
χοµεν πολέµους ἡ Ἑλλὰς εἶναι κατε-
στραµµένη, ἐξαιτίας τῆς πολιτικῆς κλε-

 

πτοκρατίας ἡ ὁποία δὲν ἄφησε τίποτε 
ὄρθιον εἰς τὴν Ἑλλάδα. 

ΡΟΟ∆ΕΥΟΥΝ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

ὴν 7η Ἰανουαρίου ἦτο µὲ τὸ Παλαιὸν 
µερολόγιον τὰ Χριστούγεννα. Ἑκατοµ-
ύρια Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑόρτασαν 
ὴν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου µὲ τὸ 
Παλαιὸν Ἡµερολόγιο, ὅπως τὰ Ἱεροσό-
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λυµα, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ Ρωσία, ἡ Σερ-
α, ἡ Ρουµανία, ἡ Βουλγαρία καὶ ἄλλες 
ῶρες. Τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδή-
ων (ΑΠΕ) µετέδωσε τὰ ἀκόλουθα: «Ἑ-
ατοµµύρια Ὀρθοδόξων Ρώσων γιόρτα-
αν σήµερα τὰ Χριστούγεννα µὲ τὸ πα-
αιὸ Ἰουλιανὸ ἡµερολόγιο. Στὴν νυχτε-
ινὴ χριστουγεννιάτικη λειτουργία στὸν 
αθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος στὴ Μόσχα 
ρευρέθηκε ὁ πρόεδρος Μεντβιέντεφ 
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πα
καὶ ἡ σύζυγός του Σβετλάνα. Τὸ µικρὸ 
ωριὸ Σέλιστσε ἔξω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ 
όλη Κοστροµὰ περὶ τὰ 360 χλµ. Β∆ 
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Ο  ΚΑΤΑΝΥΚΤ Ι

Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ
Κάθε Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακ
Εἰς τὸ τέλος τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπε

καὶ ζητοῦν συγγνώµη ἀπὸ τὸν 
Ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸ

τῆς Κυριακῆς της Τ

ῆς Μόσχας ἐπέλεξε γιὰ νὰ παρακολου-
ήσει τὴν νυκτερινὴ χριστουγεννιάτικη 
ειτουργία ὁ πρωθυπουργὸς Βλαντιµὶρ 
ούτιν, ὁ ὁποῖος ἐµφανίστηκε χωρὶς ἐ-
σηµο ἔνδυµα καὶ περιτριγυρισµένος ἀπὸ 
αιδιά, νέους καὶ µαντηλοφορεµένες κατὰ 
ὴν ρώσικη παράδοση γυναῖκες. Ὁ Πρόε-
δρος τῆς Σερβίας κ. Μπόρις Τάντ
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ΗΣΥΧΑΣΤΗΡ ΙΟΥ  
ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφα

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. 

Ο Ι  ΧΑ Ι Ρ Ε Τ Ι ΣΜΟ Ι  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ

Ἀπὸ τὴν πρώτην Παρασκευὴ τῆς Τεσσ
ὥρα µ.µ. τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τ

ιντ  µε-
τέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βίσοκι Ντέ-
ανι εἰς τὸ Κόσσοβον, διὰ νὰ περάσει τὴν 
αραµονὴν καὶ τὴν ἡµέρα τῶν Χριστου-
ννων µὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μο-
ς.» Παραθέσαµεν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, διὰ 

ὰ ἴδητε ὅτι χῶραι, αἳ ὁποῖαι ἐξῆλθον ἐκ 
οῦ κοµµουνισµοῦ κατεστραµµέναι, ἐνῶ 
 µία κατεστράφη ὑπὸ τῆς ∆ύσεως µὲ βοµ-
αρδισµοὺς προοδεύουν χάριν εἰς ἡγεσί-
 αἳ ὁποῖαι ἔχουν βαθείαν Ὀρθόδοξον 
ίστιν. Καὶ φθάνουν ἕως τὸ σηµεῖον νὰ 
αρακολουθοῦν τᾶς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, 

 τὰ Χριστούγεννα διακηρύσσοντες πρὸς
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 (αρ. φυλλ.10) 

διὰ
τὸν λαὸν ὅτι ἄνευ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ-
λησίας ἴσως ἡ τύχη τῶν νὰ ἦτο πολὺ δια-
ορετική.

διὰ
τὸν λαὸν ὅτι ἄνευ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ-
λησίας ἴσως ἡ τύχη τῶν νὰ ἦτο πολὺ δια-
ορετική.

 ΠΑΝΑΓ Ι Α Σ  ΜΑΣ  

Σ  Ε ΣΠΕΡ Ι ΝΟΣ  
 ΡΑΦΑΗΛ  
ς τελεῖται Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός. 
ῦ, ὅλοι ἀσπάζονται τὸ Εὐαγγέλιον 
α καὶ ἀλληλοσυγχωροῦνται.  
κινάει ἀπὸ τὸ ἀπόγευµα  
 καὶ ὥραν 6.00 µ.µ. 

Η
υ 
Ἰστ

Λ
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
οσελίδα: www.agiosrafael.gr
ηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  
ολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.  

-  Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.  

Σᾶς περιµένουµε. 

Σ
Ο  ΡΑΦΑΗΛ  
οστῆς καὶ κάθε Παρασκευὴ στὶς 6.00 
αιρετισµῶν τῆς Παναγίας µας. 
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Μ Ι Α  Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Ρ Ε Τ Η  

Σὲ λίγες ἡµέρες εἰσερχόµεθα εἰς τὴν 
περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
Οἱ µὲν θρησκευόµενοι ἀποτολµοῦν νὰ 
τὸ ἐφαρµόσουν, οἱ δὲ µὴ θρησκευόµε-
νοι, τὸ εἰρωνεύονται. Εἶναι τὸ θέµα τῆς 
νηστείας. Σχεδὸν ὁ καθένας ἔχει µιὰ 
γνώµη. Ὁ ἕνας λέει, ὅτι δὲν εἶναι τίπο-
τα τὸ φαγητό. Ὁ ἄλλος λέει νηστεία 
εἶναι νὰ µὴν φᾶς ἀρτήσιµο, µπορεῖς νὰ 
φᾶς ἀπὸ τὰ ἄλλα φαγητά. Ἄλλος λέει, 
ἐγὼ εἶµαι ἄρρωστος. Ἄλλος λέει, τὰ 
παιδιὰ πρέπει 
νὰ φᾶνε, γιατί 
διαβάζουνε. Ἄλ-
λος λέει, ὅτι ἐγὼ 
ἐργάζοµαι. Ἄλ-
λος λέει, ὅτι ἐγὼ 
εἶµαι γέρων. Ἄλ-
λοι λένε ὅτι ἐγὼ 
εἶµαι ηρεσία, 
αὐτό µου σερβί-
ρουν. Ἄλλοι λέ-
νε ὅτι εἶναι ἑ-
ορτή, πρέπει νὰ 
φάω… κ ὶ χίλιες 
δυὸ ἰδέες καὶ πε-
ριπτώσεις ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸ θέµα 
τῆς νηστείας. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ ἐξε-
τάσει χρονολογικῶς τὰ πράγµατα, θὰ 
τὴν βρεῖ σὲ πολλὰ µέρη τὴ νηστεία. Ὁ 
προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40 ἡµέρες 
καὶ 40 νύκτες. Ὁ προφήτης Μωυσῆς ἐ-
νήστευσε 40 ἡµέρες καὶ 40 νύκτες. Ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐνήστευσε 40 ἡµέρες 
καὶ 40 νύκτες. Καὶ ἐντούτοις οἱ ἄνθρω-
ποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἀδυ-

ναµίες τους, λένε «Παπάδες, καλόγεροι 
ἔκαναν τὴν νηστεία». Εἶναι µεγάλο 
πράγµα ὁ ἄνθρωπος, νὰ µάθει νὰ νη-
στεύει. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος, ἡ πρώτη δουλειὰ ποὺ ἐπῆγε 
Πατριάρχης εἰς τὴν Κωνσταντινούπο-
λη, ἦταν νὰ ἀπολύσει τὸ προσωπικὸ 
τοῦ µαγειρείου καὶ νὰ πωλήσει τὰ 
σκεύη. Καὶ τὸν ἐρώτησαν «δὲν θὰ τρῶ-
µε;». «∆ὲν ἤρθαµε νὰ τρῶµε», αὐτὴ ἦ-
ταν ἡ ἀπάντηση. Στὶς προηγιασµένες 

λειτουργίες ποὺ 
γίνονται τὴ Με-
γάλη Τεσσαρα-
κοστὴ ὑπάρχει 
ἕνας ψαλµός, ὁ 
303ος, ποὺ λέγει 
«γεύσασθε καὶ ἴ-
δετε ὅτι χρηστὸς 
ὁ Κύριος». ∆οκι-
µάστε λέει, καὶ 
θὰ δεῖτε  εἶ-
ναι χρήσ  ὁ 
Κύριος.  κά-
θεσθε ἀπὸ µα-
κρυά, καὶ λέτε 

ὅτι αὐτὰ δὲν γίνονται. ∆ὲν µπορεῖς νὰ 
ἀφαιρέσεις τὸ κρέας; Θὰ τὸ ἀφαιρέσεις 
καὶ θὰ σταθεῖς στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ 
διάστηµα θὰ ἀφαιρέσεις τὸ ψάρι καὶ θὰ 
σταθεῖς στὸ γάλα, στὸ τυρί. Θὰ κάνεις 
ἀγώνα. Μετὰ ἀπὸ ἄλλο διάστηµα, θὰ 
ἀφαιρέσεις τὸ γάλα καὶ τὸ τυρὶ καὶ θὰ 
φᾶς λάδι. Θὰ δεῖς σὲ ἕνα χρονικὸ 
διάστηµα ἑνὸς ἢ δυὸ ἢ τριῶν µηνῶν θὰ 
µπορέσεις στὸ τέλος νὰ νηστεύσεις 
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Ἀγώνας µέσα στὴν τρικυµία τοῦ κόσµου

1

http://www.amen.gr/


ὅπως θέλει ὁ Κύριος. Μὴν πλανώµεθα: 
εἶναι κατορθωτὴ ἡ νηστεία. Μὴν σᾶς 
φαίνεται παράξενο. ∆ὲν ἐκάναµε πρό-
βα. Καλὰ τὰ λὲ πάτερ µου, ἀλλά!!! Τί 
εἶναι τὸ ἀλλά; Ἔλα ποὺ θέλω νὰ νη-
στέψω καὶ δὲ µὲ ἀφήνει ὁ ἄντρας µου, ἡ 
γυναίκα µου! Ἔλα ποὺ εἶµαι στὴν ὑπη-
ρεσία καὶ µοῦ σερβίρουν κρέας καὶ 
µάλιστα Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ καὶ 
τὶς ἄλλες ἡµέρες φασολάδα. Τί νὰ 
κάνω; Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσένα. Ἐγὼ 
γνωρίζω ἀνθρώπους ποὺ στὴν ἐργασία 
τους, τοὺς σερβίρουν κρέας. ∆ὲν τὸ 
τρῶνε. Πᾶνε ἔξω καὶ τρῶνε. Ἀρκεῖ νὰ 
θέλει ὁ ἄνθρωπος. Νὰ πληρώσεις ἀπὸ 
τὴν τσέπη σου, νὰ µὴν χάσεις τὴν ψυχή 
σου, ἐφ’ ὅσον εἶναι ὀργανωµένο τὸ 
κακό. Ἐφ’ ὅσον τὰ πάντα εἶναι 
ἐναντίον σου, θὰ ἀγωνισθεῖς. ∆ηλητή-
ριό σου δίνουνε. Ἐπειδὴ στὸ δίνουνε 
τσάµπα, θὰ τὸ πάρεις; ∆ὲν τὸ παίρνεις. 
Θὰ κάνεις σιωπηρὰ τὸ καθῆκον σου 
ἀπέναντι στὸν Θεόν. Καὶ Αὐτὸς ποὺ σὲ 
βλέπει ἐν τῷ κρυπτῷ θέλη σου ἀπο-
δώση ἐν τῷ φανερῷ. Προσευχήσου καὶ 
πές, «Θεέ µου, αὐτὴ ἡ νηστεία πρέπει νὰ 
γίνεται. Ἐφ’ ὅσον µου ἔχεις τὴν ὑγεία 
µου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν Τε-
τάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε καὶ τὴν 
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες γιά µας.» 
Θὰ ζητήσεις ἀπὸ τὸν Θεὸ βοήθεια, διὰ 
τῆς προσευχῆς. Καὶ ὁ Θεὸς τότε θὰ δεῖς 
θὰ γυρίσει τὸ µυαλὸ τοῦ ἀνδρός σου, 
τῆς γυναικός σου, τῶν παιδιῶν σου καὶ 
θὰ µπορέσεις νὰ κάνεις ἐκεῖνο ποὺ θὰ 
εἶναι γιὰ τὸ συµφέρον τῆς ψυχῆς σου. 
Μιὰ λιτὴ τροφή, φροῦτα, σαλάτες, ἕνα 
τσάι µὲ ἐλιὲς εἶναι ἕνα στοµάχι καθαρό, 
ἐλαφρύ. Ἐὰν δὲν µπορεῖς νὰ νηστεύσεις 
λόγω ἀσθένειας, θὰ συµβουλευθεῖς τὸν 
πνευµατικό σου, καὶ αὐτὸς θὰ σοῦ πεῖ, 
πόσο καὶ τί θὰ νηστεύσεις καὶ ἐὰν τὸ 
ἀκολουθήσεις, τότε θὰ εἶναι εὐλογηµέ-
νο καὶ τὸ δέχεται ὁ Θεός. ∆ιαφορετικά, 
µέσα σου πάντοτε θὰ γίνεται ἕνας 
πόλεµος, καὶ θὰ ἀναζητᾶς νὰ βρεῖς 
ἐπιχειρήµατα νὰ δικαιολογήσεις τὴν 
παρανοµία σου. Ἡ φωνὴ τῆς συνει-
δήσεως θὰ φωνάζει πάντοτε µέσα σου, 
ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν εἶναι σωστό, 

ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν εἶναι σωστό, 
καὶ θὰ ψάχνεις νὰ βρεῖς ψέµµατα, γιὰ 
νὰ τῆς πεῖς, «κάτσε κάτω». Μὲ ἔχουνε 
καλέσει στὴν τάδε ἑορτή. Τί νὰ κάνω; 
Τὸ ξέρεις ὅτι στὴν ἑορτὴ ποὺ θὰ πᾶς 
δὲν θὰ ὑπάρχει νηστίσιµο. ∆ὲν θὰ πᾶς. 
Ἐὰν θέλεις πάλι, συνεννοήσου µὲ τὸν 
ἑορταζόµενο. Θὰ ἔρθουµε, ἀλλὰ ὅπως 
γνωρίζεις εἶναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
κρέας ἐγὼ δὲν θὰ φάω. ∆ῶστε µου ἕνα 
ποτήρι νερὸ νὰ σᾶς εὐχηθῶ. Ἐπίσης 
αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέξουµε εἶναι 
τὸ θέµα τῶν παιδιῶν µας. Νὰ τὰ 
µάθουµε ἀπὸ µικρὰ νὰ νηστεύουν. Ἅµα 
πεῖ ὁ γιατρὸς δίαιτα, καὶ ριζόνερο θὰ 
τοὺς δώσουµε. Τώρα ποὺ τὸ λέει ὁ 
Χριστὸς δὲν ἀκοῦµε. Πρέπει λοιπὸν νὰ 
ἀγωνισθοῦµε πάνω στὴ µεγάλη αὐτὴ 
ἀρετὴ τῆς νηστείας, χωρὶς βεβαίως νὰ 
διαλύσουµε τὰ σπίτια µας, χωρὶς νὰ 
διαλύσουµε τὶς οἰκογένειές µας, ἀλλὰ 
µέσα στὸ πλαίσιο τοῦ δυνατοῦ καὶ µὲ 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ µὲ τὴν προσευχὴ 
νὰ ἀγωνισθοῦµε. 
 

Τ Ρ Ι Ω ∆ Ι ΟΝ  

ς 

Τ ι 
κκλησιαστικὸ βι-

 
ὸ Τριώδιο εἶνα

ἐ
βλίο ποὺ περιέχει 
τοὺς Ὕµνους τῶν 
Ἀκολουθιῶν ἀπὸ 
τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ Φαρι-
σαίου µέχρι τὸν Ἑ-
σπερινὸ τοῦ Μεγά-
λου Σαββάτου. Εἶ-
ναι µία περίοδος 

πνευµατικῆς ζωῆς. Σὲ ἀνάβασή µας κα-
λεῖ ἡ Ἐκκλησία µας, ὅταν ἀνοίγει τὸ 
Τριώδιο. Καιρὸς νὰ σηκωθοῦµε, νὰ 
τιναχθοῦµε ἀπὸ τὴν ρουτίνα τῆς ἁ-
µαρτίας. Καιρὸς νὰ ἀγωνισθοῦµε ἐ-
ντονώτερα πρὸς τὸ Θεῖον. Ἀνάβασις ἡ 
περίοδος τοῦ Τριωδίου. Καὶ ὅµως γιὰ 
πολλοὺς τὸ Τριώδιο εἶναι κατάβασις 
µὲ χορούς, τραγούδια, ξενύχτι, πολύ-
φαγία, µασκάρεµα καὶ ἀκολασία. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΑ  
 

• « ἡ ἑξῆς 
εἴδησις: ∆εκατέσσερα 
τικα δέντρα ποὺ εἶχαν σ
δρόµιο τοῦ Σιάτλ τῶν Η
καν ὕστερα ἀπὸ διαµαρτυρίες ἑν
νου. Τὰ δέντρα ἐπέστρεψα
τους, ὅταν ὁ Ραβίνος δια
θὰ κάµη µήνυση» (Ὄρθ. 

• Σύµφωνα µὲ τὴν τελευ
κροαµατικότητας ραδι οµ
Ἀττικῆς AEMAP-BARΙ τῆς ἑτα
FOCUS τὸ ραδιόφωνο τῆς
τῆς Ἑλλάδος πρὶν ἀπὸ 
νέου προγράµµατος ἡ ἀ
τοῦ σταθµοῦ ἦταν 1,4

Τ ς

Μετεδόθη διὰ τοῦ ∆ιαδικτύου 
χριστουγεννιά-
τηθεῖ στὸ ἀερο-
ΠΑ ἀποσύρθη-

ὸς ραβί-
ν στὴ θέση 

βεβαίωσε ὅτι δὲν 
Τύπος 1-1-2010) 
ταία ἔρευνα ἀ-
οφώνου Ν οῦ 

ιρείας 
 Ἐκκλησίας 

τὴν ἔναρξη τοῦ 
κροαµατικότητα 
% καὶ 36.000 ἀ-

κροατὲς καὶ σήµερα µὲ τὸ νέο µοντέρνο 
πρόγραµµα ἔχει πέσει στὸ 1,3% καὶ 
32.000 ἀκροατές. (Ὄρθ. ύπο  1-1-2010) 

• Ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης εἶχε 
καταδικάσει ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1970 
τὶς ἀπαράδεκτες ἐπικοινωνίες µὲ τοὺς 
αἱρετικούς, τοὺς διαλόγους καὶ τὶς συ-
µπροσευχὲς καὶ εἶχε προτείνει τὴν διε-
ξαγωγὴ διαλόγων ΠΡΩΤΑ µεταξὺ τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ µετὰ (ἀφοῦ 
τὰ βροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι µεταξύ τους) 
τὴν ἐν ὁµονοίᾳ καὶ µὲ πατερικὰ κρι-
τήρια συνέχιση τῶν ∆ιαλόγων µὲ τοὺς 
ἑτεροδόξους. (Ὄρθ. Τύπος 1-1-2010) 

• «Στοὺς δρόµους τῆς Ἱερουσαλήµ, ὁ θρη-
σκευτικὸς πόλεµος γιὰ τὰ Χριστούγεν-
να ἔχει ἤδη ξεσπάσει. Τὴν περασµένη 
ἑβδοµάδα ἡ ὀργάνωση “Lobby for Jew-
ish Values” ἄρχισε νὰ µοιράζει φυλλά-
δια µὲ τὰ ὁποῖα καταδικάζει τὴν ἑορ-
τὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ καλεῖ τοὺς 
πολίτες νὰ µποϊκοτάρουν τὰ ἑστιατόρια 
καὶ τὰ ξενοδοχεῖα, ποὺ πωλοῦν ἢ ἔχουν 
στολιστεῖ µὲ χριστουγεννιάτικα δέντρα 
καὶ ἄλλα «ἀνόητα» χριστιανικὰ σύµβο-
λα. Ἔχοντας τὴν ὑποστήριξη ραβίνων, 
καὶ τὸν φαρισαϊσµὸ τῆς ἀµερικανικῆς 
χριστιανικῆς δεξιᾶς, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς 
ὀργάνωσης Ὄφερ Κοὲν δήλωσε στὰ ἰ-
σραηλινὰ Μ.Μ.Ε. πῶς εἶναι ἤδη ἕτοιµος 
πρὸς δηµοσίευση ἑνὸς καταλόγου µὲ 
τὰ καταστήµατα, ποὺ ἔχουν χριστου-

γεννιάτικη διακόσµηση, καλώντας σὲ 
µποϊκοτὰζ ἐναντίον τους καὶ σὲ µιὰ 
µικρὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν ἱεροσολυµίτικη 
ραβινία – νὰ ἀνακαλέσει τὰ πιστοποιη-
τικὰ ποιότητας τῶν ἐν λόγῳ ξενοδοχείων 
καὶ ἑστιατορίων.» (Πηγή: www.amen.gr, 
aktines.blogspot.com, Haaretz) 

• Σύµφωνα µὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν 
«romfea» (www.romfea.gr) «ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος πρα-
γµατοποίησε ἐπίσκεψη στὸ Βατικανὸ 
ἀπὸ 4 ἕως 9 ∆εκεµβρίου. Μάλιστα σὲ 
σχετικὸ βίντεο ἀνηρτηµένο στὸ «You 
Tube» (www.youtube.com) φαίνεται ἱε-
ράρχης τῆς ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ποὺ 
συνοδεύει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἀνα-
στάσιο, νὰ ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ πάπα 
καὶ νὰ κάνει ὑπόκλιση». Σὲ λίγο καιρὸ 
ὁ πάπας θὰ τοὺς βάλει νὰ τοῦ φιλοῦν 
καὶ τὰ πόδια. (Ὄρθ. Τύπος, 8-1-2010) 

• Ὁ πάπας Βενέδικτος ἐκφώνησε τὸ κα-
θιερωµένο Χριστουγεννιάτικο µήνυµά 
του, στὸ µπαλκόνι τῆς Βασιλικῆς τοῦ 
Ἁγίου Πέτρου. Στὴ γεµάτη κόσµο πλα-
τεία ὁ πάπας ἐκφώνησε τὸ µήνυµά του 
σὲ πολλὲς γλῶσσες. Μεταξὺ αὐτῶν ἦ-
ταν καὶ ἡ λεγόµενη «Μακεδονική» γλώσ-
σα. (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ www.inews.gr). 
Εἶναι ὁ φίλος τοῦ Πατριάρχη Βαρθο-
λοµαίου ποὺ τὸν ἀποκαλεῖ ἀδελφό. Καὶ 
ἐσὺ Ἑλληνικὲ Λαὲ φώναζε ὅτι ἡ Μακε-
δονία εἶναι Ἑλληνική. Ὅταν ἔχεις τέτοι-
ους φίλο οὺς θές; 

 Στὸν προϋπολογισµὸ γιὰ τὸ 2010 περι-
υς, τοὺς ἐχθροὺς τί τ

•
λαµβάνονται 40.000.000 εὐρὼ γιὰ πα-
ροχὴ βοηθείας σὲ ξένα κράτη. Μεταξὺ 
αὐτῶν ἡ χώρα µας χρηµατοδοτεῖ µὲ 
126.000 εὐρὼ τὴ δηµοτικὴ βιβλιοθήκη 
τῶν Σκοπῖων, δηµιουργεῖ κέντρο ἐπαγ-
γελµατικῆς ἀποκατάστασης στὰ Σκόπια 
καὶ ἤδη ἔκανε δῶρο στὸ ∆ῆµο Σκοπῖων 
ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. (Πηγή: 
www.zoiforos.gr,  nationalpride.wordpress.com) 

• Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄν-
θιµος εἰς τὸ κήρυγµά του τῆς Κυριακῆς 
µετὰ τὰ Φῶτα εἶπε ὅτι «στὴν Ἑλλάδα 
ἐπὶ ἑξήκοντα ἔτη δὲν ἔχοµεν πόλεµον 
καὶ τοῦτο εἶναι εὐλογία Θεοῦ». Προ-
φανῶς ἤθελε νὰ τονίσει ὅτι ἐνῶ δὲν εἴ-
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Η  ∆ΥΝΑΜΗ  ΤΗΣ  ΝΗΣΤΕΙΑΣ   
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ   

 

Κάποτε, ὁ ∆α-

 
χρόνια ὑπόδου-
λοι. Ὁ Βασι-
λεὺς Ναβουχο- 
δονόσωρ, ἔδω-
σε µιὰ ἐντολὴ 

εἰς τὸν Ἀσφανὲς τὸν ἐπιστάτη του, νὰ 
ἐκλέξει καὶ νὰ ὁδηγήσει εἰς τὰ βασιλικὰ 
ἀνάκτορα παιδιὰ
τους ἰσραηλίτας
ὑπῆρχε κανένα
νὰ µὴν εἶναι κουτσά
ἔξυπνα, νὰ εἶναι
θὰ τὰ βάλουνε
φονται ἀπὸ τὰ
ἔτρωγε τὸ βασι
νὰ φᾶνε καὶ 
στοὺς νέους αὐτοὺς
παιδιὰ ὁ ∆ανιή
καὶ ὁ Μισαήλ. 
βασιλεὺς νὰ τὰ
καὶ νὰ τὰ χρησ
ρους στοὺς ἄλλους Ἑβραίους. Ὅταν 
λοιπὸν κοινοποιήθηκε ἡ διαταγὴ τοῦ 
βασιλέως, ὁ ∆ανιὴλ µὲ τὰ ἄλλα τρία 
παιδιὰ βρεθήκανε σὲ δύσκολη θέση καὶ 
παρακαλέσανε τὸν ἐπιστάτην ἢ δυνα-
τὸν νὰ µὴν τρῶνε ἀπὸ τὰ φαγητὰ τοῦ 
βασιλέως, γιατί νηστεύανε. Ὁ Ἀσφανὲς 
ὁ ἐπιστάτης τοὺς εἶπε, ὅτι αὐτὸ δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει, διότι ὅταν ἔρθει 
ὁ βασιλεὺς µετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέρες νὰ 
σᾶς δεῖ καὶ θὰ σᾶς δεῖ ἀδύνατους, τὸ 
κεφάλι τὸ δικό µου δὲν θὰ σταθεῖ εἰς 
τὴν θέση του. Θὰ πεῖ ὅτι σας ἔκλεβα τὸ 
φαγητὸ καὶ γι’ αὐτὸ εἶσθε ἀδύνατοι. 
Ἐγὼ δὲν τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πράγµα. Ὁ 
∆ανιήλ του λέγει, δὲν κάνεις µιὰ πρόβα 
δέκα ἡµερῶν; καὶ κοίταξε µετὰ ἀπὸ δε-

