
δίνονται. Τρέμουν τοὺς ἐπιθετικο
 κακοποιοὺς γείτονές μας καὶ 

ὺς 
καὶ σι-
ωποῦν μπροστὰ στὶς προκλήσεις 
τους, προκειμένου νὰ συνεχίσει ἡ 
Ε.Ε. νὰ στηρίζει τὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ 
τὶς τρέχουσες συνθῆκες. Ἀλλὰ νὰ ἀ-
φήνεται ὁ Ἑλληνισμὸς στοὺς τόπους 
τῆς διασπορᾶς νὰ σβήνει –χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ἐδαφικὲς διεκδι-
κήσεις– ὑποδηλεῖ ἐγγενῆ ἀνεπάρ-
κεια καὶ ἐνδοτισμό. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἐ-
θνικές, ἱστορικές, ἠθικὲς καὶ πολιτι-
κὲς  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 προδιαγεγραμμέ-
νη, γιὰ νὰ μὴν πῶ προμελετημένη, ἡ 
δολοφονία τοῦ Κατσίφα ἤδη ἀπὸ 
τὸν περασμένο Μάϊο. Ὁ Ἑλληνι-
σμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ζεῖ μέσα 
σὲ καθεστὼς τρομοκρατίας καὶ κα-
ταπίεσης. Ὁ Κατσίφας μὲ τὴ δράση 
του γινόταν ἐπικίνδυνος. Μιλοῦσε, 
ἀγωνιζόταν, δὲν φοβόταν. Ἔπρεπε, 
λοιπόν, νὰ σωπάσει. Ὅμως ὁ Ράμα 
δὲν κατάφερε νὰ μᾶς τρομάξει. Για-
τί ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ καὶ σηκώσαμε 
τὴ σημαία καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Κατσί-
φα 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, πανεπι-
στήμια, νοσοκομεῖα. Θὰ ἔπρεπε νὰ 
στηρίξει τὶς ὅποιες μικρὲς ἐπιχειρή-
σεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, νὰ δώ-
σει προνομιακὸ καθεστὼς στὰ προϊ-
όντα τους, νὰ στείλει ἐπισκέπτες 
στὴν τουριστικὴ καὶ ἱστορικὴ Βό-
ρειο Ἤπειρο, νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ 
Ἑλληνόπουλα στὰ Ἑλληνικὰ πανε-
πιστήμια δωρεάν, ὑπὸ τὴν προϋπό-
θεση ὅτι θὰ ἐπέστρεφαν καὶ θὰ ἐρ-
γάζονταν στὸν τόπο τους γιὰ του-
λάχιστον πέντε χρόνια. Θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρο τὶς 
συνθῆκες ποὺ διέπουν τὶς ἐθνικὲς 
μειονότητες... Καὶ τελειώνοντας τὴν 
συνέντευξη ἡ Κύπρια εὐρωβουλευ-
τὴς ἀναφέρει: Ἤμουν καθηγήτρια 
καὶ εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἀπὸ τὶς σημε-
ρινὲς κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καὶ Λευ-
κωσίας δὲν περιμένω τίποτα! 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
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 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, 

 (αρ. φυλλ. 94)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                      Νοέμβρ ιος  -  ∆εκέμβρ ιος  2018  
  

Η  Ρ  Ω  Α  Σ  
 

Ὁ δολοφονηθεῖς ΗΡΩΑΣ Κωνστα-
ντῖνος Κατσίφας πέθανε μὲ γαλήνιο 
πρόσωπο, μὲ χαμόγελο καὶ μὲ τὰ χέ-
ρια 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 τραύμα-
τα οἱ ἀλβανοὶ τὰ 
ἕρραψαν ἔχοντας 
πλύνει τὸ σῶμα 
του, ὥστε νὰ μὴν 
εἶναι δυνατὴ βα-
θύτερη ἐξέτασ
Ὅπως εἶπε ὁ Ἕλ-
ληνας ἰατροδικα-
στής, χτυπήθη
ἀπὸ  ἀπόσταση  
10-15 μέτρων. Ρά-
ψιμο τραυμάτων
δὲν ἔχει γίνει πο-
τὲ σὲ νεκρό!! Ἀφοῦ εἶχε σκοτωθεῖ, ἀ-
στυνομικοὶ πῆγαν στὸ σπίτι του, ἀ-
πείλησαν τοὺς γονεῖς του, ἔστρεψα
τὰ ὄπλα ἐναντίον τους, ἀπειλώντας
τους καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα ἐ-
κεῖ γιὰ περαιτέρω ἐκφοβισμό. Ὁ 
Κωνσταντῖνος Κατσίφας εἶχε διπλὴ 
ὑπηκοότητα. Εἶχε οἰκογένεια μὲ ἕνα
παιδί. Ζοῦσε τὰ τελευταία 5 χρόνια 

στὸ χωριό του ὡς σιδεράς. Ἔκαν
δωρεὰν ὅλα τὰ μερεμέτια στὸ σχο-
λεῖο τοῦ χωριοῦ καὶ γενικὰ ἦταν 
παρὼν ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ἦ-
ταν 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 σχολεί-
ου τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μ’ 

αὐτὸ χαιρόταν. Ἡ 
Κύπρια Εὐρωβου-
λευτὴς Ἑλένη Θ
οχάρους ἡ ὁποί
ἔδωσε μαχητικὸ
«παρὼν» στὸν ἀ
ποχαιρετισμὸ το
ἀγωνιστῆ τῆς Ἐ-
λευθερίας Κων-
σταντίνο Κατσί-
φα ἀναφέρει ὅτι 
ἡ σημερινὴ Ἀλβα-
νία τῆς ἐθνοκά-
θαρσης τῶν Ἑλ-
λήνων δὲν ἔχει πι-

θανότητα ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση. Χαρακτηρίζει τὴ δολοφο-
νία προμελετημένη καὶ δηλώνει 
πικρία ὅτι ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερ
νήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου 
δὲν περιμένει καμία ἀντίδραση. «Ἡ-
γέτες» δῆθεν γνωστικοί, λογικοί, ρε
αλιστές, ὑπάκουοι ὑπηρέτες ξένων 

(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα) 
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ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  τῶν  Ἁγίων  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 
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ΑΤΑ  
 

συμβεῖ στὴ ζω

ὶ μὲ τὸ ποὺ 

ἐμεῖς εἴμαστε ὄρθιες καὶ τοὺς κοιτᾶ-
μοῦ λέει χαμο-

μερώσει, ν

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜ

Μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν 

ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  

ή μου μέχρι στιγμῆς, με, ὁπότε γυρίζει καὶ 
θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ ἀναφέρω τὴν 
παρουσία ποὺ εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ραφα-
ήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη στὴν κα-
θημερινότητά 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 στε-
νοχωρημένη συνέχεια ἐκείνη τὴν πε-
ρίοδο. Προσευχόμουν γιὰ ἐκεῖνον 
στὴν νυχτερινή μου προσευχή. Στὸ 
δωμάτιό μου εἶχα τὴν εἰκόνα τῶν 
Ἁγίων καὶ κάθε φορᾶ 
ποὺ ἔβλεπα τὴν Ἁγία Εἰ-
ρήνη ἀναρωτιώμουν πῶς 
γίνεται ἕνα μικρὸ κορί-
τσι νὰ ὑπομένει τὰ βα-
σανιστήρια καὶ μετὰ θύ-
μωνα καὶ ἀναρωτιόμουν 
πῶς γίνεται νὰ ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ 
βασανίζουν ἕνα μικρὸ 
παιδί; Ὁπότε, μικρὴ καὶ 
ἐγὼ τὴν ἔβλεπα στὴν εἰ-
κόνα καὶ τὴν θαύμαζα. 
Ἕνα μεσημέρι, μετὰ τὸ 
φαγητό, πῆγα γιὰ ὕπνο, 
ξαπλώνω στὸ κρεβάτι κα
κλείνω τὰ μάτια μου, ἦταν σὰν νὰ 
κοιμήθηκα ἀμέσως, ἀλλὰ ἤμουν ξύ-
πνια, ἦταν πολὺ περίεργο, ἐμφανί-
ζεται στὸ δωμάτιό μου ἡ Ἁγία Εἰρή-
νη, ὅπως στὴν εἰκόνα, μὲ τὸ λευκό 
της φουστάνι καὶ τὰ κοτσιδάκια 
της. Κρατοῦσε τὸν Σταυρὸ καὶ χα-
μογελοῦσε. Ἦταν πολὺ ὄμορφη καὶ 
γαλήνια καὶ φυσικὰ τόσο λαμπερὴ 
καὶ φωτεινή. Ἀμέσως μετά, μὲ κρα-
τάει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ βρισκόμαστε 
στὴν κρεβατοκάμαρα τῶν γονιῶν 
μου. Οἱ γονεῖς μου κοιμοῦνται καὶ 

γελώντας: «Ὁ μπαμπάς σου θὰ γίνει 
καλά». Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ εἶ-
μαι λίγο τρομαγμένη, γιατί ἦταν 
σὰν ἀληθινό, δὲν ἦταν ὄνειρο, εἶμαι 
σίγουρη. Πῆγα ἀμέσως στὴν μητέρα 
μου καὶ τὸ εἶπα καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἔ-
βαλε τὰ κλάματα, λέγοντάς μου ὅτι 
ἔζησα ἕνα θαῦμα!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὁ μπαμπάς μου 
μετὰ ἀπὸ ἕναν δύσκολο ἀγώνα θε-
ραπεύτηκε. Φυσικά, ἀπὸ τότε προ-
σευχόμουν πάντα στοὺς Ἁγίους μας. 
2015: Παντρεμένη πλέον, ὁ πεθερός 

μου πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ 
σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς ἐ-
πειγόντως, ὅποτε καὶ πά-
λι στράφηκα στοὺς Ἁγί-
ους μας καὶ ἐγώ, ἀλλὰ 
καὶ ὁ ἄντρας μου καὶ ἔ-
τσι ὁ πεθερός μου μετὰ 
ἀπὸ  πολλὲς  ὧρες  χει-
ρουργείου καὶ ἕνα τε-
τραπλὸ bypass βγαίνει ἀ-
κέραιος. Θυμᾶμαι ὅμως 
τὸν καρδιοχειρουργό, ὁ 
ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἱδρωμέ-
νος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ 
χειρουργείου νὰ μᾶς ἐνη-
ὰ λέει ὅτι ἦταν πολὺ δύ-

σκολη 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 σύ-
ζυγό μου νὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ Μο-
ναστήρι 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) 

«να περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μὲ 
σαφήνεια καὶ πληρότητα, τὰ δόγ-
ματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παρα-
δόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου 
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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 δι-
δασκαλία ἄλλων δογμάτων καὶ 
θρησκειῶν.» Μάλιστα, σύμφωνα με 
τὸ ΣτΕ, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν μὲ τὰ νέα βι-
βλία ἀποτελεῖ ποινικὸ παράπτωμα, 
ἐπειδὴ διαπράττεται μαζικὸς προ-
σηλυτισμὸς χειρίστου εἴδους, ὁ ὁ-
ποῖος ἀπευθύνεται σὲ μικρὰ παιδιά. 
Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρό-
γλου, εὑρισκόμενος σε πανικό δὲν 
δέχτηκε νὰ ἐφαρμόσει τὶς δικαστι-
κὲς ἀποφάσεις, προέβη σὲ ἕνα ἀπρο-
κάλυπτο πραξικόπημα καὶ παρανό-
μησε, δίνοντας ἐντολὴ νὰ διδαχτοῦν 
τὰ παράνομα νέα βιβλία τῶν θρη-
σκευτικῶν. Ὅμως, ὁ ὑπαλληλικὸς 
κώδικας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ὑ-
πακούουν οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθη-
γητές, ξεκαθαρίζει ὅτι ἀπαγορεύε-
ται νὰ ὑπακούσει ὁ δημόσιος ὑπάλ-
ληλος ὁποιαδήποτε ἐντολὴ ποὺ εἶ-
ναι ἀντισυνταγματική, ἐνῶ σὲ ἀντί-
θετη περίπτωση ἔχει ποινικὲς εὐθύ-
νες. Ἄρα, ἐὰν οἱ θεολόγοι διδάξουν 
τὸ νέο μάθημα, πρέπει νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ κατα-
δικαστοῦν, οἱ δὲ γονεῖς ὀφείλουν νὰ 
προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ 
τὴν βλάσφημη καὶ ἀντορθόδοξη 
προπαγάνδα ποὺ περιέχεται στὰ νέ-
α βιβλία, ἀκόμα και κινούμενοι 
νομικά.  
 

ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
 

«Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Εὐρωπαίων νὰ κα-
ταργήσουν τὴν ἀργίαν τῆς Κυρια-
κῆς εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ΗΠΑ 

θεῖ 
μὲ !! 

