
κάποιος εἰς αὐτὴν τὴν πολυδιηρεµέ-
νη γῆ καὶ θὰ γεννηθεῖ µὲ σάρκα ἀµό-
λυντη. Μὲ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς Θε-
ότητα θὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀ-
πὸ τὴ φθορὰ τῶν ἀνιάτων παθῶν. 
Καὶ θὰ τὸν φθονήσει ἄπιστος λαὸς 
καὶ θὰ κρεµασθεῖ ὑψηλὰ ὡς κατάδι-
κος 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 χω-
ρὶς τὴν δική του βούληση. Λέγει αὐ-
τός: “Ένας οὐράνιος µὲ πιέζει ἰσχυ-
ρά, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς τριλαµπές. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ παθῶν Θεός, χωρὶς νὰ 
πάθει τίποτε ἡ θεότητά του, διότι 
εἶναι συγχρόνως θνητὸς καὶ ἀθάνα-
τος. 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 θε-
ρµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε 
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ 
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τὴν ὕβρη, τὴν ταφή. Αὐτὸς κάποτε 
ἀπὸ τὰ µάτια τοῦ ἔχυσε δάκρυα θε-
ρµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε 
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ ἤθελε 
δύναµη θεϊκή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
δικός µου Θεός, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώ-
θη εἰς τὸ ξύλον, ὁ ὁποῖος ἐξέπνευσε, 
ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ τάφου ἀνῆλθε εἰς 
τὸν οὐρανόν." Αὐτὰ διηγεῖται ὁ Ἀ-
πόλλων ὁ θεός σου». (Μαρτυρολό-
γιον Σινά, Γ΄ Μαρτύριο, 11, σ. 115). 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρ

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π

Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστου-
γέννων ἕως τὶς 24 ∆εκεµβρίου. ∆ὲν
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέ-
πεται 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  
ΧΡ Ι ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

 

θ ὰ  τ ε λ ε σ θ ῆ  
 

7 .30 – 10.30 π .µ .  

 
 

 

 
 

 

ηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. 

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

      
 (αρ. φυλλ. 43)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                   ∆ ε κ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 2  
       

ΠΟ Υ  Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι  Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  
 

Οἱ µάγοι ἔψαξαν καὶ βρῆκαν τὸν 
Χριστό, ἐκεῖ ὅµως ποὺ δὲν τὸν περί-
µεναν. Στὴ Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας. 
Ρωτοῦσαν νὰ Τὸν βροῦν στὰ Ἱερο-
σόλυµα. Ἴσως ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶ-
χε γεννηθεῖ. Τὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ἡ 
πόλη τῶν προφητειῶν καὶ τῶν µε-
γάλων θρησκευτικῶν παραδόσεων. 
Ὁ Χριστός, ὅµως, ὅπως εἶχε προφη-
τευτεῖ ἑκατοντάδες χρόνια πρίν, 
γεννήθηκε στὴ Βηθλεέµ. Καὶ τώρα 
ἔρχεται ἕνα φυσι-
κὸ ἐρώτ Ἂν 
ἔρχονταν ερα 
οἱ µάγοι κι’ ἀνα-
ζητοῦσαν πάλι τὸν 
Χριστὸ ποῦ θὰ τὸν 
ἔβρισκαν; ∆ύσκο-
λο τὸ ἐρώτηµα. Οἱ 
µάγοι καὶ πάλι θὰ 
δυσκολεύονταν  
πολύ. Ἴσως πιὸ 
πολὺ σήµερα. Θὰ ἔ
πολλὲς καὶ µακρὲς περιοδεῖες. Πιθα-
νὸ καὶ ν’ ἀπογοητεύονταν στὸ τέ-
λος. Θὰ περιόδευαν τὴν ἀχανῆ Ἀσία 
καὶ θὰ ’βρισκαν τὸ Βούδα καὶ τὴ 
λατρεία τοῦ Λάο-Τσέ, τοῦ Κοµφου-
κίου καὶ τοῦ Μάο. Θὰ περιόδευαν 
τὴν Ἀφρικὴ καὶ θὰ ’βρισκαν κάποι-
ον Ζωροάστρη καὶ κάποιον Μωά-
µεθ κι’ ἐκεῖ. Κι’ ὅταν ἔφταναν στὴν 
Εὐρώπη, ἀφοῦ θὰ ’χαν περάσει ἀπ’ 
ὅλη τὴν Ἀµερική, θὰ διαπίστωναν 

µὲ φρίκη τὸν ὀρθολογισµὸ καὶ τὸν 
ὑλισµὸ νὰ ἐπικρατεῖ. Καὶ θὰ ξανά-
λεγαν: Τέλος πάντων «ποῦ ἐστὶν ὁ 
τεχθεῖς Βασιλεύς;» Ποῦ βρίσκεται ὁ 
Χριστὸς τὸν 21ο αἰώνα; Ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ Γῆ; Ὄχι καλοί µας µάγοι, δὲν ἔ-
φυγε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. «Εἶναι 
µεθ’ ἡµῶν πάσας τᾶς ἡµέρας τῆς ζω-
ῆς ἡµῶν». Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν 
τὸ ὑποπτεύεστε. Ἐκεῖ ποὺ δὲν κάνει 
θόρυβο καὶ δὲ φαντάζει, ὅπως τὰ 

κοσµ ικὰ  γεγο -
νότα. Εἶναι στὶς 
καρδιὲ ποὺ ἀγα-
πᾶνε µέχρι θυσί-
ας .  Εἶναι στοὺς 
πεινασµένους καὶ 
διψασµένους γιὰ 
δικαιοσύνη κι’ ε-
λευθερία . Εἶναι 
στὶς συνειδήσεις 
ποὺ προβληµατί-
αρξή τους καὶ τὴν 

ἀποστολή τους. Εἶναι στὰ µυαλὰ 
ποὺ δὲν «λογικεύονται». Εἶναι σὲ 
τόπους καὶ χώρους ἀπίθανους. Εἶ-
ναι ἐκεῖ ποὺ δὲν διώκεται. Εἶναι 
ἐκεῖ ποὺ δὲ φαίνεται. Παντοῦ εἶναι 
ὁ Χριστὸς καὶ διευθύνει τὸν κόσµο. 
Καὶ µάλιστα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ποὺ 
ὅλα τὰ ψεύτικα, ὅλα τὰ εἴδωλα καὶ 
τὰ ὑποκατάστατα θὰ καταρρεύ-
σουν, ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀνθρώπι-
να … (Συνέχεια στὴν 10

ηµα. 
σήµ
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

Ὁ ἐγγονός µου Ἀναστάσης, 
4 ½ ἐτῶν, πρὶν 6 µῆνες, ξαφνικὰ δια-
γνώσθηκε 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 πολυοµυ-
ελίτιδος.  

Ἀπὸ περίεργες κι’ ἀνεξήγη-
τες συγκυρίες ἔφτασα γιὰ ὀλιγοήµε-
ρες διακοπὲς στὸ Μαραθώνα. Σχεδί-
αζα  νὰ  ταξιδέψω  στὴ  
Μυτιλήνη, νὰ προσκυνή-
σω καὶ νὰ προσευχηθῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ.  

Στὸ Μαραθώνα 
ὅµως, πληροφορήθηκα 
τὴν ὕπαρξη τῆς Μονῆς 
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω 
Σούλι. Τὴ ∆ευτέρα 24 Σε-
πτεµβρίου 2012, ἀπὸ λαν-
θασµένη πληροφόρηση, 
ἔφτασα στὴ Μονὴ τὸ µε-
σηµέρι, λίγο πρὶν σταµα-
τήσει τὸ ἐπισκεπτήριο. Ὡ-
στόσο, ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µᾶς ἄ-
νοιξε τὴν πόρτα καὶ µᾶς ὁδήγησε 
στὴν ἐκκλησία. Ἐξήγησα στὸ µονα-
χὸ ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐπίσκεψής µου 
δὲν ἦταν νὰ προσευχηθῶ γιὰ µενα 
ποὺ εἶµαι στὴν καρέκλα, ἀλλὰ γιὰ 
τὸν ἄρρωστο ἐγγονό µου. Ὁ µονα-
χὸς Εἰρηναῖος µας διηγήθηκε τὴν ἱ-
στορία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴ 
θαυµαστὴ ἐµφάνισή του στὸν ἱερὸ 
τόπο τῆς Μονῆς.  

Προσευχήθηκα συντετριµµέ-
νη καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ 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 ἑκά-
στοτε θεραπείας τοῦ παιδιοῦ) ἤσαν 
καθαρές!! Αὐτὸ ἐγὼ τὸ ἀπέδωσα σὲ 
θαῦµα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ Τὸν 
εὐχαρίστησα κλαίγοντας ποὺ εἰσή-
κουσε 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 µε-
γάλο. Ἄλλοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλα-
φρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά. 
Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ 
πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶ-
µε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ∆ὲν 
τὸν ἀνοίγουµε γιατί φοβόµαστε µή-
πως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τρο-
µάξουµε. Εἶναι καιρὸς µὲ τὴν ἐξοµο-
λόγηση νὰ ἀνοίξουµε τὸν σάκο µας 
καὶ νὰ τὸν καθαρίσουµε. 

 

Σ Ι Β Υ Λ Λ Ε Σ  
 

Μὲ τὸ ὄνοµα αὐτὸ στὴν ἀρχαιότητα 
ἐννοοῦσαν ὁρισµένες γυναῖκες µὲ µε-
γάλη προφητικὴ δύναµη. Ὁ κόσµος 
πίστευε ὅτι τὰ λόγια τους ἀποτελοῦ-
σαν τὴ φωνὴ τοῦ θεοῦ. (Σίβυλλα = 
Θεοβούλη ("θεός" (σιός) + "βουλή" 
(βόλλα)). Οἱ Σίβυλλες ἀναγνωρίστη-
καν ἀπὸ ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ χρι-
στιανικοῦ κόσµου ὡς προφήτισσες 
τοῦ Χριστοῦ καὶ κατέλαβαν µία θέ-
ση ἀνάλογη µὲ αὐτὴ τῶν Προφητῶν 
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος, ὁ Ἅγιος Κλήµης ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος, ὁ Ἅγι-
ος Αὐγουστίνος, o Μέγας Κωνστα-
ντῖνος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος 
Θεόφιλος Ἀντιοχείας, ἡ Ἁγία Αἰκα-
τερίνη, ὁ Ἅγιος Νικόδηµος Ἁγιορεί-
της, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος κ.ἄ. ἀπο-
δέχθηκαν τὴ θεοπνευστία τῶν Σιβυλ-
λῶν 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: «Λά-
βετε καὶ τὶς Ἑλληνικὲς βίβλους. 
Γνωρίσατε καλὰ τὴν Σίβυλλα, ἡ ὁ-
ποία ἀποκαλύπτει τὸν Ἕνα Θεὸ 
καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν στὸ µέλ-
λον» (Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Στρω-
µατεῖς, βιβλ. 6, κέφ. 5, 4) 
 - Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ 
καταγράφει ὅτι ἡ Σίβυλλα ἡ Ἐρυ-
θραία γεννήθηκε τὴν ἕκτη γενεὰ µε-
τὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ Νῶε, ὄντας 
ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλωνος, παρόµοιας ἀ-
ξίας µὲ ἐκεῖνον, ἀποδέχεται ὅτι ἡ µά-
ντις «ἐπληρώθη ἀπὸ θεία ἔµπνευση», 
προφητεύοντας τὴν Ἔλευση τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς. Στὴ συνέ-
χεια παραθέτει ὁλόκληρη τὴν προ-
φητεία τῆς Ἐρυθραίας περὶ τῆς ∆ευ-
τέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. ὅπου 

οἱ τοποθετήσεις τῶν πρώτων γραµ-
µάτων τῶν στίχων τῆς προφητείας, 
σχηµατίζουν τὴν ἀκροστιχίδα «ΙΗ-
ΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Στοὺς τελευ-
ταίους τρεῖς στίχους τοῦ χρησµοῦ ὁ 
Ἀπόλλων καὶ ἡ ἱέρειά του Σίβυλλα 
Ἐρυθραία ὁµολογοῦν: «Αὐτὸς ὁ ὁ-
ποῖος τώρα προαναφέρθηκε σὲ ἀ-
κροστιχίδα, εἶναι ὁ δικός µας Θεός, 
Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, αὐτὸς ὁ 
ὁποῖος ὑπέφερε πρὸς χάριν µας», 
κάτι τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µία ξεκάθα-
ρη ὁµολογία τῆς προφήτισσας, καὶ 
κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Ἀπόλλωνος, πρὸς 
τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ο 
Μ.  Κωνσταντῖνος µὲ τὸν πιὸ κατηγο-
ρηµατικὸ τρόπο ἀποκλείει τὸ ἐνδε-
χόµενο πλαστογράφησής της προφη-
τείας, ἀναφέροντας πὼς ἕναν αἰώνα 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ἱστορικὸς Κικέρων εἶχε ἤδη µεταφρά-
σει 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, ἀντιπαρατι-
θέµενη µὲ τὸν ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς 50 
ρήτορες ποὺ ἐτάχθησαν νὰ τὴν κα-
ταπείσουν 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: “Ύ-
στερα ἀπὸ πολὺ καιρὸ θὰ φθάσει 
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γαλοστελέχη ὅλων τῶν κοµµατικῶν 
ἀ -

 

Μεταφέρουµε ἐπὶ λέξει τὰ 
λόγια  Θε-

Ἅγιο Κοσµᾶ. Τὸ 
ὅτι οἱ αν τὸν 

… κ  ἡ 
ἀνθρ µνη 

ποχρώσεων καὶ µεγαλοεπιχειρηµα
τίες. Φυσικὰ καὶ ἀγνοήθηκε τὸ ἱ-
στορικὸ κτήριο καὶ ὁ ἐθνικὸς Εὐ-
εργέτης, Ἠπειρώτης ἀγωνιστὴς τοῦ 
1821 Εὐάγγελος Ζάππας, ποὺ ἐὰν 
ζοῦσε, ὅλους αὐτοὺς θὰ τοὺς κυνη-
γοῦσε, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἦταν καθό-
λου ὑπερήφανος γιὰ τὸ πὼς κατά-
ντησαν κάποιοι τὴν περιουσία ποὺ 
χάρισε στὴν Πατρίδα. 
 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
 

Ἀνήµερα 28η Ὀκτωβρίου, ὁ πρώην 
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης, 
Μαρντοχάι Φριζῆς, ἀνέβασε ἕνα βί-
ντεο στὸ κανάλι του στὸ Youtube
µὲ τὸν τίτλο «Ἀνθελληνισµὸς καὶ Ἑ-
βραῖοι». 

