Μητροπόλεως. Γιατί κυνηγᾶτε τὴν
Ἐκκλησία; Ἐµεῖς θὰ δώσουµε καὶ
τὸ αἷµα µας γιὰ τὴν Ἐκκλησία»
∆ηµοσιογράφος: «Τί σχέση ἔχει
τὸ αὐτοκίνητο µὲ τὸ αἷµα ποὺ θὰ
χύσετε;» Ἐρώτηµα: Τὰ πολυτελῆ
αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων ταυτίζονται µὲ τὴν Ἐκκλησία;
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ταξίδεψε στὸ Μισσισιπὴ γιὰ τὸ συνέδριο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ πλανήτης
ἀπὸ τὴν καταστροφή. Παναγιώτατε, ἡ καταστροφὴ τῆς φύσεως δὲν
σταµατᾶ µὲ τὶς συνεδριάσεις στὰ
πολυτελέστατα ξενοδοχεῖα µὲ τὰ
πλούσια γεύµατα ποὺ παρευρίσκεσθε. Σταµατᾶ µὲ τὴν προσευχὴ
στὸν Θεὸ νὰ φωτίσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ σταµατήσουν νὰ τὴν καταστρέφουν. Καὶ ἐν τέλει ποιὸς
εἶναι ὁ δικός σας σκοπὸς καὶ ρόλος, ἡ σωτηρία τοῦ πλανήτη ἢ ἡ
σωτηρία τῶν ψυχῶν;
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ
∆ευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2009 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Τὰ κανάλια τῆς Τηλεοράσεως, ἔξω ἀπὸ
τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου
παίρνουν συνεντεύξεις ἀπὸ ὅλους
τους πολιτικούς. Οὐδεὶς δὲν ὁµί-

λησε γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου. Ἡ
ὁµιλία τοὺς ἦταν γύρω ἀπὸ τὰ
πολιτικά. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὴν
Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, ἡµέρα
τῆς Ἐθνικῆς µας ἑορτῆς. Κύριοι,
κουραστήκαµε νὰ σᾶς ἀκοῦµε
καὶ νὰ σᾶς βλέπουµε! Μὴν καπηλεύεστε τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά!
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ἀκούσαµε κι’ αὐτό: «Νὰ σταµατήσουν οἱ παρελάσεις, γιατί ἔχουν οἰκονοµικὰ ἔξοδα.» Ἐπὶ κοµµουνιστικῆς Ρωσίας δὲν γινόντουσαν
παρελάσεις; Ὅταν κλείνετε τοὺς
δρόµους µὲ τὶς ἀπεργίες δὲν ἔχει
πρόβληµα ἡ οἰκονοµία; Ναί, θὰ
πεῖ κανείς, ἀλλὰ ἡ ἀπεργία εἶναι
∆ηµοκρατικὸ δικαίωµα. Καὶ ἡ παρέλαση ὅµως εἶναι ∆ηµοκρατικὸ
δικαίωµα. Ἀλλὰ ἐσὺ ποὺ ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸν ἐργάτη, τὴν ἡµέρα
τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς ποὺ εἶναι ἀργία δὲν ἐργάζεσαι. Καὶ τὴν πληρώνεσαι ὡς ἐργάσιµη. Ἐὰν θέλεις νὰ
καταργήσουµε τὴν Ἐθνικὴ ἑορτὴ
θὰ καταργήσουµε καὶ τὴν ἀργία.
Ὅποτε, ὁ ἐργάτης, γιὰ νὰ πληρωθεῖ θὰ πρέπει νὰ ἐργαστεῖ. Ἡ ἀχαριστία τοῦ Ἕλληνα: Θέλει νὰ
µὴν ἐργάζεται καὶ νὰ πληρώνεται.
