναπαρίστανται δίπλα-δίπλα µὲ τὴν Ἅγια Εἰρηνούλα νὰ εἶναι στὴ µέση καὶ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ καὶ
Νικόλαος.

ποτε παρουσιάσθηκε ὁ ∆ιάβολος
στὸν Ἅγιο Μακάριο καὶ τοῦ εἶπε:
Ὅ,τι κάνεις, τὸ κάνω. Νηστεύεις;
Καὶ ἐγὼ δὲν τρώω ποτέ. Κάνεις ἀγρυπνίες; Κι’ ἐγὼ δὲν κοιµοῦµαι
ποτέ. Μόνο ἕνα πράγµα ποὺ κάνεις
ἐσύ, δὲν µπορῶ νὰ τὸ κάνω ἐγώ. Ἀπόρησε ὁ Ἅγιος καὶ µὲ ἀπορία ρώτησε. Ποιὸ πράγµα εἶναι αὐτὸ ποῦ
δὲν µπορεῖς νὰ τὸ κάνεις; Καὶ ὁ ∆ιάβολος ἀπάντησε: ∆ὲν µπορῶ νὰ ταπεινωθῶ. Ἔ, αὐτὸ τὸ ἴδιο, συµβαίνει καὶ µὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐξοµολογοῦνται. ∆ὲν µποροῦν νὰ ταπεινωθοῦν. Ὅλες οἱ ἄλλες προφάσεις
τους εἶναι παραµύθια. Καὶ ὅµως
πρέπει νὰ ἐξοµολογηθοῦν. Χωρὶς
ἐξοµολόγηση δὲν µποροῦν νὰ κοινωνήσουν. Παρὰ ταῦτα πολλοὶ πᾶνε καὶ κοινωνοῦν ἀνεξοµολόγητοι.
∆υστυχῶς πᾶνε! Κάνουν ὅµως µεγάλο κακὸ στὸν ἑαυτό τους. Χωρὶς
ἐξοµολόγηση οὐδεὶς πλησιάζει τὸ
Ἅγιον Ποτήριον.

ΠΩΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ;
«Πρέπει νὰ ἐξετάζει κανεὶς προσεκτικὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τότε νὰ
τρώει ἀπὸ τὸν ἄρτο καὶ νὰ πίνει ἀπὸ τὸ ποτήριο» (Ἅ΄ Κό ρ. 11,28).
Πρέπει νὰ κοινωνοῦµε. Ἂν δὲν κοινωνοῦµε, τότε δὲν εἴµαστε χριστιανοί. Τότε δὲν πρόκειται νὰ προκόψουµε στὴν πνευµατική, στὴν ἐνάρετη, στὴν χριστιανικὴ καὶ ἅγια
ζωή. Αὐτὸ εἶπε ὁ Κύριος «Ἐὰν δὲν
κοινωνεῖτε δὲν ἔχετε µέσα σας τὴ
ζωή». (Ἰωάν. 6.53) Καὶ ἂν δὲν προκόψουµε στὴν πνευµατικὴ ζωή, τότε
πῶς µποροῦµε νὰ ἐλπίζουµε στὴν
αἰώνια ζωή; Ὅταν κοινωνοῦµε, κοινωνοῦµε «εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ
εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἔτσι ὅπως µας
τὸ λέγει ὁ λειτουργὸς ἱερεὺς τὴ στιγµὴ πού µᾶς κοινωνεῖ. Πῶς πρέπει
νὰ κοινωνοῦµε; Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις. Τὸ πρῶτο καὶ κύριο εἶναι ἡ Ἱερὰ Ἐξοµολόγησις. Ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι
ποὺ σκοντάφτουν οἱ περισσότεροι.
∆ύσκολο πράγµα γι’ αὐτοὺς ἡ ἐξοµολόγησις. Συµφωνοῦν νὰ κοινωνοῦν, καὶ τὸ κάνουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ ἐξοµολογηθοῦν. Ἡ ἐξοµολόγηση
τοὺς φαίνεται βουνό. Τοὺς στεναχωρεῖ. Καὶ τοὺς στεναχωρεῖ, τὸ Μυστήριο αὐτό, γιατί προϋποθέτει ταπείνωση. Κι’ αὐτό, περισσότερο οἱ
ἄνδρες καὶ λιγότερο οἱ γυναῖκες,
δὲν µποροῦν νὰ ταπεινωθοῦν. Κά-

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ὁ Μέγας Βασίλειος σὲ ὁµιλία του
«Εἰς τὴν Ἑξαήµερον» συµβουλεύει
τοὺς νέους νὰ σέβονται τοὺς γεροντότερους χρησιµοποιώντας ἕνα παράδειγµα ἀπὸ τὴν φύση πολὺ διδακτικό, καὶ συγκεκριµένα ἀπὸ τὴν
ζωὴ τῶν πελαργῶν. Λέει λοιπόν:
«Ὅταν ὁ γέρος πελαργὸς χάσει τὰ
φτερά του, τὸν περιτριγυρίζουν οἱ
νεώτεροι πελαργοὶ καὶ τὸν θάλπουν
µὲ τὰ δικά τους φτερά· καὶ ὄχι µόνον τὸν τρέφουν ἄφθονα καὶ πλού-
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Χριστιανὲς νὰ φοροῦν σταυρό. Ἡ
ἴδια λέει ὅτι «ἀνακρίθηκε» καὶ «περιγελάστηκε» ἀπὸ διευθυντὲς τῆς
Qantas ἐπειδὴ φοροῦσε κολιὲ µὲ
σταυρὸ καὶ ὑποχρεώθηκε νὰ τὸ ἀφαιρέσει. Ἡ κ. Σαρικούδη πέρσι δέχθηκε νὰ παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς
ἀπὸ τὴν Qantas, ἀλλὰ τώρα προσέφυγε στὴν ὑπηρεσία Victorian Civil
and Administrative Tribunal κατηγορώντας τὴν ἀεροπορικὴ ἑταιρεία
γιὰ «θρησκευτικὴ διάκριση», ὅπως
ἔγραφε ἡ ἐφηµερίδα Herald Sun. Ἡ
κ. Σαρικούδη ζητᾶ νὰ ὑποχρεώσει
τὴν ἑταιρεία νὰ ἄρει τὶς «ἀπαγορεύσεις της» ὅσον ἀφορᾶ τὴν χρήση
θρησκευτικῶν συµβόλων. Ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας δήλωσε πὼς ἡ
Qantas δὲν ἀπαγορεύει στὸ προσωπικό της νὰ φορᾶ θρησκευτικὰ σύµβολα κάτω ἀπὸ τὴν στολή του, κάτι
ποὺ τὸ κάνουν ἑκατοντάδες µέλη
τοῦ προσωπικοῦ της ἑταιρείας.
(Πηγὴ ethnos.gr, 22-10-2014)
Σηµείωση: Ἀξίζουν συγχαρητήρια
στὴν γυναίκα αὐτὴ ποὺ ἀντέδρασε,
ὑπερασπίστηκε τὴν πίστη της καὶ
ἔκανε κάτι γιὰ νὰ ἀνατρέψει µία
ἀντιχριστιανικὴ µεθόδευση. Εἶναι
ἀξιέπαινη, διότι δὲν ἔµεινε ἀπαθής,
δὲν ἔµεινε στὸν σχολιασµὸ καὶ τὴ
λεκτικὴ καταδίκη τοῦ κακοῦ οὔτε
ἁπλὰ τὸ ἀνέχτηκε, ἀλλὰ χρησιµοποίησε τὰ νόµιµα µέσα ποὺ διέθετε
γιὰ νὰ ἀντιδράσει στὸ κακὸ καὶ νὰ
τὸ περιορίσει. Ὄχι µόνο τὸ κακὸ νὰ
διεκδικεῖ τὰ «δικαιώµατά του», ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔχουµε τὸ δίκιο µὲ τὸ
µέρος µας. Γιατί, ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος, πρέπει νὰ βάζουµε λιθαράκια στὸ οἰκοδόµηµα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ὅταν βλέπουµε
νὰ γκρεµίζεται καὶ ὄχι νὰ ἀδιαφοροῦµε. Ἂν νοµίµως ἀντιδρούσαµε ὅλοι καὶ διεκδικούσαµε τὰ ἠθικά,