 τοῦ πρώην Ἀρχιραββίνου
σσαλονίκης ποὺ µεγάλωσε µὲ ἑλλη-
νικὴ παιδεία στὴν Ἁγία Παρασκευὴ 
Ἀττικῆς, ἀλλὰ σήµερα ζεῖ µονίµως 
στὸ Ἰσραὴλ καὶ δηλώνει φανατικὸς 
Σιωνιστής… ΡΑΒΒΙΝΟΣ Μ. ΦΡΙΖΗΣ: 
«Μέσα στὸν Χριστιανικὸ κόσµο ὑ-
πάρχουν φανερὰ Ἀντισηµίτες, ὅπως 
ἦταν ὁ Ἀντισηµίτης Κοσµᾶς ὁ Αἰτω-
λός. Ἐπίσης, ὁ µεγάλος φονιὰς τῶν 
Ἑβραίων καὶ κατὰ τὰ ἄλλα Ἥρωας 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης. Ὁ Κολοκο-
τρώνης ἔσφαξε χιλιάδες ἑβραίους ἰ-
διαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πελο-
ποννήσου καὶ ἐκχριστιάνισε µὲ τὴ 
βία ἄλλους τόσους ἑβραίους δυστυ-
χῶς…» Ἂς ἀπαντήσουµε τὸ ἱστορι-
κῶς βεβαιότατον ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν 
θέλανε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι 
καὶ καταπολεµούσανε µὲ δόλια µε-
σα, κάθε ἀπόπειρα ἐπαναστάσεως. 
Προσφιλής τους τακτικὴ ἦταν νὰ ἐ-
πισηµαίνουν τοὺς ἐπαναστάτες καὶ 
νὰ τοὺς προδίδουν στὶς τουρκικὲς 
ἀρχές. Ἔτσι αὐξάνανε τὴν εὐγνω-
µοσύνη τῶν Τούρκων καὶ εἰσέπρατ-

ταν χρηµατικὲς ἀµοιβές. Ὁ Ἅγιος 
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, προετοίµαζε τὴν 
ἐπανάστασιν διὰ τῆς παιδείας τῶν 
Ἑλλήνων. Οἱ Ἑβραῖοι ποὺ παρακο-
λουθούσανε τὴν δράσι του, ποὺ ἵ-
δρυε παντοῦ σχολεῖα ἀνησυχοῦσαν, 
καὶ τὸν µισοῦσαν. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ 
ἐπληρωθήκανε ἀπὸ τοὺς ἑβραίους 
ἐθανάτωσαν τὸν 

Τοῦρκοι δὲν ἐπιθυµοῦσ
φόνο τοῦ Ἁγίου, φαίνεται καὶ ἀπὸ 
τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὁ ὁ-
ποῖος ἀγανάκτησε ὅταν ἐπληροφο-
ρήθη ὅτι σκοτώσανε τὸν Ἅγιο Κο-
σµᾶ καὶ ἔκτισε Ἐκκλησία εἰς τὴν 
µνήµη του ἀκριβῶς ὅπου τὸν ἀπαγ-
χονίσανε καὶ τὸν ρίξανε σ’ ἕνα πο-
τάµι µὲ µιὰ πέτρα δεµένη στὸ λαιµό, 
ὅπως ἀργότερα κάνανε στὸν πατρι-
άρχη Γρηγόριο Ἔ΄ (Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
ἂς µιλήσουµε γιὰ Ἑβραίους, σελὶς 
131-135, τοῦ Κῶν/νου Πλεύρη) 
 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

ατασκευάσµατα. Καὶ τότε ὅλη
ωπότητα θὰ γίνει «µία ποί

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 αὐ-
τὰ 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 ὁδηγή-
σει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντοµα 
τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸ θεῖο Βρέ-
φος. Εἶναι κρίµα νὰ ταλαιπωρεῖται 
ὁ κόσµος µέσα στὸ χάος, ἐνῶ ὑπάρ-
χει τὸ Φῶς. 

 

Ε Π Ι Μ Ο Ν Η  
 

Ὁ  Τυφλὸ ς  
τοῦ Εὐαγγε-
λίου δὲ διέθε-
τε µάτια. ∆ιέ-
θετε κάτι πιὸ 
µεγάλο. Ἐπι-
µονή. Μ’ αὐ-
τὴ βρῆκε τὸ 
φῶς του. Τὴν 
ὥρα ποὺ ὅλοι 
τὸν ἀπωθοῦ-

σαν, ἀντὶ νὰ τὸν βοηθήσουν, αὐτὸς 
ἐπέµενε καὶ κέρδισε. Ἂν δὲν ἐπέµε-
νε, δὲν θὰ ἔφτανε στὸ φωτοδότη 
Χριστό, ποὺ τὸν ἔκανε καλά. Κάθε 
σοβαρὴ προσπάθεια χρειάζεται ἐπι-
µονή. Πόσοι ἄσηµοι, µὲ τὴν ἐπιµονή 
τους δὲν ἔγιναν διάσηµοι; Ὁ ∆ηµο-
σθένης ἀπὸ τραυλός, ἔγινε δεινὸς 
ρήτορας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὀλιγο-
γράµµατος, µὲ τὴν ἐπιµονή του, ἔµα-
θε τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπ’ ἔξω, µόνο µὲ 
τὴν ἀκοή του. Ἡ ἐπιµονὴ κάνει θαύ-
µατα. Ἀποκαλύπτει δυνάµεις µετα-
µορφωτικές. Ὁ καθένας µας ἔχει µε-
σα του δυνάµεις, ποὺ µόνο µὲ τὴν ἐ-
πίµονη καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ 
µας κόσµου ἔρχονται στὴν ἐπιφά-
νεια κι’ ἀξιοποιοῦνται στὴ ζωή µας. 
Ἡ ἐπιµονή, ὅµως, δὲν ἀνορθώνει µό-
νο, ἀλλὰ καὶ καταρρακώνει. Φωτί-
ζει, ἀλλὰ καὶ σκοτίζει. Εἶναι ἀνάλο-
γα 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 φαρι-
σαίους ἔφερε ἀποτελέσµατα ἀντίθε-
τα. Οἱ φαρισαῖοι ἐπέµειναν στὴν 
πλάνη τους, γι’ αὐτὸ µόνοι τους δη-
µιούργησαν τὴν καταστροφή τους. 
Κάθε µέρα ἔχουµε ἀνάγκη ἐπιµονῆς. 
Ἀπὸ τὴν σωστὴ ἄσκηση τοῦ ἐπαγ-
γέλµατός µας, ὡς τὴν κατάκτηση τῆς 

ἁγιότητός µας χρειαζόµαστε µεγάλη 
ἐπιµονή. «Ὁ ἐπιµένων νικᾶ». Ἀρκεῖ 
νὰ χρησιµοποιοῦµε τὴν ἐπιµονὴ σω-
στά, µὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ. 
 

ΟΧΙ  ΑΛΛΟΙ  ∆ΙΩΚΤΕΣ  

Ἡ τὸν 
 

ἀντίθεση τῶν ἀρχόντων πρὸς 
Χριστὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στι-
γµὴ 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 γραµµα-
τεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ θρησκευτι-
κοί, δηλαδή, ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς ἐ-
κείνης, καταδίωξαν τὸν Χριστὸ µε-
χρι θανάτου. Οἱ ∆ιοκλητιανοὶ καὶ 
οἱ Νέρωνες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, συ-
νεχίζουν µὲ λύσσα τὸν διωγµὸ ἐνα-
ντίον τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κρατοῦντες, 
κατὰ κανόνα, ζοῦνε µέσα στὴ σαπί-
λα καὶ στὸ σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται 
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θίγονται, 
γι’ αὐτὸ τὸν πολεµοῦν µὲ µανία. Στὸ 
τέλος, ὅµως, νικιῶνται. Ὅλοι οἱ ἐχ-
θροὶ τοῦ Χριστοῦ «πρὸς κέντρα λα-
κτίζουν». Ματαιοπονοῦν καὶ κατά-
στρέφονται. Ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι ἡ 
λυδία λίθος, γιὰ νὰ κρίνονται οἱ 
γνήσιοι ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κίβδη-
λους. Καὶ θὰ νικοῦν οἱ γνήσιοι. Ὅ-
λοι 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 προ-
σέξουµε κι’ ἐµεῖς. Μήπως κάνουµε 
τὸν Χριστιανό, ἐνῶ στὴν πραγµατι-
κότητα εἴµαστε ἀντίχριστοι; Μή-
πως, παρασυρµένοι ἀπὸ ἀντιχρί-
στους ἄρχοντες, διώκουµε κι’ ἐµεῖς 
τὸ θεῖο βρέφος. Τὸ θεῖο βρέφος δὲ 
θὰ νικηθεῖ ποτέ . Ἐµεῖς θὰ ἡττη-
θοῦµε. Ἂς προσέξουµε. Ὄχι ἄλλοι 
διῶκτες. 
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Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Η  
 

- Μὲ ὑποµονὴ καὶ προσοχὴ νὰ δε-
χεσαι τὶς παρατηρήσεις τῶν ἄλ-
λων. 

- Σὲ ξέχασαν; ∆ὲν πειράζει. 
- Σὲ ἀδίκησαν; Ξέχασε τό. 
- Σὲ περιφρόνησαν; Νὰ χαίρεσαι. 
- Σὲ κατηγοροῦν; Μὴν ἀπαντᾶς. 
- Σὲ βρίζουν; Σιώπα προσευχόµε-

νος. 
- Θυµώνουν µαζί σου; Μεῖνε ἤρε-

µος. 
- Σὲ κακολογοῦν; Μὴν ἀντιµάχε-

σαι. 
- Σὲ συκοφαντοῦν καὶ σὲ

νεύονται; Νὰ µακροθυµ
- Τὰ παιδιά σου δὲν ἀκοῦνε

συµβουλές σου; Πέσε στὰ
τα. 

- Ὑπάρχει ταραχὴ καὶ ἐκ
σµὸς στὸ ἀνδρόγυνο. 
φταῖς ἐσὺ καὶ ὄχι ὁ ἄλλο

- Ἔφταιξες; Ζήτησε συγνώ
- Ἔχεις ὑγεία; ∆όξασε τὸ
- Ταλαιπωρεῖσαι ἀπὸ ἀρρώστιες

Καὶ πάλι δόξασε τὸ Θεό
- Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχει

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, κλά-
ψε, 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 

τὸ θάρρος µας καὶ τὴν ἐλπίδα µας. 
Σήµερα, αὔριο καὶ µεθαύριο ἂς κά-
νουµε πράξι µία µόνο συµβουλὴ ἀ-
πὸ αὐτὲς ποὺ µᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐ-
φραὶµ ὁ Σύρος. Κι’ ἂν ἐφαρµόσουµε 
κάθε ἑβδοµάδα καὶ µία συµβουλή, 
γρήγορα θ’ ἀνέβουµε τὰ σκαλοπά-
τια τῶν θείων ἀρετῶν. Μὲ µία προϋ-
πόθεσι: Ἡ καλλιέργεια τοῦ ταπει-
νοῦ φρονήµατος πρέπει ἀπαραίτητα 
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ καθηµερινὴ 
προσευχὴ καὶ ἱερὰ µελέτη, ἀπὸ συµ-
µετοχὴ στὰ πανάγια Μυστήρια καὶ 
ἀπὸ προσεκτικὴ ζωή. 
 