Ἀλλὰ νὰ µὴν τιµᾶ τὴν ἡµέρα τῆς
ἀργίας ποὺ εἶναι ἡ Ἐθνικὴ ἑορτή;
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Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Στὶς 9 Νοεµβρίου ἐορτάζοµεν τὸν µαντικὸ καὶ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τοῦ
Ἅγιο Νεκτάριο. Ὁ Ἅγιος Νεκτά- Ἁγίου Νεκταρίου δὲν πέρασε ἀπαριος γεννήθηκε στὶς 1 Ὀκτωβρίου ρατήρητο ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ἐ1846 στὴν Σηλυβρία τῆς Ἀνατολι- πισκόπους ποὺ ἀποφασίζουν νὰ
κῆς Θράκης, εἶχε κλίση πρὸς τὸν τὸν παραµερίσουν, κατηγορώντας
µοναχισµὸ καὶ τὸ 1876 ἔγινε µονα- τὸν πῶς ἤθελε νὰ ἀνατρέψει τὸν
χὸς καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα χειρο- Πατριάρχη ἀπὸ τὸν θρόνο, ἀλλὰ
τονήθηκε διάκονος. Μετὰ ἀπὸ πα- καὶ µὲ ἀόριστες κατηγορίες ἠθικῆς
ρότρυνση τοῦ Ἰωάννη Χωρέµη φοι- φύσεως. Ὁ Πατριάρχης ποὺ πληροτᾶ στὴν Θεοφορήθηκε τὶς
κατηγορίες ἀλογικὴ Σχολὴ
πὸ τοὺς ἄλλους
Ἀθηνῶν καὶ
ἐπισκόπους ἀδιαπρέπει τοµέσως τὸν παύσο στὰ µαθήει ἀπὸ ἐπίσκοµατα ὅσο καὶ
πο Πενταπόλεστὸ ἦθος καὶ
ως καὶ τὸν διτὴ χριστιανιώκει ἀπὸ τὴν
κὴ διαβίωσή
Τὸ
Λείψανο
τοῦ
Ἁγίου
Νεκταρίου
ἔξω
ἀπὸ
τὴν
του. Ἀµέσως
Ἀλεξάνδρεια,
µετὰ τὴν ἀπό- κλειστὴ πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος χωρὶς καµµίκτηση τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογικῆς αν οἰκονοµικὴ ἐνίσχυση. Ἔτσι, ὁ
Σχολῆς τὸ 1885 ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν Ἅγιος Νεκτάριος πῆγε στὴν ἈθήἈλεξάνδρεια κοντὰ στὸν πνευµα- να ὅπου βρέθηκε ἐνώπιον ἀκόµα
τικὸ τοῦ πατέρα Πατριάρχη Σω- µιᾶς πολὺ δύσκολης καταστάσεως.
φρόνιο ὁ ὁποῖος τὸν χειροτονεῖ Ἱε- Ἐνοικίασε ἕνα µικρὸ δωµάτιο, ἀλρέα καὶ τὸν τοποθετεῖ γραµµατέα λὰ ἀδυνατοῦσε νὰ πληρώσει τὸ ἐτου, δίνοντάς του τὸ ἀξίωµα τοῦ νοίκιο, ἐνῷ δὲν εἶχε χρήµατα νὰ
Ἀρχιµανδρίτη. Στὶς 15 Ἰανουαρί- τραφεῖ, διότι οἱ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν
ου 1899 χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρεια φρόντισαν νὰ σπιλώΠενταπόλεως. Ἡ ραγδαία ἄνοδος, σουν τὸ ὄνοµά του στὴν Ἀθήνα
ἡ φιλανθρωπία, ἀλλὰ καὶ τὸ ποι- καὶ νὰ τὸν διαποµπεύσουν, ἀκόµα

καὶ σὲ κυβερνητικὰ κλιµάκια καὶ
ἔτσι δυσχέραναν τὴν δυνατότητα
εὕρεσης ἐργασίας. Μετὰ ἀπὸ λίγο
καιρό, τελικὰ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
διορίστηκε ἱεροκήρυκας στὴν Χαλκίδα, χάρη στὴ βοήθεια ἑνὸς ἀνθρώπου, ὀνόµατι Μελᾶ, τὸν ὁποῖο
εἶχε γνωρίσει στὴν Ἀλεξάνδρεια.
