δίνονται. Τρέμουν τοὺς ἐπιθετικοὺς
καὶ κακοποιοὺς γείτονές μας καὶ σιωποῦν μπροστὰ στὶς προκλήσεις
τους, προκειμένου νὰ συνεχίσει ἡ
Ε.Ε. νὰ στηρίζει τὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ
τὶς τρέχουσες συνθῆκες. Ἀλλὰ νὰ ἀφήνεται ὁ Ἑλληνισμὸς στοὺς τόπους
τῆς διασπορᾶς νὰ σβήνει –χωρὶς
αὐτὸ νὰ σημαίνει ἐδαφικὲς διεκδικήσεις– ὑποδηλεῖ ἐγγενῆ ἀνεπάρκεια καὶ ἐνδοτισμό. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἐθνικές, ἱστορικές, ἠθικὲς καὶ πολιτικὲς εὐθύνες ἀπέναντι σὲ κάθε
Ἔλληνα, ὅπου καὶ ἂν αὐτὸς ζεῖ. ∆ὲν
ζητᾶμε νὰ κάνει πολέμους. Ζητᾶμε
νὰ διεκδικεῖ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅλων
μας. Σαφῶς ἦταν προδιαγεγραμμένη, γιὰ νὰ μὴν πῶ προμελετημένη, ἡ
δολοφονία τοῦ Κατσίφα ἤδη ἀπὸ
τὸν περασμένο Μάϊο. Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ζεῖ μέσα
σὲ καθεστὼς τρομοκρατίας καὶ καταπίεσης. Ὁ Κατσίφας μὲ τὴ δράση
του γινόταν ἐπικίνδυνος. Μιλοῦσε,
ἀγωνιζόταν, δὲν φοβόταν. Ἔπρεπε,
λοιπόν, νὰ σωπάσει. Ὅμως ὁ Ράμα
δὲν κατάφερε νὰ μᾶς τρομάξει. Γιατί ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ καὶ σηκώσαμε
τὴ σημαία καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Κατσίφα μεσούρανα. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει
νὰ καταγγείλει τὸ ξεκλήρισμα τοῦ

Ἑλληνισμοῦ σὲ κάθε προσφερόμενο
βῆμα, νὰ πάρει μέτρα, νὰ ἐπιβάλει
κυρώσεις, νὰ προσφύγει στὰ διεθνῆ
δικαστήρια. Ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ
κάνει καθετὶ γιὰ νὰ κρατήσει τοὺς
Ἕλληνες στὸν τόπο τους χτίζοντας
καὶ στελεχώνοντας σχολεῖα, πανεπιστήμια, νοσοκομεῖα. Θὰ ἔπρεπε νὰ
στηρίξει τὶς ὅποιες μικρὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, νὰ δώσει προνομιακὸ καθεστὼς στὰ προϊόντα τους, νὰ στείλει ἐπισκέπτες
στὴν τουριστικὴ καὶ ἱστορικὴ Βόρειο Ἤπειρο, νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ
Ἑλληνόπουλα στὰ Ἑλληνικὰ πανεπιστήμια δωρεάν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ἐπέστρεφαν καὶ θὰ ἐργάζονταν στὸν τόπο τους γιὰ τουλάχιστον πέντε χρόνια. Θὰ ἔπρεπε
νὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρο τὶς
συνθῆκες ποὺ διέπουν τὶς ἐθνικὲς
μειονότητες... Καὶ τελειώνοντας τὴν
συνέντευξη ἡ Κύπρια εὐρωβουλευτὴς ἀναφέρει: Ἤμουν καθηγήτρια
καὶ εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας δὲν περιμένω τίποτα!
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ,
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου τῶν Ἁγίων
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
Ο

Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μ η νια ῖ ο Ἐν ημ ερωτ ι κὸ Φυ λλά δι ο
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.
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(αρ. φυλλ. 94)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Νοέμβριος - ∆εκέμβριος 2018

Η Ρ Ω Α Σ
στὸ χωριό του ὡς σιδεράς. Ἔκαν ε
δωρεὰν ὅλα τὰ μερεμέτια στὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ καὶ γενικὰ ἦταν
παρὼν ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ἦταν σχετικὰ φτωχὸς ἄνθρωπος ποὺ
οὔτε τὸ αὐτοκίνητό του δὲν εἶχε
χρήματα νὰ φτιάξει καὶ κινούταν μὲ
λεωφορεῖο. Εἶχε πάθος γιὰ τὴ ζωὴ
καὶ μάθαινε στὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μ’
αὐτὸ χαιρόταν. Ἡ
Κύπρια Εὐρωβουλευτὴς Ἑλένη Θεοχάρους ἡ ὁποία
ἔδωσε μαχητικὸ
«παρὼν» στὸν ἀποχαιρετισμὸ τοῦ
ἀγωνιστῆ τῆς Ἐλευθερίας Κωνσταντίνο Κατσίφα ἀναφέρει ὅτι
ἡ σημερινὴ Ἀλβανία τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει πιθανότητα ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση. Χαρακτηρίζει τὴ δολοφονία προμελετημένη καὶ δηλώνει μὲ
πικρία ὅτι ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου
δὲν περιμένει καμία ἀντίδραση. «Ἡγέτες» δῆθεν γνωστικοί, λογικοί, ρεαλιστές, ὑπάκουοι ὑπηρέτες ξένων ...
(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)

Ὁ δολοφονηθεῖς ΗΡΩΑΣ Κωνσταντῖνος Κατσίφας πέθανε μὲ γαλήνιο
πρόσωπο, μὲ χαμόγελο καὶ μὲ τὰ χέρια ἀνοικτὰ καὶ ψηλὰ κοιτώντας
στὰ μάτια τοὺς ἐκτελεστές του. Ὁ
ἔμπειρος Ἕλληνας ἰατροδικαστὴς
ποὺ τὸν εἶδε γιὰ 5 λεπτὰ (τόσο τοῦ
ἐπετράπη) εἶπε ὅτι δὲν ἔχει δεῖ ποτὲ
ξανὰ στὴ ζωή του τέτοιον νεκρό!!
Χτυπήθηκε σὲ δύο σημεῖα, κοντὰ
στὴν καρδιά. Τὰ
διαμπερῆ τραύματα οἱ ἀλβανοὶ τὰ
ἕρραψαν ἔχοντας
πλύνει τὸ σῶμα
του, ὥστε νὰ μὴν
εἶναι δυνατὴ βαθύτερη ἐξέτασ η.
Ὅπως εἶπε ὁ Ἕλληνας ἰατροδικαστής, χτυπήθη κε
ἀπὸ ἀπόσταση
10-15 μέτρων. Ράψιμο τραυμάτων
δὲν ἔχει γίνει ποτὲ σὲ νεκρό!! Ἀφοῦ εἶχε σκοτωθεῖ, ἀστυνομικοὶ πῆγαν στὸ σπίτι του, ἀπείλησαν τοὺς γονεῖς του, ἔστρεψαν
τὰ ὄπλα ἐναντίον τους, ἀπειλώντας
τους καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα ἐκεῖ γιὰ περαιτέρω ἐκφοβισμό. Ὁ
Κωνσταντῖνος Κατσίφας εἶχε διπλὴ
ὑπηκοότητα. Εἶχε οἰκογένεια μὲ ἕνα
παιδί. Ζοῦσε τὰ τελευταία 5 χρόνια
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ἐμεῖς εἴμαστε ὄρθιες καὶ τοὺς κοιτᾶμε, ὁπότε γυρίζει καὶ μοῦ λέει χαμογελώντας: «Ὁ μπαμπάς σου θὰ γίνει
καλά». Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ εἶμαι λίγο τρομαγμένη, γιατί ἦταν
σὰν ἀληθινό, δὲν ἦταν ὄνειρο, εἶμαι
σίγουρη. Πῆγα ἀμέσως στὴν μητέρα
μου καὶ τὸ εἶπα καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἔβαλε τὰ κλάματα, λέγοντάς μου ὅτι
ἔζησα ἕνα θαῦμα!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ
τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὁ μπαμπάς μου
μετὰ ἀπὸ ἕναν δύσκολο ἀγώνα θεραπεύτηκε. Φυσικά, ἀπὸ τότε προσευχόμουν πάντα στοὺς Ἁγίους μας.
2015: Παντρεμένη πλέον, ὁ πεθερός
μου πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς ἐπειγόντως, ὅποτε καὶ πάλι στράφηκα στοὺς Ἁγίους μας καὶ ἐγώ, ἀλλὰ
καὶ ὁ ἄντρας μου καὶ ἔτσι ὁ πεθερός μου μετὰ
ἀπὸ πολλὲς ὧρες χειρουργείου καὶ ἕνα τετραπλὸ bypass βγαίνει ἀκέραιος. Θυμᾶμαι ὅμως
τὸν καρδιοχειρουργό, ὁ
ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἱδρωμένος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ
χειρουργείου νὰ μᾶς ἐνημερώσει, νὰ λέει ὅτι ἦταν πολὺ δύσκολη ἐπέμβαση, καθὼς οἱ ἀρτηρίες
τοῦ πεθεροῦ μου ἦταν πολὺ σκληρὲς
σὰν ἄβραστο μακαρόνι, λόγω τοῦ
σακχαρώδη διαβήτη ποὺ ἔχει. Μετὰ
ἀπὸ αὐτὸ ἀποφασίζουμε μὲ τὸ σύζυγό μου νὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων στὴν Μυτιλήνη
καὶ σὲ μία κουβέντα ποὺ εἶχα μὲ τὸν
ἄντρα μου γιὰ τὸ πῶς καὶ τὸ πότε
θὰ πᾶμε, μᾶς διακόπτει ὁ πεθερός
μου καὶ μᾶς λέει ὅτι «δὲν χρειάζεται
νὰ πάτε μέχρι τὴν Μυτιλήνη γιὰ νὰ
... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)

Μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν
συμβεῖ στὴ ζω ή μου μέχρι στιγμῆς,
θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ ἀναφέρω τὴν
παρουσία ποὺ εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη στὴν καθημερινότητά μου, ἄλλωστε εἶναι τὸ
λιγότερο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω. 2006:
Ἤμουν τρίτη γυμνασίου, ὅταν ὁ
πατέρας μου διαγνώστηκε μὲ τὴν
νόσο Hodgin στοὺς λεμφαδένες τοῦ
λαιμοῦ. Ἔβλεπα τὴν μαμά μου στενοχωρημένη συνέχεια ἐκείνη τὴν περίοδο. Προσευχόμουν γιὰ ἐκεῖνον
στὴν νυχτερινή μου προσευχή. Στὸ
δωμάτιό μου εἶχα τὴν εἰκόνα τῶν
Ἁγίων καὶ κάθε φορᾶ
ποὺ ἔβλεπα τὴν Ἁγία Εἰρήνη ἀναρωτιώμουν πῶς
γίνεται ἕνα μικρὸ κορίτσι νὰ ὑπομένει τὰ βασανιστήρια καὶ μετὰ θύμωνα καὶ ἀναρωτιόμουν
πῶς γίνεται νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ
βασανίζουν ἕνα μικρὸ
παιδί; Ὁπότε, μικρὴ καὶ
ἐγὼ τὴν ἔβλεπα στὴν εἰκόνα καὶ τὴν θαύμαζα.
Ἕνα μεσημέρι, μετὰ τὸ
φαγητό, πῆγα γιὰ ὕπνο,
ξαπλώνω στὸ κρεβάτι καὶ μὲ τὸ ποὺ
κλείνω τὰ μάτια μου, ἦταν σὰν νὰ
κοιμήθηκα ἀμέσως, ἀλλὰ ἤμουν ξύπνια, ἦταν πολὺ περίεργο, ἐμφανίζεται στὸ δωμάτιό μου ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ὅπως στὴν εἰκόνα, μὲ τὸ λευκό
της φουστάνι καὶ τὰ κοτσιδάκια
της. Κρατοῦσε τὸν Σταυρὸ καὶ χαμογελοῦσε. Ἦταν πολὺ ὄμορφη καὶ
γαλήνια καὶ φυσικὰ τόσο λαμπερὴ
καὶ φωτεινή. Ἀμέσως μετά, μὲ κρατάει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ βρισκόμαστε
στὴν κρεβατοκάμαρα τῶν γονιῶν
μου. Οἱ γονεῖς μου κοιμοῦνται καὶ
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καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν ἀμαχητὶ παραδοθεῖ εἰς τὰ χέρια τῶν Σιωνιστῶν. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις
στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ
Σιωνιστικὴ δικτατορία προσπα θεῖ
μὲ ἰδιαίτερο «ζῆλο» νὰ τὸ ἐπιτύχη!!
«Καθημερινή», 14-9-2018.