κα ἡµέρες πὼς θὰ εἴµαστε. Θὰ εἴµαστε 
ἀδυνατώτεροι; Προσευχήθηκαν τὰ παι-
διὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὁ Θεὸς ἄλλαξε τὰ 
µυαλὰ τοῦ ἐπιστάτη. Καὶ ἔπαιρνε τὰ 
φαγητὰ ποὺ ἦταν νὰ δοθοῦν εἰς τὰ τέσ-
σερα παιδιὰ καὶ τὰ κράταγε γιὰ τὸν 
ἑαυτό του κι’ ἔδινε ὄσπρια καὶ νερὸ 
στὰ παιδιά. Μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡ-
µερῶν εὑρέθησαν ὅτι τὰ πρόσωπά τους 
ἤσαν ὡραιότερα καὶ τὰ σώµατά τους 
ρωµαλαιώτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους νέους 
οἱ ὁποῖοι ἔτρωγαν ἀπὸ τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως. Ἡ νηστεία καὶ ἡ προσευ-
χὴ εἰς τὸν Θεόν, τοὺς ἔδωσε γνῶσιν, καὶ 
σύνεσιν, φρόνησιν καὶ πρόοδον εἰς τὰ 
γράµµατα. Καὶ ποὺ ἦταν τὰ παιδιά; 
Στὴν Βαβυλωνία αἰχµάλωτοι. Νὰ εἶσαι 
σὲ ξένη χώρα καὶ νὰ λὲς «ἐγὼ θὰ νη-
στεύσω τώρα, γιατί εἶναι νηστεία». Καὶ 
ἡ ἀπάντηση τοῦ ἄλλου τοῦ λεγοµένου 
ἔξυπνου. «Βρέ, φάε ὅ,τι βρεῖς, καὶ ὅταν 
πᾶς στὴν πατρίδα νηστεύεις.» Ἢ στὸ 
κάθε πρόβληµά σου: «Ἔχεις κανέναν 
γνωστὸ νὰ µοῦ λύσει τὸ πρόβληµα;» 
Καὶ ζητᾶς λύση τοῦ προβλήµατος στὸν 
καθένα. Καὶ Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἱκανὸς νὰ 
σοῦ λύσει τὸ κάθε πρόβληµα Τὸν ἀ-
γνοεῖς. Προσευχὴ καὶ νηστεία ὁ ἄν-
θρωπος παίρνει χάρη ἀπὸ τὸν Θεό. ∆ο-
κίµασε τὸ καὶ θὰ ὠφεληθεῖς. 
 

Ο Χ Ι !  Ο Χ Ι !  
 
Ἕνας κοσµικὸς ἐρώτησε ἕνα γεροντάκι 
µοναχὸ ποὺ ἐκαθόταν σὲ ἕνα βράχο νὰ 
ξεκουραστεῖ: «Γέροντα εἶσαι ἁµαρτω-
λός!» «Εἶµαι παιδί µου», ἀπάντησε µὲ 
ταπεινότητα ὁ µοναχός. «Γέροντα εἶσαι 
κλέφτης!» «Εἶµαι παιδί µου», ξαναπά-
ντησε ὁ µοναχός. «Γέροντα εἶσαι πόρ-
νος!» «Εἶµαι παιδί µου», ξαναπάντησε 
µὲ ταπεινότητα ὁ µοναχός. Γέροντα εἶ-
σαι αἱρετικός! Σὰν νὰ τὸν κτύπησε ἠ-
λεκτρικὸ ρεῦµα ὁ µοναχὸς πετάχτηκε 
ἀπάνω καὶ µὲ δυνατὴ φωνή του ἀπα-
ντᾶ «Ὄχι – ὄχι παιδί µου, εἶµαι Ὀρθό-
δοξος Χριστιανός!». Ὅλα τὰ δεχότανε 
µὲ ταπείνωση. Τὴν πίστη του ὅµως τὴν 
κράταγε σὰν κόρη ὀφθαλµοῦ.  

νιὴλ εὑρέθηκε 
αἰχµάλωτος, µὲ 
ἄλλους Ἑβραί-
ους, καθὼς λό-
γω τῆς ἀπιστί-
ας τῶν, ὁ Θεὸς 
ἐπέτρεψε νὰ πᾶ-
νε ἑβδοµήντα

 ἀπὸ τοὺς αἰχµαλώ-
 εἰς τὰ ὁποία δὲν θὰ 

 σωµατικὸν ἐλάττωµα, 
, τυφλά. Νὰ εἶναι 

 γερά. Αὐτὰ τὰ παιδιά, 
 ξεχωριστὰ καὶ θὰ τρέ-
 βασιλικὰ τρόφιµα. Ὅ,τι 
λικὸ τραπέζι, θὰ ἔπρεπε 
αὐτὰ τὰ παιδιά. Μέσα 

 ὑπήρχανε τέσσερα 
λ, ὁ Ἀνανίας, ὁ Ἀζαρίας 
Αὐτὰ τὰ παιδιά, ἤθελε ὁ 
 κάνει σοφά, µὲ τὸ φαΐ 
ιµοποιήσει σὰν γενίτσα-
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ΠΟΙΟΣ  ΘΑ  ΤΟΝ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  
 

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λοµαῖος, κατὰ τὴν πολυήµερη ἐπίσκεψή 
του στὶς Η.Π.Α., ἐπισκέφθηκε καὶ τὰ γρα-
φεῖα τῆς µεγάλης πολυεθνικῆς ἑταιρείας, 
τῆς Coca Cola. Ἐκεῖ, µετὰ τὴν ἐκφώνηση 
λόγου, προσέφερε ὡς δῶρο στὸν πρόεδρο 
τῆς Coca Cola κ. Μουχτὰρ Κὲντ ἕνα ἀνα-
µνηστικὸ δῶρο, τὸ κοράνι. Ὅπως εἶπε ὁ 
Πατριάρχης «Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἅγιο Κοράνι. 
Τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν µουσουλµάνων ἀδελ-
φῶν µας.» (Ὀρθόδ. Τύπος, Φύλ. 1814, σέλ. 
2). «Τὴν Τρίτην 12 Ἰανουαρίου 2010 ἐπε-
σκέφθη τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Ἱεροσολύµων κ. Θεόφιλον, ὁ Πρωθυπουρ-
γὸς τῆς Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor 
µετὰ τριανταµελοὺς συνοδείας. Μετὰ 
τὴν προσφώνηση, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσο-
λύµων προσέφερε στὸν 
Πρωθυπουργὸ τῆς Βου-
λγαρίας καὶ τὴν συνο-
δεία του δῶρα. Εἰς ἕ-
ναν ἀπὸ τὴν συνοδεία 
τοῦ Βουλγά ου Π ωθυ-
πουργοῦ, εἰς ὸν Σεΐχη 
κ. Basri Pehliven προ-
σέφερε βιβλίον κορανί-
ου µὲ µαργαριταρένιον 
κάλλυµα» (romfea.gr, 
13-1-2010). Σκεφθεῖτε 
τώρα, νὰ ἐπισκέπτεται 
τὸν Ἕλληνα Πρόεδρο 
τῆς ∆ηµοκρατίας ἢ τὸν Ἕλληνα Πρωθυ-
πουργὸ τῆς Κυβερνήσεως, Πρωθυπουρ-
γὸς ξένης χώρας καὶ ὁ Πρόεδρο τῆς ∆η-
µοκρατίας ἢ ὁ ρωθυπουργὸς τῆς υβερ-
νήσεως νὰ τοῦ δίνουν δῶρο ἕνα βιβλίο µὲ 
τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισµὸ τῆς Τουρ-
κίας καὶ ὄχι τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ τοῦ λένε. 
«Αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι τῶν µουσουλµά-
νων ἀδελφῶν µας». Τὸ τί θὰ γινότανε µὲ 
τοὺς δηµοσιογράφους. Τὸ τί θὰ γινότανε 
µὲ τοὺς πολιτικούς. Τὸ τί θὰ γινότανε µὲ 
τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ δὲν περιγράφεται. 
Τώρα πᾶµε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ἄκρα Σιωπή. Οὐδεὶς δεσπότης, θεολόγος, 
µοναχὸς ἐµίλησε. ∆ὲν διαµαρτυρήθηκε 
οὔτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, οὔτε τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Τί συµβαίνει; ∆ιαγράψαµε τὸ Εὐ-

αγγέλιο; ∆ιαγράψαµε τοὺς νόµους τῆς 
Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι τὸ Ἱερὸ Πηδάλιον; 
Ἐὰν περάσεις µὲ κόκκινο φανάρι εἶσαι 
παράνοµος. Ἔχεις παραβεῖ τὸν νόµον. 
Πληρώνεις γιὰ τὴν παρανοµία σου. Καὶ 
ἐὰν συνεχίσεις νὰ παρανοµεῖς σου ἀφαι-
ροῦν τὸ δίπλωµα. Ἐδῶ βλέπουµε νὰ πα-
ρανοµεῖ ὁ Πατριάρχης, λέγοντας ὅτι «τὸ 
κοράνι εἶναι ἅγιο καὶ ἱερὸ βιβλίο». Νὰ 
συµπροσεύχεται µὲ τὸν πάπα τὸν αἱρετι-
κό. Νὰ παρευρίσκεται στὴν συναγωγὴ 
τῶν Ἑβραίων καὶ οὐδεὶς τὸν σταµατά. 
Τὸν κάλεσε κανεὶς σὲ ἀπολογία; Τί εἶναι 
ὁ Πατριάρχης, ὁ ἀλάθητος πάπας; Αὐτὰ 
δὲν ἰσχύουν εἰς τὴν Ὀρθοδοξία. Οὔτε ἡ 
Ἱεραρχία, οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε τὸ 
Ἅγιον Ὄρος τὸν ἐγκάλεσαν. Ἄραγε ὅλοι 
τους καὶ ὅλοι µας εἴµαστε συνοδοιπόροι. 
Ὅλοι µας τὰ βλέπουµε, τὰ ἀκοῦµε, τὰ δε-

χόµεθα καὶ δὲν ἀντι-
δροῦ ε. Γιατί; Γιατί 

τε χλιαροὶ Ὀρ-
θόδοξοι. Οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας δὲν 
συζητοῦσα   
µὲ τοὺς αἱρετικούς. 
∆ὲν κοίταζαν εὐγένει-
ες καὶ φιλοφρονήσεις. 
Ὁµολογοῦσαν τὴν Ἀ-
λήθεια. ∆ὲν ὑ ρχει 
λοιπὸν διάλ ς µὲ 
τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ 
ἐξακολουθοῦν νὰ µε-

νουν στὴν πλάνη. ∆ὲν µίλησαν οἱ πατέρες 
µὲ τοὺς αἱρετικοὺς σὰν ἴσος πρὸς ἴσον. ∆ὲν 
ἔκαναν διάλογο ὅπως κάνει ὁ Πατριάρχης 
καὶ οἱ ὅµοιοί του. Ἀνέτρεψαν τοὺς ἰσχυρι-
σµούς τους καὶ ὅταν ἐκεῖνοι ἔµειναν ἀµε-
τακίνητοι στὴν πλάνη, οἱ θεοφόροι πατέ-
ρες τοὺς ἀπέκοψαν, τοὺς καθαίρεσαν 
καὶ τοὺς ἀναθεµάτισαν. Ἐπειδὴ λοιπὸν 
σήµερον δὲν ἔχουµε πιστοὺς ἱεράρχες νὰ 
ἀποκόψουν καὶ νὰ καθαιρέσουν τὸν 
παρανοµοῦντα Πατριάρχη καὶ τοὺς σὺν 
αὐτῶ, ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι ὑποχρεωµένος 
νὰ τοὺς ἀποκόψει ἀπὸ τὸν νοῦν καὶ τὴν 
καρδιά τους, γυρίζοντας τὴν πλάτην 
τοὺς πρὸς τοὺς προδότας τῆς Ὀρθο-
δοξίας, λέγοντας «Στήκετε καὶ κρατεῖτε 
τᾶς παραδόσεις». 
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Ο  ΜΙΚΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ  
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 

Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἀποκαλύπτει τὸ 
ποιὸν τῆς νέας γραµµατέως Ἑνιαίου ∆ι-
οι ι-

Ἑλληνο-

Ν
οχ

τριωτισ

κητικοῦ Τοµέα Θεµάτων Ἐκπαιδευτ
ιασµοῦ, Ἐκπαίδευσης κοῦ Σχεδ

παίδων κ. Θάλειας ∆ραγώνα. Ἡ κ. Θ. 
∆ραγώνα ἔχει συγγράψει βιβλία σὲ συ-
νεργασία µὲ Τούρκους καθηγητές. Στὸ 
δὲ βιβλίο της «Τί εἶναι ἡ πατρίδα µας», 
τὸ ὁποῖο συνέγραψε µὲ µία ὁµοϊδεάτισ-
σά της κ. Α. Φραγκουδάκη, προσπαθεῖ 
συστηµατικὰ καὶ «ἐπιστηµονικά» νὰ ἀπο-
δοµήσει καὶ καταρρακώσει τὴν ἔννοια 
τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, ἀλλὰ καὶ ἐν 
γένει τὰ ἰδεώδη τοῦ Ἔθνους, τῆς Πατρί-
δας καὶ τοῦ πατριωτισµοῦ. Ἂς δοῦµε τί 
ἔγραψε ὁ Μ. Θεοδωράκης στὴν παρακά-
τω ἐπιστολή του ποὺ ἀπέστει-
λε πρὸς τὸν Στέφανο Ληναῖο, 
στὶς 21-12-2009:  

