
  
ΠΡΟΓ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟ
ΡΑ

 

ΜΜΑ 
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος κ΄ Βικεντίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 

 
  

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

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

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

 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

Ν Η Σ
Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων

∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Παρασκευὴ δὲ

ΥΘΙΩΝ
 

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσµᾶ κ΄ ∆αµιανοῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Κυριακὴ Ζ΄ Λουκᾶ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ κ΄ Γαβριὴλ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 

Ὄ . ρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.00 π.µ
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης κ΄ Μερκουρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

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

 

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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

Ε Ι Α  
ρχίζει τὴν Τρίτη 15 Νοεµβρίου.  
ῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν 
 τρῶµε λάδι. 

 
 
 

      
 (αρ. φυλλ. 31)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                          Ν ο έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 1 
       

Ε Χ Ε Ι Ν  Κ Α Ι  Ε Ι Ν Α Ι  
 

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ 
ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ 
τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται νὰ ἔχει σπίτια, 
κτήµατα, χρήµατα, θέσεις, τιµές, δόξες, 
ὅπως ὁ ἄφρονας πλούσιος τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ὁ πολιτισµός µας, µὲ τὴν παιδεία 
του, τὴν πολιτική του καὶ τὴν τεχνο-
κρατία του µᾶς κατευθύνει καὶ µᾶς ἐ-
νισχύει στὴν τάση ν’ ἀγωνιστοῦµε γιὰ 
τὸ πόσα θὰ ἔχουµε. Τ’ 
ἀναγκαία φυσικά, πρέ-
πει πάντα νὰ τὰ ἔχουµε. 
Πρέπει, ὅµως, νὰ προη-
γεῖται καὶ νὰ κυβερνᾶ 
τὸ εἶναι µας. Ὁ Σωκρά-
της, χωρὶς νὰ ἔχει τίπο-
τα, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἦταν 
ἀξία, φωτίζει ἀκόµη τὴν 
ἱστορία Ὁ Χριστὸς τὸ 
ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. 
Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι 
ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπο-
ρεῖ νὰ ἔχουµε µεγάλα 
σπίτια, ἀλλὰ νὰ µὴν ἔ-
χουµε  λίγη  θαλπωρή .  
Νὰ ἔχουµε κοσµικὲς τι-
µὲς καὶ νὰ µὴν ἔχουµε τιµή. Νὰ ἔχουµε 
χρυσὸ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε Χριστό. Νὰ ἔ-
χουµε φαγητὰ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε ὄρεξη. 
Νὰ ἔχουµε ἀνέσεις καὶ θέσεις καὶ νὰ 
µὴν ἔχουµε θέωση. Τὸ πρῶτο βῆµα γιὰ 
νὰ πάρουµε ἀξία εἶναι νὰ βροῦµε τὴ δύ-
ναµη ν’ ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ τὰ περιττά. 
Νὰ τὰ δώσουµε σ’ αὐτοὺς ποὺ τὰ στε-
ροῦνται. Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ συνειδη-

τοποιήσουµε τί µας λείπει ἀπὸ τὸ εἶναι 
µας. Καὶ τὸ τρίτο ν’ ἀρχίσουµε νὰ ζοῦµε 
ποιοτικά. Τὸ εἶναι µας ν’ ἀντικατοπτρί-
ζει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Τότε ἀποκλείεται 
νὰ εἴµαστε ἄφρονες. Θὰ ἔχουµε ὅ,τι 
πρέπει γιὰ νὰ εἴµαστε ὅπως πρέπει. Ὅ-
λοι οἱ ἄνθρωποι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐρηµί-
τες, προσπαθοῦν νὰ ἐξασφαλισθοῦν. Ἀ-
γωνίζονται γιὰ καλὴ θέση, γιὰ µιὰ σύ-
νταξη, γιὰ µιὰ ἰατροφαρµακευτικὴ πε-

ρίθαλψη. Κι’ ὅλα αὐτὰ 
εἶναι παραδεκτά, ἐφ’ ὅ-
σον γίνονται µὲ µέσα θε-
µιτά. Εἶναι ἀπαράδεκτα, 
ὅµως, ὅταν ἐπιδιώκονται 
µὲ µέσα ὕπουλα κι’ ἀθέ-
µιτα. Πολλοί, γιὰ τὴν ἄ-
νεσή µας, πουλᾶµε τὴν 
τιµή µας. Γιὰ τὴν ἀνά-
δειξή µας, καταπατᾶµε 
τὴ συνείδησή µας. Φρο-
ντίζουµε γιὰ τὸ παρὸν 
κι’ ἀδιαφοροῦµε γιὰ τὸ 
µέλλον. Φροντίζουµε γιὰ 
τὰ φθαρτὰ καὶ χάνουµε 
τ’ ἄφθαρτα. Γι’ αὐτὸ ὁ 
Χριστός, στὴν παραβο-
λὴ τοῦ πλουσίου τὸν ἀ-

ποκαλεῖ ἄφρονα. Τὸ νὰ τὴν πάθει, ὅµως, 
πρῶτος κάποιος εἶναι ἀνεκτό. Ἴσως 
τοῦ ἔλειπε ἡ πείρα. Τὸ νὰ τὴν παθαί-
νουµε, ὅµως, ἐµεῖς µετὰ ἀπὸ τόσα καὶ 
τόσα ποὺ µας εἶπε ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπα-
ράδεκτο. Γινόµαστε πιὸ ἄφρονες καὶ ἀ-
πὸ τὸν ἄφρονα. Ὁ Θεὸς νὰ µᾶς φωτίσει! 
Εἴθε ὅλοι νὰ ἀπολαύσουµε τὴν αἰώνια 
µακαριότητα τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου!___
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤ

Στὶς 2/10/2011 καὶ ὥρα 24 µ.µ. εἰδοποι-

Α  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ  ΜΑΣ  
 

ὀξεία σκωληκοειδήτιδα καὶ κρίθηκε νὰ 
γίνει εἰσαγωγὴ καὶ ἐγχείρηση τὸ γρη-
γορότερο. 24.30 πῆγα στὸ νοσοκοµεῖο, 
ὅπου µας δώσανε κλίνη στὸ 2ο ὄροφο 
τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς καὶ ὅπου 
βολευτήκαµε στὸ δωµάτιο ποὺ µας ὑ-
πέδειξαν. Τὸ παιδὶ ὅµως ἦταν ἀφυδα-
τωµένο καὶ τοῦ δώσανε ἐνδοφλέβια 
ὅ,τι χρειαζόταν µέχρι νὰ ἐνυδατωθεῖ ὁ 
ὀργανισµός του, γιὰ νὰ µποροῦν νὰ τὸ 
χειρουργήσουν, διότι δὲν µποροῦσαν 
ἀλλιῶς. Τὸ βράδυ τὸ παιδὶ σήκωσε πυ-
ρετὸ ἕως 37,6 τρεῖς φορὲς 
καὶ ἦταν ἄλλος ἕνας λό-
γος ποὺ δὲν µποροῦσαν 
νὰ τὸ χειρουργήσουν. Τὸ 
παιδὶ πόναγε, ἦταν ἀνή-
συχο ὅλο τὸ βράδυ καὶ 
µὲ κλάµατα διπλωνότανε 
καὶ προσπαθοῦσε κάπως 
νὰ βολευτεῖ . Ἐν τῷ µε-
ταξὺ ὅµως, ἀπὸ τὶς 1.30 
τὸ βράδυ ἐνηµέρωσα ἐ-
σπευσµένα διὰ τηλεφώ-
νου τοὺς πατέρες τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μα-
ραθώνα γιὰ τὸν κίνδυνο 
ποὺ ἀντιµετώπιζε ἡ κόρη 
µου, καὶ τοὺς παρακά-
λεσα νὰ κάνουν προσευ-
χὴ στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ γιὰ τὴν ὁµαλὴ 
ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ. Μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ 
προσευχηθοῦν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ 
µεριµνήσει, ὥστε ὅλα νὰ πᾶνε καλά, 
ἀλλά µου συνέστησαν νὰ προσεύχοµαι 
κι’ ἐγὼ µαζί, ὥστε ἡ προσευχὴ ὅλων νὰ 
ἀνέβει στὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους 
Του. Ἔτσι πέρασε τὸ βράδυ. Τὸ πρωὶ 
ἐπιτέλους τὸ παιδὶ ἦταν σὲ κατάσταση 
νὰ µπορεῖ νὰ χειρουργηθεῖ. Μπῆκε τε-
λικὰ στὸ χειρουργεῖο, τὸ ὁποῖο κρά-
τησε τρία τέταρτά της ὥρας, καὶ µετὰ 
βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ µᾶς φώναξε γιὰ 
νὰ µᾶς ἐνηµερώσει. Μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: 

 τυχεροί, µέσα στὴν 
 παιδὶ δὲν εἶχε ἁπλὰ 
α, εἶχε ὀξεία περιτονί-

τιδα, ποὺ δὲν ἔχω συναντήσει τέτοια 
περίπτωση σὲ τόσο µικρὸ παιδὶ (εἶναι 
3 χρονῶν παιδί) καὶ δὲν φαινότανε οὔ-
τε στὶς ἐξετάσεις οὔτε στὶς ἀντιδράσεις 
τοῦ παιδιοῦ. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις τὸ 
σάπιο κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας 
σπάει καὶ προκαλεῖ τὴν ἔκχυση ἀκα-
θαρσιῶν τοῦ ἐντέρου στὸ σῶµα καὶ 
στὴ συνέχεια σηψαιµία καὶ ἐντέλει θα-
νατο. Ὅµως, στὴ δική σας περίπτωση 
δὲ συνέβη τίποτα τέτοιο, καθὼς τὸ σά-
πιο κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας ἦ-

ταν τυλιγµένο, δηλαδὴ 
καλυµµένο, ἀπὸ µιὰ «πά-
να», ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔ-
χουν τὰ ἀρνιά, δηλαδὴ 
κάτι σὰν προστατευτικὸ 
κάλυµµα. Μόνο τὸ σάπιο 
µέρος τῆς σκωληκοειδίτι-
δας ἦταν καλυµµένο. Ἔ-
τσι, δὲν µεταδόθηκε ση-
ψαιµία καὶ µᾶς ἔδωσε 
χρόνο νὰ κάνουµε τὴν 
ἐγχείρηση . Μοῦ ἔκανε 
ἐντύπωση ὅτι µὲ τὸν τρό-
πο ποὺ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ 
προστατευτικὴ πάνα, ἀ-
κόµα καὶ νὰ ἔσπαγε ἡ 
σκωληκοειδίτιδα δὲν θὰ 
διαχέονταν οἱ ἀκαθαρσί-
ες. Ὅποτε, δόξα τῷ Θεῷ, 

πῆγαν ὅλα καλά.». Μείναµε ἔκθαµβοι 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ µας εἶπε ὁ γιατρός. Ἡ 
χαρά µου ἦταν πάρα πολὺ µεγάλη, κα-
θὼς καὶ ἡ εὐγνωµοσύνη µου πρὸς τὸν 
Ἅγιο Ραφαήλ. ∆υὸ µέρες µετὰ βγήκαµε 
ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ τὸ παιδὶ χαίρει 
ἄκρας ὑγείας. Εἶµαι ἀπόλυτα πεπεισµέ-
νος ὅτι ζήσαµε ἕνα θαῦµα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, τὸν ὁποῖο ὅλοι ἐπικαλεστή-
καµε. Εἶναι δὲ θαυµαστὸ καὶ ἐντυπω-
σιακὸ τὸ πῶς Ἐκεῖνος βρίσκει πάντα 
ἕνα τρόπο νὰ βοηθήσει. Τὸν εὐχαρι-
στοῦµε καὶ εἴθε πάντοτε νὰ εἶναι στὸ 
πλάι µας.           Χαράλαµπος Σ. 

ήθηκα ὅτι ἡ τρίχρονη κόρη µου εἶναι 
στὸ νοσοκοµεῖο Παίδων Ἄγ. Σοφία µὲ 

«Εἴσασταν πολὺ
ἀτυχία σας. Τὸ
σκωληκοειδίτιδ

2 

παρακάτω δήλωσή του στὴ διάρκεια 
συνεδρίου σ

ί νὰ προωθεῖ ἡ 
νησ τὴν ὴ ποὺ διορί-

ουφτῆδες στ ράκη προκει-
ράνι καὶ τὴν 
 µουσουλµά-
όλις 100 ὀρ-

υς τροπόλεις ὅ-
µεθα γι’ αὐ-
α καὶ 2 στα-
 23/9/11).  