«να περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μὲ
σαφήνεια καὶ πληρότητα, τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ
καλλιεργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὰ
ἐν λόγῳ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν
τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη,
οὔτε νὰ προκαλεῖ σύγχυση μὲ τὴ διδασκαλία ἄλλων δογμάτων καὶ
θρησκειῶν.» Μάλιστα, σύμφωνα με
τὸ ΣτΕ, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν μὲ τὰ νέα βιβλία ἀποτελεῖ ποινικὸ παράπτωμα,
ἐπειδὴ διαπράττεται μαζικὸς προσηλυτισμὸς χειρίστου εἴδους, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται σὲ μικρὰ παιδιά.
Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου, εὑρισκόμενος σε πανικό δὲν
δέχτηκε νὰ ἐφαρμόσει τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις, προέβη σὲ ἕνα ἀπροκάλυπτο πραξικόπημα καὶ παρανόμησε, δίνοντας ἐντολὴ νὰ διδαχτοῦν
τὰ παράνομα νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ὅμως, ὁ ὑπαλληλικὸς
κώδικας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητές, ξεκαθαρίζει ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ ὑπακούσει ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ὁποιαδήποτε ἐντολὴ ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματική, ἐνῶ σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἔχει ποινικὲς εὐθύνες. Ἄρα, ἐὰν οἱ θεολόγοι διδάξουν
τὸ νέο μάθημα, πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ καταδικαστοῦν, οἱ δὲ γονεῖς ὀφείλουν νὰ
προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ
τὴν βλάσφημη καὶ ἀντορθόδοξη
προπαγάνδα ποὺ περιέχεται στὰ νέα βιβλία, ἀκόμα και κινούμενοι
νομικά.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ
ΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Ὑπὸ τὸν ὡς ἄνω τίτλο γράφει τὸ
«Παρὸν» 21-10-2018, σελίδα 1. Καταφεύγει στὰ δικαστήρια ὁ ∆ῆμος
Ἀλίμου. Τίποτε δὲν ἄφησαν ἔξω ἀπὸ τὴ λίστα τοῦ ξεπουλήματος, γιὰ
νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τοὺς οἱ ... δεσμοφύλακές μας. Στὸ Ὑπερταμεῖο ἔβαλαν 24 ἀκίνητά του ∆ήμου Ἀλίμου, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δήμαρχος Ἀνδρέας Κονδύλης. Συγκεκριμένα ἐντάχθηκαν: Τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τοῦ Εὐωνύμου (Τράχωνες), ὁ
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου
στὸν Ἄλιμο, τὰ γραφεῖα τῆς ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, τὸ Συμμαχικὸ Νεκροταφεῖο, τὸ ἀκίνητο τῆς
∆ΕΜΕ στὸ Ἄνω Καλαμάκι. Ἀκόμη
καὶ οἱ κοινόχρηστοι χῶροι πρασίνου καὶ ἄθλησης. Ὁ ∆ῆμος Ἀλίμου
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου ἀποφάσισε νὰ προσφύγει στὰ ἁρμόδια διοικητικὰ καὶ πολιτικὰ δικαστήρια, ζητώντας νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ μεταβίβαση τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ
τὸ Ὑπερταμεῖο.
ΗΡΩΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
... ἀφεντάδων, ποὺ ἀφοῦ κατέστρεψαν τὴν οἰκονομία καὶ ἔπληξαν τὸ
σφρίγος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ Ἐθνικό του φρόνημα, τὰ ὁράματα καὶ
τὶς ἐνατενίσεις του, τὴν πίστη καὶ
τὶς ἐλπίδες του, ἐφαρμόζουν ἐργολαβικὰ τὶς ἐντολὲς τὶς ὁποῖες τοὺς

ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Εὐρωπαίων νὰ καταργήσουν τὴν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ΗΠΑ
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ἑλληνικὴ σημαίνει βυθισμένος στὸ
νερό. Σήμερα λέμε «ὑποβρύχιο».
Στὸν Ὅμηρο ἀναφέρεται «ἄρτος»,
σήμερα λέμε «ψωμί». Λέμε ὅμως Ἀρτοποιεῖο, δὲν λέμε ψωμάδικο. Στὴν
ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου «ἀλέξω» σημαίνει ἐμποδίζω, ἀποτρέπω. Τώρα λέμε
«ἀλεξίπτωτο», «ἀλεξίσφαιρο», «ἀλεξικέραυνο». Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα
εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη κατὰ τὴν
χρονικὴ διάρκεια ὑπάρξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πανάρχαιες λέξεις, σχεδὸν ὅλες, ζοῦν εἴτε πρωταρχικῶς εἴτε μέσα ἀπὸ τὰ σύνθετα καὶ τὰ παράγωγα. Ἑπομένως, ὅποιος θεωρεῖ
τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ νεκρὴ γλώσσα
εἶναι ἢ ἀγράμματος ἢ ὕποπτος.

θρησκευτικῶν ποὺ δημιούργησε ἡ
παροῦσα κυβέρνηση, ποὺ εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλα γιὰ τοὺς μαθητὲς
τῆς πατρίδας μας, καθὼς εἶναι βλάσφημα, ὑποτιμητικὰ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ ταυτόχρονα
πλήρως πολυθρησκειακὰ καὶ προπαγανδιστικὰ ἄλλων θρησκευτικῶν
παραδόσεων ἔχουν στόχο: μπερδεύοντας καὶ ἀποπροσανατολίζοντας
τὸ μαθητὴ νὰ τὸν οδηγήσουν στὴν
ἀγνωσία καὶ ἐντέλει στὴν ἀθεΐα.
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ὑπάρχει μία πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη
ποὺ ἀφορ ᾶ στὴ
διδασκαλία τοῦ
μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν: Τὸ
ΣτΕ, ὡς τὸ ἀνώτατο ∆ικαστικὸ
ὄργανο τῆς χώρας, ἀποφάσισε
τελεσίδικα, καὶ ἄρα ἀμετάκλητα,
ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ
∆ημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο εἶναι ἀντισυνταγματικό. Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἀπεφάνθη ὅτι, μὲ βάση
τὸ Σύνταγμα, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ καλλιεργεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση στοὺς
μαθητὲς (μιὰς καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι
καὶ ἀλλόδοξοι ἔχουν τὸ δικαίωμα
νὰ διδάσκονται τὶς δικές τους καὶ
μόνο θρησκευτικὲς παραδόσεις σὲ
ξεχωριστὰ σχολεῖα μὲ τὰ δικά τους
βιβλία καὶ τοὺς δικούς τους δασκάλους) καὶ ἄρα τὰ νέα πολυθρησκειακὰ βιβλία εἶναι ἀντισυνταγματικά. Τὸ ΣτΕ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει:

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ
Προσευχὲς στὸν «Ἀλλὰχ» διδάσκουν
στὰ παιδιά μας τὰ θρησκευτικά της
πέμπτης ∆ημοτικοῦ. «Προσευχὲς ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων» εἶναι ἡ ὀνομασία ἑνὸς κεφαλαίου ποὺ
ἀποτελεῖ μία πρώτη γεύση γιὰ νὰ
γνωρίσουν τὰ παιδιὰ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ! Γιὰ τὸ ὁποῖο
ἰδιαιτέρως κόπτονται οἱ ... προοδευτικὲς δυνάμεις. Μάλιστα, ἀναφέρεται καὶ ἡ γνωστὴ φράση-τρόμος
«Μέγας Ἀλλάχ», ἐνῶ σημειώνεται
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μουσουλμανικῆς
προσευχῆς. Εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέταση πόσα παιδιὰ γνωρίζουν χριστιανικὴ προσευχὴ καὶ πόσα στὴν
ἡλικία τῶν 9 καὶ 10 ἐτῶν, δηλαδὴ
στὴν τετάρτη ∆ημοτικοῦ ὅπου καὶ
τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, γνωρίζουν τὸ
«Πάτερ ἠμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω».
Ἐνῶ λοιπὸν τὰ μικρὰ Ἑλληνόπουλα ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν δική
τους θρησκεία, τὰ βάζουν νὰ μάθουν τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Τὸ γιατί
δὲν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει κανένας
ποὺ δὲν τὸ ἔχει καταλάβει. Εἶναι
γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ νέα βιβλία
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ΣΟΡΟΣ, Ο ... «ΜΕΓΑΣ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ»
Ὁ Οὐγγροεβραῖος στὴν καταγωγὴ
καὶ γνωστὸς γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ ἀνθελληνικές του θέσεις ὁ Τζὸρτζ Σόρος κατευθύνει μία συνομοταξία
Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων
ποὺ ἡ δράση τους κινεῖται μὲ μαριονέτες-δούλους του, ποὺ χύνουν τὸ
αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἁπλὰ γιὰ νὰ τὸν κάνουν ἀκόμα πιὸ
πλούσιο. Πολλοὶ τὸν ἔχουν χαρακτηρίσει ἕναν ἀδίστακτο «βαμπὶρ»
ποὺ ἀνατρέπει κυβερνήσεις, ὑποκινεῖ ἐμφύλιους πολέμους, κατευθύνει
τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἐνῶ οἱ
Μ.Κ.Ο. του κουμαντάρουν χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα πίσω ἀπὸ τὶς
κουρτίνες, ἔτσι ὥστε
νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτυγχάνει τεράστια οἰκονομικὰ κέρδη. Πρόκειται γιὰ ἐκεῖνες
τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ δὲν
κάνουν τίποτε ἄλλο
παρὰ νὰ συντάσσουν ἐκθέσεις περὶ
ὕπαρξης «τουρκικῆς» , « μ α κε δ ο ν ι κῆς», «τσάμικης» καὶ «βλάχικης» μειονότηας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς
Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα στὴ Βόρειο Ἑλλάδα. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, δὲν
διστάζουν ἐπίσης νὰ κατηγορήσουν
τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ παραβίαση «τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων» κάνοντας λόγο στὰ κείμενά τους γιὰ ἑλληνικὸ σωβινισμὸ καὶ
ἐθνικιστικὴ ὑστερία. Ἐπίσης, γιὰ ἀπάνθρωπη μεταχείριση λαθρομεταναστῶν, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι
συντονίζουν τὴν ἄφιξή τους. Σημειωτέον ὅτι ὅλες οἱ ἑταιρεῖες, ὀργανισμοὶ καὶ πρόσωπα ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὰ Βαλκάνια ἔχουν σαφέστατα στόχευση νὰ «ἀλώσουν»

τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ εἴτε συμμετέχοντας σὲ ἰδιωτικοποιήσεις κρατικῶν ἐταιριῶν, εἴτε ἀποκτώντας τὸν
ἔλεγχο ἰδιωτικῶν ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν, ἰδιαίτερα στὸν τραπεζικὸ
καὶ βιομηχανικὸ τομέα. Στὴν Ἑλλάδα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σόρος θέλει νὰ μετατρέψει σὲ ἰσλαμικὴ ἀποικία μὲ τὰ
«φιλανθρωπικὰ» κέντρα του, ὅπου
βρίσκουν καταφύγιο καθημερινὰ χιλιάδες μετανάστες... Ὑπάρχει ὅμως
ἕνα ἐμπόδιο στὰ σχέδιά του: ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει
σφυρηλατηθεῖ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων μὲ ἡρωικὰ κατορθώματα μιᾶς
ἔνδοξης ἱστορίας. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει χύσει ποταμοὺς
αἵματος γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Πίστη
του. Ἕνας λαὸς ποὺ
πιστεύει, ὅσο κανεὶς
ἄλλος Εὐρωπαῖος
στὸ Θεό. Ἄρα πῶς
κατακτιέται ἕνας τέτοιος λαός; Ἡ ἀπάντηση αὐτονόητη:
τσακίζοντάς του τὴν
ἱστορία καὶ τὴν Πίστη, μετατρέποντας τὸν σὲ ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΑ καὶ
κάνοντας τὸν νὰ πιστέψει πὼς ἀξίας ἔχει ὁ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΣΜΟΣ καὶ ὄχι ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀτζέντα Σόρος. Κυβερνήσεις κρατῶν, πρωθυπουργοὶ καὶ πρόεδροι ὅπως ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τῶν ΗΠΑ
κατηγοροῦν τὸν Σόρος ὅτι παίζει
περίεργα παιχνίδια σὲ βάρος τῶν
χωρῶν τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων.
Στὴν Οὐγγαρία ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται θεωρεῖται «ἀνεπιθύμητο
πρόσωπο» ὅπως καὶ στὸ Ἰσραήλ,
παρότι εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς.
Τυχαῖο; Ὄχι βέβαια. Τελευταία, μὲ
ἀφορμὴ ὅσα ἔχουν πεῖ σημερινοί,
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ἀλλὰ καὶ πρώην ὑπουργοὶ ὁ Σόρος
βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο καὶ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ
Καμμένος, ἐντός του ὑπουργικοῦ
συμβουλίου, ἀνέφερε ὅτι ὁ Σόρος ἔχει μοιράσει 50 ἑκατομμύρια στὴν
ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Στὴ συνέχεια,
ὁ Βαρουφάκης ἀποκάλυψε ὅτι
πράγματι εἶχε ἐργαστεῖ μὲ ἄλλους
οἰκονομολόγους γιὰ κάποιους μῆνες
στὸν Σόρος, ρίχνοντας παράλληλα
τὴ βόμβα ὅτι ὁ Σόρος τηλεφωνήθηκε
μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα καὶ
τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀπολύσει ἀπὸ Ὑπουργό. Φυσικά, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ προέκυψαν οὐκ ὀλίγα ἐρωτήματα. Ὁ κ. Σόρος εἶχε παραδεχθεῖ
στὸν δημοσιογράφο Κρόφτ στὴν ἐκπομπὴ «ἑξήντα λεπτὰ» τὸ 1998, ὅτι
προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν
γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Βουδαπέστης
ἔγινε συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ βοηθοῦσε στὴν κατάσχεση ἀκινήτων
τῶν συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων,
ἀκόμα καὶ φίλων καὶ γειτόνων. Ὁ
Σόρος γεννήθηκε τὸ 1930 καὶ τὸ
1944 ἦταν μόλις 14 χρονῶν, ὡστόσο
αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ γίνει συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ δοσίλογοςτων συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων.
∆ιαβάστε μέρος ἀπὸ τὴ συνέντευξη
ποὺ ἔδωσε τὸ 1998: Κρόφτ: Ὅπως
ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ, πήγατε, στὴν
πραγματικότητα, καὶ βοηθήσατε
στὴν κατάσχεση τῶν περιουσιῶν Ἑβραίων. Σόρος: Ναί, αὐτὸ εἶναι σωστό. Κρόφτ: Ἐννοῶ, αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ἀκούγεται σὰν ἐμπειρία ποῦ θὰ ἔστελνε στὸ ψυχιατρεῖο πολλούς, σᾶς
ἦταν δύσκολο; Σόρος: Ὄχι καθόλου, ὄχι καθόλου, πιθανὸν σὰν παιδὶ δὲν βλέπεις τὴν σύνδεση. Ἀλλὰ ἦταν, δὲν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Κρόφτ: ∆ὲν αἰσθανθήκατε ἐνοχή; Σόρος: Ὄχι. ... Στὴ συνέχεια,
μάλιστα, ὁ Σόρος λέει ὅτι αὐτὸ ποὺ

