μῆνες ἄγχους ἀναμονῆς χαρᾶς ποὺ
τελικὰ ἄξιζε ὅσο τίποτα ἄλλο! Ἡ μικρή μας ἡρωίδα ἄντεξε καὶ ἦταν δυνατή, καὶ τὴ βοήθησε ὁ Θεός, ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μὲ τὶς
προσευχὲς ὅλων μας… ἕνα χειρουργεῖο στὰ ματάκια, ἕνα σημάδι ἀπὸ
κάψιμο στὸ πόδι καὶ ἕνα σημάδι ἀπὸ ράμμα στὸ πόδι ποὺ θυμίζει
σταυρὸ … εἶναι σταυρὸς … αὐτὰ μόνο γιὰ νὰ θυμόμαστε πόσα πέρασε
καὶ πόσα ἄντεξε αὐτὸ τὸ παιδί! Τώρα ἡ Ραφαέλα μας εἶναι ἑνὸς ἔτους
καὶ παρὰ τὸ ἱστορικό της καὶ τὶς προβλέψεις ὅτι θὰ εἶχε σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, εἶναι ὑγιέστατη!!!! Πιστεύουμε ὅλοι ἀκράδαντα ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἔσωσε τὸ παιδὶ καὶ Τὸν
εὐχαριστοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά!
Χ. Ἀνθῆ, Ἅγιος ∆ημήτριος.

Ἐκκλησίαν. Ἐρανιζώμεθα μερικὰς
ἀπὸ τὰς ἀπαντήσεις. Τὸ 67% νηστεύει ὁλόκληρον τὴν Μ. Ἑβδομάδα. Τὰ ποσοστὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ὑψηλὰ ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὰς
τελευταίας δεκαετίας ἔχει δεκαπλασιασθεῖ ἡ κατανάλωσις κρέατος. Ἄνω τοῦ 71% συμμετέχει εἰς τὸν Ἐπιτάφιον καὶ τὴν τελετὴν τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ πάλιν τὰ ποσοστὰ ἀγγίζουν τὰ ὕψη καθὼς ὀφείλει νὰ ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι μέχρι καὶ τὸ
Μ. Σάββατον εἶναι ἐργάσιμοι αἱ ἡμέραι. Γενικῶς, ὅτι «ὑπάρχει Θεὸς»
παραδέχεται δημοσίως τὸ 77,3% καὶ
μόνον 15% ἀπαντά ὄχι. (Ὀρθοδ. Τύπος, 29/4/16, σελὶς 8)

(αρ. φυλλ. 76)
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Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ
Ἕνας ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Αὐτοβων, Σαρακηνῶν, Ἀβάρων, Πατσικρατόρων τοῦ Βυζαντίου ὑπῆρξεν ὁ
νάκων, Οὕννων, Μογγόλων καὶ
Ἰωάννης Τσιμισκής. Τὸ ὄνομά του,
πλῆθος ἄλλων βαρβάρων. Ὁ Τσιμιτὸ ὀφίλει εἰς τὸ ἀνάστημά του. Ἐσκὴς, λοιπὸν, ἐξεπαιδεύθη εἰς τὸν
πειδὴ ἦτο πολὺ κοντὸς ἔλεγαν ὅτι ἦστρατιωτικὸν βίον ἀπὸ πολὺ μικρᾶν
ταν τσίμα-τσίμα καὶ ἔτσι ὠνομάσθη
ἡλικίαν, καὶ ὠρίσθη ἀπὸ τὸν ΑὐτοΤσιμισκής, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ
κράτορα Νικηφόρον ὡς Ἀρχιστράτὸν Πόντο. Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν πετηγος τῆς Ἀνατολῆς. Ἐκείνη τὴν ἐρίοδον 960 – 970 μ.Χ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴν ἤκμαζεν ἡ Αὐτοκράτειρα Θεποχὴν ἀλλὰ καὶ πρὶν καὶ ἀργότερα
οφανῶ ἡ ὁποία εἶχε τέσσερα παιδιά,
τὸ Βυζάντιον ἀντιμετώπιζε Βαρβάδυὸ θυγατέρας καὶ δυὸ γιούς, τὸν
ρους, οἱ ὁΒασίλειο, ὁ
ποῖοι ἐξεχύπερίφημος
νοντο ἀπὸ
ἀργότερον
τὴν Ἀνατοὡς Βουλγαλὴν εἰς στίροκτόνος
φη ἑκατομκαὶ ὁ Κωνσταντῖνος ὁ
μυρίων ἀνδρῶν. Αὐτὰ
8 ο ς ὁ μετέπειτα Αὐτοτὰ στίφη ὡς
κρ άτορας.
τ ε ρ ά σ τ ι αι
Αἱ θυγατέληστοσημοραι της ἤσαν ἡ Ἄννα, ἡ ὁποία ἔγινε
ρίαι κατέστ ρεφαν πόλεις, ἐλεηλάΑὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας, ὅταν ἐτουν καὶ καταδυνάστευαν τοὺς
νυμφεύθη τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας
πληθυσμούς. Ὄλας αὐτὰς τὰς εἰσβοΒλαδίμηρον καὶ ἡ Θεοφανῶ, συνώλὰς τῶν βάρβαρων δὲν τοὺς ἀντιμενυμη τῆς μητρός της, ἡ ὁποία ἔγινε
τώπιζαν οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γερμανοί, οἱ
Αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας, νυμἸταλοί, οἱ Βέλγοι, οἱ Ὀλλανδοί, οἱ
φευθεῖσα τὸν Ὄθωνα τὸν Β΄. Ἡ Θεσημερινοὶ δηλαδὴ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ
οφανῶ, ὅταν τὴ ζήτησε ὁ Ὄθωνας
τοὺς ἀντιμετώπιζαν μόνον οἱ Ἕλλησὲ Γάμο, ἀντὶ γιὰ περιουσία πῆρε
νες. Οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ἀπετέμαζί της Μηχανικοῦς, Ἀρχιτέκτονες,
λουν τὸ προφράγμα ποὺ ἐπροστάΜαθηματικούς, Φιλοσόφους κ.τ.λ. …
τευεν ὅλην τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὰς ἐ(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)
πιδρομὰς Περσῶν, Σλάβων, Ἀρά-
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ΑΣ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ
Εἰς τὸ Athens Voice τῆς 21ης Ἀπριλίου 2016 ἐκυκλοφορήθη μία δημοσκοπικὴ ἔρευνα διὰ τὴν πίστιν καὶ
τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ εἰς τὴν

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ:
7.30 – 10.15 π.μ.

Ἡ εἴσοδος εἱς τὴν Ἱερὰ Μονὴ
- Στὶς γυναῖκες:
με κοντὲς φοῦστες, σόρτς,
ἐξώπλατα ἢ τιράντες.
- Στοὺς ἄνδρες:
με κοντά παντελόνια

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λ ε ιψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο)

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Ἦταν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2015 ὅταν πόνοι μὲ ἔπιασαν τὴ νύχτα στὴν
κοιλιὰ καὶ στὴ μέση. Εἶχα μιὰ φυσιολογικὴ ἐγκυμοσύνη χωρὶς σοβαρὰ
προβλήματα ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ
οἱ πόνοι ἦταν ἀφόρητοι. Ἤμουν ἐκτὸς Ἀθηνῶν στὸ χωριό μας γιὰ
Πάσχα ὁπότε πῆγα στὸ κοντινότερο
μαιευτήριο, ἦταν μισὴ ὥρα ἀπόσταση μὲ αὐτοκίνητο ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ
ἐφημέρευε γιὰ νὰ μὲ δοῦν. Ἤμουν
μόλις 23 ἑβδομάδων καὶ φοβήθηκα
ἀρκετά. Ὁ γιατρὸς ποὺ ἐφημέρευε
ἦρθε νὰ μὲ δεῖ μετὰ ἀπὸ 8 σχεδὸν ὧρες τὸ πρωὶ τῆς
13.04.2015. Μὲ καθησύχασε λέγοντάς μου ὅτι
μποροῦσα νὰ ταξιδέψω
γιὰ Ἀθήνα καὶ ὅτι ἦταν
ἁπλὸς κολικός. 11 ἡ ὥρα φύγαμε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Στὸ δρόμο
μας γιὰ Ἀθήνα ἦταν τὸ
χωριὸ ὅπου ἀποφασίσαμε νὰ σταματήσουμε
γιατί πονοῦσα ἀκόμα
καὶ ἔνιωθα ἔντονα τὴν
ἀνάγκη νὰ πάω τουαλέτα. Αὐτὸ καὶ ἔγινε!
Μόλις μπῆκα στὴν τουαλέτα ἔνιωσα κάτι πε ρίεργο ἀπὸ
κάτω. Ἔβαλα τὸ χέρι μου καὶ ἔπιασα τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ. Πανικοβλήθηκα! Φοβήθηκα νὰ σηκωθῶ γιὰ
νὰ μὴ φύγει τὸ παιδὶ στὸ πάτωμα
ἀλλὰ δὲ μποροῦσα νὰ δεχτῶ καὶ βοήθεια καθὼς εἶχα κλειδωθεῖ στὴν
τουαλέτα. Ἔτσι ἔκλεισα τὰ μάτια
μου καὶ περίμενα ὥσπου μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα τὸ παιδὶ εἶχε πέσει
στὴ τρύπα τῆς λεκάνης… δὲ θυμᾶμαι
πῶς τὸ σήκωσα καὶ τὸ ἔβαλα πάνω
μου καὶ φώναξα βοήθεια. Ὁ ἄντρας
μου καὶ οἱ κουμπάροι μας προσπα-

