
τὰς θρησκευτικὰς παραδόσεις της, 
ἐνῶ πολιτικοὶ καὶ πνευµατικοὶ φο-
ρεῖς καταστρέφουν ὅ,τι Ὀρθόδοξον 
καὶ Ἑλληνικόν. Σηµεῖα τῶν καιρῶν. 
 

«∆ Ι ∆ΑΧΑ Ι »  
Τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 

 

- Ἀπὸ τὸν Χριστὸν µὴ χωρίζεσθε, 
καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. Ἀκοῦτε τὸν 
ἱερέα, ὅπου σηµαίνει. Εὐθὺς νὰ ση-
κώνεσθε, νὰ νίπτεσθε καὶ νὰ πηγαί-
νετε εἰς ἀκούετε 
τ
ετε εἰς ἀκούετε 
τ

τὴν ἐκκλησίαν. Νὰ τὴν ἐκκλησίαν. Νὰ 
ὴν ἀκολουθία µὲ προσοχήν. Ὁµοί-ὴν ἀκολουθία µὲ προσοχήν. Ὁµοί-
ως καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Καὶ 
νὰ ὁρµηνεύετε τὰ παιδιά σας, ὅσον 
καὶ νὰ δύνασθε, νὰ µὴ ἁµαρτήσουν, 
νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, νὰ 
εὐλογοῦνται, διὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ 
προκόψουν. 
- Ἕξι ἡµέρας νὰ ἐργαζώµεθα διὰ 
ἐτοῦτα τὰ κοσµικὰ καὶ γήινα πρά-
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Ε Ο Ρ Τ Η  
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 
ΑΝΩ 

γµατα καὶ τὴν Ἁγίαν Κυριακὴν νὰ 
ἠσυχάζωµεν καὶ νὰ ἀπέχωµεν ἀπὸ 
αὐτὰ καὶ νὰ ἐργαζώµεθα τὰ οὐρά-
νια. Νὰ πηγαίνωµεν εἰς τὴν ἐκκλη-
σίαν νὰ ἀκούωµεν τὸ Ἅγιον Εὐα-
γγέλιον, τί µας παραγγέλει ὁ Χρι-
στὸς νὰ κάνωµεν. Νὰ ἐνδυώµεθα 
ταπεινὰ τὰ ρουχαλάκια µας. Νὰ µὴν 
ἐργαζώµεθα καὶ πραγµατευώµεθα 
τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος 
ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι κα-
τηραµένον. Ἀδελφοί µου, διὰ νὰ 
µὴν πάθητε κανένα κακὸν µήτε ψυ-
χικὸν µήτε σωµατικόν, ἐγώ σας συµ-
βουλεύω νὰ φυλάττητε τὴν Κυρια-
κήν, ὅπου εἶναι ἀφιερωµένη εἰς τὸν 
Θεόν. 

γµατα καὶ τὴν Ἁγίαν Κυριακὴν νὰ 
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µὴν πάθητε κανένα κακὸν µήτε ψυ-
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βουλεύω νὰ φυλάττητε τὴν Κυρια-
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ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

       

 (αρ. φυλλ. 40)
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Η  Σ Ω Σ Τ Η  Α Γ Ω Γ Η  
 

Ὁ Πατέρας εἶναι ὁ φυσικὸς προ-
στάτης τοῦ παιδιοῦ. Αὐτὸς φροντί-
ζει γιὰ τὴ συντήρησή του, τὴ µόρ-
φωσή του καὶ τὴν ἀποκατάστασή 
του. Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ 
πατέρα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο. 
Εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ βαριὰ καὶ τὰ πιὸ 
ὑπεύθυνα ἔργα τῆς ζωῆς. Κι’ ἐπειδή, 
κατὰ κανόνα, ὁ ἄντρας δὲν ἐξωτερι-
κεύεται, ὅπως ἡ γυναίκα, ὁ συνειδη-
τὸς πατέρας τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς 
περνάει πολὺ µε-
γάλο  µα ύριο ,  
γιατί τὸ περνάει  
βουβά. Τέτοιο µα-
ρτύριο ρνοῦσε 
χρόνια ὁ δυστυχι-
σµένος  πατέρας  
τοῦ Εὐαγγελίου .  
Εἶχε παιδὶ δαιµο-
νισµένο ποὺ τοῦ ἔ-
κανε τὴ ζωὴ ἀβ
τη. Ἔπεφτε ἀπότοµα σὲ νερὸ καὶ σὲ 
φωτιά, µὲ κίνδυνο κάθε φορὰ νὰ 
βρεῖ τραγικὸ θάνατο. Ἦρθε ὅµως, ἡ 
ὥρα νὰ λυθεῖ τὸ δράµα του. Τοῦ τὸ 
ἔλυσε ὁ Χριστός , µόλις πῆγε τὸ 
παιδί του στὰ πόδια Του. Ὅλοι οἱ 
ἄλλοι, στοὺς ὁποίους εἶχε ἀπευθυν-
θεῖ, δὲν µπόρεσαν νὰ τοῦ κάνουν 
τίποτε. Ὁ Χριστὸς τακτοποίησε τὰ 
πάντα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι βαρυ-
σήµαντο. Ὁ Χριστὸς λύνει ὅλα τὰ 
προβλήµατα, ποὺ ἐµεῖς δυσκολευό-

µαστε  καὶ νὰ δοῦµε ἀκόµη. Τὸ πρό-
βληµα τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν 
µας εἶναι ἀπὸ τὰ µεγαλύτερά της 
ζωῆς µας. Χωρὶς καλὴ ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν ὅλα πᾶνε στραβά. Ἐκκλη-
σία, πολιτεία, κοινωνία, ὅλα χωλαί-
νουν. Ἡ σωστὴ ἀγωγὴ δίνεται µόνο 
ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
µυστήριο καὶ διαπαιδαγωγεῖται σω-
στὰ µέσα στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας. Αὐτὰ ἔχουν τὴν δύναµη νὰ µε-

ταµορφώσουν  ὡς 
τὰ κατάβαθ τὴν 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 
Τὴν ἀναγεννοῦν ὀ-
ντολογικά. Ἡ ἀγω-
γὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἂν δὲν ἀρχίζει ἀπὸ 
τὶς  του, ἀπὸ 
τὴ φύση του , δὲν  
µπορεῖ νὰ µε µορ-
φώσει τὸν ἄνθρω-

πο. Ἀπὸ τὸ βάπτισµα ὡς τὴ Θεία 
Κοινωνία ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς µε-
ταµορφώνει ὀντολογικά, ὑπαρξια-
κά. Τέτοια ἀγωγὴ θέλουµε σήµερα. 
Παράλληλα µὲ τὴν ἐπιστηµονική, 
τεχνολογική, θεωρητικὴ καὶ πρακτι-
κὴ κατάρτιση τῶν παιδιῶν µας, 
πρέπει νὰ τοὺς δώσουµε καὶ ἀγωγὴ 
πνευµατική, µυστηριακή, Χριστοκε-
ντρική. Ἔτσι θὰ σωθοῦµε κι’ ἐµεῖς 
καὶ τὰ παιδιά µας. Ἄλλος δρόµος 
δὲν ὑπάρχει. Τὸν ἔδειξε ὁ πατέρας 
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Ο  Α Η Λ -  Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
δόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
µάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

 Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

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

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

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

 

Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ. 
 

 Ἑσπερινὸς καὶ ἈρτοκΜέγας λασία 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
 

Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ. 
 

Παράκλησις εἰς τοὺς Ἁγίους 
Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ
προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου 

 

Λειψ αὴλ άνου τοῦ Ἁγίου Ραφ

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  
Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

 

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 6.30 µ.µ. 
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τοῦ δαιµονισµένου παιδιοῦ εἰς τὸ 
Εὐαγγέλιο. Ἂς τὸν µιµηθοῦµε… 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !  
 

Τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ κράτος, ὅπως εἴθι-
σται τὶς τελευταῖες δεκαετίες, βρί-
σκεται σὲ µόνιµη ἀδράνεια ὅσον 
ἀφορᾶ . Ἐδῶ 

 
προωθητὲς τοῦ 

ἀπο » 
νὰ τῶν 
ἐπιδιώξεών της. Κυριολεκτικὰ µὰς 

 πείνα στὴν 
πατρί ρων. 
Σ ν 

τὰ ἐθνικά µας θέµατα
καὶ πολλὰ χρόνια ἀφήνουµε τοὺς 
Τούρκους νὰ «ἁλωνίζουν» καὶ νὰ 
προωθοῦν τὴν προπαγάνδα τους 
ἀκόµα καὶ µέσα στὰ ὅρια τῆς ἑλλη-
νικῆς περιφέρειας, χωρὶς κανένα ἔ-
λεγχο καὶ καµία ἐνέργεια παρακώ-
λυσής τους. Τελευταῖο παράδειγµα 
ἀποτελεῖ ἡ ἔκδοση ἄδειας ἀπὸ τὸ 
ἑλληνικὸ κράτος, στὸν ἡγέτη τῶν 
«Γκρίζων Λύκων» Ντεβλὲτ Μπαχ-
τσελί, ὥστε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν µου-
σουλµανικὴ κοινότητα τῆς Θράκης 
καὶ πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Οἱ «Γκρί-
ζοι Λύκοι» σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς 
δράσης τοὺς µέχρι σήµερα εὐθύνο-
νται γιὰ περίπου 5.000 δολοφονίες 
ἀνθρώπων, µέσα στοὺς ὁποίους συ-
γκαταλέγονται καὶ οἱ δολοφονηθέ-
ντες τὸ 1996 Κύπριοι ἀδελφοί µας 
Τ. Ἰσαὰκ καὶ Σ. Σολωµού. Σὲ ὁµιλία 
του στοὺς Μουσουλµάνους τῆς 
Θράκης ὁ Μπαχτσελὶ ἀνέφερε καὶ 
τὰ ἑξῆς: «Εἶστε Τοῦρκοι καὶ µητέρα 
σας εἶναι ἡ Τουρκία». Ἐπίσης ἂς 
µὴν ξεχνᾶµε ὅτι καὶ στὴν πρόσφατη 
ἐκλογικὴ περίοδο οἱ ὑποψήφιοι τοῦ 
ΣΥΡΙΖΑ στὴ Θράκη, στὴν προεκλο-
γική τους ἀφίσα εἶχαν ἀναρτήσει 
τὴν ἑξῆς φράση «Οἱ Τοῦρκοι κατά-
κτοῦν τὴν Θράκη». 
 