Ἡ φήµη ὅµως ποὺ ἀκόµα τὸν ἀκολουθοῦσε παρέµενε. Πέρασε δύσκολες στιγµὲς καθότι ὑπῆρχε µεγάλη καχυποψία ἀπέναντί του ἀπὸ τὶς
κατηγορίες τῶν ἐπισκόπων. Ἀποτέλεσµα αὐτῶν ἦταν οἱ παπάδες καὶ
οἱ ἐκκλησιαζόµενοι στὴν Χαλκίδα
νὰ τὸν ἀποδοκιµάζουν στὶς ὁµιλίες
του, µὲ ἀπαράδεκτες συµπεριφορές.
Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἔτη ἀποκαλύφθηκε πλήρως τὸ σχέδιο κι ἡ πλεκτάνη ποὺ εἶχε στηθεῖ σὲ βάρος του.
Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1894 διορίστηκε
διευθυντὴς τῆς Ριζαρεῖου Ἱερατικῆς
Σχολῆς ὅπου καὶ παρέµεινε γιὰ 14
ἔτη. Εἶχε δὲ παροιµιώδη ταπείνωση: Καθάριζε ὁ ἴδιος, ὅταν χρειάστηκε, τὶς τουαλέτες τῆς σχολῆς,
ἐνῷ ἀντὶ νὰ τιµωρεῖ τοὺς σπουδαστὲς γιὰ παραπτώµατά τους, τιµωροῦσε τὸν ἑαυτό του. Τὸ 1908 βρῆκε ἕνα παλαιὸ ἐγκαταλελειµµένο
µοναστήρι στὴν Αἴγινα, στὸ ὁποῖο
ἀποφάσισε νὰ στεγάσει 4 µοναχὲς
καὶ ἄλλες 3 ποὺ ἤδη µόναζαν στὸ
νησί. Τὸ 1918 κατηγορήθηκε γιὰ ἀνηθικότητα. Ἔφτασαν στὸ σηµεῖο
νὰ λένε ὅτι ἔκανε παιδιὰ µὲ τὶς καλόγριες καὶ τὰ πέταγε στὸ πηγάδι. Οἱ ἐξετάσεις καὶ οἱ ἔρευνες τοῦ
εἰσαγγελέα Ἀθηνῶν κατέδειξαν τὸ
ψεῦδος. Οἱ κατηγορίες ἦταν τῶν
παπάδων τοῦ νησιοῦ ποὺ τὸν φθονοῦσαν, πιστεύοντας ὅτι ὁ «δεσπο-

τοκαλόγερος» πλούτιζε εἰς βάρος
τους, τοὺς ἔπαιρνε τὰ µνηµόσυνα,
τοὺς ἀφαιροῦσε τὸν κόσµο ἀπό τὶς
παρακλήσεις κλπ. Τὸν κακολογῆσαν καὶ ἦταν ἕτοιµοι νὰ τοῦ ρίξουν
τὸ ἀνάθεµα. Τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ἦταν ἐπίπονο.
Τὸ 1920 εἰσήχθη στὸ Ἀρεταίειο νοσοκοµεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου διεγνώσθη καρκίνος τοῦ προστάτη. Στὶς
8 Νοεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐκοιµήθη. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ νοσηλευόταν ὁ Ἅγιος νοσηλευόταν
ἕνας παράλυτος στὰ κάτω ἄκρα,
ὁ ὁποῖος ἀκουµπώντας πάνω του
τὴν φανέλα τοῦ κεκοιµηµένου Ἁγίου θεραπεύτηκε. Αὐτὸ ἦταν τὸ πρῶτο του θαῦµα, µετὰ τὴν κοίµησή
του. Τὸ δὲ λείψανο τοῦ Ἁγίου θὰ
ἔφευγε γιὰ τὴν Αἴγινα µὲ τὸ βαποράκι τῆς γραµµῆς ἡ «Πτερωτή» στὶς
δυὸ ἡ ὥρα τὸ µεσηµέρι. Ἡ νεκροφόρος ἔφθασε ἐµπρὸς στὸν κάθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος λίγο
µετὰ τὶς δώδεκα. Ὅµως, οἱ παπάδες
εἶχαν φροντίσει, ὥστε ὁ ναὸς νὰ εἶναι κλειστός, γιὰ νὰ µὴν µπεῖ µέσα
ἐκεῖνος ποὺ φηµιζόταν ὡς δῆθεν
«ἀνήθικος»… Τὸ λείψανο ὅµως τοῦ
δῆθεν «ἀνήθικου» παρέµεινε ἀναλλοίωτο γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30
χρόνια καὶ ἀνέβλυζε εὐωδία, ἐνῷ
στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1961, µετὰ
ἀπὸ πολλὰ θαύµατα ποὺ ἐπιτέλεσε, ἔγινε ἡ ἐπίσηµη ἀνακήρυξή του
σὲ Ἅγιο. Τὸ Σάββατο 19 Μαΐου
2001 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Πέτρος ἐπισκέφθηκε τὴν Αἴγινα