 εἰρω-
εῖς. 

 τὶς 
 γόνα-

νευρι-
∆ὲς ποὺ 
ς. 
µη. 

 Θεό. 
; 

. 
α καὶ 

ὸ
 

 

Ἅγιος Ἐφραίµ Σύρος 
 

Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α  
 

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- 
 

4 

 

Γ Ε Ρ Ο Σ  

 

στὴ
τόκου  Ἁγία 
Ἄννα ολού-
θησε  καὶ 

  
ρ  
Ἁ

τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης 
ὰ

τὸν στό µας καὶ πιάσαµε τὸν 
υ

Χρ µας, νὰ µετανοήσουµε» ση-
ι

φρ

 

ρος καὶ ἀπὸ τὸ µεγαλύτερο 
ἐχθρό

τόλ α του 
τοὺς δὲν 
θέλει α-

φ
σπασ

χ
τὴν
γν
λεργ
έ
ὲς ;»! Μάλιστα κάνο-
α
ὰ τὴν συµµετοχὴ τῶν 
ὐζ

ἀπὸ
λοῦ
λάσ
ἔνθ

Ἔτσι 

 εἰρήνης κατὰ 
τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζο-
ντας τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπῖων στὸ 
ΝΑΤΟ ὡς «Μακεδονία» θὰ λάβει 
πρόσθετη οἰκονοµικὴ βοήθεια ἀπὸ 
τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ θὰ τὴν ἀποµα-
κρύνει ἀπὸ τὴν πτώχευση. Εὐτυχῶς 
ποὺ ἔχουµε αὐτοὺς τοὺς ἀναλυτὲς 
γιὰ νὰ µᾶς προτείνουν λύσεις. Στὴν 
ἀναµπουµπούλα ὁ λύκος χαίρεται. 
 

ΕΤΡΕΞΕ  ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΝΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ  

 

Παραµονὲς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ 
ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη µας γιόρταζε 
τὸν πολιοῦχο  ∆ηµήτριο τ ν 
Ἐλευθ χρόνια 
συνέβαλε σέλθουν 
στὴν πό ρώ-

Ω Ν  Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι
 

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορεί-
της ἔζησε εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια 

 σπηλιὰ τῆς κοιµήσεως τῆς Θεο-
 στὴν ἐρηµικὴ «Μικρὰ

» τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκ
 ἱεραποστολὴ στὸ Κογκὸ

σὲ ἄλλα µέρη τοῦ τρίτου κόσµου. Ὁ
γέ οντας Σωφρόνιος µιλώντας στὸ
« γιορείτικο Βῆµα» βάλλει κατὰ 

 
γι  τὴ σηµερινὴ Ἑλλάδα. «Ἀφήσαµε 

 Χρι
χρ σό µας. Νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν 

ιστό 
µε ώνει ὁ Ἁγιορείτης γέροντας Σω-

όνιος. 
 

Α Ν Θ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  

Χειρότε
 της Πατρίδος ὁ ∆ήµαρχος 

Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης. Ποὺ 
µησε νὰ πιάσει στὸ στόµ
 Εὔζωνές µας, τοὺς ὁποίους 
 στὴν πόλη – λὲς καὶ ἡ Θεσσ

λονίκη εἶναι τὰ ἀµπελοχώραφά του. 
Ἀ ορµὴ γιὰ τὸ νέο ἀνθελληνικὸ ξέ-

µά του κ. Μπουτάρη ἡ συµµε-
το ὴ Εὐζώνων στὴν παρέλαση γιὰ 

 ἀπελευθέρωση τῆς πόλης. Ὡς 
ωστὸν ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει ἀλ-

ία σὲ κάθε τί ἑλληνικὸ καὶ ἀ-
ντ δρασε λέγοντας «Μὰ τί εἶναι αὐ-

οἱ γελοιότητεςτ
ντ ς καὶ τὸν … οἰκονόµο, εἶπε πὼς 

λεφτὰ γιὰ τ
Ε ώνων – ποὺ ὅµως θὰ καλυφθοῦν 

 χορηγοὺς – πρέπει νὰ πᾶνε ἀλ-
 καὶ ὄχι σὲ τσολιάδες καὶ παρε-
εις. Ὅµως, ὁ κ. Μπουτάρης εἶναι 
ερµος ὑποστηρικτὴς τῶν παρε-

λάσεων τῶν ὁµοφυλοφίλων! 
µὲ τὴν ἄδεια τοῦ δηµοτικοῦ συµβου-
λίου πραγµατοποιήθηκε τὸ Σάββα-
το 23-6-2012 παρέλαση ἑκατοντά-

δων gay καὶ λεσβιῶν στὸ κέντρο τῆς 
Θεσσαλονίκης. Οὐδὲν ἕτερον σχό-
λιο… 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;  
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  Σ Α Σ  
 

Ὁ Ἀµερικανὸς ἀναλυτὴς Ντάνιελ 
Σέρβερ, γνωστὸς φίλος τῶν Σκοπῖ-
ων – ὅπως ἀναφέρει τὸ σλαβικὸ κα-
νάλι τῶν Σκοπῖων κανάλι 5 – προ-
τείνει µία … σύµβαση

Ἅγιο
ερωτή, ποὺ πρὶν 100 

 καὶ βοήθησε νὰ εἰ
λη καὶ νὰ τὴν ἀπελευθε

σουν ἀπὸ τοὺς τούρκους κατακτη-
τὲς τὰ Νικηφόρα Ἑλληνικὰ στρα-
τεύµατα µὲ τὸν ἔνδοξο στρατηλάτη 
Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖ-
νο, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ παρα-
χωρήσουν τὸ περιστύλιο τοῦ Ζαπ-
πείου στὴν τουρκικὴ Πρεσβεία τῆς 
Ἀθήνας, προκειµένου νὰ φιλοξενή-
σει δεξίωση γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τῆς 
Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας. Γιατί στὸν 
ἑορτασµὸ τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρα-
τίας 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 Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, µηχα-
νεύονται ἀκραῖες δαιµονικὲς µεθό-
δους ἐναντίον Του. Τὰ στοιχεῖα, 
ποὺ χρησιµοποιοῦν, ἀποδεικνύο-
νται κάθε φορᾶ, ἀπίστευτα ἀνεπαρ-
κῆ, προκειµένου νὰ πλήξουν καίρια 
τὸ Χριστιανισµό, διότι ἁπλούστα-
τα, εἶναι κίβδηλα, προϊόντα ἀπάτης. 
Μέσα στὴ σατανικὴ σκοτοδίνη τους 
δὲν µποροῦν νὰ καταλάβουν πὼς 
δὲν κερδίζεις τὸν πόλεµο µὲ σφεντό-
νες 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». 
 

∆ΙΑΠΡΕΠΗΣ  ΠΑΠΙΚΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Η Α 
 

Συνταρα ολωνὸς 

ς τῆς Ἑλλάδος µὲ ἀνα-
κοίνωσ ηνικοῦ 

ΣΠΑΣΘΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙ

κτικὴ ἡ εἴδηση. Π
ἀκαδηµαϊκὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορί-
ας τῆς Φιλοσοφίας στὸ φηµισµένο 
πανεπιστήµιο Βροκλάου ἀσπάσθη-
κε τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ καθηγητὴς 
βαπτίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσ-
σαλονίκης. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐπι-
σήµανση τοῦ νεοφώτιστου καθηγη-
τῆ στὴν ἐπιστολή του. «Ὅταν παρα-
κολούθησα γιὰ πρώτη φορᾶ τὴν 
Ἑλληνικὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ἄνοι-
ξαν οἱ Οὐρανοὶ ἐνώπιόν µου κατὰ 
τὴν προσευχή, καὶ ὁ Κύριος ἄγγιξε 
τὴν ψυχή µου ἄνωθεν… Ἀπὸ τὴ στι-
γµὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν 
ἐσωτερικό µου κόσµο τὴν ἀλήθεια 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ δύναµη τῆς ὁποί-
ας εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε ὅποιος 
τὴν βρίσκει εἶναι βέβαιος ὅτι αὐτὴν 

ἔψαχνε πάντοτε, βρῆκα τὸν πνευµα-
τικό µου Οἶκο». Ἀξιοσηµείωτο εἶ-
ναι ὅτι ζήτησε ὁ ἴδιος, µὲ ἔµφαση, 
νὰ ἀναβαπτισθεῖ καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ 
χρισθεῖ. 
 

Ο Ι  Μ Α Σ Ω Ν Ο Ι  
 

Οἱ Τέκτονε
ή τους µέσω τοῦ «Ἑλλ

Πρακτορείου Τεκτονικῶν Εἰδήσε-
ων» διατείνονται ὅτι µύησαν ὑψη-
λόβαθµο Ἕλληνα ἱερωµένο στὶς τά-
ξεις τους. Ἡ ἀνακοίνωσή τους µὲ ἡ-
µεροµηνία 4 Νοεµβρίου 2012. ∆υ-
στυχῶς οἱ Μασῶνοι ἐπανειληµµέ-
νως ἔχουν ἰσχυριστεῖ ὅτι στὶς τάξεις 
τοὺς συγκαταλέγονται ἱερωµένοι, ἀ-
κόµη καὶ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι 
ἄλλη µία προβοκατόρικη ἐνέργεια 
τῶν Μασώνων µὲ σκοπὸ νὰ πλή-
ξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δη-
µιουργώντας ἐσφαλµένες ἐντυπώ-
σεις στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μάλιστα 
τεχνηέντως οἱ Μασῶνοι δὲν ἀναφέ-
ρουν ποτὲ τὰ ὀνόµατα τῶν µυηµέ-
νων ἱερωµένων, ἐνῶ ταυτόχρονα 
παραλείπουν νὰ ἀναφέρουν τὸ δό-
γµα τοῦ συγκεκριµένου «ἱερωµέ-
νου» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ αἰωρεῖται ἡ 
ἄποψη ὅτι ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς ἀ-
νήκει 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 Μουσουλ-
µάνων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει 
καταδικάσει ἀνοικτὰ τὴν Μασωνία 
καὶ τὴν θεωροῦν ἀσυµβίβαστη µὲ 
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύ-
νοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος τὴν Μασωνία τὴν 
χαρακτηρίζει ὡς «ἀντίχριστον σύ-
στηµα». 

νεια τὸν εἶχε καλέσει «ἐπὶ πληρωµή» 
γιὰ νὰ δεῖ τὸ κοριτσάκι τους, ποὺ 
ἐπίσης ἦταν ἄρρωστο βαριά. Τὸ ἐ-
ξέτασε, 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 παιδά-
κι 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 ἄ-
κουσε αὐτὸ ἡ δύστυχη µάνα ἀπὸ τὸ 
στόµα τοῦ γιατροῦ, ὅλα γύρω της 
µαύρισαν καὶ ἔπεσε στὸ κρεβατάκι 
τοῦ παιδιοῦ της σπαράζοντας µὲ λυ-
γµούς. Ἔξαλλη ἀπὸ τὸν πόνο, τύλι-
ξε τὸ παιδάκι της µὲ µιὰ κουβερτού-
λα, τὸ ἕσφιξε στὴν ἀγκαλιά της καὶ 
ἔφυγε τρέχοντας. Βγῆκε στὸ δρόµο… 
Παντοῦ ἐπικρατοῦσε ἐρηµιὰ καὶ ἡ-
συχία. Κανένας ἄνθρωπος οὔτε κὰν 
αὐτοκίνητο δὲν κυκλοφοροῦσε. Μό-
νον ὁ δικός της σπαραγµὸς ἀκουγό-
ταν. Σὲ µιὰ στροφὴ τοῦ µεγάλου 
δρόµου, βλέπει ξαφνικὰ µπροστά 
της µία νεαρὴ σχετικὰ γυναίκα, πε-
ρίπου 30 ἐτῶν. Μόλις εἶχε τελειώσει 
τὴ «δουλειά» της. Ποιὰ δουλειά; Ἦ-
ταν πόρνη καὶ εἶχε τελειώσει τὴν νυ-
κτερινὴ 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. Πόρ-
νη 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 παι-
δὶ ποὺ ἔσβηνε. Τὸ εἶδε ὅτι ἔσβηνε. 