τὴ Μόσχα τοῦ κόµµατος τὸ λάκο τῆς χώρας καὶ πα
τῆς Ἑνωµένης Ρωσίας. «Μπορεῖς νὰ 
βγεῖς στοὺς δρόµους καὶ νὰ διαµαρτυ-
ρηθεῖς, νὰ παλέψεις, ὅµως, ἂν δὲν ἔ-
χεις χρήµατα καθόλου δὲν µπορεῖς ἁ-
πλῶς νὰ κάθεσαι ἐκεῖ µὲ ἁπλωµένο τὸ 
χέρι. Ἡ Ρωσία ἐκτιµάει πάρα πολὺ τὴν 
ἐθνική της κυριαρχία, γιὰ νὰ ζητήσει 
ἀπὸ ἄλλες χῶρες οἰκονοµικὴ βοήθεια, 
ἐνῶ ὁρισµένα µικρότερα εὐρωπαϊκὰ 
ἔθνη παραχωροῦν τὴν ἐθνικὴ κυριαρ-
χία τοὺς ἐπειδὴ ἐλπίζουν σὲ βοήθεια 
ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερµανία». 

• Ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως 
ἐξαπέλυσεν ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος µὲ δηλώ-
σεις του εἰς τὴν «Ροδιακήν»: «Περίερ-
γες ἰσορροπίες φα νεται 
κυβέρ η ἀπὸ  στιγµ
ζει 200 µ  ὴ Θ
µένου νὰ διδάξουν τὸ κο
τουρκικὴ γλώσσα στοὺς
νους καὶ τὴν ἴδια ὥρα µ
θόδοξο ἱερεῖς στὶς Μη
λης της Ἑλλάδος. Λυπού
τό, νὰ ὑπάρχουν 2 µέτρ
θµά» (Ὀρθόδοξος Τύπος

Σηµείωση: Στὶς π
δηλώσεις µνήµης τῆς ἐπετ
τοῦ ’40 τὸ συγκεντρωµέν
λαο καὶ ὄχ ικρὲς µ
ἀπεκάλεσε προδότες τοὺς
νους πολιτικοὺς ἕως καὶ αὐ
εδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, ἐνῶ
λη ἐχειροκρότησε  τίµησ
παρελαύνο τες. τοῦµε λοιπὸν κι’ 
ἐµεῖς, δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογηµέ-
νη αὐτὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ λαοῦ, ὅταν 
ψηφίζονται ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο καὶ γί-
νονται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας ἀπαράδεκτοι καὶ ἀνθελλη-
νικοὶ νόµοι; Ὅταν οἱ πρόγονοί µας εἶ-
παν ὄχι στὴν παράδοση τῆς ἐθνικῆς κυ-
ριαρχίας, ἡ δική µας ἡ γενιὰ δὲν πρέπει 
νὰ τοὺς τιµήσει µὲ τ  νὰ µιµε ται τὸ πα-
ράδειγµά τους; Γιατί γίνονται οἱ ἐθνικὲς 
Ἑορτὲς ἂν ὄχι γιὰ νὰ µιµούµαστε τοὺς 
τιµώµενους ἥρωες; Καὶ γιατί παραπο- 

διακά, ἀλλὰ σταθερά, τὰ κυριαρχικὰ 
δικαιώµατα καὶ κεκτηµµένα τῆς πατρί-
δος µας; ∆ὲν εἶναι αὐτὸ προδοσία καὶ 
µάλιστα ἐσχάτη; Ἡ σιωπὴ εἶναι συνε-
νοχή. Μπράβο καὶ εὖγε σὲ ὅσους πολί-
τες ἀντιδροῦν καὶ ντροπὴ καὶ ὄνειδος 
σὲ ὅσους ἀποδέχονται καὶ δικαιολο-
γοῦν τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ ἔθνους µας.  
 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΟΥ∆Α 
ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 

Τὸ λιµάνι τῆς Σούδας στὴν Κρήτη παύ-
ει πλέον νὰ ἀνήκει στὴν Ἑλληνικὴ ἐπι-
κράτεια καὶ γίνεται «κρατίδιο τοῦ ΝΑ-
ΤΟ» µὲ τοὺς δικούς του νόµους, τὶς δι-

φοροαπαλλαγὲς καὶ τὰ δικά του 
τοὺς Ἕλλ ες τες. Κι’ 
ερασµένα» ἀπὸ τὸν ἑλλη-
φίστηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν 
 26 Ἰουλίου 2011, δηλαδή 
τακαλόκαιρο καὶ πάντως 
α τοῦ ∆.Ν.Τ. καὶ τῶν «λη-
ικοπῶν. Οἱ ὄροι τῆς παρα-
άρουν. Ὅλες οἱ διοικητι-
ες καὶ ἡ ὑποστήριξη γιὰ τὴ 
ν γραφείων αὐτῶν θὰ πα-
 θὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸ 
θνος. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνέρ-
νση καὶ ὅλες οἱ ὑποστηρι-
ίες κοινῆς ὠφελείας θὰ πα-
ξοδα. Τὸ «ξεπούληµα τῆς 
αι σίγουρα µιὰ φράση ποὺ 
σὲ αὐτὸ ποὺ συµβαίνει στὴ 

Σούδα ς Κρήτης. Γιατί τὸ «ξεπούλη-
µα» ἐν πάσει περιπτώσει προϋποθέτει 
ἐµπορικὴ συναλλαγὴ ὅπου ὁ πωλῶν ἐ-
ξαναγκάζεται νὰ δώσει ὅσο ὅσο ἕνα 
περιουσιακό του στοιχεῖο. Πῶς ὀνοµά-
ζεται ἄραγε, ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ 
Γιώργου Παπανδρέου… ἡ παραχώρηση 
µιᾶς στρατηγικῆς σηµασίας στρατιωτι-
κῆς Βάσης στοὺς Ἀµερικανοὺς καὶ µά-
λιστα «κερασµένη» µὲ χρήµατα ποὺ κό-
βονται ἀπὸ συντάξεις, µισθοὺς καὶ ἐπι-
δόµατα ἀσθενῶν ὁµάδων. (Τοῦ Κώστα 
Χαρδαβέλλα εἰς τὰ Ἐπίκαιρα, ἀρ. τεύχ. 
104, 13-10-2011 ἕως 19-10-2011)_______  νοῦνται καὶ ἐξανίστανται οἱ πολιτικοί, 

ρόσφατες ἐκ-
είου τοῦ ΟΧΙ 
ο πλῆθος τοῦ 

ῦ - ι µ ειοψηφίες -  
 παρισταµέ-
τὸν τὸν πρό-
 ἀπὸ τὴν ἄλ-

καὶ ε ὅλους τους 
ν Ἐρω

ὸ ῖ

ὅταν οἱ ἴδιοι µὲ ὅ,τι ψηφίζουν σκάβουν 
ραδίδουν στα-

κές του 
«ἄβατα» γιὰ ην πολί
ὅλα αὐτὰ «κ
νικὸ λαό. Ψη
Ἑλλήνων στὶς
µέσα στὸ κα
στὴν Ἑλλάδ
στρικῶν» περ
χώρησης σοκ
κὲς προµήθει
λειτουργία τῶ
ρέχονται καὶ
Ἑλληνικὸ Ἔ
γεια, ἡ θέρµα
κτικὲς ὑπηρεσ
ρέχονται ἀνέ
Ἑλλάδας» εἶν
δὲν ταιριάζει 

 τῆ

7



Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ  
 

• • Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ἀ-
ναφερόµενος εἰς τὴν οἰκονοµικὴν κρί-
σιν εἶπεν «ὡς ἔθνος, ζήσαµε καὶ χει-
ρότερα καὶ τὰ ἀντιµετωπίσαµε» (Ἐ-
λεύθερη Ὥρα 27-6-2011). Εἶναι γεγο-
νὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπέζησε καὶ εἰς τὰ 
τετρακόσια χρόνια δουλείας. Λησµο-
νεῖ ὅµως ὅτι τότε ὁ Ἑλληνισµὸς δια-
φύλαττε τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον 
Πίστιν. Ὑπῆρχον ἀποµονωµέναι (καὶ 
ὄχι τουριστικαί) Ἱεραὶ Μοναί. Ὑπῆρ-
χον ἔρηµοι καὶ σπήλαια ἀπὸ πραγµα-
τικοὺς ἀσκητᾶς. Ὑπῆρχον οἰκογένειαι 
µὲ Ὀρθόδοξον πίστιν, παραδόσεις καὶ 
ἀρχάς. Ἡ πίστις καὶ ἡ Ἁγιότης ἀνέστη-
σαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν δουλείαν. 

• Κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ὀρθο-
δόξου κλήρου βάλλει ἡ κυβέρνηση τοῦ 
Μπερίσα. Μὲ χρηµατοδότησιν ἀνθελ-
ληνικῆς ἀντορθοδόξου καὶ συκοφα-
ντικῆς ταινίας τοῦ σκηνοθέτου Ed-
mond Budina, διαστρεβλώνουν ἱστο-
ρικὰ γεγονότα παρουσιάζοντας µὲ συ-
κοφαντικὸ τρόπο τοῦ Ὀρθοδόξους ἱε-
ρεῖς τῆς Ἀλβανίας ὡς «βλάσφηµους» 
καὶ «ἀνήθικους». Ἡ ταινία ἐχρηµατο-
δοτήθη ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Κινη-
µατογράφου τῆς Ἀλβανίας κατὰ 60%, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτι-
σµοῦ τῆς Ἰταλίας ὡς συγχορηγοῦ. Τοὺς 
ἐνοχλεῖ ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος, διότι 
ἐµποδίζει τὴν ἔλευσιν τοῦ ἀνόµου. 

• Ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦ-
λος εἰς ὁµιλίαν του κατεφέρθη κατὰ 
τοῦ Ραδιοσταθµοῦ τοῦ Σκάϊ εἰπῶν: 
«Ὁ Σκάϊ εἶναι ἕνας σταθµὸς πουληµέ-
νος στὶς ξένες δυνάµεις καὶ τὸ λέω µε-
τὰ λόγου γνώσεως, ἕνας σταθµὸς ποὺ 
πάλι προκάλεσε τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ 
κ. Μπαµπινιώτη. Ὅταν τὴν Μ. Παρα-
σκευή, τὴν ἱερότερη ἡµέρα τοῦ Ὀρθο-
δόξου Χριστιανισµοῦ, πρόβαλε ἕνα 
ἄθλιο ντοκιµαντὲρ ἀνιστόρητο καὶ ἀ-
τεκµηρίωτο ἱστορικὰ µόνο καὶ µόνο 
γιὰ νὰ ὑβρίσει καὶ νὰ βλασφηµίσει τὸ 
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ» 

Ἐλεύθερη Ὥρα 28-8-2011). Ὁ ὡς ἄνω 
σταθµὸς ἔλαβε ἕνα ἑκατοµµύριο ἀπὸ 
τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ 
παρουσιάσουν τὴν δουλείαν καὶ τὴν 
ἐξέγερσιν τῶν Ἑλλήνων, ὅπως βολεύ-
ει τοὺς Ἑβραίους. Ὁ Τουρκικὸς Τύ-
πος τὸν συνεχάρει. Ἂς τολµήσει τὸ 
ἴδιο καὶ διὰ τὸν Μωάµεθ. 

• Ἀναστατώθηκαν οἱ πράκτορες τοῦ 
Σιωνισµοῦ κατὰ τοῦ ∆ηµάρχου Γλυ-
φάδας κ. Κόκκορη ἐπειδὴ ἐπιχείρησεν 
νὰ ἀνοίξει νέον νεκροταφεῖον. Καθό-
τι ἑτοιµάζονται διὰ τὰ κρεµατόρια καὶ 
τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν. Ἐὰν ἐπρό-
κειτο διὰ µουσουλµανικὸν νεκροτα-
φεῖον θὰ ἔσπευδον νὰ τὸ ἐνισχύσουν 
µὲ κρατικὰ κονδύλια. 