θρησκευτικὰ καὶ πατριωτικά µας
δικαιώµατα δὲν θὰ τολµοῦσαν οἱ
ἐχθροὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου
νὰ κάνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνουν.
Καὶ οὔτε θὰ εἴχαµε φτάσει στὸ σηµεῖο κρίσεως καὶ παρακµῆς ποὺ ἔχουµε φτάσει καὶ ὡς Ἑλλάδα καὶ ὡς
ὑφήλιος. Ἡ δράση καὶ ἡ ἐπιτυχία
τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων
του βασίζεται στὴν ἀδιαφορία µας.
Ἂς ἀναλάβουµε, λοιπόν, ὁ καθένας
τὶς εὐθύνες ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν.
ΑΠΟ ΤΟ 1977
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΣΕ
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
∆εκαετίες πρὶν φώναζε ὁ Φλωρίνης
Καντιώτης, ποὺ ἔβλεπε τὴν κατάστροφὴ νὰ ἔρχεται. ∆ιαβά ζουµε
στὸν «Ταχυδρόµο» µὲ ἡµεροµηνία 5
Ὀκτωβρίου 1977 «Νὰ σταµατήσει ἡ
προσπάθεια ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος
στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινότητα ζητάει
ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης. Χαρακτηρίζει
τὴν Ε.Ο.Κ. φωλιὰ ἀντιχριστιανισµοῦ καὶ ὑποστηρίζει ὅτι θὰ µετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ διεθνὲς πορνεῖο. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης σὲ
µακρὸ ἄρθρο του, στὸ περιοδικό
του, γράφει ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι σὰν
ἕνα µεταξωτὸ σάκο ποὺ µοιάζει
ὄµορφος ἀπ’ ἔξω, ἀλλὰ µέσα του,
κρύβει κακὰ ποὺ προκαλοῦν ἀηδία
καὶ ἐµετό. Τὸ ἄρθρο του καταλήγει
«καλύτερα φτωχὸς µὲ τὸν Χριστὸ
στὸ πλευρό µας, παρὰ πλούσιος µὲ
τὸν διάβολο». Ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης τονίζει ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι τὸ
ἴδιο κακὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅσο τὸ
ΝΑΤΟ καὶ οἱ ἀµερικανικὲς βάσεις
καὶ θὰ σηµάνη γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν
εἰσβολὴ ἐραστῶν τοῦ κακοῦ, τυχοδιωκτῶν, ὑλιστῶν καὶ ἀθέων». Καὶ
πεῖτε µας σήµερα, σὲ τί ἔχει ἄδικο
καὶ τί ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶπε δὲν ἔγινε…
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ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ –
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Σὲ ἐπιστροφὴ στὴ Συµφωνία τῆς
Φε ρράρας – Φλωρεντίας καὶ στὴ ν
Ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν
Καθολικῶν θέλει νὰ προχωρήσει ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος σύµφωνα µὲ συνέντευξή
του στὴν αὐστριακὴ ἐφηµερίδα
«Κουρίρ» (Πηγή: defencenet.gr).
Πρωτοφανὴς δήλωση – ὁµολογία γιὰ ὀρθόδοξο Πατριάρχη!!
∆ὲν πρέπει νὰ ἔχει ξαναειπωθεῖ αὐτὸ ἐπισήµως τοὺς τελευταίους αἰῶνες. ∆ιότι, ἡ συµφωνία Φερράρας –
Φλωρεντίας εἶχε καταδικαστεῖ καὶ
ἀπορριφθεῖ σύσσωµα ἀπὸ τὸν πιστὸ κλῆρο καὶ λαὸ τῆς Ἀνατολῆς ὡς
ἄκρως προδοτικὴ καὶ ὑποδουλωτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν παπισµό.
Καὶ οἱ ὑπογράψαντες αὐτὴν ὁµολογοῦσαν ὅτι ἀπὸ φόβο πρὸς τοὺς
Φράγκους τὴν ὑπέγραψαν καὶ ὅτι
ἔπρεπε «νὰ τοὺς κοβόταν τὸ χέρι»
κλπ. Ἀλλὰ καὶ πλειάδα Πατριαρχικῶν Συνόδων καὶ Ἁγίων τὴν κατεδίκασαν ὡς ψευδοσύνοδο, πλήρως
ἀπαξιωτικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Κι’
ὅµως ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος τολµᾶ νὰ ξεστοµίσει ὅτι πρέπει
αὐτὴ ἡ συµφωνία νὰ εἶναι πρότυπο.
Συνεχίζει, µάλιστα, λέγοντας ὅτι «ὁ
ἐπίσηµος θεολογικὸς διάλογος ἀνάµεσα στὶς Ἐκκλησίες βοήθησε νὰ
ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων».
Παναγιώτατε, ἐφόσον βλέπουµε ὅτι οἱ παπικοὶ ∆ΕΝ ἄλλαξαν
τὶς ἀπόψεις τους µὲ τοὺς διαλόγους,
ἄρα, προφανῶς, ἐσεῖς µεταβάλλατε
τὶς δικές σας καὶ πλέον συµφωνεῖτε
µὲ τὶς ἀπόψεις τῶν παπικῶν. Πιστεύετε, λοιπόν, καὶ σεῖς ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα εἶναι κατώτερο στὸν

τρόπο ὑπάρξεως ἀπὸ τὸν Πατέρα
καὶ τὸν Υἱό; Πιστεύετε στὸν Θεὸ τιµωρὸ καὶ στὸν ξερὸ ὀρθολογισµὸ δικανισµὸ τῆς παπικῆς θεολογίας;
Πιστεῦτε ὅτι ὁ πάπας εἶναι ἀλάθητος; Πιστεύετε ὅτι εἶναι ὁ ὑπέρτατος
ἄρχων καὶ ἀπόλυτος κυριάρχης τῆς
Ἐκκλησίας καὶ µόνος ἐπὶ τῆς γῆς
ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ καὶ πηγὴ πάσης χάριτος; Πιστεύετε στὴν
κοσµικὴ – κρατικὴ ἐξουσία τοῦ πάπα; Πιστεύετε στὸ καθαρτήριο πῦρ,
τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὰ συγχωροχάρτια; Πιστεύετε στὴν ὑποχρεωτικὴ ἀγαµία τῶν παπικῶν κληρικῶν
ποὺ τοὺς ὁδήγησε διαχρονικὰ σὲ
παιδεραστίες καὶ ἀκολασίες; Ἢ µήπως πιστεύετε στὶς λειτουργικὲς µεταρρυθµίσεις τῶν παπικῶν ποὺ κάνουν τὴ Θεία Λειτουργία στούντιο
θεατρικῶν παραστάσεων, ὀργάνων
καὶ χορῶν, καὶ ὅ,τι ἄλλο φανταστεῖ
ὁ ἑκάστοτε «ἱερέας» τους;
Ὁ Ἄγ. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ὁ Ἄγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ
Ἄγ. Νεκτάριος καὶ οἱ ὑπόλοιποι
Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µᾶλλον δὲν εἶχαν τὴν δική σας «εὐρύτητα πνεύµατος»…

