
σκοπὸ νὰ διασφαλιστεῖ ἔτσι ἡ ὁµα-
λὴ ἐξέλιξη τῆς ἐπέµβασης!!!». Καὶ 
στὴν ἐρώτηση ποὺ ὑποβλήθηκε στὸν 
ἰατρὸ ἐὰν ὑπάρχει πραγµατικὰ πι-
θανότητα ἕνας ἄνθρωπος σὲ τέτοια 
κατάσταση νὰ ἐπανέλθει ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν: «Γιὰ νὰ τὸν ὑποβάλ-
λουµε σὲ ὁλικὴ νάρκωση ἀσφαλῶς 
καὶ ὑπάρχουν πιθανότητες νὰ ξυ-
πνήσει!!!». ∆ὲν πρόκειται λοιπὸν πε-
ρὶ φόνου, ρωτᾶµε ἐµεῖς; Καὶ µάλι-
στα κατακρεούργησης ἀνθρώπων 
µὲ σκοπὸ τὴν κλοπὴ καὶ τὸ κέρδος;  

Καὶ ἔχουµε ἀπὸ τὴν ἄλλη, 
τοὺς ἐντιµότατους καὶ ἐκλαµπρότα-
τους πολιτικούς µας ποὺ ἐψήφισαν 
νόµο γιὰ τὴν «εἰκαζόµενη συναίνε-
ση» ὅλων τῶν πολιτῶν γιὰ νὰ δω-
ρηθοῦν τὰ ὄργανά τους. ∆ηλαδή, ἐ-
ὰν δὲν τὸ δηλώσεις ἐνυπογράφως ἐκ 
τῶν προτέρων, τότε τὰ ὄργανά σου 
ἀνήκουν στὸ κράτος µὲ «εἰκαζόµενη 

τὰ «γιὰ τὸ καλό µας»… γιὰ νὰ ἔχει 
τὸ κράτος στὸκ ἀνθρωπίνων ὀργά-
νων, νὰ τροφοδοτεῖ τὴν ἀγορά… 

 τῶν ζωτικῶν 
. Εἴµαστε λοιπὸν πρό-

; Μέχρι ποῦ θὰ φτά-
; Τὰ πάντα στὸ βω-

; 
Ὅταν ὁ γέροντας Παΐσιος 

προέβλεπε ὅτι ἡ µεταµόσχευση ἀνα-
γκαίων γιὰ τὴ ζωὴ ὀργάνων θὰ γί-
νει αἰτία ἐφευρέσεως τρόπων νὰ 
σκοτώνουν τοὺς ἀσθενεῖς, γιὰ νὰ 
τοὺς πάρουν τὰ ὄργανά τους, δὲν 
εἶχε δίκιο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆ιὰ νόµου λεηλασία
µας ὀργάνων
βατα ἐπὶ σφαγή
σει ἡ ὑποκρισία
µὸ τοῦ κέρδους  

συναίνεση». Σὰν νὰ λέµε: δωρητὲς 
ὀργάνων µὲ τὸ … ζόρι. Καὶ ὅλα αὐ-

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, 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 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 

 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ. 

 

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
 

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρ-
χίζει τὴν Πέµπτη 15 Νοεµβρίου. ∆ὲν 
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Τρῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη καὶ 
τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε ψάρι 
οὔτε λάδι. Ἑξαιρεῖται ἡ Τετάρτη 21 
Νοεµβρίου, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτό-
κου, ὅπου τρῶµε ψάρι. 

     
 (αρ. φυλλ. 42)

 

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

Η   Σ  Ω  Σ  Τ  Η    Λ  Υ  Σ  Η  
 

Τὸ κοινωνικὸ πρόβληµα εἶναι ἀπὸ 
τὰ µεγαλύτερα προβλήµατα τῆς ἀν-
θρωπότητος. Στὴν παραβολὴ τοῦ 
πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου ἔχουµε 
µπροστά µας µιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ χαρα-
κτηριστικές του φάσεις. Στὸν ἴδιο 
χῶρο, τὴν ἴδια ὥρα, ἡ προκλητικό-
τερη ἀνισότητα. Ὁ Λάζαρος πεινάει 
καὶ ὁ πλούσιος γλεντάει. Τὸ ἴδιο 
δράµα συνεχίζεται καὶ 
σήµερα. Στὸν ἴδιο χῶ-
ρο, τὴν ἴδια ὥρα, ἄλλοι 
ζοῦνε στοὺς οὐρανοξύ-
στες κι’ ἄλλοι σ ς τρῶ-
γλες. Ἄλλοι κυκλοφο-
ροῦν ἐποχούµενοι σὲ 
πολυτελέστατες κοῦρ-
σες καὶ ἄλλοι εἶναι ξυ-
πόλητοι ἢ µὲ τρύπια 
παπούτσια. Ἄλλοι εἶ-
ναι στὰ µεταξωτὰ ντυ-
µένοι καὶ ἄλλοι κουρε-
λιασµένοι. Ἄλλοι κατέ-
χουν δυὸ καὶ τρεῖς θέ-
σεις καὶ ἄλλοι δὲν µποροῦν νὰ κά-
νουν γι’ αὐτὲς οὔτε σκέψεις. Ἄλλοι 
µποροῦν νὰ µορφώνονται ἄνετα 
καὶ ἄλλοι νὰ µὴν ἔχουν οὔτε τὰ ἀ-
παραίτητα γιὰ τὴν ἀλφαβήτα. Ἄλ-
λοι εἶναι ἀφεντάδες καὶ πασάδες 
καὶ ἄλλοι παραµένουν δοῦλοι καὶ 
ραγιάδες. Καὶ τὸ δραµατικότερο 
ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ τραγικὴ ἐκµετάλ-
λευση ποὺ γίνεται γύρω ἀπὸ τὸ κοι-

νωνικὸ πρόβληµα. Συστήµατα κοι-
νωνικὰ καὶ πολιτικὰ θέλησαν νὰ 
λύσουν τὸ πρόβληµα αὐτὸ ἐπανα-
στατικά. Κατηγόρησαν µάλιστα τὸ 
Χριστιανισµὸ σὰν τὸ ὄπιο τῶν λα-
ῶν. Εἶπαν ὅτι ἀποκοιµίζει τὶς συνει-
δήσεις. Ὅτι προσφέρει τὶς µάζες ὡς 
τροφὴ στὸ στόµα τῶν ἐκµεταλλευ-
τῶν. Ὅτι ἐνδιαφέρεται µόνο γιὰ τὰ 

ἐπουράνια καὶ ὄχι γιὰ 
τὰ ἐπίγεια. Αὐτὰ ὅµως, 
εἶναι ψέµατα µεγάλα 
καὶ ἀδιάντροπα. Ἂν ὑ-
πάρχει ἕνα σύστηµα , 
ποὺ ἔδωσε στὸν κόσµο 
νέα πνοή, αὐτὸ εἶναι ὁ 
Χριστιανισµός. Ὁ ἀλη-
θινὸς Χριστιανισµὸς εἶ-
ναι ἡ δυναµικότερη ἐπα-
νάσταση πάνω στὴ Γῆ. 
Χωρὶς βία καὶ αἷµα, χω-
ρὶς δηµαγωγίες καὶ ψέ-
µατα ἀναµορφώνει τὶς 
συνειδήσεις γιὰ τὴ λύση 

τοῦ κοινω κοῦ προβλήµατος. ἱ ἐ-
ξαιρέσεις µ ρικῶν καπήλων τοῦ 
Χριστιανισµοῦ, ποὺ στ’ ὄνοµά του 
ἐκµεταλλεύτηκαν καὶ ἐκµεταλλεύο-
νται τὸν λαὸ γιὰ δικά του ἄνοµα κι’ 
ἀνήθικα συµφέροντα (µεταξὺ τῶν 
δώδεκα µαθητῶν ὁ ἕνας ἦταν ὁ Ἰού-
δας) δὲν µποροῦν νὰ χαλάσουν τὴν 
οὐσία τοῦ Χριστιανισµοῦ, ποὺ εἶναι 
…    (Συνέχεια στὴν 10

τὶ

νι Ο
ε  

η  σελίδα) 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

«Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προ-
τέρων γιὰ τὴν ἀγάπη σας. 
 Μὲ τὸ σύζυγό µου προσπα-
θούσαµε δυὸ σχεδὸν χρόνια νὰ τε-
κνοποιήσουµε, εἴχαµε κάνει ὅλες τὶς 
ἐξετάσεις καὶ δὲν ἔδειξαν καµία ἰδι-
αίτερη πάθηση, ὅµως στὴν τελευταία 
ἐξέταση ποὺ ἔκανα ἔδειξε ὅτι ἔχω 
ἕνα σοβαρὸ πρόβληµα στὴν µήτρα. 
Ὁ Γιατρός µου µὲ Λαπαροσκόπηση 
µοῦ ἀφαίρεσε τὶς µικρὲς κύστες (Μή-
νας Φεβρουάριος) καὶ µοῦ τόνισε 
ὅτι ἐὰν µέχρι τὸ Σεπτέµβριο δὲν ἔχω 
συλλάβει τότε θὰ ἔπρεπε µὲ χάπια 
γιὰ ἕνα χρόνο νὰ µοῦ κόψει τὴν ἔµ-
µηνο ρύση.  

Κάποια Κυριακὴ 
πῆγα στὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ 
καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ 
µοῦ χαρίσει ἕνα παιδί. Τὸ 
ἴδιο σχεδὸν βράδυ, εἶδα 
στὸν ὕπνο µου ἕνα ψηλὸ 
καλόγερο µέσα στὸ κῆπο 
τοῦ σπιτιοῦ µας νὰ κοιτάει 
ἐµένα καὶ τὸ σύζυγό µου, 
ἐγὼ τοῦ φώναζα «σὲ παρα-
καλῶ, χάρισέ µας ἕνα παι-
δί». Ἐκεῖνος γύρισε τὴν 
πλάτη, βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ στα-
θηκε σ’ ἕνα µικρὸ βουναλάκι, (ἴδιο 
ἀκριβῶς µὲ τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι, ἂν 
καὶ τότε δὲν τὸ ἤξερα ἀκόµα…) καὶ 
µᾶς ἔγνεψε νὰ πᾶµε κοντά του. Ὅ-
ταν ξύπνησα, πῆγα στὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Ἐφραὶµ νὰ τὸ εὐχαριστήσω, 
ἀλλὰ κατάλαβα ὅτι δὲν ἦταν ὁ Ἅ-
γιος Ἐφραὶµ ἐκεῖνος ποὺ µὲ εἶχε ἐπι-
σκεφτεῖ. Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἡµέρες ὁ πα-
τέρας µου χάρισε τὸ εἰκονάκι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
καὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸ 
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ἀπὸ 
τὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος καὶ τότε 

συνειδητοποίησα ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφα-
ὴλ ἦταν ὁ καλόγερος ποὺ ἦρθε στὸ 
ὄνειρό µου καὶ προσευχόµουν «Ἅγιε 
Ραφαὴλ χάρισέ µου ἕνα παιδί, µὴν 
ἐπιτρέψεις νὰ µοῦ σταµατήσουν τὸν 
κύκλο». Στὶς 12 Σεπτεµβρίου τὸ 
πρωί, ἀνοίγοντας τὰ µάτια µου, βλέ-
πω ἕνα ὁλοζώντανο µωρὸ ἀγγελάκι. 
Τὴν ἴδια µέρα κάνω τὸ τέστ ἐγκυµο-
σύνης καὶ ἦταν θετικό. Πρὶν τὸ κά-
νω ὅµως εἶπα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
ὅτι ἐὰν σήµερα τὸ τέστ βγεῖ θετικό, 
τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ πάρει 
τὸ ὄνοµά Σου. Τὴν ἴδια µέρα ποὺ τὸ 
ἔµαθα παρακάλεσα τὸν Ἅγιο νὰ µοῦ 
δείξει γιὰ ἀκόµη µία φορὰ ὅτι τὸ 

παιδὶ τὸ ἔστελνε ὁ Ἅγιος. 
Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ἐµφανί-
στηκε  ὁ  Ἅγιος  Ραφαὴλ  
στὸν ὕπνο µου, πάνω στὸ 
βουναλάκι, καὶ ἔτσι βεβαι-
ώθηκα γιὰ ἀκόµη µιὰ φο-
ρὰ ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ ἦταν 
δῶρο δικό Του. 

∆ιανύοντας τὸ πρῶ-
το µήνα ἐγκυµοσύνης µου 
συνάντησα µὲ τὸν πατέρα 
µου, ἕναν πιστὸ καὶ χαρι-

σµατικὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος µὲ τὸ 
ποὺ ἔµαθε τὸ χαρµόσυνο συµβὰν τῆς 
τεκνοποιήσεως, χωρὶς ἐµεῖς νὰ τοῦ 
ἀναφέρουµε ὅτι εἶναι δῶρο τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαήλ, µᾶς εἶπε ὅτι «τὸ παιδὶ 
αὐτὸ θὰ ὀνοµαστεῖ Ραφαήλ». Μετὰ 
ἀπὸ τρεῖς µῆνες µὲ τὸν πατέρα µου 
ἐπισκεφτήκαµε τὸ Μοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι. Ὅ-
ταν εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ στέ-
κει πάνω σ’ αὐτὸ τὸ ὕψωµα, ἦταν 
τότε ποὺ συνειδητοποίησα ὅτι ὁ 
χῶρος ἔµοιαζε µὲ τὸν τόπο ποὺ εἶδα 
στὸν ὕπνο µου, προσκύνησα καὶ 
παρακάλεσα νὰ µοῦ δείξει γιὰ ἀκό-
µη µία φορὰ τὸ µεγαλεῖο Του. Τὴν 
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ΞΥΠΝΗΣΕ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΗΣ  
 

Ἡ 19χρονη Καρίνα Μελχιὸρ 
ἐνεπλάκη σὲ αὐτοκινητιστικὸ ἀτύ-
χηµα καὶ νοσηλευόταν στὸ νοσοκο-
µείο Aarhus στὴ ∆ανία σὲ κωµατώ-
δη κατάσταση χωρὶς ἐνδείξεις ὅτι 
µπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνάνηψη. Μετὰ 
ἀπὸ τρεῖς ἡµέρες στὴν ἐντατική, οἱ 
γιατροὶ τὴ θεώρησαν ἐγκεφαλικὰ 
νεκρὴ καὶ ἀφοῦ µίλησαν στὴν οἰκο-
γένεια, τὴν ἀποσυνέδεσαν ἀπὸ τὰ 
µηχανήµατα, ξεκινώντας τὸ χειρουρ-
γεῖο γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων 
της. Ἦταν τότε ποὺ ἡ κοπέλα ἄνοι-
ξε τὰ µάτια της καὶ κούνησε τὰ πό-
δια της, σοκάροντας τοὺς γιατρούς 
… Ἀκολούθησε ἡ ἀνάνηψή της τὶς ἑ-
πόµενες ἡµέρες. Οἱ γονεῖς της ὡστό-
σο δὲν τὸ πῆραν τόσο ἐλαφρά. Ἔ-
καναν ἀγωγὴ κατὰ τοῦ νοσοκοµεί-
ου, διότι θεώρησαν ὅτι πολὺ κακῶς 
τοὺς ἔπεισαν οἱ γιατροὶ ὅτι τίποτε 
ἄλλο δὲν µπορεῖ νὰ γίνει, ἔτσι ὥστε 
νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανά της. «Αὐτοὶ 
οἱ κλέφτες µὲ τὰ ἄσπρα τὰ παρά-
τησαν πολὺ γρήγορα ἐπειδὴ χρει-
αζόντουσαν δωρητή», εἶπε στὴν 
Ekstra Bladet τῆς ∆ανίας ὁ πατέρας 
της. Στὴν ∆ανία ἑτοιµάστηκε καὶ 
ἕνα ντοκιµαντὲρ µὲ ὅσα πέρασε ἡ 
Καρίνα, µὲ τὸν τίτλο, «τὸ κορίτσι 
ποὺ δὲν πέθαινε», τὸ ὁποῖο αὔξησε 
ἀκόµη περισσότερο τὴν ἀρνητικὴ 
τάση γιὰ δωρεὲς ὀργάνων. Αὐτὴν 
τὴν περίοδο ἡ Καρίνα ἀναρρώνει 
καὶ µάλιστα µπορεῖ καὶ περπατάει, 
µιλάει καὶ ἱππεύει καὶ τὸ ἀγαπηµέ-
νο της ἄλογο! 

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δὲν εἶ-
ναι τὸ µόνο. Μία 56χρονη, ἡ  Gloria 
Cruz, ἡ ὁποία εἰσήχθη µετὰ ἀπὸ ἐ-
γκεφαλικὸ ἐπεισόδιο στὸ Royal Da-
rwin Hospital στὴ Βόρεια Ἐπικρά-
τεια τῆς Αὐστραλίας καὶ εἶχε χαρα-
κτηριστεῖ «ἐγκεφαλικὰ νεκρή» ἀνέ-

κτησε τὶς αἰσθήσεις της µετὰ ἀπὸ 
ἑβδοµάδες, χάρη στὶς ἀντιρρήσεις 
τοῦ συζύγου της στὶς συστάσεις τῶν 
γιατρῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ 
λειτουργοῦ καθὼς καὶ τοῦ «Συνήγο-
ρου τοῦ ἀσθενῆ», ποὺ πρότειναν νὰ 
τεθεῖ ἐκτὸς λειτουργίας ὁ ἀναπνευ-
στήρας της. 

