
 

∆ΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΤΗΣ … ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΙΤ 

 

∆ωρεὰ ὕψους 78,5 ἑκατοµµυρίων 
δολλαρίων πραγµατοποίησε ὁ Τζὸρζ 
Σόρος ,  στὴν  ὀργάνωση  γιὰ  τὰ  ἀν-
θρώπινα δικαιώµατα Human Rights 
Watch. Πρόκειται γιὰ τὸν ἑβραϊκῆς 
καταγωγῆς 80χρονο µεγαλοεπενδυτῆ 
καὶ 35ο στὴ θέση τῶν πλουσιότερων 
ἀνθρώπων τῆς ὑφηλίου, ὁ ὁποῖος εἶναι 
γνωστὸς ὡς «ὁ κερδοσκόπος ποὺ 
γονάτισε τὴν τράπεζα τῆς Ἀγγλίας», τὸ 
1992. Ἡ δωρεά, ποὺ εἶναι ἡ µεγαλύτερη 
ποὺ δόθηκε σὲ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀρ-
γάνωση. Ὁ Σόρος ἔχει δηλώσει ὅτι θὰ 
ἔδινε καὶ ἄλλα χρήµατα «σὲ ὅσους 
ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἔλεγχος 
στὴν κατάχρηση ἐξουσίας ἀπὸ ἑται-
ρεῖες καὶ κυβε
πραγµατικότητα
Τζ. Σόρος καὶ 
στηριοποιήθηκαν
µετὰ τὴν
Σεβαρνάτζε τῆς 
ρησε βρίσκε
σταθεροποίηση
φορες  ὀργανώ
δοτοῦνται στὴν
Σόρος  προωθο
σχολικῶν  βιβλ
Ἀλβανία τὰ σ
τοδοτοῦνται ἀπὸ
Βουλγαρίας καὶ τῶν Σκοπῖων . Στὰ 
ἐγχειρίδια τῶν ἀνωτέρω χωρῶν ἀνα-

φέρονται οἱ Σκοπιανοὶ ὡς Μακεδόνες, 
οἱ Τοῦρκοι ὡς Ἴωνες καὶ βέβαια ὅτι οἱ 
Νεοέλληνες δὲν ἔχουν σχέση µὲ τοὺς 
ἀρχαίους Ἕλληνες. Στὴ Λευκορωσία 
ἔκανε προσπάθειες ἀποσταθεροποίη-
σης. Ἀπέτυχε καὶ ἐκδιώχθηκε. Ἡ Μα-
λαισία, ἡ Ἰνδονησία, ἡ Ταυλάνδη καὶ οἱ 
Φιλιππίνες τὸν ἀποκαλοῦν «δαίµονα», 
ἐνῶ οἱ ἐφηµερίδες ἔγραφαν ὅτι αὐτὸς 
ἦταν ποὺ προκάλεσε τὴν οἰκονοµικὴ 
κρίση. Τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡµέρες του δὲν 
ἔχουν  τέλος .  (Πληροφορίες  ἀπὸ  
antipliroforisi.blogspot.comτὸ 
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Μόνο 12 ἀπὸ τὰ 34 ἑλληνικὰ βιβλία 
γιὰ  9τάξια 
ς στὴν ανία. 
τα καταγγέλλει 
 τοπικὲς ∆ιευ-
οντας ὅτι ἄλλες 
 εὐθύνες στὸ Ὑ-

ἑλλη-
 µὲ τὴν ἀνα-

οι-
ἔχουν σταλεῖ 

αφεῖο, ἐνῶ οὔτε 
ὸ κατὰ τὰ ἄλλα 
ο ὅριο τῶν 35
ργήσει µιὰ τάξη. 

( φορίες ἀπὸ ww.ethnos.gr
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  

      

 (αρ. φυλλ. 18) 

ρνήσεις». Ὡστόσο, ἡ 
 εἶναι διαφορετική. Ὁ 
τὸ ἵδρυµά του δρα-
 στὴ Σερβία πρὶν καὶ 

Γεωργίας τὸν κατηγό-
 ὅτι ται πίσω ἀπὸ τὴν ἀπο-

 τῆς χώρας του, διά-
σεις  ποὺ  χρηµατο-

 Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Τζ. 
ῦν τὴν  ἀλλαγὴ  τῶν 
ίων Ἱστορίας . Στὴν 
χολικὰ βιβλία χρηµα-

 αὐτόν, ὅπως

ρνήσεις». Ὡστόσο, ἡ 
 εἶναι διαφορετική. Ὁ 
τὸ ἵδρυµά του δρα-
 στὴ Σερβία πρὶν καὶ 

 εἰσβολὴ τῶν Ἀµερικανῶν, ὁ 
Γεωργίας τὸν κατηγό-

 ὅτι ται πίσω ἀπὸ τὴν ἀπο-
 τῆς χώρας του, διά-
σεις  ποὺ  χρηµατο-

 Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Τζ. 
ῦν τὴν  ἀλλαγὴ  τῶν 
ίων Ἱστορίας . Στὴν 
χολικὰ βιβλία χρηµα-

 αὐτόν, ὅπως

 εἰσβολὴ τῶν Ἀµερικανῶν, ὁ 

 καὶ τῆς  καὶ τῆς µαθητῶν

ὑπάρχουν διαθέσιµα τὰ
σχολεῖα τῆς µειονότητα  Ἀλβ
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» µάλισ
γιὰ ἀσυνεννοησία στὶς
θύνσεις Παιδείας, τονίζ
ἀπὸ αὐτὲς ἐπιρρίπτουν
πουργεῖο Παιδείας καὶ ἄλλες στὸ 
νικὸ Προξενεῖο. Σύµφωνα
κοίνωση τῆς «ΠΡΟΝΟΙΑΣ», οἱ ὑπόλ
ποι 22 τίτλοι βιβλίων δὲν 
οὔτε κὰν στὸ τυπογρ
καὶ φέτος θὰ ἰσχύσει τ
ὑποχρεωτικὸ ἐλάχιστ  

 γιὰ νὰ λειτου
Πληρο w ) 

-  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
υ Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

µάκης, τηλ 185,  . 22940-61151 καὶ 6979835
ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲςπιστολέ

αφαήλ
ς,  

, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 
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Λειτουργία στὸ Μέτωπο

 Στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ποὺ τὸ 
Ἔθνος µας βασανιζόταν κάτω ἀπὸ µία 
τριπλὴ κατοχὴ (1941-1944) τὸν µεγάλο 
Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου ἀνέλαβε νὰ τὸν 
φέρει στοὺς ὤµους της ἡ Ἐκκλησία ὡς 
χρέος ἀπέναντι στὴν ἱστορία της καὶ ὡς 
δεῖγµα τῆς στοργῆς της πρὸς τὰ πάσ-
χοντα παιδιά της. Τὸ ἀντιστασιακό, 
προνοιακὸ καὶ λαοσωτήριο ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας µας στὴν διάρκεια τῆς Κα-
τοχῆς ὑπῆρξε µοναδικὸ σὲ ὁλόκληρη 
τὴν κατεχόµενη Εὐρώπη. Οἱ Ἐπίσκο-
ποι, οἱ Ἱερεῖς, 
καὶ οἱ Μοναχοὶ 
κάτω ἀπὸ τὸν 
βαρὺ ἦχο τῶν 
ὅπλων καὶ τῶν 
σειρήνων, προ-
σεύχονται γιὰ 
τοὺς ἀγωνιζόµε-
νους στρατιῶτες. 
Ἐκφωνοῦν πύρι-
νους λόγους καὶ 
ἐ ν θαρρύνουν  
καὶ παρηγοροῦν. 
Συµµετέχουν καὶ 
µοιράζονται τὴν 
κατοχικὴ πείνα καὶ δυστυχία µὲ τὸ ποί-
µνιό τους. Εἶναι µεταξὺ τῶν πρωτεργα-
τῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κατε-
χόµενης πατρίδος. Στὴν πρώτη γραµµὴ 
τοῦ Ἀγῶνος. Στὸ µέτωπο, στὶς µυστικὲς 
ὁµάδες τῆς Ἀντίστασης, στὰ νοσοκοµεῖα, 
στὰ σανατόρια, στὰ σχολεῖα, στὶς φυ-
λακές, στὰ στρατόπεδα, στοὺς τόπους 
ἐκτελέσεως, στὰ ὁλοκαυτώµατα, στὰ 
συσσίτια, στὶς διαµαρτυρίες. Παντοῦ. 

Μέρα καὶ νύχτα. Μοναχοί, ∆ιάκονοι, 
Πρεσβύτεροι, Ἱεροµόναχοι, Ἀρχιερεῖς ἐ-
πλήρωσαν µὲ τὸ αἷµα τοὺς τὴν προσή-
λωσή τους στὴν Πατρίδα, στὴν Ἐλευθε-
ρία, στὸ καθῆκον καὶ στὸ χρέος. Ἄλλοι 
ἐκτελέστηκαν κατὰ τὸν πλέον ἀπάν-
θρωπο τρόπο, ἄλλοι ἀπέθανον ἀπὸ τὶς 
κακουχίες, τὶς στερήσεις καὶ τὰ βασανι-
στήρια, ἄλλοι ἐκάησαν, ἄλλοι ἐφυλακί-
σθησαν, κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν 
στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέ-
στησαν τὰ πάντα, µὰ δὲν ἐλύγισαν. Πα-

ρέµειναν πιστοὶ 
µέχρι θανάτου 
στὴν Παράδοση 
τοῦ Γένους. Γιὰ 
νὰ ἀποδείξουν 
µὲ τὴ ζωή τους 
γιὰ µιὰ φορὰ ἀ-
κόµα, ὅτι πο ὲ ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία δὲν εἶχε 
µείνει µακρυὰ ἀ-
πὸ τοὺς Ἐθνι-
κοὺς ἀγῶνες τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λα-
οῦ. Σὲ καµµιὰ 

χώρα τῆς κατεχόµενης Εὐρώπης δὲν ὑ-
πῆρξεν ἔστω καὶ ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος, 
σὰν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύ-
σανθο ποὺ ἀρνήθηκε, τὴν Κυριακὴ 27 
Ἀπριλίου 1941, νὰ συµµετάσχει σὲ Ἐ-
πιτροπή, ἡ ὁποία στὸ ὕψος τῶν Ἀµπε-
λοκήπων ἐπρόκειτο νὰ παραδώσει συµ-
βολικὰ στὰ εἰσερχόµενα στὴν πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν Γερµανικὰ στρατεύµατα τὸ 
κλειδὶ τῆς πόλεώς µας, λέγοντας ὅτι 

τ
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καθῆκον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὄχι 
νὰ παραδίδει τὴν πρωτεύουσα τοῦ κρά-
τους στὸν ἐχθρό, ἀλλὰ νὰ ἀγωνίζεται 
νὰ τὴν ἀπελευθερώσει. Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Χρύσανθος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Ἀντι-
στασιακός, διότι µετὰ τὴν πιὸ πάνω ἄρ-
νησή του, στὴν συνέχεια ἀρνήθηκε νὰ 
λάβει µέρος, τὴν ἑποµένη, στὴ ∆οξολο-
γία ποὺ οἱ ἐγκατασταθεῖσες πλέον ἐδῶ 
Γερµανικὲς Ἀρχὲς ἀξίωσαν νὰ τελεσθεῖ 
στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό. Ἡ ∆οξολο-
γία, µετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, ἐµαταιώθη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρύσανθος ὀργανώνει συσσίτια καὶ δί-
δει ἐντολὴ εἰς ὅλους τους Ναοὺς νὰ πα-
ραδώσουν τὰ χρυσὰ ἀφιερώµατα στὴν 
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τὸ δὲ ἀντίτιµο 
αὐτῶν νὰ διατεθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀεροπορί-
ας. Τὸ θεολογικὸ 
κτίριο στ  Ἱερὰ 
Μονὴ Πετράκη 
τίθεται στὴ διά-
θεση τῆς Κυβερ-
νήσεως γιὰ νὰ 
χρησιµοποιηθεῖ 
ὡς Στρατιωτικὸ 
Νοσοκ ο µ ε ῖ ο .
Στὶς πολεµικὲς ἐ-
κεῖνες ἡµέρες ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρύσανθος ἐπε-
στράτευσε πολ-
λοὺς κληρικοὺς 
τοὺς ὁποίους ἀπέστ ιλε στὶς περιοχὲς 
τοῦ Μετώπου. Ὅταν ἐζήτησε ὁ Γερµα-
νὸς Στρατιωτικὸς ∆ιοικητὴς Φὸν Στοῦ-
φφε νὰ ὁρκίσει τὴν γερµανοπρόβλητη 
Κυβέρνηση (Τσολάκογλου), ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρύσανθος ἀπάντησε «∆ὲν 
µπορῶ νὰ ὁρκίσω Κυβέρνηση προβλη-
θεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Ἠµεῖς γνωρί-
ζοµεν ὅτι τᾶς Κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ Λα-
ὸς καὶ ὁ Βασιλεύς. Ἐδῶ, τώρα, οὔτε ὁ 
Λαὸς ἐψήφισε, οὔτε ὁ Βασιλεὺς τὴν ὤ-
ρισεν. Πῶς µου ζητεῖτε νὰ ὁρκίσω Κυ-
βέρνησιν ὑποδειχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχ-
θροῦ!». Σὲ καµµιὰ χώρα τῆς κατεχόµε-
νης Εὐρώπης δὲν ὑπῆρξαν τόσα Μονα-
στήρια ποὺ ἔλαβαν µέρος στὴν Ἀντί-
σταση, ποὺ χρησιµοποιήθησαν ὡς ὁρ-