ἔκανε τότε (δηλαδὴ νὰ συμμετέχει
στὴν κατάσχεση περιουσιῶν τῶν Ἑβραίων) ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει στὶς ἀγορές. Ξεδιάντροπα λέει
«Ἂν δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ τὸ ἔκανε οὕτως ἢ ἄλλως κάποιος ἄλλος».
Αὐτὸς εἶναι ὁ ... μέγας φιλεύσπλαχνός του πλανήτη.
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

Χωρὶς τέλος φαίνεται πὼς εἶναι ἡ
περιπέτεια ποὺ περνάει ἕνα ἄγαλμα, ὁ ἔφιππος ἀνδριάντας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἐνῶ ἔχει
φιλοτεχνηθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ
ἐνῶ ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ στηθεῖ
στὴν Ἀθήνα ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, ἐντούτοις στὰ τέλη τοῦ 2018 αὐτὸ ἀκόμα δὲν ἔχει συμβεῖ. Κι’ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς δημοτικὲς ἀρχές,
οἱ ὁποῖες δὲν ἀποφασίζουν – μὲ διάφορα προσχήματα – νὰ στήσουν τὸ
ἄγαλμα, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ ... στεναχωρήσουν τοὺς Σκοπιανούς, ἀφοῦ ὁ ἐν λόγω ἀνδριάντας στὸ κέντρο τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας θὰ
τόνιζε φυσικὰ τὴν Ἑλληνικότητα
τῆς Μακεδονίας. Ἀποτελεῖ πραγματικὰ εἰρωνεία, οἱ μὲν σκοπιανοὶ νὰ
ἔχουν τοποθετήσει ἐδῶ καὶ χρόνια
μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα τοῦ Μεγαλέξανδρου στὴν δική τους πρωτεύουσα, καὶ αὐτὸ νὰ μὴν τὸ ἔχουν κάνει
ἀκόμα οἱ δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας.
ΝΤΡΟΠΗ καὶ μόνο γιὰ τὸ «θάψιμο»
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τὸν γενικὸ ξεσηκωμὸ τῶν μαθητῶν
στὴν Μακεδονία καὶ δὲν μεταδίδει
ζωντανὰ τὶς ἑκατοντάδες καταλήψεις ποὺ γίνονται αὐτὸ τὸ διάστημα
στὰ γυμνάσια καὶ τὰ λύκεια τῆς χώρας. Σήμερα οἱ μαθητὲς ἀντιδροῦν
πατριωτικὰ στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Μπράβο τους.

φιση τοῦ Σταυροῦ, ἀντιθέτως ἔχουν
ἐφευρεθεῖ «πολεοδομικὰ κωλύμματα» γιὰ νὰ μὴν ξαναστηθεῖ, μὲ τὴν
ἀστυνομία νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερσή του. Σημειώνεται ὅτι ἐκτός του
Σταυροῦ γκρεμίστηκε καὶ ἕνα προσκυνητάρι στὴ Λέσβο καὶ μάλιστα
στὴν ἴδια περιοχή, στὴ θέση Ἀπελὴ
τῆς Μυτιλήνης.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣ ΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ ἀποχ ωροῦν ἀπὸ τὸ σύμφωνο τοῦ
Ο.Η.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση -ὁ ὁποῖος συνεχῶς μεγαλώνει- προστίθεται
καὶ ἡ Πολωνία. Στὴ λίστα χωρῶν ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία,
ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προστατέψουν τὸν χαρακτήρα τους καὶ
τὴν ταυτότητά τους.

Τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ὁ Α.
Τσίπρας ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει
ἕνα «οὐδετερόθρησκο» κράτος ἐκριζώνοντας τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν Ἰταλία ὁ Μ. Σαλβίνι δὲν διστάζει νὰ
δείξει τὴν προτίμησή του στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὴν χριστιανικὴ παράδοση. Μία κυρία τοῦ δίνει ἕναν
Σταυρὸ καὶ αὐτὸς ἀμέσως δημόσια
τὸν φιλάει ἐκφράζοντας τὴν πίστη
του στὸν Θεάνθρωπο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
«Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καὶ τραγουδοῦμε μὲ τὴν ἴδια
γλώσσα»!! Γεώργιος Σεφέρης. Οἱ
Ἕλληνες σήμερα ἀσχέτως μορφώσεως μιλᾶμε ὁμηρικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουμε, ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὴν ἔννοια
τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦμε.
Ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ὁμηρικῶν λέξεων κρύβεται μέσα σὲ σύνθετα ἢ διάφορα παράγωγα. Π.χ. Σήμερα, λέμε «νερό». Ὁμηρικὴ λέξη
«ὕδωρ». Σήμερα λέμε ὑδραυλικός,
ὑδραγωγεῖο, ὑδρογόνο, ἑταιρεία ὑδάτων. Λέμε «φωτιά». Ὁμηρικὴ λέξη: «πῦρ». Κι ἐμεῖς λέμε: πυροσβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολητής. Ὁμηρικὴ λέξη «νόστος»
ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστροφή. Σήμερα λέμε
«νοσταλγία». Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ
αὐγό, ποὺ στὸν Ὅμηρο λέγεται «ὠόν». Σήμερα οἱ γυναῖκες ὁμιλοῦν ὄχι
γιὰ τὶς αὐγοθῆκες, ἀλλὰ γὶς «ὠοθῆκες» τους. «Βρύχιος» στὴν ἀρχαία

ΚΑΜΑΡΩΣΕ ΤΟΥΣ
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑ Ν∆ΡΕ
∆ὲν ὑπάρχει μέρα ποὺ νὰ πιστεύεις
ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ζεῖς σὲ
μία κανονικὴ χώρα. Τὰ ὅσα βιώνει
ὁ τόπος δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ
τὸ ἀποτυπώσουμε μὲ σχόλια. Ζοῦμε
στὴ χώρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σαπίλας. Ἕνα ἀπέραντο ... σκουπιδαριό, ποὺ πληγώνει τὴν Ἱστορία, τὸ
γόητρο, τὴν περηφάνεια καὶ τὸ φιλότιμο κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενου
Ἕλληνα. Ἔτσι λοιπόν: Κανένα τηλεοπτικὸ συνεργεῖο δὲν καλύπτει
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ἀκύρωσης ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν, τὴν ὑποχρεωτικὴ προσευχὴ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό.
Τὸ αἴτημα ἀπερρίφθη μὲ ψήφους
30-6. Ὑπὲρ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ κατὰ τῶν σχετικῶν
ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἔχουν καταθέσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων.

ΕΛΑΜΨΑΝ
∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
Σὲ μία ψ ηφοφορία στὴν ὁποία ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τοὺς οἱ
περισσότ εροι Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊ κοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦργο ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ Νότη
Μαριὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων Συντηρητικῶν καὶ Μεταρρυθμιστῶν (ECR) νὰ γίνει συζήτηση τὴ ∆ευτέρα
12-11-2018 μὲ θέμα τὴ δολοφονία
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ
τὴν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὴν πρόταση καταψήφισαν τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Λαϊκὸ Κόμμα παρόντος καὶ τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ, οἱ
Εὐρωπαῖοι Σοσιαλιστές, οἱ Φιλελεύθεροι, οἱ Πράσινοι, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς
συμπεριλαμβανομένης τῆς Προέδρου τῆς κ. Τσίμερ ἀπεῖχε. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας ἦταν 48 ὑπέρ, 208 κατὰ καὶ 20 ἀποχές. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τοὺς 27 Ἕλληνες
καὶ Κύπριους Εὐρωβουλευτὲς στὴν
ψηφοφορίας συμμετεῖχαν μόνο 10
ἐκ τῶν ὁποίων ψήφισαν ὑπὲρ οἱ κ.κ.
Νότης Μαριᾶς, Γιῶργος Κύρτσος,
Ἑλένη Θεοχάρους, Λευτέρης Χριστοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου,
Λάμπρος Φουντούλης, Γιῶργος Ἐπιτήδειος, ἐνῶ ψήφισαν κατὰ οἱ κ.κ.
Γραμματικάκης καὶ Κύρκος.

Στὸ φέισμπούκ μου γράφω τόπος
καταγωγῆς Instambul, Turkey. Τὰ
ξαδέλφια μου ζοῦν στὴν Πόλη ἀκόμα ὑπὸ τὸ ὄνομα Μοχάμεντ καὶ Φατιμά. Κάποτε ἤμουν Μακεδόνας.
Μοῦ εἶπαν πὼς αὐτὸ δὲν εὐχαριστεῖ
τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων μας
τῶν Γερμανῶν (γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια – νέα γερμανικὴ Γιουγκοσλαβία) καὶ πὼς εἶναι ἐθνικιστικό. Κι’
ἐγὼ σὰν καλὸ παιδὶ ποὺ εἶμαι ποὺ
ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο ἄλλαξα ὄνομα καὶ εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μὲ
χίλια ζόρια νὰ λέγομαι Νοτιομακεδόνας. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὴ σκάσω βρέ.
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύτερος ἀπ’ ὅ,τι νομίζετε σκέφτομαι ἕνα πιὸ κατάλληλο ὄνομα: Νομάς.
Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶ κανέναν,
νὰ μὴν καταλαμβάνω χῶρο ὅπου
μποροῦν νὰ ζήσουν ἄλλοι, νὰ μὴν ἔχω πατρίδα ποὺ ἴσως κάποιοι νὰ ἤθελαν γιὰ δική τους. Σίγουρα θὰ
συμφωνήσουν «οἱ σύμμαχοι» καὶ
«οἱ μεγάλοι». Λὲς νὰ ’χουν δίκιο;
(Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο)

τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὸν Κ. Καμίνη, δήμαρχο τῆς Ἀθήνας καὶ τὴν παρέα του,
προκειμένου νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ
ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν σφετεριστῶν τῆς Μακεδονίας.
ΚΑΠΟΤΕ ΗΜΟΥΝ...