σια, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόµη θελήσει
νὰ πετάξει, τὸν βοηθοῦν ὅσο εἶναι
δυνατόν, πετώντας δίπλα του µὲ µία
καταπληκτικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη».
Αὐτὸ –συνεχίζει ὁ Μ. Βασίλειος–
προξενεῖ σὲ ὅλους µεγάλη ἐντύπωση
καὶ γι’ αὐτὸ τὴν ἀνταπόδοση τῶν
εὐεργεσιῶν, ὅπως συµβαίνει στοὺς
πελαργούς, τὴν ὀνοµάζουν µερικοὶ
«ἀντιπελάργωση». Καὶ καταλήγει ὁ
Ἅγιος: «Ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς πελαργοὺς ποὺ γέρασαν θὰ ἦταν ἀρκετὴ ὡς παράδειγµα γιὰ τοὺς νεωτέρους, γιὰ νὰ τοὺς καταστήσει ἱκανοὺς νὰ σέβονται τοὺς γονεῖς τους,
µὰ καὶ τοὺς γεροντότερους γενικότερα».
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ!!

Ὅταν ἡ Παναγία µας, µὲ τὸν Ἅγιο
Ἰωσὴφ καὶ τὸν µικρὸ Ἰησοῦ ἀνέβαιναν στὰ Ἱεροσόλυµα ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, πέρασαν καὶ ἀπὸ τὴν Βηθλεέµ, ἀπὸ ὅπου
καταγόταν ὁ Ἰωσήφ, γιὰ νὰ συναντήσουν κάποιους συγγενεῖς του.
Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη συνάντησαν
ἕνα χωρικό, ὁ ὁποῖος ἁλώνιζε ρεβίθια. Ὅπως λέει ἡ παράδοση, τὰ
ζῶα, ὅταν ἔβλεπαν τὴν Κυρία Θεοτόκον µὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά
της, ἔµεναν ἀκίνητα µέχρι νὰ περάσουν. Ἔτσι καὶ τὰ ἄλογα, ποὺ βοηθοῦσαν τὸν χωρικὸ στὸ ἁλώνισµα,
µόλις εἶδαν τὴν Παναγία µας καὶ

∆ιηγεῖται ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι µας ἕνας
Προτεστάντης πάστορας. Ὅταν µὲ
ἐνηµέρωσαν ὅτι
αὐτὸς ὁ κύριος εἶναι ἱερέας τῶν
προτεσταντῶν, τὸν
Ὁ Γέρων Ἰάκωβος
πλησιάσαµε καὶ
τὸν ξεναγήσα µε στὸ Μοναστήρι
µας. Μετά, εἶπα νὰ ἑτοιµάσουν γιὰ
τὸν ἄνθρωπο φαγητό… Ἐγὼ δὲν κάθησα µαζί του στὸ τραπέζι, ἀλλὰ
ἀποσύρθηκα στὸ κελλί µου. ∆ιότι
αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ τάξις. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπαγορεύουν τὴ συµπροσευχὴ ποὺ προηγεῖται τῆς κοινῆς τραπέζης.
Σὲ ἄλλη περίπτωση ἐπισκέφθηκαν τὸ Μοναστήρι δυὸ Ἁγιορεῖτες Ἱεροµόναχοι καὶ µία ἡλικιωµένη
κυρία καθολική, ρωσικῆς καταγωγῆς, ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ γίνει
Ὀρθόδοξη. Ὅταν στὸν Γέροντα

Ἡ Γεωργία Σαρικούδη ἀπὸ τὴ Μελβούρνη ποὺ δηλώνει Χριστιανὴ Ὀρθόδοξη, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Qantas
ἄλλαξε πέρσι τὸν κώδικα γιὰ τὶς ἐνδυµασίες τοῦ προσωπικοῦ της καὶ
ἐνῶ ἐπιτρέπει σὲ Μουσουλµάνες νὰ
φοροῦν κασκόλ, ἀπαγορεύει στὶς
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τὸν Ἰησοῦ, σταµάτησαν νὰ δουλεύουν καὶ ἔµειναν ἀκίνητα. Ἡ Παναγία µας, χαιρέτησε τὸν χωρικὸ καὶ
τὸν ρώτησε, τί ἁλωνίζει. Θυµωµένος
ἐκεῖνος ποὺ τὰ ζῶα του εἶχαν σταµατήσει νὰ δουλεύουν, ἀπάντησε ἀπότοµα. Πέτρες ἁλωνίζω. Μόλις εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, τὰ ρεβίθια ἔγιναν
πέτρες καὶ ἐκεῖ βρίσκονται µέχρι
σήµερα. Πραγµατικά, τὸ ἁλώνι µὲ
τὰ πέτρινα ρεβίθια σώζεται ἀνέπαφο µέχρι σήµερα καὶ µπορεῖ νὰ τὸ
δεῖ κάποιος στὸ δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ
ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴµ στὴ Βηθλεέµ.
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ρία ἀκούσαµε ἀπὸ κάποια ὀργάνωση. Οὔτε µία φωνὴ συµπαράστασης
στὰ φρικτὰ θύµατα τῶν «πολεµιστῶν τοῦ Ἀλλάχ». Ἀντίθετα µᾶς ἔχουν συνηθίσει κάθε λίγο καὶ λιγάκι νὰ «τὰ κάνουν λίµπα», ὅπου γῆς,
ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθοῦν
τὸν λεσβιασµὸ ἢ τὸ «δικαίωµα» τῶν
γυναικῶν στὴν ἔκτρωση! Ἀποῦσες
εἶναι ἐπίσης τελευταῖα καὶ οἱ ὀργισµένες ἀκτιβίστριες Femen, οἱ ὁποῖες «τσιτσιδώνονται» καὶ τὰ «σπάνε» ἐνώπιον τῶν «µεγάλων» τῆς Γῆς,
ὅταν νοµίζουν ὅτι «ἀδικοῦνται» οἱ
γυναῖκες. Φαίνεται πὼς οἱ δυστυχισµένες γυναῖκες – φρικτὰ θύµατα
τοῦ ἰσλαµικοῦ φανατισµοῦ δὲ συγκινοῦν οὔτε τὶς φεµινίστριες οὔτε
τὶς femen. Αὐτὲς «συγκινοῦνται»
µόνο ὅταν διαπιστώνουν ὅτι οἱ γυναῖκες κωλύονται νὰ διαπράξουν
τὴν ἁµαρτία. Οἱ δεινοπαθοῦσες γυναῖκες τῆς Μ. Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τυχαίνει νὰ εἶναι Χριστιανὲς καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πίστη
τους καὶ τὴν τιµή τους, κι’ αὐτὸ εἶναι µεγάλο «µειονέκτηµα», γιὰ νὰ
τύχουν τῆς συµπαραστάσεως τῶν
ὡς ἄνω εἰρηµένων ὀργισµένων «κυριῶν». Ἰδοὺ λοιπόν, ἀγαπητοί µας
ἀναγνῶστες, µία τρανὴ ἀπόδειξη
αὐτῶν, ποὺ φωνάζουµε χρόνια: ὅτι
(καί) ὁ φεµινισµὸς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ
πάµπολα ἐργαλεῖα τῶν νεοεποχιτῶν
γιὰ τὴν χειραγώγηση τῶν γυναικῶν!

