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ἕναν κουβὰ µὲ ζεστὸ νερό, αὐτὸς ἀµέ-
σως µ’ ἕνα πήδηµα θὰ βρεθεῖ ἔξω. Ἂν 
ὅµως βάλεις τὸν βάτραχο µέσα σ’ ἕνα 
κουβὰ µὲ κρύο νερὸ καὶ ἀρχίσεις νὰ ζε-
σταίνεις σιγὰ – σιγὰ τὸ νερὸ αὐτό, ὁ 
βάτραχος µένει ἐκεῖ καὶ πεθαίνει. Ὁ βά-
τραχος δὲν µπορεῖ νὰ καταλάβει ἀπὸ 
ποιὰ στιγµὴ ἀρχίζει τὸ ζεστὸ νερὸ νὰ 
τοῦ γίνεται ἐπικίνδυνο. Τὸ ἴδιο συµβαί-
νει καὶ στὴν χριστιανικὴ ζωή. Ὅταν ἔλ-
θει ἕνας ξαφνικὸς καὶ µεγάλος πειρα-
σµός, οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ πολὺ 
εὔκολα καταλαβαίνουν τὸν κίνδυνον 
καὶ τὸν ἀποφεύγουν. Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ 
προκαλεῖ τὴν πτώση πολλῶν χριστια-
νῶν εἶναι ἡ καθηµερινὴ ἀνεπαίσθητη 
καὶ βαθµιαία ἀποµάκρυνσή τους ἀπὸ 
τὸν Θεό. Στὴν ἀρχὴ παραµελεῖται ἡ 
µελέτη τοῦ Θείου Λόγου καὶ ἡ προσευ-
χή. Μετὰ (δὲν µένει καιρός) γιὰ τὴν Ἐκ-
κλησία. Ἀρχίζουν ὕστερα οἱ κακὲς συ-
ναναστροφὲς καὶ τὸ νερὸ τοῦ κουβὰ 
ἀρχίζει νὰ βράζει. Τὸ καλὸ εἶναι νὰ πη-
δήσει κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὸν κουβὰ τῆς ἁ-
µαρτίας ἀµέσως, πρὶν ἀρχίσει τὸ νερὸ 
νὰ ζεσταίνεται. 
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λπους της αἱρετικοὺς ἀνθρώπους πολπους της αἱρετικοὺς ἀνθρώπους πο

µετανοοῦν καὶ ἀλλάζουν στάση ζωῆς. 
Ἂς δοῦµε ἕνα τέτοιο γεγονὸς ὅπως πε-
ριγράφεται σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφηµερίδα: «Ὁ 
Κλαούντιο Χοσὲ Ἐσπινόζα Γκαρσία 
γεννήθηκε στὴν Κούβα πρὶν ἀπὸ 34 
χρόνια, ἀπὸ µητέρα παπικὴ καὶ πατέρα 
ἄθεο. Πιστὸς παπικὸς σπούδασε χηµι-
κὸς µηχανικὸς καὶ προετοιµαζόταν νὰ 
γίνει κληρικὸς τῆς Κουβανικῆς παπικῆς 
ἐπισκοπῆς. Μιὰ ἡµέρα ἐπισκέφθηκε τὸν 
µικρὸ Ὀρθόδοξο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου στὸ λιµάνι τῆς Ἀβάνας. Ἀπὸ τὴ 
στιγµὴ ἐκείνη ξεκίνησε ἕνα ταξίδι στὸν 
κόσµο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τὸν ὁδήγη-
σε ἀπὸ τὴν Ἀβάνα τοῦ Κάστρο στὸ 
∆ιδυµότειχο τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Κλαού-
ντιο Χοσὲ διακονεῖ τὴν Μητρόπολιν 
∆ιδυµοτείχου ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ ὡς πατέρας Ἱερώ-
νυµος ὅπως ὀνοµάζεται πλέον, ὑπηρετεῖ 
τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπαρχίας, ἀφοῦ προηγουµένως ἐβαπτί-
σθηκε Ὀρθόδοξος στὴν Ἀβάνα. Ὁ πα-
τέρας Ἱερώνυµος δήλωσε «Ὅταν διάβα-
σα τὰ κείµενα τῶν µεγάλων πατέρων, 
ὅπως τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόµου, 
αἰσθάνθηκα πιὸ κοντὰ στὴν Ὀρθοδο-
ξία. Ἔνιωσα τὴν πνευµατικότητα στὴν 
πραγµατική της διάσταση!» 
 

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ  
σᾶς εὔχεται 
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Ἀπὸ τὸ 1986 ἀγωνίζονται οἱ Σιωνισταὶ 
Ἐβραιοµασόνοι νὰ ἀναγκάσουν πρωτί-
στως τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες νὰ φέ-
ρουν ἐπάνω εἰς τὴν ταυτότητά τους τὸν 
ἀριθµὸν τοῦ ἀντιχρίστου 666. Κατόρθω-
σαν ἠµῶν ἀδρανούντων νὰ θέσουν τὸν 
δυσώνυµον ἀριθµὸν εἰς ὅλα τὰ τρόφιµα 
καὶ τὰ εἴδη. Ἐπίσης ἐτέθη ἐσχάτως καὶ 
εἰς τὰ ταχυδροµικὰ δέµατα. Ἐφοδίασαν 
µὲ κάρτες τηλεφωνικὲς µὲ µικροτσὶπ καὶ 
barcode τοὺς καταναλωτές. Κατόρθωσαν 
καὶ ἀπάλειψαν ἀπὸ τὶς ταυτότητες εἰς 
πρώτην φάση τὸ θρήσκευµα. Σήµερον µὲ 
τὴν ἀνακάλυψιν ἠ-
λεκτρονικῶν συστη-
µάτων ὅλο καὶ περι-
σσότερον χρηστικῆς 
ἱκανότητας, ποὺ δὲν 
γνωρίζουµε ποῦ θὰ 
φθάσουν, θεωροῦν 
οἱ σκοτεινὲς δυνά-
µεις τὸν κατάλλη-
λον χρόνον µίας νε-
ωτέρας καὶ συγχρό-
νου ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, τῆς λεγό-
µενης «κάρτα τοῦ πολίτου». Τὴν διαφη-
µίζουν πρὸς δελεασµὸν τῶν Ἑλλήνων. 
Ὅτι δι’ αὐτῆς θὰ παταχθεῖ ἡ τροµοκρα-
τία, τὸ ἔγκληµα, ἡ κλοπή, φοροδιαφυγὴ 
καὶ θὰ ὑπάρξει δι’ αὐτῆς µιὰ ἔννοµος 
τάξις, µιὰ δίκαια «ἀγγελική» κοινωνία. 
∆υστυχῶς, θὰ συµβεῖ τὸ ἀντίθετο καὶ τὰ 
ὡς ἄνω θὰ αὐξηθοῦν. Μέσω τῶν ἠλε-
κτρονικῶν ἐγκληµάτων, θὰ σβήνονται 
λογαριασµοὶ καὶ θὰ χρεώνονται εἰς ἀνυ-
ποψίαστους πολίτες, τοὺς ὁποίους θὰ ὁ-
δηγοῦν στὶς φυλακές. Ἐπίσης, εἰς κάθε 