Σήκωσε τὰ µάτια της στὸν οὐρανὸ 
καὶ εἶπε µὲ δυνατὴ φωνὴ «Τί προ-
σευχὴ νὰ κάνω τώρα Θεέ µου; Ἐγὼ 
εἶµαι ἁµαρτωλή, ἐγὼ εἶµαι πόρνη! 
Τώρα µόλις «τελείωσα» τὴν παρά-
νοµη ἐργασία µου! Ἂν δὲν µ’ ἀκοῦς 
ἐµένα – καὶ δὲν θὰ µὲ ἀκούσης, βέ-
βαια, γιατί εἶµαι ἁµαρτωλὴ – ἄκου-
σε τουλάχιστον αὐτὴ τὴν πονεµένη 
µάνα». Αὐτὰ εἶπε. Κι’ ἐκείνη τὴ στι-
γµὴ ἔγινε τὸ θαῦµα!!! Κατέβηκε ἕνα 
φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τὸ παιδὶ 
ἄνοιξε τὰ µάτια του, φώναξε «µα-
νούλα µου!». Κι’ ἅπλωσε τὰ χεράκια 
του ἀγκαλιάζοντας τὴν πόρνη, γιατί 
νόµισε ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ µανούλα 
του. «Πάρ’ τό, τῆς εἶπε. Ὁ Θεὸς ἔ-
κανε τὸ θαῦµα Του!». Ὁ Θεὸς ἄκου-
σε 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 µετά-
νοια τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτέλεσµα 
τῆς µετάνοιας ἦταν νὰ ζητήση µὲ 
πολὺ πόθο τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Κύ-
ριο. Ὁ Θεὸς προσφέρει δωρεὰν τὴ 
σωτηρία σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς 
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ µόνον ὅσοι µετα-
νοοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ἁπλώνουν τα-
πεινὰ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ πάρουν 
τὸ προσφερόµενο θεῖον ἔλεος, λαµ-
βάνουν τὴ Χάρι ποὺ ὁ Θεὸς δίδει 
στοὺς ταπεινούς τη καρδία.  
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Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η  
 

Στὸν Μέγα Μακάριο συνέβη τὸ ἑξῆς 
καταπληκτικὸ γεγονός: Κάποτε, µία 
ὕαινα, ποὺ θεωρεῖται τὸ πιὸ αἱµοβό-
ρο καὶ ἄγριο θηρίον τῆς ἐρήµου καὶ 
τῶν δασῶν ἄνοιξε µὲ βία τὸ παρα-
πόρτι τῆς αὐλῆς τῆς σκήτης τοῦ ἁγί-
ου καὶ Μεγάλου Μακαρίου, τὸν ὁ-
ποῖο βρῆκε γονατιστὸ νὰ ἀναπέµπη 
προσευχόµενος δοξολογίες πρὸς τὸν 
Θεό. Ἡ ὕαινα ὅµως κρατοῦσε στὸ 
στόµα της τὸ µικρό της ποὺ γεννή-
θηκε τυφλό. Προχώρησε καὶ τὸ ἄφη-
σε µπροστὰ στὸν προσευχόµενο Ἅ-
γιο. Τότε, ὁ Μέγας Μακάριος πῆρε 
στὰ χέρια του τὴν νεογέννητη τυφλὴ 
ὕαινα καὶ µὲ τὸ σάλιο του ἄλειψε 
τὰ τυφλά της µάτια. 
Τὰ σταύρωσε, κάνο-
ντας συγχρόνως καὶ 
προσευχὴ κ  τοῦ 
θαύµατος, αὐτὰ ἄ-
νοιξαν. Ἡ µάνα ὕ-
αινα, ἀφοῦ θήλασε
τὸ µικρό της, ἔφυγε 
µὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
ποὺ ἦλθε. Τὴν ἄλλη 
µέρα, ἐπανῆλθε ἡ ὕ-
αινα, κρατώντας µέ-
σα στὸ στόµα της µιὰ προβιὰ προ-
βάτου καὶ τὴν ἄφησε µπροστὰ στὰ 
πόδια τοῦ Ἁγίου σὲ ἔνδειξη εὐγνω-
µοσύνης, ἀκουµπώντας τὸ κεφάλι 
της πολλὲς φορὲς στὸ χῶµα, προσκυ-
νώντας ἔτσι τὸν Ἅγιο. Τὰ θηρία ἀ-
ποδεικνύονται πολλὲς φορὲς πολὺ 
πιὸ εὐγνώµονα ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἀχα-
ρίστους ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Θε-
οῦ. Ὁ θεοφώτιστος ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς. 
Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχε-
ται 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 φαγη-
τό; ∆ῶσε λίγο λάδι. ∆ῶσε ψωµί. ∆ῶ-
σε ροῦχα. ∆ῶσε ἕνα ποτήρι νερό. 
Κι’ ἂν δὲν ἔχης τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐ-
τά, δῶσε τὸ µαντήλι σου. ∆ῶσε κά-
τι. Μόνο δῶσε. ∆ῶσε καὶ ἀγόρασε 
τὸν Παράδεισο». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ ∆αµασκηνὸς λέγει «Ἂν ἔχης δύνα-
µι καὶ ἐξουσία, ἡ ἐλεηµοσύνη σου 
εἶναι νὰ προστατεύης τὸν ἀδύνατο, 
νὰ δικαιώνης τὸν ἀδικούµενο. Ἐὰν 
πάλι ἔχεις δύναµη στὸ λόγο, τότε ὀ-

φείλεις νὰ στηρίζης 
τὸν ἀδύνατο στὴν 
πίστη, νὰ κατηχῆς 
καὶ νὰ καταρτίζεις 
αὐτοὺς ποὺ ἀγνο-
οῦν τὶς εὐαγγελικὲς 
ἀλήθειες. Ἐὰν ἔχης 
δύναµη καὶ παρρη-
σία στὴν προσευχή, 
τότε µετὰ δακρύων 
νὰ ἐπικαλῆσαι τὸ ἔ-
λεος τοῦ Θεοῦ γιὰ 

κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἁµαρτάνει». Κά-
θε πράξι ἐλεηµοσύνης πρέπει νὰ εἶ-
ναι πράξι θρησκευτικὴ καὶ ὄχι καρ-
ποὶ φιλανθρωπικῶν χορῶν καὶ κοι-
νωνικῶν ἐκδηλώσεων. Ὀφείλει δη-
λαδὴ ἡ ἐλεηµοσύνη νὰ συνδέεται µὲ 
τὰ Ἅγια Μυστήρια, τὴ Θεία Λατρεία, 
τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴν µετά-
νοια. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴ Σοφία Σει-
ρὰχ λέει «ὅπως τὴν ἀναµµένη φλόγα 
τὴ σβήνει τὸ νερὸ ἔτσι καὶ τὶς ἁµαρ-
τίες ἐξιλεώνει ἡ ἐλεηµοσύνη». Βεβαί-
ως, δὲν µποροῦµε νὰ κλέβουµε, νὰ 
καταπατᾶµε τὸ δίκαιο τοῦ ἀδυνά-
του, νὰ αἰσχροκ ρδοῦµε καὶ τό-
πιν νὰ προσφέρουµε στοὺς πτωχούς. 

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐλεηµοσύνη, οὔτε φι-
λανθρωπία. 
 

ΤΟΥΡΚ ΙΚΗ  Ε Ι ΣΒΟΛΗ ; ; ;  
 

Σὲ ἕνα ἐκτε

αὶ ὢ

ε κα
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νὲς ἄρθρο του µὲ τίτλο 
«

 

Στύλος τῆς Ὀρ-
θ -

Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Θράκη µὲ 
ὅπλο τὴν οἰκονοµία» (14-10-12, σέλ. 
34) ὁ δηµοσιογράφος Ἀλέξανδρος 
Καλαφάτης τοῦ «Τύπου τῆς Κυρια-
κῆς» ἀναλύει λεπτοµερῶς τὴν ἐµβά-
θυνση, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν 
Τουρκία, ὥστε νὰ πνίξουν τὶς ἑλλη-
νικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ κυριαρχή-
σουν τὰ τουρκικὰ προϊόντα στὴν 
τοπικὴ ἀγορά. Συγκεκριµένα ἀνα-
φέρει ὅτι «τὸ τουρκικὸ κράτος πρι-
µοδοτεῖ τὶς γραµµὲς ΚΤΕΛ γιὰ τὸ 
δροµολόγιο Κωνσταντινούπολη –
Κοµοτηνή, διότι ὅπως δηλώνει ὁ ἰδι-
οκτήτης τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας 
ἀπὸ τὰ δροµολόγια στὴν Ἑλλάδα 
δὲν ἔχουµε κέρδος, ἀλλὰ εἶναι σηµα-
ντικὸ ἡ Kanil Koc (τουρκικὴ ΚΤΕΛ) 
νὰ εἶναι ἐκεῖ». Ἐπίσης, σύµφωνα µὲ 
ἔρευνα τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» 
ἑπτὰ τουρκικὰ προϊόντα, ποὺ ἐλή-
φθησαν ὡς δεῖγµα, ἔχουν χαµηλότε-
ρη τιµὴ στὴ Θράκη σὲ σχέση µὲ τὴν 
τιµή τους στὴν Τουρκία καὶ ὁ λόγος 
εἶναι ὅτι πολλὰ προϊόντα ἐπιδοτοῦ-
νται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος ὥστε 
νὰ πωλοῦνται φθηνότερα, στὴν Ἑλ-
ληνικὴ Θράκη. Ἐπίσης τοῦρκοι ἀξι-
ωµατοῦχοι ἀπὸ ἑπτὰ ὑπουργεῖα 
πραγµατοποίησαν συναντήσεις µὲ 
τὶς µειονοτικὲς διοικήσεις τῶν δή-
µων Ἀρριανῶν καὶ Ἰάσµου, γιὰ ἐπε-
νδύσεις σὲ ἀγροτικὲς καλλιέργειες 
χωρὶς τὴν παρουσία ἐκπροσώπου 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης. Ἡ δὲ τουρκικὴ 
τράπεζα «Ziraat» ποὺ δραστηριο-
ποιεῖται στὴ Θράκη παρέχει δάνεια 
µὲ ἐπιτόκιο ὕψους µόλις 3% ἀγορά-
ζοντας χρέη πολλῶν δανειοληπτῶν 
τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὅπως 

ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα, πολλοὶ Ἕλ-
ληνες στρατιωτικοὶ δανείζονται ἀ-
πὸ τὴν συγκεκριµένη τράπεζα. Μὲ 
λίγα λόγια ἡ Ἄγκυρα ἔχει εἰσάγει 
ἤδη τὸν «∆ούρειο Ἵππο» ποὺ λέ-
γεται 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. 
 

Ο Ι  ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝΟΜΑΧΟ Ι  
 

Ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο «
οδοξίας» παραθέτουµε ἕνα χαρα

κτηριστικὸ ἀπόσπασµα «Ἐντείνουν 
τὸν πόλεµο κατὰ τοῦ Χριστοῦ οἱ 
Σιωνιστές! Κατασκευάζουν παπύ-
ρους, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴ ζωὴ τοῦ 
Χριστοῦ, γιὰ νὰ παρασύρουν τοὺς 
Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἐνσπείρουν ζι-
ζάνια ἀµφισβήτησης στὶς ἀλήθειες 
τῆς πίστεως. Τὸ 1962 ἀποκαλύφθη-
κε σὲ δηµοσίευµα ὅτι γνωστὸς Ἀµε-
ρικάνος Ἀρχαιολόγος ἄφησε τὴν ἑ-
ξῆς διαθήκη στὸ παιδί του, ὅταν ἀ-
πεβίωσε. Τοῦ ἀποκάλυπτε ἕνα χάρ-
τη, ὁποῖος ἔδειχνε µιὰ συγκεκριµένη 
ἐρηµικὴ περιοχὴ τῆς Λιβύης. Ἐκεῖ 
εἶχε θάψει ἕνα πάπυρο, στὸν ὁποῖο 
εἶχε ἐπιµελῶς ἐργαστεῖ καὶ ἐπεξερ-
γασθεῖ καὶ κατασκευάσει ἐπὶ σειρὰ 
ἐτῶν ὁ ἴδιος. ∆ύσκολα θὰ µποροῦ-
σαν οἱ ἐπιστήµονες ποὺ θὰ τὸν ἐξέ-
ταζαν, νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἦταν σύ-
γχρονο κατασκεύασµα καὶ ὄχι τῶν 
πρώτων αἰώνων! «Ὁ πάπυρος αὐτὸς 
– ὅπως ἔγραφε – θὰ σὲ κάνει πλού-
σιο, ἐπειδὴ µ’ αὐτὸν ἀνατρέπονται 
ἀλήθειες τοῦ χριστιανισµοῦ». (σ.σ. 
ποιοὶ ἄραγε, τόσο ὑπερβολικὰ εὐ-
κατάστατοι, ἐνδιαφέρονται τόσο νὰ 
ἀγοράσουν τὸν πάπυρο γιὰ νὰ πο-
λεµήσουν τὸν χριστιανισµό, ὥστε  
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Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η  
 