«Ἀγαπητέ µου Στέφα-
νε, προχθὲς τὸ βράδυ στὴν ΕΤ 
ὁ Νίκος ∆ήµου στὴν ἐκποµπὴ 
«Στὰ ἄκρα» ἐπαναλάµβανε τὶς 
γνωστὲς ἀπόψεις Ρεπούση – 
Λιάκου – Κουλούρη – Ἄννας 
Φραγκουδάκη καὶ τοῦ νέου 
«φρούτου» τῆς κ. ∆ραγώνα, 
βουλευτοὺ τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ 
«εἰδικῆς γραµµατέως» τοῦ Ἑ-
νιαίου ∆ιοικητικοῦ Τοµέα Θεµάτων Ἐκ-
παιδευτικοῦ Σχεδιασµοῦ Ἐκπαίδευσης 
Ἑλληνοπαίδων», δηλαδὴ στὴν καρδιὰ 
τῆς διαµόρφωσης τῆς σκέψης, τῶν γνώ-
σεων καὶ τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
µέλλοντος. Στὴν συµµορία συµµετέχει 
καὶ ὁ κ. Νίκος Μουζέλης, σύζυγος τῆς κ. 
Θ. ∆ραγώνα, καθηγητὴς τοῦ LSE (?) καὶ 
ἐπιστηµονικὸς ὑπεύθυνος τοῦ «Κέντρου 
Ἀνάπτυξης Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τῆς 
ΓΣΕΕ»!! Ἄλλο ἕνα πόστο κλειδί. Ἡ κ. 
∆ραγώνα στὸ βιβλίο της «Τί εἶναι ἡ πα-
τρίδα µας» πιάνει τὸν ταῦρο ἀπὸ τὰ κέ-
ρατα (θαύµασε ὕφος γραφῆς) “Ἡ ἑλλη-
νικὴ ταυτότητα δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ 
τὸν 19ο αἰώνα. ∆ηµιουργήθηκε ἔξωθεν 
σὲ µιὰ ἐποχὴ ἐθνικισµοῦ, ἀποικιοκρατί-
ας καὶ ἐπεκτατικοῦ ἰµπεριαλισµοῦ. Κο-

ντολογὶς κάποιοι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό µας 
εἶπαν τὸν 19ο αἰώνα ὅτι εἴµαστε Ἕλλη-
νες κι ἐµεῖς τὸ δεχθήκαµε γιὰ νὰ κονοµή-
σουµε!!! πουλώντας τὸ παραµύθι ὅτι εἴ-
µαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων”.  

Τρέµετε ἄθλιοι «κονοµάκηδες» 
Σεφέρη καὶ Ἐλύτη, ποὺ στὴν ὁµιλία 
σας κατὰ τὴν ἀπονοµὴ τοῦ Βραβείου 
Νόµπελ ὑµνήσατε τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸν Ὅµηρο ἕως 
σήµερα. Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο της, ἡ σύµ-
βουλος τῆς κ. Ἄννας ∆ιαµαντοπούλου 
ἀναφέρει σχετικὰ “Ἡ ἀρχαιότητα χρη-
σιµοποιεῖται σὰν πρότυπο ὑπεριστορι-
κό(!) µὲ ἀποτέλεσµα νὰ «ἀποδεικνύει» 
τὴν ἀναξιότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
καὶ τοῦ πολιτισµοῦ της”. Ἐπίσης τὸ 
Ἔθνος περιγράφεται ὡς “ὀντότητα ὑ-
περχρονικὴ καὶ στατική» µὲ ἀποτέλε-

σµα νὰ ναρκοθετεῖται ἡ ἔν-
νοια τῆς ἐξέλιξης καὶ νὰ καλ-
λιεργοῦνται ἀντίθετα µὲ τὶς ἀ-
ξίες τῆς ἐπ ῆς µας ἐθνοκε-
ντρισµὸς καὶ ξενοφοβία.”  

Ὁ µόνος ποὺ ἀπάντη-
σε δηµοσίως σ’ αὐτὰ ἀπ’ ὅ,τι 
γνωρίζω, εἶναι ὁ Κώστας Γεωρ-
γουσόπουλος σὲ τελευταῖο ἄρ-
θρο του στὰ «ΝΕΑ» ὁ ὁποῖος 
πρὸς τιµήν του ἀναφέρει: “ Ἡ 
κ. Φραγκουδάκη θεωρεῖ πὼς 
κάθε ἀναφορὰ σὲ πατρίδα, πα-

ι ρηµό, ἔθνος εἶνα συντη τική, δεξιὰ 
καὶ σχεδὸν φασιστικὴ πολιτική. Ἔτσι 
καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὰ 
σχολικὰ βιβλία ὅλα τὰ ποιήµατα, τὰ δι-
ηγήµατα καὶ τὰ δοκίµια ποὺ ἀναφέρουν 
θετικοὺς χαρακτηρισµούς µας ὡς ἔννοιες 
«πατρίδα», «ἔθνος». Πρέπει εὐθὺς νὰ ἀ-
φαιρεθοῦν ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια 
ὅλες οἱ ἀναφορὲς ποὺ ὑπάρχουν τοῦ 
Σολωµοῦ καὶ ἰδίως στὸν πατριδοκαπη-
λικὸ «Ὕµνο εἰς τὴν Ἐλευθερία» στὶς 
ἔννοιες «πατρίδα» καὶ «ἔθνος». Ἂν δὲν 
γίνεται νὰ καταχωνιαστεῖ ἡ «Ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τοῦ Παπαρη-
γόπουλου, καλὸ θὰ εἶναι νὰ καεῖ. Ὁπωσ-
δήποτε ὅµως θὰ πρέπει νὰ καεῖ καὶ µά-
λιστα δηµοσίως τὸ φασιστικὸ µυθιστό-
ρηµα τῆς Πηνελόπης ∆έλτα «Γιὰ τὴν 

Πατρίδα». Νὰ ἐξοβελισθοῦν τὰ δεκατε-
τράστιχα τοῦ Παλαµᾶ «Πατρίδες». Ἐν-
τὸς σύντοµης προθεσµίας πρέπει νὰ ἀλ-
λάξουν ὄνοµα ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁµάδα 
«Ἐθνικός», τὸ «Ἐθνικὸ Θέατρο», ἡ ἐφη-
µερίδα «Ἔθνος», τὸ «Πατριωτικὸ Ἵ-
δρυµα», τὸ «Ἐθνικὸ Ἵδρυµα Ἐρευνῶν», 
τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀµύνης, ἡ Ἐθ-
νικὴ Λυρικὴ Σκηνὴ κλπ.”. Ὅπως κατά-
λαβαίνεις µπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν βαρυχει-
µωνιὰ ποὺ µας προέκυψε ξαφνικά, ἕνας 
µονάχα κοῦκος δὲν φέρνει τὴν Ἄνοιξη. 
Ἐκτὸς πιὰ κι’ ἂν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀ-
νώνυµοι καὶ ἐπώνυµοι, ἔχουν περιπέσει 
σὲ χειµερία νάρκη ἢ ἔχουν (ἔχουµε) χά-
σει τὰ ἀντανακλαστικά µας ὡς Ἕλλη-
νες πατριῶτες.  

Νοµίζω ὅτι ἦρθε ὁ καιρός, πρώ-
τον νὰ ἐνηµερώσουµε ὅσο γίνεται πιὸ 
πλατειά, πιὸ ψηλὰ καὶ πιὸ 
βαθειά τους Ἕλληνες πο-
λίτες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ µόρ-
φωση, ἰδιότητα, εἰδικότη-
τα, ἐπάγγελµα καὶ ἀξίωµα. 
∆εύτερον, νὰ ἀποκαλύψου-
µε τὴ συνωµοσία καὶ ὺς 
συνωµό

το

η

σ

ε

τες ἕναν – ἕναν, νὰ 
ἀποκαλύψουµε τὶς ἀπόψεις, 
τὶς προσπάθειες, τὶς πρά-
ξεις καὶ τὰ ἔργα τους καὶ 
κυρίως αὐτοὺς ποὺ κρύβο-
νται πίσω τους, ποὺ φαίνεται ὅτι εἶναι 
τόσο ἰσχυροὶ καὶ ἐπικίνδυνοι, ὥστε νὰ 
ἔχουν ὡς τώρα κατορθώσει νὰ τοὺς προ-
ωθήσουν στὰ νευραλγικότερα σηµεῖα τῆς 
ἐθνικῆς µας ζωῆς καὶ εἰδικὰ στὴν Παι-
δεία, τὰ ΜΜΕ, ἀκόµα καὶ στὸ κέντρο 
ὅπου σχεδιάζεται ἡ ἐξωτερική µας πολι-
τική, στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Τρί-
τον, νὰ προβάλουµε τὶς λεπτοµερεῖς ἀπο-
καλύψεις τοῦ «ΑΡ∆ΗΝ» γιὰ τὴν ΕΛΙΑΜΕΠ 
ποὺ φαίνεται ὅτι παίζει τὸν ρόλο τῆς 
ραχοκοκαλιᾶς ἀπ’ ὅπου ἐκπορεύονται 
οἱ εἰδικευµένες ὁµάδες τῶν συνωµοτῶν. 
Τέταρτον, νὰ περάσουµε ὅσο γίνεται πε-
ρισσότερο στὴν ἀντεπίθεσ , ἀφοῦ πρῶ-
τα, πεισθοῦν ὅλοι, ὅτι ἡ πατρίδα µας ἀ-
ντιµετωπίζει τὸν µεγαλύτερο, ἴσως κίν-
δυνο στὴν ἱστορία της, γιατί αὐτὴ τὴ 
φορὰ προέρχεται ἀπὸ τὰ µέσα καὶ ὄχι 

ἀπὸ ἔξω, ὅπως ἕως τώρα. ∆ὲν ἀντιµετω-
πίζουµε ἐχθρικοὺς στρατοὺς µὲ ὅπλα ποὺ 
τραυµατίζουν καὶ σκοτώνουν τὰ σώµα-
τα, ἀλλὰ τὴν ψυχήν µας!  

Γιατί ἔχουµε µέσα στὸ σῶµα µας 
ἕναν καρκίνο, ποὺ ἂν τὸν ἀφήσουµε νὰ 
γενικευθεῖ, τὸ ἀποτέλεσµα θὰ εἶναι νὰ 
καταστραφοῦν τὰ εὐαίσθητά µας «ὄρ-
γανα», δηλαδὴ οἱ ἀξίες, πάνω στὶς ὁ-
ποῖες στηρίζεται ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ «σώ-
µατος», ποὺ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, 
ἡ ἑλληνικὴ πατρίδα καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔθ-
νος, ποὺ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσή 
τους γεννηθήκαµε, µεγαλώσαµε καὶ γί-
ναµε αὐτοὶ ποὺ εἴµαστε – καλοί, κακοὶ ἀλ-
λὰ εἴµαστε ἐµεῖς καὶ ὄχι κάποιοι ἀπρό-
σωποι, ὅπως ἐπιχειροῦν ὡς φαίνεται νὰ 
µᾶς κάνουν ξένοι καὶ ντόπιοι συνωµότες, 
γιὰ τὰ δικά τους συµφέροντα. Ἐπειδὴ 

γνωρίζω ὅτι συµφωνεῖς µ’ 
αὐτὲς τὶς ἀπόψεις, σοῦ στέ-
λνω µαζὶ µὲ τὸ γράµµα αὐτὸ 
(ποὺ ἂν νοµίζεις µπορεῖ νὰ 
πάρει δηµοσιότητα) µιὰ προ-
σωπικὴ ἔκκληση πρὸς τοὺς 
συµπατριῶτες µας, µὲ τὸν 
τίτλο «Γιὰ τὴν ὑπεράσπιση 
τῆς Ἐθνικῆς µας συνείδη-
σης». Πιστεύω ἀκράδαντα 
ὅτι ὅπως στὴν ἐποχὴ τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀντίστα ης κύριος 

στόχος ἦταν ἡ Ἐλευθερία τῆς πατρίδας 
καὶ τὸν καιρὸ τῆς Ἀντίστασης κατὰ τῆς 
Χούντας, ἡ ∆ηµοκρατία, σήµερα ποὺ προ-
βάλλουν ὅλο καὶ πιὸ πολὺ οἱ κίνδυνοι, τό-
σο ἐξωτερικοὶ ὅσο καὶ ἐσωτερικοί, γιὰ τὴν 
ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας µας (κάθε µορ-
φῆς), ὁ κύριος στόχος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἰδεολογίες καὶ κόµµατα, 
θὰ πρέπει νὰ ἶναι ὁ Πατριωτισµός. Σὲ 
χαιρετῶ µὲ ἀγάπη. Μίκης Θεοδωράκης  
(http://www.resaltomag.gr/forum/viewto
pic.php?p=22683#22683). 