• Καὶ ἐνῶ οἱ 198 Ἕλληνες βουλευτὲς 
ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀνέγερσης µου-
σουλµανικοῦ τεµένους στὸ βοτανικό, 
ἡ µιὰ µετὰ τὴν ἄλλη οἱ εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες ἀλλάζουν τὴν µεταναστευτική 
τους πολιτικὴ καὶ ἀναθεωροῦν τὶς ἀ-
πόψεις τοὺς περὶ τῶν ὠφελειῶν τῆς 
πολυπολιτισµικότητας. Μετὰ τὴν Γε-
ρµανία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ἐλβετία καὶ 
ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔρχεται καὶ 
ἡ Γαλλία νὰ ἀλλάξει πορεία πλεύσης. 
Ἔτσι λοιπόν, σύµφωνα µὲ νόµο ποὺ 
τέθηκε σὲ ἐφαρµογὴ πρόσφατα, ἀπα-
γορεύτηκαν οἱ δηµόσιες προσευχὲς 
τῶν µουσουλµάνων καὶ µάλιστα ὅσοι 
δὲν ὑπακούουν θὰ ἀντιµετωπιστοῦν 
µὲ αὐστηρότητα καὶ ἐνδεχοµένως χρή-
ση βίας ἀπὸ τὴν ἀστυνοµία. Οἱ κίνδυ-
νοι ἀπὸ τὴν µουσουλµανοποίηση τῆς 
Εὐρώπης εἶναι ὁρατοί, κάτι ποὺ ἔχουν 
ἀντιληφθεῖ πολλὲς κυβερνήσεις καὶ 
λαµβάνουν τὸ γρηγορότερο τὰ ἀπα-
ραίτητα µέτρα, ὥστε νὰ περιορίσουν 
τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ Ἑλληνι-
κὴ Κυβέρνηση ἀπὸ ὅ,τι διαφαίνεται 
ἐσκεµµένα ἐθελοτυφλεῖ. (Ὀρθόδοξος 
Τύπος 23/9/11) 

• Μαθήµατα κυβερνητικῆς καὶ ἐθνικῆς 
ἀξιοπρέπειας ἀπὸ τὸν Βλαντιµὶρ Πού-
τιν στὸν Γεώργιο Παπανδρέου µε την 

 

ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ∆ΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

Ὁ Ἀντιδήµαρχος τοῦ ∆ήµου Τρικκαίων 
Γεώργιος Στουρνάρας ἐξέφρασε εἰς τὰ 
µέσα ἐνηµερώσεως τῶν Τρικάλων, ὅτι 
πρὸς ἐνδελεχῆ παρακολούθησιν τῶν 
∆ηµοτικῶν Ὑπαλλήλων ἐπιβάλλεται νὰ 
σφραγισθοῦν δῆθεν, πότε ἔρχονται εἰς 
τὴν ἐργασίαν τους καὶ πότε ἀναχωροῦν. 
Κατηγορώντας αὐτοὺς ὅτι δὲν εἶναι συ-
νεπεῖς εἰς τὴν ἐργασίαν τους καὶ δὲν ἐξυ-
πηρετοῦνται οἱ πολίτες καὶ διατυπώ-
νουν παράπονα. Ἐπὶ τόσα ἔτη πῶς ἐξυ-
πηρετούµεθα, καὶ ὑπῆρχε δυνατότης διὰ 
τὸν ἔλεγχον κάθε ὑπαλλήλου, ἀπὸ τοὺς 
ἐντεταλµένους ὑπευθύνους (∆ηµοκρατία 
17-8-2011). ∆ὲν πρόκειται περὶ ἀποδό-
σεως περισσοτέρας ἐξυπηρετήσεως τῶν 
δηµοτῶν, ἀλλὰ περὶ εἰσαγωγῆς νέου 
ἀντιχρίστου τρόπου διὰ νὰ συνηθίσουν 
εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν καὶ 
τὸ µελλοντικὸν σφράγισµα τοῦ ἀντιχρί-
στου ποὺ θέλουν σταδιακὰ καὶ µεθο-
δευµένα νὰ εἰσαγάγουν. 
 

ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ  ΕΝΤΡΟΠΗΝ  
 

Ὁ ἐκ Πατρὼν Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Κωνσταντῖνος Καπετανόπουλος εἰς ἄρ-
θρον του καὶ µὲ τίτλον «ντρέποµαι καὶ 
δὲν σωπαίνω» ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτη-
σίν του κατὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ ἔφε-
ραν τὴν Ἑλλάδα εἰς αὐτὴν τὴν ἀξιοθρή-
νητον κατάστασιν. Μὴ δυνάµενοι νὰ 
ἀναφέροµε τὰ πολλὰ «ντρέποµαι» ἀπο-
σπάσαµε ἕνα ἐξ’ αὐτῶν: «Ντρέποµαι ἀ-
κόµη πολὺ γιατί ἀρκετοὶ πολιτικοὶ ἀπὸ 
ὅλο τὸ σάπιο σύστηµα εἶναι µέλη Μα-
σονικῶν στοῶν, ξένων καὶ δικῶν µας, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες παίρνουν ἐντολές. Στὴν 
ὑπερστοὰ τῆς Λέσχης Μπίλντερµπερκ 
ποὺ ἐπραγµατοποίησε ἐπίσκεψη στὸν 
Σὰν Μόριτς τῆς Ἐλβετίας ἔλαβε µέρος ὁ 
Γ. Παπακωνσταντίνου. Τί πῆγε νὰ κά-
νει ἐκεῖ µέσα; Νὰ πιεῖ τὸ καφεδάκι του; 
Στὶς µυστικὲς συνεδριάσεις αὐτῆς τῆς 
Λέσχης ἔχουν κατὰ καιροὺς παρευρεθεῖ 
ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος, 
Ἀλογοσκούφης, Καραµανλής, Ἄντ. Σα-
µαράς, Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου καὶ οἰ-

κονοµικοὶ παράγοντες, τραπεζίτες καὶ 
ἄλλοι. Ἔχει λάβει µέρος καὶ ἡ Ντόρα 
Μπακογιάννη. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι γιὰ 
τὴν στρεβλὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος τὰ τε-
λευταία χρόνια µεγάλο µέρος εὐθύνης 
ἔχει καὶ ὁ Μασονισµός, ὁ ὁποῖος ἀποτε-
λεῖ «πρακτορεῖον» τοῦ ∆ιεθνοῦς Σιωνι-
σµοῦ καὶ ἐργάζεται µὲ ἀφοσίωση σκύ-
λου γιὰ τὴν πραγµατοποίηση τῶν σχε-
δίων του. Ντρέποµαι γιατί ἐνῶ ἡ ντό-
πια οἰκονοµικὴ ὀλιγαρχία εἰσφοροδια-
φεύγει καὶ φοροδιαφεύγει, τὸ ἄθλιο πο-
λιτικὸ σύστηµα περικόπτει ἀπὸ τὸ πο-
λύτεκνικὸ ἐπίδοµα δέκα εὐρὼ καὶ ἐνά-
µισυ εὐρώ!! Χίλιες φορὲς ντροπή… ∆ὲν 
ὑπάρχει τσίπα…» (Νέοι Ἄνθρωποι, 8-7-
2011) 
 

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ 
 

Ὁ λαός µας εὔχεται, µὲ ἁπλὰ λόγια «ὁ 
Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του». Γιατί ὅµως 
νὰ «βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του» σὲ µιὰ 
χώρα ποὺ ὄχι µόνο Τὸν ἀρνεῖται, ἀλλὰ 
καὶ Τὸν πολεµάει; ∆ιαβάστε τὶς Ἀθη-
ναϊκὲς ἐφηµερίδες, καὶ ὄχι µόνον καὶ θὰ 
παρατηρήσετε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συ-
ντάκτες τους δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ 
καὶ τὰ περισσότερα κείµενά τους πολε-
µοῦν τὴ χριστιανική µας πίστη. Στὴ τη-
λεόραση δὲν ὑπάρχει κανένας φραγµὸς 
ποὺ νὰ προστατεύει τὴν ἀνθρώπινη ἀ-
ξιοπρέπεια καὶ µὲ ἀµέτρητη ξετσιπω-
σιά, γκρεµίζεται κάθε ἠθικὸ καὶ θρη-
σκευτικὸ συναίσθηµα. Τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας λὲς καὶ κάνει ὅ,τι µπορεῖ γιὰ 
νὰ ξεθεµελιώσει τὴν πίστη στὸ Χριστὸ 
ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν µας καὶ νὰ 
χαλαρώσει τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν 
Πατρίδα. Τὰ σχολικὰ βιβλία βρίθουν 
ἀπὸ ἀνακρίβειες καὶ ἱστορικὲς στρε-
βλώσεις χωρὶς ντροπή. Θέλουν νὰ κά-
νουν ἕνα κράτος ἄθεο καὶ πολίτες µὲ 
ἐλαστικὴ πατριωτικὴ συνείδηση. Ἦρθε 
λοιπὸν ὁ καιρὸς καὶ τώρα πληρώνουµε 
τὴν ἀποστασία µας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
τὴν ἀποµάκρυνσή µας ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
ἰδεώδη. Ἂς µετανοήσουµε λοιπόν, ἂς 
ξεκινήσουµε ἀγώνα γιὰ νὰ διορθώσου-
µε τὰ κακῶς κείµενα καὶ τότε ὄντως νὰ 
βάλει καὶ ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του. 
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ΜΙΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Γιὰ ἀρχιερατικὰ προνόµια ποὺ περιλα-
µβάνουν παχυλοὺς µισθοὺς καὶ λιµουζί-
νες ἔκανε λόγο ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουρ-
γὸς Περιβάλλοντος καὶ Κλιµατικῆς Ἀλ-
λαγῆς Νίκος Σηφουνάκης σὲ δήλωσή 
του (Ναυτεµπορικῆ 11-10-2011): «Ὁ ἐκ-
συγχρονισµὸς τοῦ κράτους σαφῶς συ-
µπεριλαµβάνει τὴν ἀπελευθέρωση κλει-
στῶν ἐπαγγελµάτων, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ 
ν’ ἀφήσει ἐκτός, προνόµια Ἀρχιερατικὰ 
καὶ ὁ λογαριασµὸς νὰ στέλνεται στὸ 
κράτος γιὰ χριστιανικοὺς παχυλοὺς µι-
σθούς, λιµουζίνες καὶ ὁδηγούς, γραµµα-
τεῖς καὶ ἱπποκόµους ἐφ’ ὄρου ζωῆς στὴν 
ὑπηρεσία τους». «Στὸ σπίτι τοῦ κρεµα-
σµένου δὲν µιλᾶνε γιὰ σχοινί» ἀπαντά-
ει σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ὑπουρ-
γὸ Ν. Σηφουνάκη ὁ Μητροπολίτης Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης Παῦλος. Ὁ κ. Παῦλος 
κατηγορεῖ τὸν ὑπουργὸ γιὰ τὰ ὅσα ὑ-
ποστήριξε κατὰ τῶν ἱερέων, λέγοντας 
πῶς ἡ ἀνακοίνωσή του χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ ἀλαζονεία καὶ τὸν προτρέπει νὰ εἶ-
ναι πιὸ σεµνός, γιατί εἶναι ἕνας ἀπὸ 
τοὺς ἐνόχους γιὰ τὸ «κατάντηµα τῆς 
χώρας». Συγκεκριµένα, ὁ κ. Παῦλος 
γράφει: «∆ιάβασα τὴν ἀνακοίνωσή σας, 
δηλαδὴ τὴν µισαλλόδοξη ἐπίθεσή σας, 
ποὺ ἀφορᾶ τὴν µισθοδοσία τῶν κληρι-
κῶν καὶ διερωτήθηκα ποιὸς τίτλος θὰ 
ἦταν ὁ πιὸ κατάλληλος γιὰ νὰ ἀποδώ-
σει τὸ νόηµά της καὶ τὸ φρόνηµά σας. 
∆ὲν βρῆκα ἄλλο κατάλληλο ἀπὸ τὸν 
«Η ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ σὲ 
ὅλο τὸ θλιβερὸ µεγαλεῖο της». Ἐν συνέ-
χειᾳ ὁ κ. Παῦλος τονίζει ὅτι «σκέφθηκα 
µετά, ὅτι σεῖς ποὺ ἐκδόσατε αὐτὴ τὴν ἀ-
νακοίνωση, εἶσθε ἕνας ὑπουργὸς σήµε-
ρα καὶ ἤσασταν ὑπουργὸς καὶ βουλευ-
τὴς παλαιότερα. Εἶσθε δηλαδὴ ἕνας ἀπὸ 
τοὺς βασικοὺς ΕΝΟΧΟΥΣ γιὰ τὸ κατά-
ντηµα αὐτῆς τῆς χώρας. Αὐτὴ ἡ χώρα ἔ-
φθασε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντηµα ἐξαιτίας 
πρώτιστα καὶ κύρια τῆς ἀλαζονίας τῆς ἐ-
ξουσίας, ἡ ὁποία προκειµένου νὰ διακρα-
τήσει τὴ νοµή της, κατέστρεψε αὐτὸν 
τὸν τόπο. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ εἶσθε 