καὶ ἀνέφερε: «αἰσθάνοµαι ψυχικὸν
κουφισµὸν ἀφοῦ ἐπὶ πατριαρχίας
µου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ πατριαρ-

χείου Ἀλεξανδρείας προέβη στὴν
µοναδικὴ πράξη νὰ ἀποκαταστήσει κανονικὰ τὸν Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο». Μετὰ ἀπὸ
σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου, θυµήθηκαν οἱ διῶκτες του ἄκουσον, ἄκουσον νὰ
τὸν ἀποκαταστήσουν. Λὲς καὶ χρειάζεται ὁ Ἅγιος ἀποκατάσταση…
Ἠθικότερο θὰ ἦταν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ δεσποτάδες του νὰ πᾶνε νὰ κλάψουν γιὰ

τὸν φθόνο, τὸ διωγµό, τὶς κατηγορίες τῶν προκατόχων τους. Οἱ δὲ
σηµερινοὶ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ παραδειγµατιστοῦν καὶ νὰ εἶναι πολὺ προσεχτικοὶ ὅταν πρόκειται
περὶ κατηγοριῶν ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ µοναχῶν. Ἡ «ἱεροκατηγορία» εἶναι φωτιὰ ποὺ ἀφενὸς
ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ συκοφαντεῖται
ἄδικα, ἀλλὰ ἀφετέρου ὁπωσδήποτε καίει αὐτὸν ποὺ κατηγορεῖ!

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
τικοὺς καὶ ἀλλόθρησκους; Γιατί
ΤΙ Α ΛΛΟ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ
Ἀποροῦµε µὲ τὴν συµπεριφορὰ τοῦ τοσο µίσος ἀπὸ τὰ Μοναστήρια
Πατριάρχη Βαρθολοµαίου καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ τὴν ἴδια
ἐχθρότητα τῶν 19 Μοναστηριῶν στιγµὴ δέχονται, ταΐζουν καὶ κοιτοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐναντίον τῆς Ἱ- µίζουν προτεστάντες, οὐνίτες καὶ
ερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου. Ἀφοῦ κάθε λογὴς αἱρετικό; Εἶναι χριστιαπροσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς διὰ τῆς νικὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ διωγµοῦ
βίας νὰ εἰσβάλλουν στὴν Ἱερὰ Μο- καὶ ἀποκλεισµοῦ τῶν ζηλωτῶν µονὴ καὶ νὰ τοὺς ἐκδιώξουν, τοὺς ἔ- ναχῶν; Ὃ Ἅγιος ∆ιονύσιος, ὁ Ἅχουν ἀποκλείσει καὶ τὴν ἐπικοινω- γιος της συγγνώµης, συγχώρησε
νία τους µὲ τὸν ἔξω κόσµο, βάζο- καὶ ἔκρυψε ἀπὸ τοὺς χωροφύλαντας τὴν ἀστυνοµία νὰ τοὺς φυλά- κες τὸν φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του.
ει. ∆ὲν µποροῦν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ Καὶ ὁ µεγαλύτερος ἐγκληµατίας,
µοναστήρι νὰ ἀγοράσουν τρόφιµα, ἡ ∆ικαιοσύνη ποὺ τὸν ἔχει φυλαφάρµακα γιὰ τοὺς γέροντες µονα- κή, τοῦ προσφέρει νερό, φαΐ, τηλέχοὺς καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. φωνο, φάρµακα, ἰατρικὴ περίθαλΤοὺς ἔχουν κόψει τὰ τηλέφωνα καὶ ψη καὶ ἄδεια νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴ φυπρὶν λίγες µέρες διαβάσαµε στὸν λακή. Ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες!