ς οἱ ... δε-

-

ἐφαρμόζουν ἐργο-
λαβικὰ τὶς ἐ ὁποῖες τοὺς 

καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν ἀμα-
χητὶ παραδοθεῖ εἰς τὰ χέρια τῶν Σι-
ωνιστῶν. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις 
στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ 
Σιωνιστικὴ δικτατορία προσπα

ἰδιαίτερο «ζῆλο» νὰ τὸ ἐπιτύχη
«Καθημερινή», 14-9-2018. 
 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ 
ΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ 

 

Ὑπὸ τὸν ὡς ἄνω τίτλο γράφει τὸ 
«Παρὸν» 21-10-2018, σελίδα 1. Κα-
ταφεύγει στὰ δικαστήρια ὁ ∆ῆμος 
Ἀλίμου. Τίποτε δὲν ἄφησαν ἔξω ἀ-
πὸ τὴ λίστα τοῦ ξεπουλήματος, γιὰ 
νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τοὺ
σμοφύλακές μας. Στὸ Ὑπερταμεῖο ἔ-
βαλαν 24 ἀκίνητά του ∆ήμου Ἀλί-
μου, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ Ἱ
εροὶ Ναοί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δή-
μαρχος Ἀνδρέας Κονδύλης. Συγκε-
κριμένα ἐντάχθηκαν: Τὸ Ἀρχαῖο Θέ-
ατρο τοῦ Εὐωνύμου (Τράχωνες), ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου 
στὸν Ἄλιμο, τὰ γραφεῖα τῆς ∆ιεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος, τὸ Συμμαχι-
κὸ Νεκροταφεῖο, τὸ ἀκίνητο τῆς 
∆ΕΜΕ στὸ Ἄνω Καλαμάκι. Ἀκόμη 
καὶ οἱ κοινόχρηστοι χῶροι πρασί-
νου καὶ ἄθλησης. Ὁ ∆ῆμος Ἀλίμου 
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου ἀ-
ποφάσισε νὰ προσφύγει στὰ ἁρμό-
δια διοικητικὰ καὶ πολιτικὰ δικα-
στήρια, ζητώντας νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ με-
ταβίβαση τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ 
τὸ Ὑπερταμεῖο. 

 

Η Ρ Ω Α Σ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

... ἀφεντάδων, ποὺ ἀφοῦ κατέστρε-
ψαν τὴν οἰκονομία καὶ ἔπληξαν τὸ 
σφρίγος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ Ἐθνι-
κό του φρόνημα, τὰ ὁράματα καὶ 
τὶς ἐνατενίσεις του, τὴν πίστη καὶ 
τὶς ἐλπίδες του, 

ντολὲς τὶς 
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ἑλληνικὴ σημαίνει βυθισμένος στὸ 
νερό. Σήμερα λέμε «ὑποβρύχιο». 
Στὸν Ὅμηρο ἀναφέρεται «ἄρτος», 
σήμερα λέμε «ψωμί». Λέμε ὅμως Ἀρ-
τοποιεῖο, δὲν λέμε ψωμάδικο. Στὴν 
ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου «ἀλέξω» σημαί-
νει ἐμποδίζω, ἀποτρέπω. Τώρα λέμε 
«ἀλεξίπτωτο», «ἀλεξίσφαιρο», «ἀ-
λεξικέραυνο». Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα 
εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη κατὰ τὴν 
χρονικὴ διάρκεια ὑπάρξεως τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ. Πανάρχαιες λέξεις, σχε-
δὸν ὅλες, ζοῦν εἴτε πρωταρχικῶς εἴ-
τε μέσα ἀπὸ τὰ σύνθετα καὶ τὰ πα-
ράγωγα. Ἑπομένως, ὅποιος θεωρεῖ 
τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ νεκρὴ γλώσσα 
εἶναι ἢ ἀγράμματος ἢ ὕποπτος. 
 

ΠΟΥ  ΤΟ  ΠΑΝΕ  
 

Προσευχὲς στὸν «Ἀλλὰχ» διδάσκουν 
στὰ παι ικά της 

ξη 
ᾶ  

ὅτι τὸ νέο πρόγρα
μαθήματος τῶν 

διά μας τὰ θρησκευτ
πέμπτης ∆ημοτικοῦ. «Προσευχὲς ἄλ-
λων θρησκευτικῶν παραδόσεων» εἶ-
ναι ἡ ὀνομασία ἑνὸς κεφαλαίου ποὺ 
ἀποτελεῖ μία πρώτη γεύση γιὰ νὰ 
γνωρίσουν τὰ παιδιὰ ἄλλες θρη-
σκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ! Γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἰδιαιτέρως κόπτονται οἱ ... προοδευ-
τικὲς δυνάμεις. Μάλιστα, ἀναφέρε-
ται καὶ ἡ γνωστὴ φράση-τρόμος 
«Μέγας Ἀλλάχ», ἐνῶ σημειώνεται 
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μουσουλμανικῆς 
προσευχῆς. Εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέ-
ταση πόσα παιδιὰ γνωρίζουν χρι-
στιανικὴ 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 Ἑλληνόπου-
λα ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν δική 
τους θρησκεία, τὰ βάζουν νὰ μά-
θουν τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Τὸ γιατί 
δὲν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει κανένας 
ποὺ δὲν τὸ ἔχει καταλάβει. Εἶναι 
γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ νέα βιβλία 

θρησκευτικῶν ποὺ δημιούργησε ἡ 
παροῦσα κυβέρνηση, ποὺ εἶναι παν-
τελῶς ἀκατάλληλα γιὰ τοὺς μαθητὲς 
τῆς πατρίδας μας, καθὼς εἶναι βλά-
σφημα, ὑποτιμητικὰ γιὰ τὴν Ὀρθό-
δοξη Πίστη μας καὶ ταυτόχρονα 
πλήρως πολυθρησκειακὰ καὶ προ-
παγανδιστικὰ ἄλλων θρησκευτικῶν 
παραδόσεων ἔχουν στόχο: μπερδεύ-
οντας καὶ ἀποπροσανατολίζοντας 
τὸ μαθητὴ νὰ τὸν οδηγήσουν στὴν 
ἀγνωσία καὶ ἐντέλει στὴν ἀθεΐα. 
 

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

 

Ὑπάρχει μία πο-
λὺ θετικὴ ἐξέλι
ποὺ  ἀφορ στὴ  
διδασκαλία τοῦ 
μαθήματος  τῶν  
θρησκευτικῶν: Τὸ 
ΣτΕ, ὡς τὸ ἀνώ-
τατο ∆ικαστικὸ 
ὄργανο  τῆς  χώ-
ρας, ἀποφάσισε 
τελεσίδικα, καὶ ἄ-
ρα ἀμετάκλητα, 
μμα σπουδῶν τοῦ 
θρησκευτικῶν σὲ 

∆ημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο εἶ-
ναι ἀντισυνταγματικό. Ἡ Ὁλομέ-
λεια τοῦ ΣτΕ ἀπεφάνθη ὅτι, μὲ βάση 
τὸ Σύνταγμα, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔ-
χει τὴν ὑποχρέωση νὰ καλλιεργεῖ ἀ-
ποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Ὀρθόδο-
ξη 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 δασκά-
λους) καὶ ἄρα τὰ νέα πολυθρη-
σκειακὰ βιβλία εἶναι ἀντισυνταγμα-
τικά. Τὸ ΣτΕ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει:  

 

ΣΟΡΟΣ ,  Ο  . . .  «ΜΕΓΑΣ  ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ  ΤΟΥ  ΠΛΑΝΗΤΗ» 
 

Ὁ Οὐγγροεβραῖος στὴν καταγωγὴ 
καὶ γνωστὸς γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ ἀν-
θελληνικές του θέσεις ὁ Τζὸρτζ Σό-
ρος κατευθύνει μία συνομοταξία 
Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων 
ποὺ ἡ δράση τους κινεῖται μὲ μαριο-
νέτες-δούλους του, ποὺ χύνουν τὸ 
αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἁ-
πλὰ γιὰ νὰ τὸν κάνουν ἀκόμα πιὸ 
πλούσιο. Πολλοὶ τὸν ἔχουν χαρα-
κτηρίσει ἕναν ἀδίστακτο «βαμπὶρ» 
ποὺ ἀνατρέπει κυβερνήσεις, ὑποκι-
νεῖ ἐμφύλιους πολέμους, κατευθύνει 
τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἐνῶ οἱ 
Μ.Κ.Ο. του κουμαντάρουν χρημα-
τοπιστωτικὰ ἱδρύματα πίσω ἀπὸ τὶς 
κουρτίνες, ἔτσι ὥστε 
νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτυγ-
χάνει τεράστια οἰκο-
νομικὰ κέρδη. Πρό-
κειται γιὰ ἐκεῖνες 
τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ δὲν 
κάνουν τίποτε ἄλλο 
παρὰ  νὰ  συντάσ-
σουν ἐκθέσεις περὶ 
ὕπαρξης «τουρκι-
κῆς»,  «μακεδονι -
κῆς», «τσάμικης» καὶ «βλάχικης» μει-
ονότηας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς 
Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα στὴ Βόρειο Ἑλ-
λάδα. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, δὲν 
διστάζουν ἐπίσης νὰ κατηγορήσουν 
τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ παρα-
βίαση «τῶν δικαιωμάτων τῶν μειο-
νοτήτων» κάνοντας λόγο στὰ κείμε-
νά τους γιὰ ἑλληνικὸ σωβινισμὸ καὶ 
ἐθνικιστικὴ ὑστερία. Ἐπίσης, γιὰ ἀ-
πάνθρωπη μεταχείριση λαθρομετα-
ναστῶν, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι 
συντονίζουν τὴν ἄφιξή τους. Σημει-
ωτέον ὅτι ὅλες οἱ ἑταιρεῖες, ὀργανι-
σμοὶ καὶ πρόσωπα ποὺ δραστηριο-
ποιοῦνται στὰ Βαλκάνια ἔχουν σα-
φέστατα στόχευση νὰ «ἀλώσουν» 

τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ εἴτε συμμετέ-
χοντας σὲ ἰδιωτικοποιήσεις κρατι-
κῶν ἐταιριῶν, εἴτε ἀποκτώντας τὸν 
ἔλεγχο ἰδιωτικῶν ἑλληνικῶν ὀργα-
νισμῶν, ἰδιαίτερα στὸν τραπεζικὸ 
καὶ βιομηχανικὸ τομέα. Στὴν Ἑλλά-
δα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σόρος θέλει νὰ με-
τατρέψει σὲ ἰσλαμικὴ ἀποικία μὲ τὰ 
«φιλανθρωπικὰ» κέντρα του, ὅπου 
βρίσκουν καταφύγιο καθημερινὰ χι-
λιάδες μετανάστες... Ὑπάρχει ὅμως 
ἕνα ἐμπόδιο στὰ σχέδιά του: ὁ ἑλλη-
νικὸς λαός. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει 
σφυρηλατηθεῖ στὸ πέρασμα τῶν αἰ-
ώνων μὲ ἡρωικὰ κατορθώματα μιᾶς 
ἔνδοξης ἱστορίας. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔ-

χει χύσει ποταμοὺς 
αἵματος γιὰ τὴν Πα-
τρίδα καὶ τὴν Πίστη 
του. Ἕνας λαὸς ποὺ 
πιστεύει, ὅσο κανεὶς 
ἄλλος Εὐρωπαῖος 
στὸ Θεό. Ἄρα πῶς 
κατακτιέται ἕνας τέ-
τοιος λαός; Ἡ ἀπά-
ντηση αὐτονόητη : 
τσακίζοντάς του τὴν 

ἱστορία καὶ τὴν Πίστη, μετατρέπον-
τας τὸν σὲ ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΑ καὶ 
κάνοντας τὸν νὰ πιστέψει πὼς ἀξί-
ας ἔχει ὁ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΣΜΟΣ καὶ ὄ-
χι ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἀτζέντα Σόρος. Κυβερνήσεις κρα-
τῶν, πρωθυπουργοὶ καὶ πρόεδροι ὅ-
πως 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 προ-
έρχεται 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 ἑλ-
ληνικῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ 
Καμμένος, ἐντός του ὑπουργικοῦ 
συμβουλίου, ἀνέφερε ὅτι ὁ Σόρος ἔ-
χει 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 Ὑ-
πουργό. Φυσικά, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυ-
ψη αὐτὴ προέκυψαν οὐκ ὀλίγα ἐρω-
τήματα. Ὁ κ. Σόρος εἶχε παραδεχθεῖ 
στὸν δημοσιογράφο Κρόφτ στὴν ἐκ-
πομπὴ «ἑξήντα λεπτὰ» τὸ 1998, ὅτι 
προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν 
γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Βουδαπέστης 
ἔγινε συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ βο-
ηθοῦσε 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 συ-
νεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ δοσίλογος-
των 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 Ἑ-
βραίων. Σόρος: Ναί, αὐτὸ εἶναι σω-
στό. Κρόφτ: Ἐννοῶ, αὐτὴ ἡ ἐμπειρί-
α ἀκούγεται σὰν ἐμπειρία ποῦ θὰ ἔ-
στελνε στὸ ψυχιατρεῖο πολλούς, σᾶς 
ἦταν δύσκολο; Σόρος: Ὄχι καθό-
λου, ὄχι καθόλου, πιθανὸν σὰν παι-
δὶ δὲν βλέπεις τὴν σύνδεση. Ἀλλὰ ἦ-
ταν, δὲν δημιούργησε κανένα πρό-
βλημα. Κρόφτ: ∆ὲν αἰσθανθήκατε ἐ-
νοχή; Σόρος: Ὄχι. ... Στὴ συνέχεια, 
μάλιστα, ὁ Σόρος λέει ὅτι αὐτὸ ποὺ 

