κάποιος εἰς αὐτὴν τὴν πολυδιηρεµένη γῆ καὶ θὰ γεννηθεῖ µὲ σάρκα ἀµόλυντη. Μὲ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς Θεότητα θὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ φθορὰ τῶν ἀνιάτων παθῶν.
Καὶ θὰ τὸν φθονήσει ἄπιστος λαὸς
καὶ θὰ κρεµασθεῖ ὑψηλὰ ὡς κατάδικος εἰς θάνατον. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ
ὑποφέρει µὲ πραότητα.” Πρόσεξε
καὶ τὸν ἀληθινὸ µάντη Ἀπόλλωνα,
ποὺ ἔχει ξεχάσει τὴ συνηθισµένη του
ἀσάφεια καὶ τὰ ἀµφιλεγόµενά του
καὶ φανερώνει γυµνὴ τὴν ἀλήθεια χωρὶς τὴν δική του βούληση. Λέγει αὐτός: “Ένας οὐράνιος µὲ πιέζει ἰσχυρά, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς τριλαµπές.
Αὐτὸς εἶναι ὁ παθῶν Θεός, χωρὶς νὰ
πάθει τίποτε ἡ θεότητά του, διότι
εἶναι συγχρόνως θνητὸς καὶ ἀθάνατος. Αὐτὸς εἶναι συγχρόνως θεὸς
καὶ ἄνθρωπος, ὅλα ὑποφέρων ἀπὸ
τοὺς θνητούς, δηλαδὴ τὸν σταυρό,
τὴν ὕβρη, τὴν ταφή. Αὐτὸς κάποτε
ἀπὸ τὰ µάτια τοῦ ἔχυσε δάκρυα θερµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ ἤθελε
δύναµη θεϊκή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ
δικός µου Θεός, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώθη εἰς τὸ ξύλον, ὁ ὁποῖος ἐξέπνευσε,
ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ τάφου ἀνῆλθε εἰς
τὸν οὐρανόν." Αὐτὰ διηγεῖται ὁ Ἀπόλλων ὁ θεός σου». (Μαρτυρολόγιον Σινά, Γ΄ Μαρτύριο, 11, σ. 115).

(αρ. φυλλ. 43)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Οἱ µάγοι ἔψαξαν καὶ βρῆκαν τὸν
µὲ φρίκη τὸν ὀρθολογισµὸ καὶ τὸν
Χριστό, ἐκεῖ ὅµως ποὺ δὲν τὸν περίὑλισµὸ νὰ ἐπικρατεῖ. Καὶ θὰ ξανάµεναν. Στὴ Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας.
λεγαν: Τέλος πάντων «ποῦ ἐστὶν ὁ
Ρωτοῦσαν νὰ Τὸν βροῦν στὰ Ἱεροτεχθεῖς Βασιλεύς;» Ποῦ βρίσκεται ὁ
Χριστὸς τὸν 21ο αἰώνα; Ἔφυγε ἀπὸ
σόλυµα. Ἴσως ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶτὴ Γῆ; Ὄχι καλοί µας µάγοι, δὲν ἔχε γεννηθεῖ. Τὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ἡ
φυγε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. «Εἶναι
πόλη τῶν προφητειῶν καὶ τῶν µεµεθ’ ἡµῶν πάσας τᾶς ἡµέρας τῆς ζωγάλων θρησκευτικῶν παραδόσεων.
ῆς ἡµῶν». Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν
Ὁ Χριστός, ὅµως, ὅπως εἶχε προφητευτεῖ ἑκατοντάδες χρόνια πρίν,
τὸ ὑποπτεύεστε. Ἐκεῖ ποὺ δὲν κάνει
γεννήθηκε στὴ Βηθλεέµ. Καὶ τώρα
θόρυβο καὶ δὲ φαντάζει, ὅπως τὰ
κοσµικὰ γεγοἔρχεται ἕνα φυσινότα. Εἶναι στὶς
κὸ ἐρώτ ηµα. Ἂν
καρδιὲς ποὺ ἀγαἔρχονταν σήµερα
πᾶνε µέχρι θυσίοἱ µάγοι κι’ ἀναας. Εἶναι στοὺς
ζητοῦσαν πάλι τὸν
πεινασµένους καὶ
Χριστὸ ποῦ θὰ τὸν
διψασµένους γιὰ
ἔβρισκαν; ∆ύσκοδικαιοσύνη κι’ ελο τὸ ἐρώτηµα. Οἱ
λευθερία. Εἶναι
µάγοι καὶ πάλι θὰ
στὶς συνειδήσεις
δυσκολεύονταν
ποὺ προβληµατίπολύ. Ἴσως πιὸ
πολὺ σήµερα. Θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν
ζονται γιὰ τὴν ὕπαρξή τους καὶ τὴν
πολλὲς καὶ µακρὲς περιοδεῖες. Πιθαἀποστολή τους. Εἶναι στὰ µυαλὰ
νὸ καὶ ν’ ἀπογοητεύονταν στὸ τέποὺ δὲν «λογικεύονται». Εἶναι σὲ
λος. Θὰ περιόδευαν τὴν ἀχανῆ Ἀσία
τόπους καὶ χώρους ἀπίθανους. Εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν διώκεται. Εἶναι
καὶ θὰ ’βρισκαν τὸ Βούδα καὶ τὴ
ἐκεῖ ποὺ δὲ φαίνεται. Παντοῦ εἶναι
λατρεία τοῦ Λάο-Τσέ, τοῦ Κοµφουὁ Χριστὸς καὶ διευθύνει τὸν κόσµο.
κίου καὶ τοῦ Μάο. Θὰ περιόδευαν
Καὶ µάλιστα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ποὺ
τὴν Ἀφρικὴ καὶ θὰ ’βρισκαν κάποιον Ζωροάστρη καὶ κάποιον Μωάὅλα τὰ ψεύτικα, ὅλα τὰ εἴδωλα καὶ
µεθ κι’ ἐκεῖ. Κι’ ὅταν ἔφταναν στὴν
τὰ ὑποκατάστατα θὰ καταρρεύΕὐρώπη, ἀφοῦ θὰ ’χαν περάσει ἀπ’
σουν, ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀνθρώπιὅλη τὴν Ἀµερική, θὰ διαπίστωναν
να … (Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)
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ΝΗΣΤΕΙΑ
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἕως τὶς 24 ∆εκεµβρίου. ∆ὲν
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα.
Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπεται µέχρι τὶς 17 ∆εκεµβρίου. Τὴν
Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν
τρῶµε οὔτε λάδι.
Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
θὰ τελεσθῆ
7.30 – 10.30 π.µ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

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

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ὁ ἐγγονός µου Ἀναστάσης,
4 ½ ἐτῶν, πρὶν 6 µῆνες, ξαφνικὰ διαγνώσθηκε ὅτι πάσχει ἀπὸ λευχαιµία
τύπου Β. Εἰσήχθη στὸ Ὀγκολογικὸ
Παίδων «ΕΛΠΙ∆Α» καὶ τὸ γεγονὸς
αὐτὸ συντάραξε ὅλη τὴν οἰκογένεια
καὶ µᾶς ἀποδιοργάνωσε ψυχικὰ καὶ
σωµατικά.
Ἐγώ, ἡ γιαγιὰ τοῦ παιδιοῦ
βρίσκοµαι τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ
ἀναπηρικὴ καρέκλα λόγω πολυοµυελίτιδος.
Ἀπὸ περίεργες κι’ ἀνεξήγητες συγκυρίες ἔφτασα γιὰ ὀλιγοήµερες διακοπὲς στὸ Μαραθώνα. Σχεδίαζα νὰ ταξιδέψω στὴ
Μυτιλήνη, νὰ προσκυνήσω καὶ νὰ προσευχηθῶ
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ.
Στὸ Μαραθώνα
ὅµως, πληροφορήθηκα
τὴν ὕπαρξη τῆς Μονῆς
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω
Σούλι. Τὴ ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012, ἀπὸ λανθασµένη πληροφόρηση,
ἔφτασα στὴ Μονὴ τὸ µεσηµέρι, λίγο πρὶν σταµατήσει τὸ ἐπισκεπτήριο. Ὡστόσο, ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µᾶς ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ µᾶς ὁδήγησε
στὴν ἐκκλησία. Ἐξήγησα στὸ µοναχὸ ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐπίσκεψής µου
δὲν ἦταν νὰ προσευχηθῶ γιὰ µενα
ποὺ εἶµαι στὴν καρέκλα, ἀλλὰ γιὰ
τὸν ἄρρωστο ἐγγονό µου. Ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µας διηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴ
θαυµαστὴ ἐµφάνισή του στὸν ἱερὸ
τόπο τῆς Μονῆς.
Προσευχήθηκα συντετριµµένη καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ θεραπεύσει τὸν ἐγγονό µου.
Τὸ ἴδιο ἀπόγευµα, µὲ εἰδοποίησαν ἡ

κόρη µου καὶ ὁ γιός µου ὅτι ὅλες οἱ
νέες ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν τὴν ἡµέρα
αὐτὴ (διότι γίνονταν νέες ἐξετάσεις
ποὺ καθόριζαν τὴν ἐξέλιξη τῆς ἑκάστοτε θεραπείας τοῦ παιδιοῦ) ἤσαν
καθαρές!! Αὐτὸ ἐγὼ τὸ ἀπέδωσα σὲ
θαῦµα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ Τὸν
εὐχαρίστησα κλαίγοντας ποὺ εἰσήκουσε τὴν προσευχή µου τὴν ἴδια
κιόλας µέρα!
Ἡ ἰατρικὴ παρακολούθηση
συνεχίζεται µέχρι σήµερα ἀπὸ τοὺς
γιατρούς, ὅπως πάντοτε σὲ τέτοιες
ἀσθένειες. Τὸ παιδὶ εἶναι καθαρό,
ζωηρό, µὲ διάθεση καὶ ξαναγύρισε
κοντὰ στὴν οἰκογένειά
του.
Μακάρι ὁ Θεὸς
νὰ χαρίζει ὑγεία σὲ ὅλα
τὰ παιδιὰ τοῦ κόσµου, µὲ
τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ , Νικολάου καὶ
Εἰρήνης καὶ ὅλων τῶν
Ἁγίων.
Θεανὼ Τ.
Ἀθήνα
30/10/2012
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν
ταξιδιωτικό µας σάκο, µικρὸ ἢ µεγάλο. Ἄλλοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά.
Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ
πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ∆ὲν
τὸν ἀνοίγουµε γιατί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τροµάξουµε. Εἶναι καιρὸς µὲ τὴν ἐξοµολόγηση νὰ ἀνοίξουµε τὸν σάκο µας
καὶ νὰ τὸν καθαρίσουµε.
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ΣΙΒΥΛΛΕΣ
οἱ τοποθετήσεις τῶν πρώτων γραµµάτων τῶν στίχων τῆς προφητείας,
σχηµατίζουν τὴν ἀκροστιχίδα «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Στοὺς τελευταίους τρεῖς στίχους τοῦ χρησµοῦ ὁ
Ἀπόλλων καὶ ἡ ἱέρειά του Σίβυλλα
Ἐρυθραία ὁµολογοῦν: «Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τώρα προαναφέρθηκε σὲ ἀκροστιχίδα, εἶναι ὁ δικός µας Θεός,
Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, αὐτὸς ὁ
ὁποῖος ὑπέφερε πρὸς χάριν µας»,
κάτι τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µία ξεκάθαρη ὁµολογία τῆς προφήτισσας, καὶ
κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Ἀπόλλωνος, πρὸς
τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ο
Μ. Κωνσταντῖνος µὲ τὸν πιὸ κατηγορηµατικὸ τρόπο ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόµενο πλαστογράφησής της προφητείας, ἀναφέροντας πὼς ἕναν αἰώνα
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ἱστορικὸς Κικέρων εἶχε ἤδη µεταφράσει τὴν προφητεία τῆς Ἐρυθραίας
στὴν λατινικὴ γλώσσα καὶ τὴν εἶχε
ἐντάξει στὰ συγγράµµατά του! Ὁ
Εὐσέβιος Καισαρείας προσθέτει ὅτι
καὶ ὁ Βιργίλιος (Ρωµαῖος ποιητής, 1ος
π.Χ. αἰώνας) τὴν ἀναφέρει.
- Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἀντιπαρατιθέµενη µὲ τὸν ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς 50
ρήτορες ποὺ ἐτάχθησαν νὰ τὴν καταπείσουν νὰ µὴν τιµᾶ τὸν Χριστὸ
ὡς Θεό, τοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς: «Γιὰ νὰ σοῦ
ἀποδείξω τὰ σχετικὰ µὲ αὐτὸν (τὸν
Χριστό) µὲ τὴ βοήθεια τῶν δικῶν
σου, διότι ἔτσι ἡ ἀπόδειξή µου θὰ
εἶναι ἀπολύτως ἔγκυρη, πρόσεξε τί
ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα, ἡ πιὸ σοφὴ
ἀπ’ ὅλες τὶς γυναῖκες, ἡ Σίβυλλα,
διὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννησή του,
γιὰ τὴν πρόνοιά του γιὰ ἐµᾶς καὶ
γιὰ τὴν ἀµέτρητη φροντίδα του. Ἂς
ἀκούσουµε τὰ ἴδια της τὰ λόγια: “Ύστερα ἀπὸ πολὺ καιρὸ θὰ φθάσει