ἀναφέρθηκε ὅτι κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὰ ἄτοµα
αὐτὰ εἶναι ἀρκετὸ τὸ µυστήριο τοῦ
Χρίσµατος, χωρὶς τὸ Βάπτισµα, ὁ
Γέροντας εἶπε: ∆ὲν γνωρίζω τί ἀποφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐκεῖνο ποὺ
γνωρίζω εἶναι ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο λέει
«Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεῖς σωθήσεται». Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται
κανονικὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσµατος καὶ τοῦ Χρίσµατος.
Καὶ σὲ ἕνα τρίτο περιστατ ικὸ ἑν ὸς Καθολικοῦ, ποὺ θέλησε
νὰ βαπτισθεῖ, ἀφοῦ ὁ Γέροντας τὸν
προέτρεψε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἐπίσκοπό της περιοχῆς του, ὅταν ἐπέστρεψε µὲ τὴ σύσταση ὅτι δὲν χρειάζεται βάπτισµα ἀλλὰ µόνο χρίσµα… Χωρὶς νὰ σχολιάσει τὴν παραπάνω ἀντιµετώπιση, ἔφερε µία
µεγάλη κολυµβήθρα στὸ Μοναστήρι
καί, βοηθούµενος ἀπὸ ἕνα ἀρχιµανδρίτη, πνευµατικό του τέκνο βάπτισε κανονικὰ τὸν ἐν λόγῳ ἄνθρωπο
στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπου. Πηγή: Ἀρχιµ. Ἰωάννη Κωστῶφ «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ,
ὄχι νὰ ἐκτρέφουµε, ἀλλὰ νὰ ἐκτρέπουµε τὴν αἴρεσι», σελ. 55-56.
∆ΙΑΤΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑΙ;
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ ὅπου
γῆς φεµινίστριες
«κατάπια ν τὴ
γλώσσα» τους
τελ ευταῖα. Τὸ
ἀνείπωτο δράµα τῶν πολλῶν
χιλιάδων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες βιάζονται, ἀκρωτηριάζονται καὶ πωλοῦνται ὡς σκλάβες ἀπὸ τοὺς µουσουλµάνους τζιχαντιστὲς στὸ µαρτυρικὸ
Ἰρὰκ καὶ ἀλλαχοῦ, τὶς ἀφήνει παγερὰ ἀδιάφορες! Οὔτε µία διαµαρτυ-

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙ∆ΗΣΙΑ
Ὁ Μέγας Ναπολέων συνήθιζε µερικὲς φορὲς νὰ κάνει αἰφνιδιαστικὰ
µόνος του ἑφόδους, γιὰ νὰ διαπιστώνει κατὰ πόσον ὁ στρατιώτης
σκοπὸς παρέµενε ἄγρυπνος στὴ
σκοπιά του. Συνέβαινε κάποτε νὰ
βρίσκει τὸν σκοπὸ νὰ κοιµᾶται! ∆ιακριτικὰ ἔπαιρνε τὸ ὅπλο καὶ φύλαγε σκοπός, µέχρι νὰ ξυπνήσει ὁ
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στρατιώτης. Ὅταν αὐτὸς ξυπνοῦσε
καὶ ἔβλεπε τὸν στρατηγὸ νὰ φυλάει
σκοπός, σαστισµένος καὶ φοβισµένος περίµενε νὰ ἐπακολουθήσει βαρύτατη τιµωρία. Ὁ Μέγας Ναπολέων ἔδινε σιωπηλὸς τὸ ὅπλο στὸν
στρατιώτη γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο
του. Ὁ καλύτερος τρόπος νὰ διορθώσεις τὸ λάθος τοῦ ἄλλου εἶναι νὰ
τὸ κάνεις ἐσὺ ἁπλὰ καὶ ἀθόρυβα
αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνος παρέλειψε.

λαός: Παναγιώτατε, γιατί συµπροσεύχεσθε µὲ τοὺς αἱρετικούς; Ἀπαντᾶ ὁ Πατριάρχης: «Μὴ φοβάστε
παιδιά µου, οὐδένα κίνδυνο διατρέχετε». «Γιατί ἀνταλάσσετε κοράνια,
Παναγιώτατε;». Ἀπαντᾶ ὁ Πατριάρχης: «Οὐδέποτε προδώσαµε τὴν
Ὀρθοδοξία … Οὐδένα κίνδυνο διατρέχετε». Σήµερα, Παναγιώτατε
συλλειτουργήσατε µὲ τὸν πὰπα,
καὶ προφανῶς θὰ µᾶς πεῖτε τὸ ἴδιο:
«Οὐδένα κίνδυνο διατρέχουµε». Μεθαύριο, θὰ κοινωνήσετε ἀπὸ τὸ ἴδιο
ποτήριο µὲ τὸν πάπα καὶ τότε, ἀφοῦ
θὰ τὰ ἔχετε ἰσοπεδώσει ὅλα, τί θὰ
µᾶς πεῖτε; Προφανῶς, θὰ µᾶς πεῖτε:
«Ἄχ, παιδί µου, τώρα σὲ ἔχασα!!!»…
∆υστυχῶς, οὐδεὶς σεβασµὸς
πρὸς τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
οὔτε τὶς Ἱερὲς Συνόδους καὶ τοὺς
Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐπιβάλλουν ποινὴ καθαίρεσης γιὰ κληρικὸ ποὺ συµπροσεύχεται ἢ ἀκόµα
χειρότερα συλλειτουργεῖ µὲ αἱρετικούς. Οὐδεὶς σεβασµὸς πρὸς αὐτὸν
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέει:
«Στήκετε καὶ κρατῆτε τᾶς παραδόσεις». Οὐδεὶς σεβασµὸς πρὸς τὴν
Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς µας. Οὐδεὶς
σεβασµὸς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό
µας τὸν ὑβριζόµενο – βλασφηµούµενο ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν αἱρετικῶν
καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων, τοὺς ὁποίους ἐναγκαλίζεται ὁ Οἴκ. Πατριάρχης καὶ τοὺς ἀποκαλεῖ «ἁγιώτατους» καὶ «ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ».
Φταῖνε µετὰ Μητροπολίτες,
κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ποὺ συνυπογράφουν καὶ συγκεντρώνουν ὑπογραφὲς κατὰ τῶν κινήσεων καὶ τῶν
«πιστεύω» τοῦ Πατριάρχη; Ἢ µήπως εἶναι ἄδικη ἡ κρίση στὸ κείµενο
τῆς ἐπιστολῆς αὐτῶν ὡς ἐπαινετῆς
τῆς διακοπῆς τοῦ µνηµοσύνου τοῦ
Πατριάρχη ὡς ἀντίδρασης σὲ τέτοιου εἴδους παρεκτροπές;