ἔκανε τότε (δηλαδὴ νὰ συμμετέχει 
στὴν κατάσχεση περιουσιῶν τῶν Ἑ-
βραίων) ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαί-
νει στὶς ἀγορές. Ξεδιάντροπα λέει 
«Ἂν δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ τὸ ἔκα-
νε οὕτως ἢ ἄλλως κάποιος ἄλλος». 
Αὐτὸς εἶναι ὁ ... μέγας φιλεύσπλα-
χνός του πλανήτη. 
 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

 
ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

 
Χωρὶς τέλος φαίνεται πὼς εἶναι ἡ 
περιπέτεια ποὺ περνάει ἕνα ἄγαλ

 

-
μα, ὁ ἔφιππος ἀνδριάντας τοῦ Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἐνῶ ἔχει 
φιλοτεχνηθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ 
ἐνῶ ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ στηθεῖ 
στὴν Ἀθήνα ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, ἐν-
τούτοις στὰ τέλη τοῦ 2018 αὐτὸ ἀ-
κόμα δὲν ἔχει συμβεῖ. Κι’ αὐτὸ συμ-
βαίνει μὲ ὅλες τὶς δημοτικὲς ἀρχές, 
οἱ ὁποῖες δὲν ἀποφασίζουν – μὲ διά-
φορα προσχήματα – νὰ στήσουν τὸ 
ἄγαλμα, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ ... στε-
ναχωρήσουν τοὺς Σκοπιανούς, ἀ-
φοῦ ὁ ἐν λόγω ἀνδριάντας στὸ κέν-
τρο τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας θὰ 
τόνιζε φυσικὰ τὴν Ἑλληνικότητα 
τῆς Μακεδονίας. Ἀποτελεῖ πραγμα-
τικὰ εἰρωνεία, οἱ μὲν σκοπιανοὶ νὰ 
ἔχουν τοποθετήσει ἐδῶ καὶ χρόνια 
μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα τοῦ Μεγαλέ-
ξανδρου στὴν δική τους πρωτεύου-
σα, καὶ αὐτὸ νὰ μὴν τὸ ἔχουν κάνει 
ἀκόμα οἱ δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας. 
ΝΤΡΟΠΗ καὶ μόνο γιὰ τὸ «θάψιμο» 

φιση τοῦ Σταυροῦ, ἀντιθέτως ἔχουν 
ἐφευρεθεῖ «πολεοδομικὰ κωλύμμα-
τα» γιὰ νὰ μὴν ξαναστηθεῖ, μὲ τὴν 
ἀστυνομία νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερ-
σή του. Σημειώνεται ὅτι ἐκτός του 
Σταυροῦ γκρεμίστηκε καὶ ἕνα προ-
σκυνητάρι στὴ Λέσβο καὶ μάλιστα 
στὴν ἴδια περιοχή, στὴ θέση Ἀπελὴ 
τῆς Μυτιλήνης. 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣ

4 

ΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ὁ Α. 
Τσίπρας ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει 

Ν∆ΡΕ  

∆ὲν ὑ τεύεις 
ἔστω ῖς σὲ 

ἕνα «οὐδετερόθρησκο» κράτος ἐκρι-
ζώνοντας τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν Ἰ-
ταλία ὁ Μ. Σαλβίνι δὲν διστάζει νὰ 
δείξει τὴν προτίμησή του στὸν Χρι-
στιανισμὸ καὶ στὴν χριστιανικὴ πα-
ράδοση. Μία κυρία τοῦ δίνει ἕναν 
Σταυρὸ καὶ αὐτὸς ἀμέσως δημόσια 
τὸν φιλάει ἐκφράζοντας τὴν πίστη 
του στὸν Θεάνθρωπο. 
 

ΚΑΜΑΡΩΣΕ  ΤΟΥΣ  
ΜΕΓΑ  ΑΛΕΞΑ

 

πάρχει μέρα ποὺ νὰ πισ
 καὶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ζε

μία κανονικὴ χώρα. Τὰ ὅσα βιώνει 
ὁ τόπος δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ 
τὸ ἀποτυπώσουμε μὲ σχόλια. Ζοῦμε 
στὴ χώρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σα-
πίλας. Ἕνα ἀπέραντο ... σκουπιδα-
ριό, ποὺ πληγώνει τὴν Ἱστορία, τὸ 
γόητρο, τὴν περηφάνεια καὶ τὸ φι-
λότιμο κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενου 
Ἕλληνα. Ἔτσι λοιπόν: Κανένα τη-
λεοπτικὸ συνεργεῖο δὲν καλύπτει 

τὸν γενικὸ ξεσηκωμὸ τῶν μαθητῶν 
στὴν Μακεδονία καὶ δὲν μεταδίδει 
ζωντανὰ τὶς ἑκατοντάδες καταλή-
ψεις ποὺ γίνονται αὐτὸ τὸ διάστημα 
στὰ γυμνάσια καὶ τὰ λύκεια τῆς χώ-
ρας. Σήμερα οἱ μαθητὲς ἀντιδροῦν 
πατριωτικὰ στὸ ξεπούλημα τῆς Μα-
κεδονίας. Μπράβο τους. 
 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

Στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ ἀ-
ποχ τοῦ 

 μίλησε ὁ Ὅμη-
ρος αί-

ωροῦν ἀπὸ τὸ σύμφωνο 
Ο.Η.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση -ὁ ὁποῖ-
ος συνεχῶς μεγαλώνει- προστίθεται 
καὶ ἡ Πολωνία. Στὴ λίστα χωρῶν ὅ-
πως οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία, 
ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλες, οἱ ὁ-
ποῖες ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προ-
στατέψουν τὸν χαρακτήρα τους καὶ 
τὴν ταυτότητά τους. 
 

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  
 

«Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ
 ὡς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασ

νουμε καὶ τραγουδοῦμε μὲ τὴν ἴδια 
γλώσσα»!! Γεώργιος Σεφέρης. Οἱ 
Ἕλληνες σήμερα ἀσχέτως μορφώσε-
ως μιλᾶμε ὁμηρικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέ-
ρουμε, ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὴν ἔννοια 
τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦμε. 
Ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ὁμηρι-
κῶν λέξεων κρύβεται μέσα σὲ σύν-
θετα ἢ διάφορα παράγωγα. Π.χ. Σή-
μερα, λέμε «νερό». Ὁμηρικὴ λέξη 
«ὕδωρ». Σήμερα λέμε ὑδραυλικός, 
ὑδραγωγεῖο, ὑδρογόνο, ἑταιρεία ὑ-
δάτων. Λέμε «φωτιά». Ὁμηρικὴ λέ-
ξη: «πῦρ». Κι ἐμεῖς λέμε: πυροσβέ-
στης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρ-
πολητής. Ὁμηρικὴ λέξη «νόστος» 
ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστροφή. Σήμερα λέμε 
«νοσταλγία». Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ 
αὐγό, ποὺ στὸν Ὅμηρο λέγεται «ὠ-
όν». Σήμερα οἱ γυναῖκες ὁμιλοῦν ὄχι 
γιὰ τὶς αὐγοθῆκες, ἀλλὰ γὶς «ὠοθῆ-
κες» τους. «Βρύχιος» στὴν ἀρχαία 
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∆ΙΑ ΥΣ 
 

Σὲ μία ψ
λαμψαν 
περισσότ Εὐρωβου-

-

τὸ αἴτη-
μα γ ν ἀ-
πὸ τὴν αἴ δρίασε ἡ 

ΕΛΑΜΨΑΝ  
 ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟ

ηφοφορία στὴν ὁποία ἔ-
διὰ τῆς ἀπουσίας τοὺς οἱ 
εροι Ἕλληνες 

λευτὲς ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊ
κοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦρ-
γο ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ Νότη 
Μαριὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων Συντη-
ρητικῶν καὶ Μεταρρυθμιστῶν (E-
CR) νὰ γίνει συζήτηση τὴ ∆ευτέρα 
12-11-2018 μὲ θέμα τὴ δολοφονία 
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ 
τὴν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότη-
τας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὴν πρό-
ταση καταψήφισαν τὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Λαϊκὸ Κόμμα παρόντος καὶ τοῦ ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ, οἱ 
Εὐρωπαῖοι Σοσιαλιστές, οἱ Φιλελεύ-
θεροι, οἱ Πράσινοι, ἐνῶ ἡ πλειοψη-
φία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς 
συμπεριλαμβανομένης τῆς Προέ-
δρου τῆς κ. Τσίμερ ἀπεῖχε. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα τῆς ψηφοφορίας ἦταν 48 ὑ-
πέρ, 208 κατὰ καὶ 20 ἀποχές. Σημει-
ώνεται 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 Χρι-
στοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου, 
Λάμπρος Φουντούλης, Γιῶργος Ἐπι-
τήδειος, ἐνῶ ψήφισαν κατὰ οἱ κ.κ. 
Γραμματικάκης καὶ Κύρκος. 
 

∆ΕΝ  ΘΑ  ΚΑΤΕΒΟΥΝ  
ΟΙ  ΕΙΚΟΝΕΣ  

 

Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου 
μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκε 

ιὰ «ἀπόσυρση» τῶν εἰκόνω
θουσα ὅπου συνε

ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ συζητήθηκαν ἐ-
νώπιον τῶν δικαστῶν οἱ 5 αἰτήσεις 

ἀκύρωσης ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα 
τῶν θρησκευτικῶν, τὴν ὑποχρεωτι-
κὴ προσευχὴ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό. 
Τὸ αἴτημα ἀπερρίφθη μὲ ψήφους 
30-6. Ὑπὲρ τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ κατὰ τῶν σχετικῶν 
ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἔχουν κα-
ταθέσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ὁ Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων.  
 

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 

 
 

Ὁ Ἰταλὸς ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Μ. 
Σαλβίνι εἶναι συγκλονιστικὸς κα-
θὼς ὄχι μόνο ἀναφέρθηκε στὴν βε-
βήλωση τοῦ Σταυροῦ στὴ Λέσβο, 
ἀλλὰ «κρούει» τὸν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου 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 ἀνέ-
φερε. Συγκεκριμένα, μὲ ἀνάρτησή 
του στὸ twitter ἔγραψε: «Ὁ Σταυ-
ρὸς ἐνοχλεῖ τοὺς μετανάστες, δὲν ἄ-
ρεσε σὲ μία Μ.Κ.Ο. καὶ τὸν κατεδά-
φισαν, 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 ὑπέρο-
χο Σταυρὸ στὸ ὕψωμα πάνω ἀπὸ τὴ 
θάλασσα». Τὴν ἴδια ὥρα δὲν ὑπῆρ-
ξε καμμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλ-
ληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν κατεδά- 

τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου ἀπὸ τὸν Κ. Καμίνη, δήμαρ-
χο τῆς Ἀθήνας καὶ τὴν παρέα του, 
προκειμένου νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ 
ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν σφετερι-
στῶν τῆς Μακεδονίας. 
 

ΚΑΠΟΤΕ  ΗΜΟΥΝ . . .  
 

 
 

«Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Ἠπειρώτης, 
τὸ 1914. Ὑποχώρησα καὶ δέχθηκα 
νὰ μὲ ὀνομάσουν Βόρειο-Ἠπειρώτη 
τὸ 1923. Μοῦ εἶπαν ἔτσι ὅτι θὰ ἐξα-
σφαλίσουν ὅλα μου τὰ δικαιώμα-
τα... Νὰ μὴν φοβᾶμαι. Ἔπεσα καὶ 
κοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1945 νὰ 
ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἤμουν Μειο-
νοτικός. Ξανακοιμήθηκα καὶ ξύπνη-
σα τὸ 1991 Ἀλβανός. Κάποτε ἤμουν 
Ἕλλην Κύπριος, μοῦ εἶπαν νὰ δε-
χθῶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ Τοῦρκοι στὸ 
νησὶ καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μὴ νιώ-
θουν καὶ αὐτοὶ ἴσοι. Τὸ δέχθηκα, τί 
καὶ ἂν ἦταν τὸ ἴδιο μου τὸ αἷμα ἐ-
ξισλαμισμένο μὲ τὴ βία. Ἔτσι, ἔπε-
σα καὶ κοιμήθηκα. Ξύπνησα Ἑλλη-
νοκύπριος καὶ ὁ ἀδελφός μου Τουρ-
κοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νὰ μὴ λέ-
ω πὼς εἶμαι Ἕλληνας. Κάνει κακὸ 
στὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία τῆς Ἀ-
νατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι κι’ ἐγὼ 
λέω εἶμαι Κύπριος σκέτα. Νιώθω ὄ-
μορφα, γιατί μοῦ χαϊδεύουν τὴν 
πλάτη οἱ ξένοι... Κάποτε ἤμουν Ἴμ-
βριος, Τένεδος, Κωνσταντινουπολί-
της, μοῦ εἶπαν: Μὴ φοβᾶσαι ἔχεις 
στάτους μειονότητος... Ὅλα καλὰ 
θὰ πᾶνε... Σήμερα ζῶ στὴν Ἀθήνα. 