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ὁ Ἰταλὸς ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Μ.
Σαλβίνι εἶναι συγκλονιστικὸς καθὼς ὄχι μόνο ἀναφέρθηκε στὴν βεβήλωση τοῦ Σταυροῦ στὴ Λέσβο,
ἀλλὰ «κρούει» τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ
τελεῖ σὲ λήθαργο ὅτι «χωρὶς ρίζες ἡ
Ἑλλάδα θὰ χαθεῖ». «Εἶναι μεγάλη
ἠλιθιότητα νὰ ἐπιτίθεται κάποιος
στὶς ρίζες του, εἶστε κοινωνία χωρὶς
μέλλον», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε. Συγκεκριμένα, μὲ ἀνάρτησή
του στὸ twitter ἔγραψε: «Ὁ Σταυρὸς ἐνοχλεῖ τοὺς μετανάστες, δὲν ἄρεσε σὲ μία Μ.Κ.Ο. καὶ τὸν κατεδάφισαν, τί ἠλιθιότητα. Μία κοινωνία
ποὺ ἐπιτίθεται στὶς δικές της ρίζες
εἶναι μία κοινωνία χωρὶς μέλλον.
Ἐλπίζω οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς νὰ
τὸν ξαναστήσουν αὐτὸν τὸν ὑπέροχο Σταυρὸ στὸ ὕψωμα πάνω ἀπὸ τὴ
θάλασσα». Τὴν ἴδια ὥρα δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν κατεδά-

∆ΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ
ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου
μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκε τὸ αἴτημα γιὰ «ἀπόσυρση» τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὴν αἴθουσα ὅπου συνεδρίασε ἡ
ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ συζητήθηκαν ἐνώπιον τῶν δικαστῶν οἱ 5 αἰτήσεις
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«Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Ἠπειρώτης,
τὸ 1914. Ὑποχώρησα καὶ δέχθηκα
νὰ μὲ ὀνομάσουν Βόρειο-Ἠπειρώτη
τὸ 1923. Μοῦ εἶπαν ἔτσι ὅτι θὰ ἐξασφαλίσουν ὅλα μου τὰ δικαιώματα... Νὰ μὴν φοβᾶμαι. Ἔπεσα καὶ
κοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1945 νὰ
ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἤμουν Μειονοτικός. Ξανακοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1991 Ἀλβανός. Κάποτε ἤμουν
Ἕλλην Κύπριος, μοῦ εἶπαν νὰ δεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ Τοῦρκοι στὸ
νησὶ καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μὴ νιώθουν καὶ αὐτοὶ ἴσοι. Τὸ δέχθηκα, τί
καὶ ἂν ἦταν τὸ ἴδιο μου τὸ αἷμα ἐξισλαμισμένο μὲ τὴ βία. Ἔτσι, ἔπεσα καὶ κοιμήθηκα. Ξύπνησα Ἑλληνοκύπριος καὶ ὁ ἀδελφός μου Τουρκοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νὰ μὴ λέω πὼς εἶμαι Ἕλληνας. Κάνει κακὸ
στὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι κι’ ἐγὼ
λέω εἶμαι Κύπριος σκέτα. Νιώθω ὄμορφα, γιατί μοῦ χαϊδεύουν τὴν
πλάτη οἱ ξένοι... Κάποτε ἤμουν Ἴμβριος, Τένεδος, Κωνσταντινουπολίτης, μοῦ εἶπαν: Μὴ φοβᾶσαι ἔχεις
στάτους μειονότητος... Ὅλα καλὰ
θὰ πᾶνε... Σήμερα ζῶ στὴν Ἀθήνα.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχὴ στὴν Ἑλλάδα. Γερμανικὴ Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν πιὰ ἡττηθεῖ – Σεπτέμβριος 1943. Οἱ Γερμανοὶ λεηλατοῦσαν χωριὰ καὶ πολιτεῖες, ἔκαιγαν,
σκότωναν μπροστὰ στὴ θέλησή
τους νὰ κρατήσουν τὴν κυριαρχία
τους στὴ βασανισμένη χώρα. Στὴν
περιοχὴ τῶν Καλαβρύτων ποὺ εἶχε
μείνει ἐλεύθερη μετὰ τὴν ἀποχώρη-
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τάραξαν τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ
τῶν Καλαβρυτινῶν. Στὸ χωράφι
τοῦ Καπῆ ἔβρισκε τραγικὸ θάνατο
ὅλος ὁ ἀντρικὸς πληθυσμὸς τῶν Καλαβρύτων. Ἔπεφτε ἕνας-ἕνας ζητωκραυγάζοντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος
γενναία καὶ ἐλεύθερα. Σώθηκαν μόνο δεκατρεῖς. Ἀλλὰ καὶ τὰ γυναικόπαιδα θὰ ἔβρισκαν τραγικὸ θάνατο
ἀπὸ φωτιὰ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ὑπόγειο τοῦ Σχολείου μὲ τὶς γυναῖκες
νὰ πέφτουνε ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ
Σχολείου μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους γιὰ
νὰ σωθοῦν. Οἱ τραγικὲς γυναῖκες –
μητέρες, σύζυγοι,
ἀδελφές, ἔτρεξαν
κατὰ ποὺ ἔμαθαν
πὼς ἔγινε τὸ κακό... Ἀσύλληπτες
ἀπὸ τὸ νοῦ σκηνές... Καθὼς ἔβλεπαν τραγικὰ σκοτωμένους τοὺς ἀγαπητούς τους...
Καὶ πῶς νὰ τοὺς
μεταφέρουν στὸ
νεκροταφεῖο;
Πῶς νὰ ἀνοίξουν
τάφους, νὰ τοὺς
φυλάξουν ἀπὸ τὰ
ἀγρίμια, ἀφοῦ ὅλα γύρω εἶχαν
καεῖ; Ποῦ θὰ στεγάζονταν, χειμώνα
καιρὸ ὅσοι ἀπόμειναν; Πάλεψαν μὲ
τὸν μεγάλο πόνο τοὺς οἱ Καλαβρυτινὲς γυναῖκες καὶ κοίταξαν μπροστά. Μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη τους
καὶ μὲ γενναιότητα τὰ παιδιά τους.
Ξανάδωσαν πνοὴ στὰ ἐρημωμένα
Καλάβρυτα. Ἔγιναν ἡρωίδες. Τὸ
ρολόι τῆς Ἐκκλησίας ὅμως σταματημένο στὴν τραγικὴ ὥρα τοῦ Ὁλοκαυτώματος. – 2.34 μ.μ. Θὰ θυμίζει
πάντα καὶ σὲ ὅλους τὴν ὠμότητα
τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Ἦταν
13 ∆εκεμβρίου 1943.

ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνὰ
γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις... καὶ
κάθε φορᾶ σκόρπιζαν τὸν τρόμο, τὴ
φρίκη, τὸ θάνατο. Ἔτσι, τὸ ∆εκέμβριο τοῦ 1943 θεωρώντας τοὺς φιλήσυχους Καλαβρυτινοὺς ὑπαίτιους
γιὰ τὸ φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν,
ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Αἴγιο, τὴν Πάτρα, τὴν Τρίπολη πέσανε πάνω
στὴν ἤρεμη πολιτειούλα μὲ ὅλη τὴ
γνωστή τους ἀγριότητα. Κάλεσαν ὅλο τὸν πληθυσμὸ στὸ ∆ημοτικὸ
Σχολεῖο. Κι’ ἐκεῖ μάζεψαν χωριστά
τους ἄνδρες καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν
καὶ πάνω. Τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς
πολὺ ἡλικιωμένους ἄνδρες μέσα
σὲ συγλονιστικὲς
σκηνὲς ἀποχωρισμοῦ, τὶς ἔκλεισαν μέσα στὸ
Σχολεῖο. Σὲ λίγο
τοὺς ἄνδρες τοὺς
ὁδήγησαν κοπαδιαστὰ στὸ χωράφι τοῦ Καπῆ, ἕναν ἄγριο τόπο
τότε, ἔξω ἀπὸ τὰ
Καλάβρυτα.
Μπροστὰ πήγαινε ὁ «καλὸς ποιμένας» τους, ὁ πάπα-Καλὸς (ὁ ἱερέας Παναγιώτης
∆ημοπουλος) ποὺ ἡ «Σύνοψή» του
βρέθηκε ὕστερα ματωμένη καὶ ἀποτελεῖ κειμήλιο γιὰ τὴν Ἐκκλησία
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἀγωνία βασάνιζε τοὺς Καλαβρυτινούς, μὰ ὁ Γερμανὸς ∆ιοικητὴς τοὺς ἡσύχαζε –μὲ
διερμηνέα– ὅτι τίποτε κακὸ δὲν θὰ
συμβεῖ σὲ αὐτούς. Καὶ ἔδινε τὸ λόγο
«τῆς στρατιωτικῆς τιμῆς». Ὥσπου
γύρω στὶς 12.30 μ.μ. καὶ ἀφοῦ πελώριες φλόγες τύλιγαν τὰ πάντα στὰ
Καλάβρυτα, ριπὲς πολυβόλων συν-
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ὁ μπαμπὰς ὑποτροπιάζει καὶ ξαναχρειάστηκε χημειοθεραπεῖες καὶ ἀκτινοβολίες. Πάλι στραφήκαμε καὶ
προσευχηθήκαμε στοὺς Ἁγίους καὶ
φυσικὰ πάλι ὁ μπαμπάς μου ξαναθεραπεύτηκε. Τὴν ἴδια χρονιὰ προσπαθούσαμε μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ
μωράκι. Μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες προσπάθειας πήγαμε ἐπίσκεψη στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου καὶ προσευχόμουν
νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα παιδάκι. Τὸν ἑπόμενο μήνα ἔμεινα ἔγκυος. Ὅταν
ἤμουν 4 μηνῶν ξαναεπισκεφτήκαμε
τὴν Μονὴ καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν
πάτερ ... ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εὐλογεῖ τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν.
Ἀπὸ τότε ποὺ ἔμαθα γιὰ τὴν ἐγκυμοσύνη μου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα
ποὺ γέννησα σταύρωνα κάθε πρωὶ
τὴν κοιλιά μου μὲ τὸ λαδάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἔπινα καὶ ἁγιασμό.
Εἶχα μία εὔκολη ἐγκυμοσύνη χωρὶς
προβλήματα καὶ μία ἀκόμη πιὸ εὔκολη γέννα ὅπου καὶ πῆρα στὴν ἀγκαλιά μου ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι.
Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἐμφανίζεται
στὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι δίπλα μας μέσα
ἀπὸ διάφορα περιστατικὰ τὰ ὁποῖα
ὅμως δὲν θὰ ἀναφέρω, πρῶτα γιατί
ἤδη σᾶς ἔχω κουράσει καὶ δεύτερον
γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ πεῖ ὅτι εἶναι τυχαία γεγονότα. Ἐγὼ ὅμως ξέρω πὼς οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος
καὶ Εἰρήνη εἶναι Προστάτες τῆς οἰκογένειάς μου καὶ γεγονὸς ποὺ ἐπαναλαμβάνεται παύει νὰ εἶναι τυχαῖο. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη νὰ προστατεύουν
ὅλο τὸν κόσμο, γιατί οἱ ἡμέρες ποὺ
διανύουμε εἶναι δύσκολες.
Μὲ ἐκτίμηση καὶ Σεβασμὸ
πρὸς τοὺς Ἁγίους μας
Π. Γ.
25/8/18, Πευκάκια Ἀττικῆς