µητήρια τῶν Ἐθνικῶν Ἀγωνιστῶν, ποὺ 
κατεστράφησαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές, 
ἐλεηλατήθησαν, ἐπυρπολήθησαν, ἀνετι-
νάχθησαν, ἐπειδὴ οἱ καλόγεροί τους ἦ-
ταν πατριῶτες καὶ συνδύαζαν στὸ πρό-
σωπό τους τὴν βαθύτατη εὐλάβεια καὶ 
τὸν ἄδολο πατριωτισµό. Τέτοια Μονα-
στήρια εἶναι: Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λου-
κᾶ Βοιωτίας ποὺ ἦταν καταφύγιο καὶ 
κέντρο ἀνεφοδιασµοῦ τῶν µελῶν τῆς 
Ἀντίστασης. Ἡ Μονὴ βοµβαρδίστηκε 
στὶς 26 Αὐγούστου 1943 ἀπὸ Γερµανι-
κὰ ἀεροπλάνα, διότι λειτουργοῦσε νο-
σοκοµεῖο Ἀνταρτῶν. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁ-
σίου Μελετίου ἔγινε καταφύγιο τῶν 
πτωχῶν παιδιῶν. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ ∆α-
µάστας στὴν Φθιώτιδα, τὸν Ἰανουάριο 
τοῦ 1942, οἱ Ἰταλοὶ ἀνεκάλυψαν ὄπλα 

καὶ πυροµαχικά. 
Συνέλαβαν τὸν 
Ἡγούµενο Εὐλό-
γιο καὶ τὸν κα-
τεδίκασαν σὲ θά-
νατο καὶ κακο-
ποίησαν  τοὺς  
Μοναχούς. Στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς 
Ἁγίας Λαύρας, 
στὶς 14 ∆εκεµ-
βρίου 1943, οἱ 
χιτλερικὲς ὀρδὲς 
ἔκαψαν κελλιά, 
κατέστρεψαν ἀ-

ποθῆκες. Τοὺς Μοναχούς τοὺς ἔβγαλαν 
ἔξω καὶ τοὺς πῆγαν κάτω ἀπὸ τὸν πλά-
τανο τὸν ἱστορικό, κεῖ ποὺ εἶχαν κρε-
µάσει τὰ καρυοφύλλια τους οἱ ἥρωες 
τοῦ 21, τοὺς παίδεψαν φριχτὰ γιὰ νὰ 
τοὺς ἀναγκάσουν νὰ µαρτυρήσουν τὰ 
κρησφύγετα τῶν ἀνταρτῶν. Ἐκεῖνοι 
δὲν ἔλεγαν τίποτα. Ἔτσι, τοὺς σκότω-
σαν ὅλους. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης 
Φθιώτιδος λειτουργοῦσε Σανατόριο, τὸ 
ὁποῖο οἱ Γερµανοὶ ἀνατίναξαν µαζὶ µὲ 
τὴν Μονή, τὴν ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα, τὸ 
1944. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰεροθέου 
Μεγάρων εἶχε ἀναλάβει τὴν διακονίαν 
τῶν κρατουµένων στὶς φυλακές. Σὲ καµ-
µιὰ χώρα τῆς κατεχόµενης Εὐρώπης … 

(συνέχεια στὴ σελίδα 7)

(συνέχεια από την 2η σελίδα) 
δὲν ὑπῆρξαν ἱερεῖς σὰν τὸν π. ∆ηµήτριο
Βαστάκ λο το

ὴν

, 

 

ε
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Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο

 
ῦ 

Μεγάλο , µέλος 
τῆς µυστικῆς Ἀντιστασιακῆς ὁµάδος 
«Βύρωνες». Ἦταν ἐφοδιασµένος µὲ ἀ-
σύρµατο γιὰ νὰ µεταφέρει τὰ νέα στοὺς 
Ἕλληνες. Στὶς 18 ∆εκεµβρίου τὸν συνέ-
λαβαν µὲ ἄλλους 12 ἐνορίτες του καὶ 
τὸν ἐβασάνισαν γιὰ ἑπτὰ ἡµέρες ἀπάν-
θρωπα. Τὸν ἔκαψαν ζωντανὸ στὶς 24 
∆εκεµβρίου τοῦ 1942, ἀφοῦ προηγουµέ-
νως ἔψαλε τὴν Νεκρώσιµη Ἀκολουθία 
γιὰ τοὺς συµµάρτυρές του καὶ τὸν ἑαυ-
τό του. Ὁ µαρτυρικὸς Ἱερεὺς π. Σωτήρι-
ος Ζήσης ἦταν ἐφηµέριος στὸ ∆ίστοµο. 
Ἀπὸ τὰ πρῶτα σπίτια ποὺ µπαίνουν οἱ 
Γερµανοὶ καὶ ἀρχίζουν νὰ τουφεκίζουν 
εἶναι τοῦ παπᾶ Σωτήρη Ζήση. Μᾶς 
διηγεῖται ἡ πα-
παδιὰ Κονδυλία 
Ζήση. «…Εἶδα 
τὸν  παπὰ  νὰ  
πέφτει νεκρὸς 
χωρὶς νὰ προ-
φτάσει νὰ πεῖ 
τίποτα . Ἐγώ , 
τὴ στιγµὴ ἐκεί-
νη βύζαινα τὸ 
κοριτσάκι µου 
Μαργαρίτα, ἑ-
νὸ ς  χρονοῦ .  
Μοῦ  ρ ί ξανε  
τρεῖς σφαῖρες. Ἡ µιά µου χάλασε τὸ 
ζερβὶ χέρι, ἡ ἄλλη µὲ πῆρε ξώπετσα 
κάτω ἀπ’ τ’ αὐτὶ καὶ ἡ τρίτη χτύπησε 
στὸ κεφάλι τὴ Μαργαρίτα µου. Τῆς ἄ-
νοιξε τὸ κεφάλι καὶ ὅπως τὴν κράταγα 
στὴν ἀγκαλιά µου, ὅλα τὰ µυαλά της 
πεταχτήκανε στὰ µοῦτρα µου…». Ἡ κα-
θιέρωση τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου ὑπῆρξε ἐξόφληση ἑνὸς χρέους 
πρὸς τοὺς ἀείµνηστους πατέρες µας, 
τοὺς κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθµῶν καὶ 
τοὺς λαϊκοὺς συνεργάτες τους, τὰ µονα-
στήρια καὶ τὶς ἐνορίες ποὺ προµά-
χησαν, µὲ τὸ δικό τους τρόπο, τῶν 
ἰδανικῶν της ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνθρω-
πιᾶς στὴ διάρκεια τῆς ξενικῆς κατοχῆς 
τῆς  χώρας  µας .  Ἡ ἐκκλησία ,  προ-