Στὸ φέισμπούκ μου γράφω τόπος 
καταγωγῆς Instambul, Turkey. Τὰ 
ξαδέλφια μου ζοῦν στὴν Πόλη ἀκό-
μα ὑπὸ τὸ ὄνομα Μοχάμεντ καὶ Φα-
τιμά. Κάποτε ἤμουν Μακεδόνας. 
Μοῦ εἶπαν πὼς αὐτὸ δὲν εὐχαριστεῖ 
τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων μας 
τῶν Γερμανῶν (γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλ-
κάνια – νέα γερμανικὴ Γιουγκοσλα-
βία) καὶ πὼς εἶναι ἐθνικιστικό. Κι’ 
ἐγὼ σὰν καλὸ παιδὶ ποὺ εἶμαι ποὺ 
ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο ἄλλαξα ὄνο-
μα καὶ εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μὲ 
χίλια ζόρια νὰ λέγομαι Νοτιομακε-
δόνας. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὴ σκάσω βρέ. 
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύ-
τερος ἀπ’ ὅ,τι νομίζετε σκέφτομαι ἕ-
να πιὸ κατάλληλο ὄνομα: Νομάς. 
Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶ κανέναν, 
νὰ μὴν καταλαμβάνω χῶρο ὅπου 
μποροῦν νὰ ζήσουν ἄλλοι, νὰ μὴν ἔ-
χω πατρίδα ποὺ ἴσως κάποιοι νὰ ἤ-
θελαν γιὰ δική τους. Σίγουρα θὰ 
συμφωνήσουν «οἱ σύμμαχοι» καὶ 
«οἱ μεγάλοι». Λὲς νὰ ’χουν δίκιο;  

(Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο) 
 

ΤΟ  ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  
ΤΩΝ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

 

 
 

Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχὴ στὴν Ἑλλά-
δα. Γερμανικὴ Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰ-
ταλοὶ εἶχαν πιὰ ἡττηθεῖ – Σεπτέμ-
βριος 1943. Οἱ Γερμανοὶ λεηλατοῦ-
σαν 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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ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνὰ 
γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις... καὶ 
κάθε φορᾶ σκόρπιζαν τὸν τρόμο, τὴ 
φρίκη, τὸ θάνατο. Ἔτσι, τὸ ∆εκέμ-
βριο τοῦ 1943 θεωρώντας τοὺς φι-
λήσυχους Καλαβρυτινοὺς ὑπαίτιους 
γιὰ τὸ φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν, 
ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Αἴγιο, τὴν Πά-
τρα , τὴν Τρίπολη πέσανε πάνω 
στὴν ἤρεμη πολιτειούλα μὲ ὅλη τὴ 
γνωστή τους ἀγριότητα. Κάλεσαν ὅ-
λο τὸν πληθυσμὸ στὸ ∆ημοτικὸ 
Σχολεῖο. Κι’ ἐκεῖ μάζεψαν χωριστά 
τους ἄνδρες καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ δε-
κατεσσάρων ἐτῶν 
καὶ πάνω. Τὶς γυ-
ναῖκες καὶ τοὺς 
πολὺ  ἡλικιωμέ-
νους ἄνδρες μέσα 
σὲ συγλονιστικὲς 
σκηνὲς ἀποχωρι-
σμοῦ , τὶς ἔκλει-
σα ν  μ έ σα  σ τ ὸ  
Σχολεῖο. Σὲ λίγο 
τοὺς δρες τοὺς 
ὁδήγησαν κοπα-
διαστὰ στὸ χωρά-
φι τοῦ Καπῆ , ἕ-
ναν ἄγριο τόπο 
τότε, ἔξω ἀπὸ τὰ 
Κ α λ ά β ρ υ τ α .  
Μπροστὰ πήγαι-
νε ὁ «καλὸς ποιμένας» τους, ὁ πά-
πα-Καλὸς (ὁ ἱερέας Παναγιώτης 
∆ημοπουλος) ποὺ ἡ «Σύνοψή» του 
βρέθηκε ὕστερα ματωμένη καὶ ἀπο-
τελεῖ κειμήλιο γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἀγωνία βασά-
νιζε τοὺς Καλαβρυτινούς, μὰ ὁ Γερ-
μανὸς ∆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 πελώ-
ριες φλόγες τύλιγαν τὰ πάντα στὰ 
Καλάβρυτα, ριπὲς πολυβόλων συν-

τάραξαν τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ 
τῶν Καλαβρυτινῶν . Στὸ χωράφι 
τοῦ Καπῆ ἔβρισκε τραγικὸ θάνατο 
ὅλος ὁ ἀντρικὸς πληθυσμὸς τῶν Κα-
λαβρύτων. Ἔπεφτε ἕνας-ἕνας ζητω-
κραυγάζοντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος 
γενναία καὶ ἐλεύθερα. Σώθηκαν μό-
νο δεκατρεῖς. Ἀλλὰ καὶ τὰ γυναικό-
παιδα θὰ ἔβρισκαν τραγικὸ θάνατο 
ἀπὸ φωτιὰ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ὑ-
πόγειο 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 κα-
κό... Ἀσύλληπτες 
ἀπὸ τὸ νοῦ σκη-
νές... Καθὼς ἔβλε-
παν τραγικὰ σκο-
τωμένους τοὺς ἀ-
γαπητούς τους... 
Καὶ πῶς νὰ τοὺς 
μεταφέρουν στὸ 
ν ε κ ρ ο τ αφ ε ῖ ο ;  
Πῶς νὰ ἀνοίξουν 
τάφους, νὰ τοὺς 
φυλάξουν ἀπὸ τὰ 
ἀγρίμια, ἀφοῦ ὅ-
λα  γύρω  ε ἶχαν

καεῖ; Ποῦ θὰ στεγάζονταν, χειμώνα 
καιρὸ ὅσοι ἀπόμειναν; Πάλεψαν μὲ 
τὸν μεγάλο πόνο τοὺς οἱ Καλαβρυ-
τινὲς γυναῖκες καὶ κοίταξαν μπρο-
στά. Μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη τους 
καὶ μὲ γενναιότητα τὰ παιδιά τους. 
Ξανάδωσαν πνοὴ στὰ ἐρημωμένα 
Καλάβρυτα. Ἔγιναν ἡρωίδες. Τὸ 
ρολόι τῆς Ἐκκλησίας ὅμως σταμα-
τημένο στὴν τραγικὴ ὥρα τοῦ Ὁλο-
καυτώματος. – 2.34 μ.μ. Θὰ θυμίζει 
πάντα καὶ σὲ ὅλους τὴν ὠμότητα 
τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Ἦταν 
13 ∆εκεμβρίου 1943. 

 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 

 

... Τοὺς εὐχαριστήσετε, γιατί ὑπάρ-
χει καὶ στὴν Ἀθή α Μονὴ τοῦ Ἁγί-

τὸ  

ν
ου Ραφαήλ». Ἐγώ, βέβαια, δὲν τὸν 
πίστεψα ,  ἔλεγα  πὼς  μᾶλλον  
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 Ρα-
φαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι στὸν Μαρα-
θώνα καὶ φυσικὰ χωρὶς δεύτερη 
σκέψη τὸ ἐπισκεφτήκαμε. Προσκυ-
νήσαμε τὸν ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἁγίου. 
Προσευχηθήκαμε καὶ πήραμε καὶ 
λαδάκι ὅπου καὶ σταυρώναμε τὸν 
πεθερό μου συνέχεια. Μετὰ ἀπὸ αὐ-
τὸ τὸ μεγάλο χειρουργεῖο τῆς καρ-
διᾶς ὁ πεθερός μου ἔπρεπε νὰ ξανα-
χειρουργηθεῖ στὴν ἀρτηρία τοῦ λαι-
μοῦ, γιατί ἦταν βουλωμένη 95%. 
Αὐτὴ τὴ φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προ-
σευχές μας, ὁ ἄντρας μου πῆρε τηλέ-
φωνο στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων, 
γιὰ νὰ γίνει μία παράκληση καὶ ἀπὸ 
τοὺς μοναχούς. Μετὰ τὸ χειρουργεῖ-
ο ὁ ἀγγειοχειροῦργος βγῆκε καὶ μᾶς 
ἐνημέρωσε ὅτι ναὶ μὲν πῆγαν ὅλα 
καλά, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ὑ-
ποβάλλονται σὲ τέτοιο χειρουργεῖο 
παθαίνουν ἕνα μικρὸ ἐγκεφαλικό, 
ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ πεθεροῦ 
μου φοβόταν γιὰ πιὸ σοβαρὴ ἐπι-
πλοκή, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι 
σίγουρος, μέχρις ὅταν ξυπνήσει. Ἐ-
κεῖνο τὸ βράδυ προσευχόμασταν 
καὶ οἱ δυό μας συνέχεια στὸν Ἅγιο 
Ραφαήλ. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα πήγαμε 
νὰ δοῦμε τὸν πεθερό μου, τὸν ὁποῖ-
ον εἶχαν ξυπνήσει καὶ ∆όξα τὸν Θε-
ούλη ἦταν μία χαρά, χωρὶς καμμία 
ἐπιπλοκή, σὰν νὰ μὴν χειρουργήθη-
κε. Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ οἱ Ἅγιοι ἔ-
βαλαν τὸ χέρι Τους. 2016, καὶ πάλι 

ὁ μπαμπὰς ὑποτροπιάζει καὶ ξανα-
χρειάστηκε χημειοθεραπεῖες καὶ ἀ-
κτινοβολίες. Πάλι στραφήκαμε καὶ 
προσευχηθήκαμε στοὺς Ἁγίους καὶ 
φυσικὰ πάλι ὁ μπαμπάς μου ξανα-
θεραπεύτηκε. Τὴν ἴδια χρονιὰ προ-
σπαθούσαμε μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ 
μωράκι. Μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες προσπά-
θειας πήγαμε ἐπίσκεψη στὸ Μονα-
στήρι τοῦ Ἁγίου καὶ προσευχόμουν 
νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα παιδάκι. Τὸν ἑ-
πόμενο μήνα ἔμεινα ἔγκυος. Ὅταν 
ἤμουν 4 μηνῶν ξαναεπισκεφτήκαμε 
τὴν Μονὴ καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν 
πάτερ ... ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εὐλο-
γεῖ τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν. 
Ἀπὸ τότε ποὺ ἔμαθα γιὰ τὴν ἐγκυ-
μοσύνη μου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα 
ποὺ γέννησα σταύρωνα κάθε πρωὶ 
τὴν κοιλιά μου μὲ τὸ λαδάκι τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαὴλ καὶ ἔπινα καὶ ἁγιασμό. 
Εἶχα μία εὔκολη ἐγκυμοσύνη χωρὶς 
προβλήματα καὶ μία ἀκόμη πιὸ εὔ-
κολη γέννα ὅπου καὶ πῆρα στὴν ἀγ-
καλιά μου ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι. 
Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω λοι-
πόν, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἐμφανίζεται 
στὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς ὑ-
πενθυμίζει 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 εἶ-
ναι τυχαία γεγονότα. Ἐγὼ ὅμως ξέ-
ρω πὼς οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος 
καὶ Εἰρήνη εἶναι Προστάτες τῆς οἰ-
κογένειάς μου καὶ γεγονὸς ποὺ ἐπα-
ναλαμβάνεται παύει νὰ εἶναι τυχαῖ-
ο. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικό-
λαος 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 
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ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνὰ 
γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις... καὶ 
κάθε φορᾶ σκόρπιζαν τὸν τρόμο, τὴ 
φρίκη, τὸ θάνατο. Ἔτσι, τὸ ∆εκέμ-
βριο τοῦ 1943 θεωρώντας τοὺς φι-
λήσυχους Καλαβρυτινοὺς ὑπαίτιους 
γιὰ τὸ φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν, 
ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Αἴγιο, τὴν Πά-
τρα , τὴν Τρίπολη πέσανε πάνω 
στὴν ἤρεμη πολιτειούλα μὲ ὅλη τὴ 
γνωστή τους ἀγριότητα. Κάλεσαν ὅ-
λο τὸν πληθυσμὸ στὸ ∆ημοτικὸ 
Σχολεῖο. Κι’ ἐκεῖ μάζεψαν χωριστά 
τους ἄνδρες καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ δε-
κατεσσάρων ἐτῶν 
καὶ πάνω. Τὶς γυ-
ναῖκες καὶ τοὺς 
πολὺ  ἡλικιωμέ-
νους ἄνδρες μέσα 
σὲ συγλονιστικὲς 
σκηνὲς ἀποχωρι-
σμοῦ , τὶς ἔκλει-
σα ν  μ έ σα  σ τ ὸ  
Σχολεῖο. Σὲ λίγο 
τοὺς δρες τοὺς 
ὁδήγησαν κοπα-
διαστὰ στὸ χωρά-
φι τοῦ Καπῆ , ἕ-
ναν ἄγριο τόπο 
τότε, ἔξω ἀπὸ τὰ 
Κ α λ ά β ρ υ τ α .  
Μπροστὰ πήγαι-
νε ὁ «καλὸς ποιμένας» τους, ὁ πά-
πα-Καλὸς (ὁ ἱερέας Παναγιώτης 
∆ημοπουλος) ποὺ ἡ «Σύνοψή» του 
βρέθηκε ὕστερα ματωμένη καὶ ἀπο-
τελεῖ κειμήλιο γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἀγωνία βασά-
νιζε τοὺς Καλαβρυτινούς, μὰ ὁ Γερ-
μανὸς ∆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 πελώ-
ριες φλόγες τύλιγαν τὰ πάντα στὰ 
Καλάβρυτα, ριπὲς πολυβόλων συν-

