
μῆνες ἄγχους ἀναμονῆς χαρᾶς ποὺ 
τελικὰ ἄξιζε ὅσο τίποτα ἄλλο! Ἡ μι-
κρή μας ἡρωίδα ἄντεξε καὶ ἦταν δυ-
νατή, καὶ τὴ βοήθησε ὁ Θεός, ἡ Πα-
ναγία καὶ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μὲ τὶς 
προσευχὲς ὅλων μας… ἕνα χειρουρ-
γεῖο στὰ ματάκια, ἕνα σημάδι ἀπὸ 
κάψιμο στὸ πόδι καὶ ἕνα σημάδι ἀ-
πὸ ράμμα στὸ πόδι ποὺ θυμίζει 
σταυρὸ … εἶναι σταυρὸς … αὐτὰ μό-
νο γιὰ νὰ θυμόμαστε πόσα πέρασε 
καὶ πόσα ἄντεξε αὐτὸ τὸ παιδί! Τώ-
ρα ἡ Ραφαέλα μας εἶναι ἑνὸς ἔτους 
καὶ παρὰ τὸ ἱστορικό της καὶ τὶς προ-
βλέψεις ὅτι θὰ εἶχε σοβαρὰ προβλή-
ματα ὑγείας, εἶναι ὑγιέστατη!!!! Πι-
στεύουμε ὅλοι ἀκράδαντα ὅτι ὁ Ἅ-
γιος Ραφαὴλ ἔσωσε τὸ παιδὶ καὶ Τὸν 
εὐχαριστοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά! 

Χ. Ἀνθῆ, Ἅγιος ∆ημήτριος.  
 

ΑΣ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ 
 

Εἰς τὸ Athens Voice τῆς 21ης Ἀπρι-
λίου 2016 ἐκυκλοφορήθη μία δημο-
σκοπικὴ ἔρευνα διὰ τὴν πίστιν καὶ 
τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 

Ἐκκλησίαν. Ἐρανιζώμεθα μερικὰς 
ἀπὸ τὰς ἀπαντήσεις. Τὸ 67% νη-

ηρον τὴν Μ. Ἑβδομά-στεύει ὁλόκλ
δα. Τὰ ποσοστὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ὑ-
ψηλὰ ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὰς 
τελευταίας δεκαετίας ἔχει δεκαπλα-
σιασθεῖ ἡ κατανάλωσις κρέατος. Ἄ-
νω τοῦ 71% συμμετέχει εἰς τὸν Ἐπι-
τάφιον καὶ τὴν τελετὴν τῆς Ἀνα-
στάσεως. Καὶ πάλιν τὰ ποσοστὰ ἀγ-
γίζουν τὰ ὕψη καθὼς ὀφείλει νὰ ἀ-
ναλογισθῆ κανεὶς ὅτι μέχρι καὶ τὸ 
Μ. Σάββατον εἶναι ἐργάσιμοι αἱ ἡ-
μέραι. Γενικῶς, ὅτι «ὑπάρχει Θεὸς» 
παραδέχεται δημοσίως τὸ 77,3% καὶ 
μόνον 15% ἀπαντά ὄχι. (Ὀρθοδ. Τύ-
πος, 29/4/16, σελὶς 8) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

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

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   

 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
 

     9.00  
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5 τὰ .00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικ

 

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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λ ιψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ .μ .  
(γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο) 

ε
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Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Τ Σ Ι Μ Ι Σ Κ Η Σ  
 