στατεύοντας τὸν ἄµαχο πληθυσµό, ἦ-
ταν κοντὰ στοὺς φυλακισµένους καὶ 
ὁµήρους, παίρνοντας σοβαρὲς ἀπο-
φάσεις καὶ προµαχώντας ὑπὲρ τοῦ 
Ἔθνους, παρέχοντας στέγη καὶ προ-
στασία σὲ καταδιωκοµένους Ἄγγλους 
καὶ Νεοζηλανδούς, ἀλλὰ προπάντων 
κρατώντας ψηλὰ τὸ ἠθικὸ φρόνηµα τοῦ 
Λαοῦ, καλλιεργώντας τὴν πίστη ἐπὶ τὴν 
δικαίωση καὶ διανοίγοντας παράθυρα 
ἐλπίδας µέσα στὴν σκοτεινιὰ τῆς ἀ-
παίσιας δουλείας. Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀπὸ τὸ 1453 µέχρι τὸ 
1821 πύργωνε στὰ στήθη τῶν ὑπο-
δούλων τὴν ἀποσταµένη ἐλπίδα. Εἶναι 
ἡ ἴδια ποὺ καὶ σήµερα στηρίζει τὸ Λαὸ 
µὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη. Εἶναι ἡ 
ἴδια ποὺ προµαχεῖ τῶν Παραδόσεων 
τοῦ Ἔθνους µας, ποὺ µάχεται γιὰ τὴν 

ἰδιοπροσωπεία 
µας, ποὺ ἀντι-
στέκεται  στὸ  
νεοβαρβαρισµό. 
Ἡ Ἐκκλησία  
µας εἶναι ἄξια 
τῆς ἐθνικῆς τι-
µῆς καὶ ἀνα-
γνώρισης, ποὺ 
οἱ ἁπανταχοῦ 
Ἕλληνες  τῆς  
προσφέρουµε  
µὲ  ἐπίγνωση  
καὶ προσδοκίες, 

ὅτι θὰ εἶναι πάντα ἡ τροφὸς καὶ ἡ 
Μητέρα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ. 
 

28η Ὀκτωβρίου  
Ἑορτάζει  ἡ  Πατρίδα  µας  

 
Μ ὴ ν   Ξ ε χ ά σ ε ι ς ! 

 

Νὰ ἀναρτήσεις τὴν Σηµαία σου 
 

Νὰ ἐκκλησιαστεῖς 
 

Καὶ νὰ τιµήσεις τὴν Παρέλαση 

η, ἐφηµέριο καὶ δάσκα
υ Χωριοῦ Εὐρυτανίας
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Ε Τ Ε Λ Ε Σ Θ Η Σ Α Ν  Τ Α  Θ Υ Ρ Α Ν Ο Ι Ξ Ι Α  
Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Ν Α Ο Υ   

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

 

Τὸ ἑσπέρας τῆς Τρίτης 1ης Σεπτεµβρίου ἐτελέσθησαν σύµφωνα µὲ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ µας Προ-
σκυνηµατικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ὑπὸ τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ΄ Ὠρωποῦ 
κ.κ. Κυρίλλου περιστοιχούµενου ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Μη-
τροπόλεώς µας. Τὰ Θυρανοίξια ἐτελέσθησαν, κατὰ Θείαν Πρό-
νοιαν, τὴν παραµονὴ τῆς ἐπετείου τῆς θαυµαστῆς ἐµφανίσεως
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τῶν σὺν Αὐτῶ στὸ Ἄνω Σούλι Μα-
ραθῶνος, ζητούντων τὴν ἀνέγερσιν τῆς συγκεκριµένης Ἐκ-
κλησίας αὐτῆς στὸ Ὄνοµά Τους καὶ δεικνυόντων ἐπακριβῶς τὸν
τόπο ἀνεγέρσεώς της.  

Πλῆθος πιστῶν, ποῦ ἀπὸ νωρὶς κατέκλυσε τὸν Ἱερὸ χῶ-
ρο τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ παρακολούθησε µὲ κατάνυξη, ἀλλὰ καὶ
χαρά, τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία, καθὼς καὶ τὸν Μεγάλο Πανηγυ-
ρικὸ Ἑσπερινὸ ποῦ ἀκολούθησε, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου Κυρίλλου. Στὴ συνέχεια, ἐτελέσθη 
Ἀρτοκλασία, µετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ὁ Σεβασµιώτατος ὁµίλη-
σε στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, κάνοντας λόγο γιὰ τὴ σηµασία τῶν 
ὀνείρων στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν Παλαιὰ
καὶ τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη καὶ φτάνοντας µέχρι τὴ σύγχρονη 
ἐποχή, ὅπου διὰ ὀνείρων καὶ θαυµαστῶν ὀπτασιῶν ἔγινε ἡ
θαυµαστὴ φανέρωσις τῶν λειψάνων καὶ τοῦ βίου τῶν Ἁγίων µας 
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ἀλλὰ καὶ διὰ ὀνείρου ξεκίνησε 
στὸν ἁγιασµένο τόπο τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος ἡ ἀνέγερ-
σις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἡ ὁποία καὶ ἐγκαινιά-
στηκε. Κλείνοντας τὴν ὁµιλία του, ὁ Σεβασµιώτατος εὐχήθηκε σὲ
ὅλους ὑγεία ψυχῆς καὶ σώµατος καὶ ἐκάλεσε ἅπαντας νὰ
συναντηθοῦν καὶ πάλι στὸν Ἱερὸ τόπο τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ τὴν 
Τρίτη τοῦ Πάσχα, γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὴ µνήµη τῶν Ἁγίων. 