τάραξαν τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ 
τῶν Καλαβρυτινῶν . Στὸ χωράφι 
τοῦ Καπῆ ἔβρισκε τραγικὸ θάνατο 
ὅλος ὁ ἀντρικὸς πληθυσμὸς τῶν Κα-
λαβρύτων. Ἔπεφτε ἕνας-ἕνας ζητω-
κραυγάζοντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος 
γενναία καὶ ἐλεύθερα. Σώθηκαν μό-
νο δεκατρεῖς. Ἀλλὰ καὶ τὰ γυναικό-
παιδα θὰ ἔβρισκαν τραγικὸ θάνατο 
ἀπὸ φωτιὰ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ὑ-
πόγειο 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 κα-
κό... Ἀσύλληπτες 
ἀπὸ τὸ νοῦ σκη-
νές... Καθὼς ἔβλε-
παν τραγικὰ σκο-
τωμένους τοὺς ἀ-
γαπητούς τους... 
Καὶ πῶς νὰ τοὺς 
μεταφέρουν στὸ 
ν ε κ ρ ο τ αφ ε ῖ ο ;  
Πῶς νὰ ἀνοίξουν 
τάφους, νὰ τοὺς 
φυλάξουν ἀπὸ τὰ 
ἀγρίμια, ἀφοῦ ὅ-
λα  γύρω  ε ἶχαν

καεῖ; Ποῦ θὰ στεγάζονταν, χειμώνα 
καιρὸ ὅσοι ἀπόμειναν; Πάλεψαν μὲ 
τὸν μεγάλο πόνο τοὺς οἱ Καλαβρυ-
τινὲς γυναῖκες καὶ κοίταξαν μπρο-
στά. Μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη τους 
καὶ μὲ γενναιότητα τὰ παιδιά τους. 
Ξανάδωσαν πνοὴ στὰ ἐρημωμένα 
Καλάβρυτα. Ἔγιναν ἡρωίδες. Τὸ 
ρολόι τῆς Ἐκκλησίας ὅμως σταμα-
τημένο στὴν τραγικὴ ὥρα τοῦ Ὁλο-
καυτώματος. – 2.34 μ.μ. Θὰ θυμίζει 
πάντα καὶ σὲ ὅλους τὴν ὠμότητα 
τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Ἦταν 
13 ∆εκεμβρίου 1943. 

 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 

 

... Τοὺς εὐχαριστήσετε, γιατί ὑπάρ-
χει καὶ στὴν Ἀθή α Μονὴ τοῦ Ἁγί-

τὸ  

ν
ου Ραφαήλ». Ἐγώ, βέβαια, δὲν τὸν 
πίστεψα ,  ἔλεγα  πὼς  μᾶλλον  
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 Ρα-
φαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι στὸν Μαρα-
θώνα καὶ φυσικὰ χωρὶς δεύτερη 
σκέψη τὸ ἐπισκεφτήκαμε. Προσκυ-
νήσαμε τὸν ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἁγίου. 
Προσευχηθήκαμε καὶ πήραμε καὶ 
λαδάκι ὅπου καὶ σταυρώναμε τὸν 
πεθερό μου συνέχεια. Μετὰ ἀπὸ αὐ-
τὸ τὸ μεγάλο χειρουργεῖο τῆς καρ-
διᾶς ὁ πεθερός μου ἔπρεπε νὰ ξανα-
χειρουργηθεῖ στὴν ἀρτηρία τοῦ λαι-
μοῦ, γιατί ἦταν βουλωμένη 95%. 
Αὐτὴ τὴ φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προ-
σευχές μας, ὁ ἄντρας μου πῆρε τηλέ-
φωνο στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων, 
γιὰ νὰ γίνει μία παράκληση καὶ ἀπὸ 
τοὺς μοναχούς. Μετὰ τὸ χειρουργεῖ-
ο ὁ ἀγγειοχειροῦργος βγῆκε καὶ μᾶς 
ἐνημέρωσε ὅτι ναὶ μὲν πῆγαν ὅλα 
καλά, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ὑ-
ποβάλλονται σὲ τέτοιο χειρουργεῖο 
παθαίνουν ἕνα μικρὸ ἐγκεφαλικό, 
ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ πεθεροῦ 
μου φοβόταν γιὰ πιὸ σοβαρὴ ἐπι-
πλοκή, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι 
σίγουρος, μέχρις ὅταν ξυπνήσει. Ἐ-
κεῖνο τὸ βράδυ προσευχόμασταν 
καὶ οἱ δυό μας συνέχεια στὸν Ἅγιο 
Ραφαήλ. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα πήγαμε 
νὰ δοῦμε τὸν πεθερό μου, τὸν ὁποῖ-
ον εἶχαν ξυπνήσει καὶ ∆όξα τὸν Θε-
ούλη ἦταν μία χαρά, χωρὶς καμμία 
ἐπιπλοκή, σὰν νὰ μὴν χειρουργήθη-
κε. Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ οἱ Ἅγιοι ἔ-
βαλαν τὸ χέρι Τους. 2016, καὶ πάλι 

ὁ μπαμπὰς ὑποτροπιάζει καὶ ξανα-
χρειάστηκε χημειοθεραπεῖες καὶ ἀ-
κτινοβολίες. Πάλι στραφήκαμε καὶ 
προσευχηθήκαμε στοὺς Ἁγίους καὶ 
φυσικὰ πάλι ὁ μπαμπάς μου ξανα-
θεραπεύτηκε. Τὴν ἴδια χρονιὰ προ-
σπαθούσαμε μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ 
μωράκι. Μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες προσπά-
θειας πήγαμε ἐπίσκεψη στὸ Μονα-
στήρι τοῦ Ἁγίου καὶ προσευχόμουν 
νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα παιδάκι. Τὸν ἑ-
πόμενο μήνα ἔμεινα ἔγκυος. Ὅταν 
ἤμουν 4 μηνῶν ξαναεπισκεφτήκαμε 
τὴν Μονὴ καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν 
πάτερ ... ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εὐλο-
γεῖ τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν. 
Ἀπὸ τότε ποὺ ἔμαθα γιὰ τὴν ἐγκυ-
μοσύνη μου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα 
ποὺ γέννησα σταύρωνα κάθε πρωὶ 
τὴν κοιλιά μου μὲ τὸ λαδάκι τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαὴλ καὶ ἔπινα καὶ ἁγιασμό. 
Εἶχα μία εὔκολη ἐγκυμοσύνη χωρὶς 
προβλήματα καὶ μία ἀκόμη πιὸ εὔ-
κολη γέννα ὅπου καὶ πῆρα στὴν ἀγ-
καλιά μου ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι. 
Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω λοι-
πόν, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἐμφανίζεται 
στὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς ὑ-
πενθυμίζει 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 εἶ-
ναι τυχαία γεγονότα. Ἐγὼ ὅμως ξέ-
ρω πὼς οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος 
καὶ Εἰρήνη εἶναι Προστάτες τῆς οἰ-
κογένειάς μου καὶ γεγονὸς ποὺ ἐπα-
ναλαμβάνεται παύει νὰ εἶναι τυχαῖ-
ο. Εὔχομαι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικό-
λαος 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 
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∆ΙΑ ΥΣ 
 

Σὲ μία ψ
λαμψαν 
περισσότ Εὐρωβου-

-

τὸ αἴτη-
μα γ ν ἀ-
πὸ τὴν αἴ δρίασε ἡ 

ΕΛΑΜΨΑΝ  
 ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟ

ηφοφορία στὴν ὁποία ἔ-
διὰ τῆς ἀπουσίας τοὺς οἱ 
εροι Ἕλληνες 

λευτὲς ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊ
κοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦρ-
γο ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ Νότη 
Μαριὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων Συντη-
ρητικῶν καὶ Μεταρρυθμιστῶν (E-
CR) νὰ γίνει συζήτηση τὴ ∆ευτέρα 
12-11-2018 μὲ θέμα τὴ δολοφονία 
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ 
τὴν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότη-
τας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὴν πρό-
ταση καταψήφισαν τὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Λαϊκὸ Κόμμα παρόντος καὶ τοῦ ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ, οἱ 
Εὐρωπαῖοι Σοσιαλιστές, οἱ Φιλελεύ-
θεροι, οἱ Πράσινοι, ἐνῶ ἡ πλειοψη-
φία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς 
συμπεριλαμβανομένης τῆς Προέ-
δρου τῆς κ. Τσίμερ ἀπεῖχε. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα τῆς ψηφοφορίας ἦταν 48 ὑ-
πέρ, 208 κατὰ καὶ 20 ἀποχές. Σημει-
ώνεται 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 Χρι-
στοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου, 
Λάμπρος Φουντούλης, Γιῶργος Ἐπι-
τήδειος, ἐνῶ ψήφισαν κατὰ οἱ κ.κ. 
Γραμματικάκης καὶ Κύρκος. 
 

∆ΕΝ  ΘΑ  ΚΑΤΕΒΟΥΝ  
ΟΙ  ΕΙΚΟΝΕΣ  

 

Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου 
μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκε 

ιὰ «ἀπόσυρση» τῶν εἰκόνω
θουσα ὅπου συνε

ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ συζητήθηκαν ἐ-
νώπιον τῶν δικαστῶν οἱ 5 αἰτήσεις 

ἀκύρωσης ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα 
τῶν θρησκευτικῶν, τὴν ὑποχρεωτι-
κὴ προσευχὴ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό. 
Τὸ αἴτημα ἀπερρίφθη μὲ ψήφους 
30-6. Ὑπὲρ τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ κατὰ τῶν σχετικῶν 
ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἔχουν κα-
ταθέσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ὁ Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων.  
 

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 

 
 

Ὁ Ἰταλὸς ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Μ. 
Σαλβίνι εἶναι συγκλονιστικὸς κα-
θὼς ὄχι μόνο ἀναφέρθηκε στὴν βε-
βήλωση τοῦ Σταυροῦ στὴ Λέσβο, 
ἀλλὰ «κρούει» τὸν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου 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 ἀνέ-
φερε. Συγκεκριμένα, μὲ ἀνάρτησή 
του στὸ twitter ἔγραψε: «Ὁ Σταυ-
ρὸς ἐνοχλεῖ τοὺς μετανάστες, δὲν ἄ-
ρεσε σὲ μία Μ.Κ.Ο. καὶ τὸν κατεδά-
φισαν, 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 ὑπέρο-
χο Σταυρὸ στὸ ὕψωμα πάνω ἀπὸ τὴ 
θάλασσα». Τὴν ἴδια ὥρα δὲν ὑπῆρ-
ξε καμμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλ-
ληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν κατεδά- 

τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου ἀπὸ τὸν Κ. Καμίνη, δήμαρ-
χο τῆς Ἀθήνας καὶ τὴν παρέα του, 
προκειμένου νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ 
ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν σφετερι-
στῶν τῆς Μακεδονίας. 
 

ΚΑΠΟΤΕ  ΗΜΟΥΝ . . .  
 

 
 

«Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Ἠπειρώτης, 
τὸ 1914. Ὑποχώρησα καὶ δέχθηκα 
νὰ μὲ ὀνομάσουν Βόρειο-Ἠπειρώτη 
τὸ 1923. Μοῦ εἶπαν ἔτσι ὅτι θὰ ἐξα-
σφαλίσουν ὅλα μου τὰ δικαιώμα-
τα... Νὰ μὴν φοβᾶμαι. Ἔπεσα καὶ 
κοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1945 νὰ 
ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἤμουν Μειο-
νοτικός. Ξανακοιμήθηκα καὶ ξύπνη-
σα τὸ 1991 Ἀλβανός. Κάποτε ἤμουν 
Ἕλλην Κύπριος, μοῦ εἶπαν νὰ δε-
χθῶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ Τοῦρκοι στὸ 
νησὶ καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μὴ νιώ-
θουν καὶ αὐτοὶ ἴσοι. Τὸ δέχθηκα, τί 
καὶ ἂν ἦταν τὸ ἴδιο μου τὸ αἷμα ἐ-
ξισλαμισμένο μὲ τὴ βία. Ἔτσι, ἔπε-
σα καὶ κοιμήθηκα. Ξύπνησα Ἑλλη-
νοκύπριος καὶ ὁ ἀδελφός μου Τουρ-
κοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νὰ μὴ λέ-
ω πὼς εἶμαι Ἕλληνας. Κάνει κακὸ 
στὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία τῆς Ἀ-
νατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι κι’ ἐγὼ 
λέω εἶμαι Κύπριος σκέτα. Νιώθω ὄ-
μορφα, γιατί μοῦ χαϊδεύουν τὴν 
πλάτη οἱ ξένοι... Κάποτε ἤμουν Ἴμ-
βριος, Τένεδος, Κωνσταντινουπολί-
της, μοῦ εἶπαν: Μὴ φοβᾶσαι ἔχεις 
στάτους μειονότητος... Ὅλα καλὰ 
θὰ πᾶνε... Σήμερα ζῶ στὴν Ἀθήνα. 