Στὸν Μέγα Μακάριο συνέβη τὸ ἑξῆς 
καταπληκτικὸ γεγονός: Κάποτε, µία 
ὕαινα, ποὺ θεωρεῖται τὸ πιὸ αἱµοβό-
ρο καὶ ἄγριο θηρίον τῆς ἐρήµου καὶ 
τῶν δασῶν ἄνοιξε µὲ βία τὸ παρα-
πόρτι τῆς αὐλῆς τῆς σκήτης τοῦ ἁγί-
ου καὶ Μεγάλου Μακαρίου, τὸν ὁ-
ποῖο βρῆκε γονατιστὸ νὰ ἀναπέµπη 
προσευχόµενος δοξολογίες πρὸς τὸν 
Θεό. Ἡ ὕαινα ὅµως κρατοῦσε στὸ 
στόµα της τὸ µικρό της ποὺ γεννή-
θηκε τυφλό. Προχώρησε καὶ τὸ ἄφη-
σε µπροστὰ στὸν προσευχόµενο Ἅ-
γιο. Τότε, ὁ Μέγας Μακάριος πῆρε 
στὰ χέρια του τὴν νεογέννητη τυφλὴ 
ὕαινα καὶ µὲ τὸ σάλιο του ἄλειψε 
τὰ τυφλά της µάτια. 
Τὰ σταύρωσε, κάνο-
ντας συγχρόνως καὶ 
προσευχὴ κ  τοῦ 
θαύµατος, αὐτὰ ἄ-
νοιξαν. Ἡ µάνα ὕ-
αινα, ἀφοῦ θήλασε
τὸ µικρό της, ἔφυγε 
µὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
ποὺ ἦλθε. Τὴν ἄλλη 
µέρα, ἐπανῆλθε ἡ ὕ-
αινα, κρατώντας µέ-
σα στὸ στόµα της µιὰ προβιὰ προ-
βάτου καὶ τὴν ἄφησε µπροστὰ στὰ 
πόδια τοῦ Ἁγίου σὲ ἔνδειξη εὐγνω-
µοσύνης, ἀκουµπώντας τὸ κεφάλι 
της πολλὲς φορὲς στὸ χῶµα, προσκυ-
νώντας ἔτσι τὸν Ἅγιο. Τὰ θηρία ἀ-
ποδεικνύονται πολλὲς φορὲς πολὺ 
πιὸ εὐγνώµονα ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἀχα-
ρίστους ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Θε-
οῦ. Ὁ θεοφώτιστος ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς. 
Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχε-
ται 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 φαγη-
τό; ∆ῶσε λίγο λάδι. ∆ῶσε ψωµί. ∆ῶ-
σε ροῦχα. ∆ῶσε ἕνα ποτήρι νερό. 
Κι’ ἂν δὲν ἔχης τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐ-
τά, δῶσε τὸ µαντήλι σου. ∆ῶσε κά-
τι. Μόνο δῶσε. ∆ῶσε καὶ ἀγόρασε 
τὸν Παράδεισο». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ ∆αµασκηνὸς λέγει «Ἂν ἔχης δύνα-
µι καὶ ἐξουσία, ἡ ἐλεηµοσύνη σου 
εἶναι νὰ προστατεύης τὸν ἀδύνατο, 
νὰ δικαιώνης τὸν ἀδικούµενο. Ἐὰν 
πάλι ἔχεις δύναµη στὸ λόγο, τότε ὀ-

φείλεις νὰ στηρίζης 
τὸν ἀδύνατο στὴν 
πίστη, νὰ κατηχῆς 
καὶ νὰ καταρτίζεις 
αὐτοὺς ποὺ ἀγνο-
οῦν τὶς εὐαγγελικὲς 
ἀλήθειες. Ἐὰν ἔχης 
δύναµη καὶ παρρη-
σία στὴν προσευχή, 
τότε µετὰ δακρύων 
νὰ ἐπικαλῆσαι τὸ ἔ-
λεος τοῦ Θεοῦ γιὰ 

κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἁµαρτάνει». Κά-
θε πράξι ἐλεηµοσύνης πρέπει νὰ εἶ-
ναι πράξι θρησκευτικὴ καὶ ὄχι καρ-
ποὶ φιλανθρωπικῶν χορῶν καὶ κοι-
νωνικῶν ἐκδηλώσεων. Ὀφείλει δη-
λαδὴ ἡ ἐλεηµοσύνη νὰ συνδέεται µὲ 
τὰ Ἅγια Μυστήρια, τὴ Θεία Λατρεία, 
τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴν µετά-
νοια. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴ Σοφία Σει-
ρὰχ λέει «ὅπως τὴν ἀναµµένη φλόγα 
τὴ σβήνει τὸ νερὸ ἔτσι καὶ τὶς ἁµαρ-
τίες ἐξιλεώνει ἡ ἐλεηµοσύνη». Βεβαί-
ως, δὲν µποροῦµε νὰ κλέβουµε, νὰ 
καταπατᾶµε τὸ δίκαιο τοῦ ἀδυνά-
του, νὰ αἰσχροκ ρδοῦµε καὶ τό-
πιν νὰ προσφέρουµε στοὺς πτωχούς. 

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐλεηµοσύνη, οὔτε φι-
λανθρωπία. 
 

ΤΟΥΡΚ ΙΚΗ  Ε Ι ΣΒΟΛΗ ; ; ;  
 

Σὲ ἕνα ἐκτε

αὶ ὢ

ε κα
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νὲς ἄρθρο του µὲ τίτλο 
«

 

Στύλος τῆς Ὀρ-
θ -

Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Θράκη µὲ 
ὅπλο τὴν οἰκονοµία» (14-10-12, σέλ. 
34) ὁ δηµοσιογράφος Ἀλέξανδρος 
Καλαφάτης τοῦ «Τύπου τῆς Κυρια-
κῆς» ἀναλύει λεπτοµερῶς τὴν ἐµβά-
θυνση, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν 
Τουρκία, ὥστε νὰ πνίξουν τὶς ἑλλη-
νικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ κυριαρχή-
σουν τὰ τουρκικὰ προϊόντα στὴν 
τοπικὴ ἀγορά. Συγκεκριµένα ἀνα-
φέρει ὅτι «τὸ τουρκικὸ κράτος πρι-
µοδοτεῖ τὶς γραµµὲς ΚΤΕΛ γιὰ τὸ 
δροµολόγιο Κωνσταντινούπολη –
Κοµοτηνή, διότι ὅπως δηλώνει ὁ ἰδι-
οκτήτης τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας 
ἀπὸ τὰ δροµολόγια στὴν Ἑλλάδα 
δὲν ἔχουµε κέρδος, ἀλλὰ εἶναι σηµα-
ντικὸ ἡ Kanil Koc (τουρκικὴ ΚΤΕΛ) 
νὰ εἶναι ἐκεῖ». Ἐπίσης, σύµφωνα µὲ 
ἔρευνα τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» 
ἑπτὰ τουρκικὰ προϊόντα, ποὺ ἐλή-
φθησαν ὡς δεῖγµα, ἔχουν χαµηλότε-
ρη τιµὴ στὴ Θράκη σὲ σχέση µὲ τὴν 
τιµή τους στὴν Τουρκία καὶ ὁ λόγος 
εἶναι ὅτι πολλὰ προϊόντα ἐπιδοτοῦ-
νται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος ὥστε 
νὰ πωλοῦνται φθηνότερα, στὴν Ἑλ-
ληνικὴ Θράκη. Ἐπίσης τοῦρκοι ἀξι-
ωµατοῦχοι ἀπὸ ἑπτὰ ὑπουργεῖα 
πραγµατοποίησαν συναντήσεις µὲ 
τὶς µειονοτικὲς διοικήσεις τῶν δή-
µων Ἀρριανῶν καὶ Ἰάσµου, γιὰ ἐπε-
νδύσεις σὲ ἀγροτικὲς καλλιέργειες 
χωρὶς τὴν παρουσία ἐκπροσώπου 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης. Ἡ δὲ τουρκικὴ 
τράπεζα «Ziraat» ποὺ δραστηριο-
ποιεῖται στὴ Θράκη παρέχει δάνεια 
µὲ ἐπιτόκιο ὕψους µόλις 3% ἀγορά-
ζοντας χρέη πολλῶν δανειοληπτῶν 
τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὅπως 

ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα, πολλοὶ Ἕλ-
ληνες στρατιωτικοὶ δανείζονται ἀ-
πὸ τὴν συγκεκριµένη τράπεζα. Μὲ 
λίγα λόγια ἡ Ἄγκυρα ἔχει εἰσάγει 
ἤδη τὸν «∆ούρειο Ἵππο» ποὺ λέ-
γεται 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. 
 

Ο Ι  ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝΟΜΑΧΟ Ι  
 

Ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο «
οδοξίας» παραθέτουµε ἕνα χαρα

κτηριστικὸ ἀπόσπασµα «Ἐντείνουν 
τὸν πόλεµο κατὰ τοῦ Χριστοῦ οἱ 
Σιωνιστές! Κατασκευάζουν παπύ-
ρους, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴ ζωὴ τοῦ 
Χριστοῦ, γιὰ νὰ παρασύρουν τοὺς 
Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἐνσπείρουν ζι-
ζάνια ἀµφισβήτησης στὶς ἀλήθειες 
τῆς πίστεως. Τὸ 1962 ἀποκαλύφθη-
κε σὲ δηµοσίευµα ὅτι γνωστὸς Ἀµε-
ρικάνος Ἀρχαιολόγος ἄφησε τὴν ἑ-
ξῆς διαθήκη στὸ παιδί του, ὅταν ἀ-
πεβίωσε. Τοῦ ἀποκάλυπτε ἕνα χάρ-
τη, ὁποῖος ἔδειχνε µιὰ συγκεκριµένη 
ἐρηµικὴ περιοχὴ τῆς Λιβύης. Ἐκεῖ 
εἶχε θάψει ἕνα πάπυρο, στὸν ὁποῖο 
εἶχε ἐπιµελῶς ἐργαστεῖ καὶ ἐπεξερ-
γασθεῖ καὶ κατασκευάσει ἐπὶ σειρὰ 
ἐτῶν ὁ ἴδιος. ∆ύσκολα θὰ µποροῦ-
σαν οἱ ἐπιστήµονες ποὺ θὰ τὸν ἐξέ-
ταζαν, νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἦταν σύ-
γχρονο κατασκεύασµα καὶ ὄχι τῶν 
πρώτων αἰώνων! «Ὁ πάπυρος αὐτὸς 
– ὅπως ἔγραφε – θὰ σὲ κάνει πλού-
σιο, ἐπειδὴ µ’ αὐτὸν ἀνατρέπονται 
ἀλήθειες τοῦ χριστιανισµοῦ». (σ.σ. 
ποιοὶ ἄραγε, τόσο ὑπερβολικὰ εὐ-
κατάστατοι, ἐνδιαφέρονται τόσο νὰ 
ἀγοράσουν τὸν πάπυρο γιὰ νὰ πο-
λεµήσουν τὸν χριστιανισµό, ὥστε  
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νὰ κάνουν πλούσιο τὸν ἰδιοκτήτη 
του;;) ∆ὲν ἀµφιβάλλουµε ποσῶς ὅτι 
οἱ οἰστρηλατηµένοι ἐχθροὶ τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, µηχα-
νεύονται ἀκραῖες δαιµονικὲς µεθό-
δους ἐναντίον Του. Τὰ στοιχεῖα, 
ποὺ χρησιµοποιοῦν, ἀποδεικνύο-
νται κάθε φορᾶ, ἀπίστευτα ἀνεπαρ-
κῆ, προκειµένου νὰ πλήξουν καίρια 
τὸ Χριστιανισµό, διότι ἁπλούστα-
τα, εἶναι κίβδηλα, προϊόντα ἀπάτης. 
Μέσα στὴ σατανικὴ σκοτοδίνη τους 
δὲν µποροῦν νὰ καταλάβουν πὼς 
δὲν κερδίζεις τὸν πόλεµο µὲ σφεντό-
νες 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». 
 

∆ΙΑΠΡΕΠΗΣ  ΠΑΠΙΚΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Η Α 
 

Συνταρα ολωνὸς 

ς τῆς Ἑλλάδος µὲ ἀνα-
κοίνωσ ηνικοῦ 

ΣΠΑΣΘΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙ

κτικὴ ἡ εἴδηση. Π
ἀκαδηµαϊκὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορί-
ας τῆς Φιλοσοφίας στὸ φηµισµένο 
πανεπιστήµιο Βροκλάου ἀσπάσθη-
κε τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ καθηγητὴς 
βαπτίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσ-
σαλονίκης. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐπι-
σήµανση τοῦ νεοφώτιστου καθηγη-
τῆ στὴν ἐπιστολή του. «Ὅταν παρα-
κολούθησα γιὰ πρώτη φορᾶ τὴν 
Ἑλληνικὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ἄνοι-
ξαν οἱ Οὐρανοὶ ἐνώπιόν µου κατὰ 
τὴν προσευχή, καὶ ὁ Κύριος ἄγγιξε 
τὴν ψυχή µου ἄνωθεν… Ἀπὸ τὴ στι-
γµὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν 
ἐσωτερικό µου κόσµο τὴν ἀλήθεια 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ δύναµη τῆς ὁποί-
ας εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε ὅποιος 
τὴν βρίσκει εἶναι βέβαιος ὅτι αὐτὴν 

ἔψαχνε πάντοτε, βρῆκα τὸν πνευµα-
τικό µου Οἶκο». Ἀξιοσηµείωτο εἶ-
ναι ὅτι ζήτησε ὁ ἴδιος, µὲ ἔµφαση, 
νὰ ἀναβαπτισθεῖ καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ 
χρισθεῖ. 
 