πολὺ σεµνὸς ἀφοῦ εἶσθε ΕΝΟΧΟΣ. Ἡ 
ἐκδήλωση ἀλαζονίας καὶ ἐπιθετικότη-
τας δὲν µπορεῖ νὰ καλύψει τὴν εὐθύνη 
σας. Στὸ σπίτι τοῦ κρεµασµένου ∆ΕΝ 
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ.» Σὲ ἄλλο ση-
µεῖο ὁ κ. Παῦλος ἀναφέρει: «Ἐπιτεθή-
κατε ἐναντίον ἑνὸς θανόντα Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ ἑνὸς ἐνεργεία Μητροπολί-
του µὲ ἀσυνάρτητα λόγια. Ζηλέψατε 
«τοῦ κισσοῦ τὸ πλάνο τὸ ψήλωµα». Νο-
µίζετε ὅτι γίνεσθε σπουδαῖος βρίζοντας 
καὶ ὑποτιµώντας τοὺς ὄντως σπουδαί-
ους. Μιλᾶτε γιὰ παχυλοὺς µισθούς, λι-
µουζίνες καὶ ὁδηγούς. Σᾶς προτείνω εὐ-
θέως νὰ ἀνταλλάξουµε τὸ µισθό µας. 
Νὰ πάρετε ἐσεῖς τὸ δικό µου «παχυλό» 
µισθὸ καὶ νὰ µοῦ δώσετε τὸ δικό σας. 
Μιλᾶτε γιὰ ὁδηγούς. Σᾶς προσφέρω τὸ 
δικό µου ὁδηγό. Θὰ γίνετε τότε πολὺ 
σπουδαῖος, γιατί θὰ ἔχετε ὁδηγὸ ∆ε-
σπότη. Μιλᾶτε γιὰ γραµµατεῖς. Πρόκει-
ται γιὰ γραµµατεῖς ὑπαλλήλους ὑπηρε-
σιῶν καὶ ὄχι προσώπων. Μπορεῖτε ὅ-
µως νὰ µοῦ πεῖτε ὁ κάθε Ὑπουργὸς καὶ 
ὁ κάθε βουλευτὴς πόσους προσωπικοὺς 
ὑπαλλήλους ἔχει; Τὸ θέµα τῆς µισθοδο-
σίας τῶν Ἱερέων δὲν εἶναι καλωσύνη 
τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ συµβατική της ὑ-
ποχρέωση. Ψεύδεσθε ἰσχυριζόµενος ὅτι 
µόνον στὴν Ἑλλάδα ἡ Πολιτεία µισθο-
δοτεῖ τοὺς Ἱερεῖς ἢ ἀγνοεῖτε τὴν εὐρω-
παϊκὴ πραγµατικότητα. Μήπως ἡ δική 
σας φορολογία πρέπει νὰ γίνει ἰσότιµη 
µὲ τὴ δική µας; Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ 
ἱερεῖς ποὺ ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ προσφέ-
ρουν πολὺ περισσότερο σηµαντικὲς ὑ-
πηρεσίες στὸ λαὸ ἀπὸ τὶς δικές σας. Αὐ-
τὰ πρὸς τὸ παρὸν καὶ εἶµαι ἕτοιµος καὶ 
γιὰ συνέχεια ἐὰν χρειασθεῖ.» (Τετάρτη 
12 Ὀκτωβρίου 2011, www.romfea.gr) 
 

Α∆ΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ – ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Ὁ παράφρων Φύρερ (ἡγέτης) τῆς Ναζι-
στικῆς Γερµανίας Ἀδόλφος Χίτλερ 
(1889 – 1945) ποὺ αἱµατοκύλισε τὴν 
Εὐρώπη καὶ τὸν κόσµο, ἀποτελεῖ ἕνα ἱ-
στορικὸ φαινόµενο, ποὺ ἔχει δεχθεῖ 
πολλὲς ὡς σήµερα ἑρµηνεῖες. Ἕνα πρῶ-
το ἰσχυρὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ πολυσυζη-

τηµένη ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Χίτλερ, 
ποὺ κατὰ πολλοὺς τοῦ δηµιούργησε ἕ-
να ἰσχυρότατο σύµπλεγµα καὶ τὴν τάση 
νὰ ἀποσιωπηθεῖ ὁπωσδήποτε. Σηµαντι-
κότερο ὅµως εἶναι, ὅτι, ὅπως γίνεται ἀ-
πὸ πολλοὺς δεκτό, ὁ Χίτλερ χρησιµο-
ποιήθηκε ἀπὸ τὸν ∆ιεθνῆ Σιωνισµό, γιὰ 
τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων του, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν ἡ δηµιουργία 
ἰουδαϊκοῦ κράτους, ποὺ θὰ ἐλέγχει τὴν 
Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὰ πετρέλαιά της. 
Γι’ αὐτό, τὴν παλαιότερη πρόταση νὰ 
δηµιουργηθεῖ ἰουδαϊκὸ κράτος στὴν 
Οὐγκάντα, ἀντικατέστησε νεώτερη, τὸ 
κράτος αὐτὸ νὰ ἱδρυθεῖ στὴν Παλαιστί-
νη. Στὴ συνάφεια αὐτὴ πρέπει νὰ διευ-
κρινισθεῖ, ὅτι τὸ µὲν ὄνοµα «ἑβραῖος» ἔ-
χει θρησκευτικὴ σηµασία καὶ σηµαίνει 
τὸν φορέα τοῦ ἑβραϊκοῦ θρησκεύµατος. 
Τὴν ἐθνικότητα ὅµως δηλώνει τὸ ὄνοµα 
«ἰουδαῖος» (JEW, JUDEN–JUDENTUM, 
ZEWDAISM κ.λ.π.). Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν 
µπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ εἶ-
ναι ἀντιεβραῖος ἢ ἀντισηµίτης, ἐµπλε-
κόµενος σὲ ἀντιθρησκευτικὲς καὶ φυλε-
τικὲς ἀντιπαραθέσεις. Τὸ ἐθνικιστικὸ 
καὶ ἰµπεριαλιστικὸ στοιχεῖο τοῦ Ἰου-
δαϊσµοῦ εἶναι ὁ Σιωνισµὸς ποὺ γεννή-
θηκε στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ταυ-
τίζεται µὲ τὸν Φαρισαϊσµό. Τὸ φαρισαϊ-
κὸ κίνηµα, ποὺ σταύρωσε καὶ τὸν Χρι-
στό, συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Εἶναι δὲ 
χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἁπλοὶ καὶ τα-
πεινοὶ ἑβραῖοι εἶναι κατὰ τοῦ Σιωνι-
σµοῦ, δείχνοντας τὸ µὲ συχνὰ ἀντισιω-
νιστικὰ συλλαλητήρια µέσα στὸ Ἰσρα-
ήλ. Σύµφωνα λοιπόν, µὲ µιὰ ἐκδοχὴ – 
ποὺ ἀποκρούεται βέβαια ἀπὸ τὸν Ἰου-
δαϊσµὸ – ὁ Σιωνισµὸς ἐχρησιµοποίησε 
τὸν Χίτλερ, ἐκµεταλλευόµενος τὴν ὑ-
πέρµετρη φιλοδοξία καὶ δαιµονικὴ αὐ-
τοπεποίθησή του. Ἔχει δὲ ἀποδειχθεῖ 
στὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅτι καὶ πολ-
λοὶ ἀξιωµατικοὶ τοῦ Χίτλερ, ἢ καὶ µέλη 
τῶν S.S. ἤσαν Ἑβραῖοι. Ὑπάρχουν, ἐξ’ 
ἄλλου ἰσχυρὲς ἐνδείξεις, ποὺ κατὰ τοὺς 
ἐρευνητὲς τῆς «ἄλλης πλευρᾶς» δὲν 
µποροῦν νὰ ἀγνοηθοῦν: α) Ὁ Χίτλερ 
ἐκινεῖτο µὲ κεφάλαια, ὅπως λέγεται σι-
ωνιστικὰ (σιωνιστικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ 

συνεχίζονται µέχρι σήµερα) β) Ὁ Χίτ-
λερ µὲ τὴν πολιτική του ἀνάγκασε τὰ 
µεγάλα ἑβραϊκὰ «κεφάλια» (διανοούµε-
νους – ἐπιστήµονες) νὰ περάσουν στὶς 
Η.Π.Α. καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὸ σιωνι-
στικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἀµερικανικῆς µετα-
πολεµικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν παγκόσµια 
κυριαρχία. γ) Πειστικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ 
ἐπιχείρηµα, ὅτι ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Ναζισµὸς 
στράφηκαν ἐναντίον τῶν «µικρῶν» ἑ-
βραίων, ὥστε µὲ τὸ «ὁλοκαύτωµα» - δι-
ογκωµένο σὲ ἀριθµοὺς – νὰ ἐφελκύσουν 
τὴν παγκόσµια συµπάθεια γιὰ τὴν ἐξυ-
πηρέτηση τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων, 
µολονότι ἡ θυσία ὁποιουδήποτε ἀνθρώ-
που εἶναι πάντα σεβαστὴ καὶ µάλιστα 
µέσα στὰ φρικτὰ ναζιστικὰ κρεµατόρια. 
Ὁ διωγµὸς ὅµως κατὰ τῶν µικρῶν καὶ 
ταπεινῶν ἑβραίων ἀνάγκασε τοὺς ἑ-
βραίους τῆς Εὐρώπης νὰ κατεβοῦν στὸ 
Ἰσραὴλ καὶ νὰ ἐποικισθεῖ τὸ Νέο Κρά-
τος, ἀναγκαῖο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀ-
νατολῆς καὶ τῶν πετρελαίων της. Εἰδι-
κοὶ δὲ ἐπιστήµονες ἔχουν ὑποστηρίξει, 
ὅτι ἡ Νεκρὰ θάλασσσα, ποὺ ἔχει ὅλα τὰ 
παράγωγα τοῦ πετρελαίου, εἶναι ὁ κρα-
τήρας τεραστίων πετρελαιοφόρων στρω-
µάτων. Ὅπως καὶ νὰ ’χει τὸ πράγµα, µὲ 
τὶς τρεῖς αὐτὲς κινήσεις ὁ Χίτλερ πρό-
σφερε τὴν µεγαλύτερη ὑπηρεσία στὰ σι-
ωνιστικὰ σχέδια. Ἐπικίνδυνος ὅµως γιὰ 
τὸν παγκόσµιο Σιωνισµὸ ἔγινε ὁ Χίτ-
λερ, ὅταν φάνηκε ὅτι ἐργαζόταν γιὰ 
τὸν ἑαυτό του, ὅποτε ἔπρεπε νὰ συντρι-
βεῖ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἰµπεριαλιστικὲς 
βλέψεις του. Πῶς µπορεῖ ἄλλωστε, νὰ 
ἐξηγηθεῖ ἡ ρητὰ ἐπισηµαινόµενη ἀπὸ Ο-
ΛΟΥΣ τοὺς ἱστορικοὺς µακρὰ καὶ σκα-
νδαλιστικὴ «ἀδράνεια» τῆς γαλλικῆς 
καὶ ἀγγλικῆς, µετὰ δὲ καὶ τῆς ἀµερικα-
νικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στὸν Χίτλερ 
καὶ ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπέναντί του ἀνοχὴ 
ἢ καὶ εὔνοια ἀκόµη; … Ὁ Χίτλερ ὅσο ἐ-
ξυπηρετοῦσε (ἐνσυνείδητα ἢ ἀνεπίγνω-
στα) δὲν ἐνοχλήθηκε. Στὸ πνεῦµα τοῦ ὁ-
λοκληρωτισµοῦ ἡ ἐξολόθρευση µέρους 
τοῦ λαοῦ (POPOLO) δὲν εἶναι πρόβλη-
µα, ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦνται µὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ τὰ συµφέροντα τῶν ἰσχυρῶν…  
(π. Γ.Μ, Ἐνοριακὴ Εὐλογία Τεῦχος 122) 
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ΜΙΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Γιὰ ἀρχιερατικὰ προνόµια ποὺ περιλα-
µβάνουν παχυλοὺς µισθοὺς καὶ λιµουζί-
νες ἔκανε λόγο ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουρ-
γὸς Περιβάλλοντος καὶ Κλιµατικῆς Ἀλ-
λαγῆς Νίκος Σηφουνάκης σὲ δήλωσή 
του (Ναυτεµπορικῆ 11-10-2011): «Ὁ ἐκ-
συγχρονισµὸς τοῦ κράτους σαφῶς συ-
µπεριλαµβάνει τὴν ἀπελευθέρωση κλει-
στῶν ἐπαγγελµάτων, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ 
ν’ ἀφήσει ἐκτός, προνόµια Ἀρχιερατικὰ 
καὶ ὁ λογαριασµὸς νὰ στέλνεται στὸ 
κράτος γιὰ χριστιανικοὺς παχυλοὺς µι-
σθούς, λιµουζίνες καὶ ὁδηγούς, γραµµα-
τεῖς καὶ ἱπποκόµους ἐφ’ ὄρου ζωῆς στὴν 
ὑπηρεσία τους». «Στὸ σπίτι τοῦ κρεµα-
σµένου δὲν µιλᾶνε γιὰ σχοινί» ἀπαντά-
ει σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ὑπουρ-
γὸ Ν. Σηφουνάκη ὁ Μητροπολίτης Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης Παῦλος. Ὁ κ. Παῦλος 
κατηγορεῖ τὸν ὑπουργὸ γιὰ τὰ ὅσα ὑ-
ποστήριξε κατὰ τῶν ἱερέων, λέγοντας 
πῶς ἡ ἀνακοίνωσή του χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ ἀλαζονεία καὶ τὸν προτρέπει νὰ εἶ-
ναι πιὸ σεµνός, γιατί εἶναι ἕνας ἀπὸ 
τοὺς ἐνόχους γιὰ τὸ «κατάντηµα τῆς 
χώρας». Συγκεκριµένα, ὁ κ. Παῦλος 
γράφει: «∆ιάβασα τὴν ἀνακοίνωσή σας, 
δηλαδὴ τὴν µισαλλόδοξη ἐπίθεσή σας, 
ποὺ ἀφορᾶ τὴν µισθοδοσία τῶν κληρι-
κῶν καὶ διερωτήθηκα ποιὸς τίτλος θὰ 
ἦταν ὁ πιὸ κατάλληλος γιὰ νὰ ἀποδώ-
σει τὸ νόηµά της καὶ τὸ φρόνηµά σας. 
∆ὲν βρῆκα ἄλλο κατάλληλο ἀπὸ τὸν 
«Η ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ σὲ 
ὅλο τὸ θλιβερὸ µεγαλεῖο της». Ἐν συνέ-
χειᾳ ὁ κ. Παῦλος τονίζει ὅτι «σκέφθηκα 
µετά, ὅτι σεῖς ποὺ ἐκδόσατε αὐτὴ τὴν ἀ-
νακοίνωση, εἶσθε ἕνας ὑπουργὸς σήµε-
ρα καὶ ἤσασταν ὑπουργὸς καὶ βουλευ-
τὴς παλαιότερα. Εἶσθε δηλαδὴ ἕνας ἀπὸ 
τοὺς βασικοὺς ΕΝΟΧΟΥΣ γιὰ τὸ κατά-
ντηµα αὐτῆς τῆς χώρας. Αὐτὴ ἡ χώρα ἔ-
φθασε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντηµα ἐξαιτίας 
πρώτιστα καὶ κύρια τῆς ἀλαζονίας τῆς ἐ-
ξουσίας, ἡ ὁποία προκειµένου νὰ διακρα-
τήσει τὴ νοµή της, κατέστρεψε αὐτὸν 
τὸν τόπο. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ εἶσθε 