στιγµὴν θὰ κινδυνεύεις νὰ σοῦ ληστέ-
ψουν τὴν κάρτα. Αὐτὸ θὰ γίνεται σκοπί-
µως, ὅπως γίνονται οἱ ληστεῖες στὶς τρά-
πεζες καὶ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ ἔχουν κά-
µερες καὶ νὰ φωτογραφίζουν τοὺς εἰσερ-
χοµένους πελάτες. Ὅταν θὰ ὑπάρξει σω-
ρεία καρτοληστῶν ἢ ἀπωλείας τῶν καρ-
τῶν, πάλι θὰ µᾶς πείσουν, διὰ ἀσφάλεια 
καὶ ἀποφυγὴ ἐγκληµατικῶν πράξεων, 
τὴν θέσπισιν ἀναγκαστικῶς, τὸ µικρο-
τσὶπ καὶ τὸ 666 νὰ τεθεῖ εἰς τὴν χείρα ἢ 
τὸ µέτωπον ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἱερὰ Ἀπο-
κάλυψις. (κέφ. ΙΓ΄, στίχ. 18). Εἰς αὐτὸ 

σκοπεύουν αἳ σκο-
τειναὶ δυνάµεις µὲ 
τὴν βοήθεια τῶν ἀ-
λωµένων πολιτικῶν. 
∆ι’ αὐτὸ κρατοῦν 
ἄνευ ἐνηµερώσεως 
τὸν Ἑλληνικὸν λα-
όν, διὰ νὰ ὁδηγηθεῖ 
ὡς πρόβατον ἐπὶ 
σφαγή. Ἔχει δύνα-
µιν  ὁ Ἑλληνικὸς  

λαός, ἀλλὰ παραπληροφορεῖται ἀπὸ τὰ 
Μ.Μ.Ε. ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν καὶ 
ἀπὸ µερίδα µεγαλοσχηµόνων κληρικῶν 
οἱ ὁποῖοι τοὺς καθησυχάζουν. (Ὑπάρ-
χουν ὅµως καὶ Ἱεράρχες, µεταξὺ τῶν ὁ-
ποίων καὶ ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρ-
χης µας Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁµα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύριλλος, οἱ 
ὁποῖοι ἐδήλωσαν ὅτι δὲν θὰ παραλά-
βουν τὴν κάρτα τοῦ πολίτη). Μὲ τὴν 
προηγµένην «κάρτα τοῦ πολίτη» ὅπου 
θὰ ἐνσωµατωθοῦν Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., 
διαβατήριον, δίπλωµα ὁδηγήσεως, ταυ-
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τότητα, κάρτα διοδίων, κ.λ.π. θὰ γνωρί-
ζουν διάφοροι φορεῖς, οἱ εἰσερχόµενοι 
ἠλεκτρονικὰ εἰσβολεῖς, ἀλλὰ τὸ κυριώ-
τερον καὶ οἱ Βρυξέλλες ὅλες τὶς συναλ-
λαγὲς τῶν πολιτῶν. Τὸ ἰατρικὸν ἱστο-
ρικὸν κάθε πολίτου καὶ τὴν οἰκονοµι-
κήν του κατάστασιν. Θὰ ἐλέγχονται 
πλήρως αἳ µικροµεσαῖαι καὶ θὰ κυριαρ-
χήσει ὁ ἀθέµιτος ἀνταγωνισµὸς. Καὶ εἶ-
ναι πολὺ ἀµφίβολο ἂν µπορεῖ κανεὶς νὰ 
ἐµπιστευτεῖ κυβερνητικὲς διαβεβαιώσεις 
ὅτι δῆθεν δὲν θὰ µπεῖ οὔτε barcode οὔτε 
τὸ 666, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι νόµοι καὶ 
κυβερνήσεις ἀλλάζουν ἀπὸ τὴ µιὰ στι-
γµὴ στὴν ἄλλη, πρέπει νὰ γνωρίζουµε 
ὅτι στὴν κάρτα τοῦ πολίτου ὑπάρχουν 
πολλαπλὰ ἐπίπεδα πληροφοριῶν, ὁρα-
τὰ καὶ ἀόρατα στὸ ἀνθρώπινο µάτι, 
ἀλλὰ τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι ὑπάρχει 
τσιπάκι, στὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ µποῦν εὔ-
κολα πληροφορίες κρυµµένες ἢ κωδικο-
ποιηµένες µὲ δισεκατοµµύρια τρόπους ἢ 
µπορεῖ νὰ προστεθοῦν (ἠλεκτρονικῶς) 
ἀργότερα οἱ ἐπίµαχες εὐαίσθητες πλη-
ροφορίες ἢ τὰ ἀντιχριστιανικὰ σύµβο-
λα. Καὶ εἶναι µὲν σχετικὰ ἀνώδυνο νὰ 
ὑπάρχουν ἀντιχριστιανικὰ σύµβολα σὲ 
ἕνα προϊὸν ἢ σὲ ἕνα νόµισµα, ὅπου καὶ 
εἰκόνα βασιλέως ἢ βασίλισσας νὰ ὑπάρ-
χει δὲν σηµαίνει ὅτι ταυτιζόµαστε ἢ 
ὑποτασσόµεθα σ’ αὐτούς, ἁπλὰ µεταχει-
ριζόµαστε τὸ νόµισµα ποὺ τοὺς ἀνήκει. 
Ὅµως, µὲ τὴν ταυτότητα, εἶναι κάτι 
διαφορετικό, ἐφόσον δεχόµαστε νὰ 
ταυτιστοῦµε µὲ ὅτι γράφει πάνω της 
καὶ ὁ µακαριστὸς γέροντας Παϊσιος το-
νιζε ὅτι αὑτὸ ἀποτελεῖ πτώση, στὴν 
περίπτωση ποὺ κάτι ἀντιχριστιανικὸ ἀ-
ναγράφεται πάνω στὴν ταυτότητα. ∆ι’ 
αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἐνηµέρωσις καὶ ἄρνη-
σις παραλαβῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς «κάρ-
τας τοῦ πολίτου». ∆ιότι ἀργά ἤ γρήγο-
ρα θὰ ἐπακολουθήσει τὸ σφράγισµα εἰς 
τᾶς χείρας καὶ τὸ µέτωπον. Οἱ εὐεργε-
τικοὶ νόµοι ἀπαλλαγῆς ἐκ τοῦ στρατεύ-
µατος τῶν ἀπάτριδων ἰεχωβάδων καὶ 
ἀντιρρησιῶν συνειδήσεων, οἱ ὁποῖοι 
πολεµοῦν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, 
εἶναι µόνον δι’ αὐτοὺς; Στὸ θέµα τῶν 
ταυτοτήτων, δὲν δύναται ἡ Ἑλληνικὴ 