Ἡ 55χρονη Παναγιώτα Ἀπο-
στολοπούλου, κάτοικος Σαλαµίνας, 
νοσηλευόταν σὲ κῶµα, στὴν ἐντατι-
κὴ µεγάλου νοσοκοµείου τῆς Ἀθή-
νας καὶ µερίδα γιατρῶν διέγνωσε… 
ἐγκεφαλικὸ θάνατο, πιέζοντας τοὺς 
συγγενεῖς της νὰ δωρίσουν τὰ ὄργα-
νά της. Τελικὰ ἀνένηψε! «Καθυστε-
ροῦσα νὰ συνέλθω καὶ βιάστηκαν 
νὰ µὲ … τελειώσουν» εἶπε ἀργότερα. 

Ὑπάρχει ὁλόκληρη σειρὰ ἀ-
πὸ παρόµοια περιστατικά, συµπερι-
λαµβανοµένης µιᾶς ἰδιαίτερα ἀνα-
τριχιαστικῆς περίπτωσης κατὰ τὴν 
ὁποία ἕνας νεαρὸς ἄνδρας ποὺ χα-
ρακτηρίστηκε «ἐγκεφαλικὰ νεκρός» 
ἄκουγε πραγµατικὰ τοὺς γιατροὺς 
νὰ συζητοῦν γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν 
ὀργάνων του. Λεπτὰ πρὶν ὁδηγηθεῖ 
στὸ χειρουργεῖο γιὰ νὰ ἀφαιρεθοῦν 
τὰ ὄργανά του, ξύπνησε. 

Ποιὸς ἰατρὸς µπορεῖ νὰ βά-
λει τὴν ὑπογραφή του ὅτι ὁ ἐγκεφα-
λικὰ νεκρὸς εἶναι καὶ πραγµατικὰ 
νεκρός; Αὐτὸ εἶναι ψευδὴς δήλωση! 
Ὑπάρχει νεκρὸς µὲ ζωντανὸ σῶµα; 
Ἀπὸ ἐπίσηµα χείλη ἰατροῦ µεταµο-
σχεύσεων ἔχει εἰπωθεῖ τὸ ἑξῆς: «Γιὰ 
νὰ ἔχουµε τὴ δυνατότητα νὰ χρησι-
µοποιήσουµε τὰ ὄργανα ἑνὸς δότη, 
πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τοῦ τὰ ἀφαι-
ρέσουµε ἐνῶ αὐτὸς εἶναι ἀκόµα ζω-
ντανός!!! Καὶ γιὰ νὰ εἴµαστε ἀπόλυ-
τα σίγουροι πὼς δὲν πρόκειται νὰ 
ξυπνήσει, ὁ ἀναισθησιολόγος τὸν 
ὑποβάλλει σὲ ὁλικὴ νάρκωση(!), µὲ  
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τροφῶν. ∆ιαφορετικὰ θὰ νηστέψει 
τὸ παιδί, ἀλλιῶς ὁ µεγάλος. ∆ιαφο-
ρετικὰ ὁ ἄρρωστος, ἀλλιῶς ὁ ὑγιής. 
Ἡ ἐσωτερική της ὄψη, ὅµως εἶναι 
πάντα ἡ ἴδια. Ὁ σκοπός της παρα-
µένει πάντοτε ἡ διαπαιδαγώγηση 
τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς. Ἡ κά-
θαρση ἀπὸ τὰ πάθη. Γι’ αὐτὸ καὶ 
δὲν βιοῦται ποτὲ ἡ νηστεία αὐτοτε-
λῶς. Εἶναι πάντοτε ἑνωµένη µὲ τὴν 
ταπείνωση, µὲ τὴν ἀγάπη, µὲ τὴν 
πίστη καὶ τὴν προσευχή. ∆ὲν µπο-
ρεῖς νὰ νηστεύεις καὶ νὰ τρῶς τὶς 
σάρκες τοῦ ἀδελφοῦ σου µὲ τὸ µί-
σος. ∆ὲν µπορεῖς νὰ νηστεύεις καὶ 
νὰ ρουφᾶς τὸ αἷµα τῶν ἐργατῶν σου 
µὲ τὶς ἀδικίες σου. ∆ὲν µπορεῖς νὰ 
νηστεύεις καὶ νὰ κουτσοµπολεύεις 
καὶ νὰ καταρρακώνεις ὑπολήψεις. 
Νηστεία – ταπείνωση – ἀγάπη – 
προσευχὴ πᾶνε µαζί. Ἀλλιῶς ἡ νη-
στεία καταντάει ὑποκρισία. Ἄς νη-
στεύσουµε λοιπόν ὄχι µόνο σωµατι-
κά, ἀλλὰ πνευµατικά, οὐσιαστικά. 
 

Η  Σ Ω Σ Τ Η  Λ Υ Σ Η  
(Σ ) 

… ν. 

ρπατοῦσε στοὺς 
δ

υνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα
 

ἀγάπη καὶ θυσία µέχρις ἐσχάτω
Ὁ ἄνθρωπος µετὰ τὴν πτώση του, 
ζεῖ ἐγωιστικά, ἀτοµιστικά, φίλαυτα. 
Μόνο ἂν ζήσει χριστιανικὰ θὰ ζήσει 
ἀλτρουιστικὰ. Ἔτσι θὰ λυθεῖ τὸ 
κοινωνικὸ πρόβληµα. Καµιὰ αἱµα-
τηρὴ ἐπανάσταση δὲν ἔλυσε κοινω-
νικὸ πρόβληµα. Ἀντίστροφα, τὸ πε-
ριέπλεξε. Τὸ πολλαπλασίασε. Ἡ µό-
νη ἐπανάσταση, ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς 
σώσει ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ εἶναι ἡ 
ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ φίλαυτου 
ἑαυτοῦ µας. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ΟΡΙ-
ΣΤΙΚΗ λύση ὅλων τῶν προβληµά-
των µας. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ βγεῖς 
ἀπὸ τὸ ἐγώ σου καὶ θὰ κοιτάξεις 
καὶ τὸν διπλανό σου, συνέβαλες ἀ-
ποτελεσµατικὰ στὴ λύση τοῦ κοινω-
νικοῦ προβλήµατος. 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  Α -ΧΡΙΣΤΟΙ  
 

Ὁ Χριστὸς σὰν πε
ρόµους, συνήθως τὸν περικύκλω-

ναν χιλιάδες κόσµου. Σὲ µιὰ τέτοια 
περίπτωση ὅλοι ἀπόρησαν, ὅταν εἶ-
πε ὁ Χριστὸς ὅτι κάποιος µὲ ἀκού-
µπησε. Μὰ δάσκαλε, τοῦ λέγει ὁ 
θαρρετὸς Πέτρος, σὲ στριµώχνει ἀ-
πὸ παντοῦ ὁ κόσµος κι’ ἐσὺ λὲς ὅτι 
κάποιος σὲ ἀκούµπησε. Καὶ ὅµως 
Πέτρο, κάποιος µὲ ἀκούµπησε. Ὄχι 
µὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ µὲ ἀκου-
µποῦν οἱ ἄλλοι. Τότε µία γυναίκα 
φοβισµένη ὁµολόγησε τὴν ἀλήθεια. 
Ἐγώ, Κύριε, σὲ ἀκούµπησα, γιὰ νὰ 
γίνω καλά. Αἱµορραγῶ χρόνια ὁλό-
κληρα κι’ ἐνῶ ἔχω τρέξει σὲ πολ-
λοὺς ἰατροὺς κανεὶς δὲν µὲ θεράπευ-
σε, µονάχα Ἐσύ. Πολλοὶ γυρίζουν 
γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν 
ὠφελοῦνται ὅλοι, γιατί δὲν τὸν πλη-
σιάζουν ὅλοι ὅπως ἡ αἱµορροοῦσα 
γυναίκα. ∆ὲν τὸν πλησιάζουν µὲ 
πίστη καὶ ταπείνωση. Ἄλλοι πλη-
σιάζουν τὸν Χριστὸ γιὰ τὰ ὑλικά 
τους συµφέροντα, ἐµπορικά, ἐπαγ-
γελµατικά, πολιτικὰ καὶ τὰ παρό-
µοια. Ἄλλοι τὸν πλησιάζουν ἀπὸ 
συνήθεια, ἐπειδὴ ἔτσι τοὺς εἶπαν οἱ 
γονεῖς τους καὶ οἱ δάσκαλοί τους. 
Καὶ ἄλλοι πλησιάζουν τὸν Χριστὸ 
µὲ βάθος, µὲ δύναµη, µὲ πίστη, µὲ 
συνείδηση τῆς σταυρικῆς πορείας 
τους. Οἱ τελευταῖοι εἶναι οἱ συνειδη-
τοὶ Χριστιανοὶ ποὺ παίρνουν τὴ 
δύναµη, δύναµη ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ 
πανάγιο Σῶµα καὶ Αἷµα τοῦ Χρι-
στοῦ. Οἱ ἄλλοι εἶναι οἱ Χριστέµπο-
ροι, οἱ ἄβουλοι, οἱ Χριστοκάπηλοι. 
Ὁ Χριστὸς δὲ θέλει πελάτες, οὔτε 
µπράβους, οὔτε ὑποκριτές. Θέλει 
αὐτοὺς ποὺ τοὺς κοστίζει ἡ πίστη 
τους. Θέλει ἀφοσιωµένους καὶ συ-
νειδητοὺς συνοδοιπόρους µαθητές. 
Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοί. 

ἴδια µέρα θὰ ἔκανα µιὰ ἐξέταση ποὺ 
θὰ ἔδειχνε τὸ φύλο τοῦ µωροῦ. Ἤ-
ξερα ὅτι σίγουρα θὰ ἦταν ἀγόρι γιὰ 
νὰ βγεῖ τὸ ὄνοµά Του. Ἔτσι καὶ 
ἔγινε. Σὲ ὅλη τη διάρκεια τῆς ἐγκυ-
µοσύνης, Τὸν παρακαλοῦσα νὰ µὲ 
ἀφήσει νὰ δουλέψω µέχρι καὶ τὴν 
τελευταία µέρα, ἂν γινόταν νὰ φύ-
γω ἀπὸ τὴ δουλειὰ καὶ νὰ πάω στὸ 
Μαιευτήριο καὶ ἔτσι ἀκριβῶς συνέ-
βη. ∆ούλεψα µέχρι τὶς πέντε τὸ ἀπό-
γευµα καὶ στὶς ἕντεκα πῆγα στὸ 
Μαιευτήριο. 
 Εἶχα δύσκολη γέννα. ∆εκαε-
πτὰ ὧρες χρειάστηκαν. Τὴν ὥρα 
τοῦ τοκετοῦ ὁ γιατρός µοῦ ἔφερε ἕ-
να φυλακτὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ποὺ 
τοῦ τὸ ἔδωσε ὁ πατέρας µου. Μόλις 
τελικὰ γέννησα, ὁ γιατρὸς εἶπε στὸν 
πατέρα µου ὅτι ἔχουµε τὴ χάρη τοῦ 
Ἁγίου Ραφαήλ, γι’ αὐτὸ γέννησα 
φυσιολογικὰ καὶ ὄχι µὲ καισαρική. 
Καὶ µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφα-
ὴλ θὰ δοθεῖ τὸ ὄνοµα τοῦ Ἁγίου καὶ 
θὰ βαπτισθεῖ εἰς τὸν Ἁγιασµένο Το-
πο Του εἰς τὸ Μοναστήρι Του στὸ 
Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα.» 
 

Β. Β. 
 

ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ἕνας γιατρὸς µπαίνει βιαστικὰ στὸ 
νοσοκοµεῖο ἀφοῦ τὸν κάλεσαν γιὰ 
µιὰ ἐπείγουσα χειρουργικὴ ἐπέµβα-
σι. Ἀπάντησε τὸ συντοµώτερο δυ-
νατό, ἄλλαξε ροῦχα καὶ πῆγε στὴν 
αἴθουσα τοῦ χειρουργείου. Πηγαί-
νοντας πρὸς τὸ χειρουργεῖο βρῆκε 
τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ ποὺ θὰ 
χειρουργοῦσε στὴν αἴθουσα ἀναµο-
νῆς. Ἐκεῖνος µόλις εἶδε τὸ γιατρὸ 
τοῦ φώναξε: - Γιατί ἔκανες τόση ὥ-
ρα νὰ ἔρθεις; ∆ὲν ξέρεις ὅτι ἡ ζωὴ 
τοῦ γιοῦ µου εἶναι σὲ κίνδυνο; ∆ὲν 
ἔχεις καµµιὰ αἴσθησι εὐθύνης; Ὁ 

γιατρὸς χαµογέλασε καὶ εἶπε: - Συ-
γνώµη, ποὺ δὲν ἤµουν στὸ νοσοκο-
µεῖο, ἀλλὰ ἦρθα ὅσο µποροῦσα πιὸ 
γρήγορα, ἀµέσως ὅταν µὲ κάλεσαν. 
Καὶ τώρα ἠρεµῆστε γιὰ νὰ κάνω 
καὶ ἐγὼ τὴ δουλειά µου. – Νὰ ἠρε-
µήσω; Ἂν ἦταν ὁ γυιός σας τώρα σ’ 
ἐκεῖνο τὸ δωµάτιο θὰ ἠρεµούσατε; 
Ἂν ὁ γυιός σας πέθαινε τώρα τί θὰ 
κάνατε; Εἶπε ὁ πατέρας ὀργισµένος. 
Ὁ γιατρὸς χαµογέλασε πάλι καὶ εἶ-
πε: - θὰ σᾶς ἔλεγα, ὅτι ἀπὸ τὴ σκόνη 
ἐρχόµαστε καὶ στὴ σκόνη καταλή-
γουµε. Εὐλογηµένο νὰ εἶναι τὸ ὄνο-
µα τοῦ Κυρίου. Προσευχηθεῖτε καὶ 
θὰ κάνουµε τὸ καλύτερο µὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ. – Νὰ δίνουµε συµ-
βουλές, ὅταν δὲν µᾶς ἀφορᾶ κάτι εἶ-
ναι εὔκολο… µουρµούρισε ὁ πατέ-
ρας. Τὸ χειρουργεῖο πῆρε κάποιες 
ὧρες. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ γιατρὸς 
βγῆκε χαρούµενος. – ∆όξα τῷ Θεῷ, 
ὁ γυιός σας σώθηκε. Καὶ χωρὶς νὰ 
περιµένει ἀπάντησι ἀπὸ τὸν πατέ-
ρα, συνέχισε νὰ περπατάη στὸ διά-
δροµο. – Ἂν ἔχετε κάποια ἐρώτησι, 
ρωτῆστε τὴ νοσοκόµα. – Γιατί εἶναι 
τόσο ἀλαζόνας ὁ γιατρός; ∆ὲν µπο-
ροῦσε νὰ περιµένει λίγα λεπτά, γιὰ 
νὰ τὸν ρωτήσω γιὰ τὴν κατάσταση 
τοῦ γυιοῦ µου; Ρώτησε τὴ νοσοκόµα 
λίγα λεπτὰ ἀφ’ ὅτου ἔφυγε ὁ για-
τρός. Ἡ νοσοκόµα ἀπάντησε µὲ δά-
κρυα στὰ µάτια – Ὁ γυιός του πέ-
θανε χτὲς σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυ-
στύχηµα. Ὅταν τὸν καλέσαµε γιὰ 
τὸν γυιό σας ἦταν στὴν κηδεία καὶ 
τώρα ποὺ σώθηκε ὁ γυιός σας ἔφυγε 
τρέχοντας γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ 
κηδεία. 
 

ΤΡΕΧΟΥΝ  ΣΤΑ  
ΣΚΟΠ ΙΑΝΑ  ΚΑΖ ΙΝΟ  

 

Τὰ 4.000.000 εὐρὼ τὸ µήνα «ἀγγί-
ζουν» οἱ ἀπώλειες στὴν οἰκονοµία 
τοῦ νοµοῦ Κιλκὶς ἀπὸ τὴ διαφυγὴ 
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ἐσόδων πρὸς τὶς ἀγορὲς καὶ τὰ κα-
ζίνο τῶν Σκοπῖων, σύµφωνα µὲ ἐκ-
τιµήσεις τοῦ Ἐπιµελητηρίου Κιλκίς. 
Ξεχωριστὴ ἀτραξιὸν ἀποτελοῦν τὰ 
καζίνο στὰ ὁποῖα ἐναποθέτουν τὶς 
ἐλπίδες τους γιὰ οἰκονοµικὴ ἀνά-
καµψη πολλοὶ κάτοικοι τοῦ Κιλκίς, 
ἐλπίζοντας ἡ τύχη νὰ τοὺς χαρίσει 
ἕνα καλύτερο µέλλον. Σύµφωνα µὲ 
στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζει στὸ ΑΠΕ 
– ΜΠΕ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπιµελητη-
ρίου Παῦλος Τονικίδης, 1.000 µὲ 
1.500 αὐτοκίνητα περνοῦν κάθε µε-
ρα τὰ σύνορα, ἐνῶ τὶς ἡµέρες ποὺ 
τὰ καζίνο κάνουν κάποια προσφο-
ρὰ γιὰ δωρεὰν διαµονή, δωρεὰν φα-
γητὸ ἢ µεγάλες κληρώσεις, ἡ καθη-
µερινὴ κίνηση φτάνει στὰ 6.500 αὐ-
τοκίνητα.  
 