Μὲ τὸ ὄνοµα αὐτὸ στὴν ἀρχαιότητα
ἐννοοῦσαν ὁρισµένες γυναῖκες µὲ µεγάλη προφητικὴ δύναµη. Ὁ κόσµος
πίστευε ὅτι τὰ λόγια τους ἀποτελοῦσαν τὴ φωνὴ τοῦ θεοῦ. (Σίβυλλα =
Θεοβούλη ("θεός" (σιός) + "βουλή"
(βόλλα)). Οἱ Σίβυλλες ἀναγνωρίστηκαν ἀπὸ ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου ὡς προφήτισσες
τοῦ Χριστοῦ καὶ κατέλαβαν µία θέση ἀνάλογη µὲ αὐτὴ τῶν Προφητῶν
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἅγιος Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος, o Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος
Θεόφιλος Ἀντιοχείας, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ὁ Ἅγιος Νικόδηµος Ἁγιορείτης, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος κ.ἄ. ἀποδέχθηκαν τὴ θεοπνευστία τῶν Σιβυλλῶν καὶ συγκεκριµένα τῆς Ἑλληνίδας
Σίβυλλας, τῆς Σίβυλλας Ἐρυθραίας.
Ἰδοὺ µερικὲς µαρτυρίες τους…
- Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος
σὲ διασωθὲν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κλήµη
Ἀλεξανδρέα κήρυγµά του λέγει: «Λάβετε καὶ τὶς Ἑλληνικὲς βίβλους.
Γνωρίσατε καλὰ τὴν Σίβυλλα, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τὸν Ἕνα Θεὸ
καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν στὸ µέλλον» (Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Στρωµατεῖς, βιβλ. 6, κέφ. 5, 4)
- Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ
καταγράφει ὅτι ἡ Σίβυλλα ἡ Ἐρυθραία γεννήθηκε τὴν ἕκτη γενεὰ µετὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ Νῶε, ὄντας
ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλωνος, παρόµοιας ἀξίας µὲ ἐκεῖνον, ἀποδέχεται ὅτι ἡ µάντις «ἐπληρώθη ἀπὸ θεία ἔµπνευση»,
προφητεύοντας τὴν Ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς. Στὴ συνέχεια παραθέτει ὁλόκληρη τὴν προφητεία τῆς Ἐρυθραίας περὶ τῆς ∆ευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. ὅπου
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γαλοστελέχη ὅλων τῶν κοµµατικῶν
ἀποχρώσεων καὶ µεγαλοεπιχειρηµατίες. Φυσικὰ καὶ ἀγνοήθηκε τὸ ἱστορικὸ κτήριο καὶ ὁ ἐθνικὸς Εὐεργέτης, Ἠπειρώτης ἀγωνιστὴς τοῦ
1821 Εὐάγγελος Ζάππας, ποὺ ἐὰν
ζοῦσε, ὅλους αὐτοὺς θὰ τοὺς κυνηγοῦσε, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερήφανος γιὰ τὸ πὼς κατάντησαν κάποιοι τὴν περιουσία ποὺ
χάρισε στὴν Πατρίδα.

ταν χρηµατικὲς ἀµοιβές. Ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, προετοίµαζε τὴν
ἐπανάστασιν διὰ τῆς παιδείας τῶν
Ἑλλήνων. Οἱ Ἑβραῖοι ποὺ παρακολουθούσανε τὴν δράσι του, ποὺ ἵδρυε παντοῦ σχολεῖα ἀνησυχοῦσαν,
καὶ τὸν µισοῦσαν. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ
ἐπληρωθήκανε ἀπὸ τοὺς ἑβραίους
ἐθανάτωσαν τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Τὸ
ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐπιθυµοῦσαν τὸν
φόνο τοῦ Ἁγίου, φαίνεται καὶ ἀπὸ
τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὁ ὁποῖος ἀγανάκτησε ὅταν ἐπληροφορήθη ὅτι σκοτώσανε τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ καὶ ἔκτισε Ἐκκλησία εἰς τὴν
µνήµη του ἀκριβῶς ὅπου τὸν ἀπαγχονίσανε καὶ τὸν ρίξανε σ’ ἕνα ποτάµι µὲ µιὰ πέτρα δεµένη στὸ λαιµό,
ὅπως ἀργότερα κάνανε στὸν πατριάρχη Γρηγόριο Ἔ΄ (Ἀπὸ τὸ βιβλίο
ἂς µιλήσουµε γιὰ Ἑβραίους, σελὶς
131-135, τοῦ Κῶν/νου Πλεύρη)

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ἀνήµερα 28η Ὀκτωβρίου, ὁ πρώην
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης,
Μαρντοχάι Φριζῆς, ἀνέβασε ἕνα βίντεο στὸ κανάλι του στὸ Youtube
µὲ τὸν τίτλο «Ἀνθελληνισµὸς καὶ Ἑβραῖοι». Μεταφέρουµε ἐπὶ λέξει τὰ
λόγια τοῦ πρώην Ἀρχιραββίνου Θεσσαλονίκης ποὺ µεγάλωσε µὲ ἑλληνικὴ παιδεία στὴν Ἁγία Παρασκευὴ
Ἀττικῆς, ἀλλὰ σήµερα ζεῖ µονίµως
στὸ Ἰσραὴλ καὶ δηλώνει φανατικὸς
Σιωνιστής… ΡΑΒΒΙΝΟΣ Μ. ΦΡΙΖΗΣ:
«Μέσα στὸν Χριστιανικὸ κόσµο ὑπάρχουν φανερὰ Ἀντισηµίτες, ὅπως
ἦταν ὁ Ἀντισηµίτης Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπίσης, ὁ µεγάλος φονιὰς τῶν
Ἑβραίων καὶ κατὰ τὰ ἄλλα Ἥρωας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ὁ Κολοκοτρώνης ἔσφαξε χιλιάδες ἑβραίους ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐκχριστιάνισε µὲ τὴ
βία ἄλλους τόσους ἑβραίους δυστυχῶς…» Ἂς ἀπαντήσουµε τὸ ἱστορικῶς βεβαιότατον ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν
θέλανε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι
καὶ καταπολεµούσανε µὲ δόλια µεσα, κάθε ἀπόπειρα ἐπαναστάσεως.
Προσφιλής τους τακτικὴ ἦταν νὰ ἐπισηµαίνουν τοὺς ἐπαναστάτες καὶ
νὰ τοὺς προδίδουν στὶς τουρκικὲς
ἀρχές. Ἔτσι αὐξάνανε τὴν εὐγνωµοσύνη τῶν Τούρκων καὶ εἰσέπρατ-

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… κατασκευάσµατα. Καὶ τότε ὅλη ἡ
ἀνθρωπότητα θὰ γίνει «µία ποίµνη
µ’ ἕνα ποιµένα» τὸν Χριστό. Ναὶ
αὐτὸ θὰ γίνει. Εἶναι σίγουρο. Μὴν
ἀµφιβάλλετε καλοί µας µάγοι. Μὴν
ἐντυπωσιάζεστε ἀπὸ τὸ θόρυβο τῶν
ψευτοθεῶν. Ὁ ἄνθρωπος διψάει τὴν
ἀλήθεια, τὴ ζωή, τὴ χαρά. Ὅλα αὐτὰ τὰ δίνει ὁ Χριστός. Σὲ αὐτὸν θὰ
τὰ βρεῖ τελικά. Γιατί δὲν ὑπάρχουν
ἀλλοῦ πουθενά. Τὸ µόνο ποὺ θὰ
µπορούσατε νὰ µᾶς ὑπενθυµίσετε
ξανὰ καὶ νὰ µᾶς εὐχηθεῖτε, καλοί
µας µάγοι, εἶναι τοῦτο: Ἡ ζωή µας,
ἡ ζωὴ ὅλων τῶν χριστιανῶν νὰ γίνει
ἕνα λαµπερὸ ἀστέρι ποὺ θὰ ὁδηγήσει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντοµα
τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸ θεῖο Βρέφος. Εἶναι κρίµα νὰ ταλαιπωρεῖται
ὁ κόσµος µέσα στὸ χάος, ἐνῶ ὑπάρχει τὸ Φῶς.
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ἁγιότητός µας χρειαζόµαστε µεγάλη
ἐπιµονή. «Ὁ ἐπιµένων νικᾶ». Ἀρκεῖ
νὰ χρησιµοποιοῦµε τὴν ἐπιµονὴ σωστά, µὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ.

ΕΠΙΜΟΝΗ
Ὁ Τυφλὸς
τοῦ Εὐαγγελίου δὲ διέθετε µάτια. ∆ιέθετε κάτι πιὸ
µεγάλο. Ἐπιµονή. Μ’ αὐτὴ βρῆκε τὸ
φῶς του. Τὴν
ὥρα ποὺ ὅλοι
τὸν ἀπωθοῦσαν, ἀντὶ νὰ τὸν βοηθήσουν, αὐτὸς
ἐπέµενε καὶ κέρδισε. Ἂν δὲν ἐπέµενε, δὲν θὰ ἔφτανε στὸ φωτοδότη
Χριστό, ποὺ τὸν ἔκανε καλά. Κάθε
σοβαρὴ προσπάθεια χρειάζεται ἐπιµονή. Πόσοι ἄσηµοι, µὲ τὴν ἐπιµονή
τους δὲν ἔγιναν διάσηµοι; Ὁ ∆ηµοσθένης ἀπὸ τραυλός, ἔγινε δεινὸς
ρήτορας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὀλιγογράµµατος, µὲ τὴν ἐπιµονή του, ἔµαθε τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπ’ ἔξω, µόνο µὲ
τὴν ἀκοή του. Ἡ ἐπιµονὴ κάνει θαύµατα. Ἀποκαλύπτει δυνάµεις µεταµορφωτικές. Ὁ καθένας µας ἔχει µεσα του δυνάµεις, ποὺ µόνο µὲ τὴν ἐπίµονη καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ
µας κόσµου ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια κι’ ἀξιοποιοῦνται στὴ ζωή µας.
Ἡ ἐπιµονή, ὅµως, δὲν ἀνορθώνει µόνο, ἀλλὰ καὶ καταρρακώνει. Φωτίζει, ἀλλὰ καὶ σκοτίζει. Εἶναι ἀνάλογα µὲ τὸ πὼς θὰ τὴ χρησιµοποιήσει
ὁ ἄνθρωπος. Γιὰ τὸ καλὸ ἢ γιὰ τὸ
κακό. Ἡ ἐπιµονὴ τοῦ τυφλοῦ τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ ἔκανε καλό. Τὴ
χρησιµοποίησε σωστά. Στοὺς φαρισαίους ἔφερε ἀποτελέσµατα ἀντίθετα. Οἱ φαρισαῖοι ἐπέµειναν στὴν
πλάνη τους, γι’ αὐτὸ µόνοι τους δηµιούργησαν τὴν καταστροφή τους.
Κάθε µέρα ἔχουµε ἀνάγκη ἐπιµονῆς.
Ἀπὸ τὴν σωστὴ ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλµατός µας, ὡς τὴν κατάκτηση τῆς

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ∆ΙΩΚΤΕΣ
Ἡ ἀντίθεση τῶν ἀρχόντων πρὸς τὸν
Χριστὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ ποὺ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴ Γῆ.
Μόλις ἔµαθε ὁ Ἡρώδης τὴ γέννηση
τοῦ Χριστοῦ, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ γίνει
σφαγὴ τῶν νηπίων της περιοχῆς τῆς
Βηθλεέµ, γιὰ νὰ σφαγεῖ ἔτσι καὶ ὁ
Χριστός. Οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ θρησκευτικοί, δηλαδή, ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, καταδίωξαν τὸν Χριστὸ µεχρι θανάτου. Οἱ ∆ιοκλητιανοὶ καὶ
οἱ Νέρωνες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, συνεχίζουν µὲ λύσσα τὸν διωγµὸ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κρατοῦντες,
κατὰ κανόνα, ζοῦνε µέσα στὴ σαπίλα καὶ στὸ σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θίγονται,
γι’ αὐτὸ τὸν πολεµοῦν µὲ µανία. Στὸ
τέλος, ὅµως, νικιῶνται. Ὅλοι οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ «πρὸς κέντρα λακτίζουν». Ματαιοπονοῦν καὶ κατάστρέφονται. Ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι ἡ
λυδία λίθος, γιὰ νὰ κρίνονται οἱ
γνήσιοι ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κίβδηλους. Καὶ θὰ νικοῦν οἱ γνήσιοι. Ὅλοι θὰ κριθοῦµε ἀπὸ τὸν Χριστό.
Καὶ δὲ θὰ κριθοῦµε µόνο ἀπὸ τὰ
λόγια, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἔργα. Οἱ
φαρισαῖοι εἶχαν λόγια παχιά, ἀλλὰ
ἔργα κακά. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ προσέξουµε κι’ ἐµεῖς. Μήπως κάνουµε
τὸν Χριστιανό, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα εἴµαστε ἀντίχριστοι; Μήπως, παρασυρµένοι ἀπὸ ἀντιχρίστους ἄρχοντες, διώκουµε κι’ ἐµεῖς
τὸ θεῖο βρέφος. Τὸ θεῖο βρέφος δὲ
θὰ νικηθεῖ ποτέ. Ἐµεῖς θὰ ἡττηθοῦµε. Ἂς προσέξουµε. Ὄχι ἄλλοι
διῶκτες.
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τὸ θάρρος µας καὶ τὴν ἐλπίδα µας.
Σήµερα, αὔριο καὶ µεθαύριο ἂς κάνουµε πράξι µία µόνο συµβουλὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ µᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος. Κι’ ἂν ἐφαρµόσουµε
κάθε ἑβδοµάδα καὶ µία συµβουλή,
γρήγορα θ’ ἀνέβουµε τὰ σκαλοπάτια τῶν θείων ἀρετῶν. Μὲ µία προϋπόθεσι: Ἡ καλλιέργεια τοῦ ταπεινοῦ φρονήµατος πρέπει ἀπαραίτητα
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ καθηµερινὴ
προσευχὴ καὶ ἱερὰ µελέτη, ἀπὸ συµµετοχὴ στὰ πανάγια Μυστήρια καὶ
ἀπὸ προσεκτικὴ ζωή.