Ἡ ΑρτοκλασίαὉ Ἁγιασµὸς τῶν Θυρανοιξίων 

Ὁ Ποιµενάρχης µας Ἁγιάζει τὸν Ναὸν Πλῆθος πιστῶν

Ἡ Νεολαία µας εἶναι παροῦσα Στιγµιότυπο ἀπὸ τὴν Λιτανεία Ὁ Ποιµενάρχης µας µὲ τοὺς πατέρες 
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καθῆκον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὄχι 
νὰ παραδίδει τὴν πρωτεύουσα τοῦ κρά-
τους στὸν ἐχθρό, ἀλλὰ νὰ ἀγωνίζεται 
νὰ τὴν ἀπελευθερώσει. Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Χρύσανθος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Ἀντι-
στασιακός, διότι µετὰ τὴν πιὸ πάνω ἄρ-
νησή του, στὴν συνέχεια ἀρνήθηκε νὰ 
λάβει µέρος, τὴν ἑποµένη, στὴ ∆οξολο-
γία ποὺ οἱ ἐγκατασταθεῖσες πλέον ἐδῶ 
Γερµανικὲς Ἀρχὲς ἀξίωσαν νὰ τελεσθεῖ 
στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό. Ἡ ∆οξολο-
γία, µετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, ἐµαταιώθη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρύσανθος ὀργανώνει συσσίτια καὶ δί-
δει ἐντολὴ εἰς ὅλους τους Ναοὺς νὰ πα-
ραδώσουν τὰ χρυσὰ ἀφιερώµατα στὴν 
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τὸ δὲ ἀντίτιµο 
αὐτῶν νὰ διατεθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀεροπορί-
ας. Τὸ θεολογικὸ 
κτίριο στ  Ἱερὰ 
Μονὴ Πετράκη 
τίθεται στὴ διά-
θεση τῆς Κυβερ-
νήσεως γιὰ νὰ 
χρησιµοποιηθεῖ 
ὡς Στρατιωτικὸ 
Νοσοκ ο µ ε ῖ ο .
Στὶς πολεµικὲς ἐ-
κεῖνες ἡµέρες ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρύσανθος ἐπε-
στράτευσε πολ-
λοὺς κληρικοὺς 
τοὺς ὁποίους ἀπέστ ιλε στὶς περιοχὲς 
τοῦ Μετώπου. Ὅταν ἐζήτησε ὁ Γερµα-
νὸς Στρατιωτικὸς ∆ιοικητὴς Φὸν Στοῦ-
φφε νὰ ὁρκίσει τὴν γερµανοπρόβλητη 
Κυβέρνηση (Τσολάκογλου), ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρύσανθος ἀπάντησε «∆ὲν 
µπορῶ νὰ ὁρκίσω Κυβέρνηση προβλη-
θεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Ἠµεῖς γνωρί-
ζοµεν ὅτι τᾶς Κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ Λα-
ὸς καὶ ὁ Βασιλεύς. Ἐδῶ, τώρα, οὔτε ὁ 
Λαὸς ἐψήφισε, οὔτε ὁ Βασιλεὺς τὴν ὤ-
ρισεν. Πῶς µου ζητεῖτε νὰ ὁρκίσω Κυ-
βέρνησιν ὑποδειχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχ-
θροῦ!». Σὲ καµµιὰ χώρα τῆς κατεχόµε-
νης Εὐρώπης δὲν ὑπῆρξαν τόσα Μονα-
στήρια ποὺ ἔλαβαν µέρος στὴν Ἀντί-
σταση, ποὺ χρησιµοποιήθησαν ὡς ὁρ-

µητήρια τῶν Ἐθνικῶν Ἀγωνιστῶν, ποὺ 
κατεστράφησαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές, 
ἐλεηλατήθησαν, ἐπυρπολήθησαν, ἀνετι-
νάχθησαν, ἐπειδὴ οἱ καλόγεροί τους ἦ-
ταν πατριῶτες καὶ συνδύαζαν στὸ πρό-
σωπό τους τὴν βαθύτατη εὐλάβεια καὶ 
τὸν ἄδολο πατριωτισµό. Τέτοια Μονα-
στήρια εἶναι: Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λου-
κᾶ Βοιωτίας ποὺ ἦταν καταφύγιο καὶ 
κέντρο ἀνεφοδιασµοῦ τῶν µελῶν τῆς 
Ἀντίστασης. Ἡ Μονὴ βοµβαρδίστηκε 
στὶς 26 Αὐγούστου 1943 ἀπὸ Γερµανι-
κὰ ἀεροπλάνα, διότι λειτουργοῦσε νο-
σοκοµεῖο Ἀνταρτῶν. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁ-
σίου Μελετίου ἔγινε καταφύγιο τῶν 
πτωχῶν παιδιῶν. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ ∆α-
µάστας στὴν Φθιώτιδα, τὸν Ἰανουάριο 
τοῦ 1942, οἱ Ἰταλοὶ ἀνεκάλυψαν ὄπλα 

καὶ πυροµαχικά. 
Συνέλαβαν τὸν 
Ἡγούµενο Εὐλό-
γιο καὶ τὸν κα-
τεδίκασαν σὲ θά-
νατο καὶ κακο-
ποίησαν  τοὺς  
Μοναχούς. Στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς 
Ἁγίας Λαύρας, 
στὶς 14 ∆εκεµ-
βρίου 1943, οἱ 
χιτλερικὲς ὀρδὲς 
ἔκαψαν κελλιά, 
κατέστρεψαν ἀ-

ποθῆκες. Τοὺς Μοναχούς τοὺς ἔβγαλαν 
ἔξω καὶ τοὺς πῆγαν κάτω ἀπὸ τὸν πλά-
τανο τὸν ἱστορικό, κεῖ ποὺ εἶχαν κρε-
µάσει τὰ καρυοφύλλια τους οἱ ἥρωες 
τοῦ 21, τοὺς παίδεψαν φριχτὰ γιὰ νὰ 
τοὺς ἀναγκάσουν νὰ µαρτυρήσουν τὰ 
κρησφύγετα τῶν ἀνταρτῶν. Ἐκεῖνοι 
δὲν ἔλεγαν τίποτα. Ἔτσι, τοὺς σκότω-
σαν ὅλους. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης 
Φθιώτιδος λειτουργοῦσε Σανατόριο, τὸ 
ὁποῖο οἱ Γερµανοὶ ἀνατίναξαν µαζὶ µὲ 
τὴν Μονή, τὴν ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα, τὸ 
1944. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰεροθέου 
Μεγάρων εἶχε ἀναλάβει τὴν διακονίαν 
τῶν κρατουµένων στὶς φυλακές. Σὲ καµ-
µιὰ χώρα τῆς κατεχόµενης Εὐρώπης … 