θοῦσαν νὰ μποῦν στὸ μπάνιο ἀλλὰ
ἦταν κλειδωμένα. Σηκώθηκα σὲ μιὰ
λίμνη αἵματος καὶ ἄνοιξα τὴν πόρτα ὅπου καὶ οἱ 3 ἔμειναν ἔκπληκτοι
νὰ μὲ κοιτᾶνε μέσα στὰ αἵματα μὲ ἕνα μωρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο νὰ κρέμεται. Ὁ ἄντρας
μου ἄρχισε νὰ φωνάζει βοήθεια
στοὺς συγχωριανοὺς καὶ πῆρε τὸ
γυναικολόγο μου στὴν Ἀθήνα, ὁ
κουμπάρος μου μὲ ἕνα ψαλίδι στὰ
χέρια νὰ τὸ καίει γιὰ νὰ ἀποστειρωθεῖ σὲ περίπτωση ποὺ χρειαστεῖ νὰ
κόψουμε τὸν λῶρο καὶ ἡ κουμπάρα
μου μαζί μου στὸ μπάνιο νὰ προσπαθεῖ νὰ μὲ
ἠρεμήσει! Καὶ ξαφνικὰ
μέσα στὸν πανικὸ ἔνιωσα κάτι περίεργο... ἦταν
ἡ καρδιά της… χτυποῦσε δυνατά, ἄρα ζοῦσε!!…
καὶ ἐκεῖ συνῆλθα! Ὁ γυναικολόγος τηλεφωνικὰ
συνέστησε νὰ μὴ κόψουμε τὸ λῶρο καὶ νὰ
φύγουμε γρήγορα πίσω
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο χωρὶς νὰ περιμένουμε κὰν
ἀσθενοφόρο! Αὐτὸ καὶ
ἔγινε! Σκεπάσαμε τὸ
παιδὶ μὲ μιὰ πετσέτα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ
σκουπίζαμε τὰ χέρια μας καὶ ἐγὼ
σκεπάστηκα μὲ ἕνα σεντόνι. Σηκώθηκα χωρὶς κὰν νὰ ζαλίζομαι καὶ
κατέβηκα τὶς σκάλες γιὰ νὰ μπῶ
στὸ ἁμάξι καὶ φύγαμε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο. Στὸ δρόμο ὅταν δὲν ἔνιωθα
τὴν καρδιά της πάνω μου νὰ κτυπάει, χτυποῦσα ἀπαλὰ τὴν πλάτη της
καὶ τὴν ἔνιωθα πάλι. Τὴν εἶχα πάνω
στὴν κοιλιά μου δίπλα στὴ καρδιά
μου καὶ ὅση ὥρα ἤμασταν στὸ ἁμάξι ἕνα περίεργο φῶς εἶχε πάνω της …
(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)
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λετο εἰς τὴν πριγκίπισσα Ζωήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν Ἑλληνίδες πριγκίπισσες συνέβαλαν εἰς τὴν ἄνοδον τῆς πνευματικῆς στάθμης τῶν λαῶν. Ἡ πριγκίπισσα Ἄννα κατώρθωσεν νὰ γίνει
Αὐτοκράτειρα τῶν Ταρτάρων. Ἐπίσης, ἡ γυναίκα τοῦ Βελισσαρίου ἐπῆρε τὰ κλειδιὰ τῆς Ρώμης ὅπου τῆς
ἔδωσεν ὁ σύζυγός της καὶ τὰ παρέδωσεν ὄχι εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν, ἀλλὰ εἰς τὴν Θεοδώραν. Τὴν ἐποχὴν λοιπὸν τοῦ Βυζαντίου ἡ γυναίκα ἤσκει ἐξουσίαν, ἦτο ἐλευθέρα καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν
προσωπικότητά της. Ἀπεκαλοῦντο,
δεσποσύναι, Πριγκίπισσαι καὶ Αὐγοῦσται.

πίσης. Τὸ ἀπόγευμα ὁ ἄντρας μου
πῆγε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν ἀεροβάφτιση γιατί τὰ πράγματα ἦταν ἄσχημα, μᾶς εἶχαν εἰδοποιήσει ὅτι τὸ
παιδὶ εἶχε λίγη ὥρα ... 13.04.2015 ἀπόγευμα, παραμονὴ τῆς Λαμπροτρίτης ποὺ γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ,
καὶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχε ἕνα ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ὅπου γινόταν λειτουργία (Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ τὴν ἀκρίβεια). ∆ὲ μὲ ἄφησαν νὰ πάω λόγω τῆς κατάστασής μου ἀλλὰ προσευχόμουν μὲ κλάμματα μιᾶς καὶ ἡ
λειτουργία ἀκουγόταν ἀπὸ τὸ δωμάτιό μου καὶ οἱ δικοί μου ποὺ εἶχαν ὅλοι κάνει 3,5 ὧρες ταξίδι γιὰ
νὰ ἔρθουν νὰ μᾶς δοῦν μετὰ ἀπὸ
αὐτὸ ποὺ ἔγινε, πῆγαν νὰ ἀνάψουν
ἕνα κεράκι καὶ νὰ προσευχηθοῦν νὰ
γίνει ὅ,τι καλύτερο γιὰ αὐτὸ τὸ παιδί. Τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ λειτουργία ὁ ἄντρας μου μὲ πῆρε τηλέφωνο
ἀπὸ τὸ Τμῆμα Νεογνῶν… δὲν ἔκανε
τὴν ἀεροβάπτιση, γιατί ξαφνικὰ ἄλλαξαν ὅλα!!! Τὸ παιδὶ ἀνέκτησε
ξαφνικὰ τὶς δυνάμεις του καὶ ἀνέβασε παλμοὺς καὶ θερμοκρασία καὶ
κουνάει χέρια πόδια!!! Εἶναι δύσκολη κατάσταση, ἀλλὰ τὸ παιδὶ ζεῖ!
Καὶ ἐνῶ εἶχα λοίμωξη στὸ πλακούντα καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τὸ παιδὶ
ὡς ἐκ θαύματος δὲν ἔχει τίποτα!!! Ἡ
κάθε μέρα θὰ εἶναι δύσκολη καὶ ἀμφίβολο ἂν θὰ ζεῖ τὴν ἑπόμενη … ἀλλὰ τὰ κρίσιμα 24ωρα πέρασαν …
καὶ ἡ πρώτη ἑβδομάδα πέρασε, καὶ
ὁ πρῶτος μήνας.… καὶ συνολικὰ 6
μῆνες μαζί τους… 6 μῆνες στὴ ΜΕΝΝ,

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
… καὶ ἀς ἦταν μαύρη στὸ χρῶμα!
Φτάσαμε σὲ 15 λεπτὰ στὸ νοσοκομεῖο καὶ μὲ ἀνέβασαν στὸ μαιευτήριο ὅπου ἔκοψαν τὸ λῶρο καὶ τὴ διασωλήνωσαν γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀναπνέει. Τὸ περίεργο ἦταν τὸ πῶς ἀνέπνεε ὅλη αὐτὴ τὴν ὥρα ἀφοῦ ὁ λῶρος εἶχε γίνει ἤδη μὼβ καὶ οἱ πνεύμονές της δὲν ἦταν ὥριμοι γιὰ νὰ ἀναπνέουν. Ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πῆραν μὲ ἀσθενοφόρο καὶ τὴν πῆγαν στὸ κοντινότερο νοσοκομεῖο μὲ τμῆμα πρόωρων νεογνῶν τὸ ὁποῖο ἀπεῖχε μία
ὥρα ἀπὸ ἐκεῖ. Μαζί της πῆγε καὶ ἕνας φίλος μας ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας
της δὲν ἦταν καλὴ καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει ἀεροβάφτιση γιατί τὸ
παιδὶ δὲ θὰ ἄντεχε. Ἦταν μόλις 550
γραμμάρια καὶ πολὺ μικρὴ σὲ ἡλικία… 23 ἑβδομάδων καὶ 2 ἡμερῶν. Ἐγὼ ἔπρεπε νὰ μείνω στὸ νοσοκομεῖο
γιατί εἶχα λοίμωξη καὶ ἡ κατάσταση ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ γιὰ μένα ἐ-
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εἰς τὴν Κιλικίαν, ἐκεῖ εἶδεν ἕνα καταπληκτικὸν ἀνάκτορον μὲ ἕνα πολὺ ὡραῖο καὶ μεγάλο κτῆμα καὶ ἠρώτησεν εἰς ποιὸν ἀνῆκεν. Μόλις ἔμαθε ὅτι ἀνήκει εἰς τὸν εὐνοῦχον
Βασίλειον ἐξεμάνει, καθὼς δὲν ἠμποροῦσε νὰ δεχθῆ, ὅτι ἐνῶ ἡ νεολαία ἐθυσιάζετο εἰς τὰς μάχας, οἱ
εὐνοῦχοι ἐπλούτιζαν. Ἔτσι, ἀπεφάσισεν νὰ τοῦ τὰ πάρη ὅλα. Ὁ Βασίλειος τὸ ἐπληροφορήθη καὶ ἔβαλε ἕναν ἄλλον εὐνοῦχον καὶ ἔρριψεν
δηλητήριον εἰς τὸ κρασὶ ποὺ ἔπινε ὁ
Τσιμισκής. Ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ ἔφθασεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν
περιῆλθεν εἰς δεινὴν
σωματικὴν κατάστασιν καὶ ἀπεβίωσεν. Ὁ Τσιμισκὴς εἶχεν ὀργανώσει ἄριστα τὸ κράτος μὲ
καινούργιας νομοθεσίας πολὺ προοδευτικὰς. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ νόμοι μεταλαμπαδεύθηκαν εἰς
τὴν ὑπόλοιπην Εὐρώπην, δηλαδὴ αἱ
ξέναι νομοθεσίαι ἐβασίσθηκαν εἰς τὸ
Βυζαντινὸν δίκαιον, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξεν συνέχεια τοῦ
ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ, μιᾶς καὶ τὸ
περίφημον ρωμαϊκὸν δίκαιον ὑπήρξε ἀντιγραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἡ
Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος
τοῦ Τσιμισκῆ, μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα
Θεοφανῶ εἶχαν δημιουργήσει μίαν
ὀργάνωσιν τὴν ὁποίαν θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσωμεν κοινωνικῶν
ἀποστολῶν εἰς ὅλην τὴν ὑποανάπτυκτον Εὐρώπην. Συνέβαλαν ἔτσι
εἰς τὴν ἐξύψωσιν. ∆ὲν εἶναι τυχαῖον
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἰς τὴν
Σουηδίαν ὠφείλετο εἰς τὴν πριγκίπισσαν Ἑλένη, εἰς τὴν Ρωσ ίαν ὀφεί