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Μὲ ὑποµονὴ καὶ προσοχὴ νὰ δεχεσαι τὶς παρατηρήσεις τῶν ἄλλων.
- Σὲ ξέχασαν; ∆ὲν πειράζει.
- Σὲ ἀδίκησαν; Ξέχασε τό.
- Σὲ περιφρόνησαν; Νὰ χαίρεσαι.
- Σὲ κατηγοροῦν; Μὴν ἀπαντᾶς.
- Σὲ βρίζουν; Σιώπα προσευχόµενος.
- Θυµώνουν µαζί σου; Μεῖνε ἤρεµος.
- Σὲ κακολογοῦν; Μὴν ἀντιµάχεσαι.
- Σὲ συκοφαντοῦν καὶ σὲ εἰρωνεύονται; Νὰ µακροθυµεῖς.
- Τὰ παιδιά σου δὲν ἀκοῦνε τὶς
συµβουλές σου; Πέσε στὰ γόνατα.
- Ὑπάρχει ταραχὴ καὶ ἐκ νευρισµὸς στὸ ἀνδρόγυνο. ∆ὲς ποὺ
φταῖς ἐσὺ καὶ ὄχι ὁ ἄλλος.
- Ἔφταιξες; Ζήτησε συγνώµη.
- Ἔχεις ὑγεία; ∆όξασε τὸ Θεό.
- Ταλαιπωρεῖσαι ἀπὸ ἀρρώστιες;
Καὶ πάλι δόξασε τὸ Θεό.
- Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχεια καὶ
ἀσυνεννοησία µέσα στὸ σπίτι;
Νήστεψε… ἀγρύπνησε… κάνε
πολλὴ προσευχή.
- Ἔπεσες στὴν ἁµαρτία; Σήκω µὲ
τὴν µετάνοια.
- Ξανάπεσες στὴν ἁµαρτία; Καὶ
πάλι σήκω.
- Ξανάπεσες γιὰ ἑκατοστὴ φορά;
Ἐλεεινολόγησε τὸν ἑαυτό σου,
φτύσε τὸν. Στέναξε βαθειά, κλάψε, κτύπησε τὸ στῆθος σου καὶ
φώναξε δυνατὰ «Ὁ Θεός µου,
ἐλέησον µὲ τὸν ἁµαρτωλό».
Στὴν πράξι τους αὐτὲς οἱ συµβουλὲς
ὁδηγοῦν µὲ ἀσφάλεια στὴν ὁδὸ τῆς
ταπεινώσεως. Ἂς µὴ χάσουµε ὅµως
-

δων gay καὶ λεσβιῶν στὸ κέντρο τῆς
Θεσσαλονίκης. Οὐδὲν ἕτερον σχόλιο… Μόνο µιὰ πικρὴ ἐρώτηση –
διαπίστωση: Ἡ ἠθικὴ παρακµὴ στὴν
πόλη τῆς Θεσσαλονίκης πόση εἶναι,
ὥστε νὰ µὴν ἀντιδρᾶ ὁ κόσµος στὰ
ἀνάρµοστα λόγια καὶ τὶς πράξεις
τοῦ δηµάρχου τους;

ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορείτης ἔζησε εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια
στὴ σπηλιὰ τῆς κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν ἐρηµικὴ «Μικρὰ Ἁγία
Ἄννα» τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκολούθησε ἱεραποστολὴ στὸ Κογκὸ καὶ
σὲ ἄλλα µέρη τοῦ τρίτου κόσµου. Ὁ
γέροντας Σωφρόνιος µιλώντας στὸ
« Ἁ γιορείτικο Βῆµα» βάλλει κατὰ
τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης
γιὰ τὴ σηµερινὴ Ἑλλάδα. «Ἀφήσαµε
τὸν Χρι στό µας καὶ πιάσαµε τὸν
χρυσό µας. Νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν
Χριστό µας, νὰ µετανοήσουµε» σηµειώνει ὁ Ἁγιορείτης γέροντας Σωφρόνιος.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ
Ὁ Ἀµερικανὸς ἀναλυτὴς Ντάνιελ
Σέρβερ, γνωστὸς φίλος τῶν Σκοπῖων – ὅπως ἀναφέρει τὸ σλαβικὸ κανάλι τῶν Σκοπῖων κανάλι 5 – προτείνει µία … σύµβαση εἰρήνης κατὰ
τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζοντας τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπῖων στὸ
ΝΑΤΟ ὡς «Μακεδονία» θὰ λάβει
πρόσθετη οἰκονοµικὴ βοήθεια ἀπὸ
τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ θὰ τὴν ἀποµακρύνει ἀπὸ τὴν πτώχευση. Εὐτυχῶς
ποὺ ἔχουµε αὐτοὺς τοὺς ἀναλυτὲς
γιὰ νὰ µᾶς προτείνουν λύσεις. Στὴν
ἀναµπουµπούλα ὁ λύκος χαίρεται.

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ἅγιος Ἐφραίµ Σύρος
ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Μία πονεµένη χήρα µάνα βρίσκεται
σ’ ἕνα νοσοκοµεῖο µὲ τὸ δίχρονο
παιδάκι της νὰ χαροπαλεύη ἀπὸ
λευχαιµία. Ὁ πόνος της εἶναι πολὺ
µεγάλος, διότι ἤδη ἔχει χάσει ἄλλα
δυὸ παιδιά, καὶ τώρα ἔβλεπε νὰ τῆς
φεύγη καὶ τὸ τελευταῖο, τὸ τρίτο
της βλαστάρι. Ὅσο περνοῦσαν οἱ
ὧρες, τόσο καὶ πιὸ πολὺ µεγάλωνε ἡ
ἀπελπισία της. Ἦταν ἤδη 2.00 µετὰ
τὰ µεσάνυχτα, ὅταν ὅλως ἐκτάκτως
πέρασε ἀπὸ τὸ θάλαµο ὁ διευθυντὴς
τοῦ τµήµατος, γιατί κάποια οἰκογέ-
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Χειρότερος καὶ ἀπὸ τὸ µεγαλύτερο
ἐχθρό της Πατρίδος ὁ ∆ήµαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης. Ποὺ
τόλ µησε νὰ πιάσει στὸ στόµ α του
τοὺς Εὔζωνές µας, τοὺς ὁποίους δὲν
θέλει στὴν πόλη – λὲς καὶ ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι τὰ ἀµπελοχώραφά του.
Ἀφορµὴ γιὰ τὸ νέο ἀνθελληνικὸ ξέσπασµά του κ. Μπουτάρη ἡ συµµετοχὴ Εὐζώνων στὴν παρέλαση γιὰ
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης. Ὡς
γν ωστὸν ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει ἀλλεργ ία σὲ κάθε τί ἑλληνικὸ καὶ ἀντέδρασε λέγοντας «Μὰ τί εἶναι αὐτὲς οἱ γελοιότητες;»! Μάλιστα κάνοντας καὶ τὸν … οἰκονόµο, εἶπε πὼς
τ ὰ λεφτὰ γιὰ τὴν συµµετοχὴ τῶν
Εὐζώνων – ποὺ ὅµως θὰ καλυφθοῦν
ἀπὸ χορηγοὺς – πρέπει νὰ πᾶνε ἀλλοῦ καὶ ὄχι σὲ τσολιάδες καὶ παρελάσεις. Ὅµως, ὁ κ. Μπουτάρης εἶναι
ἔνθερµος ὑποστηρικτὴς τῶν παρελάσεων τῶν ὁµοφυλοφίλων! Ἔτσι
µὲ τὴν ἄδεια τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε τὸ Σάββατο 23-6-2012 παρέλαση ἑκατοντά-

ΕΤΡΕΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ
Παραµονὲς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ
ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη µας γιόρταζε
τὸν πολιοῦχο Ἅγιο ∆ηµήτριο τ ὸ ν
Ἐλευθερωτή, ποὺ πρὶν 100 χρόνια
συνέβαλε καὶ βοήθησε νὰ εἰσέλθουν
στὴν πόλη καὶ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τοὺς τούρκους κατακτητὲς τὰ Νικηφόρα Ἑλληνικὰ στρατεύµατα µὲ τὸν ἔνδοξο στρατηλάτη
Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνο, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ παραχωρήσουν τὸ περιστύλιο τοῦ Ζαππείου στὴν τουρκικὴ Πρεσβεία τῆς
Ἀθήνας, προκειµένου νὰ φιλοξενήσει δεξίωση γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τῆς
Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας. Γιατί στὸν
ἑορτασµὸ τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας ἔτρεξαν νὰ παραβρεθοῦν καὶ
νὰ φωτογραφηθοῦν περιχαρεῖς µε-
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νὰ κάνουν πλούσιο τὸν ἰδιοκτήτη
του;;) ∆ὲν ἀµφιβάλλουµε ποσῶς ὅτι
οἱ οἰστρηλατηµένοι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, µηχανεύονται ἀκραῖες δαιµονικὲς µεθόδους ἐναντίον Του. Τὰ στοιχεῖα,
ποὺ χρησιµοποιοῦν, ἀποδεικνύονται κάθε φορᾶ, ἀπίστευτα ἀνεπαρκῆ, προκειµένου νὰ πλήξουν καίρια
τὸ Χριστιανισµό, διότι ἁπλούστατα, εἶναι κίβδηλα, προϊόντα ἀπάτης.
Μέσα στὴ σατανικὴ σκοτοδίνη τους
δὲν µποροῦν νὰ καταλάβουν πὼς
δὲν κερδίζεις τὸν πόλεµο µὲ σφεντόνες καὶ ἐπαναλαµβάνουν τὸ ἴδιο
λάθος (σ.σ. Ὁ Βασιλιὰς ∆αυὶδ ποὺ
νίκησε τὸν Γολιὰθ µὲ σφεντόνα εἶχε
τὸ Θεὸ καὶ τὸ δίκαιο µὲ τὸ µέρος
του, κάτι ποὺ δὲν συµβαίνει στὴν
προκειµένη περίπτωση)! Ἀφῆστε
τους νὰ γελοιοποιοῦν ἑαυτούς».

ἔψαχνε πάντοτε, βρῆκα τὸν πνευµατικό µου Οἶκο». Ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι ζήτησε ὁ ἴδιος, µὲ ἔµφαση,
νὰ ἀναβαπτισθεῖ καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ
χρισθεῖ.
ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
Οἱ Τέκτονε ς τῆς Ἑλλάδος µὲ ἀνακοίνωσή τους µέσω τοῦ «Ἑλληνικοῦ
Πρακτορείου Τεκτονικῶν Εἰδήσεων» διατείνονται ὅτι µύησαν ὑψηλόβαθµο Ἕλληνα ἱερωµένο στὶς τάξεις τους. Ἡ ἀνακοίνωσή τους µὲ ἡµεροµηνία 4 Νοεµβρίου 2012. ∆υστυχῶς οἱ Μασῶνοι ἐπανειληµµένως ἔχουν ἰσχυριστεῖ ὅτι στὶς τάξεις
τοὺς συγκαταλέγονται ἱερωµένοι, ἀκόµη καὶ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι
ἄλλη µία προβοκατόρικη ἐνέργεια
τῶν Μασώνων µὲ σκοπὸ νὰ πλήξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηµιουργώντας ἐσφαλµένες ἐντυπώσεις στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μάλιστα
τεχνηέντως οἱ Μασῶνοι δὲν ἀναφέρουν ποτὲ τὰ ὀνόµατα τῶν µυηµένων ἱερωµένων, ἐνῶ ταυτόχρονα
παραλείπουν νὰ ἀναφέρουν τὸ δόγµα τοῦ συγκεκριµένου «ἱερωµένου» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ αἰωρεῖται ἡ
ἄποψη ὅτι ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἐπειδὴ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ποὺ τοὺς
πειράζει καὶ τοὺς ἐνοχλεῖ. Κάλλιστα
λοιπὸν ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς µπορεῖ
νὰ συγκαταλέγεται στὶς τάξεις τῶν
παπικῶν, τῶν προτεσταντῶν, τῶν
κοπτῶν ἀκόµα καὶ τῶν Μουσουλµάνων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει
καταδικάσει ἀνοικτὰ τὴν Μασωνία
καὶ τὴν θεωροῦν ἀσυµβίβαστη µὲ
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν Μασωνία τὴν
χαρακτηρίζει ὡς «ἀντίχριστον σύστηµα».

∆ΙΑΠΡΕΠΗΣ ΠΑΠΙΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Η ΣΠΑΣΘΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙ Α
Συνταρακτικὴ ἡ εἴδηση. Πολωνὸς
ἀκαδηµαϊκὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας στὸ φηµισµένο
πανεπιστήµιο Βροκλάου ἀσπάσθηκε τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ καθηγητὴς
βαπτίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐπισήµανση τοῦ νεοφώτιστου καθηγητῆ στὴν ἐπιστολή του. «Ὅταν παρακολούθησα γιὰ πρώτη φορᾶ τὴν
Ἑλληνικὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ἄνοιξαν οἱ Οὐρανοὶ ἐνώπιόν µου κατὰ
τὴν προσευχή, καὶ ὁ Κύριος ἄγγιξε
τὴν ψυχή µου ἄνωθεν… Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν
ἐσωτερικό µου κόσµο τὴν ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ δύναµη τῆς ὁποίας εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε ὅποιος
τὴν βρίσκει εἶναι βέβαιος ὅτι αὐτὴν
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νεια τὸν εἶχε καλέσει «ἐπὶ πληρωµή»
γιὰ νὰ δεῖ τὸ κοριτσάκι τους, ποὺ
ἐπίσης ἦταν ἄρρωστο βαριά. Τὸ ἐξέτασε, ἔδωσε κάποιες ὁδηγίες καὶ
αἰσθανόµενος µία παρόρµησι –
ἀσφαλῶς ἐκ Θεοῦ – πέρασε νὰ δεῖ
πὼς ἦταν καὶ τ’ ἄλλα παιδιά. Καὶ
τότε πρόσεξε καὶ τὸ δίχρονο παιδάκι τῆς χαροκαµένης ἐκείνης µάνας.
Τὸ ἐξέτασε καὶ τῆς εἶπε – Λυπᾶµαι
πολύ, κυρία µου. Πάρε τὸ παιδάκι
σου καὶ φύγε αὔριο τὸ πρωί, γιὰ νὰ
πεθάνει τουλάχιστον στὴν ἀγκαλιά
σου καὶ στὸ σπίτι σου. Σὰν τὸ ἄκουσε αὐτὸ ἡ δύστυχη µάνα ἀπὸ τὸ
στόµα τοῦ γιατροῦ, ὅλα γύρω της
µαύρισαν καὶ ἔπεσε στὸ κρεβατάκι
τοῦ παιδιοῦ της σπαράζοντας µὲ λυγµούς. Ἔξαλλη ἀπὸ τὸν πόνο, τύλιξε τὸ παιδάκι της µὲ µιὰ κουβερτούλα, τὸ ἕσφιξε στὴν ἀγκαλιά της καὶ
ἔφυγε τρέχοντας. Βγῆκε στὸ δρόµο…
Παντοῦ ἐπικρατοῦσε ἐρηµιὰ καὶ ἡσυχία. Κανένας ἄνθρωπος οὔτε κὰν
αὐτοκίνητο δὲν κυκλοφοροῦσε. Μόνον ὁ δικός της σπαραγµὸς ἀκουγόταν. Σὲ µιὰ στροφὴ τοῦ µεγάλου
δρόµου, βλέπει ξαφνικὰ µπροστά
της µία νεαρὴ σχετικὰ γυναίκα, περίπου 30 ἐτῶν. Μόλις εἶχε τελειώσει
τὴ «δουλειά» της. Ποιὰ δουλειά; Ἦταν πόρνη καὶ εἶχε τελειώσει τὴν νυκτερινὴ βάρδια τῆς ἁµαρτίας. Μόλις
ἔφθασε ἡ µάννα µπροστά της, τὴν
σταµάτησε καὶ τῆς ἔβαλε µὲ βία τὸ
παιδάκι της µέσα στὴν ἀγκαλιά της.
Ταυτόχρονα, ἔπεσε στὰ πόδια της
καὶ φώναξε. «Σῶσε τὸ παιδί µου!
Σῶσε τὸ παιδί µου! Σῶσε τὸ παιδὶ
µουουουου!!!». Τὰ ἔχασε αὐτή. Πόρνη ἦταν, ἁµαρτωλὴ ἦταν, βυθισµένη
στὸ βοῦρκο τῆς ἀκολασίας, ἀφοῦ
µόλις εἶχε τελειώσει τὴν δουλειὰ τῆς
ἁµαρτίας! Τί νὰ κάνει; Στὰ πόδια
της µιὰ µάνα, στὰ χέρια της ἕνα παιδὶ ποὺ ἔσβηνε. Τὸ εἶδε ὅτι ἔσβηνε.