ΤΟΥΣ  ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ   
Η  ΘΕΑ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  

 

 

Εἶναι ἀνεξίτηλα τὰ ὄντως δραµατι-
κὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 
στὴ µνήµη τῶν ἀµερικανῶν, ὅπου 
µουσουλµάνοι τροµοκράτες ἔριξαν 
τοὺς διδύµους πύργους στὴ Νέα Ὑ-
όρκη σκοτώνοντας περισσότερους 
ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες ἀθώους ἀνθρώ-
πους. Στὸ λεγόµενο «Σηµεῖο µηδέν» 
κάποιοι πιστοὶ ἔστησαν ἕνα µεγάλο 
χαλύβδινο Σταυρό, γιὰ νὰ θυµίζει 
τὴν τραγωδία. Ὅµως, τὸ ἱερὸ σύµ-
βολο δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς 
ἀθεϊστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταφύγει 

στὰ δικαστήρια γιὰ τὴν ἄµεση ἀπο-
µάκρυνσή του ἀπὸ τὸ χῶρο αὐτό. 
Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ αἰτία, ποὺ ζητοῦν 
τὴν ἀποµάκρυνσή του. «Μᾶς ἀρρω-
σταίνει ὁ σταυρὸς καὶ πρέπει νὰ ἀ-
φαιρεθεῖ» λένε στὴν ἀγωγὴ τοὺς οἱ 
ἄθεοι! Ἀκοῦστε καὶ τὶς «ἀρρώστει-
ες», ποὺ «παθαίνουν» ἀπὸ τὴ θέα 
τοῦ Σταυροῦ. «Οἱ ἐνάγοντες, καὶ ὁ 
καθένας ξεχωριστά, ὑποφέρουν, καὶ 
θὰ συνεχίσουν νὰ ὑποφέρουν τόσο 
σωµατικὰ ὅσο καὶ συναισθηµατικὰ 
ὑπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ Σταυροῦ». 
«πολλοὶ ἐνάγοντες ἔχουν ὑποστεῖ 
δυσπεψίες, συµπτώµατα κατάθλι-
ψης, πονοκεφάλους, ἄγχος, ψυχικὸ 
πόνο καὶ ἀγωνία». Πρῶτος ὁ διάβο-
λος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑποφέρει ἀφά-
νταστα ἀπὸ τὴ Θέα τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος «φρίττει καὶ τρέ-
µει τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναµιν». Χρει-
άζεται µεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ 
ἀθεϊσµὸς εἶναι µιὰ ἄλλη µορφὴ σα-
τανοπληξίας; Καὶ µία λεπτοµέρεια, 
ποὺ ἴσως ἔχει σηµασία. Αὐτὸς ποὺ 
πρωτοστατεῖ γιὰ τὴν ἀποµάκρυνση 
τοῦ Σταυροῦ, εἶναι ὁ ἀµερικανο-
εβραῖος David Silverman, ὁ ὁποῖος 
τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος 
τῶν ἀθέων ἀµερικανῶν! Τυχαῖο; ∆ὲ 
νοµίζουµε. 
 

ΟΧΙ ΥΠΟ  ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ   
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ  

ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ  ΤΕΜΕΝΟΥΣ 
 

Ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὁ πολιτικὸς 
κόσµος ἀδιαφόρησε εἰς τᾶς ἐκκλή-
σεις τὸ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐζήτει 
νὰ µὴ ἀνεγερθῆ Τέµενος εἰς τὸ Βο-
τανικὸν τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐνέκριναν 
οἱ πολιτικοὶ τὴν ἀνέγερσίν του µὲ 
τὴν ψῆφον τοὺς εἰς τὴν Βουλήν, εἰς 
τὴν Μόσχαν ἡ δηµοτικὴ ἀρχὴ ἀκύ-
ρωσε τὴν κατασκευὴ τεµένους καὶ 
ἰσλαµικοῦ κέντρου µετὰ τὶς ἀντι-
δράσεις τῶν κατοίκων τῆς Μόσχας. 

4 

του µία ἀφίσα, ὅπου παριστάνει ἕ-
να µαοϊκὸ κινέζο ἐπαναστάτη κοµ-
µουνιστή, ὁ ὁποῖος ποδοπατεῖ τὸν 
Ἐσταυρωµένο… («Ὀρθόδοξος Τύ-
πος», 10-8-12, σελὶς 2) 
 

Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ 
ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ 

 

Μετὰ ἀπὸ Ὀρθόδοξον κατήχησιν 
ἀρκετῶν ἑβδοµάδων ὁ πρωτότοκος 
υἱὸς τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Κένυας 
Ραϊλᾶ Ὀτίγκα Φιντὲλ Κάστρο ἐβα-
πτίσθη Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Εἰς 
τὸν βαπτισθέντα ἐδόθη τὸ ὄνοµα 
Μακάριος. Ὀλίγας ἡµέρας ἀργότε-
ρα εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Ναὸν τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς τὸ Ναϊρόµπι 
ἐτελέσθη τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ 
γάµου τοῦ Μακαρίου Κάστρο καὶ 
τῆς συζύγου του. 
 

Η  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΦΗΒΩΝ  
 

Ἐξέπληξαν φέτος οἱ ἔφηβοι Βουλευ-
τές. Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα 
τὰ θέµατα τοῦ στρατοῦ στὰ ὁποῖα 
οἱ νέοι ὄχι µόνο δὲν ὑπερασπίστη-
καν τὴν κατάργηση τῆς στρατιωτι-
κῆς θητείας ὅπως ὑποστηρίζει τὸ 
ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλα «προοδευτικά» 
κόµµατα, ἀλλὰ ἀντίθετα πρότειναν 
δηµοσίευση στὸ διαδίκτυο τῶν ὀνο-
µάτων τῶν ἀνυπότακτων, ἀλλὰ καὶ 
ὑποχρεωτικὴ θητεία γιὰ τὶς γυναῖ-
κες. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὸν ΣΥΡΙ-
ΖΑ ἐπικράτησε σκεπτικισµός, κα-
θὼς θεωροῦσαν ὅτι οἱ νέοι εἶναι 

«δικοί τους». Ἐπίσης, στὰ θέµατα 
τῆς παιδείας οἱ νέοι ζήτησαν ἀξιο-
λόγηση καὶ ἄρση τῆς µονιµότητας 
τῶν καθηγητῶν, προκειµένου ὅσοι 
κρίνονται ἀνεπαρκεῖς νὰ βλέπουν 
τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου. 
 

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
 

Ἡ νηστεία εἶναι πανάρχαιο θέµα. 
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ τῆς δηµιουρ-
γίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεὸς ἔθεσε τὴ 
νηστεία στοὺς πρωτόπλαστους, σὰν 
µέσο ἄσκησης τῶν πνευµατικῶν τους 
λειτουργιῶν. Ἡ ἀπαγόρευσις τρο-
φῆς ἀπὸ ἕνα δέντρο, ἦταν τὸ συγκε-
κριµένο σηµεῖο νηστείας τῶν πρωτο-
πλάστων. Ἡ παράβαση τῆς νηστείας 
ἐκείνης εἶχε τροµερὲς συνέπειες γιὰ 
τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὁ Προφήτης 
Ἠλίας καὶ ὁ Χριστὸς 40 ἡµέρες καὶ 
40 νύκτες ἐνήστευσαν. Γι’ αὐτό, τὸ 
θέµα τῆς νηστείας πῆρε οἰκουµενι-
κὲς διαστάσεις στὴν ἀνθρώπινη ἱ-
στορία. Ἐξετάσθηκε ἀπὸ πολλὲς 
πλευρές. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς φιλο-
σοφίας, τῆς ψυχολογίας, τῆς αἰσθη-
τικῆς, τῆς ὑγιεινῆς, ἀκόµη καὶ τῆς 
θρησκείας. Καµιὰ ὅµως, πλευρὰ ἀπὸ 
αὐτὲς δὲν µπόρεσε νὰ δώσει τὸ βα-
θύτερο νόηµα τῆς νηστείας. Τὸ νόη-
µα αὐτὸ τὸ ἔθεσε µόνο ὁ Χριστὸς 
στὸ Εὐαγγέλιό του. Καὶ τὸ ἀληθινὸ 
νόηµα τῆς νηστείας ξεπερνάει τὴν 
τυπικότητα καὶ τὴν ἐπιφάνεια καὶ 
φθάνει µέχρι τὰ ὀντολογικὰ βάθη 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ νηστεία γίνεται 
ἄσκηση µέσα στὸ σῶµα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γίνεται µέσο γιὰ σωµατικὴ καὶ 
ψυχικὴ διαπαιδαγώγηση. Ἡ νηστεία 
δὲν εἶναι ποτὲ σκοπὸς ἀλλὰ µέσο. 
Ἔχει, ὅµως, πάντοτε σκοποὺς ὑψη-
λούς, τὴ µεταµόρφωση καὶ τὴ θέωση 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ νηστεία ἔχει δυὸ 
ὄψεις. Τὴν ἐξωτερικὴ καὶ τὴν ἐσωτε-
ρική. Ἡ ἐξωτερικὴ ὄψη της σχετίζε-
ται µὲ τὰ εἴδη καὶ τὶς ποσότητες τῶν 
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πόψεις τοῦ γνωστοῦ βιβλίου τῆς Ἱ-
στορίας τῆς κ. Ρεπούση ποὺ εὐτυχῶς 
ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πο-
λιτεία, µὲ τὴν χρηµατοδοτηθεῖσα 
καὶ κατευθυνόµενη ἀπὸ τὸ ἵδρυµα 
τοῦ γνωστοῦ διατάκτη τοῦ διεθνοῦς 
Σιωνιστικοῦ καὶ Ἑβραϊκοῦ λόµπυ 
τῶν ΗΠΑ κ. Σόρος, τετράτοµη ἱστο-
ρία τῶν Βαλκανίων ποὺ συνέγρα-
ψαν Τοῦρκοι καὶ Κροάτες ἱστορικοὶ 
γιὰ νὰ ἀνασυνθέσουν καὶ νὰ ἐπανα-
διατυπώσουν ἀσφαλῶς ἐπὶ τὸ «ἀκρι-
βέστερον» καὶ τὴν ἱστορία τοῦ το-
που µας καὶ ποὺ κυκλοφορεῖται ἤδη 
ἀπὸ γνωστὲς ἐκδόσεις στὴ χώρα 
µας». Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς 
Σεραφείµ. 
Σηµείωσις: Τὰ κόµµατα τῆς Ἀριστε-
ρᾶς χρόνια προσπαθοῦν νὰ γκρεµί-
σουν ὅτι εἶναι Ἑλληνικὸ καὶ Ὀρθό-
δοξο µὲ τὴν παραπληροφόρηση καὶ 
τὴ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας µας. 
Καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία µας καὶ τὰ 
µοναστήρια µας τοὺς εἶναι ἐµπόδιο, 
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια σὰν λέοντες 
λυσσασµένοι ὁρµοῦν στὸ σῶµα τῆς 
Ἐκκλησίας νὰ τὸ κατασπαράξουν.  
 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ  
ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ 1821 

 

Ἀπίστευτο καὶ ὅµως ἀληθινό, οἱ 
Τοῦρκοι διεκδικοῦν τὰ κειµήλια 
τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐθνικῆς µας πα-
λιγγενεσίας τοῦ 1821. Αὐτὸ κατά-
γγέλει ἡ χήρα τοῦ τρισέγγονου Σπε-
τσιώτη ἀγωνιστὴ Χατζηγιάννη Με-
ξη κᾶ Χατζηγιάννη Μέξη Φάτια 
Ἰλόνα. Ἡ ἡλικιωµένη γυναίκα κατέ-
χει στὸ σπίτι της κειµήλια τῶν ἀγω-
νιστῶν τοῦ 1821 ἀνεκτίµητης ἀξίας, 
ὅπως τὸ καρυοφύλλι τοῦ Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, ὁ ὁπλισµὸς τοῦ πρω-
τοπαλίκαρου Ζαχαριά, τὰ προσω-
πικὰ ἀντικείµενα τοῦ Χατζηγιάννη 
Μέξη, ἔγγραφα κ.λ.π. Ἡ κ. Μέξη 
ἔχει ἀπευθυνθεῖ πολλὲς φορὲς στὶς 

κρατικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὴν ἀξιοποί-
ηση καὶ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη αὐτῶν 
τῶν ἐθνικῶν µας τιµαλφῶν, ἀλλὰ 
µέχρι τώρα δὲ βρῆκε καµίαν ἀντα-
πόκριση. Σὲ πρόσφατη δήλωσή της 
τόνισε: «Εἶµαι σχεδὸν 81 χρονῶν, 
πόσα χρόνια θὰ ζήσω γιὰ νὰ δια-
τηρῶ στὸ σπίτι µου τόσα σηµαντικὰ 
κειµήλια ἡρώων της Ἐπαναστάσε-
ως . ∆υστυχῶς, ὅπως φαίνεται , ἡ 
πολιτεία ἀδιαφορεῖ. ∆ὲν νοιάζεται 
στὸ ἐλάχιστο νὰ ἀξιοποιήσει τὴν 
µεγάλη ἱστορική µας κληρονοµιά. 
Τοὺς καλέσαµε νὰ ἔρθουν στὸ σπίτι 
καὶ νὰ δοῦν ὄλο τὸν πολύτιµο θη-
σαυρό, ἀλλὰ ἀκόµη περιµένουµε». 
Ἀλλὰ µπορεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ 
ἀδιαφόρησε, ἐνδιαφέρθηκε ὅµως τὸ 
... τουρκικὸ κράτος, νὰ «προστατέ-
ψει» αὐτὰ τὰ κειµήλια! Ἀνώτερος 
ὑπάλληλος τῆς τουρκικῆς πρεσβείας 
στὴν Ἀθήνα ἐπισκέφτηκε τὴν κὰ 
Μέξη καὶ τῆς ζήτησε τὰ κειµήλια νὰ 
ἐµπλουτίσουν τὸ µουσεῖο ἱστορίας 
τοῦ πανεπιστηµίου Κωνσταντινου-
πόλεως! Τί σχόλιο νὰ κάνουµε γιὰ 
αὐτὴ τὴν εἴδηση; Τὸ λιγότερο ποὺ 
ἔχουµε νὰ ποῦµε: Αἶσχος καὶ ντρο-
πή µας, διότι ἀποδειχτήκαµε ἀνάξι-
οι ἀπόγονοι τῶν ἡρώων, πού µας ἀ-
πελευθέρωσαν. Οὔτε τὰ ἱερὰ τιµαλ-
φῆ τοῦ Ἔθνους µας δὲν εἴµαστε 
ἄξιοι νὰ διατηρήσουµε. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  
 

Πληροφορούµαστε πὼς τὸ κόµµα 
τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως 
«ΣΥΡΙΖΑ» ἀφ’ ὅτου τοῦ παραχω-
ρήθηκαν γιὰ χρήση οἱ σχετικοὶ χῶ-
ροι στὸ Κοινοβούλιο ἔδωσε ἐντολὴ 
στοὺς ἁρµόδιους ὑπαλλήλους νὰ 
ἀποκαθηλώσουν ὁποιοδήποτε θρη-
σκευτικὸ σύµβολο ὑπῆρχε ἐκεῖ, εἰ-
κόνες, σταυρούς, ἀφίσες. Ἕνας µά-
λιστα ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόµ-
µατος αὐτοῦ ἀνάρτησε στὸ γραφεῖο  
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Τ Ι  ΒΑΘΜΟ  ΜΑΣΩΝΟΣ  Ε Ι ΣΘΕ  κ .  ΥΠΟΥΡΓΕ ;  
 