πολὺ σεµνὸς ἀφοῦ εἶσθε ΕΝΟΧΟΣ. Ἡ 
ἐκδήλωση ἀλαζονίας καὶ ἐπιθετικότη-
τας δὲν µπορεῖ νὰ καλύψει τὴν εὐθύνη 
σας. Στὸ σπίτι τοῦ κρεµασµένου ∆ΕΝ 
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ.» Σὲ ἄλλο ση-
µεῖο ὁ κ. Παῦλος ἀναφέρει: «Ἐπιτεθή-
κατε ἐναντίον ἑνὸς θανόντα Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ ἑνὸς ἐνεργεία Μητροπολί-
του µὲ ἀσυνάρτητα λόγια. Ζηλέψατε 
«τοῦ κισσοῦ τὸ πλάνο τὸ ψήλωµα». Νο-
µίζετε ὅτι γίνεσθε σπουδαῖος βρίζοντας 
καὶ ὑποτιµώντας τοὺς ὄντως σπουδαί-
ους. Μιλᾶτε γιὰ παχυλοὺς µισθούς, λι-
µουζίνες καὶ ὁδηγούς. Σᾶς προτείνω εὐ-
θέως νὰ ἀνταλλάξουµε τὸ µισθό µας. 
Νὰ πάρετε ἐσεῖς τὸ δικό µου «παχυλό» 
µισθὸ καὶ νὰ µοῦ δώσετε τὸ δικό σας. 
Μιλᾶτε γιὰ ὁδηγούς. Σᾶς προσφέρω τὸ 
δικό µου ὁδηγό. Θὰ γίνετε τότε πολὺ 
σπουδαῖος, γιατί θὰ ἔχετε ὁδηγὸ ∆ε-
σπότη. Μιλᾶτε γιὰ γραµµατεῖς. Πρόκει-
ται γιὰ γραµµατεῖς ὑπαλλήλους ὑπηρε-
σιῶν καὶ ὄχι προσώπων. Μπορεῖτε ὅ-
µως νὰ µοῦ πεῖτε ὁ κάθε Ὑπουργὸς καὶ 
ὁ κάθε βουλευτὴς πόσους προσωπικοὺς 
ὑπαλλήλους ἔχει; Τὸ θέµα τῆς µισθοδο-
σίας τῶν Ἱερέων δὲν εἶναι καλωσύνη 
τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ συµβατική της ὑ-
ποχρέωση. Ψεύδεσθε ἰσχυριζόµενος ὅτι 
µόνον στὴν Ἑλλάδα ἡ Πολιτεία µισθο-
δοτεῖ τοὺς Ἱερεῖς ἢ ἀγνοεῖτε τὴν εὐρω-
παϊκὴ πραγµατικότητα. Μήπως ἡ δική 
σας φορολογία πρέπει νὰ γίνει ἰσότιµη 
µὲ τὴ δική µας; Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ 
ἱερεῖς ποὺ ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ προσφέ-
ρουν πολὺ περισσότερο σηµαντικὲς ὑ-
πηρεσίες στὸ λαὸ ἀπὸ τὶς δικές σας. Αὐ-
τὰ πρὸς τὸ παρὸν καὶ εἶµαι ἕτοιµος καὶ 
γιὰ συνέχεια ἐὰν χρειασθεῖ.» (Τετάρτη 
12 Ὀκτωβρίου 2011, www.romfea.gr) 
 

Α∆ΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ – ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Ὁ παράφρων Φύρερ (ἡγέτης) τῆς Ναζι-
στικῆς Γερµανίας Ἀδόλφος Χίτλερ 
(1889 – 1945) ποὺ αἱµατοκύλισε τὴν 
Εὐρώπη καὶ τὸν κόσµο, ἀποτελεῖ ἕνα ἱ-
στορικὸ φαινόµενο, ποὺ ἔχει δεχθεῖ 
πολλὲς ὡς σήµερα ἑρµηνεῖες. Ἕνα πρῶ-
το ἰσχυρὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ πολυσυζη-

τηµένη ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Χίτλερ, 
ποὺ κατὰ πολλοὺς τοῦ δηµιούργησε ἕ-
να ἰσχυρότατο σύµπλεγµα καὶ τὴν τάση 
νὰ ἀποσιωπηθεῖ ὁπωσδήποτε. Σηµαντι-
κότερο ὅµως εἶναι, ὅτι, ὅπως γίνεται ἀ-
πὸ πολλοὺς δεκτό, ὁ Χίτλερ χρησιµο-
ποιήθηκε ἀπὸ τὸν ∆ιεθνῆ Σιωνισµό, γιὰ 
τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων του, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν ἡ δηµιουργία 
ἰουδαϊκοῦ κράτους, ποὺ θὰ ἐλέγχει τὴν 
Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὰ πετρέλαιά της. 
Γι’ αὐτό, τὴν παλαιότερη πρόταση νὰ 
δηµιουργηθεῖ ἰουδαϊκὸ κράτος στὴν 
Οὐγκάντα, ἀντικατέστησε νεώτερη, τὸ 
κράτος αὐτὸ νὰ ἱδρυθεῖ στὴν Παλαιστί-
νη. Στὴ συνάφεια αὐτὴ πρέπει νὰ διευ-
κρινισθεῖ, ὅτι τὸ µὲν ὄνοµα «ἑβραῖος» ἔ-
χει θρησκευτικὴ σηµασία καὶ σηµαίνει 
τὸν φορέα τοῦ ἑβραϊκοῦ θρησκεύµατος. 
Τὴν ἐθνικότητα ὅµως δηλώνει τὸ ὄνοµα 
«ἰουδαῖος» (JEW, JUDEN–JUDENTUM, 
ZEWDAISM κ.λ.π.). Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν 
µπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ εἶ-
ναι ἀντιεβραῖος ἢ ἀντισηµίτης, ἐµπλε-
κόµενος σὲ ἀντιθρησκευτικὲς καὶ φυλε-
τικὲς ἀντιπαραθέσεις. Τὸ ἐθνικιστικὸ 
καὶ ἰµπεριαλιστικὸ στοιχεῖο τοῦ Ἰου-
δαϊσµοῦ εἶναι ὁ Σιωνισµὸς ποὺ γεννή-
θηκε στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ταυ-
τίζεται µὲ τὸν Φαρισαϊσµό. Τὸ φαρισαϊ-
κὸ κίνηµα, ποὺ σταύρωσε καὶ τὸν Χρι-
στό, συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Εἶναι δὲ 
χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἁπλοὶ καὶ τα-
πεινοὶ ἑβραῖοι εἶναι κατὰ τοῦ Σιωνι-
σµοῦ, δείχνοντας τὸ µὲ συχνὰ ἀντισιω-
νιστικὰ συλλαλητήρια µέσα στὸ Ἰσρα-
ήλ. Σύµφωνα λοιπόν, µὲ µιὰ ἐκδοχὴ – 
ποὺ ἀποκρούεται βέβαια ἀπὸ τὸν Ἰου-
δαϊσµὸ – ὁ Σιωνισµὸς ἐχρησιµοποίησε 
τὸν Χίτλερ, ἐκµεταλλευόµενος τὴν ὑ-
πέρµετρη φιλοδοξία καὶ δαιµονικὴ αὐ-
τοπεποίθησή του. Ἔχει δὲ ἀποδειχθεῖ 
στὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅτι καὶ πολ-
λοὶ ἀξιωµατικοὶ τοῦ Χίτλερ, ἢ καὶ µέλη 
τῶν S.S. ἤσαν Ἑβραῖοι. Ὑπάρχουν, ἐξ’ 
ἄλλου ἰσχυρὲς ἐνδείξεις, ποὺ κατὰ τοὺς 
ἐρευνητὲς τῆς «ἄλλης πλευρᾶς» δὲν 
µποροῦν νὰ ἀγνοηθοῦν: α) Ὁ Χίτλερ 
ἐκινεῖτο µὲ κεφάλαια, ὅπως λέγεται σι-
ωνιστικὰ (σιωνιστικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ 