Σήκωσε τὰ µάτια της στὸν οὐρανὸ
καὶ εἶπε µὲ δυνατὴ φωνὴ «Τί προσευχὴ νὰ κάνω τώρα Θεέ µου; Ἐγὼ
εἶµαι ἁµαρτωλή, ἐγὼ εἶµαι πόρνη!
Τώρα µόλις «τελείωσα» τὴν παράνοµη ἐργασία µου! Ἂν δὲν µ’ ἀκοῦς
ἐµένα – καὶ δὲν θὰ µὲ ἀκούσης, βέβαια, γιατί εἶµαι ἁµαρτωλὴ – ἄκουσε τουλάχιστον αὐτὴ τὴν πονεµένη
µάνα». Αὐτὰ εἶπε. Κι’ ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἔγινε τὸ θαῦµα!!! Κατέβηκε ἕνα
φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τὸ παιδὶ
ἄνοιξε τὰ µάτια του, φώναξε «µανούλα µου!». Κι’ ἅπλωσε τὰ χεράκια
του ἀγκαλιάζοντας τὴν πόρνη, γιατί
νόµισε ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ µανούλα
του. «Πάρ’ τό, τῆς εἶπε. Ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ θαῦµα Του!». Ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχὴ µιᾶς ἁµαρτωλῆς
γυναίκας. Συχνὰ τὰ γεγονότα τῆς
ζωῆς καὶ οἱ σκληρὲς δοκιµασίες ποὺ
παραχωρεῖ ὁ Θεὸς ἔχουν ὡς ἀγαθὸ
ἀποτέλεσµα τὴ συντριβὴ καὶ µετάνοια τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτέλεσµα
τῆς µετάνοιας ἦταν νὰ ζητήση µὲ
πολὺ πόθο τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Κύριο. Ὁ Θεὸς προσφέρει δωρεὰν τὴ
σωτηρία σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ µόνον ὅσοι µετανοοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ἁπλώνουν ταπεινὰ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ πάρουν
τὸ προσφερόµενο θεῖον ἔλεος, λαµβάνουν τὴ Χάρι ποὺ ὁ Θεὸς δίδει
στοὺς ταπεινούς τη καρδία.
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ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Στὸν Μέγα Μακάριο συνέβη τὸ ἑξῆς
καταπληκτικὸ γεγονός: Κάποτε, µία
ὕαινα, ποὺ θεωρεῖται τὸ πιὸ αἱµοβόρο καὶ ἄγριο θηρίον τῆς ἐρήµου καὶ
τῶν δασῶν ἄνοιξε µὲ βία τὸ παραπόρτι τῆς αὐλῆς τῆς σκήτης τοῦ ἁγίου καὶ Μεγάλου Μακαρίου, τὸν ὁποῖο βρῆκε γονατιστὸ νὰ ἀναπέµπη
προσευχόµενος δοξολογίες πρὸς τὸν
Θεό. Ἡ ὕαινα ὅµως κρατοῦσε στὸ
στόµα της τὸ µικρό της ποὺ γεννήθηκε τυφλό. Προχώρησε καὶ τὸ ἄφησε µπροστὰ στὸν προσευχόµενο Ἅγιο. Τότε, ὁ Μέγας Μακάριος πῆρε
στὰ χέρια του τὴν νεογέννητη τυφλὴ
ὕαινα καὶ µὲ τὸ σάλιο του ἄλειψε
τὰ τυφλά της µάτια.
Τὰ σταύρωσε, κάνοντας συγχρόνως καὶ
προσευχὴ καὶ ὢ τοῦ
θαύµατος, αὐτὰ ἄνοιξαν. Ἡ µάνα ὕαινα, ἀφοῦ θήλασε
τὸ µικρό της, ἔφυγε
µὲ τὸν ἴδιο τρόπο
ποὺ ἦλθε. Τὴν ἄλλη
µέρα, ἐπανῆλθε ἡ ὕαινα, κρατώντας µέσα στὸ στόµα της µιὰ προβιὰ προβάτου καὶ τὴν ἄφησε µπροστὰ στὰ
πόδια τοῦ Ἁγίου σὲ ἔνδειξη εὐγνωµοσύνης, ἀκουµπώντας τὸ κεφάλι
της πολλὲς φορὲς στὸ χῶµα, προσκυνώντας ἔτσι τὸν Ἅγιο. Τὰ θηρία ἀποδεικνύονται πολλὲς φορὲς πολὺ
πιὸ εὐγνώµονα ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἀχαρίστους ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Θεοῦ. Ὁ θεοφώτιστος ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς.
Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχεται ὁ πτωχὸς νὰ σοῦ πουλήση τὸν
παράδεισο καὶ σοῦ λέει «∆ῶσε µου
λίγο ψωµὶ καὶ πάρε τὸν Παράδεισο.
∆ῶσε µου ἕνα ροῦχο καὶ πάρε τὴ

Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ∆ῶσε µου
λίγα χρήµατα καὶ πάρε τὴν χαρὰ
τῶν Ἀγγέλων. Γι’ αὐτὸ κι’ ἐσὺ δῶσε
χρήµατα. ∆ὲν ἔχεις χρήµατα; ∆ῶσε
ἕνα πιάτο φαγητό. ∆ὲν ἔχεις φαγητό; ∆ῶσε λίγο λάδι. ∆ῶσε ψωµί. ∆ῶσε ροῦχα. ∆ῶσε ἕνα ποτήρι νερό.
Κι’ ἂν δὲν ἔχης τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, δῶσε τὸ µαντήλι σου. ∆ῶσε κάτι. Μόνο δῶσε. ∆ῶσε καὶ ἀγόρασε
τὸν Παράδεισο». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ ∆αµασκηνὸς λέγει «Ἂν ἔχης δύναµι καὶ ἐξουσία, ἡ ἐλεηµοσύνη σου
εἶναι νὰ προστατεύης τὸν ἀδύνατο,
νὰ δικαιώνης τὸν ἀδικούµενο. Ἐὰν
πάλι ἔχεις δύναµη στὸ λόγο, τότε ὀφείλεις νὰ στηρίζης
τὸν ἀδύνατο στὴν
πίστη, νὰ κατηχῆς
καὶ νὰ καταρτίζεις
αὐτοὺς ποὺ ἀγνοοῦν τὶς εὐαγγελικὲς
ἀλήθειες. Ἐὰν ἔχης
δύναµη καὶ παρρησία στὴν προσευχή,
τότε µετὰ δακρύων
νὰ ἐπικαλῆσαι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ
κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἁµαρτάνει». Κάθε πράξι ἐλεηµοσύνης πρέπει νὰ εἶναι πράξι θρησκευτικὴ καὶ ὄχι καρποὶ φιλανθρωπικῶν χορῶν καὶ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων. Ὀφείλει δηλαδὴ ἡ ἐλεηµοσύνη νὰ συνδέεται µὲ
τὰ Ἅγια Μυστήρια, τὴ Θεία Λατρεία,
τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴν µετάνοια. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴ Σοφία Σειρὰχ λέει «ὅπως τὴν ἀναµµένη φλόγα
τὴ σβήνει τὸ νερὸ ἔτσι καὶ τὶς ἁµαρτίες ἐξιλεώνει ἡ ἐλεηµοσύνη». Βεβαίως, δὲν µποροῦµε νὰ κλέβουµε, νὰ
καταπατᾶµε τὸ δίκαιο τοῦ ἀδυνάτου, νὰ αἰσχροκερδοῦµε καὶ κατόπιν νὰ προσφέρουµε στοὺς πτωχούς.

6

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐλεηµοσύνη, οὔτε φιλανθρωπία.

ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα, πολλοὶ Ἕλληνες στρατιωτικοὶ δανείζονται ἀπὸ τὴν συγκεκριµένη τράπεζα. Μὲ
λίγα λόγια ἡ Ἄγκυρα ἔχει εἰσάγει
ἤδη τὸν «∆ούρειο Ἵππο» ποὺ λέγεται εἰσροὴ χρηµάτων στὴν τοπικὴ
ἀγορά, ἰσχυροποιώντας τὴ θέση της
στὴ Θράκη, µὲ ἀποτέλεσµα σὲ λίγο
καιρὸ νὰ ἔχουν ἐκτοπισθεῖ ἀπὸ τὸ
οἰκονοµικὸ προσκήνιο ἕνα µεγάλο
µέρος τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων
καὶ στὴν ἑλληνικὴ Θράκη νὰ ἀνθεῖ
τὸ τουρκικὸ ἐµπόριο.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ;;;
Σὲ ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο του µὲ τίτλο
«Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Θράκη µὲ
ὅπλο τὴν οἰκονοµία» (14-10-12, σέλ.
34) ὁ δηµοσιογράφος Ἀλέξανδρος
Καλαφάτης τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» ἀναλύει λεπτοµερῶς τὴν ἐµβάθυνση, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν
Τουρκία, ὥστε νὰ πνίξουν τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ κυριαρχήσουν τὰ τουρκικὰ προϊόντα στὴν
τοπικὴ ἀγορά. Συγκεκριµένα ἀναφέρει ὅτι «τὸ τουρκικὸ κράτος πριµοδοτεῖ τὶς γραµµὲς ΚΤΕΛ γιὰ τὸ
δροµολόγιο Κωνσταντινούπολη –
Κοµοτηνή, διότι ὅπως δηλώνει ὁ ἰδιοκτήτης τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας
ἀπὸ τὰ δροµολόγια στὴν Ἑλλάδα
δὲν ἔχουµε κέρδος, ἀλλὰ εἶναι σηµαντικὸ ἡ Kanil Koc (τουρκικὴ ΚΤΕΛ)
νὰ εἶναι ἐκεῖ». Ἐπίσης, σύµφωνα µὲ
ἔρευνα τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς»
ἑπτὰ τουρκικὰ προϊόντα, ποὺ ἐλήφθησαν ὡς δεῖγµα, ἔχουν χαµηλότερη τιµὴ στὴ Θράκη σὲ σχέση µὲ τὴν
τιµή τους στὴν Τουρκία καὶ ὁ λόγος
εἶναι ὅτι πολλὰ προϊόντα ἐπιδοτοῦνται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος ὥστε
νὰ πωλοῦνται φθηνότερα, στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη. Ἐπίσης τοῦρκοι ἀξιωµατοῦχοι ἀπὸ ἑπτὰ ὑπουργεῖα
πραγµατοποίησαν συναντήσεις µὲ
τὶς µειονοτικὲς διοικήσεις τῶν δήµων Ἀρριανῶν καὶ Ἰάσµου, γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἀγροτικὲς καλλιέργειες
χωρὶς τὴν παρουσία ἐκπροσώπου
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης. Ἡ δὲ τουρκικὴ
τράπεζα «Ziraat» ποὺ δραστηριοποιεῖται στὴ Θράκη παρέχει δάνεια
µὲ ἐπιτόκιο ὕψους µόλις 3% ἀγοράζοντας χρέη πολλῶν δανειοληπτῶν
τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὅπως