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
... Τοὺς εὐχαριστήσετε, γιατί ὑπάρχει καὶ στὴν Ἀθήνα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ». Ἐγώ, βέβαια, δὲν τὸν
πίστεψα, ἔλεγα πὼς μᾶλλον τὸ
μπερδεύει μὲ κάποιο ἄλλο, ἦταν καὶ
στὴν ἀνάρρωση, ὅποτε δὲν ἔδωσα
σημασία. Ὁ ἄντρας μου ὅμως ἀπὸ
τὴν ἄλλη ποὺ τὸ ἔψαξε βρῆκε ὅτι
ὄντως ὑπάρχει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι στὸν Μαραθώνα καὶ φυσικὰ χωρὶς δεύτερη
σκέψη τὸ ἐπισκεφτήκαμε. Προσκυνήσαμε τὸν ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἁγίου.
Προσευχηθήκαμε καὶ πήραμε καὶ
λαδάκι ὅπου καὶ σταυρώναμε τὸν
πεθερό μου συνέχεια. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο χειρουργεῖο τῆς καρδιᾶς ὁ πεθερός μου ἔπρεπε νὰ ξαναχειρουργηθεῖ στὴν ἀρτηρία τοῦ λαιμοῦ, γιατί ἦταν βουλωμένη 95%.
Αὐτὴ τὴ φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές μας, ὁ ἄντρας μου πῆρε τηλέφωνο στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων,
γιὰ νὰ γίνει μία παράκληση καὶ ἀπὸ
τοὺς μοναχούς. Μετὰ τὸ χειρουργεῖο ὁ ἀγγειοχειροῦργος βγῆκε καὶ μᾶς
ἐνημέρωσε ὅτι ναὶ μὲν πῆγαν ὅλα
καλά, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ τέτοιο χειρουργεῖο
παθαίνουν ἕνα μικρὸ ἐγκεφαλικό,
ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ πεθεροῦ
μου φοβόταν γιὰ πιὸ σοβαρὴ ἐπιπλοκή, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι
σίγουρος, μέχρις ὅταν ξυπνήσει. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ προσευχόμασταν
καὶ οἱ δυό μας συνέχεια στὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα πήγαμε
νὰ δοῦμε τὸν πεθερό μου, τὸν ὁποῖον εἶχαν ξυπνήσει καὶ ∆όξα τὸν Θεούλη ἦταν μία χαρά, χωρὶς καμμία
ἐπιπλοκή, σὰν νὰ μὴν χειρουργήθηκε. Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ οἱ Ἅγιοι ἔβαλαν τὸ χέρι Τους. 2016, καὶ πάλι
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τάραξαν τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ
τῶν Καλαβρυτινῶν. Στὸ χωράφι
τοῦ Καπῆ ἔβρισκε τραγικὸ θάνατο
ὅλος ὁ ἀντρικὸς πληθυσμὸς τῶν Καλαβρύτων. Ἔπεφτε ἕνας-ἕνας ζητωκραυγάζοντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος
γενναία καὶ ἐλεύθερα. Σώθηκαν μόνο δεκατρεῖς. Ἀλλὰ καὶ τὰ γυναικόπαιδα θὰ ἔβρισκαν τραγικὸ θάνατο
ἀπὸ φωτιὰ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ὑπόγειο τοῦ Σχολείου μὲ τὶς γυναῖκες
νὰ πέφτουνε ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ
Σχολείου μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους γιὰ
νὰ σωθοῦν. Οἱ τραγικὲς γυναῖκες –
μητέρες, σύζυγοι,
ἀδελφές, ἔτρεξαν
κατὰ ποὺ ἔμαθαν
πὼς ἔγινε τὸ κακό... Ἀσύλληπτες
ἀπὸ τὸ νοῦ σκηνές... Καθὼς ἔβλεπαν τραγικὰ σκοτωμένους τοὺς ἀγαπητούς τους...
Καὶ πῶς νὰ τοὺς
μεταφέρουν στὸ
νεκροταφεῖο;
Πῶς νὰ ἀνοίξουν
τάφους, νὰ τοὺς
φυλάξουν ἀπὸ τὰ
ἀγρίμια, ἀφοῦ ὅλα γύρω εἶχαν
καεῖ; Ποῦ θὰ στεγάζονταν, χειμώνα
καιρὸ ὅσοι ἀπόμειναν; Πάλεψαν μὲ
τὸν μεγάλο πόνο τοὺς οἱ Καλαβρυτινὲς γυναῖκες καὶ κοίταξαν μπροστά. Μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη τους
καὶ μὲ γενναιότητα τὰ παιδιά τους.
Ξανάδωσαν πνοὴ στὰ ἐρημωμένα
Καλάβρυτα. Ἔγιναν ἡρωίδες. Τὸ
ρολόι τῆς Ἐκκλησίας ὅμως σταματημένο στὴν τραγικὴ ὥρα τοῦ Ὁλοκαυτώματος. – 2.34 μ.μ. Θὰ θυμίζει
πάντα καὶ σὲ ὅλους τὴν ὠμότητα
τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Ἦταν
13 ∆εκεμβρίου 1943.

ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνὰ
γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις... καὶ
κάθε φορᾶ σκόρπιζαν τὸν τρόμο, τὴ
φρίκη, τὸ θάνατο. Ἔτσι, τὸ ∆εκέμβριο τοῦ 1943 θεωρώντας τοὺς φιλήσυχους Καλαβρυτινοὺς ὑπαίτιους
γιὰ τὸ φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν,
ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Αἴγιο, τὴν Πάτρα, τὴν Τρίπολη πέσανε πάνω
στὴν ἤρεμη πολιτειούλα μὲ ὅλη τὴ
γνωστή τους ἀγριότητα. Κάλεσαν ὅλο τὸν πληθυσμὸ στὸ ∆ημοτικὸ
Σχολεῖο. Κι’ ἐκεῖ μάζεψαν χωριστά
τους ἄνδρες καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν
καὶ πάνω. Τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς
πολὺ ἡλικιωμένους ἄνδρες μέσα
σὲ συγλονιστικὲς
σκηνὲς ἀποχωρισμοῦ, τὶς ἔκλεισαν μέσα στὸ
Σχολεῖο. Σὲ λίγο
τοὺς ἄνδρες τοὺς
ὁδήγησαν κοπαδιαστὰ στὸ χωράφι τοῦ Καπῆ, ἕναν ἄγριο τόπο
τότε, ἔξω ἀπὸ τὰ
Καλάβρυτα.
Μπροστὰ πήγαινε ὁ «καλὸς ποιμένας» τους, ὁ πάπα-Καλὸς (ὁ ἱερέας Παναγιώτης
∆ημοπουλος) ποὺ ἡ «Σύνοψή» του
βρέθηκε ὕστερα ματωμένη καὶ ἀποτελεῖ κειμήλιο γιὰ τὴν Ἐκκλησία
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἀγωνία βασάνιζε τοὺς Καλαβρυτινούς, μὰ ὁ Γερμανὸς ∆ιοικητὴς τοὺς ἡσύχαζε –μὲ
διερμηνέα– ὅτι τίποτε κακὸ δὲν θὰ
συμβεῖ σὲ αὐτούς. Καὶ ἔδινε τὸ λόγο
«τῆς στρατιωτικῆς τιμῆς». Ὥσπου
γύρω στὶς 12.30 μ.μ. καὶ ἀφοῦ πελώριες φλόγες τύλιγαν τὰ πάντα στὰ
Καλάβρυτα, ριπὲς πολυβόλων συν-
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ὁ μπαμπὰς ὑποτροπιάζει καὶ ξαναχρειάστηκε χημειοθεραπεῖες καὶ ἀκτινοβολίες. Πάλι στραφήκαμε καὶ
προσευχηθήκαμε στοὺς Ἁγίους καὶ
φυσικὰ πάλι ὁ μπαμπάς μου ξαναθεραπεύτηκε. Τὴν ἴδια χρονιὰ προσπαθούσαμε μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ
μωράκι. Μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες προσπάθειας πήγαμε ἐπίσκεψη στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου καὶ προσευχόμουν
νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα παιδάκι. Τὸν ἑπόμενο μήνα ἔμεινα ἔγκυος. Ὅταν
ἤμουν 4 μηνῶν ξαναεπισκεφτήκαμε
τὴν Μονὴ καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν
πάτερ ... ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εὐλογεῖ τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν.
Ἀπὸ τότε ποὺ ἔμαθα γιὰ τὴν ἐγκυμοσύνη μου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα
ποὺ γέννησα σταύρωνα κάθε πρωὶ
τὴν κοιλιά μου μὲ τὸ λαδάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἔπινα καὶ ἁγιασμό.
Εἶχα μία εὔκολη ἐγκυμοσύνη χωρὶς
προβλήματα καὶ μία ἀκόμη πιὸ εὔκολη γέννα ὅπου καὶ πῆρα στὴν ἀγκαλιά μου ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι.
Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἐμφανίζεται
στὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι δίπλα μας μέσα
ἀπὸ διάφορα περιστατικὰ τὰ ὁποῖα
ὅμως δὲν θὰ ἀναφέρω, πρῶτα γιατί
ἤδη σᾶς ἔχω κουράσει καὶ δεύτερον
γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ πεῖ ὅτι εἶναι τυχαία γεγονότα. Ἐγὼ ὅμως ξέρω πὼς οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος
καὶ Εἰρήνη εἶναι Προστάτες τῆς οἰκογένειάς μου καὶ γεγονὸς ποὺ ἐπαναλαμβάνεται παύει νὰ εἶναι τυχαῖο. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη νὰ προστατεύουν
ὅλο τὸν κόσμο, γιατί οἱ ἡμέρες ποὺ
διανύουμε εἶναι δύσκολες.
Μὲ ἐκτίμηση καὶ Σεβασμὸ
πρὸς τοὺς Ἁγίους μας
Π. Γ.
25/8/18, Πευκάκια Ἀττικῆς

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
... Τοὺς εὐχαριστήσετε, γιατί ὑπάρχει καὶ στὴν Ἀθήνα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ». Ἐγώ, βέβαια, δὲν τὸν
πίστεψα, ἔλεγα πὼς μᾶλλον τὸ
μπερδεύει μὲ κάποιο ἄλλο, ἦταν καὶ
στὴν ἀνάρρωση, ὅποτε δὲν ἔδωσα
σημασία. Ὁ ἄντρας μου ὅμως ἀπὸ
τὴν ἄλλη ποὺ τὸ ἔψαξε βρῆκε ὅτι
ὄντως ὑπάρχει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι στὸν Μαραθώνα καὶ φυσικὰ χωρὶς δεύτερη
σκέψη τὸ ἐπισκεφτήκαμε. Προσκυνήσαμε τὸν ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἁγίου.
Προσευχηθήκαμε καὶ πήραμε καὶ
λαδάκι ὅπου καὶ σταυρώναμε τὸν
πεθερό μου συνέχεια. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο χειρουργεῖο τῆς καρδιᾶς ὁ πεθερός μου ἔπρεπε νὰ ξαναχειρουργηθεῖ στὴν ἀρτηρία τοῦ λαιμοῦ, γιατί ἦταν βουλωμένη 95%.
Αὐτὴ τὴ φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές μας, ὁ ἄντρας μου πῆρε τηλέφωνο στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων,
γιὰ νὰ γίνει μία παράκληση καὶ ἀπὸ
τοὺς μοναχούς. Μετὰ τὸ χειρουργεῖο ὁ ἀγγειοχειροῦργος βγῆκε καὶ μᾶς
ἐνημέρωσε ὅτι ναὶ μὲν πῆγαν ὅλα
καλά, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ τέτοιο χειρουργεῖο
παθαίνουν ἕνα μικρὸ ἐγκεφαλικό,
ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ πεθεροῦ
μου φοβόταν γιὰ πιὸ σοβαρὴ ἐπιπλοκή, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι
σίγουρος, μέχρις ὅταν ξυπνήσει. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ προσευχόμασταν
καὶ οἱ δυό μας συνέχεια στὸν Ἅγιο
Ραφαήλ. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα πήγαμε
νὰ δοῦμε τὸν πεθερό μου, τὸν ὁποῖον εἶχαν ξυπνήσει καὶ ∆όξα τὸν Θεούλη ἦταν μία χαρά, χωρὶς καμμία
ἐπιπλοκή, σὰν νὰ μὴν χειρουργήθηκε. Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ οἱ Ἅγιοι ἔβαλαν τὸ χέρι Τους. 2016, καὶ πάλι
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ἀκύρωσης ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν, τὴν ὑποχρεωτικὴ προσευχὴ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό.
Τὸ αἴτημα ἀπερρίφθη μὲ ψήφους
30-6. Ὑπὲρ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ κατὰ τῶν σχετικῶν
ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἔχουν καταθέσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων.

ΕΛΑΜΨΑΝ
∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
Σὲ μία ψ ηφοφορία στὴν ὁποία ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τοὺς οἱ
περισσότ εροι Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊ κοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦργο ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ Νότη
Μαριὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων Συντηρητικῶν καὶ Μεταρρυθμιστῶν (ECR) νὰ γίνει συζήτηση τὴ ∆ευτέρα
12-11-2018 μὲ θέμα τὴ δολοφονία
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ
τὴν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὴν πρόταση καταψήφισαν τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Λαϊκὸ Κόμμα παρόντος καὶ τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ, οἱ
Εὐρωπαῖοι Σοσιαλιστές, οἱ Φιλελεύθεροι, οἱ Πράσινοι, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς
συμπεριλαμβανομένης τῆς Προέδρου τῆς κ. Τσίμερ ἀπεῖχε. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας ἦταν 48 ὑπέρ, 208 κατὰ καὶ 20 ἀποχές. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τοὺς 27 Ἕλληνες
καὶ Κύπριους Εὐρωβουλευτὲς στὴν
ψηφοφορίας συμμετεῖχαν μόνο 10
ἐκ τῶν ὁποίων ψήφισαν ὑπὲρ οἱ κ.κ.
Νότης Μαριᾶς, Γιῶργος Κύρτσος,
Ἑλένη Θεοχάρους, Λευτέρης Χριστοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου,
Λάμπρος Φουντούλης, Γιῶργος Ἐπιτήδειος, ἐνῶ ψήφισαν κατὰ οἱ κ.κ.
Γραμματικάκης καὶ Κύρκος.

Στὸ φέισμπούκ μου γράφω τόπος
καταγωγῆς Instambul, Turkey. Τὰ
ξαδέλφια μου ζοῦν στὴν Πόλη ἀκόμα ὑπὸ τὸ ὄνομα Μοχάμεντ καὶ Φατιμά. Κάποτε ἤμουν Μακεδόνας.
Μοῦ εἶπαν πὼς αὐτὸ δὲν εὐχαριστεῖ
τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων μας
τῶν Γερμανῶν (γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια – νέα γερμανικὴ Γιουγκοσλαβία) καὶ πὼς εἶναι ἐθνικιστικό. Κι’
ἐγὼ σὰν καλὸ παιδὶ ποὺ εἶμαι ποὺ
ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο ἄλλαξα ὄνομα καὶ εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μὲ
χίλια ζόρια νὰ λέγομαι Νοτιομακεδόνας. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὴ σκάσω βρέ.
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύτερος ἀπ’ ὅ,τι νομίζετε σκέφτομαι ἕνα πιὸ κατάλληλο ὄνομα: Νομάς.
Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶ κανέναν,
νὰ μὴν καταλαμβάνω χῶρο ὅπου
μποροῦν νὰ ζήσουν ἄλλοι, νὰ μὴν ἔχω πατρίδα ποὺ ἴσως κάποιοι νὰ ἤθελαν γιὰ δική τους. Σίγουρα θὰ
συμφωνήσουν «οἱ σύμμαχοι» καὶ
«οἱ μεγάλοι». Λὲς νὰ ’χουν δίκιο;
(Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο)

τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὸν Κ. Καμίνη, δήμαρχο τῆς Ἀθήνας καὶ τὴν παρέα του,
προκειμένου νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ
ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν σφετεριστῶν τῆς Μακεδονίας.
ΚΑΠΟΤΕ ΗΜΟΥΝ...