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Ἀπὸ τὴ Θεοφανῶ ξεκινᾶ ὁ ἐκπολιτισμὸς τῆς Γερμανίας, πράγμα τὸ
ὁποῖον παρεδέχθη ὁμιλῶν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν ὁ τότε Πρόεδρος
τῆς Γερμανικῆς ∆ημοκρατίας Βάιτσεκερ. Ἀνέφερε συγκεκριμένως ὅτι
ἡ Πριγκίππισα Θεοφανῶ, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ Αὐτοκράτειρα Γερμανίας
ἦτο ἐκείνη ποὺ μετέφερεν τὸν πολιτισμὸν εἰς τὴν τραχείαν Γερμανίαν.
Ὁ Τσιμισκὴς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ
Νικηφόρου ἀνέλαβεν αὐτὸς Αὐτοκράτωρ, εἰς μίαν περίοδον, ὅπου τὸ Βυζάντιο ἦταν ἄριστα
ὀργανωμένο καὶ ἰσχυρὸν καὶ ἀπετέλει μίαν πραγματικὴν κοσμοκρατορίαν τῆς ἐποχῆς. Τοὺς
πρώτους τοὺς ὁποίους ἀντιμετώπισε,
διότι ἤρχοντο κατὰ
ἀλλεπάλληλα κύματα, ἤσαν οἱ Ἄραβες.
Ἐμάχετο ὁ ἴδιος εἰς
τὴν πρώτην γραμμήν. Εἰς τὴν Εὐρώπη ἀντιμετώπιζεν τὴν εἰσβολὴ τῶν
Ρώσων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σκοπὸ νὰ
καταλάβουν τὴν σημερινὴν Βουλγαρία καὶ Σερβία, μὲ στόχον νὰ εἰσβάλλουν εἰς τὴν Μακεδόνιαν καὶ
τὴν Θράκη διὰ νὰ βγοῦν εἰς τὸ Αἰγαῖον. Πρὸ αὐτῆς τῆς καταστάσεως,
ὁ Τσιμισκὴς συναντᾶται μὲ τοὺς Ρώσους εἰς τὸ ∆ορύστολον καὶ διεξάγεται μία φονικωτάτη μάχη εἰς τὴν
ὁποίαν ἐπικρατοῦν οἱ Ἕλληνες.
Αὐτὸς ὁ μεγάλος ἄνδρας εἶχε ἕνα
τραγικὸ τέλος. Ἐπιστρέφων μὲ τὸν
Στρατόν του ἀπὸ τὴν ἐκστρατείαν
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ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας», «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» εἶναι οἱ συνήθεις
παραπομπές. Καρυκεύουν τὴν ἐρώτηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ
Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε μὲ» (Μάτθ. κέ΄, 35). Ὅποτε ὀφείλουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά
μας» (κατὰ κὺρ-Φίλη) καὶ νὰ «συναγάγουμε» τοὺς ξένους λαθρομετανάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπιταγή. Ἐρωτῶ καὶ ἀπευθύνομαι κυρίως στοὺς «προοδευτικοὺς» ἱερωμένους ποὺ ἀποκοιμίζουν τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀγαπολογίες τους. Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ
κάμει» τὴν ἐπανάσταση γιὰ νὰ ἐκδιώξει τὴν μισητὴ ἡμισέλινο ἔτσι σκεφτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφάλια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος,
ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅπλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσίας… Μὴν καταπίνετε τὰ παραμύθια
τῶν σάπιων καναλιῶν. Οἱ ροὲς ἀπὸ
τὴν Τουρκία, τὸ κράτος συμμορία,
δὲν προκεῖται νὰ σταματήσουν. Μᾶς
προορίζουν γιὰ βαλκανικὸ ἐμιράτο.
Βρισκόμαστε ἐνώπιον ἐθνικῆς προδοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Λένε
ψέμματα. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας μας (Στύλος Ὀρθοδοξίας. Ἀριθμ. Φύλλου 176, σ. 12)

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ

Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν
παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴ
στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν. (Ὁ κοινὸς νοῦς λέει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴ χώρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανόμως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά,
ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅπως λέγεται καὶ λαθροθήρας αὐτὸς
ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋλοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης κ.ο.κ.)
Ὁ κὺρ-Φίλης ὑπουργὸς στὴν πρόσφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα
ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς
Ὀρθόδοξους τοῦ ’22 τοὺς διωκόμενους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς
μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ
Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν
στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσλάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Περίεργη
καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ
στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ

ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝΤΕΣ
Τί ἀπαντᾶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὸ Συμβούλιο Ἐπικράτειας γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀπόρριψη τῆς προσφυγῆς του μὲ τὴν ὁποία
ζητοῦσε τὴ διάλυση τῶν Τεκτονικῶν Στοῶν. «Συμπερασματικὰ ἡ
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς
χώρας μας, μᾶς ἀποδεικνύει τὴν
γνωστὴ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, ὅτι μόνο στὴν Μέλλουσα Κρίση θὰ
ἀποκατασταθεῖ τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀ-
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λήθεια καὶ ὅτι ἀλλοίμονό μας, ἂν
περιμένουμε δικαίωση ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ψευδοδικαιοσύνη ποὺ ὁμοιάζει κατὰ τὴν ὡραία παρομοίωση τοῦ Κ. Κούρκουλα (Πνευματικοὶ Ἀντίλαλοι, Ἀθήνα 1970) μὲ τὸν
ἱστὸ τῆς ἀράχνης ποὺ συλλαμβάνει
μὲν «μυγοῦλες καὶ κουνουπάκια»
ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μεγάλα θηρία τοῦ δάσους (τίγρη καὶ
λέοντα) ποὺ τὸν διασχίζουν ἀναίσχυντα καὶ προκλητικά. Ἕως τὸ μελιχρὸ ἐκεῖνο δειλινὸ τῆς συντέλειας
τῶν αἰώνων, τὰ πάντα θὰ εἶναι συγκεχυμένα καὶ δυσδιάκριτα, διότι
ποιὸς θὰ δικάσει τοὺς σκοτεινοὺς ὑποκινητᾶς τῶν μυριονέκρων πολέμων, τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης
δυστυχίας, τοὺς ἐμφορούμενους ἀπὸ
ἀπύθμενο μίσος καὶ τρομακτικὴ ἐμπάθεια, τοὺς διαστρέφοντες τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τοὺς θεσμοθετοῦντες τὴν ἀσέλγεια καὶ τὴν χωματοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος.
Μὲ ἕναν λόγο ποιὸς θὰ ἀποκαταστήσει τὴν ∆ικαιοσύνη στὸ Βάθρο
της. Μόνον ὁ Κύριος τῆς ∆ικαιοσύνης, ὁ ἀδέκαστος καὶ αἰώνιος Κριτής, κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ὁποίου τὰ πάντα θὰ ἐμφανιστοῦν γυμνὰ
καὶ τετραχηλισμένα. (Στύλος Ὀρθοδοξίας, Ἀριθμ. Φύλ. 176, σ.6)

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 ΜΑΪΟΥ 2016
Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ. Κυρίλλου ἐπισκέφθηκε τὴν καθ' ἡμὰς Ἱερὰ Μονὴ τῶν
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Βουλγαρίας κ. Νικόλαος. Ἀκολουθοῦν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν
προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικολάου.

λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
ΑΣΒΕΣΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ
ΠΆΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Παν-παπικὸ ἔρανο σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ φασίστες τοῦ Κιέβου, ἐξήγγειλε ὁ Πάπας
τῆς Ρώμης. «Τὸν Πάπα νὰ καταράσθε» ἔλεγαν ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀντιπαπικοὶ πατέρες καὶ ἤξεραν πολὺ
καλὰ γιατί τὸ ἔλεγαν. Ἑκατοντάδες
Οὐκρανοὶ παπικοὶ καὶ οὐνίτες, ὑποδέχθηκαν ὡς ἥρωα στὸ Βατικανὸ
τὸν Πάπα Ρώμης γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν, γιὰ τὸν παν-παπικὸ ἔρανο
ποὺ ξεκίνησε, γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ μὲ ὁπλισμὸ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ
Κιέβου γιὰ νὰ σκοτώνουν οἱ ἐγκληματίες τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀκόμα περισσότερους Ὀρθόδοξους στὰ ἀνατολικὰ τῆς χώρας… Μετὰ τὴν Γιουγκοσλαβία, ὅπου οἱ παπικὲς κοινότητες
ἀνὰ τὸν κόσμο, στήριξαν οἰκονομικᾶ μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Βατικανοῦ,
Κροάτες καὶ Βόσνιους Μουσουλμάνους, γιὰ νὰ ἡττηθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ἀφιερωμένη ἡ εἴδηση, εἰδικὰ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016: Ἡ ∆ιαρκὴς
Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴ
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας καὶ Εὐποιίας περὶ
τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν ∆απανῶν γιὰ
τὴν Φιλανθρωπικὴ ∆ιακονία κατὰ
τὸ ἔτος 2015, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Τὸ δαπανηθὲν ποσὸ εἶναι
126.041.801,73 εὐρὼ καὶ καλύπτει ὅλες τὶς σιτιστικὲς ἀνάγκες ὡς καὶ τὰ
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θοῦν μαζί τους! Ὅπως εἶναι φυσικό,
τὰ παιδάκια ἀντιμετώπισαν τὸ ὅλο
περιστατικὸ σὰν παιχνίδι καὶ μὲ δεδομένη τὴν παιδικὴ περιέργεια, ἔπεσαν καὶ αὐτὰ στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχισαν νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἀλλάχ, χωρὶς κανεὶς νὰ κάνει τίποτε γιὰ νὰ τὰ
ἐμποδίσει» (Ἰστολ. orahmas.blogspot.gr). Φρικτὸ καὶ ἀνήκουστο. Οἱ
δάσκαλοι, τοὺς ὁποίους πληρώνουμε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας, μυοῦν τὰ
παιδιά μας στὴν δαιμονοθρησκεία,
ἡ ὁποία διδάσκει καὶ ἐφαρμόζει τὴ
βία, τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν θάνατο.
(Ὀρθόδ. Τύπος 15/4/2016, σελὶς 2)

νο. Αὐτὸ τῆς ἐπέβαλλε ἡ ἀδιάκριτη
ὑπακοὴ ποὺ ἔκανε στὸν Ἡγούμενο
τῆς Μονῆς. Πολλοὶ προσπάθησαν
νὰ τὴν μεταπείσουν ἐκείνη ὅμως ἐπέμεινε σταθερὰ στὴν ὑπακοή της.
Γιὰ τὴν Ὁσία Θεοδώρα ὁ θάνατος
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν παρακοὴ ἦταν φοβερότερος ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ σώματος στὰ δόντια τοῦ θηρίου. Κάποιοι, φοβούμενοι αὐτὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ τὴν ἀκολούθησαν.
Τὴν εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ ἀνεβαίνει
στὴ ράχη τοῦ κροκοδείλου, νὰ προχωρεῖ ἔτσι μέσα στὴ λίμνη, νὰ γεμίζει
τὴ στάμνα της στὰ βαθειά καὶ νὰ ἐπιστρέφει στὴν ἄκρη τῆς λίμνης.
Μόλις πάτησε στὴν ξηρὰ ἡ Ὁσία, τὸ
θηρίο πέθανε. Ὅσοι εἶχαν παρακολουθήσει τὸ θαυμαστὸ γεγονός, διέδωσαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς καὶ
εὐχαρίστησαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία της. (Μέγας Συναξαριστὴς)

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΑΙ Ο ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟΣ

σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν πὼς ὁ
πόλεμος στὴν Οὐκρανία, δὲν εἶναι
θρησκευτικός. Ὁ Πάπας τὸν «εὐλόγησε», ὁ Πάπας τὸν συνεχίζει καὶ μὲ
σημεῖο ἀναφορᾶς αὐτὸν θὰ τελειώσει… (πηγὴ dioptra-news.com)

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ
Ο ΣΚΑΪ
13 Μαΐου 2016.
Πρωτοπρεσβύτερου Βασιλείου Κοκολάκη, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ὑψώσεως Τίμιου Σταυροῦ Χολαργοῦ.