Κυβέρνησις καὶ τὸ Συµβούλιον Ἐπι-
κρατείας νὰ παράσχει ἐναλλακτικὴν 
λύσιν εἰς ἠµᾶς τοὺς γηγενεῖς Ὀρθοδό-
ξους Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι διὰ λόγους πί-
στεως καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως 
δὲν ἐπιθυµοῦµεν νὰ φέρωµεν ἐπάνω µας 
καὶ νὰ συναλλασσόµεθα µὲ τὸν ἀρι-
θµὸν τοῦ ἀντιχρίστου; Χρειάζεται ἀγώ-
νας καὶ ὁ Κύριος θὰ µᾶς βοηθήσει. 
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Στὰ χρόνια τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ 
Μεγάλου (457 – 474 µ.Χ.) ζοῦσε στὴν 
Κωνσταντινούπολη ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ 
κατὰ Χριστὸν σαλός. Σαλὸς εἶναι ὁ 
τρελὸς καὶ κατὰ Χριστὸν σαλοὶ ὀνοµά-
ζονται κάποιοι ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι κάνανε 
κάποια περίεργα καὶ παράλογα πρά-
γµατα µὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ τοὺς θεω-
ροῦν παλαβοὺς καὶ νὰ µὴν τοὺς τιµοῦν 
οἱ ἄνθρωποι καὶ ἔτσι αὐτοὶ νὰ ζοῦν ἐν 
ταπεινώσει καὶ ἀφανείᾳ. Μιὰ νύχτα 
ποὺ γινότανε ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν εἰς τὴν 
Κωνσταντινούπολην, ὁ ὅσιος Ἀνδρέας 
µαζὶ µὲ τὸν µαθητή του Ἐπιφάνιο ποὺ 
ἔγινε ἀργότερα Πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως (520 – 536 µ.Χ.) εἶδαν τὴν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο ὀφθαλµοφανῶς, ὄχι 
σὲ ὅραµα, νὰ µπαίνει ἀπὸ τὴν κεντρικὴ 
πύλη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὴν συνόδευαν 
οἱ παρθένοι Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος καὶ 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ πλῆθος ἀγγέ-
λων. Ἀφοῦ µπῆκε µέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
προχώρησε στὸν σολέα. Ἐκεῖ, γονάτισε 
καὶ προσευχήθηκε πολλὴ ὥρα µὲ θερµὰ 
δάκρυα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν, 
ἐνῶ τὴν βλέπανε µόνο ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ 
Ἐπιφάνιος. Ἀφοῦ προσευχήθηκε γιὰ 
πολύ, ἡ Θεοτόκος σηκώθηκε καὶ µπῆκε 
µέσα στὸ Ἱερό, ὅπου φυλασσόταν τὸ 
µαφόριό της, δηλαδὴ τὸ τσεµπέρι της. 
Τὸ πῆρε στὰ χέρια της καὶ βγαίνοντας 
ἔξω τὸ ἅπλωσε πάνω ἀπὸ τοὺς πιστούς, 
γιὰ νὰ δείξει ὅτι τοὺς σκεπάζει καὶ τοὺς 
προστατεύει. Αὐτὸ εἶναι τὸ γεγονός, τὸ 
ὁποῖο στάθηκε ἀφορµὴ ἡ Ἐκκλησία 
µας νὰ καθιερώσει τὴν γιορτὴ τῆς Ἁγί-
ας Σκέπης, δηλαδὴ τὴ γιορτὴ πρὸς τιµὴ 
τῆς Παναγίας. 

 