Ἕνας ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Αὐτο-
κρατόρων τοῦ Βυζαντίου ὑπῆρξεν ὁ 
Ἰωάννης Τσιμισκής. Τὸ ὄνομά του, 
τὸ ὀφίλει εἰς τὸ ἀνάστημά του. Ἐ-
πειδὴ ἦτο πολὺ κοντὸς ἔλεγαν ὅτι ἦ-
ταν τσίμα-τσίμα καὶ ἔτσι ὠνομάσθη 
Τσιμισκής, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ 
τὸν Πόντο. Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν πε-
ρίοδον 960 – 970 μ.Χ. Ἐκείνη τὴν ἐ-
ποχὴν ἀλλὰ καὶ πρὶν καὶ ἀργότερα 
τὸ Βυζάντιον ἀντιμετώπιζε Βαρβά-
ρους, οἱ ὁ-
ποῖοι ἐξεχύ-
νοντο ἀπὸ
τὴν Ἀνατο-
λὴν εἰς στί-
φη ἑκατομ-
μυρίων ἀν-
δρῶν. Αὐτὰ
τὰ στίφη ὡς 
τεράστιαι  
ληστοσημο-
ρίαι κατέστ
τουν καὶ καταδυνάστευαν τοὺς 
πληθυσμούς. Ὄλας αὐτὰς τὰς εἰσβο-
λὰς τῶν βάρβαρων δὲν τοὺς ἀντιμε-
τώπιζαν οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γερμανοί, οἱ 
Ἰταλοί, οἱ Βέλγοι, οἱ Ὀλλανδοί, οἱ 
σημερινοὶ δηλαδὴ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ 
τοὺς ἀντιμετώπιζαν μόνον οἱ Ἕλλη-
νες. Οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ἀπετέ-
λουν τὸ προφράγμα ποὺ ἐπροστά-
τευεν ὅλην τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὰς ἐ-
πιδρομὰς Περσῶν, Σλάβων, Ἀρά-

βων, Σαρακηνῶν, Ἀβάρων, Πατσι-
νάκων, Οὕννων, Μογγόλων καὶ 
πλῆθος ἄλλων βαρβάρων. Ὁ Τσιμι-
σκὴς, λοιπὸν, ἐξεπαιδεύθη εἰς τὸν 
στρατιωτικὸν βίον ἀπὸ πολὺ μικρᾶν 
ἡλικίαν, καὶ ὠρίσθη ἀπὸ τὸν Αὐτο-
κράτορα Νικηφόρον ὡς Ἀρχιστρά-
τηγος τῆς Ἀνατολῆς. Ἐκείνη τὴν ἐ-
ποχὴν ἤκμαζεν ἡ Αὐτοκράτειρα Θε-
οφανῶ ἡ ὁποία εἶχε τέσσερα παιδιά, 
δυὸ θυγατέρας καὶ δυὸ γιούς, τὸν 

Βασίλειο, ὁ 
περίφημος  
ἀργότερον 
ὡς Βουλγα-
ροκτόνο ς  
καὶ ὁ Κων-

αντῖνος ὁ 
8ος  ὁ  μετέ-
πειτα Αὐτο-

άτορας .  
Αἱ θυγατέ-
 ὁποία ἔγινε 

Αὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας, ὅταν ἐ-
νυμφεύθη τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας 
Βλαδίμηρον καὶ ἡ Θεοφανῶ, συνώ-
νυμη τῆς μητρός της, ἡ ὁποία ἔγινε 
Αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας, νυμ-
φευθεῖσα τὸν Ὄθωνα τὸν Β΄. Ἡ Θε-
οφανῶ, ὅταν τὴ ζήτησε ὁ Ὄθωνας 
σὲ Γάμο, ἀντὶ γιὰ περιουσία πῆρε 
μαζί της Μηχανικοῦς, Ἀρχιτέκτονες, 
Μαθηματικούς, Φιλοσόφους κ.τ.λ. …  

(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα) 

 

 

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

 

Κάθε  Κυριακὴ :   
7 .30 – 10.15 π .μ .  

 

∆ Ε Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι  
 

Ἡ εἴσοδος εἱς τὴν Ἱερὰ Μονὴ  
 

 

ρεφαν πόλεις, ἐλεηλά-

στ

κρ

ραι της ἤσαν ἡ Ἄννα, ἡ

 

- Στὶς γυναῖκες: 
με κοντὲς φοῦστες, σόρτς, 

ἐξώπλατα ἢ τιράντες.  
 