τύπο, ὅτι συνέλαβαν ἕναν προσκυ- Ἔχουν χάσει τὸν προορισµό τους!
νητὴ ποὺ τοὺς πήγαινε τρόφιµα
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ
καὶ δυὸ ἀστυνοµικοὺς ποὺ ἔκαναν Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας συνῆλτὰ στραβὰ µάτια γιὰ νὰ περάσει θε σὲ συνεδρίαση στὴν Μονὴ Πεὁ προσκυνητὴς καὶ τοὺς δίκασαν. τράκη ἀπὸ 12 - 16 Ὀκτωβρίου. Στὸ
Γιατί τόσο µίσος ἀπὸ τὸν Πατρι- γκαρὰζ τῆς Μονῆς πολυτελέστατα
άρχη, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀγκαλιά- αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων. Ἐζει καὶ συναναστρέφεται µὲ τόση ρώτηση δηµοσιογράφου σὲ δεσπόἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον µὲ Ἑβραί- τη «Σεβασµιώτατε τὰ αὐτοκίνητα
ους, Ἀγγλικανούς, Παπικούς, Μω- θὰ σᾶς τὰ πάρει τὸ κράτος.» ∆εαµεθανοὺς καὶ κάθε λογὴς αἱρε- σπότης: «Τὰ αὐτοκίνητα εἶναι τῆς
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παρακλήσεις κλπ. Τὸν κακολογῆσαν καὶ ἦταν ἕτοιµοι νὰ τοῦ ρίξουν
τὸ ἀνάθεµα. Τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ἦταν ἐπίπονο.
Τὸ 1920 εἰσήχθη στὸ Ἀρεταίειο νοσοκοµεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου διεγνώσθη καρκίνος τοῦ προστάτη. Στὶς
8 Νοεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐκοιµήθη. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ νοσηλευόταν ὁ Ἅγιος νοσηλευόταν
ἕνας παράλυτος στὰ κάτω ἄκρα,
ὁ ὁποῖος ἀκουµπώντας πάνω του
τὴν φανέλα τοῦ κεκοιµηµένου Ἁγίου θεραπεύτηκε. Αὐτὸ ἦταν τὸ πρῶτο του θαῦµα, µετὰ τὴν κοίµησή
του. Τὸ δὲ λείψανο τοῦ Ἁγίου θὰ
ἔφευγε γιὰ τὴν Αἴγινα µὲ τὸ βαποράκι τῆς γραµµῆς ἡ «Πτερωτή» στὶς
δυὸ ἡ ὥρα τὸ µεσηµέρι. Ἡ νεκροφόρος ἔφθασε ἐµπρὸς στὸν κάθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος λίγο
µετὰ τὶς δώδεκα. Ὅµως, οἱ παπάδες
εἶχαν φροντίσει, ὥστε ὁ ναὸς νὰ εἶναι κλειστός, γιὰ νὰ µὴν µπεῖ µέσα
ἐκεῖνος ποὺ φηµιζόταν ὡς δῆθεν
«ἀνήθικος»… Τὸ λείψανο ὅµως τοῦ
δῆθεν «ἀνήθικου» παρέµεινε ἀναλλοίωτο γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30
χρόνια καὶ ἀνέβλυζε εὐωδία, ἐνῷ
στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1961, µετὰ
ἀπὸ πολλὰ θαύµατα ποὺ ἐπιτέλεσε, ἔγινε ἡ ἐπίσηµη ἀνακήρυξή του
σὲ Ἅγιο. Τὸ Σάββατο 19 Μαΐου
2001 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Πέτρος ἐπισκέφθηκε τὴν Αἴγινα
καὶ ἀνέφερε: «αἰσθάνοµαι ψυχικὸν
κουφισµὸν ἀφοῦ ἐπὶ πατριαρχίας
µου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ πατριαρ-

χείου Ἀλεξανδρείας προέβη στὴν
µοναδικὴ πράξη νὰ ἀποκαταστήσει κανονικὰ τὸν Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο». Μετὰ ἀπὸ
σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου, θυµήθηκαν οἱ διῶκτες του ἄκουσον, ἄκουσον νὰ
τὸν ἀποκαταστήσουν. Λὲς καὶ χρειάζεται ὁ Ἅγιος ἀποκατάσταση…
Ἠθικότερο θὰ ἦταν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ δεσποτάδες του νὰ πᾶνε νὰ κλάψουν γιὰ

τὸν φθόνο, τὸ διωγµό, τὶς κατηγορίες τῶν προκατόχων τους. Οἱ δὲ
σηµερινοὶ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ παραδειγµατιστοῦν καὶ νὰ εἶναι πολὺ προσεχτικοὶ ὅταν πρόκειται
περὶ κατηγοριῶν ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ µοναχῶν. Ἡ «ἱεροκατηγορία» εἶναι φωτιὰ ποὺ ἀφενὸς
ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ συκοφαντεῖται
ἄδικα, ἀλλὰ ἀφετέρου ὁπωσδήποτε καίει αὐτὸν ποὺ κατηγορεῖ!