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΧΤΑΠΟ∆ΙΟΥ

Καθόταν τὸ χταποδάκι µὲ τὴν µητέρα του τὴν χταπόδα στὸν πάτο τῆς
θάλασσας. Κάποια στιγµὴ τὸ χτ αποδάκι πιάστηκε στὸ ἀγκίστρι τοῦ
ψαρὰ καὶ ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει πρὸς
τὰ πάνω. – «Μὲ πιάσανε µάνα!» φωνάζει τὸ χταποδάκι στὴ µάνα του. –
«Μὴ φοβᾶσαι παιδί µου, οὐδένα
κίνδυνο διατρέχεις», τοῦ ἀποκρίνεται ἡ µάνα. Τὸ χταποδάκι φωνάζει
πάλι: – «Μὲ βγάλανε ἀπὸ τὸ νερὸ
µάνα!» – «Μὴ φοβᾶσαι παιδί µου,
οὐδένα κίνδυνο διατρέχεις», τοῦ ἀποκρίνεται πάλι ἡ µάνα. – «Μὲ κόβουνε µὲ τὸ µαχαίρι µάνα!» – Μὴ
φοβᾶσαι παιδί µου, οὐδένα κίνδυνο
διατρέχεις» – «Μὲ βάζουνε στὸ
τσουκάλι µάνα!» – «Μὴ φοβᾶσαι
παιδί µου, οὐδένα κίνδυνο διατρέχεις». – «Μὲ τρῶνε µάνα!» – «Ἄχ,
παιδί µου, τώρα σὲ ἔχασα!!!»
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συµβαίνει
µὲ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο. ∆ιαµαρτύρεται ὁ πιστὸς
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τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέει:
«Στήκετε καὶ κρατῆτε τᾶς παραδόσεις». Οὐδεὶς σεβασµὸς πρὸς τὴν
Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς µας. Οὐδεὶς
σεβασµὸς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό
µας τὸν ὑβριζόµενο – βλασφηµούµενο ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν αἱρετικῶν
καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων, τοὺς ὁποίους ἐναγκαλίζεται ὁ Οἴκ. Πατριάρχης καὶ τοὺς ἀποκαλεῖ «ἁγιώτατους» καὶ «ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ».
Φταῖνε µετὰ Μητροπολίτες,
κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ποὺ συνυπογράφουν καὶ συγκεντρώνουν ὑπογραφὲς κατὰ τῶν κινήσεων καὶ τῶν
«πιστεύω» τοῦ Πατριάρχη; Ἢ µήπως εἶναι ἄδικη ἡ κρίση στὸ κείµενο
τῆς ἐπιστολῆς αὐτῶν ὡς ἐπαινετῆς
τῆς διακοπῆς τοῦ µνηµοσύνου τοῦ
Πατριάρχη ὡς ἀντίδρασης σὲ τέτοιου εἴδους παρεκτροπές;

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΧΤΑΠΟ∆ΙΟΥ

Καθόταν τὸ χταποδάκι µὲ τὴν µητέρα του τὴν χταπόδα στὸν πάτο τῆς
θάλασσας. Κάποια στιγµὴ τὸ χταποδάκι πιάστηκε στὸ ἀγκίστρι τοῦ
ψαρὰ καὶ ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει πρὸς
τὰ πάνω. – «Μὲ πιάσανε µάνα!» φωνάζει τὸ χταποδάκι στὴ µάνα του. –
«Μὴ φοβᾶσαι παιδί µου, οὐδένα
κίνδυνο διατρέχεις», τοῦ ἀποκρίνεται ἡ µάνα. Τὸ χταποδάκι φωνάζει
πάλι: – «Μὲ βγάλανε ἀπὸ τὸ νερὸ
µάνα!» – «Μὴ φοβᾶσαι παιδί µου,
οὐδένα κίνδυνο διατρέχεις», τοῦ ἀποκρίνεται πάλι ἡ µάνα. – «Μὲ κόβουνε µὲ τὸ µαχαίρι µάνα!» – Μὴ
φοβᾶσαι παιδί µου, οὐδένα κίνδυνο
διατρέχεις» – «Μὲ βάζουνε στὸ
τσουκάλι µάνα!» – «Μὴ φοβᾶσαι
παιδί µου, οὐδένα κίνδυνο διατρέχεις». – «Μὲ τρῶνε µάνα!» – «Ἄχ,
παιδί µου, τώρα σὲ ἔχασα!!!»
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συµβαίνει
µὲ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο. ∆ιαµαρτύρεται ὁ πιστὸς
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ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ –
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Σὲ ἐπιστροφὴ στὴ Συµφωνία τῆς
Φε ρράρας – Φλωρεντίας καὶ στὴ ν
Ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν
Καθολικῶν θέλει νὰ προχωρήσει ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος σύµφωνα µὲ συνέντευξή
του στὴν αὐστριακὴ ἐφηµερίδα
«Κουρίρ» (Πηγή: defencenet.gr).
Πρωτοφανὴς δήλωση – ὁµολογία γιὰ ὀρθόδοξο Πατριάρχη!!
∆ὲν πρέπει νὰ ἔχει ξαναειπωθεῖ αὐτὸ ἐπισήµως τοὺς τελευταίους αἰῶνες. ∆ιότι, ἡ συµφωνία Φερράρας –
Φλωρεντίας εἶχε καταδικαστεῖ καὶ
ἀπορριφθεῖ σύσσωµα ἀπὸ τὸν πιστὸ κλῆρο καὶ λαὸ τῆς Ἀνατολῆς ὡς
ἄκρως προδοτικὴ καὶ ὑποδουλωτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν παπισµό.
Καὶ οἱ ὑπογράψαντες αὐτὴν ὁµολογοῦσαν ὅτι ἀπὸ φόβο πρὸς τοὺς
Φράγκους τὴν ὑπέγραψαν καὶ ὅτι
ἔπρεπε «νὰ τοὺς κοβόταν τὸ χέρι»
κλπ. Ἀλλὰ καὶ πλειάδα Πατριαρχικῶν Συνόδων καὶ Ἁγίων τὴν κατεδίκασαν ὡς ψευδοσύνοδο, πλήρως
ἀπαξιωτικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Κι’
ὅµως ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος τολµᾶ νὰ ξεστοµίσει ὅτι πρέπει
αὐτὴ ἡ συµφωνία νὰ εἶναι πρότυπο.
Συνεχίζει, µάλιστα, λέγοντας ὅτι «ὁ
ἐπίσηµος θεολογικὸς διάλογος ἀνάµεσα στὶς Ἐκκλησίες βοήθησε νὰ
ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων».
Παναγιώτατε, ἐφόσον βλέπουµε ὅτι οἱ παπικοὶ ∆ΕΝ ἄλλαξαν
τὶς ἀπόψεις τους µὲ τοὺς διαλόγους,
ἄρα, προφανῶς, ἐσεῖς µεταβάλλατε
τὶς δικές σας καὶ πλέον συµφωνεῖτε
µὲ τὶς ἀπόψεις τῶν παπικῶν. Πιστεύετε, λοιπόν, καὶ σεῖς ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα εἶναι κατώτερο στὸν

τρόπο ὑπάρξεως ἀπὸ τὸν Πατέρα
καὶ τὸν Υἱό; Πιστεύετε στὸν Θεὸ τιµωρὸ καὶ στὸν ξερὸ ὀρθολογισµὸ δικανισµὸ τῆς παπικῆς θεολογίας;
Πιστεῦτε ὅτι ὁ πάπας εἶναι ἀλάθητος; Πιστεύετε ὅτι εἶναι ὁ ὑπέρτατος
ἄρχων καὶ ἀπόλυτος κυριάρχης τῆς
Ἐκκλησίας καὶ µόνος ἐπὶ τῆς γῆς
ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ καὶ πηγὴ πάσης χάριτος; Πιστεύετε στὴν
κοσµικὴ – κρατικὴ ἐξουσία τοῦ πάπα; Πιστεύετε στὸ καθαρτήριο πῦρ,
τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὰ συγχωροχάρτια; Πιστεύετε στὴν ὑποχρεωτικὴ ἀγαµία τῶν παπικῶν κληρικῶν
ποὺ τοὺς ὁδήγησε διαχρονικὰ σὲ
παιδεραστίες καὶ ἀκολασίες; Ἢ µήπως πιστεύετε στὶς λειτουργικὲς µεταρρυθµίσεις τῶν παπικῶν ποὺ κάνουν τὴ Θεία Λειτουργία στούντιο
θεατρικῶν παραστάσεων, ὀργάνων
καὶ χορῶν, καὶ ὅ,τι ἄλλο φανταστεῖ
ὁ ἑκάστοτε «ἱερέας» τους;
Ὁ Ἄγ. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ὁ Ἄγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ
Ἄγ. Νεκτάριος καὶ οἱ ὑπόλοιποι
Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µᾶλλον δὲν εἶχαν τὴν δική σας «εὐρύτητα πνεύµατος»…