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΙ
Ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας» παραθέτουµε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασµα «Ἐντείνουν
τὸν πόλεµο κατὰ τοῦ Χριστοῦ οἱ
Σιωνιστές! Κατασκευάζουν παπύρους, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ, γιὰ νὰ παρασύρουν τοὺς
Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἐνσπείρουν ζιζάνια ἀµφισβήτησης στὶς ἀλήθειες
τῆς πίστεως. Τὸ 1962 ἀποκαλύφθηκε σὲ δηµοσίευµα ὅτι γνωστὸς Ἀµερικάνος Ἀρχαιολόγος ἄφησε τὴν ἑξῆς διαθήκη στὸ παιδί του, ὅταν ἀπεβίωσε. Τοῦ ἀποκάλυπτε ἕνα χάρτη, ὁποῖος ἔδειχνε µιὰ συγκεκριµένη
ἐρηµικὴ περιοχὴ τῆς Λιβύης. Ἐκεῖ
εἶχε θάψει ἕνα πάπυρο, στὸν ὁποῖο
εἶχε ἐπιµελῶς ἐργαστεῖ καὶ ἐπεξεργασθεῖ καὶ κατασκευάσει ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν ὁ ἴδιος. ∆ύσκολα θὰ µποροῦσαν οἱ ἐπιστήµονες ποὺ θὰ τὸν ἐξέταζαν, νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἦταν σύγχρονο κατασκεύασµα καὶ ὄχι τῶν
πρώτων αἰώνων! «Ὁ πάπυρος αὐτὸς
– ὅπως ἔγραφε – θὰ σὲ κάνει πλούσιο, ἐπειδὴ µ’ αὐτὸν ἀνατρέπονται
ἀλήθειες τοῦ χριστιανισµοῦ». (σ.σ.
ποιοὶ ἄραγε, τόσο ὑπερβολικὰ εὐκατάστατοι, ἐνδιαφέρονται τόσο νὰ
ἀγοράσουν τὸν πάπυρο γιὰ νὰ πολεµήσουν τὸν χριστιανισµό, ὥστε
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Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχεται ὁ πτωχὸς νὰ σοῦ πουλήση τὸν
παράδεισο καὶ σοῦ λέει «∆ῶσε µου
λίγο ψωµὶ καὶ πάρε τὸν Παράδεισο.
∆ῶσε µου ἕνα ροῦχο καὶ πάρε τὴ

Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ∆ῶσε µου
λίγα χρήµατα καὶ πάρε τὴν χαρὰ
τῶν Ἀγγέλων. Γι’ αὐτὸ κι’ ἐσὺ δῶσε
χρήµατα. ∆ὲν ἔχεις χρήµατα; ∆ῶσε
ἕνα πιάτο φαγητό. ∆ὲν ἔχεις φαγητό; ∆ῶσε λίγο λάδι. ∆ῶσε ψωµί. ∆ῶσε ροῦχα. ∆ῶσε ἕνα ποτήρι νερό.
Κι’ ἂν δὲν ἔχης τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, δῶσε τὸ µαντήλι σου. ∆ῶσε κάτι. Μόνο δῶσε. ∆ῶσε καὶ ἀγόρασε
τὸν Παράδεισο». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ ∆αµασκηνὸς λέγει «Ἂν ἔχης δύναµι καὶ ἐξουσία, ἡ ἐλεηµοσύνη σου
εἶναι νὰ προστατεύης τὸν ἀδύνατο,
νὰ δικαιώνης τὸν ἀδικούµενο. Ἐὰν
πάλι ἔχεις δύναµη στὸ λόγο, τότε ὀφείλεις νὰ στηρίζης
τὸν ἀδύνατο στὴν
πίστη, νὰ κατηχῆς
καὶ νὰ καταρτίζεις
αὐτοὺς ποὺ ἀγνοοῦν τὶς εὐαγγελικὲς
ἀλήθειες. Ἐὰν ἔχης
δύναµη καὶ παρρησία στὴν προσευχή,
τότε µετὰ δακρύων
νὰ ἐπικαλῆσαι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ
κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἁµαρτάνει». Κάθε πράξι ἐλεηµοσύνης πρέπει νὰ εἶναι πράξι θρησκευτικὴ καὶ ὄχι καρποὶ φιλανθρωπικῶν χορῶν καὶ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων. Ὀφείλει δηλαδὴ ἡ ἐλεηµοσύνη νὰ συνδέεται µὲ
τὰ Ἅγια Μυστήρια, τὴ Θεία Λατρεία,
τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴν µετάνοια. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴ Σοφία Σειρὰχ λέει «ὅπως τὴν ἀναµµένη φλόγα
τὴ σβήνει τὸ νερὸ ἔτσι καὶ τὶς ἁµαρτίες ἐξιλεώνει ἡ ἐλεηµοσύνη». Βεβαίως, δὲν µποροῦµε νὰ κλέβουµε, νὰ
καταπατᾶµε τὸ δίκαιο τοῦ ἀδυνάτου, νὰ αἰσχροκερδοῦµε καὶ κατόπιν νὰ προσφέρουµε στοὺς πτωχούς.
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Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐλεηµοσύνη, οὔτε φιλανθρωπία.

ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα, πολλοὶ Ἕλληνες στρατιωτικοὶ δανείζονται ἀπὸ τὴν συγκεκριµένη τράπεζα. Μὲ
λίγα λόγια ἡ Ἄγκυρα ἔχει εἰσάγει
ἤδη τὸν «∆ούρειο Ἵππο» ποὺ λέγεται εἰσροὴ χρηµάτων στὴν τοπικὴ
ἀγορά, ἰσχυροποιώντας τὴ θέση της
στὴ Θράκη, µὲ ἀποτέλεσµα σὲ λίγο
καιρὸ νὰ ἔχουν ἐκτοπισθεῖ ἀπὸ τὸ
οἰκονοµικὸ προσκήνιο ἕνα µεγάλο
µέρος τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων
καὶ στὴν ἑλληνικὴ Θράκη νὰ ἀνθεῖ
τὸ τουρκικὸ ἐµπόριο.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ;;;
Σὲ ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο του µὲ τίτλο
«Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Θράκη µὲ
ὅπλο τὴν οἰκονοµία» (14-10-12, σέλ.
34) ὁ δηµοσιογράφος Ἀλέξανδρος
Καλαφάτης τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» ἀναλύει λεπτοµερῶς τὴν ἐµβάθυνση, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν
Τουρκία, ὥστε νὰ πνίξουν τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ κυριαρχήσουν τὰ τουρκικὰ προϊόντα στὴν
τοπικὴ ἀγορά. Συγκεκριµένα ἀναφέρει ὅτι «τὸ τουρκικὸ κράτος πριµοδοτεῖ τὶς γραµµὲς ΚΤΕΛ γιὰ τὸ
δροµολόγιο Κωνσταντινούπολη –
Κοµοτηνή, διότι ὅπως δηλώνει ὁ ἰδιοκτήτης τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας
ἀπὸ τὰ δροµολόγια στὴν Ἑλλάδα
δὲν ἔχουµε κέρδος, ἀλλὰ εἶναι σηµαντικὸ ἡ Kanil Koc (τουρκικὴ ΚΤΕΛ)
νὰ εἶναι ἐκεῖ». Ἐπίσης, σύµφωνα µὲ
ἔρευνα τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς»
ἑπτὰ τουρκικὰ προϊόντα, ποὺ ἐλήφθησαν ὡς δεῖγµα, ἔχουν χαµηλότερη τιµὴ στὴ Θράκη σὲ σχέση µὲ τὴν
τιµή τους στὴν Τουρκία καὶ ὁ λόγος
εἶναι ὅτι πολλὰ προϊόντα ἐπιδοτοῦνται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος ὥστε
νὰ πωλοῦνται φθηνότερα, στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη. Ἐπίσης τοῦρκοι ἀξιωµατοῦχοι ἀπὸ ἑπτὰ ὑπουργεῖα
πραγµατοποίησαν συναντήσεις µὲ
τὶς µειονοτικὲς διοικήσεις τῶν δήµων Ἀρριανῶν καὶ Ἰάσµου, γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἀγροτικὲς καλλιέργειες
χωρὶς τὴν παρουσία ἐκπροσώπου
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης. Ἡ δὲ τουρκικὴ
τράπεζα «Ziraat» ποὺ δραστηριοποιεῖται στὴ Θράκη παρέχει δάνεια
µὲ ἐπιτόκιο ὕψους µόλις 3% ἀγοράζοντας χρέη πολλῶν δανειοληπτῶν
τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὅπως

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΙ
Ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας» παραθέτουµε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασµα «Ἐντείνουν
τὸν πόλεµο κατὰ τοῦ Χριστοῦ οἱ
Σιωνιστές! Κατασκευάζουν παπύρους, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ, γιὰ νὰ παρασύρουν τοὺς
Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἐνσπείρουν ζιζάνια ἀµφισβήτησης στὶς ἀλήθειες
τῆς πίστεως. Τὸ 1962 ἀποκαλύφθηκε σὲ δηµοσίευµα ὅτι γνωστὸς Ἀµερικάνος Ἀρχαιολόγος ἄφησε τὴν ἑξῆς διαθήκη στὸ παιδί του, ὅταν ἀπεβίωσε. Τοῦ ἀποκάλυπτε ἕνα χάρτη, ὁποῖος ἔδειχνε µιὰ συγκεκριµένη
ἐρηµικὴ περιοχὴ τῆς Λιβύης. Ἐκεῖ
εἶχε θάψει ἕνα πάπυρο, στὸν ὁποῖο
εἶχε ἐπιµελῶς ἐργαστεῖ καὶ ἐπεξεργασθεῖ καὶ κατασκευάσει ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν ὁ ἴδιος. ∆ύσκολα θὰ µποροῦσαν οἱ ἐπιστήµονες ποὺ θὰ τὸν ἐξέταζαν, νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἦταν σύγχρονο κατασκεύασµα καὶ ὄχι τῶν
πρώτων αἰώνων! «Ὁ πάπυρος αὐτὸς
– ὅπως ἔγραφε – θὰ σὲ κάνει πλούσιο, ἐπειδὴ µ’ αὐτὸν ἀνατρέπονται
ἀλήθειες τοῦ χριστιανισµοῦ». (σ.σ.
ποιοὶ ἄραγε, τόσο ὑπερβολικὰ εὐκατάστατοι, ἐνδιαφέρονται τόσο νὰ
ἀγοράσουν τὸν πάπυρο γιὰ νὰ πολεµήσουν τὸν χριστιανισµό, ὥστε
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νὰ κάνουν πλούσιο τὸν ἰδιοκτήτη
του;;) ∆ὲν ἀµφιβάλλουµε ποσῶς ὅτι
οἱ οἰστρηλατηµένοι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, µηχανεύονται ἀκραῖες δαιµονικὲς µεθόδους ἐναντίον Του. Τὰ στοιχεῖα,
ποὺ χρησιµοποιοῦν, ἀποδεικνύονται κάθε φορᾶ, ἀπίστευτα ἀνεπαρκῆ, προκειµένου νὰ πλήξουν καίρια
τὸ Χριστιανισµό, διότι ἁπλούστατα, εἶναι κίβδηλα, προϊόντα ἀπάτης.
Μέσα στὴ σατανικὴ σκοτοδίνη τους
δὲν µποροῦν νὰ καταλάβουν πὼς
δὲν κερδίζεις τὸν πόλεµο µὲ σφεντόνες καὶ ἐπαναλαµβάνουν τὸ ἴδιο
λάθος (σ.σ. Ὁ Βασιλιὰς ∆αυὶδ ποὺ
νίκησε τὸν Γολιὰθ µὲ σφεντόνα εἶχε
τὸ Θεὸ καὶ τὸ δίκαιο µὲ τὸ µέρος
του, κάτι ποὺ δὲν συµβαίνει στὴν
προκειµένη περίπτωση)! Ἀφῆστε
τους νὰ γελοιοποιοῦν ἑαυτούς».

ἔψαχνε πάντοτε, βρῆκα τὸν πνευµατικό µου Οἶκο». Ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι ζήτησε ὁ ἴδιος, µὲ ἔµφαση,
νὰ ἀναβαπτισθεῖ καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ
χρισθεῖ.
ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
Οἱ Τέκτονε ς τῆς Ἑλλάδος µὲ ἀνακοίνωσή τους µέσω τοῦ «Ἑλληνικοῦ
Πρακτορείου Τεκτονικῶν Εἰδήσεων» διατείνονται ὅτι µύησαν ὑψηλόβαθµο Ἕλληνα ἱερωµένο στὶς τάξεις τους. Ἡ ἀνακοίνωσή τους µὲ ἡµεροµηνία 4 Νοεµβρίου 2012. ∆υστυχῶς οἱ Μασῶνοι ἐπανειληµµένως ἔχουν ἰσχυριστεῖ ὅτι στὶς τάξεις
τοὺς συγκαταλέγονται ἱερωµένοι, ἀκόµη καὶ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι
ἄλλη µία προβοκατόρικη ἐνέργεια
τῶν Μασώνων µὲ σκοπὸ νὰ πλήξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηµιουργώντας ἐσφαλµένες ἐντυπώσεις στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μάλιστα
τεχνηέντως οἱ Μασῶνοι δὲν ἀναφέρουν ποτὲ τὰ ὀνόµατα τῶν µυηµένων ἱερωµένων, ἐνῶ ταυτόχρονα
παραλείπουν νὰ ἀναφέρουν τὸ δόγµα τοῦ συγκεκριµένου «ἱερωµένου» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ αἰωρεῖται ἡ
ἄποψη ὅτι ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἐπειδὴ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ποὺ τοὺς
πειράζει καὶ τοὺς ἐνοχλεῖ. Κάλλιστα
λοιπὸν ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς µπορεῖ
νὰ συγκαταλέγεται στὶς τάξεις τῶν
παπικῶν, τῶν προτεσταντῶν, τῶν
κοπτῶν ἀκόµα καὶ τῶν Μουσουλµάνων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει
καταδικάσει ἀνοικτὰ τὴν Μασωνία
καὶ τὴν θεωροῦν ἀσυµβίβαστη µὲ
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν Μασωνία τὴν
χαρακτηρίζει ὡς «ἀντίχριστον σύστηµα».