Χ Α Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ε Ρ   
Τ Ο Υ  ∆ Ι Α Β Ο Λ Ο Υ  

 

Ὡς καὶ τὸ φαγητὸ ἐπιστρατεύτηκε
ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς 

κρυφισµοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς
γίνει κράχτης τῶν ἀρχῶν καὶ 

σερβίρουν τὸν ἀποκρυφισµὸ καὶ τὸν 
σατανισµὸ «µὲ τὸ κουτάλι». Πρό-
σφατα ἔχουν λανσάρει χάµπουρ-
γκερ µὲ τὴν ὀνοµασία «666 Berger». 
Ὁ ἐµπνευστὴς του Franz Aliquao ὑ-
ποστήριξε πὼς τὸ χάµπουργκερ αὐ-
τὸ ἀποτελεῖ µία «διαβολικὴ λιχου-
διὰ ἀλλὰ καὶ µία ἁµαρτωλὴ ἀπό-
λαυση ποὺ ὑπόσχεται νὰ καταβρο-
χθίσει τὴν ψυχή σας». Τὸ ψωµὶ ἔχει 
χαραγµένα ἀποκρυφιστικὰ σύµβο-
λα, µὲ ἐµφανέστατο τὸ πεντάκτινο 
ἀστέρι τοῦ σατανισµοῦ. Ἂν καὶ ἡ 
τιµή του αὐτὴ τὴ στιγµὴ εἶναι «τσι-
µπηµένη» δηµιουργεῖται συνωστι-
σµὸς στὰ «fast food» ποὺ πωλεῖται 
τὸ «χάµπουργκερ τοῦ διαβόλου». 
(Σηµείωση: Καὶ µετὰ ἀπορεῖ ὁ µο-
ντέρνος σύγχρονος ἄνθρωπος γιατί 
ὑποφέρει ἀπὸ δαιµονικὴ ἐπήρρεια, 
συµφορές, ἀποτυχίες, ἀρρώστειες, 
ψυχικὲς ἀσθένειες κ.ἅ.) 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  ΛΙΜΟΥ  
ΑΠΟ  ΕΛΛΕΙΨΙΝ  ΣΠΟΡΩΝ  

 

Κάποιοι εἰδήµονες πρὸς τὰ γεωπο-
νικὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου γιὰ ἐπερχόµενη

δα µας ἀπὸ ἔλλειψη σπό
ήµερα, ὅπως εἶναι γνωστό, σχεδὸ

τὸ σύνολο τῶν σπόρων εἶναι ὑβρί-
δια καὶ παράγονται ἀπὸ συγκεκρι-
µένες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες – κολο-
σσοὺς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Γιὰ νὰ ἔχουν 
τὸν ἔλεγχο, κατόρθωσαν οἱ ἐπιστή-
µονες τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, οἱ σπό-
ροι αὐτοὶ νὰ εἶναι µίας γενιᾶς. Οἱ 
καρποὶ τῶν ὑβριδίων δὲν καρπίζουν 
ἂν χρησιµοποιηθοῦν ὡς σπόροι, γιὰ 
νὰ εἶναι ἀναγκασµένοι οἱ παραγω-
γοὶ νὰ ἀγοράζουν κάθε χρόνο ἀπὸ 
τὶς πολυεθνικές τους δικούς τους 
σπόρους. Ἂν λόγω τῆς δυσµενοῦς 
οἰκονοµικῆς κρίσεως, ποὺ περνάει ἡ 
χώρα µας, δὲν ἔχουµε τὴ δυνατότη-
τα νὰ εἰσάγουµε τοὺς ἀπαιτούµε- 

ἔτσι βοηθοῦµε καὶ στηρίζουµε τὴν 
ἑλληνικὴ οἰκονοµία. Ἡ οἰκονοµία 
τῆς χώρας µας θὰ πάη µπροστὰ τότε 
µόνον, ὅταν προτιµοῦµε, ἐπιλέγου-
µε, διακινοῦµε προϊόντα ποὺ παρά-
γονται στὸν τόπο µας. Τὸ σύνθηµά 
µας πρέπει νὰ εἶναι: «∆ουλειὰ στοὺς 
Ἕλληνες. Ψωµὶ στὰ παιδιά µας. 
Μόρφωσι Ἑλληνική. Ὁµιλοῦµε Ἑλ-
ληνικά. Τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα τὴν 
διατηροῦµε καθαρή, ἀνόθευτη ἀπὸ 
τὴν βαρβαρικὴ καὶ κρατοῦµε ψηλὰ 
τὴν σηµαία τὴν Ἑλληνική». Καυχώ-
µεθα γι’ αὐτὸ ποὺ εἴµαστε καὶ ἀρ-
νούµεθα νὰ γίνουµε αὐτὸ ποὺ θέ-
λουν νὰ µᾶς κάνουν. Ποτὲ δὲν θὰ τὸ 
πετύχουν. Τὸ λέµε ἐµεῖς, τὰ παιδιὰ 
τῆς Ἑλλάδος. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ Σ  
 

Γερµανικὴ ἔρευνα ἀποφαίνεται ὅτι 
οἱ Ἕλληνες … ὑστεροῦν σὲ προσό-
ντα. Καὶ ἐκάγχασαν ὅλοι. Καὶ ἐγέ-
λασαν τὰ παρ

2 

δαλὰ κατσίκια! Ἔ-
χουν λερ, 

ρνήσεις 
τῶ ν 
Μου στό-
χος της ἔχει σχεδὸν ἐπιτευχθῆ, ἀφοῦ 

 δίκαιο τὰ παιδιὰ τοῦ Χίτ
τὰ παιδιὰ τοῦ ναζισµοῦ. Ὅταν αὐ-
τοὶ κατοικοῦσαν στὶς τρῶγλες, ἐµεῖς 
κτίζαµε παρθενῶνες, καλλιεργούσα-
µε τὰ γράµµατα καὶ δηµιουργούσα-
µε πολιτισµό. Γι’ αὐτό, ὅπου κι’ ἂν 
πᾶνε σήµερα, µὰς βρίσκουν µπρο-
στά τους. (Στὴ φιλοσοφία, στὴν τέ-
χνη, στὶς ἐπιστῆµες, στὴ γλώσσα, 
στὴ θρησκεία). Ἐµεῖς δώσαµε φῶς. 
Αὐτοὶ αἱµατοκύλισαν τὴν Εὐρώπη 
καὶ διέπραξαν εἰδεχθῆ ἐγκλήµατα 
εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. 
 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ  ΑΡΑΒΙΑ  καὶ  
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ  ΕΛΛΑΣ  

 

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία εἶναι ἡ µόνη 
χώρα, ἡ ὁποία πιέζει ἀσφυκτικὰ ἀ-
πὸ εἰκοσαετίας τὰς Κυβε

ν Ἀθηνῶν διὰ τὴν δηµιουργία
σουλµανικοῦ Τεµένους. Ὁ 

αἱ τελευταῖαι Κυβερνήσεις ὑπὸ τὸν 
κ. Γ. Παπανδρέου, παρεχώρησαν 
τµῆµα στρατοπέδου τοῦ Πολεµικοῦ 
Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικὸν διὰ 
τὴν ἀνέγερσίν του µὲ κρατικὴν χρη-
µατοδότησιν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα αἱ 
Κυβερνήσεις, τὰ κόµµατα, πολιτικοὶ 
καὶ πνευµατικοὶ φορεῖς σπεύδουν 
νὰ ἱκανοποιήσουν ὅλα τὰ αἰτήµατα 
τῶν Μουσουλµάνων εἰς τὸ ὄνοµα 
τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτι-
σµικῆς Ἑλλάδος. Τί συµβαίνει ὅµως 
εἰς τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν; Ἡ πο-
λιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, µὲ ἀφορ-
µὴν τὴν ἔναρξιν τοῦ Ραµαζανῖου, ἐ-
ξέδωσεν ἀνακοίνωσιν µὲ τὴν ὁποί-
αν καλεῖ τοὺς µὴ µουσουλµάνους 
τῆς χώρας (ἐργαζοµένους ἀπὸ ἄλλας 
χώρας ἐπὶ τὸ πλεῖστον) νὰ σεβα-
σθοῦν τὰς πεποιθήσεις τῶν µου-
σουλµάνων τῆς χώρας νὰ µὴ τρῶνε, 
νὰ µὴ πίνουν καὶ νὰ µὴ καπνίζουν 
σὲ δηµοσίους χώρους, συµπεριλα-
µβανοµένων τῶν δρόµων καὶ τῶν 
χώρων ἐργασίας. Ὀφείλουν ἐπίσης, 
νὰ σέβωνται τὰ σύµβολα τῆς χῶρας, 
ἄλλως εἴτε θὰ διακοπῆ ἡ ἄδεια ἐρ-
γασίας των, εἴτε θὰ ἀπελαθοῦν. Αὐ-
τὰ ὁρίζει ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργεί-
ου Ἐσωτερικῶν τῆς Σαουδικῆς Ἀ-
ραβίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ποτὲ δὲν ἔ-
χει ὑπάρξει ἀνάλογος ἀπόφασις διὰ 
τὸν σεβασµὸν τῶν θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα πολιτικοί, 
«πνευµατικοί» ἄνθρωποι καὶ Μὴ 
Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις εἰς τὸ ὄ-
νοµα τῆς πολυφυλετικότητος καὶ 
τοῦ πολυπολιτισµοῦ καταστρέφουν 
τὴν Παιδείαν, ἀλλάζουν τὸ µάθηµα 
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἐξισώνουν 
τὸν Χριστὸν µὲ τὸν Βούδαν ἢ τὸν 
Κοµφούκιον, πλαστογραφοῦν τὴν 
ἱστορίαν, θέτουν σὲ διωγµὸν τὴν 
Ὀρθόδοξον Πίστην καὶ Ἐκκλησίαν! 
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὑπερασπίζεται 
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σεις τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς χώ-
ρας. 
 

ΑΣ  ΣΥΝΕΤ ΙΣΤΟΥΜΕ  
 

Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται γιατί οἱ 
Ἕλληνες παρὰ τὴ δυσβάστακτη φο-
ρολογία, τὴν ὁριζόντια περικοπὴ 
τῶν µισθῶν τους καὶ τὴν ἄνευ προη-
γουµένου λεηλασία τῶν ἐσόδων 
τους δὲν ἀντιδροῦν ἔντονα καὶ µα-
ζικά, ὥστε νὰ ἐξυγιανθεῖ τὸ κράτος 
ἀπὸ τὶς χρόνιες παθογένειες ποὺ τὸ 
στιγµατίζουν, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁδηγη-
θοῦν στὴν ∆ικαιοσύνη καὶ νὰ τιµω-
ρηθοῦν παραδειγµατικὰ ὅσοι ὁδή-
γησαν τὴ Χώρα σὲ αὐτὴ τὴν κατά-
ντια. Μάλιστα, ἕνα ποσοστὸ ἀναφέ-
ρει χαρακτηριστικὰ ὅτι αὐτὲς τὶς 
πρακτικὲς ποὺ ἐφαρµόζει τὸ κράτος 
σήµερα τὶς ἐφάρµοζε λίγες δεκαετίες 
νωρίτερα τὸ λιγότερο ποὺ θὰ εἶχε 
συµβεῖ εἶναι µιὰ ἐπανάσταση τῶν 
πολιτῶν τύπου Ἀργεντινῆς. Γιατί 
ἄραγε οἱ Ἕλληνες κρατοῦν παθητι-
κὴ στάση σὲ ὅ,τι τοὺς ἐπιβάλλουν; 
Καὶ δυστυχῶς δὲν κρατοῦν παθητι-
κὴ στάση µόνο στὰ δυσβάσταχτα 
οἰκονοµικὰ µέτρα, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐ-
θνικὰ θέµατα (Μακεδονικό, Τουρ-
κικὸ κ.λ.π.) καὶ κυρίως στὰ θρη-
σκευτικὰ θέµατα (Οἰκουµενισµός, 
αἱρέσεις, ἀθεΐα κ.λ.π.) Ποιὰ εἶναι 
ὅµως τὰ βαθύτερα αἴτια τῆς ἀναλ-
γησίας καὶ τῆς ἀµέλειας τῆς σηµερι-
νῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τὴν ἀπά-
ντησή  µὰς  τὴν  δίνει  ἕνα  βίντεο   
youtube.com/watch?v=F3TXkIDBDJc 
ποὺ κυκλοφορεῖ εὐρέως στὸ διαδί-
κτυο τὶς τελευταῖες ἡµέρες. Τὸ βίντεο 
αὐτὸ λοιπὸν καταγράφη τὴν θρη-
σκευτικὴ πανήγυρη τῶν κατοίκων 
τῆς περιοχῆς Σελλᾶ Ἀχαΐας κατὰ 
τὴν ἑορτὴ τῆς πολιούχου τῆς περιο-
χῆς Ἁγίας Μαρίνας κατὰ τὴν ὁποί-
αν οἱ κάτοικοι, παρὰ τὴν µεγάλην 
ἔκταση φωτιᾶς ποὺ εἶχε ξεσπάσει 