σια, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόµη θελήσει
νὰ πετάξει, τὸν βοηθοῦν ὅσο εἶναι
δυνατόν, πετώντας δίπλα του µὲ µία
καταπληκτικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη».
Αὐτὸ –συνεχίζει ὁ Μ. Βασίλειος–
προξενεῖ σὲ ὅλους µεγάλη ἐντύπωση
καὶ γι’ αὐτὸ τὴν ἀνταπόδοση τῶν
εὐεργεσιῶν, ὅπως συµβαίνει στοὺς
πελαργούς, τὴν ὀνοµάζουν µερικοὶ
«ἀντιπελάργωση». Καὶ καταλήγει ὁ
Ἅγιος: «Ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς πελαργοὺς ποὺ γέρασαν θὰ ἦταν ἀρκετὴ ὡς παράδειγµα γιὰ τοὺς νεωτέρους, γιὰ νὰ τοὺς καταστήσει ἱκανοὺς νὰ σέβονται τοὺς γονεῖς τους,
µὰ καὶ τοὺς γεροντότερους γενικότερα».
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ!!

Ὅταν ἡ Παναγία µας, µὲ τὸν Ἅγιο
Ἰωσὴφ καὶ τὸν µικρὸ Ἰησοῦ ἀνέβαιναν στὰ Ἱεροσόλυµα ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, πέρασαν καὶ ἀπὸ τὴν Βηθλεέµ, ἀπὸ ὅπου
καταγόταν ὁ Ἰωσήφ, γιὰ νὰ συναντήσουν κάποιους συγγενεῖς του.
Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη συνάντησαν
ἕνα χωρικό, ὁ ὁποῖος ἁλώνιζε ρεβίθια. Ὅπως λέει ἡ παράδοση, τὰ
ζῶα, ὅταν ἔβλεπαν τὴν Κυρία Θεοτόκον µὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά
της, ἔµεναν ἀκίνητα µέχρι νὰ περάσουν. Ἔτσι καὶ τὰ ἄλογα, ποὺ βοηθοῦσαν τὸν χωρικὸ στὸ ἁλώνισµα,
µόλις εἶδαν τὴν Παναγία µας καὶ

∆ιηγεῖται ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι µας ἕνας
Προτεστάντης πάστορας. Ὅταν µὲ
ἐνηµέρωσαν ὅτι
αὐτὸς ὁ κύριος εἶναι ἱερέας τῶν
προτεσταντῶν, τὸν
Ὁ Γέρων Ἰάκωβος
πλησιάσαµε καὶ
τὸν ξεναγήσα µε στὸ Μοναστήρι
µας. Μετά, εἶπα νὰ ἑτοιµάσουν γιὰ
τὸν ἄνθρωπο φαγητό… Ἐγὼ δὲν κάθησα µαζί του στὸ τραπέζι, ἀλλὰ
ἀποσύρθηκα στὸ κελλί µου. ∆ιότι
αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ τάξις. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπαγορεύουν τὴ συµπροσευχὴ ποὺ προηγεῖται τῆς κοινῆς τραπέζης.
Σὲ ἄλλη περίπτωση ἐπισκέφθηκαν τὸ Μοναστήρι δυὸ Ἁγιορεῖτες Ἱεροµόναχοι καὶ µία ἡλικιωµένη
κυρία καθολική, ρωσικῆς καταγωγῆς, ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ γίνει
Ὀρθόδοξη. Ὅταν στὸν Γέροντα

Ἡ Γεωργία Σαρικούδη ἀπὸ τὴ Μελβούρνη ποὺ δηλώνει Χριστιανὴ Ὀρθόδοξη, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Qantas
ἄλλαξε πέρσι τὸν κώδικα γιὰ τὶς ἐνδυµασίες τοῦ προσωπικοῦ της καὶ
ἐνῶ ἐπιτρέπει σὲ Μουσουλµάνες νὰ
φοροῦν κασκόλ, ἀπαγορεύει στὶς
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τὸν Ἰησοῦ, σταµάτησαν νὰ δουλεύουν καὶ ἔµειναν ἀκίνητα. Ἡ Παναγία µας, χαιρέτησε τὸν χωρικὸ καὶ
τὸν ρώτησε, τί ἁλωνίζει. Θυµωµένος
ἐκεῖνος ποὺ τὰ ζῶα του εἶχαν σταµατήσει νὰ δουλεύουν, ἀπάντησε ἀπότοµα. Πέτρες ἁλωνίζω. Μόλις εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, τὰ ρεβίθια ἔγιναν
πέτρες καὶ ἐκεῖ βρίσκονται µέχρι
σήµερα. Πραγµατικά, τὸ ἁλώνι µὲ
τὰ πέτρινα ρεβίθια σώζεται ἀνέπαφο µέχρι σήµερα καὶ µπορεῖ νὰ τὸ
δεῖ κάποιος στὸ δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ
ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴµ στὴ Βηθλεέµ.
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πάνω στὸ βράχο καὶ τοὺς Ἁγίους
Νικόλαο καὶ Εἰρήνη µέσα σὲ κύκλο
ἀπὸ φῶς νὰ στέκονται πιὸ χαµηλά,
ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Στὴν Μυτιλήνη, ὅµως, στὴν
παραδοσιακὴ ἁγιογράφηση τῶν Ἁγίων, οἱ τρεῖς Ἅγιοι ἀναπαρίστανται δίπλα-δίπλα µὲ τὴν Ἅγια Εἰρηνούλα νὰ εἶναι στὴ µέση καὶ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ καὶ
Νικόλαος.

ποτε παρουσιάσθηκε ὁ ∆ιάβολος
στὸν Ἅγιο Μακάριο καὶ τοῦ εἶπε:
Ὅ,τι κάνεις, τὸ κάνω. Νηστεύεις;
Καὶ ἐγὼ δὲν τρώω ποτέ. Κάνεις ἀγρυπνίες; Κι’ ἐγὼ δὲν κοιµοῦµαι
ποτέ. Μόνο ἕνα πράγµα ποὺ κάνεις
ἐσύ, δὲν µπορῶ νὰ τὸ κάνω ἐγώ. Ἀπόρησε ὁ Ἅγιος καὶ µὲ ἀπορία ρώτησε. Ποιὸ πράγµα εἶναι αὐτὸ ποῦ
δὲν µπορεῖς νὰ τὸ κάνεις; Καὶ ὁ ∆ιάβολος ἀπάντησε: ∆ὲν µπορῶ νὰ ταπεινωθῶ. Ἔ, αὐτὸ τὸ ἴδιο, συµβαίνει καὶ µὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐξοµολογοῦνται. ∆ὲν µποροῦν νὰ ταπεινωθοῦν. Ὅλες οἱ ἄλλες προφάσεις
τους εἶναι παραµύθια. Καὶ ὅµως
πρέπει νὰ ἐξοµολογηθοῦν. Χωρὶς
ἐξοµολόγηση δὲν µποροῦν νὰ κοινωνήσουν. Παρὰ ταῦτα πολλοὶ πᾶνε καὶ κοινωνοῦν ἀνεξοµολόγητοι.
∆υστυχῶς πᾶνε! Κάνουν ὅµως µεγάλο κακὸ στὸν ἑαυτό τους. Χωρὶς
ἐξοµολόγηση οὐδεὶς πλησιάζει τὸ
Ἅγιον Ποτήριον.

ΠΩΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ;
«Πρέπει νὰ ἐξετάζει κανεὶς προσεκτικὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τότε νὰ
τρώει ἀπὸ τὸν ἄρτο καὶ νὰ πίνει ἀπὸ τὸ ποτήριο» (Ἅ΄ Κό ρ. 11,28).
Πρέπει νὰ κοινωνοῦµε. Ἂν δὲν κοινωνοῦµε, τότε δὲν εἴµαστε χριστιανοί. Τότε δὲν πρόκειται νὰ προκόψουµε στὴν πνευµατική, στὴν ἐνάρετη, στὴν χριστιανικὴ καὶ ἅγια
ζωή. Αὐτὸ εἶπε ὁ Κύριος «Ἐὰν δὲν
κοινωνεῖτε δὲν ἔχετε µέσα σας τὴ
ζωή». (Ἰωάν. 6.53) Καὶ ἂν δὲν προκόψουµε στὴν πνευµατικὴ ζωή, τότε
πῶς µποροῦµε νὰ ἐλπίζουµε στὴν
αἰώνια ζωή; Ὅταν κοινωνοῦµε, κοινωνοῦµε «εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ
εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἔτσι ὅπως µας
τὸ λέγει ὁ λειτουργὸς ἱερεὺς τὴ στιγµὴ πού µᾶς κοινωνεῖ. Πῶς πρέπει
νὰ κοινωνοῦµε; Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις. Τὸ πρῶτο καὶ κύριο εἶναι ἡ Ἱερὰ Ἐξοµολόγησις. Ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι
ποὺ σκοντάφτουν οἱ περισσότεροι.
∆ύσκολο πράγµα γι’ αὐτοὺς ἡ ἐξοµολόγησις. Συµφωνοῦν νὰ κοινωνοῦν, καὶ τὸ κάνουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ ἐξοµολογηθοῦν. Ἡ ἐξοµολόγηση
τοὺς φαίνεται βουνό. Τοὺς στεναχωρεῖ. Καὶ τοὺς στεναχωρεῖ, τὸ Μυστήριο αὐτό, γιατί προϋποθέτει ταπείνωση. Κι’ αὐτό, περισσότερο οἱ
ἄνδρες καὶ λιγότερο οἱ γυναῖκες,
δὲν µποροῦν νὰ ταπεινωθοῦν. Κά-

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ὁ Μέγας Βασίλειος σὲ ὁµιλία του
«Εἰς τὴν Ἑξαήµερον» συµβουλεύει
τοὺς νέους νὰ σέβονται τοὺς γεροντότερους χρησιµοποιώντας ἕνα παράδειγµα ἀπὸ τὴν φύση πολὺ διδακτικό, καὶ συγκεκριµένα ἀπὸ τὴν
ζωὴ τῶν πελαργῶν. Λέει λοιπόν:
«Ὅταν ὁ γέρος πελαργὸς χάσει τὰ
φτερά του, τὸν περιτριγυρίζουν οἱ
νεώτεροι πελαργοὶ καὶ τὸν θάλπουν
µὲ τὰ δικά τους φτερά· καὶ ὄχι µόνον τὸν τρέφουν ἄφθονα καὶ πλού-
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Χριστιανὲς νὰ φοροῦν σταυρό. Ἡ
ἴδια λέει ὅτι «ἀνακρίθηκε» καὶ «περιγελάστηκε» ἀπὸ διευθυντὲς τῆς
Qantas ἐπειδὴ φοροῦσε κολιὲ µὲ
σταυρὸ καὶ ὑποχρεώθηκε νὰ τὸ ἀφαιρέσει. Ἡ κ. Σαρικούδη πέρσι δέχθηκε νὰ παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς
ἀπὸ τὴν Qantas, ἀλλὰ τώρα προσέφυγε στὴν ὑπηρεσία Victorian Civil
and Administrative Tribunal κατηγορώντας τὴν ἀεροπορικὴ ἑταιρεία
γιὰ «θρησκευτικὴ διάκριση», ὅπως
ἔγραφε ἡ ἐφηµερίδα Herald Sun. Ἡ
κ. Σαρικούδη ζητᾶ νὰ ὑποχρεώσει
τὴν ἑταιρεία νὰ ἄρει τὶς «ἀπαγορεύσεις της» ὅσον ἀφορᾶ τὴν χρήση
θρησκευτικῶν συµβόλων. Ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας δήλωσε πὼς ἡ
Qantas δὲν ἀπαγορεύει στὸ προσωπικό της νὰ φορᾶ θρησκευτικὰ σύµβολα κάτω ἀπὸ τὴν στολή του, κάτι
ποὺ τὸ κάνουν ἑκατοντάδες µέλη
τοῦ προσωπικοῦ της ἑταιρείας.
(Πηγὴ ethnos.gr, 22-10-2014)
Σηµείωση: Ἀξίζουν συγχαρητήρια
στὴν γυναίκα αὐτὴ ποὺ ἀντέδρασε,
ὑπερασπίστηκε τὴν πίστη της καὶ
ἔκανε κάτι γιὰ νὰ ἀνατρέψει µία
ἀντιχριστιανικὴ µεθόδευση. Εἶναι
ἀξιέπαινη, διότι δὲν ἔµεινε ἀπαθής,
δὲν ἔµεινε στὸν σχολιασµὸ καὶ τὴ
λεκτικὴ καταδίκη τοῦ κακοῦ οὔτε
ἁπλὰ τὸ ἀνέχτηκε, ἀλλὰ χρησιµοποίησε τὰ νόµιµα µέσα ποὺ διέθετε
γιὰ νὰ ἀντιδράσει στὸ κακὸ καὶ νὰ
τὸ περιορίσει. Ὄχι µόνο τὸ κακὸ νὰ
διεκδικεῖ τὰ «δικαιώµατά του», ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔχουµε τὸ δίκιο µὲ τὸ
µέρος µας. Γιατί, ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος, πρέπει νὰ βάζουµε λιθαράκια στὸ οἰκοδόµηµα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ὅταν βλέπουµε
νὰ γκρεµίζεται καὶ ὄχι νὰ ἀδιαφοροῦµε. Ἂν νοµίµως ἀντιδρούσαµε ὅλοι καὶ διεκδικούσαµε τὰ ἠθικά,