συνεχίζονται µέχρι σήµερα) β) Ὁ Χίτ-
λερ µὲ τὴν πολιτική του ἀνάγκασε τὰ 
µεγάλα ἑβραϊκὰ «κεφάλια» (διανοούµε-
νους – ἐπιστήµονες) νὰ περάσουν στὶς 
Η.Π.Α. καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὸ σιωνι-
στικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἀµερικανικῆς µετα-
πολεµικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν παγκόσµια 
κυριαρχία. γ) Πειστικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ 
ἐπιχείρηµα, ὅτι ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Ναζισµὸς 
στράφηκαν ἐναντίον τῶν «µικρῶν» ἑ-
βραίων, ὥστε µὲ τὸ «ὁλοκαύτωµα» - δι-
ογκωµένο σὲ ἀριθµοὺς – νὰ ἐφελκύσουν 
τὴν παγκόσµια συµπάθεια γιὰ τὴν ἐξυ-
πηρέτηση τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων, 
µολονότι ἡ θυσία ὁποιουδήποτε ἀνθρώ-
που εἶναι πάντα σεβαστὴ καὶ µάλιστα 
µέσα στὰ φρικτὰ ναζιστικὰ κρεµατόρια. 
Ὁ διωγµὸς ὅµως κατὰ τῶν µικρῶν καὶ 
ταπεινῶν ἑβραίων ἀνάγκασε τοὺς ἑ-
βραίους τῆς Εὐρώπης νὰ κατεβοῦν στὸ 
Ἰσραὴλ καὶ νὰ ἐποικισθεῖ τὸ Νέο Κρά-
τος, ἀναγκαῖο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀ-
νατολῆς καὶ τῶν πετρελαίων της. Εἰδι-
κοὶ δὲ ἐπιστήµονες ἔχουν ὑποστηρίξει, 
ὅτι ἡ Νεκρὰ θάλασσσα, ποὺ ἔχει ὅλα τὰ 
παράγωγα τοῦ πετρελαίου, εἶναι ὁ κρα-
τήρας τεραστίων πετρελαιοφόρων στρω-
µάτων. Ὅπως καὶ νὰ ’χει τὸ πράγµα, µὲ 
τὶς τρεῖς αὐτὲς κινήσεις ὁ Χίτλερ πρό-
σφερε τὴν µεγαλύτερη ὑπηρεσία στὰ σι-
ωνιστικὰ σχέδια. Ἐπικίνδυνος ὅµως γιὰ 
τὸν παγκόσµιο Σιωνισµὸ ἔγινε ὁ Χίτ-
λερ, ὅταν φάνηκε ὅτι ἐργαζόταν γιὰ 
τὸν ἑαυτό του, ὅποτε ἔπρεπε νὰ συντρι-
βεῖ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἰµπεριαλιστικὲς 
βλέψεις του. Πῶς µπορεῖ ἄλλωστε, νὰ 
ἐξηγηθεῖ ἡ ρητὰ ἐπισηµαινόµενη ἀπὸ Ο-
ΛΟΥΣ τοὺς ἱστορικοὺς µακρὰ καὶ σκα-
νδαλιστικὴ «ἀδράνεια» τῆς γαλλικῆς 
καὶ ἀγγλικῆς, µετὰ δὲ καὶ τῆς ἀµερικα-
νικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στὸν Χίτλερ 
καὶ ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπέναντί του ἀνοχὴ 
ἢ καὶ εὔνοια ἀκόµη; … Ὁ Χίτλερ ὅσο ἐ-
ξυπηρετοῦσε (ἐνσυνείδητα ἢ ἀνεπίγνω-
στα) δὲν ἐνοχλήθηκε. Στὸ πνεῦµα τοῦ ὁ-
λοκληρωτισµοῦ ἡ ἐξολόθρευση µέρους 
τοῦ λαοῦ (POPOLO) δὲν εἶναι πρόβλη-
µα, ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦνται µὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ τὰ συµφέροντα τῶν ἰσχυρῶν…  
(π. Γ.Μ, Ἐνοριακὴ Εὐλογία Τεῦχος 122) 
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Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ  
 

• • Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ἀ-
ναφερόµενος εἰς τὴν οἰκονοµικὴν κρί-
σιν εἶπεν «ὡς ἔθνος, ζήσαµε καὶ χει-
ρότερα καὶ τὰ ἀντιµετωπίσαµε» (Ἐ-
λεύθερη Ὥρα 27-6-2011). Εἶναι γεγο-
νὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπέζησε καὶ εἰς τὰ 
τετρακόσια χρόνια δουλείας. Λησµο-
νεῖ ὅµως ὅτι τότε ὁ Ἑλληνισµὸς δια-
φύλαττε τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον 
Πίστιν. Ὑπῆρχον ἀποµονωµέναι (καὶ 
ὄχι τουριστικαί) Ἱεραὶ Μοναί. Ὑπῆρ-
χον ἔρηµοι καὶ σπήλαια ἀπὸ πραγµα-
τικοὺς ἀσκητᾶς. Ὑπῆρχον οἰκογένειαι 
µὲ Ὀρθόδοξον πίστιν, παραδόσεις καὶ 
ἀρχάς. Ἡ πίστις καὶ ἡ Ἁγιότης ἀνέστη-
σαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν δουλείαν. 

• Κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ὀρθο-
δόξου κλήρου βάλλει ἡ κυβέρνηση τοῦ 
Μπερίσα. Μὲ χρηµατοδότησιν ἀνθελ-
ληνικῆς ἀντορθοδόξου καὶ συκοφα-
ντικῆς ταινίας τοῦ σκηνοθέτου Ed-
mond Budina, διαστρεβλώνουν ἱστο-
ρικὰ γεγονότα παρουσιάζοντας µὲ συ-
κοφαντικὸ τρόπο τοῦ Ὀρθοδόξους ἱε-
ρεῖς τῆς Ἀλβανίας ὡς «βλάσφηµους» 
καὶ «ἀνήθικους». Ἡ ταινία ἐχρηµατο-
δοτήθη ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Κινη-
µατογράφου τῆς Ἀλβανίας κατὰ 60%, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτι-
σµοῦ τῆς Ἰταλίας ὡς συγχορηγοῦ. Τοὺς 
ἐνοχλεῖ ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος, διότι 
ἐµποδίζει τὴν ἔλευσιν τοῦ ἀνόµου. 

• Ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦ-
λος εἰς ὁµιλίαν του κατεφέρθη κατὰ 
τοῦ Ραδιοσταθµοῦ τοῦ Σκάϊ εἰπῶν: 
«Ὁ Σκάϊ εἶναι ἕνας σταθµὸς πουληµέ-
νος στὶς ξένες δυνάµεις καὶ τὸ λέω µε-
τὰ λόγου γνώσεως, ἕνας σταθµὸς ποὺ 
πάλι προκάλεσε τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ 
κ. Μπαµπινιώτη. Ὅταν τὴν Μ. Παρα-
σκευή, τὴν ἱερότερη ἡµέρα τοῦ Ὀρθο-
δόξου Χριστιανισµοῦ, πρόβαλε ἕνα 
ἄθλιο ντοκιµαντὲρ ἀνιστόρητο καὶ ἀ-
τεκµηρίωτο ἱστορικὰ µόνο καὶ µόνο 
γιὰ νὰ ὑβρίσει καὶ νὰ βλασφηµίσει τὸ 
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ» 

Ἐλεύθερη Ὥρα 28-8-2011). Ὁ ὡς ἄνω 
σταθµὸς ἔλαβε ἕνα ἑκατοµµύριο ἀπὸ 
τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ 
παρουσιάσουν τὴν δουλείαν καὶ τὴν 
ἐξέγερσιν τῶν Ἑλλήνων, ὅπως βολεύ-
ει τοὺς Ἑβραίους. Ὁ Τουρκικὸς Τύ-
πος τὸν συνεχάρει. Ἂς τολµήσει τὸ 
ἴδιο καὶ διὰ τὸν Μωάµεθ. 

• Ἀναστατώθηκαν οἱ πράκτορες τοῦ 
Σιωνισµοῦ κατὰ τοῦ ∆ηµάρχου Γλυ-
φάδας κ. Κόκκορη ἐπειδὴ ἐπιχείρησεν 
νὰ ἀνοίξει νέον νεκροταφεῖον. Καθό-
τι ἑτοιµάζονται διὰ τὰ κρεµατόρια καὶ 
τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν. Ἐὰν ἐπρό-
κειτο διὰ µουσουλµανικὸν νεκροτα-
φεῖον θὰ ἔσπευδον νὰ τὸ ἐνισχύσουν 
µὲ κρατικὰ κονδύλια. 

• Καὶ ἐνῶ οἱ 198 Ἕλληνες βουλευτὲς 
ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀνέγερσης µου-
σουλµανικοῦ τεµένους στὸ βοτανικό, 
ἡ µιὰ µετὰ τὴν ἄλλη οἱ εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες ἀλλάζουν τὴν µεταναστευτική 
τους πολιτικὴ καὶ ἀναθεωροῦν τὶς ἀ-
πόψεις τοὺς περὶ τῶν ὠφελειῶν τῆς 
πολυπολιτισµικότητας. Μετὰ τὴν Γε-
ρµανία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ἐλβετία καὶ 
ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔρχεται καὶ 
ἡ Γαλλία νὰ ἀλλάξει πορεία πλεύσης. 
Ἔτσι λοιπόν, σύµφωνα µὲ νόµο ποὺ 
τέθηκε σὲ ἐφαρµογὴ πρόσφατα, ἀπα-
γορεύτηκαν οἱ δηµόσιες προσευχὲς 
τῶν µουσουλµάνων καὶ µάλιστα ὅσοι 
δὲν ὑπακούουν θὰ ἀντιµετωπιστοῦν 
µὲ αὐστηρότητα καὶ ἐνδεχοµένως χρή-
ση βίας ἀπὸ τὴν ἀστυνοµία. Οἱ κίνδυ-
νοι ἀπὸ τὴν µουσουλµανοποίηση τῆς 
Εὐρώπης εἶναι ὁρατοί, κάτι ποὺ ἔχουν 
ἀντιληφθεῖ πολλὲς κυβερνήσεις καὶ 
λαµβάνουν τὸ γρηγορότερο τὰ ἀπα-
ραίτητα µέτρα, ὥστε νὰ περιορίσουν 
τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ Ἑλληνι-
κὴ Κυβέρνηση ἀπὸ ὅ,τι διαφαίνεται 
ἐσκεµµένα ἐθελοτυφλεῖ. (Ὀρθόδοξος 
Τύπος 23/9/11) 

• Μαθήµατα κυβερνητικῆς καὶ ἐθνικῆς 
ἀξιοπρέπειας ἀπὸ τὸν Βλαντιµὶρ Πού-
τιν στὸν Γεώργιο Παπανδρέου µε την 

 

ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ∆ΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

Ὁ Ἀντιδήµαρχος τοῦ ∆ήµου Τρικκαίων 
Γεώργιος Στουρνάρας ἐξέφρασε εἰς τὰ 
µέσα ἐνηµερώσεως τῶν Τρικάλων, ὅτι 
πρὸς ἐνδελεχῆ παρακολούθησιν τῶν 
∆ηµοτικῶν Ὑπαλλήλων ἐπιβάλλεται νὰ 
σφραγισθοῦν δῆθεν, πότε ἔρχονται εἰς 
τὴν ἐργασίαν τους καὶ πότε ἀναχωροῦν. 
Κατηγορώντας αὐτοὺς ὅτι δὲν εἶναι συ-
νεπεῖς εἰς τὴν ἐργασίαν τους καὶ δὲν ἐξυ-
πηρετοῦνται οἱ πολίτες καὶ διατυπώ-
νουν παράπονα. Ἐπὶ τόσα ἔτη πῶς ἐξυ-
πηρετούµεθα, καὶ ὑπῆρχε δυνατότης διὰ 
τὸν ἔλεγχον κάθε ὑπαλλήλου, ἀπὸ τοὺς 
ἐντεταλµένους ὑπευθύνους (∆ηµοκρατία 
17-8-2011). ∆ὲν πρόκειται περὶ ἀποδό-
σεως περισσοτέρας ἐξυπηρετήσεως τῶν 
δηµοτῶν, ἀλλὰ περὶ εἰσαγωγῆς νέου 
ἀντιχρίστου τρόπου διὰ νὰ συνηθίσουν 
εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν καὶ 
τὸ µελλοντικὸν σφράγισµα τοῦ ἀντιχρί-
στου ποὺ θέλουν σταδιακὰ καὶ µεθο-
δευµένα νὰ εἰσαγάγουν. 
 

ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ  ΕΝΤΡΟΠΗΝ  
 

Ὁ ἐκ Πατρὼν Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Κωνσταντῖνος Καπετανόπουλος εἰς ἄρ-
θρον του καὶ µὲ τίτλον «ντρέποµαι καὶ 
δὲν σωπαίνω» ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτη-
σίν του κατὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ ἔφε-
ραν τὴν Ἑλλάδα εἰς αὐτὴν τὴν ἀξιοθρή-
νητον κατάστασιν. Μὴ δυνάµενοι νὰ 
ἀναφέροµε τὰ πολλὰ «ντρέποµαι» ἀπο-
σπάσαµε ἕνα ἐξ’ αὐτῶν: «Ντρέποµαι ἀ-
κόµη πολὺ γιατί ἀρκετοὶ πολιτικοὶ ἀπὸ 
ὅλο τὸ σάπιο σύστηµα εἶναι µέλη Μα-
σονικῶν στοῶν, ξένων καὶ δικῶν µας, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες παίρνουν ἐντολές. Στὴν 
ὑπερστοὰ τῆς Λέσχης Μπίλντερµπερκ 
ποὺ ἐπραγµατοποίησε ἐπίσκεψη στὸν 
Σὰν Μόριτς τῆς Ἐλβετίας ἔλαβε µέρος ὁ 
Γ. Παπακωνσταντίνου. Τί πῆγε νὰ κά-
νει ἐκεῖ µέσα; Νὰ πιεῖ τὸ καφεδάκι του; 
Στὶς µυστικὲς συνεδριάσεις αὐτῆς τῆς 
Λέσχης ἔχουν κατὰ καιροὺς παρευρεθεῖ 
ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος, 
Ἀλογοσκούφης, Καραµανλής, Ἄντ. Σα-
µαράς, Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου καὶ οἰ-

κονοµικοὶ παράγοντες, τραπεζίτες καὶ 
ἄλλοι. Ἔχει λάβει µέρος καὶ ἡ Ντόρα 
Μπακογιάννη. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι γιὰ 
τὴν στρεβλὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος τὰ τε-
λευταία χρόνια µεγάλο µέρος εὐθύνης 
ἔχει καὶ ὁ Μασονισµός, ὁ ὁποῖος ἀποτε-
λεῖ «πρακτορεῖον» τοῦ ∆ιεθνοῦς Σιωνι-
σµοῦ καὶ ἐργάζεται µὲ ἀφοσίωση σκύ-
λου γιὰ τὴν πραγµατοποίηση τῶν σχε-
δίων του. Ντρέποµαι γιατί ἐνῶ ἡ ντό-
πια οἰκονοµικὴ ὀλιγαρχία εἰσφοροδια-
φεύγει καὶ φοροδιαφεύγει, τὸ ἄθλιο πο-
λιτικὸ σύστηµα περικόπτει ἀπὸ τὸ πο-
λύτεκνικὸ ἐπίδοµα δέκα εὐρὼ καὶ ἐνά-
µισυ εὐρώ!! Χίλιες φορὲς ντροπή… ∆ὲν 
ὑπάρχει τσίπα…» (Νέοι Ἄνθρωποι, 8-7-
2011) 
 

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ 
 

Ὁ λαός µας εὔχεται, µὲ ἁπλὰ λόγια «ὁ 
Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του». Γιατί ὅµως 
νὰ «βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του» σὲ µιὰ 
χώρα ποὺ ὄχι µόνο Τὸν ἀρνεῖται, ἀλλὰ 
καὶ Τὸν πολεµάει; ∆ιαβάστε τὶς Ἀθη-
ναϊκὲς ἐφηµερίδες, καὶ ὄχι µόνον καὶ θὰ 
παρατηρήσετε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συ-
ντάκτες τους δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ 
καὶ τὰ περισσότερα κείµενά τους πολε-
µοῦν τὴ χριστιανική µας πίστη. Στὴ τη-
λεόραση δὲν ὑπάρχει κανένας φραγµὸς 
ποὺ νὰ προστατεύει τὴν ἀνθρώπινη ἀ-
ξιοπρέπεια καὶ µὲ ἀµέτρητη ξετσιπω-
σιά, γκρεµίζεται κάθε ἠθικὸ καὶ θρη-
σκευτικὸ συναίσθηµα. Τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας λὲς καὶ κάνει ὅ,τι µπορεῖ γιὰ 
νὰ ξεθεµελιώσει τὴν πίστη στὸ Χριστὸ 
ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν µας καὶ νὰ 
χαλαρώσει τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν 
Πατρίδα. Τὰ σχολικὰ βιβλία βρίθουν 
ἀπὸ ἀνακρίβειες καὶ ἱστορικὲς στρε-
βλώσεις χωρὶς ντροπή. Θέλουν νὰ κά-
νουν ἕνα κράτος ἄθεο καὶ πολίτες µὲ 
ἐλαστικὴ πατριωτικὴ συνείδηση. Ἦρθε 
λοιπὸν ὁ καιρὸς καὶ τώρα πληρώνουµε 
τὴν ἀποστασία µας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
τὴν ἀποµάκρυνσή µας ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
ἰδεώδη. Ἂς µετανοήσουµε λοιπόν, ἂς 
ξεκινήσουµε ἀγώνα γιὰ νὰ διορθώσου-
µε τὰ κακῶς κείµενα καὶ τότε ὄντως νὰ 
βάλει καὶ ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του. 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤ

Στὶς 2/10/2011 καὶ ὥρα 24 µ.µ. εἰδοποι-

Α  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ  ΜΑΣ  
 

ὀξεία σκωληκοειδήτιδα καὶ κρίθηκε νὰ 
γίνει εἰσαγωγὴ καὶ ἐγχείρηση τὸ γρη-
γορότερο. 24.30 πῆγα στὸ νοσοκοµεῖο, 
ὅπου µας δώσανε κλίνη στὸ 2ο ὄροφο 
τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς καὶ ὅπου 
βολευτήκαµε στὸ δωµάτιο ποὺ µας ὑ-
πέδειξαν. Τὸ παιδὶ ὅµως ἦταν ἀφυδα-
τωµένο καὶ τοῦ δώσανε ἐνδοφλέβια 
ὅ,τι χρειαζόταν µέχρι νὰ ἐνυδατωθεῖ ὁ 
ὀργανισµός του, γιὰ νὰ µποροῦν νὰ τὸ 
χειρουργήσουν, διότι δὲν µποροῦσαν 
ἀλλιῶς. Τὸ βράδυ τὸ παιδὶ σήκωσε πυ-
ρετὸ ἕως 37,6 τρεῖς φορὲς 
καὶ ἦταν ἄλλος ἕνας λό-
γος ποὺ δὲν µποροῦσαν 
νὰ τὸ χειρουργήσουν. Τὸ 
παιδὶ πόναγε, ἦταν ἀνή-
συχο ὅλο τὸ βράδυ καὶ 
µὲ κλάµατα διπλωνότανε 
καὶ προσπαθοῦσε κάπως 
νὰ βολευτεῖ . Ἐν τῷ µε-
ταξὺ ὅµως, ἀπὸ τὶς 1.30 
τὸ βράδυ ἐνηµέρωσα ἐ-
σπευσµένα διὰ τηλεφώ-
νου τοὺς πατέρες τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μα-
ραθώνα γιὰ τὸν κίνδυνο 
ποὺ ἀντιµετώπιζε ἡ κόρη 
µου, καὶ τοὺς παρακά-
λεσα νὰ κάνουν προσευ-
χὴ στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ γιὰ τὴν ὁµαλὴ 
ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ. Μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ 
προσευχηθοῦν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ 
µεριµνήσει, ὥστε ὅλα νὰ πᾶνε καλά, 
ἀλλά µου συνέστησαν νὰ προσεύχοµαι 
κι’ ἐγὼ µαζί, ὥστε ἡ προσευχὴ ὅλων νὰ 
ἀνέβει στὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους 
Του. Ἔτσι πέρασε τὸ βράδυ. Τὸ πρωὶ 
ἐπιτέλους τὸ παιδὶ ἦταν σὲ κατάσταση 
νὰ µπορεῖ νὰ χειρουργηθεῖ. Μπῆκε τε-
λικὰ στὸ χειρουργεῖο, τὸ ὁποῖο κρά-
τησε τρία τέταρτά της ὥρας, καὶ µετὰ 
βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ µᾶς φώναξε γιὰ 
νὰ µᾶς ἐνηµερώσει. Μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: 

 τυχεροί, µέσα στὴν 
 παιδὶ δὲν εἶχε ἁπλὰ 
α, εἶχε ὀξεία περιτονί-

τιδα, ποὺ δὲν ἔχω συναντήσει τέτοια 
περίπτωση σὲ τόσο µικρὸ παιδὶ (εἶναι 
3 χρονῶν παιδί) καὶ δὲν φαινότανε οὔ-
τε στὶς ἐξετάσεις οὔτε στὶς ἀντιδράσεις 
τοῦ παιδιοῦ. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις τὸ 
σάπιο κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας 
σπάει καὶ προκαλεῖ τὴν ἔκχυση ἀκα-
θαρσιῶν τοῦ ἐντέρου στὸ σῶµα καὶ 
στὴ συνέχεια σηψαιµία καὶ ἐντέλει θα-
νατο. Ὅµως, στὴ δική σας περίπτωση 
δὲ συνέβη τίποτα τέτοιο, καθὼς τὸ σά-
πιο κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας ἦ-

ταν τυλιγµένο, δηλαδὴ 
καλυµµένο, ἀπὸ µιὰ «πά-
να», ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔ-
χουν τὰ ἀρνιά, δηλαδὴ 
κάτι σὰν προστατευτικὸ 
κάλυµµα. Μόνο τὸ σάπιο 
µέρος τῆς σκωληκοειδίτι-
δας ἦταν καλυµµένο. Ἔ-
τσι, δὲν µεταδόθηκε ση-
ψαιµία καὶ µᾶς ἔδωσε 
χρόνο νὰ κάνουµε τὴν 
ἐγχείρηση . Μοῦ ἔκανε 
ἐντύπωση ὅτι µὲ τὸν τρό-
πο ποὺ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ 
προστατευτικὴ πάνα, ἀ-
κόµα καὶ νὰ ἔσπαγε ἡ 
σκωληκοειδίτιδα δὲν θὰ 
διαχέονταν οἱ ἀκαθαρσί-
ες. Ὅποτε, δόξα τῷ Θεῷ, 

πῆγαν ὅλα καλά.». Μείναµε ἔκθαµβοι 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ µας εἶπε ὁ γιατρός. Ἡ 
χαρά µου ἦταν πάρα πολὺ µεγάλη, κα-
θὼς καὶ ἡ εὐγνωµοσύνη µου πρὸς τὸν 
Ἅγιο Ραφαήλ. ∆υὸ µέρες µετὰ βγήκαµε 
ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ τὸ παιδὶ χαίρει 
ἄκρας ὑγείας. Εἶµαι ἀπόλυτα πεπεισµέ-
νος ὅτι ζήσαµε ἕνα θαῦµα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, τὸν ὁποῖο ὅλοι ἐπικαλεστή-
καµε. Εἶναι δὲ θαυµαστὸ καὶ ἐντυπω-
σιακὸ τὸ πῶς Ἐκεῖνος βρίσκει πάντα 
ἕνα τρόπο νὰ βοηθήσει. Τὸν εὐχαρι-
στοῦµε καὶ εἴθε πάντοτε νὰ εἶναι στὸ 
πλάι µας.           Χαράλαµπος Σ. 

ήθηκα ὅτι ἡ τρίχρονη κόρη µου εἶναι 
στὸ νοσοκοµεῖο Παίδων Ἄγ. Σοφία µὲ 

«Εἴσασταν πολὺ
ἀτυχία σας. Τὸ
σκωληκοειδίτιδ

2 

παρακάτω δήλωσή του στὴ διάρκεια 
συνεδρίου σ

ί νὰ προωθεῖ ἡ 
νησ τὴν ὴ ποὺ διορί-

ουφτῆδες στ ράκη προκει-
ράνι καὶ τὴν 
 µουσουλµά-
όλις 100 ὀρ-

υς τροπόλεις ὅ-
µεθα γι’ αὐ-
α καὶ 2 στα-
 23/9/11).  

τὴ Μόσχα τοῦ κόµµατος τὸ λάκο τῆς χώρας καὶ πα
τῆς Ἑνωµένης Ρωσίας. «Μπορεῖς νὰ 
βγεῖς στοὺς δρόµους καὶ νὰ διαµαρτυ-
ρηθεῖς, νὰ παλέψεις, ὅµως, ἂν δὲν ἔ-
χεις χρήµατα καθόλου δὲν µπορεῖς ἁ-
πλῶς νὰ κάθεσαι ἐκεῖ µὲ ἁπλωµένο τὸ 
χέρι. Ἡ Ρωσία ἐκτιµάει πάρα πολὺ τὴν 
ἐθνική της κυριαρχία, γιὰ νὰ ζητήσει 
ἀπὸ ἄλλες χῶρες οἰκονοµικὴ βοήθεια, 
ἐνῶ ὁρισµένα µικρότερα εὐρωπαϊκὰ 
ἔθνη παραχωροῦν τὴν ἐθνικὴ κυριαρ-
χία τοὺς ἐπειδὴ ἐλπίζουν σὲ βοήθεια 
ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερµανία». 

• Ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως 
ἐξαπέλυσεν ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος µὲ δηλώ-
σεις του εἰς τὴν «Ροδιακήν»: «Περίερ-
γες ἰσορροπίες φα νεται 
κυβέρ η ἀπὸ  στιγµ
ζει 200 µ  ὴ Θ
µένου νὰ διδάξουν τὸ κο
τουρκικὴ γλώσσα στοὺς
νους καὶ τὴν ἴδια ὥρα µ
θόδοξο ἱερεῖς στὶς Μη
λης της Ἑλλάδος. Λυπού
τό, νὰ ὑπάρχουν 2 µέτρ
θµά» (Ὀρθόδοξος Τύπος

Σηµείωση: Στὶς π
δηλώσεις µνήµης τῆς ἐπετ
τοῦ ’40 τὸ συγκεντρωµέν
λαο καὶ ὄχ ικρὲς µ
ἀπεκάλεσε προδότες τοὺς
νους πολιτικοὺς ἕως καὶ αὐ
εδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, ἐνῶ
λη ἐχειροκρότησε  τίµησ
παρελαύνο τες. τοῦµε λοιπὸν κι’ 
ἐµεῖς, δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογηµέ-
νη αὐτὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ λαοῦ, ὅταν 
ψηφίζονται ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο καὶ γί-
νονται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας ἀπαράδεκτοι καὶ ἀνθελλη-
νικοὶ νόµοι; Ὅταν οἱ πρόγονοί µας εἶ-
παν ὄχι στὴν παράδοση τῆς ἐθνικῆς κυ-
ριαρχίας, ἡ δική µας ἡ γενιὰ δὲν πρέπει 
νὰ τοὺς τιµήσει µὲ τ  νὰ µιµε ται τὸ πα-
ράδειγµά τους; Γιατί γίνονται οἱ ἐθνικὲς 
Ἑορτὲς ἂν ὄχι γιὰ νὰ µιµούµαστε τοὺς 
τιµώµενους ἥρωες; Καὶ γιατί παραπο- 

διακά, ἀλλὰ σταθερά, τὰ κυριαρχικὰ 
δικαιώµατα καὶ κεκτηµµένα τῆς πατρί-
δος µας; ∆ὲν εἶναι αὐτὸ προδοσία καὶ 
µάλιστα ἐσχάτη; Ἡ σιωπὴ εἶναι συνε-
νοχή. Μπράβο καὶ εὖγε σὲ ὅσους πολί-
τες ἀντιδροῦν καὶ ντροπὴ καὶ ὄνειδος 
σὲ ὅσους ἀποδέχονται καὶ δικαιολο-
γοῦν τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ ἔθνους µας.  
 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΟΥ∆Α 
ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 

Τὸ λιµάνι τῆς Σούδας στὴν Κρήτη παύ-
ει πλέον νὰ ἀνήκει στὴν Ἑλληνικὴ ἐπι-
κράτεια καὶ γίνεται «κρατίδιο τοῦ ΝΑ-
ΤΟ» µὲ τοὺς δικούς του νόµους, τὶς δι-

φοροαπαλλαγὲς καὶ τὰ δικά του 
τοὺς Ἕλλ ες τες. Κι’ 
ερασµένα» ἀπὸ τὸν ἑλλη-
φίστηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν 
 26 Ἰουλίου 2011, δηλαδή 
τακαλόκαιρο καὶ πάντως 
α τοῦ ∆.Ν.Τ. καὶ τῶν «λη-
ικοπῶν. Οἱ ὄροι τῆς παρα-
άρουν. Ὅλες οἱ διοικητι-
ες καὶ ἡ ὑποστήριξη γιὰ τὴ 
ν γραφείων αὐτῶν θὰ πα-
 θὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸ 
θνος. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνέρ-
νση καὶ ὅλες οἱ ὑποστηρι-
ίες κοινῆς ὠφελείας θὰ πα-
ξοδα. Τὸ «ξεπούληµα τῆς 
αι σίγουρα µιὰ φράση ποὺ 
σὲ αὐτὸ ποὺ συµβαίνει στὴ 

Σούδα ς Κρήτης. Γιατί τὸ «ξεπούλη-
µα» ἐν πάσει περιπτώσει προϋποθέτει 
ἐµπορικὴ συναλλαγὴ ὅπου ὁ πωλῶν ἐ-
ξαναγκάζεται νὰ δώσει ὅσο ὅσο ἕνα 
περιουσιακό του στοιχεῖο. Πῶς ὀνοµά-
ζεται ἄραγε, ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ 
Γιώργου Παπανδρέου… ἡ παραχώρηση 
µιᾶς στρατηγικῆς σηµασίας στρατιωτι-
κῆς Βάσης στοὺς Ἀµερικανοὺς καὶ µά-
λιστα «κερασµένη» µὲ χρήµατα ποὺ κό-
βονται ἀπὸ συντάξεις, µισθοὺς καὶ ἐπι-
δόµατα ἀσθενῶν ὁµάδων. (Τοῦ Κώστα 
Χαρδαβέλλα εἰς τὰ Ἐπίκαιρα, ἀρ. τεύχ. 
104, 13-10-2011 ἕως 19-10-2011)_______  νοῦνται καὶ ἐξανίστανται οἱ πολιτικοί, 

ρόσφατες ἐκ-
είου τοῦ ΟΧΙ 
ο πλῆθος τοῦ 

ῦ - ι µ ειοψηφίες -  
 παρισταµέ-
τὸν τὸν πρό-
 ἀπὸ τὴν ἄλ-

καὶ ε ὅλους τους 
ν Ἐρω

ὸ ῖ

ὅταν οἱ ἴδιοι µὲ ὅ,τι ψηφίζουν σκάβουν 
ραδίδουν στα-

κές του 
«ἄβατα» γιὰ ην πολί
ὅλα αὐτὰ «κ
νικὸ λαό. Ψη
Ἑλλήνων στὶς
µέσα στὸ κα
στὴν Ἑλλάδ
στρικῶν» περ
χώρησης σοκ
κὲς προµήθει
λειτουργία τῶ
ρέχονται καὶ
Ἑλληνικὸ Ἔ
γεια, ἡ θέρµα
κτικὲς ὑπηρεσ
ρέχονται ἀνέ
Ἑλλάδας» εἶν
δὲν ταιριάζει 

 τῆ
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ΠΡΟΓ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟ
ΡΑ

 

ΜΜΑ 
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος κ΄ Βικεντίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 

 
  

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

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

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

 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

Ν Η Σ
Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων

∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Παρασκευὴ δὲ

ΥΘΙΩΝ
 

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσµᾶ κ΄ ∆αµιανοῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Κυριακὴ Ζ΄ Λουκᾶ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ κ΄ Γαβριὴλ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 

Ὄ . ρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.00 π.µ
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης κ΄ Μερκουρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

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

 

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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

Ε Ι Α  
ρχίζει τὴν Τρίτη 15 Νοεµβρίου.  
ῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν 
 τρῶµε λάδι. 

 
 
 

      
 (αρ. φυλλ. 31)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                          Ν ο έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 1 
       

Ε Χ Ε Ι Ν  Κ Α Ι  Ε Ι Ν Α Ι  
 

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ 
ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ 
τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται νὰ ἔχει σπίτια, 
κτήµατα, χρήµατα, θέσεις, τιµές, δόξες, 
ὅπως ὁ ἄφρονας πλούσιος τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ὁ πολιτισµός µας, µὲ τὴν παιδεία 
του, τὴν πολιτική του καὶ τὴν τεχνο-
κρατία του µᾶς κατευθύνει καὶ µᾶς ἐ-
νισχύει στὴν τάση ν’ ἀγωνιστοῦµε γιὰ 
τὸ πόσα θὰ ἔχουµε. Τ’ 
ἀναγκαία φυσικά, πρέ-
πει πάντα νὰ τὰ ἔχουµε. 
Πρέπει, ὅµως, νὰ προη-
γεῖται καὶ νὰ κυβερνᾶ 
τὸ εἶναι µας. Ὁ Σωκρά-
της, χωρὶς νὰ ἔχει τίπο-
τα, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἦταν 
ἀξία, φωτίζει ἀκόµη τὴν 
ἱστορία Ὁ Χριστὸς τὸ 
ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. 
Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι 
ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπο-
ρεῖ νὰ ἔχουµε µεγάλα 
σπίτια, ἀλλὰ νὰ µὴν ἔ-
χουµε  λίγη  θαλπωρή .  
Νὰ ἔχουµε κοσµικὲς τι-
µὲς καὶ νὰ µὴν ἔχουµε τιµή. Νὰ ἔχουµε 
χρυσὸ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε Χριστό. Νὰ ἔ-
χουµε φαγητὰ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε ὄρεξη. 
Νὰ ἔχουµε ἀνέσεις καὶ θέσεις καὶ νὰ 
µὴν ἔχουµε θέωση. Τὸ πρῶτο βῆµα γιὰ 
νὰ πάρουµε ἀξία εἶναι νὰ βροῦµε τὴ δύ-
ναµη ν’ ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ τὰ περιττά. 
Νὰ τὰ δώσουµε σ’ αὐτοὺς ποὺ τὰ στε-
ροῦνται. Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ συνειδη-

τοποιήσουµε τί µας λείπει ἀπὸ τὸ εἶναι 
µας. Καὶ τὸ τρίτο ν’ ἀρχίσουµε νὰ ζοῦµε 
ποιοτικά. Τὸ εἶναι µας ν’ ἀντικατοπτρί-
ζει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Τότε ἀποκλείεται 
νὰ εἴµαστε ἄφρονες. Θὰ ἔχουµε ὅ,τι 
πρέπει γιὰ νὰ εἴµαστε ὅπως πρέπει. Ὅ-
λοι οἱ ἄνθρωποι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐρηµί-
τες, προσπαθοῦν νὰ ἐξασφαλισθοῦν. Ἀ-
γωνίζονται γιὰ καλὴ θέση, γιὰ µιὰ σύ-
νταξη, γιὰ µιὰ ἰατροφαρµακευτικὴ πε-

ρίθαλψη. Κι’ ὅλα αὐτὰ 
εἶναι παραδεκτά, ἐφ’ ὅ-
σον γίνονται µὲ µέσα θε-
µιτά. Εἶναι ἀπαράδεκτα, 
ὅµως, ὅταν ἐπιδιώκονται 
µὲ µέσα ὕπουλα κι’ ἀθέ-
µιτα. Πολλοί, γιὰ τὴν ἄ-
νεσή µας, πουλᾶµε τὴν 
τιµή µας. Γιὰ τὴν ἀνά-
δειξή µας, καταπατᾶµε 
τὴ συνείδησή µας. Φρο-
ντίζουµε γιὰ τὸ παρὸν 
κι’ ἀδιαφοροῦµε γιὰ τὸ 
µέλλον. Φροντίζουµε γιὰ 
τὰ φθαρτὰ καὶ χάνουµε 
τ’ ἄφθαρτα. Γι’ αὐτὸ ὁ 
Χριστός, στὴν παραβο-
λὴ τοῦ πλουσίου τὸν ἀ-

ποκαλεῖ ἄφρονα. Τὸ νὰ τὴν πάθει, ὅµως, 
πρῶτος κάποιος εἶναι ἀνεκτό. Ἴσως 
τοῦ ἔλειπε ἡ πείρα. Τὸ νὰ τὴν παθαί-
νουµε, ὅµως, ἐµεῖς µετὰ ἀπὸ τόσα καὶ 
τόσα ποὺ µας εἶπε ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπα-
ράδεκτο. Γινόµαστε πιὸ ἄφρονες καὶ ἀ-
πὸ τὸν ἄφρονα. Ὁ Θεὸς νὰ µᾶς φωτίσει! 
Εἴθε ὅλοι νὰ ἀπολαύσουµε τὴν αἰώνια 
µακαριότητα τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου!___
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