Στὶς 10 Σεπτεµβρίου, ὁ Ἠλίας Κασι-
διάρης ἦταν φιλοξενούµενος µὲ τὸν 
Ἄδωνι Γεωργιάδη καὶ τὸν Γιῶργο 
Βαρεµένο στὴν ἐκποµπὴ τῶν Εὕας 
Ἀντωνοπούλου καὶ Κῶν/νοῦ Μπογ-
δάνου στὴν τηλεόραση τοῦ «Σκάι». 
Τὸ θέµα ἦταν ἡ κόντρα Χρυσῆς Αὐ-
γῆς – Νίκου ∆ένδια, Ὑπουργοῦ Ἀ-
σφάλειας τοῦ Πολίτου, γιὰ τὸ παρε-
µπόριο τῶν Λαθροµεταναστῶν. Ξα-
φνικά, ὁ κ. Κασιδιάρης λέει ἐπὶ λέ-
ξει «Ὁ κ. ∆ένδιας εἶναι δικηγόρος 
τῶν Ρότσιλτ, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος 
τῶν Ἑβραίων στὴν Ἑλλάδα, εἶναι 
Τέκτων Ὑψηλοῦ Βαθµοῦ καὶ αὐτὴ 
ἡ Μασωνία του…». Ὁ κ. Κασιδιάρης 
δὲν πρόλαβε νὰ ὁλοκληρώσει, διότι 
ἡ τροµοκρατηµένη οἰκοδέσποινα Εὕ-
α Ἀντωνοπούλου τὸν διέκοψε γιὰ 
νὰ πάει σὲ «διάλειµµα». Ψάξαµε τὸ 
θέµα καὶ ἰδοὺ τί ἀνακαλύψαµε: Ὁ 
ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, 
κ. Νίκος ∆ένδιας, εἶναι ὄντως ὑψη-
λόβαθµος Μασῶνος, δὲν τὸ ὁµολο-
γεῖ εὐθέως, ἀλλὰ καὶ δὲν τὸ κρύβει. 
Στὸ Βιογραφικὸ του ποὺ ἔχει συ-
ντάξει ὁ ἴδιος στὴν ἰστοσελίδα του 
ἀποκαλύπτει ὅτι ἀπὸ τὸ Μάρτιο 
τοῦ 2008 µέχρι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
2009 ἦταν Πρόεδρος τοῦ Παραρτή-
µατος τῆς Ἑλληνικῆς «Ἀντικαρκινι-
κῆς Ἑταιρείας» στὴν Κέρκυρα. Ὡς 
γνωστόν, ἡ «Ἀντικαρκινικὴ Ἑται-
ρεία» µασωνοκρατεῖται καὶ ὅλα της 
τὰ στελέχη εἶναι διακεκριµένοι τέ-
κτονες (Μασόνοι). Ἐπίσης, ὁ κ. ∆εν-
διας δηλώνει στὸ Βιογραφικό του 
πὼς εἶναι µέλος τῆς Φιλαρµονικῆς 
Ἑταιρείας Κερκύρας ποὺ στὶς 11 
Μαρτίου 2012 διοργάνωσε ΜΕΣΑ 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου ἐκ-
δήλωση γιὰ τὰ 231 χρόνια τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Τεκτονισµοῦ ποὺ πρωτοϊ-
δρύθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1781 µὲ 

τὴν ἵδρυση τῆς Στοᾶς BeneFicenza 
(Ἀγαθοεργία) ἀπὸ τὴν Μεγάλη Μη-
τρικὴ Στοὰ τῆς Βερόνας-Πάντοβα. 
ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΙΑ: 
Ὑπουργὲ τί βαθµὸ Μασῶνος εἶσθε; 
Καὶ συνεχίζει ἡ ἐφηµερίδα! Ὁ Ὑ-
πουργὸς κ. Νίκος ∆ένδιας στὶς 3 καὶ 
4 Σεπτεµβρίου 2012 ταξίδεψε στὸ Ἰ-
σραὴλ γιὰ νὰ πάρει τεχνογνωσία ἀ-
πὸ τοὺς Ἑβραίους στὴν ἀντιµετώπι-
ση τοῦ Ἐγκλήµατος στὴν Ἑλλάδα. 
Μόνο οἱ Πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ Ἀρ-
χηγοὶ Κρατῶν ὑποχρεοῦνται νὰ προ-
σκυνήσουν στὸ Μουσεῖο τοῦ Ἑβραϊ-
κοῦ Ὁλοκαυτώµατος, ὅταν ἐπισκέ-
πτονται τὸ Ἰσραήλ. Ὁ κ. Νίκος ∆εν-
διας τὸ ζήτησε µόνος του καὶ τὸ 
πρωὶ τῆς Τρίτης 3 Σεπτεµβρίου κα-
τέθεσε στεφάνι στὸ ἐν λόγῳ Μνη-
µεῖο φορώντας τὸ Ἑβραϊκὸ Σκου-
φάκι (σ.σ. τὸ ὁποῖο παρεπιπτώντως 
ἔχει θρησκευτικὴ σηµασία). Ὁ ἀντα-
ποκριτὴς τῆς ΝΕΤ στὸ Ἰσραὴλ Πά-
νος Χαρίτος περιέβαλε τὴ σκηνὴ 
στὸ ρεπορτὰζ ποὺ ἔστειλε καὶ ἡ εἰ-
κόνα τοῦ ∆ένδια νὰ καταθέτει στε-
φάνι, µεταδόθηκε σὲ ἕνα µόνο ∆ελ-
τίο Εἰδήσεων, γιατί µετὰ τὸ ἐξαφά-
νισαν ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση. 
Σηµειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος ὁ κ. ∆ένδιας, 
ἐνῶ ἀναφέρει στὴν ἰστοσελίδα του 
γιὰ τὸ ταξίδι στὸ Ἰσραήλ, δὲν λέει 
λέξη γιὰ τὸ προσκύνηµά του στὸ 
Μνηµεῖο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώ-
µατος. Οἱ πληροφορίες τῆς Ἐφηµε-
ρίδας λένε πὼς τοῦ ἄσκησαν «βέτο» 
οἱ στενοὶ συνεργάτες τοῦ κ. Ἀντώνη 
Σαµαρά. (Ἐφηµ. Στόχος, 13/9/12, 
σελ.16) 
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  Σ Ο ∆ Ο Μ Α  Κ Α Ι  Γ Ο Μ Ο Ρ Ρ Α  
 

Τοῦ Σέβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος 
Ἱερεµία 

«Εἶµαι καὶ ἐγώ, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς, οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Μοναχοὶ καὶ 
ὅπως ὅλοι οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ τῆς πατρίδος µας, εἶµαι λέ-
γω, κατάπικρος καὶ ἐγὼ γιὰ τὴν 
προβολὴ τοῦ Βλασφήµου καὶ αἰσ-
χροῦ ἔργου Corpus Christi. Καθένας 
βέβαια ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ νοµίζει 
καὶ νὰ ἐκφράζεται ὅπως θέλει, δὲν 
πρέπει ὅµως νὰ ἐπιτρέπουµε σὲ κα-
νένα νὰ προσβάλλει δηµόσια καὶ 
προγραµµατισµένα τὴν πίστη µας. 
Ἀσφαλῶς, µία τέτοια προσβολὴ τῆς 
ἀµωµήτου πίστεώς µας ἔπρεπε νὰ 
δηµιουργήσει τὴν ἀγανάκτηση καὶ 
τὴν διαµαρτυρία ὅλων µας, ὅπως 
καὶ τὴν ἐξέφρασαν οἱ γενναῖοι ἐκεῖ-
νοι χριστιανοὶ καὶ ὁµολογητές, οἱ ὁ-
ποῖοι, µὲ κίνδυνο νὰ κακοπάθουν, 
διαµαρτυρήθηκαν γιὰ τὴν προβολὴ 
τοῦ ἀσεβεστάτου καὶ βλασφήµου 
αὐτοῦ ἔργου. Εὖγε σ’ αὐτοὺς τοὺς 
διαµαρτυρηθέντας χριστιανούς. Ἡ 
διαµαρτυρία τους θὰ γραφεῖ στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ θὰ λά-
βουν γιὰ τὴν ὁµολογία τους αὐτὴ – 
νὰ εἶναι βέβαιοι γι’ αὐτὸ – χρυσὸ 
στεφάνι στὴν Βασιλεία τοῦ Χρι-
στοῦ τὴν ἐπουράνιο. Οἱ διαµαρτυ-
ρηθέντες αὐτοὶ χριστιανοὶ εἶναι σ’ 
ὅλη τὴν Ἐκκλησία γενικὰ µία γλυ-
κειὰ παρηγοριὰ ὅτι καὶ σήµερα, πα-
ρὰ τὴν πλεονάζουσα ἁµαρτία, παρὰ 
τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς καιροὺς ποὺ 
ζοῦµε, δὲν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστὲς 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἕτοιµοι 
καὶ µέχρι πεζοδροµίων καὶ µέχρι αἵ-
µατος καὶ φυλακίσεων νὰ ἐκφρά-
σουν τὴν ἀγάπη τους στὸν Χριστό, 
ποὺ ξανασταυρώνεται… Εὖγε λοι-
πὸν καὶ δόξα καὶ τιµὴ καὶ ἔπαινοι 
λαµπροὶ στὸν διαµαρτυρηθέντα µὲ 

δυναµισµὸ εὐσεβῆ λαὸ κατὰ τοῦ 
αἰσχροῦ αὐτοῦ ἔργου, ποὺ ὑβρίζει 
χυδαιότατα τὸ πανάγιο Πρόσωπο 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι τὰ πιστὰ τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τὴν 7 P

η
P Ἰουνίου τοῦ 2012 µὲ ἀνακοί-

νωσή της προέτρεψε τοὺς χριστια-
νοὺς νὰ ἀποδοκιµάσουν τὸ ἔργο. Σ’ 
αὐτὴ τὴν προτροπὴ τῆς Μάνας Ἐκ-
κλησίας οἱ πολλοὶ ἀδιαφόρησαν, 
ἀλλὰ οἱ διαµαρτυρηθέντες ὑπήκου-
σαν καὶ ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι Χρι-
στιανοί. Οἱ διαµαρτυρηθέντες αὐτοί, 
νεώτεροι ὁµολογητὲς τῆς πίστεως, ἐ-
µπνεύστηκαν γιὰ τὴν Ἁγία αὐτὴ καὶ 
συνετὴ πράξη τους ἀπὸ τὰ ἱερά µας 
Συναξάρια… Τοὺς λέγουµε δὲ νὰ 
µὴν ἐπηρεάζωνται καθόλου ἀπὸ ἄλ-
λους λόγους, κληρικῶν ἢ λαϊκῶν, 
ποὺ θέλουν νὰ παραλύσουν τὸ ἀγω-
νιστικό τους φρόνηµα µὲ τὰ πλαδα-
ρὰ τοὺς κηρύγµατα καὶ µὲ λόγια ξέ-
να πρὸς τὰ ἱερά µας Συναξάρια καὶ 
τοὺς λόγους τῶν Πατέρων µας. Ἀ-
λήθεια, τί θὰ ἔλεγαν αὐτοὶ στὸ λόγο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
µου, ὁ ὁποῖος συµβουλεύει τοὺς ἀ-
κροατὲς του νὰ ραπίζουν ἀκόµη τὸν 
ἐπίµονο Βλάσφηµο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Καὶ λέγει στὴν συνέχεια ὁ Ἅ-
γιος Πατέρας, ὅταν οἱ ἀρχὲς τοὺς 
καλέσουν σὲ ἀπολογία, νὰ ποῦν 
παρρησίᾳ «Ναί, τὸν ἐρράπισα, διό-
τι ἐβλασφήµισε τὸν Βασιλέα τῶν Ἀ-
γγέλων». Καὶ τί θὰ ποῦν πάλι αὐτοὶ 
οἱ τῶν πλαδαρῶν κηρυγµάτων γιὰ 
τὸ ράπισµα ποὺ ἔδωσε ὁ Ἅγιος Νι-
κόλαος στὸν βλάσφηµο Ἄρειο; Ἢ 
µήπως ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος καὶ ἡ 
Ἐκκλησία ὅλη δὲν ἔπρεπε νὰ διαµα-
ρτυρηθεῖ γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρείου 
καὶ νὰ τὴν καταδικάσει, γιατί ἔτσι 
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τὴν διαφήµιζε περισσότερο; Πρέπει 
νὰ ἀγωνιζόµαστε γιὰ τὴν πίστη µας, 
ἀδελφοί, καὶ νὰ διαµαρτυρόµαστε 
γι’ αὐτήν, ὅταν τὴν βλέποµε νὰ προ-
σβάλλεται. Τέτοιο παράδειγµα καὶ 
τέτοια διδαχή µας ἔδωσαν οἱ Ἅγιοι 
Πατέρες µας. Πολὺ καλῶς ἐπράξατε. 
Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐλεύθερη πατρίδα 
θὰ εἴχαµε, ἂν ἐπικρατοῦσαν τὰ τοι-
αῦτα κηρύγµατα, τὰ χωρὶς ἀγωνι-
στικὸ φρόνηµα. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 
’21 ἦταν µία τρέλλα. Πολὺ καλῶς 
ἐπράξατε καὶ νὰ τὸ ξανακάνετε. Ὁ 
µακαριστὸς Γέροντας πατὴρ Αὐγου-
στίνος σὲ ἕνα κήρυγµα περὶ βλα-
σφηµίας τῶν Θείων εἶπε: «Ὥστε λοι-
πόν, µεγάλοι οἱ ἄρχοντές µας, µεγά-
λα τὰ ἀνθρωπάριά µας, µικρὸς ὁ 
Χριστός µας, ὅταν ὑβρίζεται κανεὶς 
δὲν διαµαρτύρεται». (Romfea.gr, 16-
10-2012) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΕΙΝΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΙΝΑΙ∆ΟΣ 

 

Ἀπὸ τὴν 1 P

η
P Αὐγούστου ἡ «Ὁµοφυ-

λοφιλικὴ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλ-
λάδος» (Ο.Λ.Κ.Ε.) σὲ συνεργασία µὲ 
τὴν Γενικὴ Γραµµατεία Νέας Γενιᾶς, 
ἔθεσε σὲ λειτουργία τὴν νέα τηλε-
φωνικὴ γραµµὴ ὑποστήριξης 1528 
γιὰ γκέι λεσβίες (δηλαδὴ ἀνωµά-
λους). Τὸ ὅλο ἐγχείρηµα στοίχησε 
µόνο … 20.000 εὐρὼ στὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας. Τὸ πρόγραµµα ἀπευθύνε-
ται ἐπίσης καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν 
κιναίδων καὶ λεσβιῶν, ἀλλὰ καὶ 
στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βα-
θµίδων προκειµένου νὰ καταπολε-
µηθοῦν οἱ διακρίσεις λόγω σεξουα-
λικῆς «διαφορετικότητας». Σὲ ἁπλὰ 
Ἑλληνικά, ἂν οἱ γονεῖς σου δὲν σοῦ 
ἐπιτρέπουν τὴν ἀνωµαλία σου, θὰ 
παίρνεις τὸ 1528 καὶ θὰ τοὺς κατά-
γγέλεις γιὰ Σεξουαλικὸ Ρατσισµό. 
Ὀρθῶς ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἔγρα-
ψε ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ξο-

δεύει λεφτὰ γιὰ νὰ µυηθοῦν τὰ Ἑλ-
ληνόπουλα στὴν Ἀνωµαλία… Τὸ 
κεντρικὸ σύνθηµα τοῦ προγράµµα-
τος τῆς «Γραµµατείας Νέας Γενιᾶς» 
µὲ τὸ 1528 εἶναι «Ζοῦµε ὅπως ἐσύ» 
καὶ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὰ Ἑλλη-
νόπουλα ὅτι ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι 
κάτι τὸ φυσικό.  
 

ΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΗΚΕ  Ο  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Ἡ Νέα φαεινὴ ἰδέα τῆς κᾶς Μαρίας 
Ρεπούση σχετικὰ µὲ τὸν σχολικὸ 
ἐκκλησιασµὸ ἦταν ἀναµενόµενο νὰ 
προκαλέσει τὴν ἀντίδρασιν Ἱεραρ-
χῶν µας. Τὴν κατάλληλη ἀπάντηση 
στὴν κ. Μαρία Ρεπούση δίνει ὁ Μη-
τροπολίτης Πειραιῶς: «Ἡ ἐντιµότα-
τη κυρία Μαρία Ρεπούση, Βουλευ-
τὴς τῆς ∆ΗΜΑΡ στὴν Α΄ Περιφέρεια 
Πειραιῶς ἐκπροσωποῦσα 1.629 ψη-
φοφόρους ἐπὶ συνόλου 120.000 τοῦ 
ἐκλογικοῦ σώµατος ὑπέβαλε πρότα-
ση στὸ κοινοβούλιο γιὰ τὴν κατάρ-
γηση τοῦ ἐκκλησιασµοῦ τῶν µαθη-
τῶν. Ἀπὸ τὴν πρόταση τῆς κ. Βου-
λευτοὺ προκύπτουν τὰ ἀκόλουθα. 
1) Ἡ ἐντιµότατη κ. Ρεπούση ἀγνοῆ 
ὅτι Νόµος τοῦ Κράτους δὲν ἔχει 
ἰσχὺ καταργήσεως τοῦ Συντάγµα-
τος, τὸ ὁποῖο προβλέπει στὸ Ἄρθρο 
16 ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ 
ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει 
σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευµατικὴ ἐπαγ-
γελµατικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν 
Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς 
καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ 
διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑ-
πεύθυνους πολίτες». Καὶ ὅπως προ-
βλέπει ἡ νοµολογία τοῦ ΣτΕ µὲ δύο 
ἀποφάσεις της, ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνειδήσεως συνάπτεται 
ἀρρήκτως µετὰ τῆς ἐπικρατούσης ἐν 
Ἑλλάδι θρησκευτικῆς παραδοχῆς 
τοῦ Ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγµατος.  
2) Πὼς συµπίπτουν οἱ ἱστορικὲς ἀ-
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  Σ Ο ∆ Ο Μ Α  Κ Α Ι  Γ Ο Μ Ο Ρ Ρ Α  
 

Τοῦ Σέβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος 
Ἱερεµία 

«Εἶµαι καὶ ἐγώ, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς, οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Μοναχοὶ καὶ 
ὅπως ὅλοι οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ τῆς πατρίδος µας, εἶµαι λέ-
γω, κατάπικρος καὶ ἐγὼ γιὰ τὴν 
προβολὴ τοῦ Βλασφήµου καὶ αἰσ-
χροῦ ἔργου Corpus Christi. Καθένας 
βέβαια ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ νοµίζει 
καὶ νὰ ἐκφράζεται ὅπως θέλει, δὲν 
πρέπει ὅµως νὰ ἐπιτρέπουµε σὲ κα-
νένα νὰ προσβάλλει δηµόσια καὶ 
προγραµµατισµένα τὴν πίστη µας. 
Ἀσφαλῶς, µία τέτοια προσβολὴ τῆς 
ἀµωµήτου πίστεώς µας ἔπρεπε νὰ 
δηµιουργήσει τὴν ἀγανάκτηση καὶ 
τὴν διαµαρτυρία ὅλων µας, ὅπως 
καὶ τὴν ἐξέφρασαν οἱ γενναῖοι ἐκεῖ-
νοι χριστιανοὶ καὶ ὁµολογητές, οἱ ὁ-
ποῖοι, µὲ κίνδυνο νὰ κακοπάθουν, 
διαµαρτυρήθηκαν γιὰ τὴν προβολὴ 
τοῦ ἀσεβεστάτου καὶ βλασφήµου 
αὐτοῦ ἔργου. Εὖγε σ’ αὐτοὺς τοὺς 
διαµαρτυρηθέντας χριστιανούς. Ἡ 
διαµαρτυρία τους θὰ γραφεῖ στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ θὰ λά-
βουν γιὰ τὴν ὁµολογία τους αὐτὴ – 
νὰ εἶναι βέβαιοι γι’ αὐτὸ – χρυσὸ 
στεφάνι στὴν Βασιλεία τοῦ Χρι-
στοῦ τὴν ἐπουράνιο. Οἱ διαµαρτυ-
ρηθέντες αὐτοὶ χριστιανοὶ εἶναι σ’ 
ὅλη τὴν Ἐκκλησία γενικὰ µία γλυ-
κειὰ παρηγοριὰ ὅτι καὶ σήµερα, πα-
ρὰ τὴν πλεονάζουσα ἁµαρτία, παρὰ 
τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς καιροὺς ποὺ 
ζοῦµε, δὲν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστὲς 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἕτοιµοι 
καὶ µέχρι πεζοδροµίων καὶ µέχρι αἵ-
µατος καὶ φυλακίσεων νὰ ἐκφρά-
σουν τὴν ἀγάπη τους στὸν Χριστό, 
ποὺ ξανασταυρώνεται… Εὖγε λοι-
πὸν καὶ δόξα καὶ τιµὴ καὶ ἔπαινοι 
λαµπροὶ στὸν διαµαρτυρηθέντα µὲ 

δυναµισµὸ εὐσεβῆ λαὸ κατὰ τοῦ 
αἰσχροῦ αὐτοῦ ἔργου, ποὺ ὑβρίζει 
χυδαιότατα τὸ πανάγιο Πρόσωπο 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι τὰ πιστὰ τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τὴν 7 P

η
P Ἰουνίου τοῦ 2012 µὲ ἀνακοί-

νωσή της προέτρεψε τοὺς χριστια-
νοὺς νὰ ἀποδοκιµάσουν τὸ ἔργο. Σ’ 
αὐτὴ τὴν προτροπὴ τῆς Μάνας Ἐκ-
κλησίας οἱ πολλοὶ ἀδιαφόρησαν, 
ἀλλὰ οἱ διαµαρτυρηθέντες ὑπήκου-
σαν καὶ ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι Χρι-
στιανοί. Οἱ διαµαρτυρηθέντες αὐτοί, 
νεώτεροι ὁµολογητὲς τῆς πίστεως, ἐ-
µπνεύστηκαν γιὰ τὴν Ἁγία αὐτὴ καὶ 
συνετὴ πράξη τους ἀπὸ τὰ ἱερά µας 
Συναξάρια… Τοὺς λέγουµε δὲ νὰ 
µὴν ἐπηρεάζωνται καθόλου ἀπὸ ἄλ-
λους λόγους, κληρικῶν ἢ λαϊκῶν, 
ποὺ θέλουν νὰ παραλύσουν τὸ ἀγω-
νιστικό τους φρόνηµα µὲ τὰ πλαδα-
ρὰ τοὺς κηρύγµατα καὶ µὲ λόγια ξέ-
να πρὸς τὰ ἱερά µας Συναξάρια καὶ 
τοὺς λόγους τῶν Πατέρων µας. Ἀ-
λήθεια, τί θὰ ἔλεγαν αὐτοὶ στὸ λόγο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
µου, ὁ ὁποῖος συµβουλεύει τοὺς ἀ-
κροατὲς του νὰ ραπίζουν ἀκόµη τὸν 
ἐπίµονο Βλάσφηµο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Καὶ λέγει στὴν συνέχεια ὁ Ἅ-
γιος Πατέρας, ὅταν οἱ ἀρχὲς τοὺς 
καλέσουν σὲ ἀπολογία, νὰ ποῦν 
παρρησίᾳ «Ναί, τὸν ἐρράπισα, διό-
τι ἐβλασφήµισε τὸν Βασιλέα τῶν Ἀ-
γγέλων». Καὶ τί θὰ ποῦν πάλι αὐτοὶ 
οἱ τῶν πλαδαρῶν κηρυγµάτων γιὰ 
τὸ ράπισµα ποὺ ἔδωσε ὁ Ἅγιος Νι-
κόλαος στὸν βλάσφηµο Ἄρειο; Ἢ 
µήπως ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος καὶ ἡ 
Ἐκκλησία ὅλη δὲν ἔπρεπε νὰ διαµα-
ρτυρηθεῖ γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρείου 
καὶ νὰ τὴν καταδικάσει, γιατί ἔτσι 
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τὴν διαφήµιζε περισσότερο; Πρέπει 
νὰ ἀγωνιζόµαστε γιὰ τὴν πίστη µας, 
ἀδελφοί, καὶ νὰ διαµαρτυρόµαστε 
γι’ αὐτήν, ὅταν τὴν βλέποµε νὰ προ-
σβάλλεται. Τέτοιο παράδειγµα καὶ 
τέτοια διδαχή µας ἔδωσαν οἱ Ἅγιοι 
Πατέρες µας. Πολὺ καλῶς ἐπράξατε. 
Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐλεύθερη πατρίδα 
θὰ εἴχαµε, ἂν ἐπικρατοῦσαν τὰ τοι-
αῦτα κηρύγµατα, τὰ χωρὶς ἀγωνι-
στικὸ φρόνηµα. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 
’21 ἦταν µία τρέλλα. Πολὺ καλῶς 
ἐπράξατε καὶ νὰ τὸ ξανακάνετε. Ὁ 
µακαριστὸς Γέροντας πατὴρ Αὐγου-
στίνος σὲ ἕνα κήρυγµα περὶ βλα-
σφηµίας τῶν Θείων εἶπε: «Ὥστε λοι-
πόν, µεγάλοι οἱ ἄρχοντές µας, µεγά-
λα τὰ ἀνθρωπάριά µας, µικρὸς ὁ 
Χριστός µας, ὅταν ὑβρίζεται κανεὶς 
δὲν διαµαρτύρεται». (Romfea.gr, 16-
10-2012) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΕΙΝΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΙΝΑΙ∆ΟΣ 

 

Ἀπὸ τὴν 1 P

η
P Αὐγούστου ἡ «Ὁµοφυ-

λοφιλικὴ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλ-
λάδος» (Ο.Λ.Κ.Ε.) σὲ συνεργασία µὲ 
τὴν Γενικὴ Γραµµατεία Νέας Γενιᾶς, 
ἔθεσε σὲ λειτουργία τὴν νέα τηλε-
φωνικὴ γραµµὴ ὑποστήριξης 1528 
γιὰ γκέι λεσβίες (δηλαδὴ ἀνωµά-
λους). Τὸ ὅλο ἐγχείρηµα στοίχησε 
µόνο … 20.000 εὐρὼ στὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας. Τὸ πρόγραµµα ἀπευθύνε-
ται ἐπίσης καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν 
κιναίδων καὶ λεσβιῶν, ἀλλὰ καὶ 
στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βα-
θµίδων προκειµένου νὰ καταπολε-
µηθοῦν οἱ διακρίσεις λόγω σεξουα-
λικῆς «διαφορετικότητας». Σὲ ἁπλὰ 
Ἑλληνικά, ἂν οἱ γονεῖς σου δὲν σοῦ 
ἐπιτρέπουν τὴν ἀνωµαλία σου, θὰ 
παίρνεις τὸ 1528 καὶ θὰ τοὺς κατά-
γγέλεις γιὰ Σεξουαλικὸ Ρατσισµό. 
Ὀρθῶς ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἔγρα-
ψε ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ξο-

δεύει λεφτὰ γιὰ νὰ µυηθοῦν τὰ Ἑλ-
ληνόπουλα στὴν Ἀνωµαλία… Τὸ 
κεντρικὸ σύνθηµα τοῦ προγράµµα-
τος τῆς «Γραµµατείας Νέας Γενιᾶς» 
µὲ τὸ 1528 εἶναι «Ζοῦµε ὅπως ἐσύ» 
καὶ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὰ Ἑλλη-
νόπουλα ὅτι ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι 
κάτι τὸ φυσικό.  
 

ΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΗΚΕ  Ο  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Ἡ Νέα φαεινὴ ἰδέα τῆς κᾶς Μαρίας 
Ρεπούση σχετικὰ µὲ τὸν σχολικὸ 
ἐκκλησιασµὸ ἦταν ἀναµενόµενο νὰ 
προκαλέσει τὴν ἀντίδρασιν Ἱεραρ-
χῶν µας. Τὴν κατάλληλη ἀπάντηση 
στὴν κ. Μαρία Ρεπούση δίνει ὁ Μη-
τροπολίτης Πειραιῶς: «Ἡ ἐντιµότα-
τη κυρία Μαρία Ρεπούση, Βουλευ-
τὴς τῆς ∆ΗΜΑΡ στὴν Α΄ Περιφέρεια 
Πειραιῶς ἐκπροσωποῦσα 1.629 ψη-
φοφόρους ἐπὶ συνόλου 120.000 τοῦ 
ἐκλογικοῦ σώµατος ὑπέβαλε πρότα-
ση στὸ κοινοβούλιο γιὰ τὴν κατάρ-
γηση τοῦ ἐκκλησιασµοῦ τῶν µαθη-
τῶν. Ἀπὸ τὴν πρόταση τῆς κ. Βου-
λευτοὺ προκύπτουν τὰ ἀκόλουθα. 
1) Ἡ ἐντιµότατη κ. Ρεπούση ἀγνοῆ 
ὅτι Νόµος τοῦ Κράτους δὲν ἔχει 
ἰσχὺ καταργήσεως τοῦ Συντάγµα-
τος, τὸ ὁποῖο προβλέπει στὸ Ἄρθρο 
16 ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ 
ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει 
σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευµατικὴ ἐπαγ-
γελµατικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν 
Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς 
καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ 
διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑ-
πεύθυνους πολίτες». Καὶ ὅπως προ-
βλέπει ἡ νοµολογία τοῦ ΣτΕ µὲ δύο 
ἀποφάσεις της, ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνειδήσεως συνάπτεται 
ἀρρήκτως µετὰ τῆς ἐπικρατούσης ἐν 
Ἑλλάδι θρησκευτικῆς παραδοχῆς 
τοῦ Ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγµατος.  
2) Πὼς συµπίπτουν οἱ ἱστορικὲς ἀ-
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πόψεις τοῦ γνωστοῦ βιβλίου τῆς Ἱ-
στορίας τῆς κ. Ρεπούση ποὺ εὐτυχῶς 
ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πο-
λιτεία, µὲ τὴν χρηµατοδοτηθεῖσα 
καὶ κατευθυνόµενη ἀπὸ τὸ ἵδρυµα 
τοῦ γνωστοῦ διατάκτη τοῦ διεθνοῦς 
Σιωνιστικοῦ καὶ Ἑβραϊκοῦ λόµπυ 
τῶν ΗΠΑ κ. Σόρος, τετράτοµη ἱστο-
ρία τῶν Βαλκανίων ποὺ συνέγρα-
ψαν Τοῦρκοι καὶ Κροάτες ἱστορικοὶ 
γιὰ νὰ ἀνασυνθέσουν καὶ νὰ ἐπανα-
διατυπώσουν ἀσφαλῶς ἐπὶ τὸ «ἀκρι-
βέστερον» καὶ τὴν ἱστορία τοῦ το-
που µας καὶ ποὺ κυκλοφορεῖται ἤδη 
ἀπὸ γνωστὲς ἐκδόσεις στὴ χώρα 
µας». Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς 
Σεραφείµ. 
Σηµείωσις: Τὰ κόµµατα τῆς Ἀριστε-
ρᾶς χρόνια προσπαθοῦν νὰ γκρεµί-
σουν ὅτι εἶναι Ἑλληνικὸ καὶ Ὀρθό-
δοξο µὲ τὴν παραπληροφόρηση καὶ 
τὴ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας µας. 
Καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία µας καὶ τὰ 
µοναστήρια µας τοὺς εἶναι ἐµπόδιο, 
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια σὰν λέοντες 
λυσσασµένοι ὁρµοῦν στὸ σῶµα τῆς 
Ἐκκλησίας νὰ τὸ κατασπαράξουν.  
 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ  
ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ 1821 

 

Ἀπίστευτο καὶ ὅµως ἀληθινό, οἱ 
Τοῦρκοι διεκδικοῦν τὰ κειµήλια 
τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐθνικῆς µας πα-
λιγγενεσίας τοῦ 1821. Αὐτὸ κατά-
γγέλει ἡ χήρα τοῦ τρισέγγονου Σπε-
τσιώτη ἀγωνιστὴ Χατζηγιάννη Με-
ξη κᾶ Χατζηγιάννη Μέξη Φάτια 
Ἰλόνα. Ἡ ἡλικιωµένη γυναίκα κατέ-
χει στὸ σπίτι της κειµήλια τῶν ἀγω-
νιστῶν τοῦ 1821 ἀνεκτίµητης ἀξίας, 
ὅπως τὸ καρυοφύλλι τοῦ Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, ὁ ὁπλισµὸς τοῦ πρω-
τοπαλίκαρου Ζαχαριά, τὰ προσω-
πικὰ ἀντικείµενα τοῦ Χατζηγιάννη 
Μέξη, ἔγγραφα κ.λ.π. Ἡ κ. Μέξη 
ἔχει ἀπευθυνθεῖ πολλὲς φορὲς στὶς 

κρατικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὴν ἀξιοποί-
ηση καὶ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη αὐτῶν 
τῶν ἐθνικῶν µας τιµαλφῶν, ἀλλὰ 
µέχρι τώρα δὲ βρῆκε καµίαν ἀντα-
πόκριση. Σὲ πρόσφατη δήλωσή της 
τόνισε: «Εἶµαι σχεδὸν 81 χρονῶν, 
πόσα χρόνια θὰ ζήσω γιὰ νὰ δια-
τηρῶ στὸ σπίτι µου τόσα σηµαντικὰ 
κειµήλια ἡρώων της Ἐπαναστάσε-
ως . ∆υστυχῶς, ὅπως φαίνεται , ἡ 
πολιτεία ἀδιαφορεῖ. ∆ὲν νοιάζεται 
στὸ ἐλάχιστο νὰ ἀξιοποιήσει τὴν 
µεγάλη ἱστορική µας κληρονοµιά. 
Τοὺς καλέσαµε νὰ ἔρθουν στὸ σπίτι 
καὶ νὰ δοῦν ὄλο τὸν πολύτιµο θη-
σαυρό, ἀλλὰ ἀκόµη περιµένουµε». 
Ἀλλὰ µπορεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ 
ἀδιαφόρησε, ἐνδιαφέρθηκε ὅµως τὸ 
... τουρκικὸ κράτος, νὰ «προστατέ-
ψει» αὐτὰ τὰ κειµήλια! Ἀνώτερος 
ὑπάλληλος τῆς τουρκικῆς πρεσβείας 
στὴν Ἀθήνα ἐπισκέφτηκε τὴν κὰ 
Μέξη καὶ τῆς ζήτησε τὰ κειµήλια νὰ 
ἐµπλουτίσουν τὸ µουσεῖο ἱστορίας 
τοῦ πανεπιστηµίου Κωνσταντινου-
πόλεως! Τί σχόλιο νὰ κάνουµε γιὰ 
αὐτὴ τὴν εἴδηση; Τὸ λιγότερο ποὺ 
ἔχουµε νὰ ποῦµε: Αἶσχος καὶ ντρο-
πή µας, διότι ἀποδειχτήκαµε ἀνάξι-
οι ἀπόγονοι τῶν ἡρώων, πού µας ἀ-
πελευθέρωσαν. Οὔτε τὰ ἱερὰ τιµαλ-
φῆ τοῦ Ἔθνους µας δὲν εἴµαστε 
ἄξιοι νὰ διατηρήσουµε. 
 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  
 