δυὸ ὧρες πρὶν καὶ φαινόταν ἐµφα-
νῶς στὶς κορυφὲς τοῦ βουνοῦ, συνέ-
χισαν ἀπρόσκοπτοι τοὺς χοροὺς καὶ 
τὰ γλέντια. Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ 
δείχνει ἐναργῶς τὸν τρόπο σκέψης 
καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ σύγχρο-
νου Ἕλληνα. Ὁ Ἕλληνας ὑποδου-
λωµένος στὸν ἄκρατο εὐδαιµονισµό 
του καὶ ἐπηρεασµένος ἀπὸ κάθε τί 
ποὺ τοῦ «πλάσαρε» ἡ δυτικὴ κουλ-
τούρα µέσῳ κυρίως τῶν ΜΜΕ ἔχει 
βάλει στὸ περιθώριο ἀξίες καὶ ἰδα-
νικά, ποὺ ὑπῆρξαν οἱ στυλοβάτες 
καὶ οἱ θεµατοφύλακες τῶν προγό-
νων µας καὶ ἔχει ὡς κύριο στόχο 
του τὸ «Φάγωµεν, πίωµεν, αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκοµεν». ∆έσµιος στὴν 
µέγγενη τοῦ ὑπερκαταναλωτισµοῦ 
καὶ τῆς πανσεξουαλικῆς φρενίτιδας 
ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν Θεό, τὸν συνάν-
θρωπο, τὸ περιβάλλον καὶ ἐπικε-
ντρώνεται ἀποκλειστικὰ στὴν ὑλι-
στικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ στὴν 
ἐπικράτηση τοῦ στενοῦ ὑλικοῦ συµ-
φέροντος. Μετὰ τὴν ὕβρη ὅµως ἔρ-
χεται ἡ νέµεση, γιατί ὕβρη θεωρεῖ-
ται αὐτὸς ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς 
τῶν Ἑλλήνων, πρῶτα πρὸς τὸν Θεὸ 
καὶ µετὰ πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Αὐ-
τὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς τραγι-
κὲς συνέπειες τῆς σηµερινῆς οἰκονο-
µικῆς κρίσης. Αὐτὸ θὰ ἀποδειχθεῖ 
καὶ µὲ τοὺς ἐν λόγῳ κατοίκους, ἐ-
πειδὴ τὸ δάσος εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ 
ἡ καταστροφή του θὰ ὁδηγήσει στὸ 
ἐγγὺς µέλλον σὲ δυσάρεστες συνέ-
πειες. Ἂς συνετιστοῦµε ὡς Ἕλληνες 
καὶ ἂς ἀπελευθερωθοῦµε ἀπὸ τὰ δε-
σµὰ τοῦ εὐδαιµονισµοῦ καὶ τοῦ ἀ-
τοµισµοῦ, ὥστε νὰ ἐπανέλθουµε στὶς 
χριστιανικὲς ἀξίες καὶ στὰ ἰδανικὰ 
τοῦ ἔθνους πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργά. 
 

∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 

Ἀγοράζουµε, ἀλλὰ καὶ πωλοῦµε, 
µόνον ἑλληνικὰ προϊόντα. Μόνον 

νους σπόρους θὰ ἐπέλθει ἀναπόφευ-
κτα λιµὸς στὸ λαό µας. Ἐκεῖ δυστυ-
χῶς µὰς ὁδήγησε ἡ ἐπάρατη παγκο-
σµιοποίηση, νὰ ἐξαρτώµεθα ἀπόλυ-
τα ἀπὸ τὶς ἀδηφάγες πολυεθνικὲς 
καὶ γι’ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή 
µας. Μὰς ἔχουν δέσει χειροπόδαρα 
καὶ δὲν τὸ ἔχουµε καταλάβει ἀκόµα. 
Μὲ ἀγωνία παροτρύνουµε καὶ ἐµεῖς, 
παραδοσιακοὺς σπόρους φυλάξτε 
τους, καλλιεργῆστε τους καὶ αὐξῆστε 
τους, διότι οἱ ἡµέρες εἶναι πονηρές. 
 

Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ε Σ Θ Ε  
 

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Ἕλληνες 
«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ ἂν ἔρθουν 
ἀνάποδα, ὁ Θεὸς πάλι ἀπὸ πάνω 
µας θὰ εἶναι!!» Σὲ Ἐκεῖνον ἂς στρε-
φόµεθα. Ἐκεῖνον νὰ ἐπικαλούµεθα. 
Σὲ Ἐκεῖνον νὰ ἐπιστρέφουµε µὲ 
µετάνοια καὶ ταπείνωση. Γρηγορεῖ-
τε καὶ προσεύχεσθε, ἀγωνίζεσθε καὶ 
ἀντισταθῆτε στὴ θύελλα τοῦ κακοῦ. 
Σκληρὸς ὁ ἀγώνας, «δριµὺς ὁ χει-
µών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδεισος». 
Ἡ νίκη ἀνήκει στοὺς ἀγωνιστὰς. 
Πιστεύουµε, ἐλπίζουµε, ἀγωνιζόµα-
στε, νικοῦµε.  
 

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ  ΠΑ Ι∆Ε ΙΑΣ  
 

Κάποιοι καλόπιστοι, ἀλλὰ πολιτικὰ 
ἀφελεῖς, πίστεψαν ὅτι ἡ ἔνταξη τῆς 
διαβόητης Μαρίας Ρεπούση (ποὺ εἶ-
χε γράψει τὸ βιβλίο ἱστορίας περὶ 
τοῦ «συνωστισµοῦ» στὴν προκυµαία 
τῆς Σµύρνης) στὴν ∆ΗΜΑΡ τοῦ 
Κουβέλη δὲν σήµαινε ἀπαραίτητα 
τὴν ἀποδοχὴ τῶν θέσεών της γιὰ 
τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὸ κόµ-
µα Κουβέλη. Τὸ συγκεκριµένο κόµ-
µα ὅρισε τοὺς ὑπευθύνους καθὼς 
καὶ τοὺς ἀναπληρωτές τους ἀνὰ το-
µέα. Ἡ κ. Ρεπούση τοποθετήθηκε 
ὑπεύθυνη Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ. 
∆ηλαδὴ στὸ στοιχεῖο της. Ἐµπρὸς 
λοιπὸν γιὰ νέους … συνωστισµούς. 

 

ΑΝ  ΑΛΗΘΕΥΗ  Η  ΕΙ∆ΗΣΙΣ  
 

Ἀνησυχοῦµε ὅταν ἀκοῦµε γιὰ περι-
κοπὲς στὸ στράτευµα. Ὁ ἑλληνικὸς 
λαὸς θέλει τὸν στρατό του ἄρτια ἐ-
ξοπλισµένο καὶ νοικοκυρεµένο. Τι-
ποτε νὰ µὴν τοῦ λείπη . Ὅπου ὁ 
στρατός µας ἐµφανίζεται θέλουµε 
νὰ εἶναι ἄψογος καὶ τίποτε νὰ µὴν 
στερῆται. Μὲ ἄρτιαν τὴν ἐκπαίδευ-
σίν του. Ὁ λαός µας στερεῖται τῶν 
πάντων, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ στερη-
θεῖ καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή του. Θέ-
λει ἕναν στρατὸ σύγχρονα ἐξοπλι-
σµένο µὲ ὅλα τὰ µέσα καὶ νὰ εἶναι 
ἕτοιµος νὰ βροντοφωνάξει: «Στόπ. 
Ἐδῶ τόπος ἱερός, ἐδῶ Ἑλλάδα µὲ ὅ-
λο τὸ µεγαλεῖο της. Σεβασθῆτε την». 
 

ΟΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ  ΤΟΥΣ… 
 

Εἶναι γνωστὸ στοὺς δηµοσιογραφι-
κοὺς καὶ καλλιτεχνικοὺς κύκλους 
ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστη-
µα ὁ διάσηµος Ἀµερικανὸς ἠθοποι-
ὸς Johnathan Jackson ὁ ὁποῖος ἔχει 
πρωταγωνιστήσει σὲ πολλὲς ταινίες, 
ἔχει ἀσπαστεῖ τὴν Ὀρθοδοξία µαζὶ 
µὲ τὴν οἰκογένειά του. Σὲ παλαιότε-
ρη συνέντευξή του εἶχε δηλώσει µε-
ταξὺ ἄλλων γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη: «Θὰ ἤθελα νὰ εἶµαι µὲ τὴν µε-
ριὰ ἐκείνη ποὺ προτιµάη τὰ λίγα 
λόγια καὶ δίνει περισσότερη βάση 
στὴν προσευχή. Νοµίζω ὅτι εἶναι τὸ 
πιὸ ὡραιότερο πράγµα ποὺ µπορεῖς 
νὰ νιώσεις. Ὁ Θεὸς ἀγάπησε τόσο 
πολὺ τὸν κόσµο, ποὺ ἔδωσε τὸν µο-
νογενῆ Του Υἱό, γιὰ νὰ σώσει ὅλη 
τη δηµιουργία. Ἂν κάποιος πλησιά-
ζει τὸν Θεό, τότε ἐκεῖ εἶναι τὸ τέλειο 
σπίτι. Ἂν προέρχεσαι ἀπὸ διαφορε-
τικὴ νοοτροπία ἢ παράδοση κά-
ποιες φορὲς εἶναι δύσκολο, ἀλλὰ εἶ-
ναι µία εὐλογία νὰ κάνεις τὴν ὑπέρ-
βαση». Αἴσθηση προκάλεσε ὅταν 
στὴν τελετὴ ἀπονοµῆς τῶν βραβεί-
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ων Emmy στὶς 23 Ἰουλίου 2012 ὁµο-
λόγησε τὴν Ὀρθόδοξο πίστη του 
µπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες συναδέλ-
φους του, ἀλλὰ καὶ σὲ ἑκατοµµύρια 
τηλεθεατῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο, 
ποὺ παρακολουθοῦσαν τὰ βραβεῖα 
ἐκείνη τὴ στιγµή, εὐχαριστῶντας 
τοὺς µοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ 
ὁποῖοι µὲ τὶς προσευχές τους τὸν βο-
ήθησαν νὰ κατακτήσει αὐτὸ τὸ βρα-
βεῖο.  Μέσα στὸ «στάδιο» τῶν ἀθέ-
ων καὶ τῶν πολεµίων τοῦ Θεοῦ, µὲ 
τοὺς «λέοντες» τῶν Μ.Μ.Ε. ἕτοιµους 
νὰ τὸν κατασπαράξουν, αὐτὸς ὁµο-
λόγησε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἀπέδω-
σε τὴν ἐπιτυχία του στὴν «Ἀκρόπο-
λη» τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Ἅγιο Ὄ-
ρος, καὶ στὶς προσευχὲς τῶν «ἀκοί-
µητων» φρουρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς παρότι ἡ 
Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἐπίσηµη θρη-
σκεία βάσει τοῦ Συντάγµατος, ὁ κό-
σµος τοῦ πνεύµατος καὶ τῆς τέχνης 
ἔχει ἐγκλωβιστεῖ στὰ δίχτυα τῆς σύ-
γχρονης ἀθεΐας, µὲ ἀποτέλεσµα µε-
σω τῶν διάφορων καλλιτεχνῶν καὶ 
θολοκουλτουριάρηδων νὰ προωθεῖ-
ται ἡ ἀθεΐα καὶ νὰ θεωρεῖται ἡ ἀµ-
φισβήτηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ 
ὡς µόδα. 
 

ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΓΗΡΙΑΝ 
 

Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ οἱ Ἰσλαµιστὲς 
στὴ Νιγηρία ἔχουν κηρύξει ἀνελέη-
το διωγµὸ κατὰ τῶν χριστιανικῶν 
κοινοτήτων στὴ µεγάλη αὐτὴ χώρα 
τῆς Ἀφρικῆς. Αἰτία ἡ ἐφαρµογὴ τῆς 
κατὰ γράµµα ἰσλαµικῆς σαρίας (ἰ-
σλαµικοῦ νόµου) ἡ ὁποία προβλέπει 
βίαιο ἐξισλαµισµὸ τῶν χριστιανῶν ἢ 
ἀναγκαστικὴ ἐκτόπιση. Ὅσοι δὲν 
ὑποκύπτουν στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς 
σφάζονται ἀνηλεῶς! Ὁµάδες ὁπλι-
σµένων φανατισµένων ἰσλαµιστῶν 
ἐπιτίθενται µὲ ἰδιαίτερη ἀγριότητα 

ἐναντίον ἐκκλησιῶν, τὴν ὥρα τῆς 
λατρείας, σφάζοντας ἀδιακρίτως, 
µέχρι καὶ νήπια. Βάζουν φωτιὰ στὰ 
σπίτια τῶν χριστιανῶν, λεηλατοῦν 
τὰ καταστήµατά τους καὶ µετὰ τὰ 
πυρπολοῦν. Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση 
Νιγηρίας ἀπευθύνη δραµατικὴ ἔκ-
κληση στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ δοθεῖ 
ἕνα τέλος στὴ γενοκτονία ποὺ συ-
ντελεῖται στὴ χώρα τους. Τὴ φρικτὴ 
αὐτὴ εἴδηση τὴν ἀφιερώνουµε σὲ 
ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «κόπτο-
νται», γιὰ τὰ δικαιώµατα τῶν µου-
σουλµάνων λαθροµεταναστῶν στὴ 
χώρα µας. Σὲ ἐκείνους ποὺ θέλουν 
διακαῶς νὰ κτίσουν «ἰσλαµικὸ κέ-
ντρο» (ὄχι ἁπλὰ τζαµί) στὴν Ἀθήνα 
µὲ χρήµατα τῶν χριστιανῶν φορο-
λογουµένων! Τὴν ἀφιερώνουµε ἐπί-
σης σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς µεγαλο-
σχήµονες κληρικούς µας οἱ ὁποῖοι 
προσπαθοῦν νὰ µὰς πείσουν ὅτι δῆ-
θεν λατρεύουµε τὸν ἴδιο Θεὸ µὲ 
τοὺς µουσουλµάνους καὶ µοιράζουν 
«ἅγια κοράνια» σὲ ἰσλαµιστὲς ἀξιω-
µατούχους. Ὅµως τὸ αἷµα τῶν χιλι-
άδων χριστιανῶν µαρτύρων τῆς Νι-
γηρίας βοᾶ καὶ ζητᾶ τουλάχιστον 
αὐτοσυνειδησία ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς Χρι-
στιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπολαµβάνουµε 
(ἀκόµα) ἐλευθερία πίστεως καὶ δρά-
σεως. 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τὸ πιὸ σαφὲς δεῖγµα τοῦ «πατριωτι-
σµοῦ» αὐτῶν πού µας κυβερνοῦσαν 
γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ τώρα συγκυ-
βερνοῦν (µιλᾶµε γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ) 
στὴν τριµερῆ κυβέρνηση εἶναι ἡ το-
ποθέτηση τοῦ βουλευτῆ τοὺς Ἀχµὲτ 
Χατζηοσµᾶν, «Τούρκου» κατὰ δή-
λωσή του, στὴ θέση τοῦ «σκιώδους 
ὑπουργοῦ» Μακεδονίας – Θράκης. 
Τέτοιο καθῆκον γιὰ πρώτη φορὰ ἀ-
ποδίδεται σὲ βουλευτὴ τῆς µειονό-
τητας.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
 

Ἡ Μαρία Κ. ἦταν ἔ-
γκυος καὶ µετὰ ἀπὸ 
κάποιες ἰατρικὲς ἐξε-
τάσεις οἱ γιατροὶ τῆς 
εἶπαν ὅτι κυοφοροῦ-
σε δίδυµα, ἀλλὰ στὸ 
ἕνα ἀπὸ τὰ δυὸ διέ-
γνωσαν τρύπα στὴν 
καρδιά. Τῆς εἶπαν 

ὅτι τὸ παιδάκι αὐτὸ θὰ πέθαινε στὴ 
γέννα ἢ ἂν ζοῦσε θὰ εἶχε σοβαρὸ 
πρόβληµα σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ πο-
λὺ δυσάρεστο αὐτὸ νέο συντάραξε 
ὅλη τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς συγγε-
νεῖς. Στενοχώρια, ἄγχος, ἀπογοήτευ-
ση ἦταν τὰ συναισθήµατά τους . 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀπελπίστηκαν. 
Προσευχήθηκαν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ ἐπικοινώνησαν µὲ τοὺς πατέρες 
τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα γιὰ νὰ 
προσευχηθοῦν καὶ κεῖνοι. Καὶ τὸ 
θαῦµα ἔγινε! Τὸ παιδάκι γεννήθηκε 
εὔκολα καὶ ἄνετα. Καὶ µετὰ τὴ γέν-
να, οἱ γιατροὶ εἶπαν «τελικὰ δὲν εἶ-
χε τόσο µεγάλο πρόβληµα ὅσο πι-
στεύαµε. Θὰ χρειαστεῖ ἐγχείρηση, ἀ-
λλὰ δὲν εἶναι τόσο δύσκολη». Μετὰ 
δὲ ἀπὸ λίγο καιρὸ τῆς εἶπαν: «Τελι-
κὰ δὲν θὰ χρειαστεῖ ἐγχείρηση, τὸ 
παιδὶ πάει πάρα πολὺ καλά». Οἱ γο-
νεῖς εἶναι τρισευτυχισµένοι. Θαυµά-
ζουν πόσο καλὰ πηγαίνει τὸ παιδάκι 
τους καὶ εὐχαριστοῦν τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ ποὺ τοὺς συµπαραστάθηκε σὲ 
αὐτὴ τὴ δύσκολή τους δοκιµασία. 
 

Α∆ ΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ  
 

Ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν δεινὴ οἰκονο-
µικὴ κατάσταση καὶ τὰ φαινόµενα 
τριτοκοσµικῆς χώρας, ποὺ παρατη-
ροῦνται στὴ Χώρα µας, λόγω τῆς οἰ-
κονοµικῆς κρίσης, ὁ ἀναπληρωτὴς 
Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευ-

µάτων κ. Κ. Τζαβάρας ἐνέκρινε κον-
δύλι ὕψους 1.000.000 εὐρὼ ἀπὸ κω-
δικὸ τοῦ Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Ἐπενδύσεων, γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἐργα-
σιῶν, µὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση 
τοῦ τεµένους Ρετζὲπ Πασὰ στὴν Με-
σαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου, τµῆµα τοῦ 
ὁποίου κατέρρευσε τὸν ∆εκέµβριο 
τοῦ 2011. Εἶναι ἀδιανόητο στὴ σηµε-
ρινὴ Ἑλλάδα, ποὺ οἱ κάδοι ἀπορρι-
µάτων λεηλατοῦνται καθηµερινῶς, ἀ-
πὸ ἐνδεεῖς συµπολίτες µας, ποὺ οἱ 
αὐτοκτονίες ἔχουν αὐξηθεῖ µὲ γεωµε-
τρικὴ πρόοδο, ποὺ ἡ χώρα βρίσκε-
ται σὲ ἕνα κρίσιµο σταυροδρόµι γιὰ 
τὸ µέλλον της καὶ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυ-
νος ἄµεσης ἀµφισβήτησης τῆς ἑδραι-
ωµένης γεωπολιτικῆς της θέσης ὁ κ. 
Τζαβάρας «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ» νὰ θέ-
τει ὡς βασικὴ προτεραιότητα γιὰ τὸ 
κράτος τὴ χρηµατοδότηση ἑνὸς τεµέ-
νους. Τελικὰ ὑπάρχει καθόλου ἑλλη-
νικὴ συνείδηση στοὺς διοικοῦντες τὴ 
χώρα; Ὑπάρχει καθόλου ἀγάπη γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα ἢ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πα-
τρίδα καὶ ἡ ἑλληνικὴ συνείδηση ἦ-
ταν χαρακτηριστικὰ µονάχα κάποι-
ων «ροµαντικῶν» παππούδων µας, 
οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν καὶ τὴν ἴδια τους 
τὴ ζωή, γιὰ νὰ µείνουν τὰ ἐδάφη αὐ-
τὰ ἑλληνικὰ καὶ νὰ µὴ γονατίσει ὁ 
Ἕλληνας σὲ κάθε εἰσβολέα καὶ κα-
τακτητή. Ἔχουν καταντήσει οἱ πολι-
τικοί µας (καὶ ὄχι µόνο) ταγοὶ «ὀσ-
φυοκάµπτες» τῶν ξένων κέντρων ἐ-
ξουσίας, ὑπακούοντας πειθήνια σὲ 
κάθε τοὺς ἐντολή, παρότι ἡ ἐφαρµο-
γὴ µιᾶς τέτοιας ἐντολῆς µπορεῖ νὰ 
σηµαίνει καὶ τὴν παραχώρηση µε-
ρους τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας. Ὁ 
πατριωτισµὸς καὶ ἡ ἄδολη ἀγάπη 
γιὰ τὴν πατρίδα ἔχουν παρέλθει (ἐλ-
πίζουµε ὄχι ἀνεπιστρεπτί) ἀπὸ αὐ-
τοὺς ποὺ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς Ἑλλά-
δος, ἐνῶ ὁ «νενεκισµός» παρεισφρύει 
ὅλο καὶ περισσότερο στὶς συνειδή-
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ων Emmy στὶς 23 Ἰουλίου 2012 ὁµο-
λόγησε τὴν Ὀρθόδοξο πίστη του 
µπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες συναδέλ-
φους του, ἀλλὰ καὶ σὲ ἑκατοµµύρια 
τηλεθεατῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο, 
ποὺ παρακολουθοῦσαν τὰ βραβεῖα 
ἐκείνη τὴ στιγµή, εὐχαριστῶντας 
τοὺς µοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ 
ὁποῖοι µὲ τὶς προσευχές τους τὸν βο-
ήθησαν νὰ κατακτήσει αὐτὸ τὸ βρα-
βεῖο.  Μέσα στὸ «στάδιο» τῶν ἀθέ-
ων καὶ τῶν πολεµίων τοῦ Θεοῦ, µὲ 
τοὺς «λέοντες» τῶν Μ.Μ.Ε. ἕτοιµους 
νὰ τὸν κατασπαράξουν, αὐτὸς ὁµο-
λόγησε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἀπέδω-
σε τὴν ἐπιτυχία του στὴν «Ἀκρόπο-
λη» τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Ἅγιο Ὄ-
ρος, καὶ στὶς προσευχὲς τῶν «ἀκοί-
µητων» φρουρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς παρότι ἡ 
Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἐπίσηµη θρη-
σκεία βάσει τοῦ Συντάγµατος, ὁ κό-
σµος τοῦ πνεύµατος καὶ τῆς τέχνης 
ἔχει ἐγκλωβιστεῖ στὰ δίχτυα τῆς σύ-
γχρονης ἀθεΐας, µὲ ἀποτέλεσµα µε-
σω τῶν διάφορων καλλιτεχνῶν καὶ 
θολοκουλτουριάρηδων νὰ προωθεῖ-
ται ἡ ἀθεΐα καὶ νὰ θεωρεῖται ἡ ἀµ-
φισβήτηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ 
ὡς µόδα. 
 

ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΓΗΡΙΑΝ 
 

Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ οἱ Ἰσλαµιστὲς 
στὴ Νιγηρία ἔχουν κηρύξει ἀνελέη-
το διωγµὸ κατὰ τῶν χριστιανικῶν 
κοινοτήτων στὴ µεγάλη αὐτὴ χώρα 
τῆς Ἀφρικῆς. Αἰτία ἡ ἐφαρµογὴ τῆς 
κατὰ γράµµα ἰσλαµικῆς σαρίας (ἰ-
σλαµικοῦ νόµου) ἡ ὁποία προβλέπει 
βίαιο ἐξισλαµισµὸ τῶν χριστιανῶν ἢ 
ἀναγκαστικὴ ἐκτόπιση. Ὅσοι δὲν 
ὑποκύπτουν στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς 
σφάζονται ἀνηλεῶς! Ὁµάδες ὁπλι-
σµένων φανατισµένων ἰσλαµιστῶν 
ἐπιτίθενται µὲ ἰδιαίτερη ἀγριότητα 

ἐναντίον ἐκκλησιῶν, τὴν ὥρα τῆς 
λατρείας, σφάζοντας ἀδιακρίτως, 
µέχρι καὶ νήπια. Βάζουν φωτιὰ στὰ 
σπίτια τῶν χριστιανῶν, λεηλατοῦν 
τὰ καταστήµατά τους καὶ µετὰ τὰ 
πυρπολοῦν. Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση 
Νιγηρίας ἀπευθύνη δραµατικὴ ἔκ-
κληση στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ δοθεῖ 
ἕνα τέλος στὴ γενοκτονία ποὺ συ-
ντελεῖται στὴ χώρα τους. Τὴ φρικτὴ 
αὐτὴ εἴδηση τὴν ἀφιερώνουµε σὲ 
ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «κόπτο-
νται», γιὰ τὰ δικαιώµατα τῶν µου-
σουλµάνων λαθροµεταναστῶν στὴ 
χώρα µας. Σὲ ἐκείνους ποὺ θέλουν 
διακαῶς νὰ κτίσουν «ἰσλαµικὸ κέ-
ντρο» (ὄχι ἁπλὰ τζαµί) στὴν Ἀθήνα 
µὲ χρήµατα τῶν χριστιανῶν φορο-
λογουµένων! Τὴν ἀφιερώνουµε ἐπί-
σης σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς µεγαλο-
σχήµονες κληρικούς µας οἱ ὁποῖοι 
προσπαθοῦν νὰ µὰς πείσουν ὅτι δῆ-
θεν λατρεύουµε τὸν ἴδιο Θεὸ µὲ 
τοὺς µουσουλµάνους καὶ µοιράζουν 
«ἅγια κοράνια» σὲ ἰσλαµιστὲς ἀξιω-
µατούχους. Ὅµως τὸ αἷµα τῶν χιλι-
άδων χριστιανῶν µαρτύρων τῆς Νι-
γηρίας βοᾶ καὶ ζητᾶ τουλάχιστον 
αὐτοσυνειδησία ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς Χρι-
στιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπολαµβάνουµε 
(ἀκόµα) ἐλευθερία πίστεως καὶ δρά-
σεως. 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τὸ πιὸ σαφὲς δεῖγµα τοῦ «πατριωτι-
σµοῦ» αὐτῶν πού µας κυβερνοῦσαν 
γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ τώρα συγκυ-
βερνοῦν (µιλᾶµε γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ) 
στὴν τριµερῆ κυβέρνηση εἶναι ἡ το-
ποθέτηση τοῦ βουλευτῆ τοὺς Ἀχµὲτ 
Χατζηοσµᾶν, «Τούρκου» κατὰ δή-
λωσή του, στὴ θέση τοῦ «σκιώδους 
ὑπουργοῦ» Μακεδονίας – Θράκης. 
Τέτοιο καθῆκον γιὰ πρώτη φορὰ ἀ-
ποδίδεται σὲ βουλευτὴ τῆς µειονό-
τητας.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
 

Ἡ Μαρία Κ. ἦταν ἔ-
γκυος καὶ µετὰ ἀπὸ 
κάποιες ἰατρικὲς ἐξε-
τάσεις οἱ γιατροὶ τῆς 
εἶπαν ὅτι κυοφοροῦ-
σε δίδυµα, ἀλλὰ στὸ 
ἕνα ἀπὸ τὰ δυὸ διέ-
γνωσαν τρύπα στὴν 
καρδιά. Τῆς εἶπαν 

ὅτι τὸ παιδάκι αὐτὸ θὰ πέθαινε στὴ 
γέννα ἢ ἂν ζοῦσε θὰ εἶχε σοβαρὸ 
πρόβληµα σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ πο-
λὺ δυσάρεστο αὐτὸ νέο συντάραξε 
ὅλη τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς συγγε-
νεῖς. Στενοχώρια, ἄγχος, ἀπογοήτευ-
ση ἦταν τὰ συναισθήµατά τους . 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀπελπίστηκαν. 
Προσευχήθηκαν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ ἐπικοινώνησαν µὲ τοὺς πατέρες 
τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα γιὰ νὰ 
προσευχηθοῦν καὶ κεῖνοι. Καὶ τὸ 
θαῦµα ἔγινε! Τὸ παιδάκι γεννήθηκε 
εὔκολα καὶ ἄνετα. Καὶ µετὰ τὴ γέν-
να, οἱ γιατροὶ εἶπαν «τελικὰ δὲν εἶ-
χε τόσο µεγάλο πρόβληµα ὅσο πι-
στεύαµε. Θὰ χρειαστεῖ ἐγχείρηση, ἀ-
λλὰ δὲν εἶναι τόσο δύσκολη». Μετὰ 
δὲ ἀπὸ λίγο καιρὸ τῆς εἶπαν: «Τελι-
κὰ δὲν θὰ χρειαστεῖ ἐγχείρηση, τὸ 
παιδὶ πάει πάρα πολὺ καλά». Οἱ γο-
νεῖς εἶναι τρισευτυχισµένοι. Θαυµά-
ζουν πόσο καλὰ πηγαίνει τὸ παιδάκι 
τους καὶ εὐχαριστοῦν τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ ποὺ τοὺς συµπαραστάθηκε σὲ 
αὐτὴ τὴ δύσκολή τους δοκιµασία. 
 

Α∆ ΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ  
 

Ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν δεινὴ οἰκονο-
µικὴ κατάσταση καὶ τὰ φαινόµενα 
τριτοκοσµικῆς χώρας, ποὺ παρατη-
ροῦνται στὴ Χώρα µας, λόγω τῆς οἰ-
κονοµικῆς κρίσης, ὁ ἀναπληρωτὴς 
Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευ-

µάτων κ. Κ. Τζαβάρας ἐνέκρινε κον-
δύλι ὕψους 1.000.000 εὐρὼ ἀπὸ κω-
δικὸ τοῦ Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Ἐπενδύσεων, γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἐργα-
σιῶν, µὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση 
τοῦ τεµένους Ρετζὲπ Πασὰ στὴν Με-
σαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου, τµῆµα τοῦ 
ὁποίου κατέρρευσε τὸν ∆εκέµβριο 
τοῦ 2011. Εἶναι ἀδιανόητο στὴ σηµε-
ρινὴ Ἑλλάδα, ποὺ οἱ κάδοι ἀπορρι-
µάτων λεηλατοῦνται καθηµερινῶς, ἀ-
πὸ ἐνδεεῖς συµπολίτες µας, ποὺ οἱ 
αὐτοκτονίες ἔχουν αὐξηθεῖ µὲ γεωµε-
τρικὴ πρόοδο, ποὺ ἡ χώρα βρίσκε-
ται σὲ ἕνα κρίσιµο σταυροδρόµι γιὰ 
τὸ µέλλον της καὶ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυ-
νος ἄµεσης ἀµφισβήτησης τῆς ἑδραι-
ωµένης γεωπολιτικῆς της θέσης ὁ κ. 
Τζαβάρας «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ» νὰ θέ-
τει ὡς βασικὴ προτεραιότητα γιὰ τὸ 
κράτος τὴ χρηµατοδότηση ἑνὸς τεµέ-
νους. Τελικὰ ὑπάρχει καθόλου ἑλλη-
νικὴ συνείδηση στοὺς διοικοῦντες τὴ 
χώρα; Ὑπάρχει καθόλου ἀγάπη γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα ἢ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πα-
τρίδα καὶ ἡ ἑλληνικὴ συνείδηση ἦ-
ταν χαρακτηριστικὰ µονάχα κάποι-
ων «ροµαντικῶν» παππούδων µας, 
οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν καὶ τὴν ἴδια τους 
τὴ ζωή, γιὰ νὰ µείνουν τὰ ἐδάφη αὐ-
τὰ ἑλληνικὰ καὶ νὰ µὴ γονατίσει ὁ 
Ἕλληνας σὲ κάθε εἰσβολέα καὶ κα-
τακτητή. Ἔχουν καταντήσει οἱ πολι-
τικοί µας (καὶ ὄχι µόνο) ταγοὶ «ὀσ-
φυοκάµπτες» τῶν ξένων κέντρων ἐ-
ξουσίας, ὑπακούοντας πειθήνια σὲ 
κάθε τοὺς ἐντολή, παρότι ἡ ἐφαρµο-
γὴ µιᾶς τέτοιας ἐντολῆς µπορεῖ νὰ 
σηµαίνει καὶ τὴν παραχώρηση µε-
ρους τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας. Ὁ 
πατριωτισµὸς καὶ ἡ ἄδολη ἀγάπη 
γιὰ τὴν πατρίδα ἔχουν παρέλθει (ἐλ-
πίζουµε ὄχι ἀνεπιστρεπτί) ἀπὸ αὐ-
τοὺς ποὺ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς Ἑλλά-
δος, ἐνῶ ὁ «νενεκισµός» παρεισφρύει 
ὅλο καὶ περισσότερο στὶς συνειδή-
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σεις τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς χώ-
ρας. 
 