ΠΑΡΤΕ  ΤΗ  ΣΚΥΤΑΛΗ  
 

Ἑλληνικὰ νιάτα, ἐλᾶτε ν’ ἀναστήσουµε 
τὰ ὡραῖα καὶ µεγάλα µας ἰδανικά. Πέ-
στε τό. Φωνάξτε τό. ∆ιαλαλῆστε τό. Τὰ 
Ἰδανικά µας εἶναι θρησκεία, πατρίδα, 
οἰκογένεια, τιµή, ἐλευθερία, δικαιοσύ-
νη, δηµοκρατία, ἀρετή, ἁγιότητα, τελει-
ότητα. Σύγχρονα Ἑλληνικὰ νιάτα κλεῖ-
στε τὰ’ αὐτιά σας, σὰν τὸν Ὀδυσσέα, 
στὶς ἀρνησίθρησκες καὶ ἀπάτριδες σει-
ρῆνες ποὺ ἀκούγονται στὸ κάθε σας βῆ-
µα. Σκοπός τους νὰ σᾶς πλανέψουν. Νὰ 
σᾶς ἀποπροσανατολίσουν. Νὰ σᾶς ναυ-
αγοτσακίσουν. Γύρω σας ὅλοι κι’ ἀπὸ 
παντοῦ, νὰ σᾶς µαράνουν ζητᾶνε τῆς 
καρδιᾶς κάθε ὄµορφο λουλούδι. Νὰ 
σᾶς κλέψουν τῶν ἰδανικῶν τὸ θησαυρό. 
Μέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ἔντυπα, ἐφηµεριδογράφοι, 
προπαγανδιστὲς µὲ χίλια προσωπεῖα, ἔ-
χουν ξεσηκώσει ἕνα ἄγριο καὶ ἀνόσιο 
καὶ ἀνίερο πόλεµο, ποὺ δὲν ἔχει ξανα-
δεῖ ὁ τόπος µας. Στόχος τους ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ θρησκεία, ἡ ἠθική, οἱ πιστοὶ καὶ 
δραστήριοι, οἱ χριστιανοί, οἱ κληρικοί, 
οἱ µοναχοί, οἱ ναοὶ τοῦ Κυρίου, ἡ οἰκο-
γένεια, ὁ θρησκευτικὸς γάµος, ἡ συζυγι-
κὴ τιµή, ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀγωνίζο-
νται µὲ µανία νὰ γκρεµίσουν τὰ πάντα. 
Νὰ µὴ µείνει τίποτε ὄρθιο. Ἡ πλύση ἐ-
γκεφάλου καθηµερινό τους ἔργο. Σκο-
ταδιστὲς καὶ παρανοϊκοί, τῆς νύχτας 
καὶ τοῦ πνεύµατος τυµβωρύχοι, νὰ συ-
λήσουν ζητᾶνε τῶν ἰδανικῶν τὸν ἀνε-
κτίµητο πλοῦτο. Τὴν ἀναθεώρηση, δη-
λαδὴ κακοποίηση τῆς ἱστορίας τὴ θεω-
ροῦν κατόρθωµα καὶ ἀποκάλυψη. Εἶ-
ναι περήφανοι γιὰ τὰ ὑποπροϊόντα 
µιᾶς µονοδιάστατης µυοπικῆς προόδου 
καὶ µιᾶς ψεύτικης κουλτούρας ποὺ εἶ-
ναι οὐσιαστικὰ παλιµβαρβαρισµός. 
Κράτα γερὰ τῆς πίστης τὸ τιµόνι. Μεῖνε 
γιὰ πάντα «καλὸς στρατιώτης τοῦ Χρι-
στοῦ». Ἀκριβοφύλαξε τὰ ἰδανικά σου. 
Ἕτοιµος να’ σαὶ πάντα νὰ τὰ ὑπερα-
σπίζεις ἀπὸ κάθε ἐπιβουλή. Μάθε πῶς 
ἕνας ὅταν εἶναι µὲ τὸ Χριστὸ ἀποτελεῖ 
συντριπτικὴ πλειοψηφία ἐνάντια σ’ ὅ-
λες τὶς δυνάµεις τοῦ κόσµου. ∆ὲν εἶσαι 

µόνος. Εἶναι πολλοὶ οἱ νέοι µὲ ἰδανικά. 
Πολλοὶ οἱ σηµαιοφόροι. Πολλοὶ οἱ µα-
χητὲς στοῦ καλοῦ τη λεγεώνα. Πολλοὶ 
ποὺ φυλᾶνε ἡρωικὲς θερµοπύλες. Πάρε 
καὶ σὺ τὴ σκυτάλη τῶν ὡραίων ἰδανι-
κῶν καὶ τράβα τὸ δρόµο σου περήφα-
νος καὶ γενναῖος. Τὸ αὔριο, σίγουρα, 
θὰ γίνει καλύτερο ἀπὸ τὸ χθές. 

 

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ 
 

Εἰς ἀγόρευσίν του ὁ Μητροπολίτης 
Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ ἐνώπιον τῆς Ἱε-
ραρχίας ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐδηµο-
σιεύθη εἰς τὸν διεθνῆ τύπον ὅτι ἡ Ρω-
σικὴ Ὁµοσπονδία ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴν Πολιτείαν τὴν ἐπ’ ἐνοικίω 
παραχώρησιν ναυτικῆς βάσεως εἰς τὸ 
Αἰγαῖον διὰ νὰ ναυλοχεῖ ὁ ρωσικὸς 
στόλος εἰς τὴν Μεσόγειον µὲ συνολικὸν 
µισθίον τὸ ποσὸν τῶν ἑκατὸ δισεκα-
τοµµυρίων εὐρώ. Τοῦτο ἀπερρίφθη ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος. 
∆ιὰ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θὰ ἀσκοῦσε ἡ 
Ἑλλάδα τὰ ὑπὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου 
ἔννοµα δικαιώµατά της διὰ τὴν ἐπέκτα-
σιν τῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς δώδεκα 
µίλια. Ὅποτε ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦτο εἰς θέ-
σιν διὰ τὴν ἐξόρυξιν τοῦ ὑπογείου ὀρυ-
κτοῦ πλούτου…» (Ἐλεύθερος 9-10-2010) 
Οἱ Σιωνισταὶ κατευθύνουν σήµερον τὶς 
λεγόµενες κατὰ κόσµον µεγάλες δυνά-
µεις. Καὶ ἂν ἀκόµη ἡ πολιτικὴ ἡγεσία 
συγκατατίθετο εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐνοικί-
ασιν οἱ Σιωνισταὶ θὰ τὴν ἐµαταίωναν, 
ὅπως καὶ τὸ Μπουργκᾶς – Ἀλεξαν-
δρούπολη ποὺ πέρασε ὁλόκληρη δεκα-
ετία καὶ δὲν πραγµατοποιήθη. 
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τότητα, κάρτα διοδίων, κ.λ.π. θὰ γνωρί-
ζουν διάφοροι φορεῖς, οἱ εἰσερχόµενοι 
ἠλεκτρονικὰ εἰσβολεῖς, ἀλλὰ τὸ κυριώ-
τερον καὶ οἱ Βρυξέλλες ὅλες τὶς συναλ-
λαγὲς τῶν πολιτῶν. Τὸ ἰατρικὸν ἱστο-
ρικὸν κάθε πολίτου καὶ τὴν οἰκονοµι-
κήν του κατάστασιν. Θὰ ἐλέγχονται 
πλήρως αἳ µικροµεσαῖαι καὶ θὰ κυριαρ-
χήσει ὁ ἀθέµιτος ἀνταγωνισµὸς. Καὶ εἶ-
ναι πολὺ ἀµφίβολο ἂν µπορεῖ κανεὶς νὰ 
ἐµπιστευτεῖ κυβερνητικὲς διαβεβαιώσεις 
ὅτι δῆθεν δὲν θὰ µπεῖ οὔτε barcode οὔτε 
τὸ 666, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι νόµοι καὶ 
κυβερνήσεις ἀλλάζουν ἀπὸ τὴ µιὰ στι-
γµὴ στὴν ἄλλη, πρέπει νὰ γνωρίζουµε 
ὅτι στὴν κάρτα τοῦ πολίτου ὑπάρχουν 
πολλαπλὰ ἐπίπεδα πληροφοριῶν, ὁρα-
τὰ καὶ ἀόρατα στὸ ἀνθρώπινο µάτι, 
ἀλλὰ τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι ὑπάρχει 
τσιπάκι, στὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ µποῦν εὔ-
κολα πληροφορίες κρυµµένες ἢ κωδικο-
ποιηµένες µὲ δισεκατοµµύρια τρόπους ἢ 
µπορεῖ νὰ προστεθοῦν (ἠλεκτρονικῶς) 
ἀργότερα οἱ ἐπίµαχες εὐαίσθητες πλη-
ροφορίες ἢ τὰ ἀντιχριστιανικὰ σύµβο-
λα. Καὶ εἶναι µὲν σχετικὰ ἀνώδυνο νὰ 
ὑπάρχουν ἀντιχριστιανικὰ σύµβολα σὲ 
ἕνα προϊὸν ἢ σὲ ἕνα νόµισµα, ὅπου καὶ 
εἰκόνα βασιλέως ἢ βασίλισσας νὰ ὑπάρ-
χει δὲν σηµαίνει ὅτι ταυτιζόµαστε ἢ 
ὑποτασσόµεθα σ’ αὐτούς, ἁπλὰ µεταχει-
ριζόµαστε τὸ νόµισµα ποὺ τοὺς ἀνήκει. 
Ὅµως, µὲ τὴν ταυτότητα, εἶναι κάτι 
διαφορετικό, ἐφόσον δεχόµαστε νὰ 
ταυτιστοῦµε µὲ ὅτι γράφει πάνω της 
καὶ ὁ µακαριστὸς γέροντας Παϊσιος το-
νιζε ὅτι αὑτὸ ἀποτελεῖ πτώση, στὴν 
περίπτωση ποὺ κάτι ἀντιχριστιανικὸ ἀ-
ναγράφεται πάνω στὴν ταυτότητα. ∆ι’ 
αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἐνηµέρωσις καὶ ἄρνη-
σις παραλαβῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς «κάρ-
τας τοῦ πολίτου». ∆ιότι ἀργά ἤ γρήγο-
ρα θὰ ἐπακολουθήσει τὸ σφράγισµα εἰς 
τᾶς χείρας καὶ τὸ µέτωπον. Οἱ εὐεργε-
τικοὶ νόµοι ἀπαλλαγῆς ἐκ τοῦ στρατεύ-
µατος τῶν ἀπάτριδων ἰεχωβάδων καὶ 
ἀντιρρησιῶν συνειδήσεων, οἱ ὁποῖοι 
πολεµοῦν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, 
εἶναι µόνον δι’ αὐτοὺς; Στὸ θέµα τῶν 
ταυτοτήτων, δὲν δύναται ἡ Ἑλληνικὴ 