Πληροφορούµαστε πὼς τὸ κόµµα 
τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως 
«ΣΥΡΙΖΑ» ἀφ’ ὅτου τοῦ παραχω-
ρήθηκαν γιὰ χρήση οἱ σχετικοὶ χῶ-
ροι στὸ Κοινοβούλιο ἔδωσε ἐντολὴ 
στοὺς ἁρµόδιους ὑπαλλήλους νὰ 
ἀποκαθηλώσουν ὁποιοδήποτε θρη-
σκευτικὸ σύµβολο ὑπῆρχε ἐκεῖ, εἰ-
κόνες, σταυρούς, ἀφίσες. Ἕνας µά-
λιστα ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόµ-
µατος αὐτοῦ ἀνάρτησε στὸ γραφεῖο  
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Τ Ι  ΒΑΘΜΟ  ΜΑΣΩΝΟΣ  Ε Ι ΣΘΕ  κ .  ΥΠΟΥΡΓΕ ;  
 

Στὶς 10 Σεπτεµβρίου, ὁ Ἠλίας Κασι-
διάρης ἦταν φιλοξενούµενος µὲ τὸν 
Ἄδωνι Γεωργιάδη καὶ τὸν Γιῶργο 
Βαρεµένο στὴν ἐκποµπὴ τῶν Εὕας 
Ἀντωνοπούλου καὶ Κῶν/νοῦ Μπογ-
δάνου στὴν τηλεόραση τοῦ «Σκάι». 
Τὸ θέµα ἦταν ἡ κόντρα Χρυσῆς Αὐ-
γῆς – Νίκου ∆ένδια, Ὑπουργοῦ Ἀ-
σφάλειας τοῦ Πολίτου, γιὰ τὸ παρε-
µπόριο τῶν Λαθροµεταναστῶν. Ξα-
φνικά, ὁ κ. Κασιδιάρης λέει ἐπὶ λέ-
ξει «Ὁ κ. ∆ένδιας εἶναι δικηγόρος 
τῶν Ρότσιλτ, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος 
τῶν Ἑβραίων στὴν Ἑλλάδα, εἶναι 
Τέκτων Ὑψηλοῦ Βαθµοῦ καὶ αὐτὴ 
ἡ Μασωνία του…». Ὁ κ. Κασιδιάρης 
δὲν πρόλαβε νὰ ὁλοκληρώσει, διότι 
ἡ τροµοκρατηµένη οἰκοδέσποινα Εὕ-
α Ἀντωνοπούλου τὸν διέκοψε γιὰ 
νὰ πάει σὲ «διάλειµµα». Ψάξαµε τὸ 
θέµα καὶ ἰδοὺ τί ἀνακαλύψαµε: Ὁ 
ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, 
κ. Νίκος ∆ένδιας, εἶναι ὄντως ὑψη-
λόβαθµος Μασῶνος, δὲν τὸ ὁµολο-
γεῖ εὐθέως, ἀλλὰ καὶ δὲν τὸ κρύβει. 
Στὸ Βιογραφικὸ του ποὺ ἔχει συ-
ντάξει ὁ ἴδιος στὴν ἰστοσελίδα του 
ἀποκαλύπτει ὅτι ἀπὸ τὸ Μάρτιο 
τοῦ 2008 µέχρι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
2009 ἦταν Πρόεδρος τοῦ Παραρτή-
µατος τῆς Ἑλληνικῆς «Ἀντικαρκινι-
κῆς Ἑταιρείας» στὴν Κέρκυρα. Ὡς 
γνωστόν, ἡ «Ἀντικαρκινικὴ Ἑται-
ρεία» µασωνοκρατεῖται καὶ ὅλα της 
τὰ στελέχη εἶναι διακεκριµένοι τέ-
κτονες (Μασόνοι). Ἐπίσης, ὁ κ. ∆εν-
διας δηλώνει στὸ Βιογραφικό του 
πὼς εἶναι µέλος τῆς Φιλαρµονικῆς 
Ἑταιρείας Κερκύρας ποὺ στὶς 11 
Μαρτίου 2012 διοργάνωσε ΜΕΣΑ 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου ἐκ-
δήλωση γιὰ τὰ 231 χρόνια τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Τεκτονισµοῦ ποὺ πρωτοϊ-
δρύθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1781 µὲ 

τὴν ἵδρυση τῆς Στοᾶς BeneFicenza 
(Ἀγαθοεργία) ἀπὸ τὴν Μεγάλη Μη-
τρικὴ Στοὰ τῆς Βερόνας-Πάντοβα. 
ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΙΑ: 
Ὑπουργὲ τί βαθµὸ Μασῶνος εἶσθε; 
Καὶ συνεχίζει ἡ ἐφηµερίδα! Ὁ Ὑ-
πουργὸς κ. Νίκος ∆ένδιας στὶς 3 καὶ 
4 Σεπτεµβρίου 2012 ταξίδεψε στὸ Ἰ-
σραὴλ γιὰ νὰ πάρει τεχνογνωσία ἀ-
πὸ τοὺς Ἑβραίους στὴν ἀντιµετώπι-
ση τοῦ Ἐγκλήµατος στὴν Ἑλλάδα. 
Μόνο οἱ Πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ Ἀρ-
χηγοὶ Κρατῶν ὑποχρεοῦνται νὰ προ-
σκυνήσουν στὸ Μουσεῖο τοῦ Ἑβραϊ-
κοῦ Ὁλοκαυτώµατος, ὅταν ἐπισκέ-
πτονται τὸ Ἰσραήλ. Ὁ κ. Νίκος ∆εν-
διας τὸ ζήτησε µόνος του καὶ τὸ 
πρωὶ τῆς Τρίτης 3 Σεπτεµβρίου κα-
τέθεσε στεφάνι στὸ ἐν λόγῳ Μνη-
µεῖο φορώντας τὸ Ἑβραϊκὸ Σκου-
φάκι (σ.σ. τὸ ὁποῖο παρεπιπτώντως 
ἔχει θρησκευτικὴ σηµασία). Ὁ ἀντα-
ποκριτὴς τῆς ΝΕΤ στὸ Ἰσραὴλ Πά-
νος Χαρίτος περιέβαλε τὴ σκηνὴ 
στὸ ρεπορτὰζ ποὺ ἔστειλε καὶ ἡ εἰ-
κόνα τοῦ ∆ένδια νὰ καταθέτει στε-
φάνι, µεταδόθηκε σὲ ἕνα µόνο ∆ελ-
τίο Εἰδήσεων, γιατί µετὰ τὸ ἐξαφά-
νισαν ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση. 
Σηµειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος ὁ κ. ∆ένδιας, 
ἐνῶ ἀναφέρει στὴν ἰστοσελίδα του 
γιὰ τὸ ταξίδι στὸ Ἰσραήλ, δὲν λέει 
λέξη γιὰ τὸ προσκύνηµά του στὸ 
Μνηµεῖο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώ-
µατος. Οἱ πληροφορίες τῆς Ἐφηµε-
ρίδας λένε πὼς τοῦ ἄσκησαν «βέτο» 
οἱ στενοὶ συνεργάτες τοῦ κ. Ἀντώνη 
Σαµαρά. (Ἐφηµ. Στόχος, 13/9/12, 
σελ.16) 
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ἐσόδων πρὸς τὶς ἀγορὲς καὶ τὰ κα-
ζίνο τῶν Σκοπῖων, σύµφωνα µὲ ἐκ-
τιµήσεις τοῦ Ἐπιµελητηρίου Κιλκίς. 
Ξεχωριστὴ ἀτραξιὸν ἀποτελοῦν τὰ 
καζίνο στὰ ὁποῖα ἐναποθέτουν τὶς 
ἐλπίδες τους γιὰ οἰκονοµικὴ ἀνά-
καµψη πολλοὶ κάτοικοι τοῦ Κιλκίς, 
ἐλπίζοντας ἡ τύχη νὰ τοὺς χαρίσει 
ἕνα καλύτερο µέλλον. Σύµφωνα µὲ 
στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζει στὸ ΑΠΕ 
– ΜΠΕ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπιµελητη-
ρίου Παῦλος Τονικίδης, 1.000 µὲ 
1.500 αὐτοκίνητα περνοῦν κάθε µε-
ρα τὰ σύνορα, ἐνῶ τὶς ἡµέρες ποὺ 
τὰ καζίνο κάνουν κάποια προσφο-
ρὰ γιὰ δωρεὰν διαµονή, δωρεὰν φα-
γητὸ ἢ µεγάλες κληρώσεις, ἡ καθη-
µερινὴ κίνηση φτάνει στὰ 6.500 αὐ-
τοκίνητα.  
 

ΤΟΥΣ  ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ   
Η  ΘΕΑ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  

 

 

Εἶναι ἀνεξίτηλα τὰ ὄντως δραµατι-
κὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 
στὴ µνήµη τῶν ἀµερικανῶν, ὅπου 
µουσουλµάνοι τροµοκράτες ἔριξαν 
τοὺς διδύµους πύργους στὴ Νέα Ὑ-
όρκη σκοτώνοντας περισσότερους 
ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες ἀθώους ἀνθρώ-
πους. Στὸ λεγόµενο «Σηµεῖο µηδέν» 
κάποιοι πιστοὶ ἔστησαν ἕνα µεγάλο 
χαλύβδινο Σταυρό, γιὰ νὰ θυµίζει 
τὴν τραγωδία. Ὅµως, τὸ ἱερὸ σύµ-
βολο δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς 
ἀθεϊστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταφύγει 

στὰ δικαστήρια γιὰ τὴν ἄµεση ἀπο-
µάκρυνσή του ἀπὸ τὸ χῶρο αὐτό. 
Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ αἰτία, ποὺ ζητοῦν 
τὴν ἀποµάκρυνσή του. «Μᾶς ἀρρω-
σταίνει ὁ σταυρὸς καὶ πρέπει νὰ ἀ-
φαιρεθεῖ» λένε στὴν ἀγωγὴ τοὺς οἱ 
ἄθεοι! Ἀκοῦστε καὶ τὶς «ἀρρώστει-
ες», ποὺ «παθαίνουν» ἀπὸ τὴ θέα 
τοῦ Σταυροῦ. «Οἱ ἐνάγοντες, καὶ ὁ 
καθένας ξεχωριστά, ὑποφέρουν, καὶ 
θὰ συνεχίσουν νὰ ὑποφέρουν τόσο 
σωµατικὰ ὅσο καὶ συναισθηµατικὰ 
ὑπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ Σταυροῦ». 
«πολλοὶ ἐνάγοντες ἔχουν ὑποστεῖ 
δυσπεψίες, συµπτώµατα κατάθλι-
ψης, πονοκεφάλους, ἄγχος, ψυχικὸ 
πόνο καὶ ἀγωνία». Πρῶτος ὁ διάβο-
λος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑποφέρει ἀφά-
νταστα ἀπὸ τὴ Θέα τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος «φρίττει καὶ τρέ-
µει τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναµιν». Χρει-
άζεται µεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ 
ἀθεϊσµὸς εἶναι µιὰ ἄλλη µορφὴ σα-
τανοπληξίας; Καὶ µία λεπτοµέρεια, 
ποὺ ἴσως ἔχει σηµασία. Αὐτὸς ποὺ 
πρωτοστατεῖ γιὰ τὴν ἀποµάκρυνση 
τοῦ Σταυροῦ, εἶναι ὁ ἀµερικανο-
εβραῖος David Silverman, ὁ ὁποῖος 
τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος 
τῶν ἀθέων ἀµερικανῶν! Τυχαῖο; ∆ὲ 
νοµίζουµε. 
 

ΟΧΙ ΥΠΟ  ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ   
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ  

ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ  ΤΕΜΕΝΟΥΣ 
 

Ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὁ πολιτικὸς 
κόσµος ἀδιαφόρησε εἰς τᾶς ἐκκλή-
σεις τὸ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐζήτει 
νὰ µὴ ἀνεγερθῆ Τέµενος εἰς τὸ Βο-
τανικὸν τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐνέκριναν 
οἱ πολιτικοὶ τὴν ἀνέγερσίν του µὲ 
τὴν ψῆφον τοὺς εἰς τὴν Βουλήν, εἰς 
τὴν Μόσχαν ἡ δηµοτικὴ ἀρχὴ ἀκύ-
ρωσε τὴν κατασκευὴ τεµένους καὶ 
ἰσλαµικοῦ κέντρου µετὰ τὶς ἀντι-
δράσεις τῶν κατοίκων τῆς Μόσχας. 
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του µία ἀφίσα, ὅπου παριστάνει ἕ-
να µαοϊκὸ κινέζο ἐπαναστάτη κοµ-
µουνιστή, ὁ ὁποῖος ποδοπατεῖ τὸν 
Ἐσταυρωµένο… («Ὀρθόδοξος Τύ-
πος», 10-8-12, σελὶς 2) 
 

Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ 
ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ 

 

Μετὰ ἀπὸ Ὀρθόδοξον κατήχησιν 
ἀρκετῶν ἑβδοµάδων ὁ πρωτότοκος 
υἱὸς τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Κένυας 
Ραϊλᾶ Ὀτίγκα Φιντὲλ Κάστρο ἐβα-
πτίσθη Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Εἰς 
τὸν βαπτισθέντα ἐδόθη τὸ ὄνοµα 
Μακάριος. Ὀλίγας ἡµέρας ἀργότε-
ρα εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Ναὸν τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς τὸ Ναϊρόµπι 
ἐτελέσθη τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ 
γάµου τοῦ Μακαρίου Κάστρο καὶ 
τῆς συζύγου του. 
 

Η  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΦΗΒΩΝ  
 

Ἐξέπληξαν φέτος οἱ ἔφηβοι Βουλευ-
τές. Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα 
τὰ θέµατα τοῦ στρατοῦ στὰ ὁποῖα 
οἱ νέοι ὄχι µόνο δὲν ὑπερασπίστη-
καν τὴν κατάργηση τῆς στρατιωτι-
κῆς θητείας ὅπως ὑποστηρίζει τὸ 
ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλα «προοδευτικά» 
κόµµατα, ἀλλὰ ἀντίθετα πρότειναν 
δηµοσίευση στὸ διαδίκτυο τῶν ὀνο-
µάτων τῶν ἀνυπότακτων, ἀλλὰ καὶ 
ὑποχρεωτικὴ θητεία γιὰ τὶς γυναῖ-
κες. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὸν ΣΥΡΙ-
ΖΑ ἐπικράτησε σκεπτικισµός, κα-
θὼς θεωροῦσαν ὅτι οἱ νέοι εἶναι 

«δικοί τους». Ἐπίσης, στὰ θέµατα 
τῆς παιδείας οἱ νέοι ζήτησαν ἀξιο-
λόγηση καὶ ἄρση τῆς µονιµότητας 
τῶν καθηγητῶν, προκειµένου ὅσοι 
κρίνονται ἀνεπαρκεῖς νὰ βλέπουν 
τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου. 
 