ΑΣ  ΣΥΝΕΤ ΙΣΤΟΥΜΕ  
 

Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται γιατί οἱ 
Ἕλληνες παρὰ τὴ δυσβάστακτη φο-
ρολογία, τὴν ὁριζόντια περικοπὴ 
τῶν µισθῶν τους καὶ τὴν ἄνευ προη-
γουµένου λεηλασία τῶν ἐσόδων 
τους δὲν ἀντιδροῦν ἔντονα καὶ µα-
ζικά, ὥστε νὰ ἐξυγιανθεῖ τὸ κράτος 
ἀπὸ τὶς χρόνιες παθογένειες ποὺ τὸ 
στιγµατίζουν, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁδηγη-
θοῦν στὴν ∆ικαιοσύνη καὶ νὰ τιµω-
ρηθοῦν παραδειγµατικὰ ὅσοι ὁδή-
γησαν τὴ Χώρα σὲ αὐτὴ τὴν κατά-
ντια. Μάλιστα, ἕνα ποσοστὸ ἀναφέ-
ρει χαρακτηριστικὰ ὅτι αὐτὲς τὶς 
πρακτικὲς ποὺ ἐφαρµόζει τὸ κράτος 
σήµερα τὶς ἐφάρµοζε λίγες δεκαετίες 
νωρίτερα τὸ λιγότερο ποὺ θὰ εἶχε 
συµβεῖ εἶναι µιὰ ἐπανάσταση τῶν 
πολιτῶν τύπου Ἀργεντινῆς. Γιατί 
ἄραγε οἱ Ἕλληνες κρατοῦν παθητι-
κὴ στάση σὲ ὅ,τι τοὺς ἐπιβάλλουν; 
Καὶ δυστυχῶς δὲν κρατοῦν παθητι-
κὴ στάση µόνο στὰ δυσβάσταχτα 
οἰκονοµικὰ µέτρα, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐ-
θνικὰ θέµατα (Μακεδονικό, Τουρ-
κικὸ κ.λ.π.) καὶ κυρίως στὰ θρη-
σκευτικὰ θέµατα (Οἰκουµενισµός, 
αἱρέσεις, ἀθεΐα κ.λ.π.) Ποιὰ εἶναι 
ὅµως τὰ βαθύτερα αἴτια τῆς ἀναλ-
γησίας καὶ τῆς ἀµέλειας τῆς σηµερι-
νῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τὴν ἀπά-
ντησή  µὰς  τὴν  δίνει  ἕνα  βίντεο   
youtube.com/watch?v=F3TXkIDBDJc 
ποὺ κυκλοφορεῖ εὐρέως στὸ διαδί-
κτυο τὶς τελευταῖες ἡµέρες. Τὸ βίντεο 
αὐτὸ λοιπὸν καταγράφη τὴν θρη-
σκευτικὴ πανήγυρη τῶν κατοίκων 
τῆς περιοχῆς Σελλᾶ Ἀχαΐας κατὰ 
τὴν ἑορτὴ τῆς πολιούχου τῆς περιο-
χῆς Ἁγίας Μαρίνας κατὰ τὴν ὁποί-
αν οἱ κάτοικοι, παρὰ τὴν µεγάλην 
ἔκταση φωτιᾶς ποὺ εἶχε ξεσπάσει 

δυὸ ὧρες πρὶν καὶ φαινόταν ἐµφα-
νῶς στὶς κορυφὲς τοῦ βουνοῦ, συνέ-
χισαν ἀπρόσκοπτοι τοὺς χοροὺς καὶ 
τὰ γλέντια. Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ 
δείχνει ἐναργῶς τὸν τρόπο σκέψης 
καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ σύγχρο-
νου Ἕλληνα. Ὁ Ἕλληνας ὑποδου-
λωµένος στὸν ἄκρατο εὐδαιµονισµό 
του καὶ ἐπηρεασµένος ἀπὸ κάθε τί 
ποὺ τοῦ «πλάσαρε» ἡ δυτικὴ κουλ-
τούρα µέσῳ κυρίως τῶν ΜΜΕ ἔχει 
βάλει στὸ περιθώριο ἀξίες καὶ ἰδα-
νικά, ποὺ ὑπῆρξαν οἱ στυλοβάτες 
καὶ οἱ θεµατοφύλακες τῶν προγό-
νων µας καὶ ἔχει ὡς κύριο στόχο 
του τὸ «Φάγωµεν, πίωµεν, αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκοµεν». ∆έσµιος στὴν 
µέγγενη τοῦ ὑπερκαταναλωτισµοῦ 
καὶ τῆς πανσεξουαλικῆς φρενίτιδας 
ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν Θεό, τὸν συνάν-
θρωπο, τὸ περιβάλλον καὶ ἐπικε-
ντρώνεται ἀποκλειστικὰ στὴν ὑλι-
στικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ στὴν 
ἐπικράτηση τοῦ στενοῦ ὑλικοῦ συµ-
φέροντος. Μετὰ τὴν ὕβρη ὅµως ἔρ-
χεται ἡ νέµεση, γιατί ὕβρη θεωρεῖ-
ται αὐτὸς ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς 
τῶν Ἑλλήνων, πρῶτα πρὸς τὸν Θεὸ 
καὶ µετὰ πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Αὐ-
τὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς τραγι-
κὲς συνέπειες τῆς σηµερινῆς οἰκονο-
µικῆς κρίσης. Αὐτὸ θὰ ἀποδειχθεῖ 
καὶ µὲ τοὺς ἐν λόγῳ κατοίκους, ἐ-
πειδὴ τὸ δάσος εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ 
ἡ καταστροφή του θὰ ὁδηγήσει στὸ 
ἐγγὺς µέλλον σὲ δυσάρεστες συνέ-
πειες. Ἂς συνετιστοῦµε ὡς Ἕλληνες 
καὶ ἂς ἀπελευθερωθοῦµε ἀπὸ τὰ δε-
σµὰ τοῦ εὐδαιµονισµοῦ καὶ τοῦ ἀ-
τοµισµοῦ, ὥστε νὰ ἐπανέλθουµε στὶς 
χριστιανικὲς ἀξίες καὶ στὰ ἰδανικὰ 
τοῦ ἔθνους πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργά. 
 

∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 

Ἀγοράζουµε, ἀλλὰ καὶ πωλοῦµε, 
µόνον ἑλληνικὰ προϊόντα. Μόνον 

νους σπόρους θὰ ἐπέλθει ἀναπόφευ-
κτα λιµὸς στὸ λαό µας. Ἐκεῖ δυστυ-
χῶς µὰς ὁδήγησε ἡ ἐπάρατη παγκο-
σµιοποίηση, νὰ ἐξαρτώµεθα ἀπόλυ-
τα ἀπὸ τὶς ἀδηφάγες πολυεθνικὲς 
καὶ γι’ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή 
µας. Μὰς ἔχουν δέσει χειροπόδαρα 
καὶ δὲν τὸ ἔχουµε καταλάβει ἀκόµα. 
Μὲ ἀγωνία παροτρύνουµε καὶ ἐµεῖς, 
παραδοσιακοὺς σπόρους φυλάξτε 
τους, καλλιεργῆστε τους καὶ αὐξῆστε 
τους, διότι οἱ ἡµέρες εἶναι πονηρές. 
 

Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ε Σ Θ Ε  
 

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Ἕλληνες 
«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ ἂν ἔρθουν 
ἀνάποδα, ὁ Θεὸς πάλι ἀπὸ πάνω 
µας θὰ εἶναι!!» Σὲ Ἐκεῖνον ἂς στρε-
φόµεθα. Ἐκεῖνον νὰ ἐπικαλούµεθα. 
Σὲ Ἐκεῖνον νὰ ἐπιστρέφουµε µὲ 
µετάνοια καὶ ταπείνωση. Γρηγορεῖ-
τε καὶ προσεύχεσθε, ἀγωνίζεσθε καὶ 
ἀντισταθῆτε στὴ θύελλα τοῦ κακοῦ. 
Σκληρὸς ὁ ἀγώνας, «δριµὺς ὁ χει-
µών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδεισος». 
Ἡ νίκη ἀνήκει στοὺς ἀγωνιστὰς. 
Πιστεύουµε, ἐλπίζουµε, ἀγωνιζόµα-
στε, νικοῦµε.  
 

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ  ΠΑ Ι∆Ε ΙΑΣ  
 

Κάποιοι καλόπιστοι, ἀλλὰ πολιτικὰ 
ἀφελεῖς, πίστεψαν ὅτι ἡ ἔνταξη τῆς 
διαβόητης Μαρίας Ρεπούση (ποὺ εἶ-
χε γράψει τὸ βιβλίο ἱστορίας περὶ 
τοῦ «συνωστισµοῦ» στὴν προκυµαία 
τῆς Σµύρνης) στὴν ∆ΗΜΑΡ τοῦ 
Κουβέλη δὲν σήµαινε ἀπαραίτητα 
τὴν ἀποδοχὴ τῶν θέσεών της γιὰ 
τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὸ κόµ-
µα Κουβέλη. Τὸ συγκεκριµένο κόµ-
µα ὅρισε τοὺς ὑπευθύνους καθὼς 
καὶ τοὺς ἀναπληρωτές τους ἀνὰ το-
µέα. Ἡ κ. Ρεπούση τοποθετήθηκε 
ὑπεύθυνη Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ. 
∆ηλαδὴ στὸ στοιχεῖο της. Ἐµπρὸς 
λοιπὸν γιὰ νέους … συνωστισµούς. 

 

ΑΝ  ΑΛΗΘΕΥΗ  Η  ΕΙ∆ΗΣΙΣ  
 

Ἀνησυχοῦµε ὅταν ἀκοῦµε γιὰ περι-
κοπὲς στὸ στράτευµα. Ὁ ἑλληνικὸς 
λαὸς θέλει τὸν στρατό του ἄρτια ἐ-
ξοπλισµένο καὶ νοικοκυρεµένο. Τι-
ποτε νὰ µὴν τοῦ λείπη . Ὅπου ὁ 
στρατός µας ἐµφανίζεται θέλουµε 
νὰ εἶναι ἄψογος καὶ τίποτε νὰ µὴν 
στερῆται. Μὲ ἄρτιαν τὴν ἐκπαίδευ-
σίν του. Ὁ λαός µας στερεῖται τῶν 
πάντων, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ στερη-
θεῖ καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή του. Θέ-
λει ἕναν στρατὸ σύγχρονα ἐξοπλι-
σµένο µὲ ὅλα τὰ µέσα καὶ νὰ εἶναι 
ἕτοιµος νὰ βροντοφωνάξει: «Στόπ. 
Ἐδῶ τόπος ἱερός, ἐδῶ Ἑλλάδα µὲ ὅ-
λο τὸ µεγαλεῖο της. Σεβασθῆτε την». 
 

ΟΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ  ΤΟΥΣ… 
 

Εἶναι γνωστὸ στοὺς δηµοσιογραφι-
κοὺς καὶ καλλιτεχνικοὺς κύκλους 
ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστη-
µα ὁ διάσηµος Ἀµερικανὸς ἠθοποι-
ὸς Johnathan Jackson ὁ ὁποῖος ἔχει 
πρωταγωνιστήσει σὲ πολλὲς ταινίες, 
ἔχει ἀσπαστεῖ τὴν Ὀρθοδοξία µαζὶ 
µὲ τὴν οἰκογένειά του. Σὲ παλαιότε-
ρη συνέντευξή του εἶχε δηλώσει µε-
ταξὺ ἄλλων γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη: «Θὰ ἤθελα νὰ εἶµαι µὲ τὴν µε-
ριὰ ἐκείνη ποὺ προτιµάη τὰ λίγα 
λόγια καὶ δίνει περισσότερη βάση 
στὴν προσευχή. Νοµίζω ὅτι εἶναι τὸ 
πιὸ ὡραιότερο πράγµα ποὺ µπορεῖς 
νὰ νιώσεις. Ὁ Θεὸς ἀγάπησε τόσο 
πολὺ τὸν κόσµο, ποὺ ἔδωσε τὸν µο-
νογενῆ Του Υἱό, γιὰ νὰ σώσει ὅλη 
τη δηµιουργία. Ἂν κάποιος πλησιά-
ζει τὸν Θεό, τότε ἐκεῖ εἶναι τὸ τέλειο 
σπίτι. Ἂν προέρχεσαι ἀπὸ διαφορε-
τικὴ νοοτροπία ἢ παράδοση κά-
ποιες φορὲς εἶναι δύσκολο, ἀλλὰ εἶ-
ναι µία εὐλογία νὰ κάνεις τὴν ὑπέρ-
βαση». Αἴσθηση προκάλεσε ὅταν 
στὴν τελετὴ ἀπονοµῆς τῶν βραβεί-
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τοῦ δαιµονισµένου παιδιοῦ εἰς τὸ 
Εὐαγγέλιο. Ἂς τὸν µιµηθοῦµε… 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !  
 

Τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ κράτος, ὅπως εἴθι-
σται τὶς τελευταῖες δεκαετίες, βρί-
σκεται σὲ µόνιµη ἀδράνεια ὅσον 
ἀφορᾶ . Ἐδῶ 

 
προωθητὲς τοῦ 

ἀπο » 
νὰ τῶν 
ἐπιδιώξεών της. Κυριολεκτικὰ µὰς 

 πείνα στὴν 
πατρί ρων. 
Σ ν 

τὰ ἐθνικά µας θέµατα
καὶ πολλὰ χρόνια ἀφήνουµε τοὺς 
Τούρκους νὰ «ἁλωνίζουν» καὶ νὰ 
προωθοῦν τὴν προπαγάνδα τους 
ἀκόµα καὶ µέσα στὰ ὅρια τῆς ἑλλη-
νικῆς περιφέρειας, χωρὶς κανένα ἔ-
λεγχο καὶ καµία ἐνέργεια παρακώ-
λυσής τους. Τελευταῖο παράδειγµα 
ἀποτελεῖ ἡ ἔκδοση ἄδειας ἀπὸ τὸ 
ἑλληνικὸ κράτος, στὸν ἡγέτη τῶν 
«Γκρίζων Λύκων» Ντεβλὲτ Μπαχ-
τσελί, ὥστε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν µου-
σουλµανικὴ κοινότητα τῆς Θράκης 
καὶ πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Οἱ «Γκρί-
ζοι Λύκοι» σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς 
δράσης τοὺς µέχρι σήµερα εὐθύνο-
νται γιὰ περίπου 5.000 δολοφονίες 
ἀνθρώπων, µέσα στοὺς ὁποίους συ-
γκαταλέγονται καὶ οἱ δολοφονηθέ-
ντες τὸ 1996 Κύπριοι ἀδελφοί µας 
Τ. Ἰσαὰκ καὶ Σ. Σολωµού. Σὲ ὁµιλία 
του στοὺς Μουσουλµάνους τῆς 
Θράκης ὁ Μπαχτσελὶ ἀνέφερε καὶ 
τὰ ἑξῆς: «Εἶστε Τοῦρκοι καὶ µητέρα 
σας εἶναι ἡ Τουρκία». Ἐπίσης ἂς 
µὴν ξεχνᾶµε ὅτι καὶ στὴν πρόσφατη 
ἐκλογικὴ περίοδο οἱ ὑποψήφιοι τοῦ 
ΣΥΡΙΖΑ στὴ Θράκη, στὴν προεκλο-
γική τους ἀφίσα εἶχαν ἀναρτήσει 
τὴν ἑξῆς φράση «Οἱ Τοῦρκοι κατά-
κτοῦν τὴν Θράκη». 
 

Χ Α Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ε Ρ   
Τ Ο Υ  ∆ Ι Α Β Ο Λ Ο Υ  

 

Ὡς καὶ τὸ φαγητὸ ἐπιστρατεύτηκε
ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς 

κρυφισµοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς
γίνει κράχτης τῶν ἀρχῶν καὶ 

σερβίρουν τὸν ἀποκρυφισµὸ καὶ τὸν 
σατανισµὸ «µὲ τὸ κουτάλι». Πρό-
σφατα ἔχουν λανσάρει χάµπουρ-
γκερ µὲ τὴν ὀνοµασία «666 Berger». 
Ὁ ἐµπνευστὴς του Franz Aliquao ὑ-
ποστήριξε πὼς τὸ χάµπουργκερ αὐ-
τὸ ἀποτελεῖ µία «διαβολικὴ λιχου-
διὰ ἀλλὰ καὶ µία ἁµαρτωλὴ ἀπό-
λαυση ποὺ ὑπόσχεται νὰ καταβρο-
χθίσει τὴν ψυχή σας». Τὸ ψωµὶ ἔχει 
χαραγµένα ἀποκρυφιστικὰ σύµβο-
λα, µὲ ἐµφανέστατο τὸ πεντάκτινο 
ἀστέρι τοῦ σατανισµοῦ. Ἂν καὶ ἡ 
τιµή του αὐτὴ τὴ στιγµὴ εἶναι «τσι-
µπηµένη» δηµιουργεῖται συνωστι-
σµὸς στὰ «fast food» ποὺ πωλεῖται 
τὸ «χάµπουργκερ τοῦ διαβόλου». 
(Σηµείωση: Καὶ µετὰ ἀπορεῖ ὁ µο-
ντέρνος σύγχρονος ἄνθρωπος γιατί 
ὑποφέρει ἀπὸ δαιµονικὴ ἐπήρρεια, 
συµφορές, ἀποτυχίες, ἀρρώστειες, 
ψυχικὲς ἀσθένειες κ.ἅ.) 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  ΛΙΜΟΥ  
ΑΠΟ  ΕΛΛΕΙΨΙΝ  ΣΠΟΡΩΝ  

 

Κάποιοι εἰδήµονες πρὸς τὰ γεωπο-
νικὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου γιὰ ἐπερχόµενη

δα µας ἀπὸ ἔλλειψη σπό
ήµερα, ὅπως εἶναι γνωστό, σχεδὸ

τὸ σύνολο τῶν σπόρων εἶναι ὑβρί-
δια καὶ παράγονται ἀπὸ συγκεκρι-
µένες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες – κολο-
σσοὺς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Γιὰ νὰ ἔχουν 
τὸν ἔλεγχο, κατόρθωσαν οἱ ἐπιστή-
µονες τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, οἱ σπό-
ροι αὐτοὶ νὰ εἶναι µίας γενιᾶς. Οἱ 
καρποὶ τῶν ὑβριδίων δὲν καρπίζουν 
ἂν χρησιµοποιηθοῦν ὡς σπόροι, γιὰ 
νὰ εἶναι ἀναγκασµένοι οἱ παραγω-
γοὶ νὰ ἀγοράζουν κάθε χρόνο ἀπὸ 
τὶς πολυεθνικές τους δικούς τους 
σπόρους. Ἂν λόγω τῆς δυσµενοῦς 
οἰκονοµικῆς κρίσεως, ποὺ περνάει ἡ 
χώρα µας, δὲν ἔχουµε τὴ δυνατότη-
τα νὰ εἰσάγουµε τοὺς ἀπαιτούµε- 

ἔτσι βοηθοῦµε καὶ στηρίζουµε τὴν 
ἑλληνικὴ οἰκονοµία. Ἡ οἰκονοµία 
τῆς χώρας µας θὰ πάη µπροστὰ τότε 
µόνον, ὅταν προτιµοῦµε, ἐπιλέγου-
µε, διακινοῦµε προϊόντα ποὺ παρά-
γονται στὸν τόπο µας. Τὸ σύνθηµά 
µας πρέπει νὰ εἶναι: «∆ουλειὰ στοὺς 
Ἕλληνες. Ψωµὶ στὰ παιδιά µας. 
Μόρφωσι Ἑλληνική. Ὁµιλοῦµε Ἑλ-
ληνικά. Τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα τὴν 
διατηροῦµε καθαρή, ἀνόθευτη ἀπὸ 
τὴν βαρβαρικὴ καὶ κρατοῦµε ψηλὰ 
τὴν σηµαία τὴν Ἑλληνική». Καυχώ-
µεθα γι’ αὐτὸ ποὺ εἴµαστε καὶ ἀρ-
νούµεθα νὰ γίνουµε αὐτὸ ποὺ θέ-
λουν νὰ µᾶς κάνουν. Ποτὲ δὲν θὰ τὸ 
πετύχουν. Τὸ λέµε ἐµεῖς, τὰ παιδιὰ 
τῆς Ἑλλάδος. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ Σ  
 

Γερµανικὴ ἔρευνα ἀποφαίνεται ὅτι 
οἱ Ἕλληνες … ὑστεροῦν σὲ προσό-
ντα. Καὶ ἐκάγχασαν ὅλοι. Καὶ ἐγέ-
λασαν τὰ παρδαλὰ κατσίκια! Ἔ-
χουν λερ, 

ρνήσεις 
τῶ ν 
Μου στό-
χος της ἔχει σχεδὸν ἐπιτευχθῆ, ἀφοῦ 

 δίκαιο τὰ παιδιὰ τοῦ Χίτ
τὰ παιδιὰ τοῦ ναζισµοῦ. Ὅταν αὐ-
τοὶ κατοικοῦσαν στὶς τρῶγλες, ἐµεῖς 
κτίζαµε παρθενῶνες, καλλιεργούσα-
µε τὰ γράµµατα καὶ δηµιουργούσα-
µε πολιτισµό. Γι’ αὐτό, ὅπου κι’ ἂν 
πᾶνε σήµερα, µὰς βρίσκουν µπρο-
στά τους. (Στὴ φιλοσοφία, στὴν τέ-
χνη, στὶς ἐπιστῆµες, στὴ γλώσσα, 
στὴ θρησκεία). Ἐµεῖς δώσαµε φῶς. 
Αὐτοὶ αἱµατοκύλισαν τὴν Εὐρώπη 
καὶ διέπραξαν εἰδεχθῆ ἐγκλήµατα 
εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. 
 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ  ΑΡΑΒΙΑ  καὶ  
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ  ΕΛΛΑΣ  

 

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία εἶναι ἡ µόνη 
χώρα, ἡ ὁποία πιέζει ἀσφυκτικὰ ἀ-
πὸ εἰκοσαετίας τὰς Κυβε