Σηµείωση: «∆ὲν ἀσχολούµεθα µὲ ἀ-
ντιδράσεις µειοψηφικῶν ὁµάδων» εἶναι ἡ 
θέση τοῦ γραφείου τῆς ὑπουργοῦ Παιδεί-
ας Ἄννας ∆ιαµαντοπούλου σχετικὰ µὲ τὶς 
«ἐπιθέσεις» κατὰ τῆς εἰδικῆς γραµµατέως 
Θάλειας ∆ραγώνα (τὸ Παρὸν 3-1-10). Σοβα-
ρά! Μειο  ὁ κ. Μίκης Θεοδωράκης; νότητα

Ὁ κ. Μίκης 
Θεοδωράκης 

Ἡ κ. Θάλεια ∆ραγῶνα
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Ο  ΜΙΚΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ  
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 

Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἀποκαλύπτει τὸ 
ποιὸν τῆς νέας γραµµατέως Ἑνιαίου ∆ι-
οι ι-

Ἑλληνο-

Ν
οχ

τριωτισ

κητικοῦ Τοµέα Θεµάτων Ἐκπαιδευτ
ιασµοῦ, Ἐκπαίδευσης κοῦ Σχεδ

παίδων κ. Θάλειας ∆ραγώνα. Ἡ κ. Θ. 
∆ραγώνα ἔχει συγγράψει βιβλία σὲ συ-
νεργασία µὲ Τούρκους καθηγητές. Στὸ 
δὲ βιβλίο της «Τί εἶναι ἡ πατρίδα µας», 
τὸ ὁποῖο συνέγραψε µὲ µία ὁµοϊδεάτισ-
σά της κ. Α. Φραγκουδάκη, προσπαθεῖ 
συστηµατικὰ καὶ «ἐπιστηµονικά» νὰ ἀπο-
δοµήσει καὶ καταρρακώσει τὴν ἔννοια 
τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, ἀλλὰ καὶ ἐν 
γένει τὰ ἰδεώδη τοῦ Ἔθνους, τῆς Πατρί-
δας καὶ τοῦ πατριωτισµοῦ. Ἂς δοῦµε τί 
ἔγραψε ὁ Μ. Θεοδωράκης στὴν παρακά-
τω ἐπιστολή του ποὺ ἀπέστει-
λε πρὸς τὸν Στέφανο Ληναῖο, 
στὶς 21-12-2009:  

«Ἀγαπητέ µου Στέφα-
νε, προχθὲς τὸ βράδυ στὴν ΕΤ 
ὁ Νίκος ∆ήµου στὴν ἐκποµπὴ 
«Στὰ ἄκρα» ἐπαναλάµβανε τὶς 
γνωστὲς ἀπόψεις Ρεπούση – 
Λιάκου – Κουλούρη – Ἄννας 
Φραγκουδάκη καὶ τοῦ νέου 
«φρούτου» τῆς κ. ∆ραγώνα, 
βουλευτοὺ τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ 
«εἰδικῆς γραµµατέως» τοῦ Ἑ-
νιαίου ∆ιοικητικοῦ Τοµέα Θεµάτων Ἐκ-
παιδευτικοῦ Σχεδιασµοῦ Ἐκπαίδευσης 
Ἑλληνοπαίδων», δηλαδὴ στὴν καρδιὰ 
τῆς διαµόρφωσης τῆς σκέψης, τῶν γνώ-
σεων καὶ τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
µέλλοντος. Στὴν συµµορία συµµετέχει 
καὶ ὁ κ. Νίκος Μουζέλης, σύζυγος τῆς κ. 
Θ. ∆ραγώνα, καθηγητὴς τοῦ LSE (?) καὶ 
ἐπιστηµονικὸς ὑπεύθυνος τοῦ «Κέντρου 
Ἀνάπτυξης Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τῆς 
ΓΣΕΕ»!! Ἄλλο ἕνα πόστο κλειδί. Ἡ κ. 
∆ραγώνα στὸ βιβλίο της «Τί εἶναι ἡ πα-
τρίδα µας» πιάνει τὸν ταῦρο ἀπὸ τὰ κέ-
ρατα (θαύµασε ὕφος γραφῆς) “Ἡ ἑλλη-
νικὴ ταυτότητα δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ 
τὸν 19ο αἰώνα. ∆ηµιουργήθηκε ἔξωθεν 
σὲ µιὰ ἐποχὴ ἐθνικισµοῦ, ἀποικιοκρατί-
ας καὶ ἐπεκτατικοῦ ἰµπεριαλισµοῦ. Κο-

ντολογὶς κάποιοι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό µας 
εἶπαν τὸν 19ο αἰώνα ὅτι εἴµαστε Ἕλλη-
νες κι ἐµεῖς τὸ δεχθήκαµε γιὰ νὰ κονοµή-
σουµε!!! πουλώντας τὸ παραµύθι ὅτι εἴ-
µαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων”.  

Τρέµετε ἄθλιοι «κονοµάκηδες» 
Σεφέρη καὶ Ἐλύτη, ποὺ στὴν ὁµιλία 
σας κατὰ τὴν ἀπονοµὴ τοῦ Βραβείου 
Νόµπελ ὑµνήσατε τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸν Ὅµηρο ἕως 
σήµερα. Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο της, ἡ σύµ-
βουλος τῆς κ. Ἄννας ∆ιαµαντοπούλου 
ἀναφέρει σχετικὰ “Ἡ ἀρχαιότητα χρη-
σιµοποιεῖται σὰν πρότυπο ὑπεριστορι-
κό(!) µὲ ἀποτέλεσµα νὰ «ἀποδεικνύει» 
τὴν ἀναξιότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
καὶ τοῦ πολιτισµοῦ της”. Ἐπίσης τὸ 
Ἔθνος περιγράφεται ὡς “ὀντότητα ὑ-
περχρονικὴ καὶ στατική» µὲ ἀποτέλε-

σµα νὰ ναρκοθετεῖται ἡ ἔν-
νοια τῆς ἐξέλιξης καὶ νὰ καλ-
λιεργοῦνται ἀντίθετα µὲ τὶς ἀ-
ξίες τῆς ἐπ ῆς µας ἐθνοκε-
ντρισµὸς καὶ ξενοφοβία.”  

Ὁ µόνος ποὺ ἀπάντη-
σε δηµοσίως σ’ αὐτὰ ἀπ’ ὅ,τι 
γνωρίζω, εἶναι ὁ Κώστας Γεωρ-
γουσόπουλος σὲ τελευταῖο ἄρ-
θρο του στὰ «ΝΕΑ» ὁ ὁποῖος 
πρὸς τιµήν του ἀναφέρει: “ Ἡ 
κ. Φραγκουδάκη θεωρεῖ πὼς 
κάθε ἀναφορὰ σὲ πατρίδα, πα-

ι ρηµό, ἔθνος εἶνα συντη τική, δεξιὰ 
καὶ σχεδὸν φασιστικὴ πολιτική. Ἔτσι 
καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὰ 
σχολικὰ βιβλία ὅλα τὰ ποιήµατα, τὰ δι-
ηγήµατα καὶ τὰ δοκίµια ποὺ ἀναφέρουν 
θετικοὺς χαρακτηρισµούς µας ὡς ἔννοιες 
«πατρίδα», «ἔθνος». Πρέπει εὐθὺς νὰ ἀ-
φαιρεθοῦν ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια 
ὅλες οἱ ἀναφορὲς ποὺ ὑπάρχουν τοῦ 
Σολωµοῦ καὶ ἰδίως στὸν πατριδοκαπη-
λικὸ «Ὕµνο εἰς τὴν Ἐλευθερία» στὶς 
ἔννοιες «πατρίδα» καὶ «ἔθνος». Ἂν δὲν 
γίνεται νὰ καταχωνιαστεῖ ἡ «Ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τοῦ Παπαρη-
γόπουλου, καλὸ θὰ εἶναι νὰ καεῖ. Ὁπωσ-
δήποτε ὅµως θὰ πρέπει νὰ καεῖ καὶ µά-
λιστα δηµοσίως τὸ φασιστικὸ µυθιστό-
ρηµα τῆς Πηνελόπης ∆έλτα «Γιὰ τὴν 

Πατρίδα». Νὰ ἐξοβελισθοῦν τὰ δεκατε-
τράστιχα τοῦ Παλαµᾶ «Πατρίδες». Ἐν-
τὸς σύντοµης προθεσµίας πρέπει νὰ ἀλ-
λάξουν ὄνοµα ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁµάδα 
«Ἐθνικός», τὸ «Ἐθνικὸ Θέατρο», ἡ ἐφη-
µερίδα «Ἔθνος», τὸ «Πατριωτικὸ Ἵ-
δρυµα», τὸ «Ἐθνικὸ Ἵδρυµα Ἐρευνῶν», 
τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀµύνης, ἡ Ἐθ-
νικὴ Λυρικὴ Σκηνὴ κλπ.”. Ὅπως κατά-
λαβαίνεις µπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν βαρυχει-
µωνιὰ ποὺ µας προέκυψε ξαφνικά, ἕνας 
µονάχα κοῦκος δὲν φέρνει τὴν Ἄνοιξη. 
Ἐκτὸς πιὰ κι’ ἂν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀ-
νώνυµοι καὶ ἐπώνυµοι, ἔχουν περιπέσει 
σὲ χειµερία νάρκη ἢ ἔχουν (ἔχουµε) χά-
σει τὰ ἀντανακλαστικά µας ὡς Ἕλλη-
νες πατριῶτες.  

Νοµίζω ὅτι ἦρθε ὁ καιρός, πρώ-
τον νὰ ἐνηµερώσουµε ὅσο γίνεται πιὸ 
πλατειά, πιὸ ψηλὰ καὶ πιὸ 
βαθειά τους Ἕλληνες πο-
λίτες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ µόρ-
φωση, ἰδιότητα, εἰδικότη-
τα, ἐπάγγελµα καὶ ἀξίωµα. 
∆εύτερον, νὰ ἀποκαλύψου-
µε τὴ συνωµοσία καὶ ὺς 
συνωµό

το

η

σ

ε

τες ἕναν – ἕναν, νὰ 
ἀποκαλύψουµε τὶς ἀπόψεις, 
τὶς προσπάθειες, τὶς πρά-
ξεις καὶ τὰ ἔργα τους καὶ 
κυρίως αὐτοὺς ποὺ κρύβο-
νται πίσω τους, ποὺ φαίνεται ὅτι εἶναι 
τόσο ἰσχυροὶ καὶ ἐπικίνδυνοι, ὥστε νὰ 
ἔχουν ὡς τώρα κατορθώσει νὰ τοὺς προ-
ωθήσουν στὰ νευραλγικότερα σηµεῖα τῆς 
ἐθνικῆς µας ζωῆς καὶ εἰδικὰ στὴν Παι-
δεία, τὰ ΜΜΕ, ἀκόµα καὶ στὸ κέντρο 
ὅπου σχεδιάζεται ἡ ἐξωτερική µας πολι-
τική, στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Τρί-
τον, νὰ προβάλουµε τὶς λεπτοµερεῖς ἀπο-
καλύψεις τοῦ «ΑΡ∆ΗΝ» γιὰ τὴν ΕΛΙΑΜΕΠ 
ποὺ φαίνεται ὅτι παίζει τὸν ρόλο τῆς 
ραχοκοκαλιᾶς ἀπ’ ὅπου ἐκπορεύονται 
οἱ εἰδικευµένες ὁµάδες τῶν συνωµοτῶν. 
Τέταρτον, νὰ περάσουµε ὅσο γίνεται πε-
ρισσότερο στὴν ἀντεπίθεσ , ἀφοῦ πρῶ-
τα, πεισθοῦν ὅλοι, ὅτι ἡ πατρίδα µας ἀ-
ντιµετωπίζει τὸν µεγαλύτερο, ἴσως κίν-
δυνο στὴν ἱστορία της, γιατί αὐτὴ τὴ 
φορὰ προέρχεται ἀπὸ τὰ µέσα καὶ ὄχι 

ἀπὸ ἔξω, ὅπως ἕως τώρα. ∆ὲν ἀντιµετω-
πίζουµε ἐχθρικοὺς στρατοὺς µὲ ὅπλα ποὺ 
τραυµατίζουν καὶ σκοτώνουν τὰ σώµα-
τα, ἀλλὰ τὴν ψυχήν µας!  

Γιατί ἔχουµε µέσα στὸ σῶµα µας 
ἕναν καρκίνο, ποὺ ἂν τὸν ἀφήσουµε νὰ 
γενικευθεῖ, τὸ ἀποτέλεσµα θὰ εἶναι νὰ 
καταστραφοῦν τὰ εὐαίσθητά µας «ὄρ-
γανα», δηλαδὴ οἱ ἀξίες, πάνω στὶς ὁ-
ποῖες στηρίζεται ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ «σώ-
µατος», ποὺ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, 
ἡ ἑλληνικὴ πατρίδα καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔθ-
νος, ποὺ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσή 
τους γεννηθήκαµε, µεγαλώσαµε καὶ γί-
ναµε αὐτοὶ ποὺ εἴµαστε – καλοί, κακοὶ ἀλ-
λὰ εἴµαστε ἐµεῖς καὶ ὄχι κάποιοι ἀπρό-
σωποι, ὅπως ἐπιχειροῦν ὡς φαίνεται νὰ 
µᾶς κάνουν ξένοι καὶ ντόπιοι συνωµότες, 
γιὰ τὰ δικά τους συµφέροντα. Ἐπειδὴ 

γνωρίζω ὅτι συµφωνεῖς µ’ 
αὐτὲς τὶς ἀπόψεις, σοῦ στέ-
λνω µαζὶ µὲ τὸ γράµµα αὐτὸ 
(ποὺ ἂν νοµίζεις µπορεῖ νὰ 
πάρει δηµοσιότητα) µιὰ προ-
σωπικὴ ἔκκληση πρὸς τοὺς 
συµπατριῶτες µας, µὲ τὸν 
τίτλο «Γιὰ τὴν ὑπεράσπιση 
τῆς Ἐθνικῆς µας συνείδη-
σης». Πιστεύω ἀκράδαντα 
ὅτι ὅπως στὴν ἐποχὴ τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀντίστα ης κύριος 

στόχος ἦταν ἡ Ἐλευθερία τῆς πατρίδας 
καὶ τὸν καιρὸ τῆς Ἀντίστασης κατὰ τῆς 
Χούντας, ἡ ∆ηµοκρατία, σήµερα ποὺ προ-
βάλλουν ὅλο καὶ πιὸ πολὺ οἱ κίνδυνοι, τό-
σο ἐξωτερικοὶ ὅσο καὶ ἐσωτερικοί, γιὰ τὴν 
ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας µας (κάθε µορ-
φῆς), ὁ κύριος στόχος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἰδεολογίες καὶ κόµµατα, 
θὰ πρέπει νὰ ἶναι ὁ Πατριωτισµός. Σὲ 
χαιρετῶ µὲ ἀγάπη. Μίκης Θεοδωράκης  
(http://www.resaltomag.gr/forum/viewto
pic.php?p=22683#22683). 