- Στοὺς ἄνδρες: 
με κοντά παντελόνια 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤ
 

Ἦταν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2015 ὅ-

Α  ΤΩ

ταν πόνοι 

ν  

ρίεργο ἀπὸ 

θοῦσαν νὰ μποῦν στὸ μπάνιο ἀλλὰ 
 σὲ μιὰ 

παιδὶ μὲ μιὰ

Ν  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  

μὲ ἔπιασαν τὴ νύχτα στὴν ἦταν κλειδωμένα. Σηκώθηκα
κοιλιὰ καὶ στὴ μέση. Εἶχα μιὰ φυσι-
ολογικὴ ἐγκυμοσύνη χωρὶς σοβαρὰ 
προβλήματα ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ 
οἱ πόνοι ἦταν ἀφόρητοι. Ἤμουν ἐ-
κτὸς Ἀθηνῶν στὸ χωριό μας γιὰ 
Πάσχα ὁπότε πῆγα στὸ κοντινότερο 
μαιευτήριο, ἦταν μισὴ ὥρα ἀπόστα-
ση 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 ὧ-
ρ ε ς  τ ὸ  π ρ ω ὶ  τ ῆ ς  
13.04.2015. Μὲ καθησύ-
χασε λέγοντάς μου ὅτι 
μποροῦσα νὰ ταξιδέψω 
γιὰ Ἀθή α καὶ ὅτ  ἦταν 
ἁπλὸς κολικός. 11 ἡ ὥ-
ρα φύγαμε ἀπὸ τὸ νο-
σοκομεῖο . Στὸ δρόμο 
μας γιὰ Ἀθήνα ἦταν τὸ 
χωριὸ ὅπου ἀποφασί-
σαμε νὰ σταματήσουμε 
γιατί πονοῦσα ἀκόμα 
καὶ ἔνιωθα ἔντονα τὴν 
ἀνάγκη νὰ πάω τουα-
λέτα. Αὐτὸ καὶ ἔγινε! 
Μόλις μπῆκα στὴν του-
αλέτα ἔνιωσα κάτι πε
κάτω. Ἔβαλα τὸ χέρι μου καὶ ἔπια-
σα τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ. Πανικο-
βλήθηκα! Φοβήθηκα νὰ σηκωθῶ γιὰ 
νὰ μὴ φύγει τὸ παιδὶ στὸ πάτωμα 
ἀλλὰ δὲ μποροῦσα νὰ δεχτῶ καὶ βο-
ήθεια καθὼς εἶχα κλειδωθεῖ στὴν 
τουαλέτα. Ἔτσι ἔκλεισα τὰ μάτια 
μου καὶ περίμενα ὥσπου μέσα σὲ λί-
γα 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-

λίμνη αἵματος καὶ ἄνοιξα τὴν πόρ-
τα ὅπου καὶ οἱ 3 ἔμειναν ἔκπληκτοι 
νὰ μὲ κοιτᾶνε μέσα στὰ αἵματα μὲ ἕ-
να μωρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸν ὀμ-
φάλιο 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 ἀποστειρω-
θεῖ σὲ περίπτωση ποὺ χρειαστεῖ νὰ 
κόψουμε τὸν λῶρο καὶ ἡ κουμπάρα 

μου μαζί μου στὸ μπά-
νιο νὰ προσπαθεῖ νὰ μὲ 
ἠρεμήσει! Καὶ ξαφνικὰ 
μέσα στὸν πανικὸ ἔνιω-
σα κάτι περίεργο... ἦταν 
ἡ καρδιά της… χτυποῦ-
σε δυνατά, ἄρα ζοῦσε!!… 
καὶ ἐκεῖ συνῆλθα! Ὁ γυ-
ναικολόγος τηλεφωνικὰ 
συνέστησε  νὰ  μὴ  κό-
ψουμε τὸ λῶρο καὶ νὰ 
φύγουμε γρήγορα πίσω 
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο χω-
ρὶς νὰ περιμένουμε κὰν 
ἀσθενοφόρο! Αὐτὸ καὶ 
ἔγινε !  Σκεπάσαμε  τὸ  
 πετσέτα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ 