(συνέχεια στὴ σελίδα 7)

(συνέχεια από την 2η σελίδα) 
δὲν ὑπῆρξαν ἱερεῖς σὰν τὸν π. ∆ηµήτριο
Βαστάκ λο το

ὴν

, 

 

ε

 

ἐ

2 

Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο

 
ῦ 

Μεγάλο , µέλος 
τῆς µυστικῆς Ἀντιστασιακῆς ὁµάδος 
«Βύρωνες». Ἦταν ἐφοδιασµένος µὲ ἀ-
σύρµατο γιὰ νὰ µεταφέρει τὰ νέα στοὺς 
Ἕλληνες. Στὶς 18 ∆εκεµβρίου τὸν συνέ-
λαβαν µὲ ἄλλους 12 ἐνορίτες του καὶ 
τὸν ἐβασάνισαν γιὰ ἑπτὰ ἡµέρες ἀπάν-
θρωπα. Τὸν ἔκαψαν ζωντανὸ στὶς 24 
∆εκεµβρίου τοῦ 1942, ἀφοῦ προηγουµέ-
νως ἔψαλε τὴν Νεκρώσιµη Ἀκολουθία 
γιὰ τοὺς συµµάρτυρές του καὶ τὸν ἑαυ-
τό του. Ὁ µαρτυρικὸς Ἱερεὺς π. Σωτήρι-
ος Ζήσης ἦταν ἐφηµέριος στὸ ∆ίστοµο. 
Ἀπὸ τὰ πρῶτα σπίτια ποὺ µπαίνουν οἱ 
Γερµανοὶ καὶ ἀρχίζουν νὰ τουφεκίζουν 
εἶναι τοῦ παπᾶ Σωτήρη Ζήση. Μᾶς 
διηγεῖται ἡ πα-
παδιὰ Κονδυλία 
Ζήση. «…Εἶδα 
τὸν  παπὰ  νὰ  
πέφτει νεκρὸς 
χωρὶς νὰ προ-
φτάσει νὰ πεῖ 
τίποτα . Ἐγώ , 
τὴ στιγµὴ ἐκεί-
νη βύζαινα τὸ 
κοριτσάκι µου 
Μαργαρίτα, ἑ-
νὸ ς  χρονοῦ .  
Μοῦ  ρ ί ξανε  
τρεῖς σφαῖρες. Ἡ µιά µου χάλασε τὸ 
ζερβὶ χέρι, ἡ ἄλλη µὲ πῆρε ξώπετσα 
κάτω ἀπ’ τ’ αὐτὶ καὶ ἡ τρίτη χτύπησε 
στὸ κεφάλι τὴ Μαργαρίτα µου. Τῆς ἄ-
νοιξε τὸ κεφάλι καὶ ὅπως τὴν κράταγα 
στὴν ἀγκαλιά µου, ὅλα τὰ µυαλά της 
πεταχτήκανε στὰ µοῦτρα µου…». Ἡ κα-
θιέρωση τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου ὑπῆρξε ἐξόφληση ἑνὸς χρέους 
πρὸς τοὺς ἀείµνηστους πατέρες µας, 
τοὺς κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθµῶν καὶ 
τοὺς λαϊκοὺς συνεργάτες τους, τὰ µονα-
στήρια καὶ τὶς ἐνορίες ποὺ προµά-
χησαν, µὲ τὸ δικό τους τρόπο, τῶν 
ἰδανικῶν της ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνθρω-
πιᾶς στὴ διάρκεια τῆς ξενικῆς κατοχῆς 
τῆς  χώρας  µας .  Ἡ ἐκκλησία ,  προ-

στατεύοντας τὸν ἄµαχο πληθυσµό, ἦ-
ταν κοντὰ στοὺς φυλακισµένους καὶ 
ὁµήρους, παίρνοντας σοβαρὲς ἀπο-
φάσεις καὶ προµαχώντας ὑπὲρ τοῦ 
Ἔθνους, παρέχοντας στέγη καὶ προ-
στασία σὲ καταδιωκοµένους Ἄγγλους 
καὶ Νεοζηλανδούς, ἀλλὰ προπάντων 
κρατώντας ψηλὰ τὸ ἠθικὸ φρόνηµα τοῦ 
Λαοῦ, καλλιεργώντας τὴν πίστη ἐπὶ τὴν 
δικαίωση καὶ διανοίγοντας παράθυρα 
ἐλπίδας µέσα στὴν σκοτεινιὰ τῆς ἀ-
παίσιας δουλείας. Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀπὸ τὸ 1453 µέχρι τὸ 
1821 πύργωνε στὰ στήθη τῶν ὑπο-
δούλων τὴν ἀποσταµένη ἐλπίδα. Εἶναι 
ἡ ἴδια ποὺ καὶ σήµερα στηρίζει τὸ Λαὸ 
µὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη. Εἶναι ἡ 
ἴδια ποὺ προµαχεῖ τῶν Παραδόσεων 
τοῦ Ἔθνους µας, ποὺ µάχεται γιὰ τὴν 

ἰδιοπροσωπεία 
µας, ποὺ ἀντι-
στέκεται  στὸ  
νεοβαρβαρισµό. 
Ἡ Ἐκκλησία  
µας εἶναι ἄξια 
τῆς ἐθνικῆς τι-
µῆς καὶ ἀνα-
γνώρισης, ποὺ 
οἱ ἁπανταχοῦ 
Ἕλληνες  τῆς  
προσφέρουµε  
µὲ  ἐπίγνωση  
καὶ προσδοκίες, 

ὅτι θὰ εἶναι πάντα ἡ τροφὸς καὶ ἡ 
Μητέρα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ. 
 

28η Ὀκτωβρίου  
Ἑορτάζει  ἡ  Πατρίδα  µας  

 
Μ ὴ ν   Ξ ε χ ά σ ε ι ς ! 