Σηµείωση: «∆ὲν ἀσχολούµεθα µὲ ἀ-
ντιδράσεις µειοψηφικῶν ὁµάδων» εἶναι ἡ 
θέση τοῦ γραφείου τῆς ὑπουργοῦ Παιδεί-
ας Ἄννας ∆ιαµαντοπούλου σχετικὰ µὲ τὶς 
«ἐπιθέσεις» κατὰ τῆς εἰδικῆς γραµµατέως 
Θάλειας ∆ραγώνα (τὸ Παρὸν 3-1-10). Σοβα-
ρά! Μειο  ὁ κ. Μίκης Θεοδωράκης; νότητα

Ὁ κ. Μίκης 
Θεοδωράκης 

Ἡ κ. Θάλεια ∆ραγῶνα
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Η  ∆ΥΝΑΜΗ  ΤΗΣ  ΝΗΣΤΕΙΑΣ   
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ   

 

Κάποτε, ὁ ∆α-

 
χρόνια ὑπόδου-
λοι. Ὁ Βασι-
λεὺς Ναβουχο- 
δονόσωρ, ἔδω-
σε µιὰ ἐντολὴ 

εἰς τὸν Ἀσφανὲς τὸν ἐπιστάτη του, νὰ 
ἐκλέξει καὶ νὰ ὁδηγήσει εἰς τὰ βασιλικὰ 
ἀνάκτορα παιδιὰ
τους ἰσραηλίτας
ὑπῆρχε κανένα
νὰ µὴν εἶναι κουτσά
ἔξυπνα, νὰ εἶναι
θὰ τὰ βάλουνε
φονται ἀπὸ τὰ
ἔτρωγε τὸ βασι
νὰ φᾶνε καὶ 
στοὺς νέους αὐτοὺς
παιδιὰ ὁ ∆ανιή
καὶ ὁ Μισαήλ. 
βασιλεὺς νὰ τὰ
καὶ νὰ τὰ χρησ
ρους στοὺς ἄλλους Ἑβραίους. Ὅταν 
λοιπὸν κοινοποιήθηκε ἡ διαταγὴ τοῦ 
βασιλέως, ὁ ∆ανιὴλ µὲ τὰ ἄλλα τρία 
παιδιὰ βρεθήκανε σὲ δύσκολη θέση καὶ 
παρακαλέσανε τὸν ἐπιστάτην ἢ δυνα-
τὸν νὰ µὴν τρῶνε ἀπὸ τὰ φαγητὰ τοῦ 
βασιλέως, γιατί νηστεύανε. Ὁ Ἀσφανὲς 
ὁ ἐπιστάτης τοὺς εἶπε, ὅτι αὐτὸ δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει, διότι ὅταν ἔρθει 
ὁ βασιλεὺς µετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέρες νὰ 
σᾶς δεῖ καὶ θὰ σᾶς δεῖ ἀδύνατους, τὸ 
κεφάλι τὸ δικό µου δὲν θὰ σταθεῖ εἰς 
τὴν θέση του. Θὰ πεῖ ὅτι σας ἔκλεβα τὸ 
φαγητὸ καὶ γι’ αὐτὸ εἶσθε ἀδύνατοι. 
Ἐγὼ δὲν τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πράγµα. Ὁ 
∆ανιήλ του λέγει, δὲν κάνεις µιὰ πρόβα 
δέκα ἡµερῶν; καὶ κοίταξε µετὰ ἀπὸ δε-

κα ἡµέρες πὼς θὰ εἴµαστε. Θὰ εἴµαστε 
ἀδυνατώτεροι; Προσευχήθηκαν τὰ παι-
διὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὁ Θεὸς ἄλλαξε τὰ 
µυαλὰ τοῦ ἐπιστάτη. Καὶ ἔπαιρνε τὰ 
φαγητὰ ποὺ ἦταν νὰ δοθοῦν εἰς τὰ τέσ-
σερα παιδιὰ καὶ τὰ κράταγε γιὰ τὸν 
ἑαυτό του κι’ ἔδινε ὄσπρια καὶ νερὸ 
στὰ παιδιά. Μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡ-
µερῶν εὑρέθησαν ὅτι τὰ πρόσωπά τους 
ἤσαν ὡραιότερα καὶ τὰ σώµατά τους 
ρωµαλαιώτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους νέους 
οἱ ὁποῖοι ἔτρωγαν ἀπὸ τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως. Ἡ νηστεία καὶ ἡ προσευ-
χὴ εἰς τὸν Θεόν, τοὺς ἔδωσε γνῶσιν, καὶ 
σύνεσιν, φρόνησιν καὶ πρόοδον εἰς τὰ 
γράµµατα. Καὶ ποὺ ἦταν τὰ παιδιά; 
Στὴν Βαβυλωνία αἰχµάλωτοι. Νὰ εἶσαι 
σὲ ξένη χώρα καὶ νὰ λὲς «ἐγὼ θὰ νη-
στεύσω τώρα, γιατί εἶναι νηστεία». Καὶ 
ἡ ἀπάντηση τοῦ ἄλλου τοῦ λεγοµένου 
ἔξυπνου. «Βρέ, φάε ὅ,τι βρεῖς, καὶ ὅταν 
πᾶς στὴν πατρίδα νηστεύεις.» Ἢ στὸ 
κάθε πρόβληµά σου: «Ἔχεις κανέναν 
γνωστὸ νὰ µοῦ λύσει τὸ πρόβληµα;» 
Καὶ ζητᾶς λύση τοῦ προβλήµατος στὸν 
καθένα. Καὶ Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἱκανὸς νὰ 
σοῦ λύσει τὸ κάθε πρόβληµα Τὸν ἀ-
γνοεῖς. Προσευχὴ καὶ νηστεία ὁ ἄν-
θρωπος παίρνει χάρη ἀπὸ τὸν Θεό. ∆ο-
κίµασε τὸ καὶ θὰ ὠφεληθεῖς. 
 

Ο Χ Ι !  Ο Χ Ι !  
 
Ἕνας κοσµικὸς ἐρώτησε ἕνα γεροντάκι 
µοναχὸ ποὺ ἐκαθόταν σὲ ἕνα βράχο νὰ 
ξεκουραστεῖ: «Γέροντα εἶσαι ἁµαρτω-
λός!» «Εἶµαι παιδί µου», ἀπάντησε µὲ 
ταπεινότητα ὁ µοναχός. «Γέροντα εἶσαι 
κλέφτης!» «Εἶµαι παιδί µου», ξαναπά-
ντησε ὁ µοναχός. «Γέροντα εἶσαι πόρ-
νος!» «Εἶµαι παιδί µου», ξαναπάντησε 
µὲ ταπεινότητα ὁ µοναχός. Γέροντα εἶ-
σαι αἱρετικός! Σὰν νὰ τὸν κτύπησε ἠ-
λεκτρικὸ ρεῦµα ὁ µοναχὸς πετάχτηκε 
ἀπάνω καὶ µὲ δυνατὴ φωνή του ἀπα-
ντᾶ «Ὄχι – ὄχι παιδί µου, εἶµαι Ὀρθό-
δοξος Χριστιανός!». Ὅλα τὰ δεχότανε 
µὲ ταπείνωση. Τὴν πίστη του ὅµως τὴν 
κράταγε σὰν κόρη ὀφθαλµοῦ.  

νιὴλ εὑρέθηκε 
αἰχµάλωτος, µὲ 
ἄλλους Ἑβραί-
ους, καθὼς λό-
γω τῆς ἀπιστί-
ας τῶν, ὁ Θεὸς 
ἐπέτρεψε νὰ πᾶ-
νε ἑβδοµήντα

 ἀπὸ τοὺς αἰχµαλώ-
 εἰς τὰ ὁποία δὲν θὰ 

 σωµατικὸν ἐλάττωµα, 
, τυφλά. Νὰ εἶναι 

 γερά. Αὐτὰ τὰ παιδιά, 
 ξεχωριστὰ καὶ θὰ τρέ-
 βασιλικὰ τρόφιµα. Ὅ,τι 
λικὸ τραπέζι, θὰ ἔπρεπε 
αὐτὰ τὰ παιδιά. Μέσα 

 ὑπήρχανε τέσσερα 
λ, ὁ Ἀνανίας, ὁ Ἀζαρίας 
Αὐτὰ τὰ παιδιά, ἤθελε ὁ 
 κάνει σοφά, µὲ τὸ φαΐ 
ιµοποιήσει σὰν γενίτσα-
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ΠΟΙΟΣ  ΘΑ  ΤΟΝ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  
 

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λοµαῖος, κατὰ τὴν πολυήµερη ἐπίσκεψή 
του στὶς Η.Π.Α., ἐπισκέφθηκε καὶ τὰ γρα-
φεῖα τῆς µεγάλης πολυεθνικῆς ἑταιρείας, 
τῆς Coca Cola. Ἐκεῖ, µετὰ τὴν ἐκφώνηση 
λόγου, προσέφερε ὡς δῶρο στὸν πρόεδρο 
τῆς Coca Cola κ. Μουχτὰρ Κὲντ ἕνα ἀνα-
µνηστικὸ δῶρο, τὸ κοράνι. Ὅπως εἶπε ὁ 
Πατριάρχης «Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἅγιο Κοράνι. 
Τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν µουσουλµάνων ἀδελ-
φῶν µας.» (Ὀρθόδ. Τύπος, Φύλ. 1814, σέλ. 
2). «Τὴν Τρίτην 12 Ἰανουαρίου 2010 ἐπε-
σκέφθη τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Ἱεροσολύµων κ. Θεόφιλον, ὁ Πρωθυπουρ-
γὸς τῆς Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor 
µετὰ τριανταµελοὺς συνοδείας. Μετὰ 
τὴν προσφώνηση, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσο-
λύµων προσέφερε στὸν 
Πρωθυπουργὸ τῆς Βου-
λγαρίας καὶ τὴν συνο-
δεία του δῶρα. Εἰς ἕ-
ναν ἀπὸ τὴν συνοδεία 
τοῦ Βουλγά ου Π ωθυ-
πουργοῦ, εἰς ὸν Σεΐχη 
κ. Basri Pehliven προ-
σέφερε βιβλίον κορανί-
ου µὲ µαργαριταρένιον 
κάλλυµα» (romfea.gr, 
13-1-2010). Σκεφθεῖτε 
τώρα, νὰ ἐπισκέπτεται 
τὸν Ἕλληνα Πρόεδρο 
τῆς ∆ηµοκρατίας ἢ τὸν Ἕλληνα Πρωθυ-
πουργὸ τῆς Κυβερνήσεως, Πρωθυπουρ-
γὸς ξένης χώρας καὶ ὁ Πρόεδρο τῆς ∆η-
µοκρατίας ἢ ὁ ρωθυπουργὸς τῆς υβερ-
νήσεως νὰ τοῦ δίνουν δῶρο ἕνα βιβλίο µὲ 
τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισµὸ τῆς Τουρ-
κίας καὶ ὄχι τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ τοῦ λένε. 
«Αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι τῶν µουσουλµά-
νων ἀδελφῶν µας». Τὸ τί θὰ γινότανε µὲ 
τοὺς δηµοσιογράφους. Τὸ τί θὰ γινότανε 
µὲ τοὺς πολιτικούς. Τὸ τί θὰ γινότανε µὲ 
τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ δὲν περιγράφεται. 
Τώρα πᾶµε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ἄκρα Σιωπή. Οὐδεὶς δεσπότης, θεολόγος, 
µοναχὸς ἐµίλησε. ∆ὲν διαµαρτυρήθηκε 
οὔτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, οὔτε τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Τί συµβαίνει; ∆ιαγράψαµε τὸ Εὐ-

αγγέλιο; ∆ιαγράψαµε τοὺς νόµους τῆς 
Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι τὸ Ἱερὸ Πηδάλιον; 
Ἐὰν περάσεις µὲ κόκκινο φανάρι εἶσαι 
παράνοµος. Ἔχεις παραβεῖ τὸν νόµον. 
Πληρώνεις γιὰ τὴν παρανοµία σου. Καὶ 
ἐὰν συνεχίσεις νὰ παρανοµεῖς σου ἀφαι-
ροῦν τὸ δίπλωµα. Ἐδῶ βλέπουµε νὰ πα-
ρανοµεῖ ὁ Πατριάρχης, λέγοντας ὅτι «τὸ 
κοράνι εἶναι ἅγιο καὶ ἱερὸ βιβλίο». Νὰ 
συµπροσεύχεται µὲ τὸν πάπα τὸν αἱρετι-
κό. Νὰ παρευρίσκεται στὴν συναγωγὴ 
τῶν Ἑβραίων καὶ οὐδεὶς τὸν σταµατά. 
Τὸν κάλεσε κανεὶς σὲ ἀπολογία; Τί εἶναι 
ὁ Πατριάρχης, ὁ ἀλάθητος πάπας; Αὐτὰ 
δὲν ἰσχύουν εἰς τὴν Ὀρθοδοξία. Οὔτε ἡ 
Ἱεραρχία, οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε τὸ 
Ἅγιον Ὄρος τὸν ἐγκάλεσαν. Ἄραγε ὅλοι 
τους καὶ ὅλοι µας εἴµαστε συνοδοιπόροι. 
Ὅλοι µας τὰ βλέπουµε, τὰ ἀκοῦµε, τὰ δε-