σκουπίζαμε τὰ χέρια μας καὶ ἐγὼ 
σκεπάστηκα μὲ ἕνα σεντόνι. Σηκώ-
θηκα χωρὶς κὰν νὰ ζαλίζομαι καὶ 
κατέβηκα τὶς σκάλες γιὰ νὰ μπῶ 
στὸ ἁμάξι καὶ φύγαμε γιὰ τὸ νοσο-
κομεῖο. Στὸ δρόμο ὅταν δὲν ἔνιωθα 
τὴν καρδιά της πάνω μου νὰ κτυπά-
ει, χτυποῦσα ἀπαλὰ τὴν πλάτη της 
καὶ τὴν ἔνιωθα πάλι. Τὴν εἶχα πάνω 
στὴν κοιλιά μου δίπλα στὴ καρδιά 
μου καὶ ὅση ὥρα ἤμασταν στὸ ἁμά-
ξι ἕνα περίεργο φῶς εἶχε πάνω της … 

(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα) 

λετο εἰς τὴν πριγκίπισσα Ζωήν, ἀλ-
λὰ καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερ-
μανίαν Ἑλληνίδες πριγκίπισσες συ-
νέβαλαν εἰς τὴν ἄνοδον τῆς πνευμα-
τικῆς στάθμης τῶν λαῶν. Ἡ πριγκί-
πισσα Ἄννα κατώρθωσεν νὰ γίνει 
Αὐτοκράτειρα τῶν Ταρτάρων. Ἐπί-
σης, υ ἡ γυναίκα τοῦ Βελισσαρίο

ι

 ἐ-

ωσαν γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀνα-
πνέ νέ-
πνεε  λῶ-
ρο ύ-

βάφτιση γιατί τὰ πράγματα ἦταν ἄ-
σχημα, μᾶς εἶχαν εἰδοποιήσει ὅτι τὸ 
παιδὶ εἶχε λίγη ὥρα ... 13.04.2015 ἀ-
πόγευμα, παραμονὴ τῆς Λαμπροτρί-
της ποὺ γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, 
καὶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχε ἕνα ἐκκλη-

πῆρε τὰ κλειδιὰ τῆς Ρώμης ὅπου τῆς 
ἔδωσεν ὁ σύζυγός της καὶ τὰ παρέ-
δωσεν ὄχι εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰ-
ουστινιανόν, ἀλλὰ εἰς τὴν Θεοδώ-
ραν. Τὴν ἐποχὴν λοιπὸν τοῦ Βυζα-
ντίου ἡ γυναίκα ἤσκει ἐξουσίαν, ἦ-
το ἐλευθέρα καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν 
προσωπικότητά της. Ἀπεκαλοῦντο, 
δεσποσύναι, Πριγκίπισσαι καὶ Αὐ-
γοῦσται. 
 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α ΥΜΑ Τ Α  
Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  ΜΑ Σ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 
 

… καὶ ἀς ἦταν μαύρη στὸ χρῶμα! 
Φτάσαμε σὲ 15 λεπτὰ στὸ νοσοκο-
μεῖο καὶ μὲ ἀνέβασαν στὸ μαιευτή-
ριο ὅπου ἔκοψαν τὸ λῶρο καὶ τὴ δι-
ασωλήν

ει. Τὸ περίεργο ἦταν τὸ πῶς ἀ
ὅλη αὐτὴ τὴν ὥρα ἀφοῦ ὁ

ς εἶχε γίνει ἤδη μὼβ καὶ οἱ πνε
μονές της δὲν ἦταν ὥριμοι γιὰ νὰ ἀ-
ναπνέουν. Ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πῆραν μὲ ἀ-
σθενοφόρο καὶ τὴν πῆγαν στὸ κον-
τινότερο νοσοκομεῖο μὲ τμῆμα πρό-
ωρων νεογνῶν τὸ ὁποῖο ἀπεῖχε μία 
ὥρα ἀπὸ ἐκεῖ. Μαζί της πῆγε καὶ ἕ-
νας φίλος μας ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημέ-
ρωσε ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας 
της δὲν ἦταν καλὴ καὶ ὅτι θὰ ἔπρε-
πε νὰ γίνει ἀεροβάφτιση γιατί τὸ 
παιδὶ δὲ θὰ ἄντεχε. Ἦταν μόλις 550 
γραμμάρια καὶ πολὺ μικρὴ σὲ ἡλικί-
α… 23 ἑβδομάδων καὶ 2 ἡμερῶν. Ἐ-
γὼ ἔπρεπε νὰ μείνω στὸ νοσοκομεῖο 
γιατί εἶχα λοίμωξη καὶ ἡ κατάστα-
ση ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ γιὰ μένα ἐ-