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ
ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Χριστὸς Ἀνέστη. Μὲ ἀφορμὴ τὴν
ἀσεβέστατη τηλεοπτικὴ σάτιρα «Ἰησοῦς ἡ «ἀληθινὴ» ἱστορία» ποὺ ἔδειξε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μέσα ἀπὸ τὸ ΣΚΑΪ, ἀνήμερα τοῦ Πάσχα…
Ὁ κ. ∆ιονύσιος Ἀτζαράκης μαζὶ μὲ
τοὺς συνεργάτες του, ἔχοντας χάσει
κάθε ἴχνος ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ ἐλάχιστου ἀπαραίτητου σεβασμοῦ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ τόλμησαν νὰ διακωμωδήσουν τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ
Χριστοῦ καὶ νὰ διαστρεβλώσουν
τοὺς λόγους Του μὲ τὸν χειρότερο ἐπαίσχυντο τρόπο (εἰρωνεῖες, κακόγουστο χιοῦμορ, συκοφαντίες, ψεύδη)… 1ον: Θὰ ἀνεχόσασταν τὴν κακόγουστη δημόσια ὑποτίμηση καὶ
ξεφτιλισμὸ τοῦ ἑαυτοῦ σας ἢ ἑνὸς ὑπερβολικὰ ἀγαπημένου σας προσώπου; 2ον: Γνωρίζετε ὅτι ἡ προσβολὴ
τῆς ἐπίσημου Ἑλληνικῆς Θρησκείας
διώκεται ποινικὰ βάσει τοῦ ἄρθρου
14, πάρ. 7 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος; … 4ον: Ἂν εἶσθε τόσο ἀθεόφοβοι γιατί δὲν τολμᾶτε νὰ ἀνεβάσετε
ἀντίστοιχες παραστάσεις γελοιοποιήσεως, διαψεύσεως, συκοφαντήσεως
τῆς ζωῆς τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Γκάντι ἢ
τοῦ Κομφουκίου; Μήπως χαρακτηρίζεθε τελικὰ ἀπὸ θρασυδειλία; 5ον:
Σὲ ἐνδεχόμενη βαριὰ ἀσθένεια ἢ σὲ
ἄλλο δύσκολο περιστατικὸ τῆς ζωῆς
σας σὲ ποιὸν ἄραγε ἀπευθυνθήκατε
ἢ σὲ ποιὸν θὰ ἀπευθυνθεῖτε γιὰ βοήθεια; Χριστὸς Ἀνέστη.»
(Πηγὴ: orthros.eu)

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΕΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

Κοντὰ στὸ ἀνδρικὸ Μοναστήρι ὅπου μόναζε ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ Πατρικία καὶ παρουσιαζόταν ὡς μοναχὸς σπανός, ὕπηρχε μία λίμνη. Στὴ
λίμνη αὐτὴ ζοῦσε ἕνας κροκόδειλος,
ποὺ κατεσπάραζε ἀμέσως ὅποιον
ἄνθρωπο καὶ ὅποιο ζῶο πλησίαζε.
Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ποὺ ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἀλεξανδρείας Γρηγόριος
ἐγκατέστησε στρατιωτικὸ φυλάκιο,
γιὰ νὰ εἰδοποιεῖ τοὺς διαβάτες νὰ
μὴν πλησιάζουν στὴ λίμνη. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ἔχοντας πληροφορία γιὰ τὸν ἰσάγγελο βίο τῆς Ὁσίας
Θεοδώρας καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι
ἡ θεία χάρη τὴ φρουροῦσε, τὴ φώναξε μία ἡμέρα καὶ τὴν διέταξε. Ἀδελφὲ Θεόδωρε, πάρε τὴ στάμνα καὶ
πήγαινε νὰ φέρεις νερὸ ἀπὸ τὴ λίμνη. Μόλις πῆρε τὴ διαταγὴ ἡ Ὁσία, ἔσπευσε νὰ τὴν ἐκτελέσει, παρ’
ὅλο ποὺ γνώριζε τὸν φοβερὸ κίνδυ-

Ἀπίθανα πράγματα συμβαίνουν σὲ
αὐτὴ τὴν χώρα μὲ πρωταγωνιστὲς
τοὺς παχυλὰ ἀμοιβόμενους κονδυλοφόρους ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ὑποτίθεται ὅτι ἐνημερώνουν τὸν ἑλληνικὸ
λαό! Μὲ ἄρθρο του στὴν τελευταία
σελίδα τῶν «Νέων», ὁ Γιάννης Πρετεντέρης ἔγραψε φόλα-παρτίδα πὼς
ἡ Πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι
μιὰ μεγάλη ἀπάτη ποὺ διαρκεῖ 20
αἰῶνες! Συγκεκριμένα εἶπε: «… ἀπὸ
τὴν ἄλλη ὑπενθυμίζω ὅτι ἐδῶ καὶ
δυὸ χιλιάδες χρόνια πολλὰ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὴν πίστη
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πυκνὸ στρῶμα κεριοῦ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΦΡΙΚΗ: ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΙ∆ΕΡΑΣΤΙΑ!

Ἡ Ἱερὰ Μονή μας ἑόρτασε πανηγυρικῶς καὶ ἐφέτος, τὴν Τρίτη τῆς ∆ιακαινησίμου, τοὺς Ἐφόρους καὶ Ἀρωγούς της Ἁγίους Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σεπτοῦ Αὐτῶν Μαρτυρίου. Τῶν Ἑορταστικῶν Ἀκολουθιῶν προέξηρχε ὁ Σεβασμιώτατος πατὴρ καὶ ποιμενάρχης
μας Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ἐνῶ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν Ἑορτὴ σεβαστοὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καὶ πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Τὰ παρακάτω φωτογραφικὰ
στιγμιότυπα εἶναι ἀπὸ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ τὴν Ἀρτοκλασία ποὺ
ἐτελέσθησαν τὴν Παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς.

Ὁ κ. Παρασκευόπουλος πρόκειται
νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν κατάργηση τοῦ
ἄρθρου 347 τοῦ ποινικοῦ κώδικα
περὶ ἀποπλάνησης ἀνηλίκου μετὰ
ἀπὸ συζητήσεις τροπολογίας ἀπὸ
βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ πλαίσιο
σχεδίου νόμου σχετικοῦ μὲ τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης. Ἡ τροπολογία ἔχει κατατεθεῖ ἐδῶ καὶ μέρες ἀπὸ
πέντε βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (Β.
Κατριβάνου, Κ. ∆ουζίνας, Ἄν. Καβαδία, Χρ. Καραγιαννίδης, Γ. Ψυχογιός). Αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίστηκε εἶναι ὅτι «ἡ ὕπαρξη τῆς διάταξης αὐτῆς στιγματίζει ποινικὰ μία κατηγορία ἀτόμων, ἐνῶ διαιωνίζει καὶ ἐπιτείνει τὶς διακρίσεις καὶ τὸν ρατσισμὸ σὲ βάρος τους!!! «Ἑμεῖς νὰ ποῦμε «καλωσόρισες νόμιμη παιδεραστία». Ἀνήκουστα πράγματα… ! Νὰ
ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὡς «ἀπαρχαιωμένο» χαρακτήριζαν τὸ 2013 τὸ
ἄρθρο 347 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, οἱ
ἑνώσεις τῶν Ἑλλήνων Ἀδελφάτων,
κάνοντας συνεχεῖς ἐκκλήσεις νὰ τὸ
καταργήσουν! Ἀκόμα καὶ σήμερα ἀπευθύνονται στὸ ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴ ∆ΗΜΑΡ μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ γιὰ κατάργηση τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου, δέκα ὀργανώσεις
ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ δικαιώματα
τῶν Λ.Ο.Α.Τ.» (karapetas.blogspot.gr). Ἡ «σεβαστή» μας κυβέρνηση,
μπορεῖ νὰ μὴ μπορεῖ ἢ νὰ μὴ θέλει,
νὰ μᾶς λύσει τὰ μεγάλα προβλήματά μας, ἀλλὰ φροντίζει νὰ μᾶς φέρνει τὰ «καλὰ» τῆς Εὐρώπης! Ἀφοῦ ἡ
παιδεραστία εἶναι νόμιμη στὴ «Λευκὴ ∆αιμονία»! Ἑλλάς, ἀλοίμονό
σου ἀπὸ χώρα Ἁγίων καὶ ἡρώων
κατάντησες χώρα Σοδόμων καὶ Γομόρων, μὲ τὶς ἄφρονες πολιτικὲς
(καὶ ὄχι μόνον) ἐπιλογές σου. (Ὀρ-
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θόδ. Τύπος, 1-4-2016, σελὶς 2)
Σχόλιο: Βεβαίως, κύριοι πολιτικοί,
ὅ,τι λέτε γιὰ τοὺς παιδεραστὲς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς βιαστές, τοὺς δολοφόνους, τοὺς κλέφτες, τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν, τοὺς τρομοκράτες. Ἐμπρός, λοιπόν, νομιμοποιῆστε
τους ὅλους! Νὰ μὴν ὑφίστανται
στιγματισμὸ ποινικό, διακρίσεις καὶ
ρατσισμὸ κι’ αὐτοὶ οἱ καημένοι …
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ

Φαίνεται ὅτι «ἄρχισαν τὰ ὄργανα»
τῆς ἅλωσης τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ
τὸ Ἰσλάμ. ∆εῖτε τὴν ἀκόλουθη εἴδηση καὶ θὰ καταλάβετε τὴ δεινή μας
θέση. ∆ασκάλες ἔβαλαν τὰ χριστιανόπουλα νὰ προσευχηθοῦν στὸν
Ἀλλάχ! Στὸ 79ο νηπιαγωγεῖο τῆς περιοχῆς τῶν Σεπολίων, τὴν ἡμέρα
ποὺ οἱ μουσουλμάνοι κατέλαβαν τὶς
πλατεῖες τῆς Ἀττικῆς, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν, οἱ δασκάλες ἀποφάσισαν νὰ διδάξουν τοὺς μικροὺς μαθητὲς τί ἐστὶ μπαϊράμ. Ὄχι, δὲν κάνετε λάθος. Κάποιοι ἄνθρωποι ἐπέλεξαν νὰ μάθουν στὰ παιδιὰ ἡλικίας τεσσάρων-πέντε ἐτῶν γιὰ τὸ μπαϊράμ, δηλαδὴ τὴ μουσουλμανικὴ γιορτή. Καὶ αὐτὸ γιατί ἀνάμεσα στὰ
30 συνολικὰ παιδάκια, τὰ τρία ἦταν μουσουλμανόπαιδα. Ἔτσι, ἀντὶ
γιὰ μάθημα, τὰ παιδάκια «μυήθηκαν» στὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία.
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, κάποια στιγμὴ ἐμφανίστηκαν στὸν
παιδικὸ σταθμὸ οἱ γονεῖς τῶν μουσουλμανοπαίδων, γιὰ νὰ προσευχη-
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θοῦν μαζί τους! Ὅπως εἶναι φυσικό,
τὰ παιδάκια ἀντιμετώπισαν τὸ ὅλο
περιστατικὸ σὰν παιχνίδι καὶ μὲ δεδομένη τὴν παιδικὴ περιέργεια, ἔπεσαν καὶ αὐτὰ στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχισαν νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἀλλάχ, χωρὶς κανεὶς νὰ κάνει τίποτε γιὰ νὰ τὰ
ἐμποδίσει» (Ἰστολ. orahmas.blogspot.gr). Φρικτὸ καὶ ἀνήκουστο. Οἱ
δάσκαλοι, τοὺς ὁποίους πληρώνουμε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας, μυοῦν τὰ
παιδιά μας στὴν δαιμονοθρησκεία,
ἡ ὁποία διδάσκει καὶ ἐφαρμόζει τὴ
βία, τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν θάνατο.
(Ὀρθόδ. Τύπος 15/4/2016, σελὶς 2)

νο. Αὐτὸ τῆς ἐπέβαλλε ἡ ἀδιάκριτη
ὑπακοὴ ποὺ ἔκανε στὸν Ἡγούμενο
τῆς Μονῆς. Πολλοὶ προσπάθησαν
νὰ τὴν μεταπείσουν ἐκείνη ὅμως ἐπέμεινε σταθερὰ στὴν ὑπακοή της.
Γιὰ τὴν Ὁσία Θεοδώρα ὁ θάνατος
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν παρακοὴ ἦταν φοβερότερος ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ σώματος στὰ δόντια τοῦ θηρίου. Κάποιοι, φοβούμενοι αὐτὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ τὴν ἀκολούθησαν.
Τὴν εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ ἀνεβαίνει
στὴ ράχη τοῦ κροκοδείλου, νὰ προχωρεῖ ἔτσι μέσα στὴ λίμνη, νὰ γεμίζει
τὴ στάμνα της στὰ βαθειά καὶ νὰ ἐπιστρέφει στὴν ἄκρη τῆς λίμνης.
Μόλις πάτησε στὴν ξηρὰ ἡ Ὁσία, τὸ
θηρίο πέθανε. Ὅσοι εἶχαν παρακολουθήσει τὸ θαυμαστὸ γεγονός, διέδωσαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς καὶ
εὐχαρίστησαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία της. (Μέγας Συναξαριστὴς)

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΑΙ Ο ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟΣ

σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν πὼς ὁ
πόλεμος στὴν Οὐκρανία, δὲν εἶναι
θρησκευτικός. Ὁ Πάπας τὸν «εὐλόγησε», ὁ Πάπας τὸν συνεχίζει καὶ μὲ
σημεῖο ἀναφορᾶς αὐτὸν θὰ τελειώσει… (πηγὴ dioptra-news.com)

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ
Ο ΣΚΑΪ
13 Μαΐου 2016.
Πρωτοπρεσβύτερου Βασιλείου Κοκολάκη, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ὑψώσεως Τίμιου Σταυροῦ Χολαργοῦ.

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ
ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Χριστὸς Ἀνέστη. Μὲ ἀφορμὴ τὴν
ἀσεβέστατη τηλεοπτικὴ σάτιρα «Ἰησοῦς ἡ «ἀληθινὴ» ἱστορία» ποὺ ἔδειξε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μέσα ἀπὸ τὸ ΣΚΑΪ, ἀνήμερα τοῦ Πάσχα…
Ὁ κ. ∆ιονύσιος Ἀτζαράκης μαζὶ μὲ
τοὺς συνεργάτες του, ἔχοντας χάσει
κάθε ἴχνος ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ ἐλάχιστου ἀπαραίτητου σεβασμοῦ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ τόλμησαν νὰ διακωμωδήσουν τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ
Χριστοῦ καὶ νὰ διαστρεβλώσουν
τοὺς λόγους Του μὲ τὸν χειρότερο ἐπαίσχυντο τρόπο (εἰρωνεῖες, κακόγουστο χιοῦμορ, συκοφαντίες, ψεύδη)… 1ον: Θὰ ἀνεχόσασταν τὴν κακόγουστη δημόσια ὑποτίμηση καὶ
ξεφτιλισμὸ τοῦ ἑαυτοῦ σας ἢ ἑνὸς ὑπερβολικὰ ἀγαπημένου σας προσώπου; 2ον: Γνωρίζετε ὅτι ἡ προσβολὴ
τῆς ἐπίσημου Ἑλληνικῆς Θρησκείας
διώκεται ποινικὰ βάσει τοῦ ἄρθρου
14, πάρ. 7 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος; … 4ον: Ἂν εἶσθε τόσο ἀθεόφοβοι γιατί δὲν τολμᾶτε νὰ ἀνεβάσετε
ἀντίστοιχες παραστάσεις γελοιοποιήσεως, διαψεύσεως, συκοφαντήσεως
τῆς ζωῆς τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Γκάντι ἢ
τοῦ Κομφουκίου; Μήπως χαρακτηρίζεθε τελικὰ ἀπὸ θρασυδειλία; 5ον:
Σὲ ἐνδεχόμενη βαριὰ ἀσθένεια ἢ σὲ
ἄλλο δύσκολο περιστατικὸ τῆς ζωῆς
σας σὲ ποιὸν ἄραγε ἀπευθυνθήκατε
ἢ σὲ ποιὸν θὰ ἀπευθυνθεῖτε γιὰ βοήθεια; Χριστὸς Ἀνέστη.»
(Πηγὴ: orthros.eu)

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΕΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

Κοντὰ στὸ ἀνδρικὸ Μοναστήρι ὅπου μόναζε ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ Πατρικία καὶ παρουσιαζόταν ὡς μοναχὸς σπανός, ὕπηρχε μία λίμνη. Στὴ
λίμνη αὐτὴ ζοῦσε ἕνας κροκόδειλος,
ποὺ κατεσπάραζε ἀμέσως ὅποιον
ἄνθρωπο καὶ ὅποιο ζῶο πλησίαζε.
Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ποὺ ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἀλεξανδρείας Γρηγόριος
ἐγκατέστησε στρατιωτικὸ φυλάκιο,
γιὰ νὰ εἰδοποιεῖ τοὺς διαβάτες νὰ
μὴν πλησιάζουν στὴ λίμνη. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ἔχοντας πληροφορία γιὰ τὸν ἰσάγγελο βίο τῆς Ὁσίας
Θεοδώρας καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι
ἡ θεία χάρη τὴ φρουροῦσε, τὴ φώναξε μία ἡμέρα καὶ τὴν διέταξε. Ἀδελφὲ Θεόδωρε, πάρε τὴ στάμνα καὶ
πήγαινε νὰ φέρεις νερὸ ἀπὸ τὴ λίμνη. Μόλις πῆρε τὴ διαταγὴ ἡ Ὁσία, ἔσπευσε νὰ τὴν ἐκτελέσει, παρ’
ὅλο ποὺ γνώριζε τὸν φοβερὸ κίνδυ-