Κυβέρνησις καὶ τὸ Συµβούλιον Ἐπι-
κρατείας νὰ παράσχει ἐναλλακτικὴν 
λύσιν εἰς ἠµᾶς τοὺς γηγενεῖς Ὀρθοδό-
ξους Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι διὰ λόγους πί-
στεως καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως 
δὲν ἐπιθυµοῦµεν νὰ φέρωµεν ἐπάνω µας 
καὶ νὰ συναλλασσόµεθα µὲ τὸν ἀρι-
θµὸν τοῦ ἀντιχρίστου; Χρειάζεται ἀγώ-
νας καὶ ὁ Κύριος θὰ µᾶς βοηθήσει. 
 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ 
 

Στὰ χρόνια τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ 
Μεγάλου (457 – 474 µ.Χ.) ζοῦσε στὴν 
Κωνσταντινούπολη ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ 
κατὰ Χριστὸν σαλός. Σαλὸς εἶναι ὁ 
τρελὸς καὶ κατὰ Χριστὸν σαλοὶ ὀνοµά-
ζονται κάποιοι ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι κάνανε 
κάποια περίεργα καὶ παράλογα πρά-
γµατα µὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ τοὺς θεω-
ροῦν παλαβοὺς καὶ νὰ µὴν τοὺς τιµοῦν 
οἱ ἄνθρωποι καὶ ἔτσι αὐτοὶ νὰ ζοῦν ἐν 
ταπεινώσει καὶ ἀφανείᾳ. Μιὰ νύχτα 
ποὺ γινότανε ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν εἰς τὴν 
Κωνσταντινούπολην, ὁ ὅσιος Ἀνδρέας 
µαζὶ µὲ τὸν µαθητή του Ἐπιφάνιο ποὺ 
ἔγινε ἀργότερα Πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως (520 – 536 µ.Χ.) εἶδαν τὴν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο ὀφθαλµοφανῶς, ὄχι 
σὲ ὅραµα, νὰ µπαίνει ἀπὸ τὴν κεντρικὴ 
πύλη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὴν συνόδευαν 
οἱ παρθένοι Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος καὶ 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ πλῆθος ἀγγέ-
λων. Ἀφοῦ µπῆκε µέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
προχώρησε στὸν σολέα. Ἐκεῖ, γονάτισε 
καὶ προσευχήθηκε πολλὴ ὥρα µὲ θερµὰ 
δάκρυα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν, 
ἐνῶ τὴν βλέπανε µόνο ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ 
Ἐπιφάνιος. Ἀφοῦ προσευχήθηκε γιὰ 
πολύ, ἡ Θεοτόκος σηκώθηκε καὶ µπῆκε 
µέσα στὸ Ἱερό, ὅπου φυλασσόταν τὸ 
µαφόριό της, δηλαδὴ τὸ τσεµπέρι της. 
Τὸ πῆρε στὰ χέρια της καὶ βγαίνοντας 
ἔξω τὸ ἅπλωσε πάνω ἀπὸ τοὺς πιστούς, 
γιὰ νὰ δείξει ὅτι τοὺς σκεπάζει καὶ τοὺς 
προστατεύει. Αὐτὸ εἶναι τὸ γεγονός, τὸ 
ὁποῖο στάθηκε ἀφορµὴ ἡ Ἐκκλησία 
µας νὰ καθιερώσει τὴν γιορτὴ τῆς Ἁγί-
ας Σκέπης, δηλαδὴ τὴ γιορτὴ πρὸς τιµὴ 
τῆς Παναγίας. 