πίσης. Τὸ ἀπόγευμα ὁ ἄντρας μου 
πῆγε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν ἀερο-

σάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ὅπου γινό-
ταν λειτουργία (Ἑσπερινὸς τῆς ἑορ-
τῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ τὴν ἀ-
κρίβεια). ∆ὲ μὲ ἄφησαν νὰ πάω λό-
γω τῆς κατάστασής μου ἀλλὰ προ-
σευχόμουν μὲ κλάμματα μιᾶς καὶ ἡ 
λειτουργία ἀκουγόταν ἀπὸ τὸ δω-
μάτιό μου καὶ οἱ δικοί μου ποὺ εἶ-
χαν 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 παι-
δί. Τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ λειτουρ-
γία ὁ ἄντρας μου μὲ πῆρε τηλέφωνο 
ἀπὸ τὸ Τμῆμα Νεογνῶν… δὲν ἔκανε 
τὴν ἀεροβάπτιση, γιατί ξαφνικὰ ἄλ-
λαξαν ὅλα ! ! !  Τὸ παιδὶ ἀνέκτησε 
ξαφνικὰ τὶς δυνάμεις του καὶ ἀνέ-
βασε παλμοὺς καὶ θερμοκρασία καὶ 
κουνάει χέρια πόδια!!! Εἶναι δύσκο-
λη κατάσταση, ἀλλὰ τὸ παιδὶ ζεῖ! 
Καὶ ἐνῶ εἶχα λοίμωξη στὸ πλακού-
ντα καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τὸ παιδὶ 
ὡς ἐκ θαύματος δὲν ἔχει τίποτα!!! Ἡ 
κάθε μέρα θὰ εἶναι δύσκολη καὶ ἀμ-
φίβολο ἂν θὰ ζεῖ τὴν ἑπόμενη … ἀλ-
λὰ τὰ κρίσιμα 24ωρα πέρασαν … 
καὶ ἡ πρώτη ἑβδομάδα πέρασε, καὶ 
ὁ πρῶτος μήνας.… καὶ συνολικὰ 6 
μῆνες μαζί τους… 6 μῆνες στὴ ΜΕΝΝ, 
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Ο  ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ  
Ι ΩΑΝΝΗΣ  ΤΣ ΙΜ ΙΣΚΗΣ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

… Ἀπὸ τὴ Θεοφανῶ ξεκινᾶ ὁ ἐκπο-
λιτισμὸς τῆς Γερμανίας, πράγμα τὸ 
ὁποῖον παρεδέχθη ὁμιλῶν εἰς τὴν Ἀ-
καδημίαν Ἀθηνῶν ὁ τότε Πρόεδρος 
τῆς Γερμανικῆς ∆ημοκρατίας Βάι-
τσεκερ. Ἀνέφερε συγκεκριμένως ὅτι 
ἡ Πριγκίππισα Θεοφανῶ, ἡ ὁποία ἔ-
γινε καὶ Αὐτοκράτειρα Γερμανίας 
ἦτο ἐκείνη ποὺ μετέφερεν τὸν πολι-
τισμὸν εἰς τὴν τραχείαν Γερμανίαν. 
Ὁ Τσιμισκὴς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ 
Νικηφόρου ἀνέλα-
βεν αὐτὸς Αὐτοκρά-
τωρ, εἰς μίαν περίο-
δον ,  ὅπου  τὸ  Βυ-
ζάντιο ἦταν ἄριστα 
ὀργανωμένο καὶ ἰ-
σχυρὸν καὶ ἀπετέ-
λει μίαν πραγματι-
κὴν κοσμοκρατορί-
αν τῆς ἐποχῆς. Τοὺς 
πρώτους τοὺς ὁποί-
ους ἀντιμετώπισε, 
διότι ἤρχοντο κατὰ 
ἀλλεπάλληλα κύμα-
τα, ἤσαν οἱ Ἄραβες. 
Ἐμάχετο ὁ ἴδιος εἰς 
τὴν πρώτην γραμμήν. Εἰς τὴν Εὐρώ-
πη ἀντιμετώπιζεν τὴν εἰσβολὴ τῶν 
Ρώσων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σκοπὸ νὰ 
καταλάβουν τὴν σημερινὴν Βουλγα-
ρία καὶ Σερβία, μὲ στόχον νὰ εἰ-
σβάλλουν εἰς τὴν Μακεδόνιαν καὶ 
τὴν Θράκη διὰ νὰ βγοῦν εἰς τὸ Αἰ-
γαῖον. Πρὸ αὐτῆς τῆς καταστάσεως, 
ὁ Τσιμισκὴς συναντᾶται μὲ τοὺς Ρώ-
σους εἰς τὸ ∆ορύστολον καὶ διεξά-
γεται 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 