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
τικοὺς καὶ ἀλλόθρησκους; Γιατί
ΤΙ Α ΛΛΟ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ
Ἀποροῦµε µὲ τὴν συµπεριφορὰ τοῦ τοσο µίσος ἀπὸ τὰ Μοναστήρια
Πατριάρχη Βαρθολοµαίου καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ τὴν ἴδια
ἐχθρότητα τῶν 19 Μοναστηριῶν στιγµὴ δέχονται, ταΐζουν καὶ κοιτοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐναντίον τῆς Ἱ- µίζουν προτεστάντες, οὐνίτες καὶ
ερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου. Ἀφοῦ κάθε λογὴς αἱρετικό; Εἶναι χριστιαπροσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς διὰ τῆς νικὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ διωγµοῦ
βίας νὰ εἰσβάλλουν στὴν Ἱερὰ Μο- καὶ ἀποκλεισµοῦ τῶν ζηλωτῶν µονὴ καὶ νὰ τοὺς ἐκδιώξουν, τοὺς ἔ- ναχῶν; Ὃ Ἅγιος ∆ιονύσιος, ὁ Ἅχουν ἀποκλείσει καὶ τὴν ἐπικοινω- γιος της συγγνώµης, συγχώρησε
νία τους µὲ τὸν ἔξω κόσµο, βάζο- καὶ ἔκρυψε ἀπὸ τοὺς χωροφύλαντας τὴν ἀστυνοµία νὰ τοὺς φυλά- κες τὸν φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του.
ει. ∆ὲν µποροῦν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ Καὶ ὁ µεγαλύτερος ἐγκληµατίας,
µοναστήρι νὰ ἀγοράσουν τρόφιµα, ἡ ∆ικαιοσύνη ποὺ τὸν ἔχει φυλαφάρµακα γιὰ τοὺς γέροντες µονα- κή, τοῦ προσφέρει νερό, φαΐ, τηλέχοὺς καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. φωνο, φάρµακα, ἰατρικὴ περίθαλΤοὺς ἔχουν κόψει τὰ τηλέφωνα καὶ ψη καὶ ἄδεια νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴ φυπρὶν λίγες µέρες διαβάσαµε στὸν λακή. Ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες!
τύπο, ὅτι συνέλαβαν ἕναν προσκυ- Ἔχουν χάσει τὸν προορισµό τους!