 

Νὰ ἀναρτήσεις τὴν Σηµαία σου 
 

Νὰ ἐκκλησιαστεῖς 
 

Καὶ νὰ τιµήσεις τὴν Παρέλαση 

η, ἐφηµέριο καὶ δάσκα
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∆ΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΤΗΣ … ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΙΤ 

 

∆ωρεὰ ὕψους 78,5 ἑκατοµµυρίων 
δολλαρίων πραγµατοποίησε ὁ Τζὸρζ 
Σόρος ,  στὴν  ὀργάνωση  γιὰ  τὰ  ἀν-
θρώπινα δικαιώµατα Human Rights 
Watch. Πρόκειται γιὰ τὸν ἑβραϊκῆς 
καταγωγῆς 80χρονο µεγαλοεπενδυτῆ 
καὶ 35ο στὴ θέση τῶν πλουσιότερων 
ἀνθρώπων τῆς ὑφηλίου, ὁ ὁποῖος εἶναι 
γνωστὸς ὡς «ὁ κερδοσκόπος ποὺ 
γονάτισε τὴν τράπεζα τῆς Ἀγγλίας», τὸ 
1992. Ἡ δωρεά, ποὺ εἶναι ἡ µεγαλύτερη 
ποὺ δόθηκε σὲ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀρ-
γάνωση. Ὁ Σόρος ἔχει δηλώσει ὅτι θὰ 
ἔδινε καὶ ἄλλα χρήµατα «σὲ ὅσους 
ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἔλεγχος 
στὴν κατάχρηση ἐξουσίας ἀπὸ ἑται-
ρεῖες καὶ κυβε
πραγµατικότητα
Τζ. Σόρος καὶ 
στηριοποιήθηκαν
µετὰ τὴν
Σεβαρνάτζε τῆς 
ρησε βρίσκε
σταθεροποίηση
φορες  ὀργανώ
δοτοῦνται στὴν
Σόρος  προωθο
σχολικῶν  βιβλ
Ἀλβανία τὰ σ
τοδοτοῦνται ἀπὸ
Βουλγαρίας καὶ τῶν Σκοπῖων . Στὰ 
ἐγχειρίδια τῶν ἀνωτέρω χωρῶν ἀνα-

φέρονται οἱ Σκοπιανοὶ ὡς Μακεδόνες, 
οἱ Τοῦρκοι ὡς Ἴωνες καὶ βέβαια ὅτι οἱ 
Νεοέλληνες δὲν ἔχουν σχέση µὲ τοὺς 
ἀρχαίους Ἕλληνες. Στὴ Λευκορωσία 
ἔκανε προσπάθειες ἀποσταθεροποίη-
σης. Ἀπέτυχε καὶ ἐκδιώχθηκε. Ἡ Μα-
λαισία, ἡ Ἰνδονησία, ἡ Ταυλάνδη καὶ οἱ 
Φιλιππίνες τὸν ἀποκαλοῦν «δαίµονα», 
ἐνῶ οἱ ἐφηµερίδες ἔγραφαν ὅτι αὐτὸς 
ἦταν ποὺ προκάλεσε τὴν οἰκονοµικὴ 
κρίση. Τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡµέρες του δὲν 
ἔχουν  τέλος .  (Πληροφορίες  ἀπὸ  
antipliroforisi.blogspot.comτὸ 

1992. Ἡ δωρεά, ποὺ εἶναι ἡ µεγαλύτερη 
ποὺ δόθηκε σὲ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀρ-
γάνωση. Ὁ Σόρος ἔχει δηλώσει ὅτι θὰ 
ἔδινε καὶ ἄλλα χρήµατα «σὲ ὅσους 
ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἔλεγχος 
στὴν κατάχρηση ἐξουσίας ἀπὸ ἑται-
ρεῖες καὶ κυβε
πραγµατικότητα
Τζ. Σόρος καὶ 
στηριοποιήθηκαν
µετὰ τὴν
Σεβαρνάτζε τῆς 
ρησε βρίσκε
σταθεροποίηση
φορες  ὀργανώ
δοτοῦνται στὴν
Σόρος  προωθο
σχολικῶν  βιβλ
Ἀλβανία τὰ σ
τοδοτοῦνται ἀπὸ
Βουλγαρίας καὶ τῶν Σκοπῖων . Στὰ 
ἐγχειρίδια τῶν ἀνωτέρω χωρῶν ἀνα-

φέρονται οἱ Σκοπιανοὶ ὡς Μακεδόνες, 
οἱ Τοῦρκοι ὡς Ἴωνες καὶ βέβαια ὅτι οἱ 
Νεοέλληνες δὲν ἔχουν σχέση µὲ τοὺς 
ἀρχαίους Ἕλληνες. Στὴ Λευκορωσία 
ἔκανε προσπάθειες ἀποσταθεροποίη-
σης. Ἀπέτυχε καὶ ἐκδιώχθηκε. Ἡ Μα-
λαισία, ἡ Ἰνδονησία, ἡ Ταυλάνδη καὶ οἱ 
Φιλιππίνες τὸν ἀποκαλοῦν «δαίµονα», 
ἐνῶ οἱ ἐφηµερίδες ἔγραφαν ὅτι αὐτὸς 
ἦταν ποὺ προκάλεσε τὴν οἰκονοµικὴ 
κρίση. Τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡµέρες του δὲν 
ἔχουν  τέλος .  (Πληροφορίες  ἀπὸ  
antipliroforisi.blogspot.com καὶ ἀπὸ  
www.tovima.gr) (Ὀρθόδοξος Τύπος, 17-
9-2010) 
 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 
 

Μόνο 12 ἀπὸ τὰ 34 ἑλληνικὰ βιβλία 
γιὰ  9τάξια 
ς στὴν ανία. 
τα καταγγέλλει 
 τοπικὲς ∆ιευ-
οντας ὅτι ἄλλες 
 εὐθύνες στὸ Ὑ-

ἑλλη-
 µὲ τὴν ἀνα-

οι-
ἔχουν σταλεῖ 

αφεῖο, ἐνῶ οὔτε 
ὸ κατὰ τὰ ἄλλα 
ο ὅριο τῶν 35
ργήσει µιὰ τάξη. 