εἰς τὴν Κιλικίαν, ἐκεῖ εἶδεν ἕνα κα-
ταπληκτικὸν ἀνάκτορον μὲ ἕνα πο-
λὺ ὡραῖο καὶ μεγάλο κτῆμα καὶ ἠ-
ρώτησεν εἰς ποιὸν ἀνῆκεν. Μόλις ἔ-
μαθε ὅτι ἀνήκει εἰς τὸν εὐνοῦχον 
Βασίλειον ἐξεμάνει, καθὼς δὲν ἠμ-
ποροῦσε νὰ δεχθῆ, ὅτι ἐνῶ ἡ νεο-
λαία ἐθυσιάζετο εἰς τὰς μάχας, οἱ 
εὐνοῦχοι ἐπλούτιζαν. Ἔτσι, ἀπεφά-
σισεν νὰ τοῦ τὰ πάρη ὅλα. Ὁ Βασί-
λειος τὸ ἐπληροφορήθη καὶ ἔβαλε ἕ-
ναν ἄλλον εὐνοῦχον καὶ ἔρριψεν 
δηλητήριον εἰς τὸ κρασὶ ποὺ ἔπινε ὁ 
Τσιμισκής. Ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ ἔ-
φθασεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν 

περιῆλθεν εἰς δεινὴν 
σωματικὴν  κατά-
στασιν καὶ ἀπεβίω-
σεν. Ὁ Τσιμισκὴς εἶ-
χεν ὀργανώσει ἄρι-
στα  τὸ  κράτος  μὲ  
καινούργιας νομο-
θεσίας πολὺ προο-
δευτικὰς. Ὅλοι αὐ-
τοὶ οἱ νόμοι μετα-
λαμπαδεύθηκαν εἰς 
τὴν ὑπόλοιπην Εὐ-
ρώπην, δηλαδὴ αἱ 
ξέναι νομοθεσίαι ἐ-
βασίσθηκαν εἰς τὸ 
Βυζαντινὸν δίκαι-

ον, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξεν συνέχεια τοῦ 
ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ, μιᾶς καὶ τὸ 
περίφημον ρωμαϊκὸν δίκαιον ὑπήρ-
ξε ἀντιγραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἡ 
Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος 
τοῦ Τσιμισκῆ, μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα 
Θεοφανῶ εἶχαν δημιουργήσει μίαν 
ὀργάνωσιν τὴν ὁποίαν θὰ μπορού-
σαμε νὰ ἀποκαλέσωμεν κοινωνικῶν 
ἀποστολῶν εἰς ὅλην τὴν ὑποανά-
πτυκτον Εὐρώπην. Συνέβαλαν ἔτσι 
εἰς τὴν ἐξύψωσιν. ∆ὲν εἶναι τυχαῖον 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἰς τὴν 
Σουηδίαν ὠφείλετο εἰς τὴν πριγκί-
πισσαν Ἑλένη, εἰς τὴν Ρωσ αν ὀφεί 