νητὴ ποὺ τοὺς πήγαινε τρόφιµα
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ
καὶ δυὸ ἀστυνοµικοὺς ποὺ ἔκαναν Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας συνῆλτὰ στραβὰ µάτια γιὰ νὰ περάσει θε σὲ συνεδρίαση στὴν Μονὴ Πεὁ προσκυνητὴς καὶ τοὺς δίκασαν. τράκη ἀπὸ 12 - 16 Ὀκτωβρίου. Στὸ
Γιατί τόσο µίσος ἀπὸ τὸν Πατρι- γκαρὰζ τῆς Μονῆς πολυτελέστατα
άρχη, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀγκαλιά- αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων. Ἐζει καὶ συναναστρέφεται µὲ τόση ρώτηση δηµοσιογράφου σὲ δεσπόἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον µὲ Ἑβραί- τη «Σεβασµιώτατε τὰ αὐτοκίνητα
ους, Ἀγγλικανούς, Παπικούς, Μω- θὰ σᾶς τὰ πάρει τὸ κράτος.» ∆εαµεθανοὺς καὶ κάθε λογὴς αἱρε- σπότης: «Τὰ αὐτοκίνητα εἶναι τῆς

Μητροπόλεως. Γιατί κυνηγᾶτε τὴν
Ἐκκλησία; Ἐµεῖς θὰ δώσουµε καὶ
τὸ αἷµα µας γιὰ τὴν Ἐκκλησία»
∆ηµοσιογράφος: «Τί σχέση ἔχει
τὸ αὐτοκίνητο µὲ τὸ αἷµα ποὺ θὰ
χύσετε;» Ἐρώτηµα: Τὰ πολυτελῆ
αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων ταυτίζονται µὲ τὴν Ἐκκλησία;
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ταξίδεψε στὸ Μισσισιπὴ γιὰ τὸ συνέδριο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ πλανήτης
ἀπὸ τὴν καταστροφή. Παναγιώτατε, ἡ καταστροφὴ τῆς φύσεως δὲν
σταµατᾶ µὲ τὶς συνεδριάσεις στὰ
πολυτελέστατα ξενοδοχεῖα µὲ τὰ
πλούσια γεύµατα ποὺ παρευρίσκεσθε. Σταµατᾶ µὲ τὴν προσευχὴ
στὸν Θεὸ νὰ φωτίσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ σταµατήσουν νὰ τὴν καταστρέφουν. Καὶ ἐν τέλει ποιὸς
εἶναι ὁ δικός σας σκοπὸς καὶ ρόλος, ἡ σωτηρία τοῦ πλανήτη ἢ ἡ
σωτηρία τῶν ψυχῶν;
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ
∆ευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2009 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Τὰ κανάλια τῆς Τηλεοράσεως, ἔξω ἀπὸ
τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου
παίρνουν συνεντεύξεις ἀπὸ ὅλους
τους πολιτικούς. Οὐδεὶς δὲν ὁµί-

λησε γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου. Ἡ
ὁµιλία τοὺς ἦταν γύρω ἀπὸ τὰ
πολιτικά. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὴν
Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, ἡµέρα
τῆς Ἐθνικῆς µας ἑορτῆς. Κύριοι,
κουραστήκαµε νὰ σᾶς ἀκοῦµε
καὶ νὰ σᾶς βλέπουµε! Μὴν καπηλεύεστε τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά!
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ἀκούσαµε κι’ αὐτό: «Νὰ σταµατήσουν οἱ παρελάσεις, γιατί ἔχουν οἰκονοµικὰ ἔξοδα.» Ἐπὶ κοµµουνιστικῆς Ρωσίας δὲν γινόντουσαν
παρελάσεις; Ὅταν κλείνετε τοὺς
δρόµους µὲ τὶς ἀπεργίες δὲν ἔχει
πρόβληµα ἡ οἰκονοµία; Ναί, θὰ
πεῖ κανείς, ἀλλὰ ἡ ἀπεργία εἶναι
∆ηµοκρατικὸ δικαίωµα. Καὶ ἡ παρέλαση ὅµως εἶναι ∆ηµοκρατικὸ
δικαίωµα. Ἀλλὰ ἐσὺ ποὺ ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸν ἐργάτη, τὴν ἡµέρα
τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς ποὺ εἶναι ἀργία δὲν ἐργάζεσαι. Καὶ τὴν πληρώνεσαι ὡς ἐργάσιµη. Ἐὰν θέλεις νὰ
καταργήσουµε τὴν Ἐθνικὴ ἑορτὴ
θὰ καταργήσουµε καὶ τὴν ἀργία.