( φορίες ἀπὸ ww.ethnos.gr
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ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  

      

 (αρ. φυλλ. 18) 

ρνήσεις». Ὡστόσο, ἡ 
 εἶναι διαφορετική. Ὁ 
τὸ ἵδρυµά του δρα-
 στὴ Σερβία πρὶν καὶ 

Γεωργίας τὸν κατηγό-
 ὅτι ται πίσω ἀπὸ τὴν ἀπο-

 τῆς χώρας του, διά-
σεις  ποὺ  χρηµατο-

 Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Τζ. 
ῦν τὴν  ἀλλαγὴ  τῶν 
ίων Ἱστορίας . Στὴν 
χολικὰ βιβλία χρηµα-

 αὐτόν, ὅπως

ρνήσεις». Ὡστόσο, ἡ 
 εἶναι διαφορετική. Ὁ 
τὸ ἵδρυµά του δρα-
 στὴ Σερβία πρὶν καὶ 

 εἰσβολὴ τῶν Ἀµερικανῶν, ὁ 
Γεωργίας τὸν κατηγό-

 ὅτι ται πίσω ἀπὸ τὴν ἀπο-
 τῆς χώρας του, διά-
σεις  ποὺ  χρηµατο-

 Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Τζ. 
ῦν τὴν  ἀλλαγὴ  τῶν 
ίων Ἱστορίας . Στὴν 
χολικὰ βιβλία χρηµα-

 αὐτόν, ὅπως

 εἰσβολὴ τῶν Ἀµερικανῶν, ὁ 

 καὶ τῆς  καὶ τῆς µαθητῶν

ὑπάρχουν διαθέσιµα τὰ
σχολεῖα τῆς µειονότητα  Ἀλβ
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» µάλισ
γιὰ ἀσυνεννοησία στὶς
θύνσεις Παιδείας, τονίζ
ἀπὸ αὐτὲς ἐπιρρίπτουν
πουργεῖο Παιδείας καὶ ἄλλες στὸ 
νικὸ Προξενεῖο. Σύµφωνα
κοίνωση τῆς «ΠΡΟΝΟΙΑΣ», οἱ ὑπόλ
ποι 22 τίτλοι βιβλίων δὲν 
οὔτε κὰν στὸ τυπογρ
καὶ φέτος θὰ ἰσχύσει τ
ὑποχρεωτικὸ ἐλάχιστ  

 γιὰ νὰ λειτου
Πληρο w ) 

-  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
υ Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

µάκης, τηλ 185,  . 22940-61151 καὶ 6979835
ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲςπιστολέ

αφαήλ
ς,  

, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΕΙΣ  ΤΟΝ   
ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

       

Τ Ι  Π Ρ Ο Σ Ε Φ Ε Ρ Ε  Η  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  Τ Ο  1 9 4 0 ;  
 

Λειτουργία στὸ Μέτωπο

 Στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ποὺ τὸ 
Ἔθνος µας βασανιζόταν κάτω ἀπὸ µία 
τριπλὴ κατοχὴ (1941-1944) τὸν µεγάλο 
Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου ἀνέλαβε νὰ τὸν 
φέρει στοὺς ὤµους της ἡ Ἐκκλησία ὡς 
χρέος ἀπέναντι στὴν ἱστορία της καὶ ὡς 
δεῖγµα τῆς στοργῆς της πρὸς τὰ πάσ-
χοντα παιδιά της. Τὸ ἀντιστασιακό, 
προνοιακὸ καὶ λαοσωτήριο ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας µας στὴν διάρκεια τῆς Κα-
τοχῆς ὑπῆρξε µοναδικὸ σὲ ὁλόκληρη 
τὴν κατεχόµενη Εὐρώπη. Οἱ Ἐπίσκο-
ποι, οἱ Ἱερεῖς, 
καὶ οἱ Μοναχοὶ 
κάτω ἀπὸ τὸν 
βαρὺ ἦχο τῶν 
ὅπλων καὶ τῶν 
σειρήνων, προ-
σεύχονται γιὰ 
τοὺς ἀγωνιζόµε-
νους στρατιῶτες. 
Ἐκφωνοῦν πύρι-
νους λόγους καὶ 
ἐ ν θαρρύνουν  
καὶ παρηγοροῦν. 
Συµµετέχουν καὶ 
µοιράζονται τὴν 
κατοχικὴ πείνα καὶ δυστυχία µὲ τὸ ποί-
µνιό τους. Εἶναι µεταξὺ τῶν πρωτεργα-
τῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κατε-
χόµενης πατρίδος. Στὴν πρώτη γραµµὴ 
τοῦ Ἀγῶνος. Στὸ µέτωπο, στὶς µυστικὲς 
ὁµάδες τῆς Ἀντίστασης, στὰ νοσοκοµεῖα, 
στὰ σανατόρια, στὰ σχολεῖα, στὶς φυ-
λακές, στὰ στρατόπεδα, στοὺς τόπους 
ἐκτελέσεως, στὰ ὁλοκαυτώµατα, στὰ 
συσσίτια, στὶς διαµαρτυρίες. Παντοῦ. 

Μέρα καὶ νύχτα. Μοναχοί, ∆ιάκονοι, 
Πρεσβύτεροι, Ἱεροµόναχοι, Ἀρχιερεῖς ἐ-
πλήρωσαν µὲ τὸ αἷµα τοὺς τὴν προσή-
λωσή τους στὴν Πατρίδα, στὴν Ἐλευθε-
ρία, στὸ καθῆκον καὶ στὸ χρέος. Ἄλλοι 
ἐκτελέστηκαν κατὰ τὸν πλέον ἀπάν-
θρωπο τρόπο, ἄλλοι ἀπέθανον ἀπὸ τὶς 
κακουχίες, τὶς στερήσεις καὶ τὰ βασανι-
στήρια, ἄλλοι ἐκάησαν, ἄλλοι ἐφυλακί-
σθησαν, κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν 
στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέ-
στησαν τὰ πάντα, µὰ δὲν ἐλύγισαν. Πα-

ρέµειναν πιστοὶ 
µέχρι θανάτου 
στὴν Παράδοση 
τοῦ Γένους. Γιὰ 
νὰ ἀποδείξουν 
µὲ τὴ ζωή τους 
γιὰ µιὰ φορὰ ἀ-
κόµα, ὅτι πο ὲ ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία δὲν εἶχε 
µείνει µακρυὰ ἀ-
πὸ τοὺς Ἐθνι-
κοὺς ἀγῶνες τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λα-
οῦ. Σὲ καµµιὰ 

χώρα τῆς κατεχόµενης Εὐρώπης δὲν ὑ-
πῆρξεν ἔστω καὶ ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος, 
σὰν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύ-
σανθο ποὺ ἀρνήθηκε, τὴν Κυριακὴ 27 
Ἀπριλίου 1941, νὰ συµµετάσχει σὲ Ἐ-
πιτροπή, ἡ ὁποία στὸ ὕψος τῶν Ἀµπε-
λοκήπων ἐπρόκειτο νὰ παραδώσει συµ-
βολικὰ στὰ εἰσερχόµενα στὴν πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν Γερµανικὰ στρατεύµατα τὸ 
κλειδὶ τῆς πόλεώς µας, λέγοντας ὅτι 

τ

1