∆ΙΑΠΡΕΠΗΣ ΠΑΠΙΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Η ΣΠΑΣΘΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙ Α
Συνταρακτικὴ ἡ εἴδηση. Πολωνὸς
ἀκαδηµαϊκὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας στὸ φηµισµένο
πανεπιστήµιο Βροκλάου ἀσπάσθηκε τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ καθηγητὴς
βαπτίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐπισήµανση τοῦ νεοφώτιστου καθηγητῆ στὴν ἐπιστολή του. «Ὅταν παρακολούθησα γιὰ πρώτη φορᾶ τὴν
Ἑλληνικὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ἄνοιξαν οἱ Οὐρανοὶ ἐνώπιόν µου κατὰ
τὴν προσευχή, καὶ ὁ Κύριος ἄγγιξε
τὴν ψυχή µου ἄνωθεν… Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν
ἐσωτερικό µου κόσµο τὴν ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ δύναµη τῆς ὁποίας εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε ὅποιος
τὴν βρίσκει εἶναι βέβαιος ὅτι αὐτὴν
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νεια τὸν εἶχε καλέσει «ἐπὶ πληρωµή»
γιὰ νὰ δεῖ τὸ κοριτσάκι τους, ποὺ
ἐπίσης ἦταν ἄρρωστο βαριά. Τὸ ἐξέτασε, ἔδωσε κάποιες ὁδηγίες καὶ
αἰσθανόµενος µία παρόρµησι –
ἀσφαλῶς ἐκ Θεοῦ – πέρασε νὰ δεῖ
πὼς ἦταν καὶ τ’ ἄλλα παιδιά. Καὶ
τότε πρόσεξε καὶ τὸ δίχρονο παιδάκι τῆς χαροκαµένης ἐκείνης µάνας.
Τὸ ἐξέτασε καὶ τῆς εἶπε – Λυπᾶµαι
πολύ, κυρία µου. Πάρε τὸ παιδάκι
σου καὶ φύγε αὔριο τὸ πρωί, γιὰ νὰ
πεθάνει τουλάχιστον στὴν ἀγκαλιά
σου καὶ στὸ σπίτι σου. Σὰν τὸ ἄκουσε αὐτὸ ἡ δύστυχη µάνα ἀπὸ τὸ
στόµα τοῦ γιατροῦ, ὅλα γύρω της
µαύρισαν καὶ ἔπεσε στὸ κρεβατάκι
τοῦ παιδιοῦ της σπαράζοντας µὲ λυγµούς. Ἔξαλλη ἀπὸ τὸν πόνο, τύλιξε τὸ παιδάκι της µὲ µιὰ κουβερτούλα, τὸ ἕσφιξε στὴν ἀγκαλιά της καὶ
ἔφυγε τρέχοντας. Βγῆκε στὸ δρόµο…
Παντοῦ ἐπικρατοῦσε ἐρηµιὰ καὶ ἡσυχία. Κανένας ἄνθρωπος οὔτε κὰν
αὐτοκίνητο δὲν κυκλοφοροῦσε. Μόνον ὁ δικός της σπαραγµὸς ἀκουγόταν. Σὲ µιὰ στροφὴ τοῦ µεγάλου
δρόµου, βλέπει ξαφνικὰ µπροστά
της µία νεαρὴ σχετικὰ γυναίκα, περίπου 30 ἐτῶν. Μόλις εἶχε τελειώσει
τὴ «δουλειά» της. Ποιὰ δουλειά; Ἦταν πόρνη καὶ εἶχε τελειώσει τὴν νυκτερινὴ βάρδια τῆς ἁµαρτίας. Μόλις
ἔφθασε ἡ µάννα µπροστά της, τὴν
σταµάτησε καὶ τῆς ἔβαλε µὲ βία τὸ
παιδάκι της µέσα στὴν ἀγκαλιά της.
Ταυτόχρονα, ἔπεσε στὰ πόδια της
καὶ φώναξε. «Σῶσε τὸ παιδί µου!
Σῶσε τὸ παιδί µου! Σῶσε τὸ παιδὶ
µουουουου!!!». Τὰ ἔχασε αὐτή. Πόρνη ἦταν, ἁµαρτωλὴ ἦταν, βυθισµένη
στὸ βοῦρκο τῆς ἀκολασίας, ἀφοῦ
µόλις εἶχε τελειώσει τὴν δουλειὰ τῆς
ἁµαρτίας! Τί νὰ κάνει; Στὰ πόδια
της µιὰ µάνα, στὰ χέρια της ἕνα παιδὶ ποὺ ἔσβηνε. Τὸ εἶδε ὅτι ἔσβηνε.

Σήκωσε τὰ µάτια της στὸν οὐρανὸ
καὶ εἶπε µὲ δυνατὴ φωνὴ «Τί προσευχὴ νὰ κάνω τώρα Θεέ µου; Ἐγὼ
εἶµαι ἁµαρτωλή, ἐγὼ εἶµαι πόρνη!
Τώρα µόλις «τελείωσα» τὴν παράνοµη ἐργασία µου! Ἂν δὲν µ’ ἀκοῦς
ἐµένα – καὶ δὲν θὰ µὲ ἀκούσης, βέβαια, γιατί εἶµαι ἁµαρτωλὴ – ἄκουσε τουλάχιστον αὐτὴ τὴν πονεµένη
µάνα». Αὐτὰ εἶπε. Κι’ ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἔγινε τὸ θαῦµα!!! Κατέβηκε ἕνα
φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τὸ παιδὶ
ἄνοιξε τὰ µάτια του, φώναξε «µανούλα µου!». Κι’ ἅπλωσε τὰ χεράκια
του ἀγκαλιάζοντας τὴν πόρνη, γιατί
νόµισε ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ µανούλα
του. «Πάρ’ τό, τῆς εἶπε. Ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ θαῦµα Του!». Ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχὴ µιᾶς ἁµαρτωλῆς
γυναίκας. Συχνὰ τὰ γεγονότα τῆς
ζωῆς καὶ οἱ σκληρὲς δοκιµασίες ποὺ
παραχωρεῖ ὁ Θεὸς ἔχουν ὡς ἀγαθὸ
ἀποτέλεσµα τὴ συντριβὴ καὶ µετάνοια τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτέλεσµα
τῆς µετάνοιας ἦταν νὰ ζητήση µὲ
πολὺ πόθο τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Κύριο. Ὁ Θεὸς προσφέρει δωρεὰν τὴ
σωτηρία σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ µόνον ὅσοι µετανοοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ἁπλώνουν ταπεινὰ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ πάρουν
τὸ προσφερόµενο θεῖον ἔλεος, λαµβάνουν τὴ Χάρι ποὺ ὁ Θεὸς δίδει
στοὺς ταπεινούς τη καρδία.
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τὸ θάρρος µας καὶ τὴν ἐλπίδα µας.
Σήµερα, αὔριο καὶ µεθαύριο ἂς κάνουµε πράξι µία µόνο συµβουλὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ µᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος. Κι’ ἂν ἐφαρµόσουµε
κάθε ἑβδοµάδα καὶ µία συµβουλή,
γρήγορα θ’ ἀνέβουµε τὰ σκαλοπάτια τῶν θείων ἀρετῶν. Μὲ µία προϋπόθεσι: Ἡ καλλιέργεια τοῦ ταπεινοῦ φρονήµατος πρέπει ἀπαραίτητα
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ καθηµερινὴ
προσευχὴ καὶ ἱερὰ µελέτη, ἀπὸ συµµετοχὴ στὰ πανάγια Μυστήρια καὶ
ἀπὸ προσεκτικὴ ζωή.

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Μὲ ὑποµονὴ καὶ προσοχὴ νὰ δεχεσαι τὶς παρατηρήσεις τῶν ἄλλων.
- Σὲ ξέχασαν; ∆ὲν πειράζει.
- Σὲ ἀδίκησαν; Ξέχασε τό.
- Σὲ περιφρόνησαν; Νὰ χαίρεσαι.
- Σὲ κατηγοροῦν; Μὴν ἀπαντᾶς.
- Σὲ βρίζουν; Σιώπα προσευχόµενος.
- Θυµώνουν µαζί σου; Μεῖνε ἤρεµος.
- Σὲ κακολογοῦν; Μὴν ἀντιµάχεσαι.
- Σὲ συκοφαντοῦν καὶ σὲ εἰρωνεύονται; Νὰ µακροθυµεῖς.
- Τὰ παιδιά σου δὲν ἀκοῦνε τὶς
συµβουλές σου; Πέσε στὰ γόνατα.
- Ὑπάρχει ταραχὴ καὶ ἐκ νευρισµὸς στὸ ἀνδρόγυνο. ∆ὲς ποὺ
φταῖς ἐσὺ καὶ ὄχι ὁ ἄλλος.
- Ἔφταιξες; Ζήτησε συγνώµη.
- Ἔχεις ὑγεία; ∆όξασε τὸ Θεό.
- Ταλαιπωρεῖσαι ἀπὸ ἀρρώστιες;
Καὶ πάλι δόξασε τὸ Θεό.
- Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχεια καὶ
ἀσυνεννοησία µέσα στὸ σπίτι;
Νήστεψε… ἀγρύπνησε… κάνε
πολλὴ προσευχή.
- Ἔπεσες στὴν ἁµαρτία; Σήκω µὲ
τὴν µετάνοια.
- Ξανάπεσες στὴν ἁµαρτία; Καὶ
πάλι σήκω.
- Ξανάπεσες γιὰ ἑκατοστὴ φορά;
Ἐλεεινολόγησε τὸν ἑαυτό σου,
φτύσε τὸν. Στέναξε βαθειά, κλάψε, κτύπησε τὸ στῆθος σου καὶ
φώναξε δυνατὰ «Ὁ Θεός µου,
ἐλέησον µὲ τὸν ἁµαρτωλό».
Στὴν πράξι τους αὐτὲς οἱ συµβουλὲς
ὁδηγοῦν µὲ ἀσφάλεια στὴν ὁδὸ τῆς
ταπεινώσεως. Ἂς µὴ χάσουµε ὅµως
-

δων gay καὶ λεσβιῶν στὸ κέντρο τῆς
Θεσσαλονίκης. Οὐδὲν ἕτερον σχόλιο… Μόνο µιὰ πικρὴ ἐρώτηση –
διαπίστωση: Ἡ ἠθικὴ παρακµὴ στὴν
πόλη τῆς Θεσσαλονίκης πόση εἶναι,
ὥστε νὰ µὴν ἀντιδρᾶ ὁ κόσµος στὰ
ἀνάρµοστα λόγια καὶ τὶς πράξεις
τοῦ δηµάρχου τους;

ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορείτης ἔζησε εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια
στὴ σπηλιὰ τῆς κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν ἐρηµικὴ «Μικρὰ Ἁγία
Ἄννα» τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκολούθησε ἱεραποστολὴ στὸ Κογκὸ καὶ
σὲ ἄλλα µέρη τοῦ τρίτου κόσµου. Ὁ
γέροντας Σωφρόνιος µιλώντας στὸ
« Ἁ γιορείτικο Βῆµα» βάλλει κατὰ
τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης
γιὰ τὴ σηµερινὴ Ἑλλάδα. «Ἀφήσαµε
τὸν Χρι στό µας καὶ πιάσαµε τὸν
χρυσό µας. Νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν
Χριστό µας, νὰ µετανοήσουµε» σηµειώνει ὁ Ἁγιορείτης γέροντας Σωφρόνιος.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ
Ὁ Ἀµερικανὸς ἀναλυτὴς Ντάνιελ
Σέρβερ, γνωστὸς φίλος τῶν Σκοπῖων – ὅπως ἀναφέρει τὸ σλαβικὸ κανάλι τῶν Σκοπῖων κανάλι 5 – προτείνει µία … σύµβαση εἰρήνης κατὰ
τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζοντας τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπῖων στὸ
ΝΑΤΟ ὡς «Μακεδονία» θὰ λάβει
πρόσθετη οἰκονοµικὴ βοήθεια ἀπὸ
τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ θὰ τὴν ἀποµακρύνει ἀπὸ τὴν πτώχευση. Εὐτυχῶς
ποὺ ἔχουµε αὐτοὺς τοὺς ἀναλυτὲς
γιὰ νὰ µᾶς προτείνουν λύσεις. Στὴν
ἀναµπουµπούλα ὁ λύκος χαίρεται.

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ἅγιος Ἐφραίµ Σύρος
ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Μία πονεµένη χήρα µάνα βρίσκεται
σ’ ἕνα νοσοκοµεῖο µὲ τὸ δίχρονο
παιδάκι της νὰ χαροπαλεύη ἀπὸ
λευχαιµία. Ὁ πόνος της εἶναι πολὺ
µεγάλος, διότι ἤδη ἔχει χάσει ἄλλα
δυὸ παιδιά, καὶ τώρα ἔβλεπε νὰ τῆς
φεύγη καὶ τὸ τελευταῖο, τὸ τρίτο
της βλαστάρι. Ὅσο περνοῦσαν οἱ
ὧρες, τόσο καὶ πιὸ πολὺ µεγάλωνε ἡ
ἀπελπισία της. Ἦταν ἤδη 2.00 µετὰ
τὰ µεσάνυχτα, ὅταν ὅλως ἐκτάκτως
πέρασε ἀπὸ τὸ θάλαµο ὁ διευθυντὴς
τοῦ τµήµατος, γιατί κάποια οἰκογέ-
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Χειρότερος καὶ ἀπὸ τὸ µεγαλύτερο
ἐχθρό της Πατρίδος ὁ ∆ήµαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης. Ποὺ
τόλ µησε νὰ πιάσει στὸ στόµ α του
τοὺς Εὔζωνές µας, τοὺς ὁποίους δὲν
θέλει στὴν πόλη – λὲς καὶ ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι τὰ ἀµπελοχώραφά του.
Ἀφορµὴ γιὰ τὸ νέο ἀνθελληνικὸ ξέσπασµά του κ. Μπουτάρη ἡ συµµετοχὴ Εὐζώνων στὴν παρέλαση γιὰ
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης. Ὡς
γν ωστὸν ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει ἀλλεργ ία σὲ κάθε τί ἑλληνικὸ καὶ ἀντέδρασε λέγοντας «Μὰ τί εἶναι αὐτὲς οἱ γελοιότητες;»! Μάλιστα κάνοντας καὶ τὸν … οἰκονόµο, εἶπε πὼς
τ ὰ λεφτὰ γιὰ τὴν συµµετοχὴ τῶν
Εὐζώνων – ποὺ ὅµως θὰ καλυφθοῦν
ἀπὸ χορηγοὺς – πρέπει νὰ πᾶνε ἀλλοῦ καὶ ὄχι σὲ τσολιάδες καὶ παρελάσεις. Ὅµως, ὁ κ. Μπουτάρης εἶναι
ἔνθερµος ὑποστηρικτὴς τῶν παρελάσεων τῶν ὁµοφυλοφίλων! Ἔτσι
µὲ τὴν ἄδεια τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε τὸ Σάββατο 23-6-2012 παρέλαση ἑκατοντά-

ΕΤΡΕΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ
Παραµονὲς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ
ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη µας γιόρταζε
τὸν πολιοῦχο Ἅγιο ∆ηµήτριο τ ὸ ν
Ἐλευθερωτή, ποὺ πρὶν 100 χρόνια
συνέβαλε καὶ βοήθησε νὰ εἰσέλθουν
στὴν πόλη καὶ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τοὺς τούρκους κατακτητὲς τὰ Νικηφόρα Ἑλληνικὰ στρατεύµατα µὲ τὸν ἔνδοξο στρατηλάτη
Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνο, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ παραχωρήσουν τὸ περιστύλιο τοῦ Ζαππείου στὴν τουρκικὴ Πρεσβεία τῆς
Ἀθήνας, προκειµένου νὰ φιλοξενήσει δεξίωση γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τῆς
Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας. Γιατί στὸν
ἑορτασµὸ τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας ἔτρεξαν νὰ παραβρεθοῦν καὶ
νὰ φωτογραφηθοῦν περιχαρεῖς µε-
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γαλοστελέχη ὅλων τῶν κοµµατικῶν
ἀποχρώσεων καὶ µεγαλοεπιχειρηµατίες. Φυσικὰ καὶ ἀγνοήθηκε τὸ ἱστορικὸ κτήριο καὶ ὁ ἐθνικὸς Εὐεργέτης, Ἠπειρώτης ἀγωνιστὴς τοῦ
1821 Εὐάγγελος Ζάππας, ποὺ ἐὰν
ζοῦσε, ὅλους αὐτοὺς θὰ τοὺς κυνηγοῦσε, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερήφανος γιὰ τὸ πὼς κατάντησαν κάποιοι τὴν περιουσία ποὺ
χάρισε στὴν Πατρίδα.

ταν χρηµατικὲς ἀµοιβές. Ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, προετοίµαζε τὴν
ἐπανάστασιν διὰ τῆς παιδείας τῶν
Ἑλλήνων. Οἱ Ἑβραῖοι ποὺ παρακολουθούσανε τὴν δράσι του, ποὺ ἵδρυε παντοῦ σχολεῖα ἀνησυχοῦσαν,
καὶ τὸν µισοῦσαν. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ
ἐπληρωθήκανε ἀπὸ τοὺς ἑβραίους
ἐθανάτωσαν τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Τὸ
ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐπιθυµοῦσαν τὸν
φόνο τοῦ Ἁγίου, φαίνεται καὶ ἀπὸ
τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὁ ὁποῖος ἀγανάκτησε ὅταν ἐπληροφορήθη ὅτι σκοτώσανε τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ καὶ ἔκτισε Ἐκκλησία εἰς τὴν
µνήµη του ἀκριβῶς ὅπου τὸν ἀπαγχονίσανε καὶ τὸν ρίξανε σ’ ἕνα ποτάµι µὲ µιὰ πέτρα δεµένη στὸ λαιµό,
ὅπως ἀργότερα κάνανε στὸν πατριάρχη Γρηγόριο Ἔ΄ (Ἀπὸ τὸ βιβλίο
ἂς µιλήσουµε γιὰ Ἑβραίους, σελὶς
131-135, τοῦ Κῶν/νου Πλεύρη)

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ἀνήµερα 28η Ὀκτωβρίου, ὁ πρώην
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης,
Μαρντοχάι Φριζῆς, ἀνέβασε ἕνα βίντεο στὸ κανάλι του στὸ Youtube
µὲ τὸν τίτλο «Ἀνθελληνισµὸς καὶ Ἑβραῖοι». Μεταφέρουµε ἐπὶ λέξει τὰ
λόγια τοῦ πρώην Ἀρχιραββίνου Θεσσαλονίκης ποὺ µεγάλωσε µὲ ἑλληνικὴ παιδεία στὴν Ἁγία Παρασκευὴ
Ἀττικῆς, ἀλλὰ σήµερα ζεῖ µονίµως
στὸ Ἰσραὴλ καὶ δηλώνει φανατικὸς
Σιωνιστής… ΡΑΒΒΙΝΟΣ Μ. ΦΡΙΖΗΣ:
«Μέσα στὸν Χριστιανικὸ κόσµο ὑπάρχουν φανερὰ Ἀντισηµίτες, ὅπως
ἦταν ὁ Ἀντισηµίτης Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπίσης, ὁ µεγάλος φονιὰς τῶν
Ἑβραίων καὶ κατὰ τὰ ἄλλα Ἥρωας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ὁ Κολοκοτρώνης ἔσφαξε χιλιάδες ἑβραίους ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐκχριστιάνισε µὲ τὴ
βία ἄλλους τόσους ἑβραίους δυστυχῶς…» Ἂς ἀπαντήσουµε τὸ ἱστορικῶς βεβαιότατον ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν
θέλανε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι
καὶ καταπολεµούσανε µὲ δόλια µεσα, κάθε ἀπόπειρα ἐπαναστάσεως.
Προσφιλής τους τακτικὴ ἦταν νὰ ἐπισηµαίνουν τοὺς ἐπαναστάτες καὶ
νὰ τοὺς προδίδουν στὶς τουρκικὲς
ἀρχές. Ἔτσι αὐξάνανε τὴν εὐγνωµοσύνη τῶν Τούρκων καὶ εἰσέπρατ-

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… κατασκευάσµατα. Καὶ τότε ὅλη ἡ
ἀνθρωπότητα θὰ γίνει «µία ποίµνη
µ’ ἕνα ποιµένα» τὸν Χριστό. Ναὶ
αὐτὸ θὰ γίνει. Εἶναι σίγουρο. Μὴν
ἀµφιβάλλετε καλοί µας µάγοι. Μὴν
ἐντυπωσιάζεστε ἀπὸ τὸ θόρυβο τῶν
ψευτοθεῶν. Ὁ ἄνθρωπος διψάει τὴν
ἀλήθεια, τὴ ζωή, τὴ χαρά. Ὅλα αὐτὰ τὰ δίνει ὁ Χριστός. Σὲ αὐτὸν θὰ
τὰ βρεῖ τελικά. Γιατί δὲν ὑπάρχουν
ἀλλοῦ πουθενά. Τὸ µόνο ποὺ θὰ
µπορούσατε νὰ µᾶς ὑπενθυµίσετε
ξανὰ καὶ νὰ µᾶς εὐχηθεῖτε, καλοί
µας µάγοι, εἶναι τοῦτο: Ἡ ζωή µας,
ἡ ζωὴ ὅλων τῶν χριστιανῶν νὰ γίνει
ἕνα λαµπερὸ ἀστέρι ποὺ θὰ ὁδηγήσει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντοµα
τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸ θεῖο Βρέφος. Εἶναι κρίµα νὰ ταλαιπωρεῖται
ὁ κόσµος µέσα στὸ χάος, ἐνῶ ὑπάρχει τὸ Φῶς.
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ἁγιότητός µας χρειαζόµαστε µεγάλη
ἐπιµονή. «Ὁ ἐπιµένων νικᾶ». Ἀρκεῖ
νὰ χρησιµοποιοῦµε τὴν ἐπιµονὴ σωστά, µὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ.

ΕΠΙΜΟΝΗ
Ὁ Τυφλὸς
τοῦ Εὐαγγελίου δὲ διέθετε µάτια. ∆ιέθετε κάτι πιὸ
µεγάλο. Ἐπιµονή. Μ’ αὐτὴ βρῆκε τὸ
φῶς του. Τὴν
ὥρα ποὺ ὅλοι
τὸν ἀπωθοῦσαν, ἀντὶ νὰ τὸν βοηθήσουν, αὐτὸς
ἐπέµενε καὶ κέρδισε. Ἂν δὲν ἐπέµενε, δὲν θὰ ἔφτανε στὸ φωτοδότη
Χριστό, ποὺ τὸν ἔκανε καλά. Κάθε
σοβαρὴ προσπάθεια χρειάζεται ἐπιµονή. Πόσοι ἄσηµοι, µὲ τὴν ἐπιµονή
τους δὲν ἔγιναν διάσηµοι; Ὁ ∆ηµοσθένης ἀπὸ τραυλός, ἔγινε δεινὸς
ρήτορας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὀλιγογράµµατος, µὲ τὴν ἐπιµονή του, ἔµαθε τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπ’ ἔξω, µόνο µὲ
τὴν ἀκοή του. Ἡ ἐπιµονὴ κάνει θαύµατα. Ἀποκαλύπτει δυνάµεις µεταµορφωτικές. Ὁ καθένας µας ἔχει µεσα του δυνάµεις, ποὺ µόνο µὲ τὴν ἐπίµονη καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ
µας κόσµου ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια κι’ ἀξιοποιοῦνται στὴ ζωή µας.
Ἡ ἐπιµονή, ὅµως, δὲν ἀνορθώνει µόνο, ἀλλὰ καὶ καταρρακώνει. Φωτίζει, ἀλλὰ καὶ σκοτίζει. Εἶναι ἀνάλογα µὲ τὸ πὼς θὰ τὴ χρησιµοποιήσει
ὁ ἄνθρωπος. Γιὰ τὸ καλὸ ἢ γιὰ τὸ
κακό. Ἡ ἐπιµονὴ τοῦ τυφλοῦ τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ ἔκανε καλό. Τὴ
χρησιµοποίησε σωστά. Στοὺς φαρισαίους ἔφερε ἀποτελέσµατα ἀντίθετα. Οἱ φαρισαῖοι ἐπέµειναν στὴν
πλάνη τους, γι’ αὐτὸ µόνοι τους δηµιούργησαν τὴν καταστροφή τους.
Κάθε µέρα ἔχουµε ἀνάγκη ἐπιµονῆς.
Ἀπὸ τὴν σωστὴ ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλµατός µας, ὡς τὴν κατάκτηση τῆς

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ∆ΙΩΚΤΕΣ
Ἡ ἀντίθεση τῶν ἀρχόντων πρὸς τὸν
Χριστὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ ποὺ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴ Γῆ.
Μόλις ἔµαθε ὁ Ἡρώδης τὴ γέννηση
τοῦ Χριστοῦ, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ γίνει
σφαγὴ τῶν νηπίων της περιοχῆς τῆς
Βηθλεέµ, γιὰ νὰ σφαγεῖ ἔτσι καὶ ὁ
Χριστός. Οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ θρησκευτικοί, δηλαδή, ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, καταδίωξαν τὸν Χριστὸ µεχρι θανάτου. Οἱ ∆ιοκλητιανοὶ καὶ
οἱ Νέρωνες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, συνεχίζουν µὲ λύσσα τὸν διωγµὸ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κρατοῦντες,
κατὰ κανόνα, ζοῦνε µέσα στὴ σαπίλα καὶ στὸ σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θίγονται,
γι’ αὐτὸ τὸν πολεµοῦν µὲ µανία. Στὸ
τέλος, ὅµως, νικιῶνται. Ὅλοι οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ «πρὸς κέντρα λακτίζουν». Ματαιοπονοῦν καὶ κατάστρέφονται. Ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι ἡ
λυδία λίθος, γιὰ νὰ κρίνονται οἱ
γνήσιοι ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κίβδηλους. Καὶ θὰ νικοῦν οἱ γνήσιοι. Ὅλοι θὰ κριθοῦµε ἀπὸ τὸν Χριστό.
Καὶ δὲ θὰ κριθοῦµε µόνο ἀπὸ τὰ
λόγια, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἔργα. Οἱ
φαρισαῖοι εἶχαν λόγια παχιά, ἀλλὰ
ἔργα κακά. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ προσέξουµε κι’ ἐµεῖς. Μήπως κάνουµε
τὸν Χριστιανό, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα εἴµαστε ἀντίχριστοι; Μήπως, παρασυρµένοι ἀπὸ ἀντιχρίστους ἄρχοντες, διώκουµε κι’ ἐµεῖς
τὸ θεῖο βρέφος. Τὸ θεῖο βρέφος δὲ
θὰ νικηθεῖ ποτέ. Ἐµεῖς θὰ ἡττηθοῦµε. Ἂς προσέξουµε. Ὄχι ἄλλοι
διῶκτες.
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ὁ ἐγγονός µου Ἀναστάσης,
4 ½ ἐτῶν, πρὶν 6 µῆνες, ξαφνικὰ διαγνώσθηκε ὅτι πάσχει ἀπὸ λευχαιµία
τύπου Β. Εἰσήχθη στὸ Ὀγκολογικὸ
Παίδων «ΕΛΠΙ∆Α» καὶ τὸ γεγονὸς
αὐτὸ συντάραξε ὅλη τὴν οἰκογένεια
καὶ µᾶς ἀποδιοργάνωσε ψυχικὰ καὶ
σωµατικά.
Ἐγώ, ἡ γιαγιὰ τοῦ παιδιοῦ
βρίσκοµαι τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ
ἀναπηρικὴ καρέκλα λόγω πολυοµυελίτιδος.
Ἀπὸ περίεργες κι’ ἀνεξήγητες συγκυρίες ἔφτασα γιὰ ὀλιγοήµερες διακοπὲς στὸ Μαραθώνα. Σχεδίαζα νὰ ταξιδέψω στὴ
Μυτιλήνη, νὰ προσκυνήσω καὶ νὰ προσευχηθῶ
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ.
Στὸ Μαραθώνα
ὅµως, πληροφορήθηκα
τὴν ὕπαρξη τῆς Μονῆς
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω
Σούλι. Τὴ ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012, ἀπὸ λανθασµένη πληροφόρηση,
ἔφτασα στὴ Μονὴ τὸ µεσηµέρι, λίγο πρὶν σταµατήσει τὸ ἐπισκεπτήριο. Ὡστόσο, ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µᾶς ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ µᾶς ὁδήγησε
στὴν ἐκκλησία. Ἐξήγησα στὸ µοναχὸ ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐπίσκεψής µου
δὲν ἦταν νὰ προσευχηθῶ γιὰ µενα
ποὺ εἶµαι στὴν καρέκλα, ἀλλὰ γιὰ
τὸν ἄρρωστο ἐγγονό µου. Ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µας διηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴ
θαυµαστὴ ἐµφάνισή του στὸν ἱερὸ
τόπο τῆς Μονῆς.
Προσευχήθηκα συντετριµµένη καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ θεραπεύσει τὸν ἐγγονό µου.
Τὸ ἴδιο ἀπόγευµα, µὲ εἰδοποίησαν ἡ