Στὸ φέισμπούκ μου γράφω τόπος 
καταγωγῆς Instambul, Turkey. Τὰ 
ξαδέλφια μου ζοῦν στὴν Πόλη ἀκό-
μα ὑπὸ τὸ ὄνομα Μοχάμεντ καὶ Φα-
τιμά. Κάποτε ἤμουν Μακεδόνας. 
Μοῦ εἶπαν πὼς αὐτὸ δὲν εὐχαριστεῖ 
τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων μας 
τῶν Γερμανῶν (γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλ-
κάνια – νέα γερμανικὴ Γιουγκοσλα-
βία) καὶ πὼς εἶναι ἐθνικιστικό. Κι’ 
ἐγὼ σὰν καλὸ παιδὶ ποὺ εἶμαι ποὺ 
ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο ἄλλαξα ὄνο-
μα καὶ εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μὲ 
χίλια ζόρια νὰ λέγομαι Νοτιομακε-
δόνας. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὴ σκάσω βρέ. 
Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύ-
τερος ἀπ’ ὅ,τι νομίζετε σκέφτομαι ἕ-
να πιὸ κατάλληλο ὄνομα: Νομάς. 
Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶ κανέναν, 
νὰ μὴν καταλαμβάνω χῶρο ὅπου 
μποροῦν νὰ ζήσουν ἄλλοι, νὰ μὴν ἔ-
χω πατρίδα ποὺ ἴσως κάποιοι νὰ ἤ-
θελαν γιὰ δική τους. Σίγουρα θὰ 
συμφωνήσουν «οἱ σύμμαχοι» καὶ 
«οἱ μεγάλοι». Λὲς νὰ ’χουν δίκιο;  

(Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο) 
 

ΤΟ  ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  
ΤΩΝ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

 

 
 

Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχὴ στὴν Ἑλλά-
δα. Γερμανικὴ Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰ-
ταλοὶ εἶχαν πιὰ ἡττηθεῖ – Σεπτέμ-
βριος 1943. Οἱ Γερμανοὶ λεηλατοῦ-
σαν 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 ἑλ-
ληνικῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ 
Καμμένος, ἐντός του ὑπουργικοῦ 
συμβουλίου, ἀνέφερε ὅτι ὁ Σόρος ἔ-
χει 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 Ὑ-
πουργό. Φυσικά, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυ-
ψη αὐτὴ προέκυψαν οὐκ ὀλίγα ἐρω-
τήματα. Ὁ κ. Σόρος εἶχε παραδεχθεῖ 
στὸν δημοσιογράφο Κρόφτ στὴν ἐκ-
πομπὴ «ἑξήντα λεπτὰ» τὸ 1998, ὅτι 
προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν 
γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Βουδαπέστης 
ἔγινε συνεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ βο-
ηθοῦσε 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 συ-
νεργάτης τῶν ΝΑΖΙ καὶ δοσίλογος-
των 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 Ἑ-
βραίων. Σόρος: Ναί, αὐτὸ εἶναι σω-
στό. Κρόφτ: Ἐννοῶ, αὐτὴ ἡ ἐμπειρί-
α ἀκούγεται σὰν ἐμπειρία ποῦ θὰ ἔ-
στελνε στὸ ψυχιατρεῖο πολλούς, σᾶς 
ἦταν δύσκολο; Σόρος: Ὄχι καθό-
λου, ὄχι καθόλου, πιθανὸν σὰν παι-
δὶ δὲν βλέπεις τὴν σύνδεση. Ἀλλὰ ἦ-
ταν, δὲν δημιούργησε κανένα πρό-
βλημα. Κρόφτ: ∆ὲν αἰσθανθήκατε ἐ-
νοχή; Σόρος: Ὄχι. ... Στὴ συνέχεια, 
μάλιστα, ὁ Σόρος λέει ὅτι αὐτὸ ποὺ 

ἔκανε τότε (δηλαδὴ νὰ συμμετέχει 
στὴν κατάσχεση περιουσιῶν τῶν Ἑ-
βραίων) ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαί-
νει στὶς ἀγορές. Ξεδιάντροπα λέει 
«Ἂν δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ τὸ ἔκα-
νε οὕτως ἢ ἄλλως κάποιος ἄλλος». 
Αὐτὸς εἶναι ὁ ... μέγας φιλεύσπλα-
χνός του πλανήτη. 
 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

 
ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

 
Χωρὶς τέλος φαίνεται πὼς εἶναι ἡ 
περιπέτεια ποὺ περνάει ἕνα ἄγαλ

 

-
μα, ὁ ἔφιππος ἀνδριάντας τοῦ Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἐνῶ ἔχει 
φιλοτεχνηθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ 
ἐνῶ ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ στηθεῖ 
στὴν Ἀθήνα ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, ἐν-
τούτοις στὰ τέλη τοῦ 2018 αὐτὸ ἀ-
κόμα δὲν ἔχει συμβεῖ. Κι’ αὐτὸ συμ-
βαίνει μὲ ὅλες τὶς δημοτικὲς ἀρχές, 
οἱ ὁποῖες δὲν ἀποφασίζουν – μὲ διά-
φορα προσχήματα – νὰ στήσουν τὸ 
ἄγαλμα, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ ... στε-
ναχωρήσουν τοὺς Σκοπιανούς, ἀ-
φοῦ ὁ ἐν λόγω ἀνδριάντας στὸ κέν-
τρο τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας θὰ 
τόνιζε φυσικὰ τὴν Ἑλληνικότητα 
τῆς Μακεδονίας. Ἀποτελεῖ πραγμα-
τικὰ εἰρωνεία, οἱ μὲν σκοπιανοὶ νὰ 
ἔχουν τοποθετήσει ἐδῶ καὶ χρόνια 
μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα τοῦ Μεγαλέ-
ξανδρου στὴν δική τους πρωτεύου-
σα, καὶ αὐτὸ νὰ μὴν τὸ ἔχουν κάνει 
ἀκόμα οἱ δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας. 
ΝΤΡΟΠΗ καὶ μόνο γιὰ τὸ «θάψιμο» 

φιση τοῦ Σταυροῦ, ἀντιθέτως ἔχουν 
ἐφευρεθεῖ «πολεοδομικὰ κωλύμμα-
τα» γιὰ νὰ μὴν ξαναστηθεῖ, μὲ τὴν 
ἀστυνομία νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερ-
σή του. Σημειώνεται ὅτι ἐκτός του 
Σταυροῦ γκρεμίστηκε καὶ ἕνα προ-
σκυνητάρι στὴ Λέσβο καὶ μάλιστα 
στὴν ἴδια περιοχή, στὴ θέση Ἀπελὴ 
τῆς Μυτιλήνης. 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣ

4 

ΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ὁ Α. 
Τσίπρας ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει 

Ν∆ΡΕ  

∆ὲν ὑ τεύεις 
ἔστω ῖς σὲ 

ἕνα «οὐδετερόθρησκο» κράτος ἐκρι-
ζώνοντας τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν Ἰ-
ταλία ὁ Μ. Σαλβίνι δὲν διστάζει νὰ 
δείξει τὴν προτίμησή του στὸν Χρι-
στιανισμὸ καὶ στὴν χριστιανικὴ πα-
ράδοση. Μία κυρία τοῦ δίνει ἕναν 
Σταυρὸ καὶ αὐτὸς ἀμέσως δημόσια 
τὸν φιλάει ἐκφράζοντας τὴν πίστη 
του στὸν Θεάνθρωπο. 
 

ΚΑΜΑΡΩΣΕ  ΤΟΥΣ  
ΜΕΓΑ  ΑΛΕΞΑ

 

πάρχει μέρα ποὺ νὰ πισ
 καὶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ζε

μία κανονικὴ χώρα. Ζοῦμε στὴ χώ-
ρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σαπίλας. 
Ἕνα ἀπέραντο .. . σκουπιδαριό, 
ποὺ πληγώνει τὴν Ἱστορία, τὸ γό-
ητρο, τὴν περηφάνεια καὶ τὸ φι-
λότιμο κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενου 
Ἕλληνα. Ἔτσι λοιπόν: Κανένα τη-
λεοπτικὸ συνεργεῖο δὲν καλύπτει 
τὸν γενικὸ ξεσηκωμὸ τῶν μαθητῶν 
στὴν Μακεδονία καὶ δὲν μεταδίδει 

ζωντανὰ τὶς ἑκατοντάδες καταλή-
ψεις ποὺ γίνονται αὐτὸ τὸ διάστημα 
στὰ γυμνάσια καὶ τὰ λύκεια τῆς χώ-
ρας. Σήμερα οἱ μαθητὲς ἀντιδροῦν 
πατριωτικὰ στὸ ξεπούλημα τῆς Μα-
κεδονίας. Μπράβο τους. 
 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

Στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ ἀ-
ποχ τοῦ 

 μίλησε ὁ Ὅμη-
ρος αί-

ωροῦν ἀπὸ τὸ σύμφωνο 
Ο.Η.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση -ὁ ὁποῖ-
ος συνεχῶς μεγαλώνει- προστίθεται 
καὶ ἡ Πολωνία. Στὴ λίστα χωρῶν ὅ-
πως οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία, 
ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλες, οἱ ὁ-
ποῖες ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προ-
στατέψουν τὸν χαρακτήρα τους καὶ 
τὴν ταυτότητά τους. 
 

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  
 

«Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ
 ὡς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασ

νουμε καὶ τραγουδοῦμε μὲ τὴν ἴδια 
γλώσσα»!! Γεώργιος Σεφέρης. Οἱ 
Ἕλληνες σήμερα ἀσχέτως μορφώσε-
ως μιλᾶμε ὁμηρικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέ-
ρουμε, ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὴν ἔννοια 
τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦμε. 
Ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ὁμηρι-
κῶν λέξεων κρύβεται μέσα σὲ σύν-
θετα ἢ διάφορα παράγωγα. Π.χ. Σή-
μερα, λέμε «νερό». Ὁμηρικὴ λέξη 
«ὕδωρ». Σήμερα λέμε ὑδραυλικός, 
ὑδραγωγεῖο, ὑδρογόνο, ἑταιρεία ὑ-
δάτων. Λέμε «φωτιά». Ὁμηρικὴ λέ-
ξη: «πῦρ». Κι ἐμεῖς λέμε: πυροσβέ-
στης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρ-
πολητής. Ὁμηρικὴ λέξη «νόστος» 
ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστροφή. Σήμερα λέμε 
«νοσταλγία». Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ 
αὐγό, ποὺ στὸν Ὅμηρο λέγεται «ὠ-
όν». Σήμερα οἱ γυναῖκες ὁμιλοῦν ὄχι 
γιὰ τὶς αὐγοθῆκες, ἀλλὰ γὶς «ὠοθῆ-
κες» τους. «Βρύχιος» στὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ σημαίνει βυθισμένος στὸ 
νερό. Σήμερα λέμε «ὑποβρύχιο». 
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Στὸν Ὅμηρο ἀναφέρεται «ἄρτος», 
σήμερα λέμε «ψωμί». Λέμε ὅμως Ἀρ-
τοποιεῖο, δὲν λέμε ψωμάδικο. Στὴν 
ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου «ἀλέξω» σημαί-
νει ἐμποδίζω, ἀποτρέπω. Τώρα λέμε 
«ἀλεξίπτωτο», «ἀλεξίσφαιρο», «ἀ-
λεξικέραυνο». Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα 
εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη κατὰ τὴν 
χρονικὴ διάρκεια ὑπάρξεως τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ. Πανάρχαιες λέξεις, σχε-
δὸν ὅλες, ζοῦν εἴτε πρωταρχικῶς εἴ-
τε μέσα ἀπὸ τὰ σύνθετα καὶ τὰ πα-
ράγωγα. Ἑπομένως, ὅποιος θεωρεῖ 
τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ νεκρὴ γλώσσα 
εἶναι ἢ ἀγράμματος ἢ ὕποπτος. 
 