Ο Ι  Μ Α Σ Ω Ν Ο Ι  
 

Οἱ Τέκτονε
ή τους µέσω τοῦ «Ἑλλ

Πρακτορείου Τεκτονικῶν Εἰδήσε-
ων» διατείνονται ὅτι µύησαν ὑψη-
λόβαθµο Ἕλληνα ἱερωµένο στὶς τά-
ξεις τους. Ἡ ἀνακοίνωσή τους µὲ ἡ-
µεροµηνία 4 Νοεµβρίου 2012. ∆υ-
στυχῶς οἱ Μασῶνοι ἐπανειληµµέ-
νως ἔχουν ἰσχυριστεῖ ὅτι στὶς τάξεις 
τοὺς συγκαταλέγονται ἱερωµένοι, ἀ-
κόµη καὶ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι 
ἄλλη µία προβοκατόρικη ἐνέργεια 
τῶν Μασώνων µὲ σκοπὸ νὰ πλή-
ξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δη-
µιουργώντας ἐσφαλµένες ἐντυπώ-
σεις στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μάλιστα 
τεχνηέντως οἱ Μασῶνοι δὲν ἀναφέ-
ρουν ποτὲ τὰ ὀνόµατα τῶν µυηµέ-
νων ἱερωµένων, ἐνῶ ταυτόχρονα 
παραλείπουν νὰ ἀναφέρουν τὸ δό-
γµα τοῦ συγκεκριµένου «ἱερωµέ-
νου» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ αἰωρεῖται ἡ 
ἄποψη ὅτι ὁ «ἱερωµένος» αὐτὸς ἀ-
νήκει 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 Μουσουλ-
µάνων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει 
καταδικάσει ἀνοικτὰ τὴν Μασωνία 
καὶ τὴν θεωροῦν ἀσυµβίβαστη µὲ 
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύ-
νοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος τὴν Μασωνία τὴν 
χαρακτηρίζει ὡς «ἀντίχριστον σύ-
στηµα». 

νεια τὸν εἶχε καλέσει «ἐπὶ πληρωµή» 
γιὰ νὰ δεῖ τὸ κοριτσάκι τους, ποὺ 
ἐπίσης ἦταν ἄρρωστο βαριά. Τὸ ἐ-
ξέτασε, 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 παιδά-
κι 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 ἄ-
κουσε αὐτὸ ἡ δύστυχη µάνα ἀπὸ τὸ 
στόµα τοῦ γιατροῦ, ὅλα γύρω της 
µαύρισαν καὶ ἔπεσε στὸ κρεβατάκι 
τοῦ παιδιοῦ της σπαράζοντας µὲ λυ-
γµούς. Ἔξαλλη ἀπὸ τὸν πόνο, τύλι-
ξε τὸ παιδάκι της µὲ µιὰ κουβερτού-
λα, τὸ ἕσφιξε στὴν ἀγκαλιά της καὶ 
ἔφυγε τρέχοντας. Βγῆκε στὸ δρόµο… 
Παντοῦ ἐπικρατοῦσε ἐρηµιὰ καὶ ἡ-
συχία. Κανένας ἄνθρωπος οὔτε κὰν 
αὐτοκίνητο δὲν κυκλοφοροῦσε. Μό-
νον ὁ δικός της σπαραγµὸς ἀκουγό-
ταν. Σὲ µιὰ στροφὴ τοῦ µεγάλου 
δρόµου, βλέπει ξαφνικὰ µπροστά 
της µία νεαρὴ σχετικὰ γυναίκα, πε-
ρίπου 30 ἐτῶν. Μόλις εἶχε τελειώσει 
τὴ «δουλειά» της. Ποιὰ δουλειά; Ἦ-
ταν πόρνη καὶ εἶχε τελειώσει τὴν νυ-
κτερινὴ 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. Πόρ-
νη 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 παι-
δὶ ποὺ ἔσβηνε. Τὸ εἶδε ὅτι ἔσβηνε. 

Σήκωσε τὰ µάτια της στὸν οὐρανὸ 
καὶ εἶπε µὲ δυνατὴ φωνὴ «Τί προ-
σευχὴ νὰ κάνω τώρα Θεέ µου; Ἐγὼ 
εἶµαι ἁµαρτωλή, ἐγὼ εἶµαι πόρνη! 
Τώρα µόλις «τελείωσα» τὴν παρά-
νοµη ἐργασία µου! Ἂν δὲν µ’ ἀκοῦς 
ἐµένα – καὶ δὲν θὰ µὲ ἀκούσης, βέ-
βαια, γιατί εἶµαι ἁµαρτωλὴ – ἄκου-
σε τουλάχιστον αὐτὴ τὴν πονεµένη 
µάνα». Αὐτὰ εἶπε. Κι’ ἐκείνη τὴ στι-
γµὴ ἔγινε τὸ θαῦµα!!! Κατέβηκε ἕνα 
φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τὸ παιδὶ 
ἄνοιξε τὰ µάτια του, φώναξε «µα-
νούλα µου!». Κι’ ἅπλωσε τὰ χεράκια 
του ἀγκαλιάζοντας τὴν πόρνη, γιατί 
νόµισε ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ µανούλα 
του. «Πάρ’ τό, τῆς εἶπε. Ὁ Θεὸς ἔ-
κανε τὸ θαῦµα Του!». Ὁ Θεὸς ἄκου-
σε 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 µετά-
νοια τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτέλεσµα 
τῆς µετάνοιας ἦταν νὰ ζητήση µὲ 
πολὺ πόθο τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Κύ-
ριο. Ὁ Θεὸς προσφέρει δωρεὰν τὴ 
σωτηρία σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς 
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ µόνον ὅσοι µετα-
νοοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ἁπλώνουν τα-
πεινὰ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ πάρουν 
τὸ προσφερόµενο θεῖον ἔλεος, λαµ-
βάνουν τὴ Χάρι ποὺ ὁ Θεὸς δίδει 
στοὺς ταπεινούς τη καρδία.  
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Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Η  
 

- Μὲ ὑποµονὴ καὶ προσοχὴ νὰ δε-
χεσαι τὶς παρατηρήσεις τῶν ἄλ-
λων. 

- Σὲ ξέχασαν; ∆ὲν πειράζει. 
- Σὲ ἀδίκησαν; Ξέχασε τό. 
- Σὲ περιφρόνησαν; Νὰ χαίρεσαι. 
- Σὲ κατηγοροῦν; Μὴν ἀπαντᾶς. 
- Σὲ βρίζουν; Σιώπα προσευχόµε-

νος. 
- Θυµώνουν µαζί σου; Μεῖνε ἤρε-

µος. 
- Σὲ κακολογοῦν; Μὴν ἀντιµάχε-

σαι. 
- Σὲ συκοφαντοῦν καὶ σὲ

νεύονται; Νὰ µακροθυµ
- Τὰ παιδιά σου δὲν ἀκοῦνε

συµβουλές σου; Πέσε στὰ
τα. 

- Ὑπάρχει ταραχὴ καὶ ἐκ
σµὸς στὸ ἀνδρόγυνο. 
φταῖς ἐσὺ καὶ ὄχι ὁ ἄλλο

- Ἔφταιξες; Ζήτησε συγνώ
- Ἔχεις ὑγεία; ∆όξασε τὸ
- Ταλαιπωρεῖσαι ἀπὸ ἀρρώστιες

Καὶ πάλι δόξασε τὸ Θεό
- Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχει

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, κλά-
ψε, 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 

τὸ θάρρος µας καὶ τὴν ἐλπίδα µας. 
Σήµερα, αὔριο καὶ µεθαύριο ἂς κά-
νουµε πράξι µία µόνο συµβουλὴ ἀ-
πὸ αὐτὲς ποὺ µᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐ-
φραὶµ ὁ Σύρος. Κι’ ἂν ἐφαρµόσουµε 
κάθε ἑβδοµάδα καὶ µία συµβουλή, 
γρήγορα θ’ ἀνέβουµε τὰ σκαλοπά-
τια τῶν θείων ἀρετῶν. Μὲ µία προϋ-
πόθεσι: Ἡ καλλιέργεια τοῦ ταπει-
νοῦ φρονήµατος πρέπει ἀπαραίτητα 
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ καθηµερινὴ 
προσευχὴ καὶ ἱερὰ µελέτη, ἀπὸ συµ-
µετοχὴ στὰ πανάγια Μυστήρια καὶ 
ἀπὸ προσεκτικὴ ζωή. 
 

 εἰρω-
εῖς. 

 τὶς 
 γόνα-

νευρι-
∆ὲς ποὺ 
ς. 
µη. 

 Θεό. 
; 

. 
α καὶ 

ὸ
 

 

Ἅγιος Ἐφραίµ Σύρος 
 

Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α  
 

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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Γ Ε Ρ Ο Σ  

 

στὴ
τόκου  Ἁγία 
Ἄννα ολού-
θησε  καὶ 

  
ρ  
Ἁ

τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης 
ὰ

τὸν στό µας καὶ πιάσαµε τὸν 
υ

Χρ µας, νὰ µετανοήσουµε» ση-
ι

φρ

 

ρος καὶ ἀπὸ τὸ µεγαλύτερο 
ἐχθρό

τόλ α του 
τοὺς δὲν 
θέλει α-

φ
σπασ

χ
τὴν
γν
λεργ
έ
ὲς ;»! Μάλιστα κάνο-
α
ὰ τὴν συµµετοχὴ τῶν 
ὐζ

ἀπὸ
λοῦ
λάσ
ἔνθ

Ἔτσι 

 εἰρήνης κατὰ 
τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζο-
ντας τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπῖων στὸ 
ΝΑΤΟ ὡς «Μακεδονία» θὰ λάβει 
πρόσθετη οἰκονοµικὴ βοήθεια ἀπὸ 
τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ θὰ τὴν ἀποµα-
κρύνει ἀπὸ τὴν πτώχευση. Εὐτυχῶς 
ποὺ ἔχουµε αὐτοὺς τοὺς ἀναλυτὲς 
γιὰ νὰ µᾶς προτείνουν λύσεις. Στὴν 
ἀναµπουµπούλα ὁ λύκος χαίρεται. 
 

ΕΤΡΕΞΕ  ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΝΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ  

 

Παραµονὲς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ 
ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη µας γιόρταζε 
τὸν πολιοῦχο  ∆ηµήτριο τ ν 
Ἐλευθ χρόνια 
συνέβαλε σέλθουν 
στὴν πό ρώ-

Ω Ν  Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι
 

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορεί-
της ἔζησε εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια 

 σπηλιὰ τῆς κοιµήσεως τῆς Θεο-
 στὴν ἐρηµικὴ «Μικρὰ

» τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκ
 ἱεραποστολὴ στὸ Κογκὸ

σὲ ἄλλα µέρη τοῦ τρίτου κόσµου. Ὁ
γέ οντας Σωφρόνιος µιλώντας στὸ
« γιορείτικο Βῆµα» βάλλει κατὰ 

 
γι  τὴ σηµερινὴ Ἑλλάδα. «Ἀφήσαµε 

 Χρι
χρ σό µας. Νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν 

ιστό 
µε ώνει ὁ Ἁγιορείτης γέροντας Σω-

όνιος. 
 