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ὁ Ἰταλὸς ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Μ.
Σαλβίνι εἶναι συγκλονιστικὸς καθὼς ὄχι μόνο ἀναφέρθηκε στὴν βεβήλωση τοῦ Σταυροῦ στὴ Λέσβο,
ἀλλὰ «κρούει» τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ
τελεῖ σὲ λήθαργο ὅτι «χωρὶς ρίζες ἡ
Ἑλλάδα θὰ χαθεῖ». «Εἶναι μεγάλη
ἠλιθιότητα νὰ ἐπιτίθεται κάποιος
στὶς ρίζες του, εἶστε κοινωνία χωρὶς
μέλλον», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε. Συγκεκριμένα, μὲ ἀνάρτησή
του στὸ twitter ἔγραψε: «Ὁ Σταυρὸς ἐνοχλεῖ τοὺς μετανάστες, δὲν ἄρεσε σὲ μία Μ.Κ.Ο. καὶ τὸν κατεδάφισαν, τί ἠλιθιότητα. Μία κοινωνία
ποὺ ἐπιτίθεται στὶς δικές της ρίζες
εἶναι μία κοινωνία χωρὶς μέλλον.
Ἐλπίζω οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς νὰ
τὸν ξαναστήσουν αὐτὸν τὸν ὑπέροχο Σταυρὸ στὸ ὕψωμα πάνω ἀπὸ τὴ
θάλασσα». Τὴν ἴδια ὥρα δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν κατεδά-

∆ΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ
ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου
μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκε τὸ αἴτημα γιὰ «ἀπόσυρση» τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὴν αἴθουσα ὅπου συνεδρίασε ἡ
ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ συζητήθηκαν ἐνώπιον τῶν δικαστῶν οἱ 5 αἰτήσεις
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«Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Ἠπειρώτης,
τὸ 1914. Ὑποχώρησα καὶ δέχθηκα
νὰ μὲ ὀνομάσουν Βόρειο-Ἠπειρώτη
τὸ 1923. Μοῦ εἶπαν ἔτσι ὅτι θὰ ἐξασφαλίσουν ὅλα μου τὰ δικαιώματα... Νὰ μὴν φοβᾶμαι. Ἔπεσα καὶ
κοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1945 νὰ
ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἤμουν Μειονοτικός. Ξανακοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1991 Ἀλβανός. Κάποτε ἤμουν
Ἕλλην Κύπριος, μοῦ εἶπαν νὰ δεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ Τοῦρκοι στὸ
νησὶ καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μὴ νιώθουν καὶ αὐτοὶ ἴσοι. Τὸ δέχθηκα, τί
καὶ ἂν ἦταν τὸ ἴδιο μου τὸ αἷμα ἐξισλαμισμένο μὲ τὴ βία. Ἔτσι, ἔπεσα καὶ κοιμήθηκα. Ξύπνησα Ἑλληνοκύπριος καὶ ὁ ἀδελφός μου Τουρκοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νὰ μὴ λέω πὼς εἶμαι Ἕλληνας. Κάνει κακὸ
στὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι κι’ ἐγὼ
λέω εἶμαι Κύπριος σκέτα. Νιώθω ὄμορφα, γιατί μοῦ χαϊδεύουν τὴν
πλάτη οἱ ξένοι... Κάποτε ἤμουν Ἴμβριος, Τένεδος, Κωνσταντινουπολίτης, μοῦ εἶπαν: Μὴ φοβᾶσαι ἔχεις
στάτους μειονότητος... Ὅλα καλὰ
θὰ πᾶνε... Σήμερα ζῶ στὴν Ἀθήνα.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχὴ στὴν Ἑλλάδα. Γερμανικὴ Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν πιὰ ἡττηθεῖ – Σεπτέμβριος 1943. Οἱ Γερμανοὶ λεηλατοῦσαν χωριὰ καὶ πολιτεῖες, ἔκαιγαν,
σκότωναν μπροστὰ στὴ θέλησή
τους νὰ κρατήσουν τὴν κυριαρχία
τους στὴ βασανισμένη χώρα. Στὴν
περιοχὴ τῶν Καλαβρύτων ποὺ εἶχε
μείνει ἐλεύθερη μετὰ τὴν ἀποχώρη-
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ἀλλὰ καὶ πρώην ὑπουργοὶ ὁ Σόρος
βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο καὶ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ
Καμμένος, ἐντός του ὑπουργικοῦ
συμβουλίου, ἀνέφερε ὅτι ὁ Σόρος ἔχει μοιράσει 50 ἑκατομμύρια στὴν
ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Στὴ συνέχεια,
ὁ Βαρουφάκης ἀποκάλυψε ὅτι
πράγματι εἶχε ἐργαστεῖ μὲ ἄλλους
οἰκονομολόγους γιὰ κάποιους μῆνες
στὸν Σόρος, ρίχνοντας παράλληλα
τὴ βόμβα ὅτι ὁ Σόρος τηλεφωνήθηκε
μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα καὶ
τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀπολύσει ἀπὸ Ὑπουργό. Φυσικά, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ προέκυψαν οὐκ ὀλίγα ἐρωτήματα. Ὁ κ. Σόρος εἶχε παραδεχθεῖ
στὸν δημοσιογράφο Κρόφτ στὴν ἐκπομπὴ «ἑξήντα λεπτὰ» τὸ 1998, ὅτι
προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν
γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Βουδαπέστης
ἔγινε συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ βοηθοῦσε στὴν κατάσχεση ἀκινήτων
τῶν συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων,
ἀκόμα καὶ φίλων καὶ γειτόνων. Ὁ
Σόρος γεννήθηκε τὸ 1930 καὶ τὸ
1944 ἦταν μόλις 14 χρονῶν, ὡστόσο
αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ γίνει συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ δοσίλογοςτων συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων.
∆ιαβάστε μέρος ἀπὸ τὴ συνέντευξη
ποὺ ἔδωσε τὸ 1998: Κρόφτ: Ὅπως
ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ, πήγατε, στὴν
πραγματικότητα, καὶ βοηθήσατε
στὴν κατάσχεση τῶν περιουσιῶν Ἑβραίων. Σόρος: Ναί, αὐτὸ εἶναι σωστό. Κρόφτ: Ἐννοῶ, αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ἀκούγεται σὰν ἐμπειρία ποῦ θὰ ἔστελνε στὸ ψυχιατρεῖο πολλούς, σᾶς
ἦταν δύσκολο; Σόρος: Ὄχι καθόλου, ὄχι καθόλου, πιθανὸν σὰν παιδὶ δὲν βλέπεις τὴν σύνδεση. Ἀλλὰ ἦταν, δὲν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Κρόφτ: ∆ὲν αἰσθανθήκατε ἐνοχή; Σόρος: Ὄχι. ... Στὴ συνέχεια,
μάλιστα, ὁ Σόρος λέει ὅτι αὐτὸ ποὺ

ἔκανε τότε (δηλαδὴ νὰ συμμετέχει
στὴν κατάσχεση περιουσιῶν τῶν Ἑβραίων) ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει στὶς ἀγορές. Ξεδιάντροπα λέει
«Ἂν δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ τὸ ἔκανε οὕτως ἢ ἄλλως κάποιος ἄλλος».
Αὐτὸς εἶναι ὁ ... μέγας φιλεύσπλαχνός του πλανήτη.
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ζωντανὰ τὶς ἑκατοντάδες καταλήψεις ποὺ γίνονται αὐτὸ τὸ διάστημα
στὰ γυμνάσια καὶ τὰ λύκεια τῆς χώρας. Σήμερα οἱ μαθητὲς ἀντιδροῦν
πατριωτικὰ στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Μπράβο τους.

φιση τοῦ Σταυροῦ, ἀντιθέτως ἔχουν
ἐφευρεθεῖ «πολεοδομικὰ κωλύμματα» γιὰ νὰ μὴν ξαναστηθεῖ, μὲ τὴν
ἀστυνομία νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερσή του. Σημειώνεται ὅτι ἐκτός του
Σταυροῦ γκρεμίστηκε καὶ ἕνα προσκυνητάρι στὴ Λέσβο καὶ μάλιστα
στὴν ἴδια περιοχή, στὴ θέση Ἀπελὴ
τῆς Μυτιλήνης.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ
Στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ ἀποχ ωροῦν ἀπὸ τὸ σύμφωνο τοῦ
Ο.Η.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση -ὁ ὁποῖος συνεχῶς μεγαλώνει- προστίθεται
καὶ ἡ Πολωνία. Στὴ λίστα χωρῶν ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία,
ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προστατέψουν τὸν χαρακτήρα τους καὶ
τὴν ταυτότητά τους.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣ ΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Χωρὶς τέλος φαίνεται πὼς εἶναι ἡ
περιπέτεια ποὺ περνάει ἕνα ἄγαλμα, ὁ ἔφιππος ἀνδριάντας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἐνῶ ἔχει
φιλοτεχνηθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ
ἐνῶ ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ στηθεῖ
στὴν Ἀθήνα ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, ἐντούτοις στὰ τέλη τοῦ 2018 αὐτὸ ἀκόμα δὲν ἔχει συμβεῖ. Κι’ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς δημοτικὲς ἀρχές,
οἱ ὁποῖες δὲν ἀποφασίζουν – μὲ διάφορα προσχήματα – νὰ στήσουν τὸ
ἄγαλμα, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ ... στεναχωρήσουν τοὺς Σκοπιανούς, ἀφοῦ ὁ ἐν λόγω ἀνδριάντας στὸ κέντρο τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας θὰ
τόνιζε φυσικὰ τὴν Ἑλληνικότητα
τῆς Μακεδονίας. Ἀποτελεῖ πραγματικὰ εἰρωνεία, οἱ μὲν σκοπιανοὶ νὰ
ἔχουν τοποθετήσει ἐδῶ καὶ χρόνια
μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα τοῦ Μεγαλέξανδρου στὴν δική τους πρωτεύουσα, καὶ αὐτὸ νὰ μὴν τὸ ἔχουν κάνει
ἀκόμα οἱ δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας.
ΝΤΡΟΠΗ καὶ μόνο γιὰ τὸ «θάψιμο»
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Τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ὁ Α.
Τσίπρας ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει
ἕνα «οὐδετερόθρησκο» κράτος ἐκριζώνοντας τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν Ἰταλία ὁ Μ. Σαλβίνι δὲν διστάζει νὰ
δείξει τὴν προτίμησή του στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὴν χριστιανικὴ παράδοση. Μία κυρία τοῦ δίνει ἕναν
Σταυρὸ καὶ αὐτὸς ἀμέσως δημόσια
τὸν φιλάει ἐκφράζοντας τὴν πίστη
του στὸν Θεάνθρωπο.

«Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καὶ τραγουδοῦμε μὲ τὴν ἴδια
γλώσσα»!! Γεώργιος Σεφέρης. Οἱ
Ἕλληνες σήμερα ἀσχέτως μορφώσεως μιλᾶμε ὁμηρικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουμε, ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὴν ἔννοια
τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦμε.
Ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ὁμηρικῶν λέξεων κρύβεται μέσα σὲ σύνθετα ἢ διάφορα παράγωγα. Π.χ. Σήμερα, λέμε «νερό». Ὁμηρικὴ λέξη
«ὕδωρ». Σήμερα λέμε ὑδραυλικός,
ὑδραγωγεῖο, ὑδρογόνο, ἑταιρεία ὑδάτων. Λέμε «φωτιά». Ὁμηρικὴ λέξη: «πῦρ». Κι ἐμεῖς λέμε: πυροσβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολητής. Ὁμηρικὴ λέξη «νόστος»
ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστροφή. Σήμερα λέμε
«νοσταλγία». Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ
αὐγό, ποὺ στὸν Ὅμηρο λέγεται «ὠόν». Σήμερα οἱ γυναῖκες ὁμιλοῦν ὄχι
γιὰ τὶς αὐγοθῆκες, ἀλλὰ γὶς «ὠοθῆκες» τους. «Βρύχιος» στὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ σημαίνει βυθισμένος στὸ
νερό. Σήμερα λέμε «ὑποβρύχιο».