Ἀπίθανα πράγματα συμβαίνουν σὲ
αὐτὴ τὴν χώρα μὲ πρωταγωνιστὲς
τοὺς παχυλὰ ἀμοιβόμενους κονδυλοφόρους ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ὑποτίθεται ὅτι ἐνημερώνουν τὸν ἑλληνικὸ
λαό! Μὲ ἄρθρο του στὴν τελευταία
σελίδα τῶν «Νέων», ὁ Γιάννης Πρετεντέρης ἔγραψε φόλα-παρτίδα πὼς
ἡ Πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι
μιὰ μεγάλη ἀπάτη ποὺ διαρκεῖ 20
αἰῶνες! Συγκεκριμένα εἶπε: «… ἀπὸ
τὴν ἄλλη ὑπενθυμίζω ὅτι ἐδῶ καὶ
δυὸ χιλιάδες χρόνια πολλὰ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὴν πίστη
ὅτι μιὰ παρθένα μύρισε ἕναν κρίνο
καὶ γέννησε ἕναν γιὸ ποὺ ἦταν γιὸς
τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκανε θαύματα ὥσπου
τὸν σταύρωσαν, ἀλλὰ ἀναστήθηκε
σὲ τρεῖς ἡμέρες! (Ἐφημ. Στόχος, 125-2016, σ.4) … Αἴσχος κ. Πρετεντέρη!
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Ὁ μελισσοκόμος Ἰσίδωρος Τιμίνης
σκέφτηκε νὰ βάλει στὰ μελίσσια
του τὴν Εἰκόνα τῆς Σταύρωσης τοῦ
Κυρίου. Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔκπληκτος
εἶδε τὶς εἰκόνες καλυμμένες μὲ κερὶ
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ. Ἀπὸ τότε κάθε ἄνοιξη,
τοποθετεῖ στὶς κυψέλες διάφορες εἰκόνες καὶ πάντα ἔχει τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Τὶς προάλλες τοποθέτησε εἰκόνισμα, ποὺ ἀναπαριστοῦσε τὸν
Γολγοθὰ καὶ τοὺς τρεῖς Σταυρούς.
Οἱ μέλισσες εἶχαν «κεντήσει» μὲ κερὶ ὁλόκληρη τὴν ἐπιφάνεια, ἀφήνοντας ὅμως ἀκάλυπτη τὴν εἰκόνα
τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ τοῦ Ληστῆ
ποὺ βρισκόταν ἐπὶ ∆εξιᾶς, ἐνῶ ὁ ληστὴς στὸν ἀριστερὸ Σταυρὸ ἦταν
καλυμμένος καθ’ ὁλοκληρίαν μὲ ἕνα
πυκνὸ στρῶμα κεριοῦ.
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λήθεια καὶ ὅτι ἀλλοίμονό μας, ἂν
περιμένουμε δικαίωση ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ψευδοδικαιοσύνη ποὺ ὁμοιάζει κατὰ τὴν ὡραία παρομοίωση τοῦ Κ. Κούρκουλα (Πνευματικοὶ Ἀντίλαλοι, Ἀθήνα 1970) μὲ τὸν
ἱστὸ τῆς ἀράχνης ποὺ συλλαμβάνει
μὲν «μυγοῦλες καὶ κουνουπάκια»
ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μεγάλα θηρία τοῦ δάσους (τίγρη καὶ
λέοντα) ποὺ τὸν διασχίζουν ἀναίσχυντα καὶ προκλητικά. Ἕως τὸ μελιχρὸ ἐκεῖνο δειλινὸ τῆς συντέλειας
τῶν αἰώνων, τὰ πάντα θὰ εἶναι συγκεχυμένα καὶ δυσδιάκριτα, διότι
ποιὸς θὰ δικάσει τοὺς σκοτεινοὺς ὑποκινητᾶς τῶν μυριονέκρων πολέμων, τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης
δυστυχίας, τοὺς ἐμφορούμενους ἀπὸ
ἀπύθμενο μίσος καὶ τρομακτικὴ ἐμπάθεια, τοὺς διαστρέφοντες τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τοὺς θεσμοθετοῦντες τὴν ἀσέλγεια καὶ τὴν χωματοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος.
Μὲ ἕναν λόγο ποιὸς θὰ ἀποκαταστήσει τὴν ∆ικαιοσύνη στὸ Βάθρο
της. Μόνον ὁ Κύριος τῆς ∆ικαιοσύνης, ὁ ἀδέκαστος καὶ αἰώνιος Κριτής, κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ὁποίου τὰ πάντα θὰ ἐμφανιστοῦν γυμνὰ
καὶ τετραχηλισμένα. (Στύλος Ὀρθοδοξίας, Ἀριθμ. Φύλ. 176, σ.6)

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 ΜΑΪΟΥ 2016
Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ. Κυρίλλου ἐπισκέφθηκε τὴν καθ' ἡμὰς Ἱερὰ Μονὴ τῶν
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Βουλγαρίας κ. Νικόλαος. Ἀκολουθοῦν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν
προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικολάου.

λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
ΑΣΒΕΣΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ
ΠΆΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Παν-παπικὸ ἔρανο σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ φασίστες τοῦ Κιέβου, ἐξήγγειλε ὁ Πάπας
τῆς Ρώμης. «Τὸν Πάπα νὰ καταράσθε» ἔλεγαν ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀντιπαπικοὶ πατέρες καὶ ἤξεραν πολὺ
καλὰ γιατί τὸ ἔλεγαν. Ἑκατοντάδες
Οὐκρανοὶ παπικοὶ καὶ οὐνίτες, ὑποδέχθηκαν ὡς ἥρωα στὸ Βατικανὸ
τὸν Πάπα Ρώμης γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν, γιὰ τὸν παν-παπικὸ ἔρανο
ποὺ ξεκίνησε, γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ μὲ ὁπλισμὸ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ
Κιέβου γιὰ νὰ σκοτώνουν οἱ ἐγκληματίες τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀκόμα περισσότερους Ὀρθόδοξους στὰ ἀνατολικὰ τῆς χώρας… Μετὰ τὴν Γιουγκοσλαβία, ὅπου οἱ παπικὲς κοινότητες
ἀνὰ τὸν κόσμο, στήριξαν οἰκονομικᾶ μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Βατικανοῦ,
Κροάτες καὶ Βόσνιους Μουσουλμάνους, γιὰ νὰ ἡττηθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ἀφιερωμένη ἡ εἴδηση, εἰδικὰ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016: Ἡ ∆ιαρκὴς
Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴ
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας καὶ Εὐποιίας περὶ
τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν ∆απανῶν γιὰ
τὴν Φιλανθρωπικὴ ∆ιακονία κατὰ
τὸ ἔτος 2015, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Τὸ δαπανηθὲν ποσὸ εἶναι
126.041.801,73 εὐρὼ καὶ καλύπτει ὅλες τὶς σιτιστικὲς ἀνάγκες ὡς καὶ τὰ
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εἰς τὴν Κιλικίαν, ἐκεῖ εἶδεν ἕνα καταπληκτικὸν ἀνάκτορον μὲ ἕνα πολὺ ὡραῖο καὶ μεγάλο κτῆμα καὶ ἠρώτησεν εἰς ποιὸν ἀνῆκεν. Μόλις ἔμαθε ὅτι ἀνήκει εἰς τὸν εὐνοῦχον
Βασίλειον ἐξεμάνει, καθὼς δὲν ἠμποροῦσε νὰ δεχθῆ, ὅτι ἐνῶ ἡ νεολαία ἐθυσιάζετο εἰς τὰς μάχας, οἱ
εὐνοῦχοι ἐπλούτιζαν. Ἔτσι, ἀπεφάσισεν νὰ τοῦ τὰ πάρη ὅλα. Ὁ Βασίλειος τὸ ἐπληροφορήθη καὶ ἔβαλε ἕναν ἄλλον εὐνοῦχον καὶ ἔρριψεν
δηλητήριον εἰς τὸ κρασὶ ποὺ ἔπινε ὁ
Τσιμισκής. Ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ ἔφθασεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν
περιῆλθεν εἰς δεινὴν
σωματικὴν κατάστασιν καὶ ἀπεβίωσεν. Ὁ Τσιμισκὴς εἶχεν ὀργανώσει ἄριστα τὸ κράτος μὲ
καινούργιας νομοθεσίας πολὺ προοδευτικὰς. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ νόμοι μεταλαμπαδεύθηκαν εἰς
τὴν ὑπόλοιπην Εὐρώπην, δηλαδὴ αἱ
ξέναι νομοθεσίαι ἐβασίσθηκαν εἰς τὸ
Βυζαντινὸν δίκαιον, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξεν συνέχεια τοῦ
ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ, μιᾶς καὶ τὸ
περίφημον ρωμαϊκὸν δίκαιον ὑπήρξε ἀντιγραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἡ
Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος
τοῦ Τσιμισκῆ, μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα
Θεοφανῶ εἶχαν δημιουργήσει μίαν
ὀργάνωσιν τὴν ὁποίαν θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσωμεν κοινωνικῶν
ἀποστολῶν εἰς ὅλην τὴν ὑποανάπτυκτον Εὐρώπην. Συνέβαλαν ἔτσι
εἰς τὴν ἐξύψωσιν. ∆ὲν εἶναι τυχαῖον
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἰς τὴν
Σουηδίαν ὠφείλετο εἰς τὴν πριγκίπισσαν Ἑλένη, εἰς τὴν Ρωσ ίαν ὀφεί

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Ἀπὸ τὴ Θεοφανῶ ξεκινᾶ ὁ ἐκπολιτισμὸς τῆς Γερμανίας, πράγμα τὸ
ὁποῖον παρεδέχθη ὁμιλῶν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν ὁ τότε Πρόεδρος
τῆς Γερμανικῆς ∆ημοκρατίας Βάιτσεκερ. Ἀνέφερε συγκεκριμένως ὅτι
ἡ Πριγκίππισα Θεοφανῶ, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ Αὐτοκράτειρα Γερμανίας
ἦτο ἐκείνη ποὺ μετέφερεν τὸν πολιτισμὸν εἰς τὴν τραχείαν Γερμανίαν.
Ὁ Τσιμισκὴς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ
Νικηφόρου ἀνέλαβεν αὐτὸς Αὐτοκράτωρ, εἰς μίαν περίοδον, ὅπου τὸ Βυζάντιο ἦταν ἄριστα
ὀργανωμένο καὶ ἰσχυρὸν καὶ ἀπετέλει μίαν πραγματικὴν κοσμοκρατορίαν τῆς ἐποχῆς. Τοὺς
πρώτους τοὺς ὁποίους ἀντιμετώπισε,
διότι ἤρχοντο κατὰ
ἀλλεπάλληλα κύματα, ἤσαν οἱ Ἄραβες.
Ἐμάχετο ὁ ἴδιος εἰς
τὴν πρώτην γραμμήν. Εἰς τὴν Εὐρώπη ἀντιμετώπιζεν τὴν εἰσβολὴ τῶν
Ρώσων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σκοπὸ νὰ
καταλάβουν τὴν σημερινὴν Βουλγαρία καὶ Σερβία, μὲ στόχον νὰ εἰσβάλλουν εἰς τὴν Μακεδόνιαν καὶ
τὴν Θράκη διὰ νὰ βγοῦν εἰς τὸ Αἰγαῖον. Πρὸ αὐτῆς τῆς καταστάσεως,
ὁ Τσιμισκὴς συναντᾶται μὲ τοὺς Ρώσους εἰς τὸ ∆ορύστολον καὶ διεξάγεται μία φονικωτάτη μάχη εἰς τὴν
ὁποίαν ἐπικρατοῦν οἱ Ἕλληνες.
Αὐτὸς ὁ μεγάλος ἄνδρας εἶχε ἕνα
τραγικὸ τέλος. Ἐπιστρέφων μὲ τὸν
Στρατόν του ἀπὸ τὴν ἐκστρατείαν
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ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας», «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» εἶναι οἱ συνήθεις
παραπομπές. Καρυκεύουν τὴν ἐρώτηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ
Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε μὲ» (Μάτθ. κέ΄, 35). Ὅποτε ὀφείλουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά
μας» (κατὰ κὺρ-Φίλη) καὶ νὰ «συναγάγουμε» τοὺς ξένους λαθρομετανάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπιταγή. Ἐρωτῶ καὶ ἀπευθύνομαι κυρίως στοὺς «προοδευτικοὺς» ἱερωμένους ποὺ ἀποκοιμίζουν τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀγαπολογίες τους. Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ
κάμει» τὴν ἐπανάσταση γιὰ νὰ ἐκδιώξει τὴν μισητὴ ἡμισέλινο ἔτσι σκεφτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφάλια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος,
ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅπλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσίας… Μὴν καταπίνετε τὰ παραμύθια
τῶν σάπιων καναλιῶν. Οἱ ροὲς ἀπὸ
τὴν Τουρκία, τὸ κράτος συμμορία,
δὲν προκεῖται νὰ σταματήσουν. Μᾶς
προορίζουν γιὰ βαλκανικὸ ἐμιράτο.
Βρισκόμαστε ἐνώπιον ἐθνικῆς προδοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Λένε
ψέμματα. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας μας (Στύλος Ὀρθοδοξίας. Ἀριθμ. Φύλλου 176, σ. 12)