χόµεθα καὶ δὲν ἀντι-
δροῦ ε. Γιατί; Γιατί 

τε χλιαροὶ Ὀρ-
θόδοξοι. Οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας δὲν 
συζητοῦσα   
µὲ τοὺς αἱρετικούς. 
∆ὲν κοίταζαν εὐγένει-
ες καὶ φιλοφρονήσεις. 
Ὁµολογοῦσαν τὴν Ἀ-
λήθεια. ∆ὲν ὑ ρχει 
λοιπὸν διάλ ς µὲ 
τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ 
ἐξακολουθοῦν νὰ µε-

νουν στὴν πλάνη. ∆ὲν µίλησαν οἱ πατέρες 
µὲ τοὺς αἱρετικοὺς σὰν ἴσος πρὸς ἴσον. ∆ὲν 
ἔκαναν διάλογο ὅπως κάνει ὁ Πατριάρχης 
καὶ οἱ ὅµοιοί του. Ἀνέτρεψαν τοὺς ἰσχυρι-
σµούς τους καὶ ὅταν ἐκεῖνοι ἔµειναν ἀµε-
τακίνητοι στὴν πλάνη, οἱ θεοφόροι πατέ-
ρες τοὺς ἀπέκοψαν, τοὺς καθαίρεσαν 
καὶ τοὺς ἀναθεµάτισαν. Ἐπειδὴ λοιπὸν 
σήµερον δὲν ἔχουµε πιστοὺς ἱεράρχες νὰ 
ἀποκόψουν καὶ νὰ καθαιρέσουν τὸν 
παρανοµοῦντα Πατριάρχη καὶ τοὺς σὺν 
αὐτῶ, ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι ὑποχρεωµένος 
νὰ τοὺς ἀποκόψει ἀπὸ τὸν νοῦν καὶ τὴν 
καρδιά τους, γυρίζοντας τὴν πλάτην 
τοὺς πρὸς τοὺς προδότας τῆς Ὀρθο-
δοξίας, λέγοντας «Στήκετε καὶ κρατεῖτε 
τᾶς παραδόσεις». 
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ὅπως θέλει ὁ Κύριος. Μὴν πλανώµεθα: 
εἶναι κατορθωτὴ ἡ νηστεία. Μὴν σᾶς 
φαίνεται παράξενο. ∆ὲν ἐκάναµε πρό-
βα. Καλὰ τὰ λὲ πάτερ µου, ἀλλά!!! Τί 
εἶναι τὸ ἀλλά; Ἔλα ποὺ θέλω νὰ νη-
στέψω καὶ δὲ µὲ ἀφήνει ὁ ἄντρας µου, ἡ 
γυναίκα µου! Ἔλα ποὺ εἶµαι στὴν ὑπη-
ρεσία καὶ µοῦ σερβίρουν κρέας καὶ 
µάλιστα Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ καὶ 
τὶς ἄλλες ἡµέρες φασολάδα. Τί νὰ 
κάνω; Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσένα. Ἐγὼ 
γνωρίζω ἀνθρώπους ποὺ στὴν ἐργασία 
τους, τοὺς σερβίρουν κρέας. ∆ὲν τὸ 
τρῶνε. Πᾶνε ἔξω καὶ τρῶνε. Ἀρκεῖ νὰ 
θέλει ὁ ἄνθρωπος. Νὰ πληρώσεις ἀπὸ 
τὴν τσέπη σου, νὰ µὴν χάσεις τὴν ψυχή 
σου, ἐφ’ ὅσον εἶναι ὀργανωµένο τὸ 
κακό. Ἐφ’ ὅσον τὰ πάντα εἶναι 
ἐναντίον σου, θὰ ἀγωνισθεῖς. ∆ηλητή-
ριό σου δίνουνε. Ἐπειδὴ στὸ δίνουνε 
τσάµπα, θὰ τὸ πάρεις; ∆ὲν τὸ παίρνεις. 
Θὰ κάνεις σιωπηρὰ τὸ καθῆκον σου 
ἀπέναντι στὸν Θεόν. Καὶ Αὐτὸς ποὺ σὲ 
βλέπει ἐν τῷ κρυπτῷ θέλη σου ἀπο-
δώση ἐν τῷ φανερῷ. Προσευχήσου καὶ 
πές, «Θεέ µου, αὐτὴ ἡ νηστεία πρέπει νὰ 
γίνεται. Ἐφ’ ὅσον µου ἔχεις τὴν ὑγεία 
µου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν Τε-
τάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε καὶ τὴν 
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες γιά µας.» 
Θὰ ζητήσεις ἀπὸ τὸν Θεὸ βοήθεια, διὰ 
τῆς προσευχῆς. Καὶ ὁ Θεὸς τότε θὰ δεῖς 
θὰ γυρίσει τὸ µυαλὸ τοῦ ἀνδρός σου, 
τῆς γυναικός σου, τῶν παιδιῶν σου καὶ 
θὰ µπορέσεις νὰ κάνεις ἐκεῖνο ποὺ θὰ 
εἶναι γιὰ τὸ συµφέρον τῆς ψυχῆς σου. 
Μιὰ λιτὴ τροφή, φροῦτα, σαλάτες, ἕνα 
τσάι µὲ ἐλιὲς εἶναι ἕνα στοµάχι καθαρό, 
ἐλαφρύ. Ἐὰν δὲν µπορεῖς νὰ νηστεύσεις 
λόγω ἀσθένειας, θὰ συµβουλευθεῖς τὸν 
πνευµατικό σου, καὶ αὐτὸς θὰ σοῦ πεῖ, 
πόσο καὶ τί θὰ νηστεύσεις καὶ ἐὰν τὸ 
ἀκολουθήσεις, τότε θὰ εἶναι εὐλογηµέ-
νο καὶ τὸ δέχεται ὁ Θεός. ∆ιαφορετικά, 
µέσα σου πάντοτε θὰ γίνεται ἕνας 
πόλεµος, καὶ θὰ ἀναζητᾶς νὰ βρεῖς 
ἐπιχειρήµατα νὰ δικαιολογήσεις τὴν 
παρανοµία σου. Ἡ φωνὴ τῆς συνει-
δήσεως θὰ φωνάζει πάντοτε µέσα σου, 
ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν εἶναι σωστό, 

ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν εἶναι σωστό, 
καὶ θὰ ψάχνεις νὰ βρεῖς ψέµµατα, γιὰ 
νὰ τῆς πεῖς, «κάτσε κάτω». Μὲ ἔχουνε 
καλέσει στὴν τάδε ἑορτή. Τί νὰ κάνω; 
Τὸ ξέρεις ὅτι στὴν ἑορτὴ ποὺ θὰ πᾶς 
δὲν θὰ ὑπάρχει νηστίσιµο. ∆ὲν θὰ πᾶς. 
Ἐὰν θέλεις πάλι, συνεννοήσου µὲ τὸν 
ἑορταζόµενο. Θὰ ἔρθουµε, ἀλλὰ ὅπως 
γνωρίζεις εἶναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
κρέας ἐγὼ δὲν θὰ φάω. ∆ῶστε µου ἕνα 
ποτήρι νερὸ νὰ σᾶς εὐχηθῶ. Ἐπίσης 
αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέξουµε εἶναι 
τὸ θέµα τῶν παιδιῶν µας. Νὰ τὰ 
µάθουµε ἀπὸ µικρὰ νὰ νηστεύουν. Ἅµα 
πεῖ ὁ γιατρὸς δίαιτα, καὶ ριζόνερο θὰ 
τοὺς δώσουµε. Τώρα ποὺ τὸ λέει ὁ 
Χριστὸς δὲν ἀκοῦµε. Πρέπει λοιπὸν νὰ 
ἀγωνισθοῦµε πάνω στὴ µεγάλη αὐτὴ 
ἀρετὴ τῆς νηστείας, χωρὶς βεβαίως νὰ 
διαλύσουµε τὰ σπίτια µας, χωρὶς νὰ 
διαλύσουµε τὶς οἰκογένειές µας, ἀλλὰ 
µέσα στὸ πλαίσιο τοῦ δυνατοῦ καὶ µὲ 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ µὲ τὴν προσευχὴ 
νὰ ἀγωνισθοῦµε. 
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κκλησιαστικὸ βι-

 
ὸ Τριώδιο εἶνα

ἐ
βλίο ποὺ περιέχει 
τοὺς Ὕµνους τῶν 
Ἀκολουθιῶν ἀπὸ 
τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ Φαρι-
σαίου µέχρι τὸν Ἑ-
σπερινὸ τοῦ Μεγά-
λου Σαββάτου. Εἶ-
ναι µία περίοδος 

πνευµατικῆς ζωῆς. Σὲ ἀνάβασή µας κα-
λεῖ ἡ Ἐκκλησία µας, ὅταν ἀνοίγει τὸ 
Τριώδιο. Καιρὸς νὰ σηκωθοῦµε, νὰ 
τιναχθοῦµε ἀπὸ τὴν ρουτίνα τῆς ἁ-
µαρτίας. Καιρὸς νὰ ἀγωνισθοῦµε ἐ-
ντονώτερα πρὸς τὸ Θεῖον. Ἀνάβασις ἡ 
περίοδος τοῦ Τριωδίου. Καὶ ὅµως γιὰ 
πολλοὺς τὸ Τριώδιο εἶναι κατάβασις 
µὲ χορούς, τραγούδια, ξενύχτι, πολύ-
φαγία, µασκάρεµα καὶ ἀκολασία. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΑ  
 

• « ἡ ἑξῆς 
εἴδησις: ∆εκατέσσερα 
τικα δέντρα ποὺ εἶχαν σ
δρόµιο τοῦ Σιάτλ τῶν Η
καν ὕστερα ἀπὸ διαµαρτυρίες ἑν
νου. Τὰ δέντρα ἐπέστρεψα
τους, ὅταν ὁ Ραβίνος δια
θὰ κάµη µήνυση» (Ὄρθ. 

• Σύµφωνα µὲ τὴν τελευ
κροαµατικότητας ραδι οµ
Ἀττικῆς AEMAP-BARΙ τῆς ἑτα
FOCUS τὸ ραδιόφωνο τῆς
τῆς Ἑλλάδος πρὶν ἀπὸ 
νέου προγράµµατος ἡ ἀ
τοῦ σταθµοῦ ἦταν 1,4

Τ ς

Μετεδόθη διὰ τοῦ ∆ιαδικτύου 
χριστουγεννιά-
τηθεῖ στὸ ἀερο-
ΠΑ ἀποσύρθη-

ὸς ραβί-
ν στὴ θέση 

βεβαίωσε ὅτι δὲν 
Τύπος 1-1-2010) 
ταία ἔρευνα ἀ-
οφώνου Ν οῦ 

ιρείας 
 Ἐκκλησίας 

τὴν ἔναρξη τοῦ 
κροαµατικότητα 
% καὶ 36.000 ἀ-

κροατὲς καὶ σήµερα µὲ τὸ νέο µοντέρνο 
πρόγραµµα ἔχει πέσει στὸ 1,3% καὶ 
32.000 ἀκροατές. (Ὄρθ. ύπο  1-1-2010) 

• Ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης εἶχε 
καταδικάσει ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1970 
τὶς ἀπαράδεκτες ἐπικοινωνίες µὲ τοὺς 
αἱρετικούς, τοὺς διαλόγους καὶ τὶς συ-
µπροσευχὲς καὶ εἶχε προτείνει τὴν διε-
ξαγωγὴ διαλόγων ΠΡΩΤΑ µεταξὺ τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ µετὰ (ἀφοῦ 
τὰ βροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι µεταξύ τους) 
τὴν ἐν ὁµονοίᾳ καὶ µὲ πατερικὰ κρι-
τήρια συνέχιση τῶν ∆ιαλόγων µὲ τοὺς 
ἑτεροδόξους. (Ὄρθ. Τύπος 1-1-2010) 

• «Στοὺς δρόµους τῆς Ἱερουσαλήµ, ὁ θρη-
σκευτικὸς πόλεµος γιὰ τὰ Χριστούγεν-
να ἔχει ἤδη ξεσπάσει. Τὴν περασµένη 
ἑβδοµάδα ἡ ὀργάνωση “Lobby for Jew-
ish Values” ἄρχισε νὰ µοιράζει φυλλά-
δια µὲ τὰ ὁποῖα καταδικάζει τὴν ἑορ-
τὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ καλεῖ τοὺς 
πολίτες νὰ µποϊκοτάρουν τὰ ἑστιατόρια 
καὶ τὰ ξενοδοχεῖα, ποὺ πωλοῦν ἢ ἔχουν 
στολιστεῖ µὲ χριστουγεννιάτικα δέντρα 
καὶ ἄλλα «ἀνόητα» χριστιανικὰ σύµβο-
λα. Ἔχοντας τὴν ὑποστήριξη ραβίνων, 
καὶ τὸν φαρισαϊσµὸ τῆς ἀµερικανικῆς 
χριστιανικῆς δεξιᾶς, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς 
ὀργάνωσης Ὄφερ Κοὲν δήλωσε στὰ ἰ-
σραηλινὰ Μ.Μ.Ε. πῶς εἶναι ἤδη ἕτοιµος 
πρὸς δηµοσίευση ἑνὸς καταλόγου µὲ 
τὰ καταστήµατα, ποὺ ἔχουν χριστου-