ΚΑΜΑΡΩΣΕ ΤΟΥΣ
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑ Ν∆ΡΕ
∆ὲν ὑπάρχει μέρα ποὺ νὰ πιστεύεις
ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ζεῖς σὲ
μία κανονικὴ χώρα. Ζοῦμε στὴ χώρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σαπίλας.
Ἕνα ἀπέραντο ... σκουπιδαριό,
ποὺ πληγώνει τὴν Ἱστορία, τὸ γόητρο, τὴν περηφάνεια καὶ τὸ φιλότιμο κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενου
Ἕλληνα. Ἔτσι λοιπόν: Κανένα τηλεοπτικὸ συνεργεῖο δὲν καλύπτει
τὸν γενικὸ ξεσηκωμὸ τῶν μαθητῶν
στὴν Μακεδονία καὶ δὲν μεταδίδει
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Στὸν Ὅμηρο ἀναφέρεται «ἄρτος»,
σήμερα λέμε «ψωμί». Λέμε ὅμως Ἀρτοποιεῖο, δὲν λέμε ψωμάδικο. Στὴν
ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου «ἀλέξω» σημαίνει ἐμποδίζω, ἀποτρέπω. Τώρα λέμε
«ἀλεξίπτωτο», «ἀλεξίσφαιρο», «ἀλεξικέραυνο». Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα
εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη κατὰ τὴν
χρονικὴ διάρκεια ὑπάρξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πανάρχαιες λέξεις, σχεδὸν ὅλες, ζοῦν εἴτε πρωταρχικῶς εἴτε μέσα ἀπὸ τὰ σύνθετα καὶ τὰ παράγωγα. Ἑπομένως, ὅποιος θεωρεῖ
τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ νεκρὴ γλώσσα
εἶναι ἢ ἀγράμματος ἢ ὕποπτος.

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ νέα
βιβλία θρησκευτικῶν ποὺ δημιούργησε ἡ παροῦσα κυβέρνηση, εἶναι
παντελῶς ἀκατάλληλα γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς πατρίδας μας, καθὼς εἶναι
βλάσφημα καὶ ὑποτιμητικὰ γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ ταυτόχρονα πλήρως πολυθρησκειακὰ καὶ
προπαγανδιστικὰ ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων.
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ὑπάρχει μία πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη
ποὺ ἀφορ ᾶ στὴ
διδασκαλία τοῦ
μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν: Τὸ
ΣτΕ, ὡς τὸ ἀνώτατο ∆ικαστικὸ
ὄργανο τῆς χώρας, ἀποφάσισε
τελεσίδικα, καὶ ἄρα ἀμετάκλητα,
ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ
∆ημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο εἶναι ἀντισυνταγματικό. Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἀπεφάνθη ὅτι, μὲ βάση
τὸ Σύνταγμα, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ καλλιεργεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση στοὺς
μαθητὲς (μιὰς καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι
καὶ ἀλλόδοξοι ἔχουν τὸ δικαίωμα
νὰ διδάσκονται τὶς δικές τους καὶ
μόνο θρησκευτικὲς παραδόσεις σὲ
ξεχωριστὰ σχολεῖα μὲ τὰ δικά τους
βιβλία καὶ τοὺς δικούς τους δασκάλους) καὶ ἄρα τὰ νέα πολυθρησκειακὰ βιβλία εἶναι ἀντισυνταγματικά. Τὸ ΣτΕ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει:

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ
Προσευχὲς στὸν «Ἀλλὰχ» διδάσκουν
στὰ παιδιά μας τὰ θρησκευτικά της
πέμπτης ∆ημοτικοῦ. «Προσευχὲς ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων» εἶναι ἡ ὀνομασία ἑνὸς κεφαλαίου ποὺ
ἀποτελεῖ μία πρώτη γεύση γιὰ νὰ
γνωρίσουν τὰ παιδιὰ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ! Γιὰ τὸ ὁποῖο
ἰδιαιτέρως κόπτονται οἱ ... προοδευτικὲς δυνάμεις. Μάλιστα, ἀναφέρεται καὶ ἡ γνωστὴ φράση-τρόμος
«Μέγας Ἀλλάχ», ἐνῶ σημειώνεται
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μουσουλμανικῆς
προσευχῆς. Εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέταση πόσα παιδιὰ γνωρίζουν χριστιανικὴ προσευχὴ καὶ πόσα στὴν
ἡλικία τῶν 9 καὶ 10 ἐτῶν, δηλαδὴ
στὴν τετάρτη ∆ημοτικοῦ ὅπου καὶ
τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, γνωρίζουν τὸ
«Πάτερ ἠμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω».
Ἐνῶ λοιπὸν τὰ μικρὰ Ἑλληνόπουλα ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν δική
τους θρησκεία, τὰ βάζουν νὰ μάθουν
τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Τὸ γιατί δὲν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει κανένας ποὺ δὲν
τὸ ἔχει καταλάβει. Μπερδεύοντας
καὶ ἀποπροσανατολίζοντας τὸ μαθητὴ θέλουν νὰ τὸν οδηγήσουν στὴν
ἀγνωσία καὶ ἐντέλει στὴν ἀθεΐα.
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ΣΟΡΟΣ, Ο ... «ΜΕΓΑΣ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ»
Ὁ Οὐγγροεβραῖος στὴν καταγωγὴ
καὶ γνωστὸς γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ ἀνθελληνικές του θέσεις ὁ Τζὸρτζ Σόρος κατευθύνει μία συνομοταξία
Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων
ποὺ ἡ δράση τους κινεῖται μὲ μαριονέτες-δούλους του, ποὺ χύνουν τὸ
αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἁπλὰ γιὰ νὰ τὸν κάνουν ἀκόμα πιὸ
πλούσιο. Πολλοὶ τὸν ἔχουν χαρακτηρίσει ἕναν ἀδίστακτο «βαμπὶρ»
ποὺ ἀνατρέπει κυβερνήσεις, ὑποκινεῖ ἐμφύλιους πολέμους, κατευθύνει
τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἐνῶ οἱ
Μ.Κ.Ο. του κουμαντάρουν χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα πίσω ἀπὸ τὶς
κουρτίνες, ἔτσι ὥστε
νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτυγχάνει τεράστια οἰκονομικὰ κέρδη. Πρόκειται γιὰ ἐκεῖνες
τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ δὲν
κάνουν τίποτε ἄλλο
παρὰ νὰ συντάσσουν ἐκθέσεις περὶ
ὕπαρξης «τουρκικῆς» , « μ α κε δ ο ν ι κῆς», «τσάμικης» καὶ «βλάχικης» μειονότηας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς
Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα στὴ Βόρειο Ἑλλάδα. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, δὲν
διστάζουν ἐπίσης νὰ κατηγορήσουν
τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ παραβίαση «τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων» κάνοντας λόγο στὰ κείμενά τους γιὰ ἑλληνικὸ σωβινισμὸ καὶ
ἐθνικιστικὴ ὑστερία. Ἐπίσης, γιὰ ἀπάνθρωπη μεταχείριση λαθρομεταναστῶν, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι
συντονίζουν τὴν ἄφιξή τους. Σημειωτέον ὅτι ὅλες οἱ ἑταιρεῖες, ὀργανισμοὶ καὶ πρόσωπα ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὰ Βαλκάνια ἔχουν σαφέστατα στόχευση νὰ «ἀλώσουν»

τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ εἴτε συμμετέχοντας σὲ ἰδιωτικοποιήσεις κρατικῶν ἐταιριῶν, εἴτε ἀποκτώντας τὸν
ἔλεγχο ἰδιωτικῶν ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν, ἰδιαίτερα στὸν τραπεζικὸ
καὶ βιομηχανικὸ τομέα. Στὴν Ἑλλάδα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σόρος θέλει νὰ μετατρέψει σὲ ἰσλαμικὴ ἀποικία μὲ τὰ
«φιλανθρωπικὰ» κέντρα του, ὅπου
βρίσκουν καταφύγιο καθημερινὰ χιλιάδες μετανάστες... Ὑπάρχει ὅμως
ἕνα ἐμπόδιο στὰ σχέδιά του: ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει
σφυρηλατηθεῖ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων μὲ ἡρωικὰ κατορθώματα μιᾶς
ἔνδοξης ἱστορίας. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει χύσει ποταμοὺς
αἵματος γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Πίστη
του. Ἕνας λαὸς ποὺ
πιστεύει, ὅσο κανεὶς
ἄλλος Εὐρωπαῖος
στὸ Θεό. Ἄρα πῶς
κατακτιέται ἕνας τέτοιος λαός; Ἡ ἀπάντηση αὐτονόητη:
τσακίζοντάς του τὴν
ἱστορία καὶ τὴν Πίστη, μετατρέποντας τὸν σὲ ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΑ καὶ
κάνοντας τὸν νὰ πιστέψει πὼς ἀξίας ἔχει ὁ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΣΜΟΣ καὶ ὄχι ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀτζέντα Σόρος. Κυβερνήσεις κρατῶν, πρωθυπουργοὶ καὶ πρόεδροι ὅπως ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τῶν ΗΠΑ
κατηγοροῦν τὸν Σόρος ὅτι παίζει
περίεργα παιχνίδια σὲ βάρος τῶν
χωρῶν τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων.
Στὴν Οὐγγαρία ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται θεωρεῖται «ἀνεπιθύμητο
πρόσωπο» ὅπως καὶ στὸ Ἰσραήλ,
παρότι εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς.
Τυχαῖο; Ὄχι βέβαια. Τελευταία, μὲ
ἀφορμὴ ὅσα ἔχουν πεῖ σημερινοί,
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ἐμεῖς εἴμαστε ὄρθιες καὶ τοὺς κοιτᾶμε, ὁπότε γυρίζει καὶ μοῦ λέει χαμογελώντας: «Ὁ μπαμπάς σου θὰ γίνει
καλά». Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ εἶμαι λίγο τρομαγμένη, γιατί ἦταν
σὰν ἀληθινό, δὲν ἦταν ὄνειρο, εἶμαι
σίγουρη. Πῆγα ἀμέσως στὴν μητέρα
μου καὶ τὸ εἶπα καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἔβαλε τὰ κλάματα, λέγοντάς μου ὅτι
ἔζησα ἕνα θαῦμα!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ
τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὁ μπαμπάς μου
μετὰ ἀπὸ ἕναν δύσκολο ἀγώνα θεραπεύτηκε. Φυσικά, ἀπὸ τότε προσευχόμουν πάντα στοὺς Ἁγίους μας.
2015: Παντρεμένη πλέον, ὁ πεθερός
μου πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς ἐπειγόντως, ὅποτε καὶ πάλι στράφηκα στοὺς Ἁγίους μας καὶ ἐγώ, ἀλλὰ
καὶ ὁ ἄντρας μου καὶ ἔτσι ὁ πεθερός μου μετὰ
ἀπὸ πολλὲς ὧρες χειρουργείου καὶ ἕνα τετραπλὸ bypass βγαίνει ἀκέραιος. Θυμᾶμαι ὅμως
τὸν καρδιοχειρουργό, ὁ
ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἱδρωμένος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ
χειρουργείου νὰ μᾶς ἐνημερώσει, νὰ λέει ὅτι ἦταν πολὺ δύσκολη ἐπέμβαση, καθὼς οἱ ἀρτηρίες
τοῦ πεθεροῦ μου ἦταν πολὺ σκληρὲς
σὰν ἄβραστο μακαρόνι, λόγω τοῦ
σακχαρώδη διαβήτη ποὺ ἔχει. Μετὰ
ἀπὸ αὐτὸ ἀποφασίζουμε μὲ τὸ σύζυγό μου νὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων στὴν Μυτιλήνη
καὶ σὲ μία κουβέντα ποὺ εἶχα μὲ τὸν
ἄντρα μου γιὰ τὸ πῶς καὶ τὸ πότε
θὰ πᾶμε, μᾶς διακόπτει ὁ πεθερός
μου καὶ μᾶς λέει ὅτι «δὲν χρειάζεται
νὰ πάτε μέχρι τὴν Μυτιλήνη γιὰ νὰ
... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)

Μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν
συμβεῖ στὴ ζω ή μου μέχρι στιγμῆς,
θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ ἀναφέρω τὴν
παρουσία ποὺ εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη στὴν καθημερινότητά μου, ἄλλωστε εἶναι τὸ
λιγότερο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω. 2006:
Ἤμουν τρίτη γυμνασίου, ὅταν ὁ
πατέρας μου διαγνώστηκε μὲ τὴν
νόσο Hodgin στοὺς λεμφαδένες τοῦ
λαιμοῦ. Ἔβλεπα τὴν μαμά μου στενοχωρημένη συνέχεια ἐκείνη τὴν περίοδο. Προσευχόμουν γιὰ ἐκεῖνον
στὴν νυχτερινή μου προσευχή. Στὸ
δωμάτιό μου εἶχα τὴν εἰκόνα τῶν
Ἁγίων καὶ κάθε φορᾶ
ποὺ ἔβλεπα τὴν Ἁγία Εἰρήνη ἀναρωτιώμουν πῶς
γίνεται ἕνα μικρὸ κορίτσι νὰ ὑπομένει τὰ βασανιστήρια καὶ μετὰ θύμωνα καὶ ἀναρωτιόμουν
πῶς γίνεται νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ
βασανίζουν ἕνα μικρὸ
παιδί; Ὁπότε, μικρὴ καὶ
ἐγὼ τὴν ἔβλεπα στὴν εἰκόνα καὶ τὴν θαύμαζα.
Ἕνα μεσημέρι, μετὰ τὸ
φαγητό, πῆγα γιὰ ὕπνο,
ξαπλώνω στὸ κρεβάτι καὶ μὲ τὸ ποὺ
κλείνω τὰ μάτια μου, ἦταν σὰν νὰ
κοιμήθηκα ἀμέσως, ἀλλὰ ἤμουν ξύπνια, ἦταν πολὺ περίεργο, ἐμφανίζεται στὸ δωμάτιό μου ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ὅπως στὴν εἰκόνα, μὲ τὸ λευκό
της φουστάνι καὶ τὰ κοτσιδάκια
της. Κρατοῦσε τὸν Σταυρὸ καὶ χαμογελοῦσε. Ἦταν πολὺ ὄμορφη καὶ
γαλήνια καὶ φυσικὰ τόσο λαμπερὴ
καὶ φωτεινή. Ἀμέσως μετά, μὲ κρατάει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ βρισκόμαστε
στὴν κρεβατοκάμαρα τῶν γονιῶν
μου. Οἱ γονεῖς μου κοιμοῦνται καὶ
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καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν ἀμαχητὶ παραδοθεῖ εἰς τὰ χέρια τῶν Σιωνιστῶν. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις
στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ
Σιωνιστικὴ δικτατορία προσπα θεῖ
μὲ ἰδιαίτερο «ζῆλο» νὰ τὸ ἐπιτύχη!!
«Καθημερινή», 14-9-2018.