ν Ἀθηνῶν διὰ τὴν δηµιουργία
σουλµανικοῦ Τεµένους. Ὁ 

αἱ τελευταῖαι Κυβερνήσεις ὑπὸ τὸν 
κ. Γ. Παπανδρέου, παρεχώρησαν 
τµῆµα στρατοπέδου τοῦ Πολεµικοῦ 
Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικὸν διὰ 
τὴν ἀνέγερσίν του µὲ κρατικὴν χρη-
µατοδότησιν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα αἱ 
Κυβερνήσεις, τὰ κόµµατα, πολιτικοὶ 
καὶ πνευµατικοὶ φορεῖς σπεύδουν 
νὰ ἱκανοποιήσουν ὅλα τὰ αἰτήµατα 
τῶν Μουσουλµάνων εἰς τὸ ὄνοµα 
τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτι-
σµικῆς Ἑλλάδος. Τί συµβαίνει ὅµως 
εἰς τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν; Ἡ πο-
λιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, µὲ ἀφορ-
µὴν τὴν ἔναρξιν τοῦ Ραµαζανῖου, ἐ-
ξέδωσεν ἀνακοίνωσιν µὲ τὴν ὁποί-
αν καλεῖ τοὺς µὴ µουσουλµάνους 
τῆς χώρας (ἐργαζοµένους ἀπὸ ἄλλας 
χώρας ἐπὶ τὸ πλεῖστον) νὰ σεβα-
σθοῦν τὰς πεποιθήσεις τῶν µου-
σουλµάνων τῆς χώρας νὰ µὴ τρῶνε, 
νὰ µὴ πίνουν καὶ νὰ µὴ καπνίζουν 
σὲ δηµοσίους χώρους, συµπεριλα-
µβανοµένων τῶν δρόµων καὶ τῶν 
χώρων ἐργασίας. Ὀφείλουν ἐπίσης, 
νὰ σέβωνται τὰ σύµβολα τῆς χῶρας, 
ἄλλως εἴτε θὰ διακοπῆ ἡ ἄδεια ἐρ-
γασίας των, εἴτε θὰ ἀπελαθοῦν. Αὐ-
τὰ ὁρίζει ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργεί-
ου Ἐσωτερικῶν τῆς Σαουδικῆς Ἀ-
ραβίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ποτὲ δὲν ἔ-
χει ὑπάρξει ἀνάλογος ἀπόφασις διὰ 
τὸν σεβασµὸν τῶν θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα πολιτικοί, 
«πνευµατικοί» ἄνθρωποι καὶ Μὴ 
Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις εἰς τὸ ὄ-
νοµα τῆς πολυφυλετικότητος καὶ 
τοῦ πολυπολιτισµοῦ καταστρέφουν 
τὴν Παιδείαν, ἀλλάζουν τὸ µάθηµα 
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἐξισώνουν 
τὸν Χριστὸν µὲ τὸν Βούδαν ἢ τὸν 
Κοµφούκιον, πλαστογραφοῦν τὴν 
ἱστορίαν, θέτουν σὲ διωγµὸν τὴν 
Ὀρθόδοξον Πίστην καὶ Ἐκκλησίαν! 
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὑπερασπίζεται 
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τὰς θρησκευτικὰς παραδόσεις της, 
ἐνῶ πολιτικοὶ καὶ πνευµατικοὶ φο-
ρεῖς καταστρέφουν ὅ,τι Ὀρθόδοξον 
καὶ Ἑλληνικόν. Σηµεῖα τῶν καιρῶν. 
 

«∆ Ι ∆ΑΧΑ Ι »  
Τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 

 

- Ἀπὸ τὸν Χριστὸν µὴ χωρίζεσθε, 
καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. Ἀκοῦτε τὸν 
ἱερέα, ὅπου σηµαίνει. Εὐθὺς νὰ ση-
κώνεσθε, νὰ νίπτεσθε καὶ νὰ πηγαί-
νετε εἰς ἀκούετε 
τ
ετε εἰς ἀκούετε 
τ

τὴν ἐκκλησίαν. Νὰ τὴν ἐκκλησίαν. Νὰ 
ὴν ἀκολουθία µὲ προσοχήν. Ὁµοί-ὴν ἀκολουθία µὲ προσοχήν. Ὁµοί-
ως καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Καὶ 
νὰ ὁρµηνεύετε τὰ παιδιά σας, ὅσον 
καὶ νὰ δύνασθε, νὰ µὴ ἁµαρτήσουν, 
νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, νὰ 
εὐλογοῦνται, διὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ 
προκόψουν. 
- Ἕξι ἡµέρας νὰ ἐργαζώµεθα διὰ 
ἐτοῦτα τὰ κοσµικὰ καὶ γήινα πρά-

 

ως καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Καὶ 
νὰ ὁρµηνεύετε τὰ παιδιά σας, ὅσον 
καὶ νὰ δύνασθε, νὰ µὴ ἁµαρτήσουν, 
νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, νὰ 
εὐλογοῦνται, διὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ 
προκόψουν. 
- Ἕξι ἡµέρας νὰ ἐργαζώµεθα διὰ 
ἐτοῦτα τὰ κοσµικὰ καὶ γήινα πρά-

 

 

Ε Ο Ρ Τ Η  
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 
ΑΝΩ 

γµατα καὶ τὴν Ἁγίαν Κυριακὴν νὰ 
ἠσυχάζωµεν καὶ νὰ ἀπέχωµεν ἀπὸ 
αὐτὰ καὶ νὰ ἐργαζώµεθα τὰ οὐρά-
νια. Νὰ πηγαίνωµεν εἰς τὴν ἐκκλη-
σίαν νὰ ἀκούωµεν τὸ Ἅγιον Εὐα-
γγέλιον, τί µας παραγγέλει ὁ Χρι-
στὸς νὰ κάνωµεν. Νὰ ἐνδυώµεθα 
ταπεινὰ τὰ ρουχαλάκια µας. Νὰ µὴν 
ἐργαζώµεθα καὶ πραγµατευώµεθα 
τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος 
ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι κα-
τηραµένον. Ἀδελφοί µου, διὰ νὰ 
µὴν πάθητε κανένα κακὸν µήτε ψυ-
χικὸν µήτε σωµατικόν, ἐγώ σας συµ-
βουλεύω νὰ φυλάττητε τὴν Κυρια-
κήν, ὅπου εἶναι ἀφιερωµένη εἰς τὸν 
Θεόν. 

γµατα καὶ τὴν Ἁγίαν Κυριακὴν νὰ 
ἠσυχάζωµεν καὶ νὰ ἀπέχωµεν ἀπὸ 
αὐτὰ καὶ νὰ ἐργαζώµεθα τὰ οὐρά-
νια. Νὰ πηγαίνωµεν εἰς τὴν ἐκκλη-
σίαν νὰ ἀκούωµεν τὸ Ἅγιον Εὐα-
γγέλιον, τί µας παραγγέλει ὁ Χρι-
στὸς νὰ κάνωµεν. Νὰ ἐνδυώµεθα 
ταπεινὰ τὰ ρουχαλάκια µας. Νὰ µὴν 
ἐργαζώµεθα καὶ πραγµατευώµεθα 
τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος 
ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι κα-
τηραµένον. Ἀδελφοί µου, διὰ νὰ 
µὴν πάθητε κανένα κακὸν µήτε ψυ-
χικὸν µήτε σωµατικόν, ἐγώ σας συµ-
βουλεύω νὰ φυλάττητε τὴν Κυρια-
κήν, ὅπου εἶναι ἀφιερωµένη εἰς τὸν 
Θεόν. 

ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

       

 (αρ. φυλλ. 40)
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Ὁ Πατέρας εἶναι ὁ φυσικὸς προ-
στάτης τοῦ παιδιοῦ. Αὐτὸς φροντί-
ζει γιὰ τὴ συντήρησή του, τὴ µόρ-
φωσή του καὶ τὴν ἀποκατάστασή 
του. Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ 
πατέρα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο. 
Εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ βαριὰ καὶ τὰ πιὸ 
ὑπεύθυνα ἔργα τῆς ζωῆς. Κι’ ἐπειδή, 
κατὰ κανόνα, ὁ ἄντρας δὲν ἐξωτερι-
κεύεται, ὅπως ἡ γυναίκα, ὁ συνειδη-
τὸς πατέρας τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς 
περνάει πολὺ µε-
γάλο  µα ύριο ,  
γιατί τὸ περνάει  
βουβά. Τέτοιο µα-
ρτύριο ρνοῦσε 
χρόνια ὁ δυστυχι-
σµένος  πατέρας  
τοῦ Εὐαγγελίου .  
Εἶχε παιδὶ δαιµο-
νισµένο ποὺ τοῦ ἔ-
κανε τὴ ζωὴ ἀβ
τη. Ἔπεφτε ἀπότοµα σὲ νερὸ καὶ σὲ 
φωτιά, µὲ κίνδυνο κάθε φορὰ νὰ 
βρεῖ τραγικὸ θάνατο. Ἦρθε ὅµως, ἡ 
ὥρα νὰ λυθεῖ τὸ δράµα του. Τοῦ τὸ 
ἔλυσε ὁ Χριστός , µόλις πῆγε τὸ 
παιδί του στὰ πόδια Του. Ὅλοι οἱ 
ἄλλοι, στοὺς ὁποίους εἶχε ἀπευθυν-
θεῖ, δὲν µπόρεσαν νὰ τοῦ κάνουν 
τίποτε. Ὁ Χριστὸς τακτοποίησε τὰ 
πάντα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι βαρυ-
σήµαντο. Ὁ Χριστὸς λύνει ὅλα τὰ 
προβλήµατα, ποὺ ἐµεῖς δυσκολευό-

µαστε  καὶ νὰ δοῦµε ἀκόµη. Τὸ πρό-
βληµα τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν 
µας εἶναι ἀπὸ τὰ µεγαλύτερά της 
ζωῆς µας. Χωρὶς καλὴ ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν ὅλα πᾶνε στραβά. Ἐκκλη-
σία, πολιτεία, κοινωνία, ὅλα χωλαί-
νουν. Ἡ σωστὴ ἀγωγὴ δίνεται µόνο 
ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
µυστήριο καὶ διαπαιδαγωγεῖται σω-
στὰ µέσα στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας. Αὐτὰ ἔχουν τὴν δύναµη νὰ µε-

ταµορφώσουν  ὡς 
τὰ κατάβαθ τὴν 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 
Τὴν ἀναγεννοῦν ὀ-
ντολογικά. Ἡ ἀγω-
γὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἂν δὲν ἀρχίζει ἀπὸ 
τὶς  του, ἀπὸ 
τὴ φύση του , δὲν  
µπορεῖ νὰ µε µορ-
φώσει τὸν ἄνθρω-

πο. Ἀπὸ τὸ βάπτισµα ὡς τὴ Θεία 
Κοινωνία ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς µε-
ταµορφώνει ὀντολογικά, ὑπαρξια-
κά. Τέτοια ἀγωγὴ θέλουµε σήµερα. 
Παράλληλα µὲ τὴν ἐπιστηµονική, 
τεχνολογική, θεωρητικὴ καὶ πρακτι-
κὴ κατάρτιση τῶν παιδιῶν µας, 
πρέπει νὰ τοὺς δώσουµε καὶ ἀγωγὴ 
πνευµατική, µυστηριακή, Χριστοκε-
ντρική. Ἔτσι θὰ σωθοῦµε κι’ ἐµεῖς 
καὶ τὰ παιδιά µας. Ἄλλος δρόµος 
δὲν ὑπάρχει. Τὸν ἔδειξε ὁ πατέρας 

ρτ

πε

ίω-

α 

ρίζες

τα

Ο  Α Η Λ -  Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
δόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
µάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

 Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

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

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

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

 

Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ. 
 

 Ἑσπερινὸς καὶ ἈρτοκΜέγας λασία 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
 

Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ. 
 

Παράκλησις εἰς τοὺς Ἁγίους 
Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ
προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου 

 

Λειψ αὴλ άνου τοῦ Ἁγίου Ραφ

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  
Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.

 

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 6.30 µ.µ. 
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