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
 

Ἡ νηστεία εἶναι πανάρχαιο θέµα. 
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ τῆς δηµιουρ-
γίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεὸς ἔθεσε τὴ 
νηστεία στοὺς πρωτόπλαστους, σὰν 
µέσο ἄσκησης τῶν πνευµατικῶν τους 
λειτουργιῶν. Ἡ ἀπαγόρευσις τρο-
φῆς ἀπὸ ἕνα δέντρο, ἦταν τὸ συγκε-
κριµένο σηµεῖο νηστείας τῶν πρωτο-
πλάστων. Ἡ παράβαση τῆς νηστείας 
ἐκείνης εἶχε τροµερὲς συνέπειες γιὰ 
τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὁ Προφήτης 
Ἠλίας καὶ ὁ Χριστὸς 40 ἡµέρες καὶ 
40 νύκτες ἐνήστευσαν. Γι’ αὐτό, τὸ 
θέµα τῆς νηστείας πῆρε οἰκουµενι-
κὲς διαστάσεις στὴν ἀνθρώπινη ἱ-
στορία. Ἐξετάσθηκε ἀπὸ πολλὲς 
πλευρές. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς φιλο-
σοφίας, τῆς ψυχολογίας, τῆς αἰσθη-
τικῆς, τῆς ὑγιεινῆς, ἀκόµη καὶ τῆς 
θρησκείας. Καµιὰ ὅµως, πλευρὰ ἀπὸ 
αὐτὲς δὲν µπόρεσε νὰ δώσει τὸ βα-
θύτερο νόηµα τῆς νηστείας. Τὸ νόη-
µα αὐτὸ τὸ ἔθεσε µόνο ὁ Χριστὸς 
στὸ Εὐαγγέλιό του. Καὶ τὸ ἀληθινὸ 
νόηµα τῆς νηστείας ξεπερνάει τὴν 
τυπικότητα καὶ τὴν ἐπιφάνεια καὶ 
φθάνει µέχρι τὰ ὀντολογικὰ βάθη 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ νηστεία γίνεται 
ἄσκηση µέσα στὸ σῶµα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γίνεται µέσο γιὰ σωµατικὴ καὶ 
ψυχικὴ διαπαιδαγώγηση. Ἡ νηστεία 
δὲν εἶναι ποτὲ σκοπὸς ἀλλὰ µέσο. 
Ἔχει, ὅµως, πάντοτε σκοποὺς ὑψη-
λούς, τὴ µεταµόρφωση καὶ τὴ θέωση 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ νηστεία ἔχει δυὸ 
ὄψεις. Τὴν ἐξωτερικὴ καὶ τὴν ἐσωτε-
ρική. Ἡ ἐξωτερικὴ ὄψη της σχετίζε-
ται µὲ τὰ εἴδη καὶ τὶς ποσότητες τῶν 
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τροφῶν. ∆ιαφορετικὰ θὰ νηστέψει 
τὸ παιδί, ἀλλιῶς ὁ µεγάλος. ∆ιαφο-
ρετικὰ ὁ ἄρρωστος, ἀλλιῶς ὁ ὑγιής. 
Ἡ ἐσωτερική της ὄψη, ὅµως εἶναι 
πάντα ἡ ἴδια. Ὁ σκοπός της παρα-
µένει πάντοτε ἡ διαπαιδαγώγηση 
τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς. Ἡ κά-
θαρση ἀπὸ τὰ πάθη. Γι’ αὐτὸ καὶ 
δὲν βιοῦται ποτὲ ἡ νηστεία αὐτοτε-
λῶς. Εἶναι πάντοτε ἑνωµένη µὲ τὴν 
ταπείνωση, µὲ τὴν ἀγάπη, µὲ τὴν 
πίστη καὶ τὴν προσευχή. ∆ὲν µπο-
ρεῖς νὰ νηστεύεις καὶ νὰ τρῶς τὶς 
σάρκες τοῦ ἀδελφοῦ σου µὲ τὸ µί-
σος. ∆ὲν µπορεῖς νὰ νηστεύεις καὶ 
νὰ ρουφᾶς τὸ αἷµα τῶν ἐργατῶν σου 
µὲ τὶς ἀδικίες σου. ∆ὲν µπορεῖς νὰ 
νηστεύεις καὶ νὰ κουτσοµπολεύεις 
καὶ νὰ καταρρακώνεις ὑπολήψεις. 
Νηστεία – ταπείνωση – ἀγάπη – 
προσευχὴ πᾶνε µαζί. Ἀλλιῶς ἡ νη-
στεία καταντάει ὑποκρισία. Ἄς νη-
στεύσουµε λοιπόν ὄχι µόνο σωµατι-
κά, ἀλλὰ πνευµατικά, οὐσιαστικά. 
 

Η  Σ Ω Σ Τ Η  Λ Υ Σ Η  
(Σ ) 

… ν. 

ρπατοῦσε στοὺς 
δ

υνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα
 

ἀγάπη καὶ θυσία µέχρις ἐσχάτω
Ὁ ἄνθρωπος µετὰ τὴν πτώση του, 
ζεῖ ἐγωιστικά, ἀτοµιστικά, φίλαυτα. 
Μόνο ἂν ζήσει χριστιανικὰ θὰ ζήσει 
ἀλτρουιστικὰ. Ἔτσι θὰ λυθεῖ τὸ 
κοινωνικὸ πρόβληµα. Καµιὰ αἱµα-
τηρὴ ἐπανάσταση δὲν ἔλυσε κοινω-
νικὸ πρόβληµα. Ἀντίστροφα, τὸ πε-
ριέπλεξε. Τὸ πολλαπλασίασε. Ἡ µό-
νη ἐπανάσταση, ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς 
σώσει ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ εἶναι ἡ 
ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ φίλαυτου 
ἑαυτοῦ µας. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ΟΡΙ-
ΣΤΙΚΗ λύση ὅλων τῶν προβληµά-
των µας. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ βγεῖς 
ἀπὸ τὸ ἐγώ σου καὶ θὰ κοιτάξεις 
καὶ τὸν διπλανό σου, συνέβαλες ἀ-
ποτελεσµατικὰ στὴ λύση τοῦ κοινω-
νικοῦ προβλήµατος. 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  Α -ΧΡΙΣΤΟΙ  
 

Ὁ Χριστὸς σὰν πε
ρόµους, συνήθως τὸν περικύκλω-

ναν χιλιάδες κόσµου. Σὲ µιὰ τέτοια 
περίπτωση ὅλοι ἀπόρησαν, ὅταν εἶ-
πε ὁ Χριστὸς ὅτι κάποιος µὲ ἀκού-
µπησε. Μὰ δάσκαλε, τοῦ λέγει ὁ 
θαρρετὸς Πέτρος, σὲ στριµώχνει ἀ-
πὸ παντοῦ ὁ κόσµος κι’ ἐσὺ λὲς ὅτι 
κάποιος σὲ ἀκούµπησε. Καὶ ὅµως 
Πέτρο, κάποιος µὲ ἀκούµπησε. Ὄχι 
µὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ µὲ ἀκου-
µποῦν οἱ ἄλλοι. Τότε µία γυναίκα 
φοβισµένη ὁµολόγησε τὴν ἀλήθεια. 
Ἐγώ, Κύριε, σὲ ἀκούµπησα, γιὰ νὰ 
γίνω καλά. Αἱµορραγῶ χρόνια ὁλό-
κληρα κι’ ἐνῶ ἔχω τρέξει σὲ πολ-
λοὺς ἰατροὺς κανεὶς δὲν µὲ θεράπευ-
σε, µονάχα Ἐσύ. Πολλοὶ γυρίζουν 
γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν 
ὠφελοῦνται ὅλοι, γιατί δὲν τὸν πλη-
σιάζουν ὅλοι ὅπως ἡ αἱµορροοῦσα 
γυναίκα. ∆ὲν τὸν πλησιάζουν µὲ 
πίστη καὶ ταπείνωση. Ἄλλοι πλη-
σιάζουν τὸν Χριστὸ γιὰ τὰ ὑλικά 
τους συµφέροντα, ἐµπορικά, ἐπαγ-
γελµατικά, πολιτικὰ καὶ τὰ παρό-
µοια. Ἄλλοι τὸν πλησιάζουν ἀπὸ 
συνήθεια, ἐπειδὴ ἔτσι τοὺς εἶπαν οἱ 
γονεῖς τους καὶ οἱ δάσκαλοί τους. 
Καὶ ἄλλοι πλησιάζουν τὸν Χριστὸ 
µὲ βάθος, µὲ δύναµη, µὲ πίστη, µὲ 
συνείδηση τῆς σταυρικῆς πορείας 
τους. Οἱ τελευταῖοι εἶναι οἱ συνειδη-
τοὶ Χριστιανοὶ ποὺ παίρνουν τὴ 
δύναµη, δύναµη ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ 
πανάγιο Σῶµα καὶ Αἷµα τοῦ Χρι-
στοῦ. Οἱ ἄλλοι εἶναι οἱ Χριστέµπο-
ροι, οἱ ἄβουλοι, οἱ Χριστοκάπηλοι. 
Ὁ Χριστὸς δὲ θέλει πελάτες, οὔτε 
µπράβους, οὔτε ὑποκριτές. Θέλει 
αὐτοὺς ποὺ τοὺς κοστίζει ἡ πίστη 
τους. Θέλει ἀφοσιωµένους καὶ συ-
νειδητοὺς συνοδοιπόρους µαθητές. 
Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοί. 

ἴδια µέρα θὰ ἔκανα µιὰ ἐξέταση ποὺ 
θὰ ἔδειχνε τὸ φύλο τοῦ µωροῦ. Ἤ-
ξερα ὅτι σίγουρα θὰ ἦταν ἀγόρι γιὰ 
νὰ βγεῖ τὸ ὄνοµά Του. Ἔτσι καὶ 
ἔγινε. Σὲ ὅλη τη διάρκεια τῆς ἐγκυ-
µοσύνης, Τὸν παρακαλοῦσα νὰ µὲ 
ἀφήσει νὰ δουλέψω µέχρι καὶ τὴν 
τελευταία µέρα, ἂν γινόταν νὰ φύ-
γω ἀπὸ τὴ δουλειὰ καὶ νὰ πάω στὸ 
Μαιευτήριο καὶ ἔτσι ἀκριβῶς συνέ-
βη. ∆ούλεψα µέχρι τὶς πέντε τὸ ἀπό-
γευµα καὶ στὶς ἕντεκα πῆγα στὸ 
Μαιευτήριο. 
 Εἶχα δύσκολη γέννα. ∆εκαε-
πτὰ ὧρες χρειάστηκαν. Τὴν ὥρα 
τοῦ τοκετοῦ ὁ γιατρός µοῦ ἔφερε ἕ-
να φυλακτὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ποὺ 
τοῦ τὸ ἔδωσε ὁ πατέρας µου. Μόλις 
τελικὰ γέννησα, ὁ γιατρὸς εἶπε στὸν 
πατέρα µου ὅτι ἔχουµε τὴ χάρη τοῦ 
Ἁγίου Ραφαήλ, γι’ αὐτὸ γέννησα 
φυσιολογικὰ καὶ ὄχι µὲ καισαρική. 
Καὶ µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ραφα-
ὴλ θὰ δοθεῖ τὸ ὄνοµα τοῦ Ἁγίου καὶ 
θὰ βαπτισθεῖ εἰς τὸν Ἁγιασµένο Το-
πο Του εἰς τὸ Μοναστήρι Του στὸ 
Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα.» 
 

Β. Β. 
 

ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ἕνας γιατρὸς µπαίνει βιαστικὰ στὸ 
νοσοκοµεῖο ἀφοῦ τὸν κάλεσαν γιὰ 
µιὰ ἐπείγουσα χειρουργικὴ ἐπέµβα-
σι. Ἀπάντησε τὸ συντοµώτερο δυ-
νατό, ἄλλαξε ροῦχα καὶ πῆγε στὴν 
αἴθουσα τοῦ χειρουργείου. Πηγαί-
νοντας πρὸς τὸ χειρουργεῖο βρῆκε 
τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ ποὺ θὰ 
χειρουργοῦσε στὴν αἴθουσα ἀναµο-
νῆς. Ἐκεῖνος µόλις εἶδε τὸ γιατρὸ 
τοῦ φώναξε: - Γιατί ἔκανες τόση ὥ-
ρα νὰ ἔρθεις; ∆ὲν ξέρεις ὅτι ἡ ζωὴ 
τοῦ γιοῦ µου εἶναι σὲ κίνδυνο; ∆ὲν 
ἔχεις καµµιὰ αἴσθησι εὐθύνης; Ὁ 

γιατρὸς χαµογέλασε καὶ εἶπε: - Συ-
γνώµη, ποὺ δὲν ἤµουν στὸ νοσοκο-
µεῖο, ἀλλὰ ἦρθα ὅσο µποροῦσα πιὸ 
γρήγορα, ἀµέσως ὅταν µὲ κάλεσαν. 
Καὶ τώρα ἠρεµῆστε γιὰ νὰ κάνω 
καὶ ἐγὼ τὴ δουλειά µου. – Νὰ ἠρε-
µήσω; Ἂν ἦταν ὁ γυιός σας τώρα σ’ 
ἐκεῖνο τὸ δωµάτιο θὰ ἠρεµούσατε; 
Ἂν ὁ γυιός σας πέθαινε τώρα τί θὰ 
κάνατε; Εἶπε ὁ πατέρας ὀργισµένος. 
Ὁ γιατρὸς χαµογέλασε πάλι καὶ εἶ-
πε: - θὰ σᾶς ἔλεγα, ὅτι ἀπὸ τὴ σκόνη 
ἐρχόµαστε καὶ στὴ σκόνη καταλή-
γουµε. Εὐλογηµένο νὰ εἶναι τὸ ὄνο-
µα τοῦ Κυρίου. Προσευχηθεῖτε καὶ 
θὰ κάνουµε τὸ καλύτερο µὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ. – Νὰ δίνουµε συµ-
βουλές, ὅταν δὲν µᾶς ἀφορᾶ κάτι εἶ-
ναι εὔκολο… µουρµούρισε ὁ πατέ-
ρας. Τὸ χειρουργεῖο πῆρε κάποιες 
ὧρες. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ γιατρὸς 
βγῆκε χαρούµενος. – ∆όξα τῷ Θεῷ, 
ὁ γυιός σας σώθηκε. Καὶ χωρὶς νὰ 
περιµένει ἀπάντησι ἀπὸ τὸν πατέ-
ρα, συνέχισε νὰ περπατάη στὸ διά-
δροµο. – Ἂν ἔχετε κάποια ἐρώτησι, 
ρωτῆστε τὴ νοσοκόµα. – Γιατί εἶναι 
τόσο ἀλαζόνας ὁ γιατρός; ∆ὲν µπο-
ροῦσε νὰ περιµένει λίγα λεπτά, γιὰ 
νὰ τὸν ρωτήσω γιὰ τὴν κατάσταση 
τοῦ γυιοῦ µου; Ρώτησε τὴ νοσοκόµα 
λίγα λεπτὰ ἀφ’ ὅτου ἔφυγε ὁ για-
τρός. Ἡ νοσοκόµα ἀπάντησε µὲ δά-
κρυα στὰ µάτια – Ὁ γυιός του πέ-
θανε χτὲς σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυ-
στύχηµα. Ὅταν τὸν καλέσαµε γιὰ 
τὸν γυιό σας ἦταν στὴν κηδεία καὶ 
τώρα ποὺ σώθηκε ὁ γυιός σας ἔφυγε 
τρέχοντας γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ 
κηδεία. 
 

ΤΡΕΧΟΥΝ  ΣΤΑ  
ΣΚΟΠ ΙΑΝΑ  ΚΑΖ ΙΝΟ  

 

Τὰ 4.000.000 εὐρὼ τὸ µήνα «ἀγγί-
ζουν» οἱ ἀπώλειες στὴν οἰκονοµία 
τοῦ νοµοῦ Κιλκὶς ἀπὸ τὴ διαφυγὴ 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

«Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προ-
τέρων γιὰ τὴν ἀγάπη σας. 
 Μὲ τὸ σύζυγό µου προσπα-
θούσαµε δυὸ σχεδὸν χρόνια νὰ τε-
κνοποιήσουµε, εἴχαµε κάνει ὅλες τὶς 
ἐξετάσεις καὶ δὲν ἔδειξαν καµία ἰδι-
αίτερη πάθηση, ὅµως στὴν τελευταία 
ἐξέταση ποὺ ἔκανα ἔδειξε ὅτι ἔχω 
ἕνα σοβαρὸ πρόβληµα στὴν µήτρα. 
Ὁ Γιατρός µου µὲ Λαπαροσκόπηση 
µοῦ ἀφαίρεσε τὶς µικρὲς κύστες (Μή-
νας Φεβρουάριος) καὶ µοῦ τόνισε 
ὅτι ἐὰν µέχρι τὸ Σεπτέµβριο δὲν ἔχω 
συλλάβει τότε θὰ ἔπρεπε µὲ χάπια 
γιὰ ἕνα χρόνο νὰ µοῦ κόψει τὴν ἔµ-
µηνο ρύση.  

Κάποια Κυριακὴ 
πῆγα στὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ 
καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ 
µοῦ χαρίσει ἕνα παιδί. Τὸ 
ἴδιο σχεδὸν βράδυ, εἶδα 
στὸν ὕπνο µου ἕνα ψηλὸ 
καλόγερο µέσα στὸ κῆπο 
τοῦ σπιτιοῦ µας νὰ κοιτάει 
ἐµένα καὶ τὸ σύζυγό µου, 
ἐγὼ τοῦ φώναζα «σὲ παρα-
καλῶ, χάρισέ µας ἕνα παι-
δί». Ἐκεῖνος γύρισε τὴν 
πλάτη, βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ στα-
θηκε σ’ ἕνα µικρὸ βουναλάκι, (ἴδιο 
ἀκριβῶς µὲ τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι, ἂν 
καὶ τότε δὲν τὸ ἤξερα ἀκόµα…) καὶ 
µᾶς ἔγνεψε νὰ πᾶµε κοντά του. Ὅ-
ταν ξύπνησα, πῆγα στὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Ἐφραὶµ νὰ τὸ εὐχαριστήσω, 
ἀλλὰ κατάλαβα ὅτι δὲν ἦταν ὁ Ἅ-
γιος Ἐφραὶµ ἐκεῖνος ποὺ µὲ εἶχε ἐπι-
σκεφτεῖ. Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἡµέρες ὁ πα-
τέρας µου χάρισε τὸ εἰκονάκι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
καὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸ 
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ἀπὸ 
τὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος καὶ τότε 

συνειδητοποίησα ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφα-
ὴλ ἦταν ὁ καλόγερος ποὺ ἦρθε στὸ 
ὄνειρό µου καὶ προσευχόµουν «Ἅγιε 
Ραφαὴλ χάρισέ µου ἕνα παιδί, µὴν 
ἐπιτρέψεις νὰ µοῦ σταµατήσουν τὸν 
κύκλο». Στὶς 12 Σεπτεµβρίου τὸ 
πρωί, ἀνοίγοντας τὰ µάτια µου, βλέ-
πω ἕνα ὁλοζώντανο µωρὸ ἀγγελάκι. 
Τὴν ἴδια µέρα κάνω τὸ τέστ ἐγκυµο-
σύνης καὶ ἦταν θετικό. Πρὶν τὸ κά-
νω ὅµως εἶπα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
ὅτι ἐὰν σήµερα τὸ τέστ βγεῖ θετικό, 
τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ πάρει 
τὸ ὄνοµά Σου. Τὴν ἴδια µέρα ποὺ τὸ 
ἔµαθα παρακάλεσα τὸν Ἅγιο νὰ µοῦ 
δείξει γιὰ ἀκόµη µία φορὰ ὅτι τὸ 

παιδὶ τὸ ἔστελνε ὁ Ἅγιος. 
Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ἐµφανί-
στηκε  ὁ  Ἅγιος  Ραφαὴλ  
στὸν ὕπνο µου, πάνω στὸ 
βουναλάκι, καὶ ἔτσι βεβαι-
ώθηκα γιὰ ἀκόµη µιὰ φο-
ρὰ ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ ἦταν 
δῶρο δικό Του. 