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ 

 

ί

 
Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν 
παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴ 
στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λα-
θρομεταναστῶν. (Ὁ κοινὸς νοῦς λέ-
ει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴ χώ-
ρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀ-
νεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανό-
μως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά, 
ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅ-
πως λέγεται καὶ λαθροθήρας αὐτὸς 
ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋ-
λοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης κ.ο.κ.) 
Ὁ κὺρ-Φίλης ὑπουργὸς στὴν πρό-
σφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα 
ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς 
Ὀρθόδοξους τοῦ ’22 τοὺς διωκόμε-
νους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς 
μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ 
Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανά-
στες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν 
στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσ-
λάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐ-
ρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕ-
ναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Περίεργη 
καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ 
στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ 

ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας», «ἀ-
γαπᾶτε ἀλλήλους» εἶναι οἱ συνήθεις 
παραπομπές. Καρυκεύουν τὴν ἐρώ-
τηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ 
Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνά-
γνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγε-
τε μὲ» (Μάτθ. κέ΄, 35). Ὅποτε ὀφεί-
λουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά 
μας» (κατὰ κὺρ-Φίλη) καὶ νὰ «συνα-
γάγουμε» τοὺς ξένους λαθρομετα-
νάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπι-
ταγή. Ἐρωτῶ καὶ ἀπευθύνομαι κυ-
ρίως στοὺς «προοδευτικοὺς» ἱερω-
μένους ποὺ ἀποκοιμίζουν τὸν κό-
σμο μὲ τὶς ἀγαπολογίες τους. Ὁ Κο-
λοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ 
κάμει» τὴν ἐπανάσταση γιὰ νὰ ἐκδι-
ώξει τὴν μισητὴ ἡμισέλινο ἔτσι σκε-
φτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφά-
λια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος, 
ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅ-
πλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσί-
ας… 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 προ-
δοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Λένε 
ψέμματα. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σω-
τηρία τῆς πατρίδας μας (Στύλος Ὀρ-
θοδοξίας. Ἀριθμ. Φύλλου 176, σ. 12) 
 

ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝΤΕΣ 
 

Τί ἀπαντᾶ ὁ Μητροπολίτης Πειραι-
ῶς Σεραφεὶμ στὸ Συμβούλιο Ἐπι-
κράτειας γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀπόρρι-
ψη τῆς προσφυγῆς του μὲ τὴν ὁποία 
ζητοῦσε τὴ διάλυση τῶν Τεκτονι-
κῶν Στοῶν. «Συμπερασματικὰ ἡ 
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτα-
του Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς 
χώρας μας, μᾶς ἀποδεικνύει τὴν 
γνωστὴ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, ὅ-
τι 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 ἀν-
θρώπινη ψευδοδικαιοσύνη ποὺ ὁ-
μοιάζει κατὰ τὴν ὡραία παρομοί-
ωση τοῦ Κ. Κούρκουλα (Πνευματι-
κοὶ Ἀντίλαλοι, Ἀθήνα 1970) μὲ τὸν 
ἱστὸ τῆς ἀράχνης ποὺ συλλαμβάνει 
μὲν «μυγοῦλες καὶ κουνουπάκια» 
ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ με-
γάλα θηρία τοῦ δάσους (τίγρη καὶ 
λέοντα) ποὺ τὸν διασχίζουν ἀναί-
σχυντα καὶ προκλητικά. Ἕως τὸ με-
λιχρὸ ἐκεῖνο δειλινὸ τῆς συντέλειας 
τῶν αἰώνων, τὰ πάντα θὰ εἶναι συγ-
κεχυμένα καὶ δυσδιάκριτα, διότι 
ποιὸς θὰ δικάσει τοὺς σκοτεινοὺς ὑ-
ποκινητᾶς τῶν μυριονέκρων πολέ-
μων, τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης 
δυστυχίας, τοὺς ἐμφορούμενους ἀπὸ 
ἀπύθμενο μίσος καὶ τρομακτικὴ ἐμ-
πάθεια, τοὺς διαστρέφοντες τὴν ἀν-
θρώπινη ὀντολογία, τοὺς θεσμοθε-
τοῦντες τὴν ἀσέλγεια καὶ τὴν χωμα-
τοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος. 
Μὲ ἕναν λόγο ποιὸς θὰ ἀποκατα-
στήσει τὴν ∆ικαιοσύνη στὸ Βάθρο 
της. Μόνον ὁ Κύριος τῆς ∆ικαιοσύ-
νης, ὁ ἀδέκαστος καὶ αἰώνιος Κρι-
τής, κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ὁποί-
ου τὰ πάντα θὰ ἐμφανιστοῦν γυμνὰ 
καὶ τετραχηλισμένα. (Στύλος Ὀρθο-
δοξίας, Ἀριθμ. Φύλ. 176, σ.6) 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