Ὅποτε, ὁ ἐργάτης, γιὰ νὰ πληρωθεῖ θὰ πρέπει νὰ ἐργαστεῖ. Ἡ ἀχαριστία τοῦ Ἕλληνα: Θέλει νὰ
µὴν ἐργάζεται καὶ νὰ πληρώνεται.
Ἀλλὰ νὰ µὴν τιµᾶ τὴν ἡµέρα τῆς
ἀργίας ποὺ εἶναι ἡ Ἐθνικὴ ἑορτή;

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κυριακὲς καὶ µεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ.

Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.
Σᾶς περιµένουµε.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ,
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Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Στὶς 9 Νοεµβρίου ἐορτάζοµεν τὸν µαντικὸ καὶ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τοῦ
Ἅγιο Νεκτάριο. Ὁ Ἅγιος Νεκτά- Ἁγίου Νεκταρίου δὲν πέρασε ἀπαριος γεννήθηκε στὶς 1 Ὀκτωβρίου ρατήρητο ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ἐ1846 στὴν Σηλυβρία τῆς Ἀνατολι- πισκόπους ποὺ ἀποφασίζουν νὰ
κῆς Θράκης, εἶχε κλίση πρὸς τὸν τὸν παραµερίσουν, κατηγορώντας
µοναχισµὸ καὶ τὸ 1876 ἔγινε µονα- τὸν πῶς ἤθελε νὰ ἀνατρέψει τὸν
χὸς καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα χειρο- Πατριάρχη ἀπὸ τὸν θρόνο, ἀλλὰ
τονήθηκε διάκονος. Μετὰ ἀπὸ πα- καὶ µὲ ἀόριστες κατηγορίες ἠθικῆς
ρότρυνση τοῦ Ἰωάννη Χωρέµη φοι- φύσεως. Ὁ Πατριάρχης ποὺ πληροτᾶ στὴν Θεοφορήθηκε τὶς
κατηγορίες ἀλογικὴ Σχολὴ
πὸ τοὺς ἄλλους
Ἀθηνῶν καὶ
ἐπισκόπους ἀδιαπρέπει τοµέσως τὸν παύσο στὰ µαθήει ἀπὸ ἐπίσκοµατα ὅσο καὶ
πο Πενταπόλεστὸ ἦθος καὶ
ως καὶ τὸν διτὴ χριστιανιώκει ἀπὸ τὴν
κὴ διαβίωσή
Τὸ
Λείψανο
τοῦ
Ἁγίου
Νεκταρίου
ἔξω
ἀπὸ
τὴν
του. Ἀµέσως
Ἀλεξάνδρεια,
µετὰ τὴν ἀπό- κλειστὴ πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος χωρὶς καµµίκτηση τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογικῆς αν οἰκονοµικὴ ἐνίσχυση. Ἔτσι, ὁ
Σχολῆς τὸ 1885 ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν Ἅγιος Νεκτάριος πῆγε στὴν ἈθήἈλεξάνδρεια κοντὰ στὸν πνευµα- να ὅπου βρέθηκε ἐνώπιον ἀκόµα
τικὸ τοῦ πατέρα Πατριάρχη Σω- µιᾶς πολὺ δύσκολης καταστάσεως.
φρόνιο ὁ ὁποῖος τὸν χειροτονεῖ Ἱε- Ἐνοικίασε ἕνα µικρὸ δωµάτιο, ἀλρέα καὶ τὸν τοποθετεῖ γραµµατέα λὰ ἀδυνατοῦσε νὰ πληρώσει τὸ ἐτου, δίνοντάς του τὸ ἀξίωµα τοῦ νοίκιο, ἐνῷ δὲν εἶχε χρήµατα νὰ
Ἀρχιµανδρίτη. Στὶς 15 Ἰανουαρί- τραφεῖ, διότι οἱ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν
ου 1899 χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρεια φρόντισαν νὰ σπιλώΠενταπόλεως. Ἡ ραγδαία ἄνοδος, σουν τὸ ὄνοµά του στὴν Ἀθήνα
ἡ φιλανθρωπία, ἀλλὰ καὶ τὸ ποι- καὶ νὰ τὸν διαποµπεύσουν, ἀκόµα