 

ΠΑΡΤΕ  ΤΗ  ΣΚΥΤΑΛΗ  
 

Ἑλληνικὰ νιάτα, ἐλᾶτε ν’ ἀναστήσουµε 
τὰ ὡραῖα καὶ µεγάλα µας ἰδανικά. Πέ-
στε τό. Φωνάξτε τό. ∆ιαλαλῆστε τό. Τὰ 
Ἰδανικά µας εἶναι θρησκεία, πατρίδα, 
οἰκογένεια, τιµή, ἐλευθερία, δικαιοσύ-
νη, δηµοκρατία, ἀρετή, ἁγιότητα, τελει-
ότητα. Σύγχρονα Ἑλληνικὰ νιάτα κλεῖ-
στε τὰ’ αὐτιά σας, σὰν τὸν Ὀδυσσέα, 
στὶς ἀρνησίθρησκες καὶ ἀπάτριδες σει-
ρῆνες ποὺ ἀκούγονται στὸ κάθε σας βῆ-
µα. Σκοπός τους νὰ σᾶς πλανέψουν. Νὰ 
σᾶς ἀποπροσανατολίσουν. Νὰ σᾶς ναυ-
αγοτσακίσουν. Γύρω σας ὅλοι κι’ ἀπὸ 
παντοῦ, νὰ σᾶς µαράνουν ζητᾶνε τῆς 
καρδιᾶς κάθε ὄµορφο λουλούδι. Νὰ 
σᾶς κλέψουν τῶν ἰδανικῶν τὸ θησαυρό. 
Μέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ἔντυπα, ἐφηµεριδογράφοι, 
προπαγανδιστὲς µὲ χίλια προσωπεῖα, ἔ-
χουν ξεσηκώσει ἕνα ἄγριο καὶ ἀνόσιο 
καὶ ἀνίερο πόλεµο, ποὺ δὲν ἔχει ξανα-
δεῖ ὁ τόπος µας. Στόχος τους ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ θρησκεία, ἡ ἠθική, οἱ πιστοὶ καὶ 
δραστήριοι, οἱ χριστιανοί, οἱ κληρικοί, 
οἱ µοναχοί, οἱ ναοὶ τοῦ Κυρίου, ἡ οἰκο-
γένεια, ὁ θρησκευτικὸς γάµος, ἡ συζυγι-
κὴ τιµή, ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀγωνίζο-
νται µὲ µανία νὰ γκρεµίσουν τὰ πάντα. 
Νὰ µὴ µείνει τίποτε ὄρθιο. Ἡ πλύση ἐ-
γκεφάλου καθηµερινό τους ἔργο. Σκο-
ταδιστὲς καὶ παρανοϊκοί, τῆς νύχτας 
καὶ τοῦ πνεύµατος τυµβωρύχοι, νὰ συ-
λήσουν ζητᾶνε τῶν ἰδανικῶν τὸν ἀνε-
κτίµητο πλοῦτο. Τὴν ἀναθεώρηση, δη-
λαδὴ κακοποίηση τῆς ἱστορίας τὴ θεω-
ροῦν κατόρθωµα καὶ ἀποκάλυψη. Εἶ-
ναι περήφανοι γιὰ τὰ ὑποπροϊόντα 
µιᾶς µονοδιάστατης µυοπικῆς προόδου 
καὶ µιᾶς ψεύτικης κουλτούρας ποὺ εἶ-
ναι οὐσιαστικὰ παλιµβαρβαρισµός. 
Κράτα γερὰ τῆς πίστης τὸ τιµόνι. Μεῖνε 
γιὰ πάντα «καλὸς στρατιώτης τοῦ Χρι-
στοῦ». Ἀκριβοφύλαξε τὰ ἰδανικά σου. 
Ἕτοιµος να’ σαὶ πάντα νὰ τὰ ὑπερα-
σπίζεις ἀπὸ κάθε ἐπιβουλή. Μάθε πῶς 
ἕνας ὅταν εἶναι µὲ τὸ Χριστὸ ἀποτελεῖ 
συντριπτικὴ πλειοψηφία ἐνάντια σ’ ὅ-
λες τὶς δυνάµεις τοῦ κόσµου. ∆ὲν εἶσαι 

µόνος. Εἶναι πολλοὶ οἱ νέοι µὲ ἰδανικά. 
Πολλοὶ οἱ σηµαιοφόροι. Πολλοὶ οἱ µα-
χητὲς στοῦ καλοῦ τη λεγεώνα. Πολλοὶ 
ποὺ φυλᾶνε ἡρωικὲς θερµοπύλες. Πάρε 
καὶ σὺ τὴ σκυτάλη τῶν ὡραίων ἰδανι-
κῶν καὶ τράβα τὸ δρόµο σου περήφα-
νος καὶ γενναῖος. Τὸ αὔριο, σίγουρα, 
θὰ γίνει καλύτερο ἀπὸ τὸ χθές. 

 

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ 
 

Εἰς ἀγόρευσίν του ὁ Μητροπολίτης 
Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ ἐνώπιον τῆς Ἱε-
ραρχίας ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐδηµο-
σιεύθη εἰς τὸν διεθνῆ τύπον ὅτι ἡ Ρω-
σικὴ Ὁµοσπονδία ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴν Πολιτείαν τὴν ἐπ’ ἐνοικίω 
παραχώρησιν ναυτικῆς βάσεως εἰς τὸ 
Αἰγαῖον διὰ νὰ ναυλοχεῖ ὁ ρωσικὸς 
στόλος εἰς τὴν Μεσόγειον µὲ συνολικὸν 
µισθίον τὸ ποσὸν τῶν ἑκατὸ δισεκα-
τοµµυρίων εὐρώ. Τοῦτο ἀπερρίφθη ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος. 
∆ιὰ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θὰ ἀσκοῦσε ἡ 
Ἑλλάδα τὰ ὑπὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου 
ἔννοµα δικαιώµατά της διὰ τὴν ἐπέκτα-
σιν τῶν χωρικῶν ὑδάτων εἰς δώδεκα 
µίλια. Ὅποτε ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦτο εἰς θέ-
σιν διὰ τὴν ἐξόρυξιν τοῦ ὑπογείου ὀρυ-
κτοῦ πλούτου…» (Ἐλεύθερος 9-10-2010) 
Οἱ Σιωνισταὶ κατευθύνουν σήµερον τὶς 
λεγόµενες κατὰ κόσµον µεγάλες δυνά-
µεις. Καὶ ἂν ἀκόµη ἡ πολιτικὴ ἡγεσία 
συγκατατίθετο εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐνοικί-
ασιν οἱ Σιωνισταὶ θὰ τὴν ἐµαταίωναν, 
ὅπως καὶ τὸ Μπουργκᾶς – Ἀλεξαν-
δρούπολη ποὺ πέρασε ὁλόκληρη δεκα-
ετία καὶ δὲν πραγµατοποιήθη. 
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ΟΠΩΣ  Ο  ΒΑΤΡΑΧΟΣ  
 