γεννιάτικη διακόσµηση, καλώντας σὲ 
µποϊκοτὰζ ἐναντίον τους καὶ σὲ µιὰ 
µικρὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν ἱεροσολυµίτικη 
ραβινία – νὰ ἀνακαλέσει τὰ πιστοποιη-
τικὰ ποιότητας τῶν ἐν λόγῳ ξενοδοχείων 
καὶ ἑστιατορίων.» (Πηγή: www.amen.gr, 
aktines.blogspot.com, Haaretz) 

• Σύµφωνα µὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν 
«romfea» (www.romfea.gr) «ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος πρα-
γµατοποίησε ἐπίσκεψη στὸ Βατικανὸ 
ἀπὸ 4 ἕως 9 ∆εκεµβρίου. Μάλιστα σὲ 
σχετικὸ βίντεο ἀνηρτηµένο στὸ «You 
Tube» (www.youtube.com) φαίνεται ἱε-
ράρχης τῆς ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ποὺ 
συνοδεύει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἀνα-
στάσιο, νὰ ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ πάπα 
καὶ νὰ κάνει ὑπόκλιση». Σὲ λίγο καιρὸ 
ὁ πάπας θὰ τοὺς βάλει νὰ τοῦ φιλοῦν 
καὶ τὰ πόδια. (Ὄρθ. Τύπος, 8-1-2010) 

• Ὁ πάπας Βενέδικτος ἐκφώνησε τὸ κα-
θιερωµένο Χριστουγεννιάτικο µήνυµά 
του, στὸ µπαλκόνι τῆς Βασιλικῆς τοῦ 
Ἁγίου Πέτρου. Στὴ γεµάτη κόσµο πλα-
τεία ὁ πάπας ἐκφώνησε τὸ µήνυµά του 
σὲ πολλὲς γλῶσσες. Μεταξὺ αὐτῶν ἦ-
ταν καὶ ἡ λεγόµενη «Μακεδονική» γλώσ-
σα. (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ www.inews.gr). 
Εἶναι ὁ φίλος τοῦ Πατριάρχη Βαρθο-
λοµαίου ποὺ τὸν ἀποκαλεῖ ἀδελφό. Καὶ 
ἐσὺ Ἑλληνικὲ Λαὲ φώναζε ὅτι ἡ Μακε-
δονία εἶναι Ἑλληνική. Ὅταν ἔχεις τέτοι-
ους φίλο οὺς θές; 

 Στὸν προϋπολογισµὸ γιὰ τὸ 2010 περι-
υς, τοὺς ἐχθροὺς τί τ

•
λαµβάνονται 40.000.000 εὐρὼ γιὰ πα-
ροχὴ βοηθείας σὲ ξένα κράτη. Μεταξὺ 
αὐτῶν ἡ χώρα µας χρηµατοδοτεῖ µὲ 
126.000 εὐρὼ τὴ δηµοτικὴ βιβλιοθήκη 
τῶν Σκοπῖων, δηµιουργεῖ κέντρο ἐπαγ-
γελµατικῆς ἀποκατάστασης στὰ Σκόπια 
καὶ ἤδη ἔκανε δῶρο στὸ ∆ῆµο Σκοπῖων 
ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. (Πηγή: 
www.zoiforos.gr,  nationalpride.wordpress.com) 

• Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄν-
θιµος εἰς τὸ κήρυγµά του τῆς Κυριακῆς 
µετὰ τὰ Φῶτα εἶπε ὅτι «στὴν Ἑλλάδα 
ἐπὶ ἑξήκοντα ἔτη δὲν ἔχοµεν πόλεµον 
καὶ τοῦτο εἶναι εὐλογία Θεοῦ». Προ-
φανῶς ἤθελε νὰ τονίσει ὅτι ἐνῶ δὲν εἴ-
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χοµεν πολέµους ἡ Ἑλλὰς εἶναι κατε-
στραµµένη, ἐξαιτίας τῆς πολιτικῆς κλε-

 

πτοκρατίας ἡ ὁποία δὲν ἄφησε τίποτε 
ὄρθιον εἰς τὴν Ἑλλάδα. 

ΡΟΟ∆ΕΥΟΥΝ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

ὴν 7η Ἰανουαρίου ἦτο µὲ τὸ Παλαιὸν 
µερολόγιον τὰ Χριστούγεννα. Ἑκατοµ-
ύρια Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑόρτασαν 
ὴν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου µὲ τὸ 
Παλαιὸν Ἡµερολόγιο, ὅπως τὰ Ἱεροσό-
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λυµα, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ Ρωσία, ἡ Σερ-
α, ἡ Ρουµανία, ἡ Βουλγαρία καὶ ἄλλες 
ῶρες. Τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδή-
ων (ΑΠΕ) µετέδωσε τὰ ἀκόλουθα: «Ἑ-
ατοµµύρια Ὀρθοδόξων Ρώσων γιόρτα-
αν σήµερα τὰ Χριστούγεννα µὲ τὸ πα-
αιὸ Ἰουλιανὸ ἡµερολόγιο. Στὴν νυχτε-
ινὴ χριστουγεννιάτικη λειτουργία στὸν 
αθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος στὴ Μόσχα 
ρευρέθηκε ὁ πρόεδρος Μεντβιέντεφ 
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πα
καὶ ἡ σύζυγός του Σβετλάνα. Τὸ µικρὸ 
ωριὸ Σέλιστσε ἔξω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ 
όλη Κοστροµὰ περὶ τὰ 360 χλµ. Β∆ 
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Ο  ΚΑΤΑΝΥΚΤ Ι

Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ
Κάθε Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακ
Εἰς τὸ τέλος τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπε

καὶ ζητοῦν συγγνώµη ἀπὸ τὸν 
Ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸ

τῆς Κυριακῆς της Τ

ῆς Μόσχας ἐπέλεξε γιὰ νὰ παρακολου-
ήσει τὴν νυκτερινὴ χριστουγεννιάτικη 
ειτουργία ὁ πρωθυπουργὸς Βλαντιµὶρ 
ούτιν, ὁ ὁποῖος ἐµφανίστηκε χωρὶς ἐ-
σηµο ἔνδυµα καὶ περιτριγυρισµένος ἀπὸ 
αιδιά, νέους καὶ µαντηλοφορεµένες κατὰ 
ὴν ρώσικη παράδοση γυναῖκες. Ὁ Πρόε-
δρος τῆς Σερβίας κ. Μπόρις Τάντ
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ΗΣΥΧΑΣΤΗΡ ΙΟΥ  
ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφα

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. 

Ο Ι  ΧΑ Ι Ρ Ε Τ Ι ΣΜΟ Ι  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ

Ἀπὸ τὴν πρώτην Παρασκευὴ τῆς Τεσσ
ὥρα µ.µ. τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τ

ιντ  µε-
τέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βίσοκι Ντέ-
ανι εἰς τὸ Κόσσοβον, διὰ νὰ περάσει τὴν 
αραµονὴν καὶ τὴν ἡµέρα τῶν Χριστου-
ννων µὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μο-
ς.» Παραθέσαµεν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, διὰ 

ὰ ἴδητε ὅτι χῶραι, αἳ ὁποῖαι ἐξῆλθον ἐκ 
οῦ κοµµουνισµοῦ κατεστραµµέναι, ἐνῶ 
 µία κατεστράφη ὑπὸ τῆς ∆ύσεως µὲ βοµ-
αρδισµοὺς προοδεύουν χάριν εἰς ἡγεσί-
 αἳ ὁποῖαι ἔχουν βαθείαν Ὀρθόδοξον 
ίστιν. Καὶ φθάνουν ἕως τὸ σηµεῖον νὰ 
αρακολουθοῦν τᾶς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, 

 τὰ Χριστούγεννα διακηρύσσοντες πρὸς
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διὰ
τὸν λαὸν ὅτι ἄνευ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ-
λησίας ἴσως ἡ τύχη τῶν νὰ ἦτο πολὺ δια-
ορετική.

διὰ
τὸν λαὸν ὅτι ἄνευ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ-
λησίας ἴσως ἡ τύχη τῶν νὰ ἦτο πολὺ δια-
ορετική.

 ΠΑΝΑΓ Ι Α Σ  ΜΑΣ  

Σ  Ε ΣΠΕΡ Ι ΝΟΣ  
 ΡΑΦΑΗΛ  
ς τελεῖται Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός. 
ῦ, ὅλοι ἀσπάζονται τὸ Εὐαγγέλιον 
α καὶ ἀλληλοσυγχωροῦνται.  
κινάει ἀπὸ τὸ ἀπόγευµα  
 καὶ ὥραν 6.00 µ.µ. 

Η
υ 
Ἰστ

Λ
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
οσελίδα: www.agiosrafael.gr
ηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  
ολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.  

-  Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.  

Σᾶς περιµένουµε. 

Σ
Ο  ΡΑΦΑΗΛ  
οστῆς καὶ κάθε Παρασκευὴ στὶς 6.00 
αιρετισµῶν τῆς Παναγίας µας. 

ὴλ, τ
ιστ
Ραφ

 

ΤΗ
Ι

 

αρακ
ῶν Χ

8 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Μ Ι Α  Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Ρ Ε Τ Η  

Σὲ λίγες ἡµέρες εἰσερχόµεθα εἰς τὴν 
περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
Οἱ µὲν θρησκευόµενοι ἀποτολµοῦν νὰ 
τὸ ἐφαρµόσουν, οἱ δὲ µὴ θρησκευόµε-
νοι, τὸ εἰρωνεύονται. Εἶναι τὸ θέµα τῆς 
νηστείας. Σχεδὸν ὁ καθένας ἔχει µιὰ 
γνώµη. Ὁ ἕνας λέει, ὅτι δὲν εἶναι τίπο-
τα τὸ φαγητό. Ὁ ἄλλος λέει νηστεία 
εἶναι νὰ µὴν φᾶς ἀρτήσιµο, µπορεῖς νὰ 
φᾶς ἀπὸ τὰ ἄλλα φαγητά. Ἄλλος λέει, 
ἐγὼ εἶµαι ἄρρωστος. Ἄλλος λέει, τὰ 
παιδιὰ πρέπει 
νὰ φᾶνε, γιατί 
διαβάζουνε. Ἄλ-
λος λέει, ὅτι ἐγὼ 
ἐργάζοµαι. Ἄλ-
λος λέει, ὅτι ἐγὼ 
εἶµαι γέρων. Ἄλ-
λοι λένε ὅτι ἐγὼ 
εἶµαι ηρεσία, 
αὐτό µου σερβί-
ρουν. Ἄλλοι λέ-
νε ὅτι εἶναι ἑ-
ορτή, πρέπει νὰ 
φάω… κ ὶ χίλιες 
δυὸ ἰδέες καὶ πε-
ριπτώσεις ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸ θέµα 
τῆς νηστείας. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ ἐξε-
τάσει χρονολογικῶς τὰ πράγµατα, θὰ 
τὴν βρεῖ σὲ πολλὰ µέρη τὴ νηστεία. Ὁ 
προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40 ἡµέρες 
καὶ 40 νύκτες. Ὁ προφήτης Μωυσῆς ἐ-
νήστευσε 40 ἡµέρες καὶ 40 νύκτες. Ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐνήστευσε 40 ἡµέρες 
καὶ 40 νύκτες. Καὶ ἐντούτοις οἱ ἄνθρω-
ποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἀδυ-

ναµίες τους, λένε «Παπάδες, καλόγεροι 
ἔκαναν τὴν νηστεία». Εἶναι µεγάλο 
πράγµα ὁ ἄνθρωπος, νὰ µάθει νὰ νη-
στεύει. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος, ἡ πρώτη δουλειὰ ποὺ ἐπῆγε 
Πατριάρχης εἰς τὴν Κωνσταντινούπο-
λη, ἦταν νὰ ἀπολύσει τὸ προσωπικὸ 
τοῦ µαγειρείου καὶ νὰ πωλήσει τὰ 
σκεύη. Καὶ τὸν ἐρώτησαν «δὲν θὰ τρῶ-
µε;». «∆ὲν ἤρθαµε νὰ τρῶµε», αὐτὴ ἦ-
ταν ἡ ἀπάντηση. Στὶς προηγιασµένες 

λειτουργίες ποὺ 
γίνονται τὴ Με-
γάλη Τεσσαρα-
κοστὴ ὑπάρχει 
ἕνας ψαλµός, ὁ 
303ος, ποὺ λέγει 
«γεύσασθε καὶ ἴ-
δετε ὅτι χρηστὸς 
ὁ Κύριος». ∆οκι-
µάστε λέει, καὶ 
θὰ δεῖτε  εἶ-
ναι χρήσ  ὁ 
Κύριος.  κά-
θεσθε ἀπὸ µα-
κρυά, καὶ λέτε 

ὅτι αὐτὰ δὲν γίνονται. ∆ὲν µπορεῖς νὰ 
ἀφαιρέσεις τὸ κρέας; Θὰ τὸ ἀφαιρέσεις 
καὶ θὰ σταθεῖς στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ 
διάστηµα θὰ ἀφαιρέσεις τὸ ψάρι καὶ θὰ 
σταθεῖς στὸ γάλα, στὸ τυρί. Θὰ κάνεις 
ἀγώνα. Μετὰ ἀπὸ ἄλλο διάστηµα, θὰ 
ἀφαιρέσεις τὸ γάλα καὶ τὸ τυρὶ καὶ θὰ 
φᾶς λάδι. Θὰ δεῖς σὲ ἕνα χρονικὸ 
διάστηµα ἑνὸς ἢ δυὸ ἢ τριῶν µηνῶν θὰ 
µπορέσεις στὸ τέλος νὰ νηστεύσεις 

ὑπ
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Ἀγώνας µέσα στὴν τρικυµία τοῦ κόσµου
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http://www.amen.gr/