«να περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μὲ
σαφήνεια καὶ πληρότητα, τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ
καλλιεργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὰ
ἐν λόγῳ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν
τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη,
οὔτε νὰ προκαλεῖ σύγχυση μὲ τὴ διδασκαλία ἄλλων δογμάτων καὶ
θρησκειῶν.» Μάλιστα, σύμφωνα με
τὸ ΣτΕ, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν μὲ τὰ νέα βιβλία ἀποτελεῖ ποινικὸ παράπτωμα,
ἐπειδὴ διαπράττεται μαζικὸς προσηλυτισμὸς χειρίστου εἴδους, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται σὲ μικρὰ παιδιά.
Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου, εὑρισκόμενος σε πανικό δὲν
δέχτηκε νὰ ἐφαρμόσει τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις, προέβη σὲ ἕνα ἀπροκάλυπτο πραξικόπημα καὶ παρανόμησε, δίνοντας ἐντολὴ νὰ διδαχτοῦν
τὰ παράνομα νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ὅμως, ὁ ὑπαλληλικὸς
κώδικας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητές, ξεκαθαρίζει ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ ὑπακούσει ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ὁποιαδήποτε ἐντολὴ ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματική, ἐνῶ σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἔχει ποινικὲς εὐθύνες. Ἄρα, ἐὰν οἱ θεολόγοι διδάξουν
τὸ νέο μάθημα, πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ καταδικαστοῦν, οἱ δὲ γονεῖς ὀφείλουν νὰ
προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ
τὴν βλάσφημη καὶ ἀντορθόδοξη
προπαγάνδα ποὺ περιέχεται στὰ νέα βιβλία, ἀκόμα και κινούμενοι
νομικά.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ
ΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Ὑπὸ τὸν ὡς ἄνω τίτλο γράφει τὸ
«Παρὸν» 21-10-2018, σελίδα 1. Καταφεύγει στὰ δικαστήρια ὁ ∆ῆμος
Ἀλίμου. Τίποτε δὲν ἄφησαν ἔξω ἀπὸ τὴ λίστα τοῦ ξεπουλήματος, γιὰ
νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τοὺς οἱ ... δεσμοφύλακές μας. Στὸ Ὑπερταμεῖο ἔβαλαν 24 ἀκίνητά του ∆ήμου Ἀλίμου, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δήμαρχος Ἀνδρέας Κονδύλης. Συγκεκριμένα ἐντάχθηκαν: Τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τοῦ Εὐωνύμου (Τράχωνες), ὁ
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου
στὸν Ἄλιμο, τὰ γραφεῖα τῆς ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, τὸ Συμμαχικὸ Νεκροταφεῖο, τὸ ἀκίνητο τῆς
∆ΕΜΕ στὸ Ἄνω Καλαμάκι. Ἀκόμη
καὶ οἱ κοινόχρηστοι χῶροι πρασίνου καὶ ἄθλησης. Ὁ ∆ῆμος Ἀλίμου
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου ἀποφάσισε νὰ προσφύγει στὰ ἁρμόδια διοικητικὰ καὶ πολιτικὰ δικαστήρια, ζητώντας νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ μεταβίβαση τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ
τὸ Ὑπερταμεῖο.
ΗΡΩΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
... ἀφεντάδων, ποὺ ἀφοῦ κατέστρεψαν τὴν οἰκονομία καὶ ἔπληξαν τὸ
σφρίγος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ Ἐθνικό του φρόνημα, τὰ ὁράματα καὶ
τὶς ἐνατενίσεις του, τὴν πίστη καὶ
τὶς ἐλπίδες του, ἐφαρμόζουν ἐργολαβικὰ τὶς ἐντολὲς τὶς ὁποῖες τοὺς

ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Εὐρωπαίων νὰ καταργήσουν τὴν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ΗΠΑ
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δίνονται. Τρέμουν τοὺς ἐπιθετικοὺς
καὶ κακοποιοὺς γείτονές μας καὶ σιωποῦν μπροστὰ στὶς προκλήσεις
τους, προκειμένου νὰ συνεχίσει ἡ
Ε.Ε. νὰ στηρίζει τὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ
τὶς τρέχουσες συνθῆκες. Ἀλλὰ νὰ ἀφήνεται ὁ Ἑλληνισμὸς στοὺς τόπους
τῆς διασπορᾶς νὰ σβήνει –χωρὶς
αὐτὸ νὰ σημαίνει ἐδαφικὲς διεκδικήσεις– ὑποδηλεῖ ἐγγενῆ ἀνεπάρκεια καὶ ἐνδοτισμό. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἐθνικές, ἱστορικές, ἠθικὲς καὶ πολιτικὲς εὐθύνες ἀπέναντι σὲ κάθε
Ἔλληνα, ὅπου καὶ ἂν αὐτὸς ζεῖ. ∆ὲν
ζητᾶμε νὰ κάνει πολέμους. Ζητᾶμε
νὰ διεκδικεῖ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅλων
μας. Σαφῶς ἦταν προδιαγεγραμμένη, γιὰ νὰ μὴν πῶ προμελετημένη, ἡ
δολοφονία τοῦ Κατσίφα ἤδη ἀπὸ
τὸν περασμένο Μάϊο. Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ζεῖ μέσα
σὲ καθεστὼς τρομοκρατίας καὶ καταπίεσης. Ὁ Κατσίφας μὲ τὴ δράση
του γινόταν ἐπικίνδυνος. Μιλοῦσε,
ἀγωνιζόταν, δὲν φοβόταν. Ἔπρεπε,
λοιπόν, νὰ σωπάσει. Ὅμως ὁ Ράμα
δὲν κατάφερε νὰ μᾶς τρομάξει. Γιατί ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ καὶ σηκώσαμε
τὴ σημαία καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Κατσίφα μεσούρανα. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει
νὰ καταγγείλει τὸ ξεκλήρισμα τοῦ

Ἑλληνισμοῦ σὲ κάθε προσφερόμενο
βῆμα, νὰ πάρει μέτρα, νὰ ἐπιβάλει
κυρώσεις, νὰ προσφύγει στὰ διεθνῆ
δικαστήρια. Ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ
κάνει καθετὶ γιὰ νὰ κρατήσει τοὺς
Ἕλληνες στὸν τόπο τους χτίζοντας
καὶ στελεχώνοντας σχολεῖα, πανεπιστήμια, νοσοκομεῖα. Θὰ ἔπρεπε νὰ
στηρίξει τὶς ὅποιες μικρὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, νὰ δώσει προνομιακὸ καθεστὼς στὰ προϊόντα τους, νὰ στείλει ἐπισκέπτες
στὴν τουριστικὴ καὶ ἱστορικὴ Βόρειο Ἤπειρο, νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ
Ἑλληνόπουλα στὰ Ἑλληνικὰ πανεπιστήμια δωρεάν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ἐπέστρεφαν καὶ θὰ ἐργάζονταν στὸν τόπο τους γιὰ τουλάχιστον πέντε χρόνια. Θὰ ἔπρεπε
νὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρο τὶς
συνθῆκες ποὺ διέπουν τὶς ἐθνικὲς
μειονότητες... Καὶ τελειώνοντας τὴν
συνέντευξη ἡ Κύπρια εὐρωβουλευτὴς ἀναφέρει: Ἤμουν καθηγήτρια
καὶ εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας δὲν περιμένω τίποτα!
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟN ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ,
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου τῶν Ἁγίων
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.
Ο

Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μ η νια ῖ ο Ἐν ημ ερωτ ι κὸ Φυ λλά δι ο
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.
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(αρ. φυλλ. 94)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Νοέμβριος - ∆εκέμβριος 2018

Η Ρ Ω Α Σ
στὸ χωριό του ὡς σιδεράς. Ἔκαν ε
δωρεὰν ὅλα τὰ μερεμέτια στὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ καὶ γενικὰ ἦταν
παρὼν ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ἦταν σχετικὰ φτωχὸς ἄνθρωπος ποὺ
οὔτε τὸ αὐτοκίνητό του δὲν εἶχε
χρήματα νὰ φτιάξει καὶ κινούταν μὲ
λεωφορεῖο. Εἶχε πάθος γιὰ τὴ ζωὴ
καὶ μάθαινε στὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μ’
αὐτὸ χαιρόταν. Ἡ
Κύπρια Εὐρωβουλευτὴς Ἑλένη Θεοχάρους ἡ ὁποία
ἔδωσε μαχητικὸ
«παρὼν» στὸν ἀποχαιρετισμὸ τοῦ
ἀγωνιστῆ τῆς Ἐλευθερίας Κωνσταντίνο Κατσίφα ἀναφέρει ὅτι
ἡ σημερινὴ Ἀλβανία τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει πιθανότητα ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση. Χαρακτηρίζει τὴ δολοφονία προμελετημένη καὶ δηλώνει μὲ
πικρία ὅτι ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου
δὲν περιμένει καμία ἀντίδραση. «Ἡγέτες» δῆθεν γνωστικοί, λογικοί, ρεαλιστές, ὑπάκουοι ὑπηρέτες ξένων ...
(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)

Ὁ δολοφονηθεῖς ΗΡΩΑΣ Κωνσταντῖνος Κατσίφας πέθανε μὲ γαλήνιο
πρόσωπο, μὲ χαμόγελο καὶ μὲ τὰ χέρια ἀνοικτὰ καὶ ψηλὰ κοιτώντας
στὰ μάτια τοὺς ἐκτελεστές του. Ὁ
ἔμπειρος Ἕλληνας ἰατροδικαστὴς
ποὺ τὸν εἶδε γιὰ 5 λεπτὰ (τόσο τοῦ
ἐπετράπη) εἶπε ὅτι δὲν ἔχει δεῖ ποτὲ
ξανὰ στὴ ζωή του τέτοιον νεκρό!!
Χτυπήθηκε σὲ δύο σημεῖα, κοντὰ
στὴν καρδιά. Τὰ
διαμπερῆ τραύματα οἱ ἀλβανοὶ τὰ
ἕρραψαν ἔχοντας
πλύνει τὸ σῶμα
του, ὥστε νὰ μὴν
εἶναι δυνατὴ βαθύτερη ἐξέτασ η.
Ὅπως εἶπε ὁ Ἕλληνας ἰατροδικαστής, χτυπήθη κε
ἀπὸ ἀπόσταση
10-15 μέτρων. Ράψιμο τραυμάτων
δὲν ἔχει γίνει ποτὲ σὲ νεκρό!! Ἀφοῦ εἶχε σκοτωθεῖ, ἀστυνομικοὶ πῆγαν στὸ σπίτι του, ἀπείλησαν τοὺς γονεῖς του, ἔστρεψαν
τὰ ὄπλα ἐναντίον τους, ἀπειλώντας
τους καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα ἐκεῖ γιὰ περαιτέρω ἐκφοβισμό. Ὁ
Κωνσταντῖνος Κατσίφας εἶχε διπλὴ
ὑπηκοότητα. Εἶχε οἰκογένεια μὲ ἕνα
παιδί. Ζοῦσε τὰ τελευταία 5 χρόνια

1