ΠΟΥ  ΤΟ  ΠΑΝΕ  
 

Προσευχὲς στὸν «Ἀλλὰχ» διδάσκουν 
στὰ παι ικά της 

νέα 
-

ΣΚΕΥΤΙΚΑ 

ξη 
ᾶ  

ὅτι τὸ νέο πρόγρα
μαθήματος τῶν 

διά μας τὰ θρησκευτ
πέμπτης ∆ημοτικοῦ. «Προσευχὲς ἄλ-
λων θρησκευτικῶν παραδόσεων» εἶ-
ναι ἡ ὀνομασία ἑνὸς κεφαλαίου ποὺ 
ἀποτελεῖ μία πρώτη γεύση γιὰ νὰ 
γνωρίσουν τὰ παιδιὰ ἄλλες θρη-
σκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ! Γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἰδιαιτέρως κόπτονται οἱ ... προοδευ-
τικὲς δυνάμεις. Μάλιστα, ἀναφέρε-
ται καὶ ἡ γνωστὴ φράση-τρόμος 
«Μέγας Ἀλλάχ», ἐνῶ σημειώνεται 
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μουσουλμανικῆς 
προσευχῆς. Εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέ-
ταση πόσα παιδιὰ γνωρίζουν χρι-
στιανικὴ 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 Ἑλληνόπου-
λα ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν δική 
τους θρησκεία, τὰ βάζουν νὰ μάθουν 
τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Τὸ γιατί δὲν νο-
μίζουμε ὅτι ὑπάρχει κανένας ποὺ δὲν 
τὸ ἔχει καταλάβει. Μπερδεύοντας 
καὶ ἀποπροσανατολίζοντας τὸ μα-
θητὴ θέλουν νὰ τὸν οδηγήσουν στὴν 
ἀγνωσία καὶ ἐντέλει στὴν ἀθεΐα. 

 

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
 

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ 
βλία θρησκευτικῶν ποὺ δημιούρβι

γησε ἡ παροῦσα κυβέρνηση, εἶναι 
παντελῶς ἀκατάλληλα γιὰ τοὺς μα-
θητὲς τῆς πατρίδας μας, καθὼς εἶναι 
βλάσφημα καὶ ὑποτιμητικὰ γιὰ τὴν 
Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ ταυτόχρο-
να πλήρως πολυθρησκειακὰ καὶ 
προπαγανδιστικὰ ἄλλων θρησκευ-
τικῶν παραδόσεων. 
 

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗ

 

Ὑπάρχει μία πο-
λὺ θετικὴ ἐξέλι
ποὺ  ἀφορ στὴ  
διδασκαλία τοῦ 
μαθήματος  τῶν  
θρησκευτικῶν: Τὸ 
ΣτΕ, ὡς τὸ ἀνώ-
τατο ∆ικαστικὸ 
ὄργανο  τῆς  χώ-
ρας, ἀποφάσισε 
τελεσίδικα, καὶ ἄ-
ρα ἀμετάκλητα, 
μμα σπουδῶν τοῦ 
θρησκευτικῶν σὲ 

∆ημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο εἶ-
ναι ἀντισυνταγματικό. Ἡ Ὁλομέ-
λεια τοῦ ΣτΕ ἀπεφάνθη ὅτι, μὲ βάση 
τὸ Σύνταγμα, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔ-
χει τὴν ὑποχρέωση νὰ καλλιεργεῖ ἀ-
ποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Ὀρθόδο-
ξη 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 δασκά-
λους) καὶ ἄρα τὰ νέα πολυθρη-
σκειακὰ βιβλία εἶναι ἀντισυνταγμα-
τικά. Τὸ ΣτΕ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει:  

 

ΣΟΡΟΣ ,  Ο  . . .  «ΜΕΓΑΣ  ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ  ΤΟΥ  ΠΛΑΝΗΤΗ» 
 

Ὁ Οὐγγροεβραῖος στὴν καταγωγὴ 
καὶ γνωστὸς γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ ἀν-
θελληνικές του θέσεις ὁ Τζὸρτζ Σό-
ρος κατευθύνει μία συνομοταξία 
Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων 
ποὺ ἡ δράση τους κινεῖται μὲ μαριο-
νέτες-δούλους του, ποὺ χύνουν τὸ 
αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἁ-
πλὰ γιὰ νὰ τὸν κάνουν ἀκόμα πιὸ 
πλούσιο. Πολλοὶ τὸν ἔχουν χαρα-
κτηρίσει ἕναν ἀδίστακτο «βαμπὶρ» 
ποὺ ἀνατρέπει κυβερνήσεις, ὑποκι-
νεῖ ἐμφύλιους πολέμους, κατευθύνει 
τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἐνῶ οἱ 
Μ.Κ.Ο. του κουμαντάρουν χρημα-
τοπιστωτικὰ ἱδρύματα πίσω ἀπὸ τὶς 
κουρτίνες, ἔτσι ὥστε 
νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτυγ-
χάνει τεράστια οἰκο-
νομικὰ κέρδη. Πρό-
κειται γιὰ ἐκεῖνες 
τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ δὲν 
κάνουν τίποτε ἄλλο 
παρὰ  νὰ  συντάσ-
σουν ἐκθέσεις περὶ 
ὕπαρξης «τουρκι-
κῆς»,  «μακεδονι -
κῆς», «τσάμικης» καὶ «βλάχικης» μει-
ονότηας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς 
Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα στὴ Βόρειο Ἑλ-
λάδα. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, δὲν 
διστάζουν ἐπίσης νὰ κατηγορήσουν 
τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ παρα-
βίαση «τῶν δικαιωμάτων τῶν μειο-
νοτήτων» κάνοντας λόγο στὰ κείμε-
νά τους γιὰ ἑλληνικὸ σωβινισμὸ καὶ 
ἐθνικιστικὴ ὑστερία. Ἐπίσης, γιὰ ἀ-
πάνθρωπη μεταχείριση λαθρομετα-
ναστῶν, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι 
συντονίζουν τὴν ἄφιξή τους. Σημει-
ωτέον ὅτι ὅλες οἱ ἑταιρεῖες, ὀργανι-
σμοὶ καὶ πρόσωπα ποὺ δραστηριο-
ποιοῦνται στὰ Βαλκάνια ἔχουν σα-
φέστατα στόχευση νὰ «ἀλώσουν» 

τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ εἴτε συμμετέ-
χοντας σὲ ἰδιωτικοποιήσεις κρατι-
κῶν ἐταιριῶν, εἴτε ἀποκτώντας τὸν 
ἔλεγχο ἰδιωτικῶν ἑλληνικῶν ὀργα-
νισμῶν, ἰδιαίτερα στὸν τραπεζικὸ 
καὶ βιομηχανικὸ τομέα. Στὴν Ἑλλά-
δα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σόρος θέλει νὰ με-
τατρέψει σὲ ἰσλαμικὴ ἀποικία μὲ τὰ 
«φιλανθρωπικὰ» κέντρα του, ὅπου 
βρίσκουν καταφύγιο καθημερινὰ χι-
λιάδες μετανάστες... Ὑπάρχει ὅμως 
ἕνα ἐμπόδιο στὰ σχέδιά του: ὁ ἑλλη-
νικὸς λαός. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει 
σφυρηλατηθεῖ στὸ πέρασμα τῶν αἰ-
ώνων μὲ ἡρωικὰ κατορθώματα μιᾶς 
ἔνδοξης ἱστορίας. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔ-

χει χύσει ποταμοὺς 
αἵματος γιὰ τὴν Πα-
τρίδα καὶ τὴν Πίστη 
του. Ἕνας λαὸς ποὺ 
πιστεύει, ὅσο κανεὶς 
ἄλλος Εὐρωπαῖος 
στὸ Θεό. Ἄρα πῶς 
κατακτιέται ἕνας τέ-
τοιος λαός; Ἡ ἀπά-
ντηση αὐτονόητη : 
τσακίζοντάς του τὴν 

ἱστορία καὶ τὴν Πίστη, μετατρέπον-
τας τὸν σὲ ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΑ καὶ 
κάνοντας τὸν νὰ πιστέψει πὼς ἀξί-
ας ἔχει ὁ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΣΜΟΣ καὶ ὄ-
χι ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἀτζέντα Σόρος. Κυβερνήσεις κρα-
τῶν, πρωθυπουργοὶ καὶ πρόεδροι ὅ-
πως 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 προ-
έρχεται 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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ΑΤΑ  
 

συμβεῖ στὴ ζω

ὶ μὲ τὸ ποὺ 

ἐμεῖς εἴμαστε ὄρθιες καὶ τοὺς κοιτᾶ-
μοῦ λέει χαμο-

μερώσει, ν

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜ

Μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν 

ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  

ή μου μέχρι στιγμῆς, με, ὁπότε γυρίζει καὶ 
θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ ἀναφέρω τὴν 
παρουσία ποὺ εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ραφα-
ήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη στὴν κα-
θημερινότητά 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 στε-
νοχωρημένη συνέχεια ἐκείνη τὴν πε-
ρίοδο. Προσευχόμουν γιὰ ἐκεῖνον 
στὴν νυχτερινή μου προσευχή. Στὸ 
δωμάτιό μου εἶχα τὴν εἰκόνα τῶν 
Ἁγίων καὶ κάθε φορᾶ 
ποὺ ἔβλεπα τὴν Ἁγία Εἰ-
ρήνη ἀναρωτιώμουν πῶς 
γίνεται ἕνα μικρὸ κορί-
τσι νὰ ὑπομένει τὰ βα-
σανιστήρια καὶ μετὰ θύ-
μωνα καὶ ἀναρωτιόμουν 
πῶς γίνεται νὰ ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ 
βασανίζουν ἕνα μικρὸ 
παιδί; Ὁπότε, μικρὴ καὶ 
ἐγὼ τὴν ἔβλεπα στὴν εἰ-
κόνα καὶ τὴν θαύμαζα. 
Ἕνα μεσημέρι, μετὰ τὸ 
φαγητό, πῆγα γιὰ ὕπνο, 
ξαπλώνω στὸ κρεβάτι κα
κλείνω τὰ μάτια μου, ἦταν σὰν νὰ 
κοιμήθηκα ἀμέσως, ἀλλὰ ἤμουν ξύ-
πνια, ἦταν πολὺ περίεργο, ἐμφανί-
ζεται στὸ δωμάτιό μου ἡ Ἁγία Εἰρή-
νη, ὅπως στὴν εἰκόνα, μὲ τὸ λευκό 
της φουστάνι καὶ τὰ κοτσιδάκια 
της. Κρατοῦσε τὸν Σταυρὸ καὶ χα-
μογελοῦσε. Ἦταν πολὺ ὄμορφη καὶ 
γαλήνια καὶ φυσικὰ τόσο λαμπερὴ 
καὶ φωτεινή. Ἀμέσως μετά, μὲ κρα-
τάει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ βρισκόμαστε 
στὴν κρεβατοκάμαρα τῶν γονιῶν 
μου. Οἱ γονεῖς μου κοιμοῦνται καὶ 

γελώντας: «Ὁ μπαμπάς σου θὰ γίνει 
καλά». Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ εἶ-
μαι λίγο τρομαγμένη, γιατί ἦταν 
σὰν ἀληθινό, δὲν ἦταν ὄνειρο, εἶμαι 
σίγουρη. Πῆγα ἀμέσως στὴν μητέρα 
μου καὶ τὸ εἶπα καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἔ-
βαλε τὰ κλάματα, λέγοντάς μου ὅτι 
ἔζησα ἕνα θαῦμα!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὁ μπαμπάς μου 
μετὰ ἀπὸ ἕναν δύσκολο ἀγώνα θε-
ραπεύτηκε. Φυσικά, ἀπὸ τότε προ-
σευχόμουν πάντα στοὺς Ἁγίους μας. 
2015: Παντρεμένη πλέον, ὁ πεθερός 

μου πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ 
σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς ἐ-
πειγόντως, ὅποτε καὶ πά-
λι στράφηκα στοὺς Ἁγί-
ους μας καὶ ἐγώ, ἀλλὰ 
καὶ ὁ ἄντρας μου καὶ ἔ-
τσι ὁ πεθερός μου μετὰ 
ἀπὸ  πολλὲς  ὧρες  χει-
ρουργείου καὶ ἕνα τε-
τραπλὸ bypass βγαίνει ἀ-
κέραιος. Θυμᾶμαι ὅμως 
τὸν καρδιοχειρουργό, ὁ 
ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἱδρωμέ-
νος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ 
χειρουργείου νὰ μᾶς ἐνη-
ὰ λέει ὅτι ἦταν πολὺ δύ-

σκολη 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 σύ-
ζυγό μου νὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ Μο-
ναστήρι 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) 

«να περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μὲ 
σαφήνεια καὶ πληρότητα, τὰ δόγ-
ματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παρα-
δόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου 
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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 δι-
δασκαλία ἄλλων δογμάτων καὶ 
θρησκειῶν.» Μάλιστα, σύμφωνα με 
τὸ ΣτΕ, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν μὲ τὰ νέα βι-
βλία ἀποτελεῖ ποινικὸ παράπτωμα, 
ἐπειδὴ διαπράττεται μαζικὸς προ-
σηλυτισμὸς χειρίστου εἴδους, ὁ ὁ-
ποῖος ἀπευθύνεται σὲ μικρὰ παιδιά. 
Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρό-
γλου, εὑρισκόμενος σε πανικό δὲν 
δέχτηκε νὰ ἐφαρμόσει τὶς δικαστι-
κὲς ἀποφάσεις, προέβη σὲ ἕνα ἀπρο-
κάλυπτο πραξικόπημα καὶ παρανό-
μησε, δίνοντας ἐντολὴ νὰ διδαχτοῦν 
τὰ παράνομα νέα βιβλία τῶν θρη-
σκευτικῶν. Ὅμως, ὁ ὑπαλληλικὸς 
κώδικας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ὑ-
πακούουν οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθη-
γητές, ξεκαθαρίζει ὅτι ἀπαγορεύε-
ται νὰ ὑπακούσει ὁ δημόσιος ὑπάλ-
ληλος ὁποιαδήποτε ἐντολὴ ποὺ εἶ-
ναι ἀντισυνταγματική, ἐνῶ σὲ ἀντί-
θετη περίπτωση ἔχει ποινικὲς εὐθύ-
νες. Ἄρα, ἐὰν οἱ θεολόγοι διδάξουν 
τὸ νέο μάθημα, πρέπει νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ κατα-
δικαστοῦν, οἱ δὲ γονεῖς ὀφείλουν νὰ 
προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ 
τὴν βλάσφημη καὶ ἀντορθόδοξη 
προπαγάνδα ποὺ περιέχεται στὰ νέ-
α βιβλία, ἀκόμα και κινούμενοι 
νομικά.  
 

ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
 

«Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Εὐρωπαίων νὰ κα-
ταργήσουν τὴν ἀργίαν τῆς Κυρια-
κῆς εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ΗΠΑ 

θεῖ 
μὲ !! 

ς οἱ ... δε-

-

ἐφαρμόζουν ἐργο-
λαβικὰ τὶς ἐ ὁποῖες τοὺς 

καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν ἀμα-
χητὶ παραδοθεῖ εἰς τὰ χέρια τῶν Σι-
ωνιστῶν. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις 
στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ 
Σιωνιστικὴ δικτατορία προσπα

ἰδιαίτερο «ζῆλο» νὰ τὸ ἐπιτύχη
«Καθημερινή», 14-9-2018. 
 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ 
ΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ 

 

Ὑπὸ τὸν ὡς ἄνω τίτλο γράφει τὸ 
«Παρὸν» 21-10-2018, σελίδα 1. Κα-
ταφεύγει στὰ δικαστήρια ὁ ∆ῆμος 
Ἀλίμου. Τίποτε δὲν ἄφησαν ἔξω ἀ-
πὸ τὴ λίστα τοῦ ξεπουλήματος, γιὰ 
νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τοὺ
σμοφύλακές μας. Στὸ Ὑπερταμεῖο ἔ-
βαλαν 24 ἀκίνητά του ∆ήμου Ἀλί-
μου, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ Ἱ
εροὶ Ναοί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δή-
μαρχος Ἀνδρέας Κονδύλης. Συγκε-
κριμένα ἐντάχθηκαν: Τὸ Ἀρχαῖο Θέ-
ατρο τοῦ Εὐωνύμου (Τράχωνες), ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου 
στὸν Ἄλιμο, τὰ γραφεῖα τῆς ∆ιεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος, τὸ Συμμαχι-
κὸ Νεκροταφεῖο, τὸ ἀκίνητο τῆς 
∆ΕΜΕ στὸ Ἄνω Καλαμάκι. Ἀκόμη 
καὶ οἱ κοινόχρηστοι χῶροι πρασί-
νου καὶ ἄθλησης. Ὁ ∆ῆμος Ἀλίμου 
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου ἀ-
ποφάσισε νὰ προσφύγει στὰ ἁρμό-
δια διοικητικὰ καὶ πολιτικὰ δικα-
στήρια, ζητώντας νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ με-
ταβίβαση τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ 
τὸ Ὑπερταμεῖο. 

 

Η Ρ Ω Α Σ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

... ἀφεντάδων, ποὺ ἀφοῦ κατέστρε-
ψαν τὴν οἰκονομία καὶ ἔπληξαν τὸ 
σφρίγος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ Ἐθνι-
κό του φρόνημα, τὰ ὁράματα καὶ 
τὶς ἐνατενίσεις του, τὴν πίστη καὶ 
τὶς ἐλπίδες του, 

ντολὲς τὶς 
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δίνονται. Τρέμουν τοὺς ἐπιθετικο
 κακοποιοὺς γείτονές μας καὶ 

ὺς 
καὶ σι-
ωποῦν μπροστὰ στὶς προκλήσεις 
τους, προκειμένου νὰ συνεχίσει ἡ 
Ε.Ε. νὰ στηρίζει τὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ 
τὶς τρέχουσες συνθῆκες. Ἀλλὰ νὰ ἀ-
φήνεται ὁ Ἑλληνισμὸς στοὺς τόπους 
τῆς διασπορᾶς νὰ σβήνει –χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ἐδαφικὲς διεκδι-
κήσεις– ὑποδηλεῖ ἐγγενῆ ἀνεπάρ-
κεια καὶ ἐνδοτισμό. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἐ-
θνικές, ἱστορικές, ἠθικὲς καὶ πολιτι-
κὲς  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 προδιαγεγραμμέ-
νη, γιὰ νὰ μὴν πῶ προμελετημένη, ἡ 
δολοφονία τοῦ Κατσίφα ἤδη ἀπὸ 
τὸν περασμένο Μάϊο. Ὁ Ἑλληνι-
σμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ζεῖ μέσα 
σὲ καθεστὼς τρομοκρατίας καὶ κα-
ταπίεσης. Ὁ Κατσίφας μὲ τὴ δράση 
του γινόταν ἐπικίνδυνος. Μιλοῦσε, 
ἀγωνιζόταν, δὲν φοβόταν. Ἔπρεπε, 
λοιπόν, νὰ σωπάσει. Ὅμως ὁ Ράμα 
δὲν κατάφερε νὰ μᾶς τρομάξει. Για-
τί ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ καὶ σηκώσαμε 
τὴ σημαία καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Κατσί-
φα 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, πανεπι-
στήμια, νοσοκομεῖα. Θὰ ἔπρεπε νὰ 
στηρίξει τὶς ὅποιες μικρὲς ἐπιχειρή-
σεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, νὰ δώ-
σει προνομιακὸ καθεστὼς στὰ προϊ-
όντα τους, νὰ στείλει ἐπισκέπτες 
στὴν τουριστικὴ καὶ ἱστορικὴ Βό-
ρειο Ἤπειρο, νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ 
Ἑλληνόπουλα στὰ Ἑλληνικὰ πανε-
πιστήμια δωρεάν, ὑπὸ τὴν προϋπό-
θεση ὅτι θὰ ἐπέστρεφαν καὶ θὰ ἐρ-
γάζονταν στὸν τόπο τους γιὰ του-
λάχιστον πέντε χρόνια. Θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρο τὶς 
συνθῆκες ποὺ διέπουν τὶς ἐθνικὲς 
μειονότητες... Καὶ τελειώνοντας τὴν 
συνέντευξη ἡ Κύπρια εὐρωβουλευ-
τὴς ἀναφέρει: Ἤμουν καθηγήτρια 
καὶ εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἀπὸ τὶς σημε-
ρινὲς κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καὶ Λευ-
κωσίας δὲν περιμένω τίποτα! 

 

νὰ σημαίνει ἐδαφικὲς διεκδι-
κήσεις– ὑποδηλεῖ ἐγγενῆ ἀνεπάρ-
κεια καὶ ἐνδοτισμό. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἐ-
θνικές, ἱστορικές, ἠθικὲς καὶ πολιτι-
κὲς  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 προδιαγεγραμμέ-
νη, γιὰ νὰ μὴν πῶ προμελετημένη, ἡ 
δολοφονία τοῦ Κατσίφα ἤδη ἀπὸ 
τὸν περασμένο Μάϊο. Ὁ Ἑλληνι-
σμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ζεῖ μέσα 
σὲ καθεστὼς τρομοκρατίας καὶ κα-
ταπίεσης. Ὁ Κατσίφας μὲ τὴ δράση 
του γινόταν ἐπικίνδυνος. Μιλοῦσε, 
ἀγωνιζόταν, δὲν φοβόταν. Ἔπρεπε, 
λοιπόν, νὰ σωπάσει. Ὅμως ὁ Ράμα 
δὲν κατάφερε νὰ μᾶς τρομάξει. Για-
τί ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ καὶ σηκώσαμε 
τὴ σημαία καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Κατσί-
φα 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, πανεπι-
στήμια, νοσοκομεῖα. Θὰ ἔπρεπε νὰ 
στηρίξει τὶς ὅποιες μικρὲς ἐπιχειρή-
σεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, νὰ δώ-
σει προνομιακὸ καθεστὼς στὰ προϊ-
όντα τους, νὰ στείλει ἐπισκέπτες 
στὴν τουριστικὴ καὶ ἱστορικὴ Βό-
ρειο Ἤπειρο, νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ 
Ἑλληνόπουλα στὰ Ἑλληνικὰ πανε-
πιστήμια δωρεάν, ὑπὸ τὴν προϋπό-
θεση ὅτι θὰ ἐπέστρεφαν καὶ θὰ ἐρ-
γάζονταν στὸν τόπο τους γιὰ του-
λάχιστον πέντε χρόνια. Θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρο τὶς 
συνθῆκες ποὺ διέπουν τὶς ἐθνικὲς 
μειονότητες... Καὶ τελειώνοντας τὴν 
συνέντευξη ἡ Κύπρια εὐρωβουλευ-
τὴς ἀναφέρει: Ἤμουν καθηγήτρια 
καὶ εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἀπὸ τὶς σημε-
ρινὲς κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καὶ Λευ-
κωσίας δὲν περιμένω τίποτα! 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
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 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, 

 (αρ. φυλλ. 94)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                      Νοέμβρ ιος  -  ∆εκέμβρ ιος  2018  
  

Η  Ρ  Ω  Α  Σ  
 

Ὁ δολοφονηθεῖς ΗΡΩΑΣ Κωνστα-
ντῖνος Κατσίφας πέθανε μὲ γαλήνιο 
πρόσωπο, μὲ χαμόγελο καὶ μὲ τὰ χέ-
ρια 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 τραύμα-
τα οἱ ἀλβανοὶ τὰ 
ἕρραψαν ἔχοντας 
πλύνει τὸ σῶμα 
του, ὥστε νὰ μὴν 
εἶναι δυνατὴ βα-
θύτερη ἐξέτασ
Ὅπως εἶπε ὁ Ἕλ-
ληνας ἰατροδικα-
στής, χτυπήθη
ἀπὸ  ἀπόσταση  
10-15 μέτρων. Ρά-
ψιμο τραυμάτων
δὲν ἔχει γίνει πο-
τὲ σὲ νεκρό!! Ἀφοῦ εἶχε σκοτωθεῖ, ἀ-
στυνομικοὶ πῆγαν στὸ σπίτι του, ἀ-
πείλησαν τοὺς γονεῖς του, ἔστρεψα
τὰ ὄπλα ἐναντίον τους, ἀπειλώντας
τους καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα ἐ-
κεῖ γιὰ περαιτέρω ἐκφοβισμό. Ὁ 
Κωνσταντῖνος Κατσίφας εἶχε διπλὴ 
ὑπηκοότητα. Εἶχε οἰκογένεια μὲ ἕνα
παιδί. Ζοῦσε τὰ τελευταία 5 χρόνια 

στὸ χωριό του ὡς σιδεράς. Ἔκαν
δωρεὰν ὅλα τὰ μερεμέτια στὸ σχο-
λεῖο τοῦ χωριοῦ καὶ γενικὰ ἦταν 
παρὼν ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ἦ-
ταν 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 σχολεί-
ου τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μ’ 

αὐτὸ χαιρόταν. Ἡ 
Κύπρια Εὐρωβου-
λευτὴς Ἑλένη Θ
οχάρους ἡ ὁποί
ἔδωσε μαχητικὸ
«παρὼν» στὸν ἀ
ποχαιρετισμὸ το
ἀγωνιστῆ τῆς Ἐ-
λευθερίας Κων-
σταντίνο Κατσί-
φα ἀναφέρει ὅτι 
ἡ σημερινὴ Ἀλβα-
νία τῆς ἐθνοκά-
θαρσης τῶν Ἑλ-
λήνων δὲν ἔχει πι-

θανότητα ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση. Χαρακτηρίζει τὴ δολοφο-
νία προμελετημένη καὶ δηλώνει 
πικρία ὅτι ἀπὸ τὶς σημερινὲς κυβερ
νήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου 
δὲν περιμένει καμία ἀντίδραση. «Ἡ-
γέτες» δῆθεν γνωστικοί, λογικοί, ρε
αλιστές, ὑπάκουοι ὑπηρέτες ξένων 

(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα) 
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ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  τῶν  Ἁγίων  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 
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