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ

Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν
παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴ
στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν. (Ὁ κοινὸς νοῦς λέει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴ χώρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανόμως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά,
ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅπως λέγεται καὶ λαθροθήρας αὐτὸς
ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋλοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης κ.ο.κ.)
Ὁ κὺρ-Φίλης ὑπουργὸς στὴν πρόσφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα
ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς
Ὀρθόδοξους τοῦ ’22 τοὺς διωκόμενους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς
μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ
Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν
στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσλάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Περίεργη
καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ
στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ

ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝΤΕΣ
Τί ἀπαντᾶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὸ Συμβούλιο Ἐπικράτειας γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀπόρριψη τῆς προσφυγῆς του μὲ τὴν ὁποία
ζητοῦσε τὴ διάλυση τῶν Τεκτονικῶν Στοῶν. «Συμπερασματικὰ ἡ
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς
χώρας μας, μᾶς ἀποδεικνύει τὴν
γνωστὴ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, ὅτι μόνο στὴν Μέλλουσα Κρίση θὰ
ἀποκατασταθεῖ τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀ-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Ἦταν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2015 ὅταν πόνοι μὲ ἔπιασαν τὴ νύχτα στὴν
κοιλιὰ καὶ στὴ μέση. Εἶχα μιὰ φυσιολογικὴ ἐγκυμοσύνη χωρὶς σοβαρὰ
προβλήματα ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ
οἱ πόνοι ἦταν ἀφόρητοι. Ἤμουν ἐκτὸς Ἀθηνῶν στὸ χωριό μας γιὰ
Πάσχα ὁπότε πῆγα στὸ κοντινότερο
μαιευτήριο, ἦταν μισὴ ὥρα ἀπόσταση μὲ αὐτοκίνητο ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ
ἐφημέρευε γιὰ νὰ μὲ δοῦν. Ἤμουν
μόλις 23 ἑβδομάδων καὶ φοβήθηκα
ἀρκετά. Ὁ γιατρὸς ποὺ ἐφημέρευε
ἦρθε νὰ μὲ δεῖ μετὰ ἀπὸ 8 σχεδὸν ὧρες τὸ πρωὶ τῆς
13.04.2015. Μὲ καθησύχασε λέγοντάς μου ὅτι
μποροῦσα νὰ ταξιδέψω
γιὰ Ἀθήνα καὶ ὅτι ἦταν
ἁπλὸς κολικός. 11 ἡ ὥρα φύγαμε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Στὸ δρόμο
μας γιὰ Ἀθήνα ἦταν τὸ
χωριὸ ὅπου ἀποφασίσαμε νὰ σταματήσουμε
γιατί πονοῦσα ἀκόμα
καὶ ἔνιωθα ἔντονα τὴν
ἀνάγκη νὰ πάω τουαλέτα. Αὐτὸ καὶ ἔγινε!
Μόλις μπῆκα στὴν τουαλέτα ἔνιωσα κάτι πε ρίεργο ἀπὸ
κάτω. Ἔβαλα τὸ χέρι μου καὶ ἔπιασα τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ. Πανικοβλήθηκα! Φοβήθηκα νὰ σηκωθῶ γιὰ
νὰ μὴ φύγει τὸ παιδὶ στὸ πάτωμα
ἀλλὰ δὲ μποροῦσα νὰ δεχτῶ καὶ βοήθεια καθὼς εἶχα κλειδωθεῖ στὴν
τουαλέτα. Ἔτσι ἔκλεισα τὰ μάτια
μου καὶ περίμενα ὥσπου μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα τὸ παιδὶ εἶχε πέσει
στὴ τρύπα τῆς λεκάνης… δὲ θυμᾶμαι
πῶς τὸ σήκωσα καὶ τὸ ἔβαλα πάνω
μου καὶ φώναξα βοήθεια. Ὁ ἄντρας
μου καὶ οἱ κουμπάροι μας προσπα-

θοῦσαν νὰ μποῦν στὸ μπάνιο ἀλλὰ
ἦταν κλειδωμένα. Σηκώθηκα σὲ μιὰ
λίμνη αἵματος καὶ ἄνοιξα τὴν πόρτα ὅπου καὶ οἱ 3 ἔμειναν ἔκπληκτοι
νὰ μὲ κοιτᾶνε μέσα στὰ αἵματα μὲ ἕνα μωρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο νὰ κρέμεται. Ὁ ἄντρας
μου ἄρχισε νὰ φωνάζει βοήθεια
στοὺς συγχωριανοὺς καὶ πῆρε τὸ
γυναικολόγο μου στὴν Ἀθήνα, ὁ
κουμπάρος μου μὲ ἕνα ψαλίδι στὰ
χέρια νὰ τὸ καίει γιὰ νὰ ἀποστειρωθεῖ σὲ περίπτωση ποὺ χρειαστεῖ νὰ
κόψουμε τὸν λῶρο καὶ ἡ κουμπάρα
μου μαζί μου στὸ μπάνιο νὰ προσπαθεῖ νὰ μὲ
ἠρεμήσει! Καὶ ξαφνικὰ
μέσα στὸν πανικὸ ἔνιωσα κάτι περίεργο... ἦταν
ἡ καρδιά της… χτυποῦσε δυνατά, ἄρα ζοῦσε!!…
καὶ ἐκεῖ συνῆλθα! Ὁ γυναικολόγος τηλεφωνικὰ
συνέστησε νὰ μὴ κόψουμε τὸ λῶρο καὶ νὰ
φύγουμε γρήγορα πίσω
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο χωρὶς νὰ περιμένουμε κὰν
ἀσθενοφόρο! Αὐτὸ καὶ
ἔγινε! Σκεπάσαμε τὸ
παιδὶ μὲ μιὰ πετσέτα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ
σκουπίζαμε τὰ χέρια μας καὶ ἐγὼ
σκεπάστηκα μὲ ἕνα σεντόνι. Σηκώθηκα χωρὶς κὰν νὰ ζαλίζομαι καὶ
κατέβηκα τὶς σκάλες γιὰ νὰ μπῶ
στὸ ἁμάξι καὶ φύγαμε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο. Στὸ δρόμο ὅταν δὲν ἔνιωθα
τὴν καρδιά της πάνω μου νὰ κτυπάει, χτυποῦσα ἀπαλὰ τὴν πλάτη της
καὶ τὴν ἔνιωθα πάλι. Τὴν εἶχα πάνω
στὴν κοιλιά μου δίπλα στὴ καρδιά
μου καὶ ὅση ὥρα ἤμασταν στὸ ἁμάξι ἕνα περίεργο φῶς εἶχε πάνω της …
(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα)
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λετο εἰς τὴν πριγκίπισσα Ζωήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν Ἑλληνίδες πριγκίπισσες συνέβαλαν εἰς τὴν ἄνοδον τῆς πνευματικῆς στάθμης τῶν λαῶν. Ἡ πριγκίπισσα Ἄννα κατώρθωσεν νὰ γίνει
Αὐτοκράτειρα τῶν Ταρτάρων. Ἐπίσης, ἡ γυναίκα τοῦ Βελισσαρίου ἐπῆρε τὰ κλειδιὰ τῆς Ρώμης ὅπου τῆς
ἔδωσεν ὁ σύζυγός της καὶ τὰ παρέδωσεν ὄχι εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν, ἀλλὰ εἰς τὴν Θεοδώραν. Τὴν ἐποχὴν λοιπὸν τοῦ Βυζαντίου ἡ γυναίκα ἤσκει ἐξουσίαν, ἦτο ἐλευθέρα καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν
προσωπικότητά της. Ἀπεκαλοῦντο,
δεσποσύναι, Πριγκίπισσαι καὶ Αὐγοῦσται.