θρησκευτικὰ καὶ πατριωτικά µας
δικαιώµατα δὲν θὰ τολµοῦσαν οἱ
ἐχθροὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου
νὰ κάνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνουν.
Καὶ οὔτε θὰ εἴχαµε φτάσει στὸ σηµεῖο κρίσεως καὶ παρακµῆς ποὺ ἔχουµε φτάσει καὶ ὡς Ἑλλάδα καὶ ὡς
ὑφήλιος. Ἡ δράση καὶ ἡ ἐπιτυχία
τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων
του βασίζεται στὴν ἀδιαφορία µας.
Ἂς ἀναλάβουµε, λοιπόν, ὁ καθένας
τὶς εὐθύνες ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν.
ΑΠΟ ΤΟ 1977
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΣΕ
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
∆εκαετίες πρὶν φώναζε ὁ Φλωρίνης
Καντιώτης, ποὺ ἔβλεπε τὴν κατάστροφὴ νὰ ἔρχεται. ∆ιαβά ζουµε
στὸν «Ταχυδρόµο» µὲ ἡµεροµηνία 5
Ὀκτωβρίου 1977 «Νὰ σταµατήσει ἡ
προσπάθεια ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος
στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινότητα ζητάει
ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης. Χαρακτηρίζει
τὴν Ε.Ο.Κ. φωλιὰ ἀντιχριστιανισµοῦ καὶ ὑποστηρίζει ὅτι θὰ µετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ διεθνὲς πορνεῖο. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης σὲ
µακρὸ ἄρθρο του, στὸ περιοδικό
του, γράφει ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι σὰν
ἕνα µεταξωτὸ σάκο ποὺ µοιάζει
ὄµορφος ἀπ’ ἔξω, ἀλλὰ µέσα του,
κρύβει κακὰ ποὺ προκαλοῦν ἀηδία
καὶ ἐµετό. Τὸ ἄρθρο του καταλήγει
«καλύτερα φτωχὸς µὲ τὸν Χριστὸ
στὸ πλευρό µας, παρὰ πλούσιος µὲ
τὸν διάβολο». Ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης τονίζει ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι τὸ
ἴδιο κακὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅσο τὸ
ΝΑΤΟ καὶ οἱ ἀµερικανικὲς βάσεις
καὶ θὰ σηµάνη γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν
εἰσβολὴ ἐραστῶν τοῦ κακοῦ, τυχοδιωκτῶν, ὑλιστῶν καὶ ἀθέων». Καὶ
πεῖτε µας σήµερα, σὲ τί ἔχει ἄδικο
καὶ τί ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶπε δὲν ἔγινε…

7

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
«Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ∆ΙΟΤΙ
ΚΑΤΕΧΡΑΣΘΗ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ,
∆ΙΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΘΑ∆ΕΙΑ ΩΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΩΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΡΧΙΑ ΩΣ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ.»

ους καὶ παράνοµους. Κάθε τόσο
γυναῖκες ἑτοιµόγεννες, Τουρκάλες,
µεταφέρονται ἀπὸ διαφορετικὰ µερη τῆς Τουρκίας στὴ Θράκη γιὰ νὰ
γεννήσουν ἐκεῖ. Μετὰ τὴν γέννηση
τοῦ παιδιοῦ τους, τὶς µετφέρουν πίσω στὰ σπίτια τους, στὰ χωριά, µαζὶ µὲ τὰ παιδιὰ τὰ νεογέννητα, ποὺ
ἔχουν δηλωθεῖ µὲ τόπο γεννήσεως
τὴ Θράκη. Ἔτσι, αὔριο, δηλαδὴ σὲ
5, 10, ἢ 20 χρόνια, ἡ Τουρκία θὰ πεῖ:
Ἡ Θράκη εἶναι τουρκική. Μὲ τὸ
κόλπο τῶν φυτεµένων γεννήσεων.
(Ἐφηµερίδα Κυριακάτικη ∆ηµοκρατία 23-11-2014, σελὶς 45)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Ἡ Τουρκία βλέπει τὴν Ἑλληνικὴ
Θράκη σὰν φροῦτο ποὺ τῆς ἀνήκει.
Καὶ ὄχι µόνο τὴ βλέπει, ἀλλὰ σχεδιάζει καὶ ἐφαρµόζει σχέδια γιὰ νὰ
τὴν ἀποκτήσει, µὲ τρόπους ὑπόγειΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Θὰ τελεσθῆ 7.30 – 10.30 π.µ.

ΝΗΣΤΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία:
7.30 – 10.15 π.µ.

Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν
Χριστουγέννων ἕως καὶ τὶς
24 ∆εκεµβρίου.
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά,
γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι ἐκτὸς
Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς µέχρι τὶς 17 ∆εκεµβρίου. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν
τρῶµε οὔτε λάδι.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
4.00 – 5.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 63)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2014

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Ὁ φίλος µου ὁ Ζαχάρης, 31 χρονῶν,
εἶναι νεφροπαθὴς καὶ κάνει αἱµοκάθαρση. Μιὰ µέρα ἔκανε ἕνα χειρουργεῖο στὸ χέρι του γιὰ νὰ τοῦ ἀλλάξουν ἕνα κοµµάτι τοῦ µοσχεύµατος. Ναὶ µὲν ἡ ἐγχείριση πέτυχε, ἀλλὰ τὸ χέρι του τὴν ἑπόµενη µέρα εἶχε ἕνα αἱµάτωµα καὶ ξαναεγχειρίστηκε. Ἐκεῖ διαπιστώσανε οἱ γιατροὶ ὅτι ἔχει χαµηλὰ αἰµοπετάλια καὶ µεγάλη
σπλήνα. Καὶ ἔτσι ἀποφάσισαν νὰ τοῦ κάνουν
µυελόγραµµα, γιατί φοβήθηκαν ὅτι ἔχει λέµφωµα. Τότε, ἐγώ, γιὰ
πρώτη φορὰ προσευχήθηκα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ ζήτησα ἕνα
σηµάδι ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε
καλά. Καὶ Ἐκεῖνος φανερώθηκε στὸν ὕπνο
µου. Εἶδα τὴν ε ἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ
Ἐκεῖνος νὰ στέκεται
πιὸ ψηλὰ ἀπ’ τὴν Ἁγία Εἰρήνη καὶ
τὸν Ἅγιο Νικόλαο. Σὲ καµµιὰ ἀπ’
τὶς εἰκόνες ποὺ εἶχα δεῖ παλιὰ δὲν
στεκόταν πιὸ ψηλὰ ἀπ’ τοὺς δυὸ
ἄλλους Ἁγίους καὶ ἀναρωτήθηκα
ἂν ὄντως ὑπάρχει τέτοια εἰκόνα.
Καὶ δίπλα στὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα
ἔγραφε «Ἄνω Σούλι». ∆ὲν ἤξερα ἂν
ὑπάρχει κὰν αὐτὸ τὸ µέρος. Καὶ ἔ-
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ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
τσι ἦρθα ἀπ’ τὴν Κρήτη καὶ ἤθελα
νὰ πάω στὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ καὶ κάτι
µέσα µου µοῦ’ λεγε «ρώτα τὸν ὁδηγό» (τοῦ λεωφορείου) γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει Ἄγ. Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι.
Καὶ πρὸ ἐκπλήξεώς µοῦ εἶπε ὅτι ναί,
ὑπάρχει καὶ µὲ ἄφησε στὴ στάση.
Ἐκεῖ, ἀκολουθώντας τὶς πινακίδες
ἔφτασα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶδα
τὴν εἰκόνα ποὺ ’χα δεῖ
στὸν ὕπνο µου καὶ πλέον πείστηκα ὅτι ὁ Ἅγιός µου φανερώθηκε σὲ
µένα τὴν ἁµαρτωλὴ καὶ
ξέρω ὅτι ὅλα πλέον θὰ
πᾶν ε καλά. Σὲ εὐχαριστῶ Ἅγιέ µου Ραφαὴλ
καὶ βοήθησε σὲ παρακαλῶ ὅλους τους ἀνθρώπους ποὺ ’χουν ἀνάγκη τὴ βοήθειά σου.
Ἄννα Ν., φοιτήτρια
Ἡράκλειο Κρήτης,
Σεπτέµβριος τοῦ 2014
Σηµείωση: Ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ὅπως
εἶναι ἁγιογρα φηµένη εἰς τὸ Ἄνω
Σούλι τοῦ Μαραθῶνος δείχνει τὸν
τρόπο ποὺ φανερώθηκαν οἱ Ἅγιοι
στὸν τόπο αὐτό, ὑποδεικνύοντας
τὸν συγκεκριµένο βράχο ὅπου ἔπρεπε νὰ ἀνεγερθῆ ὁ Ἱερὸς Ναός Τους,
µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ στέκεται