Α Ν Θ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  

Χειρότε
 της Πατρίδος ὁ ∆ήµαρχος 

Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης. Ποὺ 
µησε νὰ πιάσει στὸ στόµ
 Εὔζωνές µας, τοὺς ὁποίους 
 στὴν πόλη – λὲς καὶ ἡ Θεσσ

λονίκη εἶναι τὰ ἀµπελοχώραφά του. 
Ἀ ορµὴ γιὰ τὸ νέο ἀνθελληνικὸ ξέ-

µά του κ. Μπουτάρη ἡ συµµε-
το ὴ Εὐζώνων στὴν παρέλαση γιὰ 

 ἀπελευθέρωση τῆς πόλης. Ὡς 
ωστὸν ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει ἀλ-

ία σὲ κάθε τί ἑλληνικὸ καὶ ἀ-
ντ δρασε λέγοντας «Μὰ τί εἶναι αὐ-

οἱ γελοιότητεςτ
ντ ς καὶ τὸν … οἰκονόµο, εἶπε πὼς 

λεφτὰ γιὰ τ
Ε ώνων – ποὺ ὅµως θὰ καλυφθοῦν 

 χορηγοὺς – πρέπει νὰ πᾶνε ἀλ-
 καὶ ὄχι σὲ τσολιάδες καὶ παρε-
εις. Ὅµως, ὁ κ. Μπουτάρης εἶναι 
ερµος ὑποστηρικτὴς τῶν παρε-

λάσεων τῶν ὁµοφυλοφίλων! 
µὲ τὴν ἄδεια τοῦ δηµοτικοῦ συµβου-
λίου πραγµατοποιήθηκε τὸ Σάββα-
το 23-6-2012 παρέλαση ἑκατοντά-

δων gay καὶ λεσβιῶν στὸ κέντρο τῆς 
Θεσσαλονίκης. Οὐδὲν ἕτερον σχό-
λιο… 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;  
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  Σ Α Σ  
 

Ὁ Ἀµερικανὸς ἀναλυτὴς Ντάνιελ 
Σέρβερ, γνωστὸς φίλος τῶν Σκοπῖ-
ων – ὅπως ἀναφέρει τὸ σλαβικὸ κα-
νάλι τῶν Σκοπῖων κανάλι 5 – προ-
τείνει µία … σύµβαση

Ἅγιο
ερωτή, ποὺ πρὶν 100 

 καὶ βοήθησε νὰ εἰ
λη καὶ νὰ τὴν ἀπελευθε

σουν ἀπὸ τοὺς τούρκους κατακτη-
τὲς τὰ Νικηφόρα Ἑλληνικὰ στρα-
τεύµατα µὲ τὸν ἔνδοξο στρατηλάτη 
Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖ-
νο, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ παρα-
χωρήσουν τὸ περιστύλιο τοῦ Ζαπ-
πείου στὴν τουρκικὴ Πρεσβεία τῆς 
Ἀθήνας, προκειµένου νὰ φιλοξενή-
σει δεξίωση γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τῆς 
Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας. Γιατί στὸν 
ἑορτασµὸ τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρα-
τίας ἔτρεξαν νὰ παραβρεθοῦν καὶ 
νὰ φωτογραφηθοῦν περιχαρεῖς µε-
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γαλοστελέχη ὅλων τῶν κοµµατικῶν 
ἀ -

 

Μεταφέρουµε ἐπὶ λέξει τὰ 
λόγια  Θε-

Ἅγιο Κοσµᾶ. Τὸ 
ὅτι οἱ αν τὸν 

… κ  ἡ 
ἀνθρ µνη 

ποχρώσεων καὶ µεγαλοεπιχειρηµα
τίες. Φυσικὰ καὶ ἀγνοήθηκε τὸ ἱ-
στορικὸ κτήριο καὶ ὁ ἐθνικὸς Εὐ-
εργέτης, Ἠπειρώτης ἀγωνιστὴς τοῦ 
1821 Εὐάγγελος Ζάππας, ποὺ ἐὰν 
ζοῦσε, ὅλους αὐτοὺς θὰ τοὺς κυνη-
γοῦσε, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἦταν καθό-
λου ὑπερήφανος γιὰ τὸ πὼς κατά-
ντησαν κάποιοι τὴν περιουσία ποὺ 
χάρισε στὴν Πατρίδα. 
 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
 

Ἀνήµερα 28η Ὀκτωβρίου, ὁ πρώην 
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης, 
Μαρντοχάι Φριζῆς, ἀνέβασε ἕνα βί-
ντεο στὸ κανάλι του στὸ Youtube
µὲ τὸν τίτλο «Ἀνθελληνισµὸς καὶ Ἑ-
βραῖοι». 

 τοῦ πρώην Ἀρχιραββίνου
σσαλονίκης ποὺ µεγάλωσε µὲ ἑλλη-
νικὴ παιδεία στὴν Ἁγία Παρασκευὴ 
Ἀττικῆς, ἀλλὰ σήµερα ζεῖ µονίµως 
στὸ Ἰσραὴλ καὶ δηλώνει φανατικὸς 
Σιωνιστής… ΡΑΒΒΙΝΟΣ Μ. ΦΡΙΖΗΣ: 
«Μέσα στὸν Χριστιανικὸ κόσµο ὑ-
πάρχουν φανερὰ Ἀντισηµίτες, ὅπως 
ἦταν ὁ Ἀντισηµίτης Κοσµᾶς ὁ Αἰτω-
λός. Ἐπίσης, ὁ µεγάλος φονιὰς τῶν 
Ἑβραίων καὶ κατὰ τὰ ἄλλα Ἥρωας 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης. Ὁ Κολοκο-
τρώνης ἔσφαξε χιλιάδες ἑβραίους ἰ-
διαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πελο-
ποννήσου καὶ ἐκχριστιάνισε µὲ τὴ 
βία ἄλλους τόσους ἑβραίους δυστυ-
χῶς…» Ἂς ἀπαντήσουµε τὸ ἱστορι-
κῶς βεβαιότατον ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν 
θέλανε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι 
καὶ καταπολεµούσανε µὲ δόλια µε-
σα, κάθε ἀπόπειρα ἐπαναστάσεως. 
Προσφιλής τους τακτικὴ ἦταν νὰ ἐ-
πισηµαίνουν τοὺς ἐπαναστάτες καὶ 
νὰ τοὺς προδίδουν στὶς τουρκικὲς 
ἀρχές. Ἔτσι αὐξάνανε τὴν εὐγνω-
µοσύνη τῶν Τούρκων καὶ εἰσέπρατ-

ταν χρηµατικὲς ἀµοιβές. Ὁ Ἅγιος 
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, προετοίµαζε τὴν 
ἐπανάστασιν διὰ τῆς παιδείας τῶν 
Ἑλλήνων. Οἱ Ἑβραῖοι ποὺ παρακο-
λουθούσανε τὴν δράσι του, ποὺ ἵ-
δρυε παντοῦ σχολεῖα ἀνησυχοῦσαν, 
καὶ τὸν µισοῦσαν. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ 
ἐπληρωθήκανε ἀπὸ τοὺς ἑβραίους 
ἐθανάτωσαν τὸν 

Τοῦρκοι δὲν ἐπιθυµοῦσ
φόνο τοῦ Ἁγίου, φαίνεται καὶ ἀπὸ 
τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὁ ὁ-
ποῖος ἀγανάκτησε ὅταν ἐπληροφο-
ρήθη ὅτι σκοτώσανε τὸν Ἅγιο Κο-
σµᾶ καὶ ἔκτισε Ἐκκλησία εἰς τὴν 
µνήµη του ἀκριβῶς ὅπου τὸν ἀπαγ-
χονίσανε καὶ τὸν ρίξανε σ’ ἕνα πο-
τάµι µὲ µιὰ πέτρα δεµένη στὸ λαιµό, 
ὅπως ἀργότερα κάνανε στὸν πατρι-
άρχη Γρηγόριο Ἔ΄ (Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
ἂς µιλήσουµε γιὰ Ἑβραίους, σελὶς 
131-135, τοῦ Κῶν/νου Πλεύρη) 
 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

ατασκευάσµατα. Καὶ τότε ὅλη
ωπότητα θὰ γίνει «µία ποί

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 αὐ-
τὰ 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 ὁδηγή-
σει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντοµα 
τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸ θεῖο Βρέ-
φος. Εἶναι κρίµα νὰ ταλαιπωρεῖται 
ὁ κόσµος µέσα στὸ χάος, ἐνῶ ὑπάρ-
χει τὸ Φῶς. 

 

Ε Π Ι Μ Ο Ν Η  
 

Ὁ  Τυφλὸ ς  
τοῦ Εὐαγγε-
λίου δὲ διέθε-
τε µάτια. ∆ιέ-
θετε κάτι πιὸ 
µεγάλο. Ἐπι-
µονή. Μ’ αὐ-
τὴ βρῆκε τὸ 
φῶς του. Τὴν 
ὥρα ποὺ ὅλοι 
τὸν ἀπωθοῦ-

σαν, ἀντὶ νὰ τὸν βοηθήσουν, αὐτὸς 
ἐπέµενε καὶ κέρδισε. Ἂν δὲν ἐπέµε-
νε, δὲν θὰ ἔφτανε στὸ φωτοδότη 
Χριστό, ποὺ τὸν ἔκανε καλά. Κάθε 
σοβαρὴ προσπάθεια χρειάζεται ἐπι-
µονή. Πόσοι ἄσηµοι, µὲ τὴν ἐπιµονή 
τους δὲν ἔγιναν διάσηµοι; Ὁ ∆ηµο-
σθένης ἀπὸ τραυλός, ἔγινε δεινὸς 
ρήτορας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὀλιγο-
γράµµατος, µὲ τὴν ἐπιµονή του, ἔµα-
θε τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπ’ ἔξω, µόνο µὲ 
τὴν ἀκοή του. Ἡ ἐπιµονὴ κάνει θαύ-
µατα. Ἀποκαλύπτει δυνάµεις µετα-
µορφωτικές. Ὁ καθένας µας ἔχει µε-
σα του δυνάµεις, ποὺ µόνο µὲ τὴν ἐ-
πίµονη καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ 
µας κόσµου ἔρχονται στὴν ἐπιφά-
νεια κι’ ἀξιοποιοῦνται στὴ ζωή µας. 
Ἡ ἐπιµονή, ὅµως, δὲν ἀνορθώνει µό-
νο, ἀλλὰ καὶ καταρρακώνει. Φωτί-
ζει, ἀλλὰ καὶ σκοτίζει. Εἶναι ἀνάλο-
γα 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 φαρι-
σαίους ἔφερε ἀποτελέσµατα ἀντίθε-
τα. Οἱ φαρισαῖοι ἐπέµειναν στὴν 
πλάνη τους, γι’ αὐτὸ µόνοι τους δη-
µιούργησαν τὴν καταστροφή τους. 
Κάθε µέρα ἔχουµε ἀνάγκη ἐπιµονῆς. 
Ἀπὸ τὴν σωστὴ ἄσκηση τοῦ ἐπαγ-
γέλµατός µας, ὡς τὴν κατάκτηση τῆς 

ἁγιότητός µας χρειαζόµαστε µεγάλη 
ἐπιµονή. «Ὁ ἐπιµένων νικᾶ». Ἀρκεῖ 
νὰ χρησιµοποιοῦµε τὴν ἐπιµονὴ σω-
στά, µὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ. 
 

ΟΧΙ  ΑΛΛΟΙ  ∆ΙΩΚΤΕΣ  

Ἡ τὸν 
 

ἀντίθεση τῶν ἀρχόντων πρὸς 
Χριστὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στι-
γµὴ 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 γραµµα-
τεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ θρησκευτι-
κοί, δηλαδή, ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς ἐ-
κείνης, καταδίωξαν τὸν Χριστὸ µε-
χρι θανάτου. Οἱ ∆ιοκλητιανοὶ καὶ 
οἱ Νέρωνες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, συ-
νεχίζουν µὲ λύσσα τὸν διωγµὸ ἐνα-
ντίον τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κρατοῦντες, 
κατὰ κανόνα, ζοῦνε µέσα στὴ σαπί-
λα καὶ στὸ σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται 
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θίγονται, 
γι’ αὐτὸ τὸν πολεµοῦν µὲ µανία. Στὸ 
τέλος, ὅµως, νικιῶνται. Ὅλοι οἱ ἐχ-
θροὶ τοῦ Χριστοῦ «πρὸς κέντρα λα-
κτίζουν». Ματαιοπονοῦν καὶ κατά-
στρέφονται. Ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι ἡ 
λυδία λίθος, γιὰ νὰ κρίνονται οἱ 
γνήσιοι ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κίβδη-
λους. Καὶ θὰ νικοῦν οἱ γνήσιοι. Ὅ-
λοι 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 προ-
σέξουµε κι’ ἐµεῖς. Μήπως κάνουµε 
τὸν Χριστιανό, ἐνῶ στὴν πραγµατι-
κότητα εἴµαστε ἀντίχριστοι; Μή-
πως, παρασυρµένοι ἀπὸ ἀντιχρί-
στους ἄρχοντες, διώκουµε κι’ ἐµεῖς 
τὸ θεῖο βρέφος. Τὸ θεῖο βρέφος δὲ 
θὰ νικηθεῖ ποτέ . Ἐµεῖς θὰ ἡττη-
θοῦµε. Ἂς προσέξουµε. Ὄχι ἄλλοι 
διῶκτες. 
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

Ὁ ἐγγονός µου Ἀναστάσης, 
4 ½ ἐτῶν, πρὶν 6 µῆνες, ξαφνικὰ δια-
γνώσθηκε 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 πολυοµυ-
ελίτιδος.  

Ἀπὸ περίεργες κι’ ἀνεξήγη-
τες συγκυρίες ἔφτασα γιὰ ὀλιγοήµε-
ρες διακοπὲς στὸ Μαραθώνα. Σχεδί-
αζα  νὰ  ταξιδέψω  στὴ  
Μυτιλήνη, νὰ προσκυνή-
σω καὶ νὰ προσευχηθῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ.  

Στὸ Μαραθώνα 
ὅµως, πληροφορήθηκα 
τὴν ὕπαρξη τῆς Μονῆς 
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Ἄνω 
Σούλι. Τὴ ∆ευτέρα 24 Σε-
πτεµβρίου 2012, ἀπὸ λαν-
θασµένη πληροφόρηση, 
ἔφτασα στὴ Μονὴ τὸ µε-
σηµέρι, λίγο πρὶν σταµα-
τήσει τὸ ἐπισκεπτήριο. Ὡ-
στόσο, ὁ µοναχὸς Εἰρηναῖος µᾶς ἄ-
νοιξε τὴν πόρτα καὶ µᾶς ὁδήγησε 
στὴν ἐκκλησία. Ἐξήγησα στὸ µονα-
χὸ ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐπίσκεψής µου 
δὲν ἦταν νὰ προσευχηθῶ γιὰ µενα 
ποὺ εἶµαι στὴν καρέκλα, ἀλλὰ γιὰ 
τὸν ἄρρωστο ἐγγονό µου. Ὁ µονα-
χὸς Εἰρηναῖος µας διηγήθηκε τὴν ἱ-
στορία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴ 
θαυµαστὴ ἐµφάνισή του στὸν ἱερὸ 
τόπο τῆς Μονῆς.  