Σὲ πειράµατα ποὺ ἔγιναν, ἀπεδείχθη 
ὅτι ἂ

 

ν πετάξεις ἕνα βάτραχο µέσα σ’ 

δέχεται συχνὰ στοὺς 
κό ὺ 

κ  δέχεται συχνὰ στοὺς 
κό ὺ 

κ  

ἕναν κουβὰ µὲ ζεστὸ νερό, αὐτὸς ἀµέ-
σως µ’ ἕνα πήδηµα θὰ βρεθεῖ ἔξω. Ἂν 
ὅµως βάλεις τὸν βάτραχο µέσα σ’ ἕνα 
κουβὰ µὲ κρύο νερὸ καὶ ἀρχίσεις νὰ ζε-
σταίνεις σιγὰ – σιγὰ τὸ νερὸ αὐτό, ὁ 
βάτραχος µένει ἐκεῖ καὶ πεθαίνει. Ὁ βά-
τραχος δὲν µπορεῖ νὰ καταλάβει ἀπὸ 
ποιὰ στιγµὴ ἀρχίζει τὸ ζεστὸ νερὸ νὰ 
τοῦ γίνεται ἐπικίνδυνο. Τὸ ἴδιο συµβαί-
νει καὶ στὴν χριστιανικὴ ζωή. Ὅταν ἔλ-
θει ἕνας ξαφνικὸς καὶ µεγάλος πειρα-
σµός, οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ πολὺ 
εὔκολα καταλαβαίνουν τὸν κίνδυνον 
καὶ τὸν ἀποφεύγουν. Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ 
προκαλεῖ τὴν πτώση πολλῶν χριστια-
νῶν εἶναι ἡ καθηµερινὴ ἀνεπαίσθητη 
καὶ βαθµιαία ἀποµάκρυνσή τους ἀπὸ 
τὸν Θεό. Στὴν ἀρχὴ παραµελεῖται ἡ 
µελέτη τοῦ Θείου Λόγου καὶ ἡ προσευ-
χή. Μετὰ (δὲν µένει καιρός) γιὰ τὴν Ἐκ-
κλησία. Ἀρχίζουν ὕστερα οἱ κακὲς συ-
ναναστροφὲς καὶ τὸ νερὸ τοῦ κουβὰ 
ἀρχίζει νὰ βράζει. Τὸ καλὸ εἶναι νὰ πη-
δήσει κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὸν κουβὰ τῆς ἁ-
µαρτίας ἀµέσως, πρὶν ἀρχίσει τὸ νερὸ 
νὰ ζεσταίνεται. 
 

ΤΑΞΙ∆Ι … ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ 
 

Ἡ Ὀρθοδοξία 

 δὲν µπορεῖ νὰ καταλάβει ἀπὸ 
ποιὰ στιγµὴ ἀρχίζει τὸ ζεστὸ νερὸ νὰ 
τοῦ γίνεται ἐπικίνδυνο. Τὸ ἴδιο συµβαί-
νει καὶ στὴν χριστιανικὴ ζωή. Ὅταν ἔλ-
θει ἕνας ξαφνικὸς καὶ µεγάλος πειρα-
σµός, οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ πολὺ 
εὔκολα καταλαβαίνουν τὸν κίνδυνον 
καὶ τὸν ἀποφεύγουν. Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ 
προκαλεῖ τὴν πτώση πολλῶν χριστια-
νῶν εἶναι ἡ καθηµερινὴ ἀνεπαίσθητη 
καὶ βαθµιαία ἀποµάκρυνσή τους ἀπὸ 
τὸν Θεό. Στὴν ἀρχὴ παραµελεῖται ἡ 
µελέτη τοῦ Θείου Λόγου καὶ ἡ προσευ-
χή. Μετὰ (δὲν µένει καιρός) γιὰ τὴν Ἐκ-
κλησία. Ἀρχίζουν ὕστερα οἱ κακὲς συ-
ναναστροφὲς καὶ τὸ νερὸ τοῦ κουβὰ 
ἀρχίζει νὰ βράζει. Τὸ καλὸ εἶναι νὰ πη-
δήσει κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὸν κουβὰ τῆς ἁ-
µαρτίας ἀµέσως, πρὶν ἀρχίσει τὸ νερὸ 
νὰ ζεσταίνεται. 
 

ΤΑΞΙ∆Ι … ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ 
 

Ἡ Ὀρθοδοξία 
λπους της αἱρετικοὺς ἀνθρώπους πολπους της αἱρετικοὺς ἀνθρώπους πο

µετανοοῦν καὶ ἀλλάζουν στάση ζωῆς. 
Ἂς δοῦµε ἕνα τέτοιο γεγονὸς ὅπως πε-
ριγράφεται σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφηµερίδα: «Ὁ 
Κλαούντιο Χοσὲ Ἐσπινόζα Γκαρσία 
γεννήθηκε στὴν Κούβα πρὶν ἀπὸ 34 
χρόνια, ἀπὸ µητέρα παπικὴ καὶ πατέρα 
ἄθεο. Πιστὸς παπικὸς σπούδασε χηµι-
κὸς µηχανικὸς καὶ προετοιµαζόταν νὰ 
γίνει κληρικὸς τῆς Κουβανικῆς παπικῆς 
ἐπισκοπῆς. Μιὰ ἡµέρα ἐπισκέφθηκε τὸν 
µικρὸ Ὀρθόδοξο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου στὸ λιµάνι τῆς Ἀβάνας. Ἀπὸ τὴ 
στιγµὴ ἐκείνη ξεκίνησε ἕνα ταξίδι στὸν 
κόσµο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τὸν ὁδήγη-
σε ἀπὸ τὴν Ἀβάνα τοῦ Κάστρο στὸ 
∆ιδυµότειχο τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Κλαού-
ντιο Χοσὲ διακονεῖ τὴν Μητρόπολιν 
∆ιδυµοτείχου ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ ὡς πατέρας Ἱερώ-
νυµος ὅπως ὀνοµάζεται πλέον, ὑπηρετεῖ 
τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπαρχίας, ἀφοῦ προηγουµένως ἐβαπτί-
σθηκε Ὀρθόδοξος στὴν Ἀβάνα. Ὁ πα-
τέρας Ἱερώνυµος δήλωσε «Ὅταν διάβα-
σα τὰ κείµενα τῶν µεγάλων πατέρων, 
ὅπως τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόµου, 
αἰσθάνθηκα πιὸ κοντὰ στὴν Ὀρθοδο-
ξία. Ἔνιωσα τὴν πνευµατικότητα στὴν 
πραγµατική της διάσταση!» 
 