κόρη µου καὶ ὁ γιός µου ὅτι ὅλες οἱ
νέες ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν τὴν ἡµέρα
αὐτὴ (διότι γίνονταν νέες ἐξετάσεις
ποὺ καθόριζαν τὴν ἐξέλιξη τῆς ἑκάστοτε θεραπείας τοῦ παιδιοῦ) ἤσαν
καθαρές!! Αὐτὸ ἐγὼ τὸ ἀπέδωσα σὲ
θαῦµα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ Τὸν
εὐχαρίστησα κλαίγοντας ποὺ εἰσήκουσε τὴν προσευχή µου τὴν ἴδια
κιόλας µέρα!
Ἡ ἰατρικὴ παρακολούθηση
συνεχίζεται µέχρι σήµερα ἀπὸ τοὺς
γιατρούς, ὅπως πάντοτε σὲ τέτοιες
ἀσθένειες. Τὸ παιδὶ εἶναι καθαρό,
ζωηρό, µὲ διάθεση καὶ ξαναγύρισε
κοντὰ στὴν οἰκογένειά
του.
Μακάρι ὁ Θεὸς
νὰ χαρίζει ὑγεία σὲ ὅλα
τὰ παιδιὰ τοῦ κόσµου, µὲ
τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ , Νικολάου καὶ
Εἰρήνης καὶ ὅλων τῶν
Ἁγίων.
Θεανὼ Τ.
Ἀθήνα
30/10/2012
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν
ταξιδιωτικό µας σάκο, µικρὸ ἢ µεγάλο. Ἄλλοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά.
Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ
πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ∆ὲν
τὸν ἀνοίγουµε γιατί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τροµάξουµε. Εἶναι καιρὸς µὲ τὴν ἐξοµολόγηση νὰ ἀνοίξουµε τὸν σάκο µας
καὶ νὰ τὸν καθαρίσουµε.

2

ΣΙΒΥΛΛΕΣ
οἱ τοποθετήσεις τῶν πρώτων γραµµάτων τῶν στίχων τῆς προφητείας,
σχηµατίζουν τὴν ἀκροστιχίδα «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Στοὺς τελευταίους τρεῖς στίχους τοῦ χρησµοῦ ὁ
Ἀπόλλων καὶ ἡ ἱέρειά του Σίβυλλα
Ἐρυθραία ὁµολογοῦν: «Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τώρα προαναφέρθηκε σὲ ἀκροστιχίδα, εἶναι ὁ δικός µας Θεός,
Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, αὐτὸς ὁ
ὁποῖος ὑπέφερε πρὸς χάριν µας»,
κάτι τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µία ξεκάθαρη ὁµολογία τῆς προφήτισσας, καὶ
κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Ἀπόλλωνος, πρὸς
τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ο
Μ. Κωνσταντῖνος µὲ τὸν πιὸ κατηγορηµατικὸ τρόπο ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόµενο πλαστογράφησής της προφητείας, ἀναφέροντας πὼς ἕναν αἰώνα
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ἱστορικὸς Κικέρων εἶχε ἤδη µεταφράσει τὴν προφητεία τῆς Ἐρυθραίας
στὴν λατινικὴ γλώσσα καὶ τὴν εἶχε
ἐντάξει στὰ συγγράµµατά του! Ὁ
Εὐσέβιος Καισαρείας προσθέτει ὅτι
καὶ ὁ Βιργίλιος (Ρωµαῖος ποιητής, 1ος
π.Χ. αἰώνας) τὴν ἀναφέρει.
- Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἀντιπαρατιθέµενη µὲ τὸν ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς 50
ρήτορες ποὺ ἐτάχθησαν νὰ τὴν καταπείσουν νὰ µὴν τιµᾶ τὸν Χριστὸ
ὡς Θεό, τοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς: «Γιὰ νὰ σοῦ
ἀποδείξω τὰ σχετικὰ µὲ αὐτὸν (τὸν
Χριστό) µὲ τὴ βοήθεια τῶν δικῶν
σου, διότι ἔτσι ἡ ἀπόδειξή µου θὰ
εἶναι ἀπολύτως ἔγκυρη, πρόσεξε τί
ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα, ἡ πιὸ σοφὴ
ἀπ’ ὅλες τὶς γυναῖκες, ἡ Σίβυλλα,
διὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννησή του,
γιὰ τὴν πρόνοιά του γιὰ ἐµᾶς καὶ
γιὰ τὴν ἀµέτρητη φροντίδα του. Ἂς
ἀκούσουµε τὰ ἴδια της τὰ λόγια: “Ύστερα ἀπὸ πολὺ καιρὸ θὰ φθάσει

Μὲ τὸ ὄνοµα αὐτὸ στὴν ἀρχαιότητα
ἐννοοῦσαν ὁρισµένες γυναῖκες µὲ µεγάλη προφητικὴ δύναµη. Ὁ κόσµος
πίστευε ὅτι τὰ λόγια τους ἀποτελοῦσαν τὴ φωνὴ τοῦ θεοῦ. (Σίβυλλα =
Θεοβούλη ("θεός" (σιός) + "βουλή"
(βόλλα)). Οἱ Σίβυλλες ἀναγνωρίστηκαν ἀπὸ ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου ὡς προφήτισσες
τοῦ Χριστοῦ καὶ κατέλαβαν µία θέση ἀνάλογη µὲ αὐτὴ τῶν Προφητῶν
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἅγιος Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος, o Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος
Θεόφιλος Ἀντιοχείας, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ὁ Ἅγιος Νικόδηµος Ἁγιορείτης, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος κ.ἄ. ἀποδέχθηκαν τὴ θεοπνευστία τῶν Σιβυλλῶν καὶ συγκεκριµένα τῆς Ἑλληνίδας
Σίβυλλας, τῆς Σίβυλλας Ἐρυθραίας.
Ἰδοὺ µερικὲς µαρτυρίες τους…
- Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος
σὲ διασωθὲν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κλήµη
Ἀλεξανδρέα κήρυγµά του λέγει: «Λάβετε καὶ τὶς Ἑλληνικὲς βίβλους.
Γνωρίσατε καλὰ τὴν Σίβυλλα, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τὸν Ἕνα Θεὸ
καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν στὸ µέλλον» (Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Στρωµατεῖς, βιβλ. 6, κέφ. 5, 4)
- Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ
καταγράφει ὅτι ἡ Σίβυλλα ἡ Ἐρυθραία γεννήθηκε τὴν ἕκτη γενεὰ µετὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ Νῶε, ὄντας
ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλωνος, παρόµοιας ἀξίας µὲ ἐκεῖνον, ἀποδέχεται ὅτι ἡ µάντις «ἐπληρώθη ἀπὸ θεία ἔµπνευση»,
προφητεύοντας τὴν Ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς. Στὴ συνέχεια παραθέτει ὁλόκληρη τὴν προφητεία τῆς Ἐρυθραίας περὶ τῆς ∆ευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. ὅπου
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κάποιος εἰς αὐτὴν τὴν πολυδιηρεµένη γῆ καὶ θὰ γεννηθεῖ µὲ σάρκα ἀµόλυντη. Μὲ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς Θεότητα θὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ φθορὰ τῶν ἀνιάτων παθῶν.
Καὶ θὰ τὸν φθονήσει ἄπιστος λαὸς
καὶ θὰ κρεµασθεῖ ὑψηλὰ ὡς κατάδικος εἰς θάνατον. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ
ὑποφέρει µὲ πραότητα.” Πρόσεξε
καὶ τὸν ἀληθινὸ µάντη Ἀπόλλωνα,
ποὺ ἔχει ξεχάσει τὴ συνηθισµένη του
ἀσάφεια καὶ τὰ ἀµφιλεγόµενά του
καὶ φανερώνει γυµνὴ τὴν ἀλήθεια χωρὶς τὴν δική του βούληση. Λέγει αὐτός: “Ένας οὐράνιος µὲ πιέζει ἰσχυρά, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς τριλαµπές.
Αὐτὸς εἶναι ὁ παθῶν Θεός, χωρὶς νὰ
πάθει τίποτε ἡ θεότητά του, διότι
εἶναι συγχρόνως θνητὸς καὶ ἀθάνατος. Αὐτὸς εἶναι συγχρόνως θεὸς
καὶ ἄνθρωπος, ὅλα ὑποφέρων ἀπὸ
τοὺς θνητούς, δηλαδὴ τὸν σταυρό,
τὴν ὕβρη, τὴν ταφή. Αὐτὸς κάποτε
ἀπὸ τὰ µάτια τοῦ ἔχυσε δάκρυα θερµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ ἤθελε
δύναµη θεϊκή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ
δικός µου Θεός, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώθη εἰς τὸ ξύλον, ὁ ὁποῖος ἐξέπνευσε,
ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ τάφου ἀνῆλθε εἰς
τὸν οὐρανόν." Αὐτὰ διηγεῖται ὁ Ἀπόλλων ὁ θεός σου». (Μαρτυρολόγιον Σινά, Γ΄ Μαρτύριο, 11, σ. 115).

(αρ. φυλλ. 43)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Οἱ µάγοι ἔψαξαν καὶ βρῆκαν τὸν
µὲ φρίκη τὸν ὀρθολογισµὸ καὶ τὸν
Χριστό, ἐκεῖ ὅµως ποὺ δὲν τὸν περίὑλισµὸ νὰ ἐπικρατεῖ. Καὶ θὰ ξανάµεναν. Στὴ Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας.
λεγαν: Τέλος πάντων «ποῦ ἐστὶν ὁ
Ρωτοῦσαν νὰ Τὸν βροῦν στὰ Ἱεροτεχθεῖς Βασιλεύς;» Ποῦ βρίσκεται ὁ
Χριστὸς τὸν 21ο αἰώνα; Ἔφυγε ἀπὸ
σόλυµα. Ἴσως ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶτὴ Γῆ; Ὄχι καλοί µας µάγοι, δὲν ἔχε γεννηθεῖ. Τὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ἡ
φυγε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. «Εἶναι
πόλη τῶν προφητειῶν καὶ τῶν µεµεθ’ ἡµῶν πάσας τᾶς ἡµέρας τῆς ζωγάλων θρησκευτικῶν παραδόσεων.
ῆς ἡµῶν». Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν
Ὁ Χριστός, ὅµως, ὅπως εἶχε προφητευτεῖ ἑκατοντάδες χρόνια πρίν,
τὸ ὑποπτεύεστε. Ἐκεῖ ποὺ δὲν κάνει
γεννήθηκε στὴ Βηθλεέµ. Καὶ τώρα
θόρυβο καὶ δὲ φαντάζει, ὅπως τὰ
κοσµικὰ γεγοἔρχεται ἕνα φυσινότα. Εἶναι στὶς
κὸ ἐρώτ ηµα. Ἂν
καρδιὲς ποὺ ἀγαἔρχονταν σήµερα
πᾶνε µέχρι θυσίοἱ µάγοι κι’ ἀναας. Εἶναι στοὺς
ζητοῦσαν πάλι τὸν
πεινασµένους καὶ
Χριστὸ ποῦ θὰ τὸν
διψασµένους γιὰ
ἔβρισκαν; ∆ύσκοδικαιοσύνη κι’ ελο τὸ ἐρώτηµα. Οἱ
λευθερία. Εἶναι
µάγοι καὶ πάλι θὰ
στὶς συνειδήσεις
δυσκολεύονταν
ποὺ προβληµατίπολύ. Ἴσως πιὸ
πολὺ σήµερα. Θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν
ζονται γιὰ τὴν ὕπαρξή τους καὶ τὴν
πολλὲς καὶ µακρὲς περιοδεῖες. Πιθαἀποστολή τους. Εἶναι στὰ µυαλὰ
νὸ καὶ ν’ ἀπογοητεύονταν στὸ τέποὺ δὲν «λογικεύονται». Εἶναι σὲ
λος. Θὰ περιόδευαν τὴν ἀχανῆ Ἀσία
τόπους καὶ χώρους ἀπίθανους. Εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν διώκεται. Εἶναι
καὶ θὰ ’βρισκαν τὸ Βούδα καὶ τὴ
ἐκεῖ ποὺ δὲ φαίνεται. Παντοῦ εἶναι
λατρεία τοῦ Λάο-Τσέ, τοῦ Κοµφουὁ Χριστὸς καὶ διευθύνει τὸν κόσµο.
κίου καὶ τοῦ Μάο. Θὰ περιόδευαν
Καὶ µάλιστα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ποὺ
τὴν Ἀφρικὴ καὶ θὰ ’βρισκαν κάποιον Ζωροάστρη καὶ κάποιον Μωάὅλα τὰ ψεύτικα, ὅλα τὰ εἴδωλα καὶ
µεθ κι’ ἐκεῖ. Κι’ ὅταν ἔφταναν στὴν
τὰ ὑποκατάστατα θὰ καταρρεύΕὐρώπη, ἀφοῦ θὰ ’χαν περάσει ἀπ’
σουν, ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀνθρώπιὅλη τὴν Ἀµερική, θὰ διαπίστωναν
να … (Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)

12

1

ΝΗΣΤΕΙΑ
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἕως τὶς 24 ∆εκεµβρίου. ∆ὲν
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα.
Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπεται µέχρι τὶς 17 ∆εκεµβρίου. Τὴν
Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν
τρῶµε οὔτε λάδι.
Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
θὰ τελεσθῆ
7.30 – 10.30 π.µ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

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