Προσευχήθηκα συντετριµµέ-
νη καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ 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 ἑκά-
στοτε θεραπείας τοῦ παιδιοῦ) ἤσαν 
καθαρές!! Αὐτὸ ἐγὼ τὸ ἀπέδωσα σὲ 
θαῦµα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ Τὸν 
εὐχαρίστησα κλαίγοντας ποὺ εἰσή-
κουσε 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 µε-
γάλο. Ἄλλοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλα-
φρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά. 
Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ 
πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶ-
µε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ∆ὲν 
τὸν ἀνοίγουµε γιατί φοβόµαστε µή-
πως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τρο-
µάξουµε. Εἶναι καιρὸς µὲ τὴν ἐξοµο-
λόγηση νὰ ἀνοίξουµε τὸν σάκο µας 
καὶ νὰ τὸν καθαρίσουµε. 

 

Σ Ι Β Υ Λ Λ Ε Σ  
 

Μὲ τὸ ὄνοµα αὐτὸ στὴν ἀρχαιότητα 
ἐννοοῦσαν ὁρισµένες γυναῖκες µὲ µε-
γάλη προφητικὴ δύναµη. Ὁ κόσµος 
πίστευε ὅτι τὰ λόγια τους ἀποτελοῦ-
σαν τὴ φωνὴ τοῦ θεοῦ. (Σίβυλλα = 
Θεοβούλη ("θεός" (σιός) + "βουλή" 
(βόλλα)). Οἱ Σίβυλλες ἀναγνωρίστη-
καν ἀπὸ ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ χρι-
στιανικοῦ κόσµου ὡς προφήτισσες 
τοῦ Χριστοῦ καὶ κατέλαβαν µία θέ-
ση ἀνάλογη µὲ αὐτὴ τῶν Προφητῶν 
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος, ὁ Ἅγιος Κλήµης ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος, ὁ Ἅγι-
ος Αὐγουστίνος, o Μέγας Κωνστα-
ντῖνος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος 
Θεόφιλος Ἀντιοχείας, ἡ Ἁγία Αἰκα-
τερίνη, ὁ Ἅγιος Νικόδηµος Ἁγιορεί-
της, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος κ.ἄ. ἀπο-
δέχθηκαν τὴ θεοπνευστία τῶν Σιβυλ-
λῶν 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: «Λά-
βετε καὶ τὶς Ἑλληνικὲς βίβλους. 
Γνωρίσατε καλὰ τὴν Σίβυλλα, ἡ ὁ-
ποία ἀποκαλύπτει τὸν Ἕνα Θεὸ 
καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν στὸ µέλ-
λον» (Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Στρω-
µατεῖς, βιβλ. 6, κέφ. 5, 4) 
 - Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ 
καταγράφει ὅτι ἡ Σίβυλλα ἡ Ἐρυ-
θραία γεννήθηκε τὴν ἕκτη γενεὰ µε-
τὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ Νῶε, ὄντας 
ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλωνος, παρόµοιας ἀ-
ξίας µὲ ἐκεῖνον, ἀποδέχεται ὅτι ἡ µά-
ντις «ἐπληρώθη ἀπὸ θεία ἔµπνευση», 
προφητεύοντας τὴν Ἔλευση τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς. Στὴ συνέ-
χεια παραθέτει ὁλόκληρη τὴν προ-
φητεία τῆς Ἐρυθραίας περὶ τῆς ∆ευ-
τέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. ὅπου 

οἱ τοποθετήσεις τῶν πρώτων γραµ-
µάτων τῶν στίχων τῆς προφητείας, 
σχηµατίζουν τὴν ἀκροστιχίδα «ΙΗ-
ΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Στοὺς τελευ-
ταίους τρεῖς στίχους τοῦ χρησµοῦ ὁ 
Ἀπόλλων καὶ ἡ ἱέρειά του Σίβυλλα 
Ἐρυθραία ὁµολογοῦν: «Αὐτὸς ὁ ὁ-
ποῖος τώρα προαναφέρθηκε σὲ ἀ-
κροστιχίδα, εἶναι ὁ δικός µας Θεός, 
Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, αὐτὸς ὁ 
ὁποῖος ὑπέφερε πρὸς χάριν µας», 
κάτι τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µία ξεκάθα-
ρη ὁµολογία τῆς προφήτισσας, καὶ 
κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Ἀπόλλωνος, πρὸς 
τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ο 
Μ.  Κωνσταντῖνος µὲ τὸν πιὸ κατηγο-
ρηµατικὸ τρόπο ἀποκλείει τὸ ἐνδε-
χόµενο πλαστογράφησής της προφη-
τείας, ἀναφέροντας πὼς ἕναν αἰώνα 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ἱστορικὸς Κικέρων εἶχε ἤδη µεταφρά-
σει 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, ἀντιπαρατι-
θέµενη µὲ τὸν ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς 50 
ρήτορες ποὺ ἐτάχθησαν νὰ τὴν κα-
ταπείσουν 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: “Ύ-
στερα ἀπὸ πολὺ καιρὸ θὰ φθάσει 
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κάποιος εἰς αὐτὴν τὴν πολυδιηρεµέ-
νη γῆ καὶ θὰ γεννηθεῖ µὲ σάρκα ἀµό-
λυντη. Μὲ ἀνεξάντλητα ὅρια ὡς Θε-
ότητα θὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀ-
πὸ τὴ φθορὰ τῶν ἀνιάτων παθῶν. 
Καὶ θὰ τὸν φθονήσει ἄπιστος λαὸς 
καὶ θὰ κρεµασθεῖ ὑψηλὰ ὡς κατάδι-
κος 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 χω-
ρὶς τὴν δική του βούληση. Λέγει αὐ-
τός: “Ένας οὐράνιος µὲ πιέζει ἰσχυ-
ρά, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς τριλαµπές. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ παθῶν Θεός, χωρὶς νὰ 
πάθει τίποτε ἡ θεότητά του, διότι 
εἶναι συγχρόνως θνητὸς καὶ ἀθάνα-
τος. 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 θε-
ρµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε 
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ 

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 χω-
ρὶς τὴν δική του βούληση. Λέγει αὐ-
τός: “Ένας οὐράνιος µὲ πιέζει ἰσχυ-
ρά, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς τριλαµπές. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ παθῶν Θεός, χωρὶς νὰ 
πάθει τίποτε ἡ θεότητά του, διότι 
εἶναι συγχρόνως θνητὸς καὶ ἀθάνα-
τος. 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 θε-
ρµὰ : αὐτὸς πέντε χιλιάδες χόρτασε 
µὲ <πέντε> ἄρτους, κάτι ποὺ ἤθελε 
δύναµη θεϊκή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
δικός µου Θεός, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώ-
θη εἰς τὸ ξύλον, ὁ ὁποῖος ἐξέπνευσε, 
ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ τάφου ἀνῆλθε εἰς 
τὸν οὐρανόν." Αὐτὰ διηγεῖται ὁ Ἀ-
πόλλων ὁ θεός σου». (Μαρτυρολό-
γιον Σινά, Γ΄ Μαρτύριο, 11, σ. 115). 

ἤθελε 
δύναµη θεϊκή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
δικός µου Θεός, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώ-
θη εἰς τὸ ξύλον, ὁ ὁποῖος ἐξέπνευσε, 
ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ τάφου ἀνῆλθε εἰς 
τὸν οὐρανόν." Αὐτὰ διηγεῖται ὁ Ἀ-
πόλλων ὁ θεός σου». (Μαρτυρολό-
γιον Σινά, Γ΄ Μαρτύριο, 11, σ. 115). 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρ

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π

Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστου-
γέννων ἕως τὶς 24 ∆εκεµβρίου. ∆ὲν
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέ-
πεται 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  
ΧΡ Ι ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

 

θ ὰ  τ ε λ ε σ θ ῆ  
 

7 .30 – 10.30 π .µ .  

 
 

 

 
 

 

ηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. 

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

      
 (αρ. φυλλ. 43)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                   ∆ ε κ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 2  
       

ΠΟ Υ  Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι  Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  
 

Οἱ µάγοι ἔψαξαν καὶ βρῆκαν τὸν 
Χριστό, ἐκεῖ ὅµως ποὺ δὲν τὸν περί-
µεναν. Στὴ Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας. 
Ρωτοῦσαν νὰ Τὸν βροῦν στὰ Ἱερο-
σόλυµα. Ἴσως ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶ-
χε γεννηθεῖ. Τὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ἡ 
πόλη τῶν προφητειῶν καὶ τῶν µε-
γάλων θρησκευτικῶν παραδόσεων. 
Ὁ Χριστός, ὅµως, ὅπως εἶχε προφη-
τευτεῖ ἑκατοντάδες χρόνια πρίν, 
γεννήθηκε στὴ Βηθλεέµ. Καὶ τώρα 
ἔρχεται ἕνα φυσι-
κὸ ἐρώτ Ἂν 
ἔρχονταν ερα 
οἱ µάγοι κι’ ἀνα-
ζητοῦσαν πάλι τὸν 
Χριστὸ ποῦ θὰ τὸν 
ἔβρισκαν; ∆ύσκο-
λο τὸ ἐρώτηµα. Οἱ 
µάγοι καὶ πάλι θὰ 
δυσκολεύονταν  
πολύ. Ἴσως πιὸ 
πολὺ σήµερα. Θὰ ἔ
πολλὲς καὶ µακρὲς περιοδεῖες. Πιθα-
νὸ καὶ ν’ ἀπογοητεύονταν στὸ τέ-
λος. Θὰ περιόδευαν τὴν ἀχανῆ Ἀσία 
καὶ θὰ ’βρισκαν τὸ Βούδα καὶ τὴ 
λατρεία τοῦ Λάο-Τσέ, τοῦ Κοµφου-
κίου καὶ τοῦ Μάο. Θὰ περιόδευαν 
τὴν Ἀφρικὴ καὶ θὰ ’βρισκαν κάποι-
ον Ζωροάστρη καὶ κάποιον Μωά-
µεθ κι’ ἐκεῖ. Κι’ ὅταν ἔφταναν στὴν 
Εὐρώπη, ἀφοῦ θὰ ’χαν περάσει ἀπ’ 
ὅλη τὴν Ἀµερική, θὰ διαπίστωναν 

µὲ φρίκη τὸν ὀρθολογισµὸ καὶ τὸν 
ὑλισµὸ νὰ ἐπικρατεῖ. Καὶ θὰ ξανά-
λεγαν: Τέλος πάντων «ποῦ ἐστὶν ὁ 
τεχθεῖς Βασιλεύς;» Ποῦ βρίσκεται ὁ 
Χριστὸς τὸν 21ο αἰώνα; Ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ Γῆ; Ὄχι καλοί µας µάγοι, δὲν ἔ-
φυγε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. «Εἶναι 
µεθ’ ἡµῶν πάσας τᾶς ἡµέρας τῆς ζω-
ῆς ἡµῶν». Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν 
τὸ ὑποπτεύεστε. Ἐκεῖ ποὺ δὲν κάνει 
θόρυβο καὶ δὲ φαντάζει, ὅπως τὰ 

κοσµ ικὰ  γεγο -
νότα. Εἶναι στὶς 
καρδιὲ ποὺ ἀγα-
πᾶνε µέχρι θυσί-
ας .  Εἶναι στοὺς 
πεινασµένους καὶ 
διψασµένους γιὰ 
δικαιοσύνη κι’ ε-
λευθερία . Εἶναι 
στὶς συνειδήσεις 
ποὺ προβληµατί-
αρξή τους καὶ τὴν 

ἀποστολή τους. Εἶναι στὰ µυαλὰ 
ποὺ δὲν «λογικεύονται». Εἶναι σὲ 
τόπους καὶ χώρους ἀπίθανους. Εἶ-
ναι ἐκεῖ ποὺ δὲν διώκεται. Εἶναι 
ἐκεῖ ποὺ δὲ φαίνεται. Παντοῦ εἶναι 
ὁ Χριστὸς καὶ διευθύνει τὸν κόσµο. 
Καὶ µάλιστα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ποὺ 
ὅλα τὰ ψεύτικα, ὅλα τὰ εἴδωλα καὶ 
τὰ ὑποκατάστατα θὰ καταρρεύ-
σουν, ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀνθρώπι-
να … (Συνέχεια στὴν 10

ηµα. 
σήµ

πρεπε νὰ κάνουν 

ς 

ζονται γιὰ τὴν ὕπ

η σελίδα) 
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