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ  
σᾶς εὔχεται 
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Ἀπὸ τὸ 1986 ἀγωνίζονται οἱ Σιωνισταὶ 
Ἐβραιοµασόνοι νὰ ἀναγκάσουν πρωτί-
στως τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες νὰ φέ-
ρουν ἐπάνω εἰς τὴν ταυτότητά τους τὸν 
ἀριθµὸν τοῦ ἀντιχρίστου 666. Κατόρθω-
σαν ἠµῶν ἀδρανούντων νὰ θέσουν τὸν 
δυσώνυµον ἀριθµὸν εἰς ὅλα τὰ τρόφιµα 
καὶ τὰ εἴδη. Ἐπίσης ἐτέθη ἐσχάτως καὶ 
εἰς τὰ ταχυδροµικὰ δέµατα. Ἐφοδίασαν 
µὲ κάρτες τηλεφωνικὲς µὲ µικροτσὶπ καὶ 
barcode τοὺς καταναλωτές. Κατόρθωσαν 
καὶ ἀπάλειψαν ἀπὸ τὶς ταυτότητες εἰς 
πρώτην φάση τὸ θρήσκευµα. Σήµερον µὲ 
τὴν ἀνακάλυψιν ἠ-
λεκτρονικῶν συστη-
µάτων ὅλο καὶ περι-
σσότερον χρηστικῆς 
ἱκανότητας, ποὺ δὲν 
γνωρίζουµε ποῦ θὰ 
φθάσουν, θεωροῦν 
οἱ σκοτεινὲς δυνά-
µεις τὸν κατάλλη-
λον χρόνον µίας νε-
ωτέρας καὶ συγχρό-
νου ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, τῆς λεγό-
µενης «κάρτα τοῦ πολίτου». Τὴν διαφη-
µίζουν πρὸς δελεασµὸν τῶν Ἑλλήνων. 
Ὅτι δι’ αὐτῆς θὰ παταχθεῖ ἡ τροµοκρα-
τία, τὸ ἔγκληµα, ἡ κλοπή, φοροδιαφυγὴ 
καὶ θὰ ὑπάρξει δι’ αὐτῆς µιὰ ἔννοµος 
τάξις, µιὰ δίκαια «ἀγγελική» κοινωνία. 
∆υστυχῶς, θὰ συµβεῖ τὸ ἀντίθετο καὶ τὰ 
ὡς ἄνω θὰ αὐξηθοῦν. Μέσω τῶν ἠλε-
κτρονικῶν ἐγκληµάτων, θὰ σβήνονται 
λογαριασµοὶ καὶ θὰ χρεώνονται εἰς ἀνυ-
ποψίαστους πολίτες, τοὺς ὁποίους θὰ ὁ-
δηγοῦν στὶς φυλακές. Ἐπίσης, εἰς κάθε 

στιγµὴν θὰ κινδυνεύεις νὰ σοῦ ληστέ-
ψουν τὴν κάρτα. Αὐτὸ θὰ γίνεται σκοπί-
µως, ὅπως γίνονται οἱ ληστεῖες στὶς τρά-
πεζες καὶ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ ἔχουν κά-
µερες καὶ νὰ φωτογραφίζουν τοὺς εἰσερ-
χοµένους πελάτες. Ὅταν θὰ ὑπάρξει σω-
ρεία καρτοληστῶν ἢ ἀπωλείας τῶν καρ-
τῶν, πάλι θὰ µᾶς πείσουν, διὰ ἀσφάλεια 
καὶ ἀποφυγὴ ἐγκληµατικῶν πράξεων, 
τὴν θέσπισιν ἀναγκαστικῶς, τὸ µικρο-
τσὶπ καὶ τὸ 666 νὰ τεθεῖ εἰς τὴν χείρα ἢ 
τὸ µέτωπον ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἱερὰ Ἀπο-
κάλυψις. (κέφ. ΙΓ΄, στίχ. 18). Εἰς αὐτὸ 

σκοπεύουν αἳ σκο-
τειναὶ δυνάµεις µὲ 
τὴν βοήθεια τῶν ἀ-
λωµένων πολιτικῶν. 
∆ι’ αὐτὸ κρατοῦν 
ἄνευ ἐνηµερώσεως 
τὸν Ἑλληνικὸν λα-
όν, διὰ νὰ ὁδηγηθεῖ 
ὡς πρόβατον ἐπὶ 
σφαγή. Ἔχει δύνα-
µιν  ὁ Ἑλληνικὸς  

λαός, ἀλλὰ παραπληροφορεῖται ἀπὸ τὰ 
Μ.Μ.Ε. ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν καὶ 
ἀπὸ µερίδα µεγαλοσχηµόνων κληρικῶν 
οἱ ὁποῖοι τοὺς καθησυχάζουν. (Ὑπάρ-
χουν ὅµως καὶ Ἱεράρχες, µεταξὺ τῶν ὁ-
ποίων καὶ ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρ-
χης µας Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁµα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύριλλος, οἱ 
ὁποῖοι ἐδήλωσαν ὅτι δὲν θὰ παραλά-
βουν τὴν κάρτα τοῦ πολίτη). Μὲ τὴν 
προηγµένην «κάρτα τοῦ πολίτη» ὅπου 
θὰ ἐνσωµατωθοῦν Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., 
διαβατήριον, δίπλωµα ὁδηγήσεως, ταυ-

 
 

Η  ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Α  ΤΩΝ  ΧΡ Ι Σ ΤΟΥΓ ΕΝΝΩΝ  
7.30 – 10.15 π.µ. 

 
 
 

ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε Τετάρτη στὶς 4.00 µ.µ. 

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: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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