πίσης. Τὸ ἀπόγευμα ὁ ἄντρας μου
πῆγε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν ἀεροβάφτιση γιατί τὰ πράγματα ἦταν ἄσχημα, μᾶς εἶχαν εἰδοποιήσει ὅτι τὸ
παιδὶ εἶχε λίγη ὥρα ... 13.04.2015 ἀπόγευμα, παραμονὴ τῆς Λαμπροτρίτης ποὺ γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ,
καὶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχε ἕνα ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ὅπου γινόταν λειτουργία (Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ τὴν ἀκρίβεια). ∆ὲ μὲ ἄφησαν νὰ πάω λόγω τῆς κατάστασής μου ἀλλὰ προσευχόμουν μὲ κλάμματα μιᾶς καὶ ἡ
λειτουργία ἀκουγόταν ἀπὸ τὸ δωμάτιό μου καὶ οἱ δικοί μου ποὺ εἶχαν ὅλοι κάνει 3,5 ὧρες ταξίδι γιὰ
νὰ ἔρθουν νὰ μᾶς δοῦν μετὰ ἀπὸ
αὐτὸ ποὺ ἔγινε, πῆγαν νὰ ἀνάψουν
ἕνα κεράκι καὶ νὰ προσευχηθοῦν νὰ
γίνει ὅ,τι καλύτερο γιὰ αὐτὸ τὸ παιδί. Τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ λειτουργία ὁ ἄντρας μου μὲ πῆρε τηλέφωνο
ἀπὸ τὸ Τμῆμα Νεογνῶν… δὲν ἔκανε
τὴν ἀεροβάπτιση, γιατί ξαφνικὰ ἄλλαξαν ὅλα!!! Τὸ παιδὶ ἀνέκτησε
ξαφνικὰ τὶς δυνάμεις του καὶ ἀνέβασε παλμοὺς καὶ θερμοκρασία καὶ
κουνάει χέρια πόδια!!! Εἶναι δύσκολη κατάσταση, ἀλλὰ τὸ παιδὶ ζεῖ!
Καὶ ἐνῶ εἶχα λοίμωξη στὸ πλακούντα καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τὸ παιδὶ
ὡς ἐκ θαύματος δὲν ἔχει τίποτα!!! Ἡ
κάθε μέρα θὰ εἶναι δύσκολη καὶ ἀμφίβολο ἂν θὰ ζεῖ τὴν ἑπόμενη … ἀλλὰ τὰ κρίσιμα 24ωρα πέρασαν …
καὶ ἡ πρώτη ἑβδομάδα πέρασε, καὶ
ὁ πρῶτος μήνας.… καὶ συνολικὰ 6
μῆνες μαζί τους… 6 μῆνες στὴ ΜΕΝΝ,

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα)
… καὶ ἀς ἦταν μαύρη στὸ χρῶμα!
Φτάσαμε σὲ 15 λεπτὰ στὸ νοσοκομεῖο καὶ μὲ ἀνέβασαν στὸ μαιευτήριο ὅπου ἔκοψαν τὸ λῶρο καὶ τὴ διασωλήνωσαν γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀναπνέει. Τὸ περίεργο ἦταν τὸ πῶς ἀνέπνεε ὅλη αὐτὴ τὴν ὥρα ἀφοῦ ὁ λῶρος εἶχε γίνει ἤδη μὼβ καὶ οἱ πνεύμονές της δὲν ἦταν ὥριμοι γιὰ νὰ ἀναπνέουν. Ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πῆραν μὲ ἀσθενοφόρο καὶ τὴν πῆγαν στὸ κοντινότερο νοσοκομεῖο μὲ τμῆμα πρόωρων νεογνῶν τὸ ὁποῖο ἀπεῖχε μία
ὥρα ἀπὸ ἐκεῖ. Μαζί της πῆγε καὶ ἕνας φίλος μας ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας
της δὲν ἦταν καλὴ καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει ἀεροβάφτιση γιατί τὸ
παιδὶ δὲ θὰ ἄντεχε. Ἦταν μόλις 550
γραμμάρια καὶ πολὺ μικρὴ σὲ ἡλικία… 23 ἑβδομάδων καὶ 2 ἡμερῶν. Ἐγὼ ἔπρεπε νὰ μείνω στὸ νοσοκομεῖο
γιατί εἶχα λοίμωξη καὶ ἡ κατάσταση ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ γιὰ μένα ἐ-
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μῆνες ἄγχους ἀναμονῆς χαρᾶς ποὺ
τελικὰ ἄξιζε ὅσο τίποτα ἄλλο! Ἡ μικρή μας ἡρωίδα ἄντεξε καὶ ἦταν δυνατή, καὶ τὴ βοήθησε ὁ Θεός, ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μὲ τὶς
προσευχὲς ὅλων μας… ἕνα χειρουργεῖο στὰ ματάκια, ἕνα σημάδι ἀπὸ
κάψιμο στὸ πόδι καὶ ἕνα σημάδι ἀπὸ ράμμα στὸ πόδι ποὺ θυμίζει
σταυρὸ … εἶναι σταυρὸς … αὐτὰ μόνο γιὰ νὰ θυμόμαστε πόσα πέρασε
καὶ πόσα ἄντεξε αὐτὸ τὸ παιδί! Τώρα ἡ Ραφαέλα μας εἶναι ἑνὸς ἔτους
καὶ παρὰ τὸ ἱστορικό της καὶ τὶς προβλέψεις ὅτι θὰ εἶχε σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, εἶναι ὑγιέστατη!!!! Πιστεύουμε ὅλοι ἀκράδαντα ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἔσωσε τὸ παιδὶ καὶ Τὸν
εὐχαριστοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά!
Χ. Ἀνθῆ, Ἅγιος ∆ημήτριος.

Ἐκκλησίαν. Ἐρανιζώμεθα μερικὰς
ἀπὸ τὰς ἀπαντήσεις. Τὸ 67% νηστεύει ὁλόκληρον τὴν Μ. Ἑβδομάδα. Τὰ ποσοστὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ὑψηλὰ ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὰς
τελευταίας δεκαετίας ἔχει δεκαπλασιασθεῖ ἡ κατανάλωσις κρέατος. Ἄνω τοῦ 71% συμμετέχει εἰς τὸν Ἐπιτάφιον καὶ τὴν τελετὴν τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ πάλιν τὰ ποσοστὰ ἀγγίζουν τὰ ὕψη καθὼς ὀφείλει νὰ ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι μέχρι καὶ τὸ
Μ. Σάββατον εἶναι ἐργάσιμοι αἱ ἡμέραι. Γενικῶς, ὅτι «ὑπάρχει Θεὸς»
παραδέχεται δημοσίως τὸ 77,3% καὶ
μόνον 15% ἀπαντά ὄχι. (Ὀρθοδ. Τύπος, 29/4/16, σελὶς 8)
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Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ
Ἕνας ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Αὐτοβων, Σαρακηνῶν, Ἀβάρων, Πατσικρατόρων τοῦ Βυζαντίου ὑπῆρξεν ὁ
νάκων, Οὕννων, Μογγόλων καὶ
Ἰωάννης Τσιμισκής. Τὸ ὄνομά του,
πλῆθος ἄλλων βαρβάρων. Ὁ Τσιμιτὸ ὀφίλει εἰς τὸ ἀνάστημά του. Ἐσκὴς, λοιπὸν, ἐξεπαιδεύθη εἰς τὸν
πειδὴ ἦτο πολὺ κοντὸς ἔλεγαν ὅτι ἦστρατιωτικὸν βίον ἀπὸ πολὺ μικρᾶν
ταν τσίμα-τσίμα καὶ ἔτσι ὠνομάσθη
ἡλικίαν, καὶ ὠρίσθη ἀπὸ τὸν ΑὐτοΤσιμισκής, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ
κράτορα Νικηφόρον ὡς Ἀρχιστράτὸν Πόντο. Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν πετηγος τῆς Ἀνατολῆς. Ἐκείνη τὴν ἐρίοδον 960 – 970 μ.Χ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴν ἤκμαζεν ἡ Αὐτοκράτειρα Θεποχὴν ἀλλὰ καὶ πρὶν καὶ ἀργότερα
οφανῶ ἡ ὁποία εἶχε τέσσερα παιδιά,
τὸ Βυζάντιον ἀντιμετώπιζε Βαρβάδυὸ θυγατέρας καὶ δυὸ γιούς, τὸν
ρους, οἱ ὁΒασίλειο, ὁ
ποῖοι ἐξεχύπερίφημος
νοντο ἀπὸ
ἀργότερον
τὴν Ἀνατοὡς Βουλγαλὴν εἰς στίροκτόνος
φη ἑκατομκαὶ ὁ Κωνσταντῖνος ὁ
μυρίων ἀνδρῶν. Αὐτὰ
8 ο ς ὁ μετέπειτα Αὐτοτὰ στίφη ὡς
κρ άτορας.
τ ε ρ ά σ τ ι αι
Αἱ θυγατέληστοσημοραι της ἤσαν ἡ Ἄννα, ἡ ὁποία ἔγινε
ρίαι κατέστ ρεφαν πόλεις, ἐλεηλάΑὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας, ὅταν ἐτουν καὶ καταδυνάστευαν τοὺς
νυμφεύθη τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας
πληθυσμούς. Ὄλας αὐτὰς τὰς εἰσβοΒλαδίμηρον καὶ ἡ Θεοφανῶ, συνώλὰς τῶν βάρβαρων δὲν τοὺς ἀντιμενυμη τῆς μητρός της, ἡ ὁποία ἔγινε
τώπιζαν οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γερμανοί, οἱ
Αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας, νυμἸταλοί, οἱ Βέλγοι, οἱ Ὀλλανδοί, οἱ
φευθεῖσα τὸν Ὄθωνα τὸν Β΄. Ἡ Θεσημερινοὶ δηλαδὴ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ
οφανῶ, ὅταν τὴ ζήτησε ὁ Ὄθωνας
τοὺς ἀντιμετώπιζαν μόνον οἱ Ἕλλησὲ Γάμο, ἀντὶ γιὰ περιουσία πῆρε
νες. Οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ἀπετέμαζί της Μηχανικοῦς, Ἀρχιτέκτονες,
λουν τὸ προφράγμα ποὺ ἐπροστάΜαθηματικούς, Φιλοσόφους κ.τ.λ. …
τευεν ὅλην τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὰς ἐ(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα)
πιδρομὰς Περσῶν, Σλάβων, Ἀρά-
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ΑΣ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ
Εἰς τὸ Athens Voice τῆς 21ης Ἀπριλίου 2016 ἐκυκλοφορήθη μία δημοσκοπικὴ ἔρευνα διὰ τὴν πίστιν καὶ
τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ εἰς τὴν

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ:
7.30 – 10.15 π.μ.

Ἡ εἴσοδος εἱς τὴν Ἱερὰ Μονὴ
- Στὶς γυναῖκες:
με κοντὲς φοῦστες, σόρτς,
ἐξώπλατα ἢ τιράντες.
- Στοὺς ἄνδρες:
με κοντά παντελόνια

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λ ε ιψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ.
(γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο)