∆ιανύοντας τὸ πρῶ-
το µήνα ἐγκυµοσύνης µου 
συνάντησα µὲ τὸν πατέρα 
µου, ἕναν πιστὸ καὶ χαρι-

σµατικὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος µὲ τὸ 
ποὺ ἔµαθε τὸ χαρµόσυνο συµβὰν τῆς 
τεκνοποιήσεως, χωρὶς ἐµεῖς νὰ τοῦ 
ἀναφέρουµε ὅτι εἶναι δῶρο τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαήλ, µᾶς εἶπε ὅτι «τὸ παιδὶ 
αὐτὸ θὰ ὀνοµαστεῖ Ραφαήλ». Μετὰ 
ἀπὸ τρεῖς µῆνες µὲ τὸν πατέρα µου 
ἐπισκεφτήκαµε τὸ Μοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι. Ὅ-
ταν εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ στέ-
κει πάνω σ’ αὐτὸ τὸ ὕψωµα, ἦταν 
τότε ποὺ συνειδητοποίησα ὅτι ὁ 
χῶρος ἔµοιαζε µὲ τὸν τόπο ποὺ εἶδα 
στὸν ὕπνο µου, προσκύνησα καὶ 
παρακάλεσα νὰ µοῦ δείξει γιὰ ἀκό-
µη µία φορὰ τὸ µεγαλεῖο Του. Τὴν 
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ΞΥΠΝΗΣΕ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΗΣ  
 

Ἡ 19χρονη Καρίνα Μελχιὸρ 
ἐνεπλάκη σὲ αὐτοκινητιστικὸ ἀτύ-
χηµα καὶ νοσηλευόταν στὸ νοσοκο-
µείο Aarhus στὴ ∆ανία σὲ κωµατώ-
δη κατάσταση χωρὶς ἐνδείξεις ὅτι 
µπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνάνηψη. Μετὰ 
ἀπὸ τρεῖς ἡµέρες στὴν ἐντατική, οἱ 
γιατροὶ τὴ θεώρησαν ἐγκεφαλικὰ 
νεκρὴ καὶ ἀφοῦ µίλησαν στὴν οἰκο-
γένεια, τὴν ἀποσυνέδεσαν ἀπὸ τὰ 
µηχανήµατα, ξεκινώντας τὸ χειρουρ-
γεῖο γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων 
της. Ἦταν τότε ποὺ ἡ κοπέλα ἄνοι-
ξε τὰ µάτια της καὶ κούνησε τὰ πό-
δια της, σοκάροντας τοὺς γιατρούς 
… Ἀκολούθησε ἡ ἀνάνηψή της τὶς ἑ-
πόµενες ἡµέρες. Οἱ γονεῖς της ὡστό-
σο δὲν τὸ πῆραν τόσο ἐλαφρά. Ἔ-
καναν ἀγωγὴ κατὰ τοῦ νοσοκοµεί-
ου, διότι θεώρησαν ὅτι πολὺ κακῶς 
τοὺς ἔπεισαν οἱ γιατροὶ ὅτι τίποτε 
ἄλλο δὲν µπορεῖ νὰ γίνει, ἔτσι ὥστε 
νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανά της. «Αὐτοὶ 
οἱ κλέφτες µὲ τὰ ἄσπρα τὰ παρά-
τησαν πολὺ γρήγορα ἐπειδὴ χρει-
αζόντουσαν δωρητή», εἶπε στὴν 
Ekstra Bladet τῆς ∆ανίας ὁ πατέρας 
της. Στὴν ∆ανία ἑτοιµάστηκε καὶ 
ἕνα ντοκιµαντὲρ µὲ ὅσα πέρασε ἡ 
Καρίνα, µὲ τὸν τίτλο, «τὸ κορίτσι 
ποὺ δὲν πέθαινε», τὸ ὁποῖο αὔξησε 
ἀκόµη περισσότερο τὴν ἀρνητικὴ 
τάση γιὰ δωρεὲς ὀργάνων. Αὐτὴν 
τὴν περίοδο ἡ Καρίνα ἀναρρώνει 
καὶ µάλιστα µπορεῖ καὶ περπατάει, 
µιλάει καὶ ἱππεύει καὶ τὸ ἀγαπηµέ-
νο της ἄλογο! 

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δὲν εἶ-
ναι τὸ µόνο. Μία 56χρονη, ἡ  Gloria 
Cruz, ἡ ὁποία εἰσήχθη µετὰ ἀπὸ ἐ-
γκεφαλικὸ ἐπεισόδιο στὸ Royal Da-
rwin Hospital στὴ Βόρεια Ἐπικρά-
τεια τῆς Αὐστραλίας καὶ εἶχε χαρα-
κτηριστεῖ «ἐγκεφαλικὰ νεκρή» ἀνέ-

κτησε τὶς αἰσθήσεις της µετὰ ἀπὸ 
ἑβδοµάδες, χάρη στὶς ἀντιρρήσεις 
τοῦ συζύγου της στὶς συστάσεις τῶν 
γιατρῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ 
λειτουργοῦ καθὼς καὶ τοῦ «Συνήγο-
ρου τοῦ ἀσθενῆ», ποὺ πρότειναν νὰ 
τεθεῖ ἐκτὸς λειτουργίας ὁ ἀναπνευ-
στήρας της. 

Ἡ 55χρονη Παναγιώτα Ἀπο-
στολοπούλου, κάτοικος Σαλαµίνας, 
νοσηλευόταν σὲ κῶµα, στὴν ἐντατι-
κὴ µεγάλου νοσοκοµείου τῆς Ἀθή-
νας καὶ µερίδα γιατρῶν διέγνωσε… 
ἐγκεφαλικὸ θάνατο, πιέζοντας τοὺς 
συγγενεῖς της νὰ δωρίσουν τὰ ὄργα-
νά της. Τελικὰ ἀνένηψε! «Καθυστε-
ροῦσα νὰ συνέλθω καὶ βιάστηκαν 
νὰ µὲ … τελειώσουν» εἶπε ἀργότερα. 

Ὑπάρχει ὁλόκληρη σειρὰ ἀ-
πὸ παρόµοια περιστατικά, συµπερι-
λαµβανοµένης µιᾶς ἰδιαίτερα ἀνα-
τριχιαστικῆς περίπτωσης κατὰ τὴν 
ὁποία ἕνας νεαρὸς ἄνδρας ποὺ χα-
ρακτηρίστηκε «ἐγκεφαλικὰ νεκρός» 
ἄκουγε πραγµατικὰ τοὺς γιατροὺς 
νὰ συζητοῦν γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν 
ὀργάνων του. Λεπτὰ πρὶν ὁδηγηθεῖ 
στὸ χειρουργεῖο γιὰ νὰ ἀφαιρεθοῦν 
τὰ ὄργανά του, ξύπνησε. 

Ποιὸς ἰατρὸς µπορεῖ νὰ βά-
λει τὴν ὑπογραφή του ὅτι ὁ ἐγκεφα-
λικὰ νεκρὸς εἶναι καὶ πραγµατικὰ 
νεκρός; Αὐτὸ εἶναι ψευδὴς δήλωση! 
Ὑπάρχει νεκρὸς µὲ ζωντανὸ σῶµα; 
Ἀπὸ ἐπίσηµα χείλη ἰατροῦ µεταµο-
σχεύσεων ἔχει εἰπωθεῖ τὸ ἑξῆς: «Γιὰ 
νὰ ἔχουµε τὴ δυνατότητα νὰ χρησι-
µοποιήσουµε τὰ ὄργανα ἑνὸς δότη, 
πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τοῦ τὰ ἀφαι-
ρέσουµε ἐνῶ αὐτὸς εἶναι ἀκόµα ζω-
ντανός!!! Καὶ γιὰ νὰ εἴµαστε ἀπόλυ-
τα σίγουροι πὼς δὲν πρόκειται νὰ 
ξυπνήσει, ὁ ἀναισθησιολόγος τὸν 
ὑποβάλλει σὲ ὁλικὴ νάρκωση(!), µὲ  
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σκοπὸ νὰ διασφαλιστεῖ ἔτσι ἡ ὁµα-
λὴ ἐξέλιξη τῆς ἐπέµβασης!!!». Καὶ 
στὴν ἐρώτηση ποὺ ὑποβλήθηκε στὸν 
ἰατρὸ ἐὰν ὑπάρχει πραγµατικὰ πι-
θανότητα ἕνας ἄνθρωπος σὲ τέτοια 
κατάσταση νὰ ἐπανέλθει ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν: «Γιὰ νὰ τὸν ὑποβάλ-
λουµε σὲ ὁλικὴ νάρκωση ἀσφαλῶς 
καὶ ὑπάρχουν πιθανότητες νὰ ξυ-
πνήσει!!!». ∆ὲν πρόκειται λοιπὸν πε-
ρὶ φόνου, ρωτᾶµε ἐµεῖς; Καὶ µάλι-
στα κατακρεούργησης ἀνθρώπων 
µὲ σκοπὸ τὴν κλοπὴ καὶ τὸ κέρδος;  

Καὶ ἔχουµε ἀπὸ τὴν ἄλλη, 
τοὺς ἐντιµότατους καὶ ἐκλαµπρότα-
τους πολιτικούς µας ποὺ ἐψήφισαν 
νόµο γιὰ τὴν «εἰκαζόµενη συναίνε-
ση» ὅλων τῶν πολιτῶν γιὰ νὰ δω-
ρηθοῦν τὰ ὄργανά τους. ∆ηλαδή, ἐ-
ὰν δὲν τὸ δηλώσεις ἐνυπογράφως ἐκ 
τῶν προτέρων, τότε τὰ ὄργανά σου 
ἀνήκουν στὸ κράτος µὲ «εἰκαζόµενη 

τὰ «γιὰ τὸ καλό µας»… γιὰ νὰ ἔχει 
τὸ κράτος στὸκ ἀνθρωπίνων ὀργά-
νων, νὰ τροφοδοτεῖ τὴν ἀγορά… 

 τῶν ζωτικῶν 
. Εἴµαστε λοιπὸν πρό-

; Μέχρι ποῦ θὰ φτά-
; Τὰ πάντα στὸ βω-

; 
Ὅταν ὁ γέροντας Παΐσιος 

προέβλεπε ὅτι ἡ µεταµόσχευση ἀνα-
γκαίων γιὰ τὴ ζωὴ ὀργάνων θὰ γί-
νει αἰτία ἐφευρέσεως τρόπων νὰ 
σκοτώνουν τοὺς ἀσθενεῖς, γιὰ νὰ 
τοὺς πάρουν τὰ ὄργανά τους, δὲν 
εἶχε δίκιο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆ιὰ νόµου λεηλασία
µας ὀργάνων
βατα ἐπὶ σφαγή
σει ἡ ὑποκρισία
µὸ τοῦ κέρδους  

συναίνεση». Σὰν νὰ λέµε: δωρητὲς 
ὀργάνων µὲ τὸ … ζόρι. Καὶ ὅλα αὐ-
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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 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 

 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ. 

 

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
 

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρ-
χίζει τὴν Πέµπτη 15 Νοεµβρίου. ∆ὲν 
τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. 
Τρῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη καὶ 
τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε ψάρι 
οὔτε λάδι. Ἑξαιρεῖται ἡ Τετάρτη 21 
Νοεµβρίου, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτό-
κου, ὅπου τρῶµε ψάρι. 

     
 (αρ. φυλλ. 42)

 

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

Η   Σ  Ω  Σ  Τ  Η    Λ  Υ  Σ  Η  
 

Τὸ κοινωνικὸ πρόβληµα εἶναι ἀπὸ 
τὰ µεγαλύτερα προβλήµατα τῆς ἀν-
θρωπότητος. Στὴν παραβολὴ τοῦ 
πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου ἔχουµε 
µπροστά µας µιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ χαρα-
κτηριστικές του φάσεις. Στὸν ἴδιο 
χῶρο, τὴν ἴδια ὥρα, ἡ προκλητικό-
τερη ἀνισότητα. Ὁ Λάζαρος πεινάει 
καὶ ὁ πλούσιος γλεντάει. Τὸ ἴδιο 
δράµα συνεχίζεται καὶ 
σήµερα. Στὸν ἴδιο χῶ-
ρο, τὴν ἴδια ὥρα, ἄλλοι 
ζοῦνε στοὺς οὐρανοξύ-
στες κι’ ἄλλοι σ ς τρῶ-
γλες. Ἄλλοι κυκλοφο-
ροῦν ἐποχούµενοι σὲ 
πολυτελέστατες κοῦρ-
σες καὶ ἄλλοι εἶναι ξυ-
πόλητοι ἢ µὲ τρύπια 
παπούτσια. Ἄλλοι εἶ-
ναι στὰ µεταξωτὰ ντυ-
µένοι καὶ ἄλλοι κουρε-
λιασµένοι. Ἄλλοι κατέ-
χουν δυὸ καὶ τρεῖς θέ-
σεις καὶ ἄλλοι δὲν µποροῦν νὰ κά-
νουν γι’ αὐτὲς οὔτε σκέψεις. Ἄλλοι 
µποροῦν νὰ µορφώνονται ἄνετα 
καὶ ἄλλοι νὰ µὴν ἔχουν οὔτε τὰ ἀ-
παραίτητα γιὰ τὴν ἀλφαβήτα. Ἄλ-
λοι εἶναι ἀφεντάδες καὶ πασάδες 
καὶ ἄλλοι παραµένουν δοῦλοι καὶ 
ραγιάδες. Καὶ τὸ δραµατικότερο 
ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ τραγικὴ ἐκµετάλ-
λευση ποὺ γίνεται γύρω ἀπὸ τὸ κοι-

νωνικὸ πρόβληµα. Συστήµατα κοι-
νωνικὰ καὶ πολιτικὰ θέλησαν νὰ 
λύσουν τὸ πρόβληµα αὐτὸ ἐπανα-
στατικά. Κατηγόρησαν µάλιστα τὸ 
Χριστιανισµὸ σὰν τὸ ὄπιο τῶν λα-
ῶν. Εἶπαν ὅτι ἀποκοιµίζει τὶς συνει-
δήσεις. Ὅτι προσφέρει τὶς µάζες ὡς 
τροφὴ στὸ στόµα τῶν ἐκµεταλλευ-
τῶν. Ὅτι ἐνδιαφέρεται µόνο γιὰ τὰ 

ἐπουράνια καὶ ὄχι γιὰ 
τὰ ἐπίγεια. Αὐτὰ ὅµως, 
εἶναι ψέµατα µεγάλα 
καὶ ἀδιάντροπα. Ἂν ὑ-
πάρχει ἕνα σύστηµα , 
ποὺ ἔδωσε στὸν κόσµο 
νέα πνοή, αὐτὸ εἶναι ὁ 
Χριστιανισµός. Ὁ ἀλη-
θινὸς Χριστιανισµὸς εἶ-
ναι ἡ δυναµικότερη ἐπα-
νάσταση πάνω στὴ Γῆ. 
Χωρὶς βία καὶ αἷµα, χω-
ρὶς δηµαγωγίες καὶ ψέ-
µατα ἀναµορφώνει τὶς 
συνειδήσεις γιὰ τὴ λύση 

τοῦ κοινω κοῦ προβλήµατος. ἱ ἐ-
ξαιρέσεις µ ρικῶν καπήλων τοῦ 
Χριστιανισµοῦ, ποὺ στ’ ὄνοµά του 
ἐκµεταλλεύτηκαν καὶ ἐκµεταλλεύο-
νται τὸν λαὸ γιὰ δικά του ἄνοµα κι’ 
ἀνήθικα συµφέροντα (µεταξὺ τῶν 
δώδεκα µαθητῶν ὁ ἕνας ἦταν ὁ Ἰού-
δας) δὲν µποροῦν νὰ χαλάσουν τὴν 
οὐσία τοῦ Χριστιανισµοῦ, ποὺ εἶναι 
…    (Συνέχεια στὴν 10

τὶ

νι Ο
ε  

η  σελίδα) 
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