4 ΜΑΪΟΥ 2016 
  

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου 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. 
 

  

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠ ΙΑ  
 

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016: Ἡ ∆ιαρκὴς 
Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴ 
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Κοινω-
νικῆς Πρόνοιας καὶ Εὐποιίας περὶ 
τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν ∆απανῶν γιὰ 
τὴν Φιλανθρωπικὴ ∆ιακονία κατὰ 
τὸ ἔτος 2015, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Τὸ δαπανηθὲν ποσὸ εἶναι 
126.041.801,73 εὐρὼ καὶ καλύπτει ὅ-
λες τὶς σιτιστικὲς ἀνάγκες ὡς καὶ τὰ 

λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

 

ΑΣΒΕΣΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ 
ΠΆΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ 

ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
 

 Παν-παπικὸ ἔρανο σὲ παγκόσμιο ἐ-
πίπεδο γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ φασί-
στες τοῦ Κιέβου, ἐξήγγειλε ὁ Πάπας 
τῆς Ρώμης. «Τὸν Πάπα νὰ καταρά-
σθε» ἔλεγαν ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀντι-
παπικοὶ πατέρες καὶ ἤξεραν πολὺ 
καλὰ γιατί τὸ ἔλεγαν. Ἑκατοντάδες 
Οὐκρανοὶ παπικοὶ καὶ οὐνίτες, ὑπο-
δέχθηκαν ὡς ἥρωα στὸ Βατικανὸ 
τὸν Πάπα Ρώμης γιὰ νὰ τὸν εὐχαρι-
στήσουν, γιὰ τὸν παν-παπικὸ ἔρανο 
ποὺ ξεκίνησε, γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ μὲ ὁ-
πλισμὸ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ 
Κιέβου γιὰ νὰ σκοτώνουν οἱ ἐγκλη-
ματίες τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀκόμα περισ-
σότερους Ὀρθόδοξους στὰ ἀνατολι-
κὰ τῆς χώρας… Μετὰ τὴν Γιουγκο-
σλαβία, ὅπου οἱ παπικὲς κοινότητες 
ἀνὰ τὸν κόσμο, στήριξαν οἰκονομι-
κᾶ μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Βατικανοῦ, 
Κροάτες καὶ Βόσνιους Μουσουλμά-
νους, γιὰ νὰ ἡττηθοῦν οἱ Ὀρθόδο-
ξοι Σέρβοι, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβά-
νεται. Ἀφιερωμένη ἡ εἴδηση, εἰδικὰ 
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θοῦν μαζί τους! Ὅπως εἶναι φυσικό, 
τὰ παιδάκια ἀντιμετώπισαν τὸ ὅλο 
περιστατικὸ σὰν παιχνίδι καὶ μὲ δε-
δομένη τὴν παιδικὴ περιέργεια, ἔπε-
σαν καὶ αὐτὰ στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχι-
σαν νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἀλλάχ, χω-
ρὶς κανεὶς νὰ κάνει τίποτε γιὰ νὰ τὰ 
ἐμποδίσει» (Ἰστολ. orahmas.blogsp-
ot.gr). Φρικτὸ καὶ ἀνήκουστο. Οἱ 
δάσκαλοι, τοὺς ὁποίους πληρώνου-
με 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) 
 

Η  ΑΓΙΑ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
ΚΑΙ  Ο  ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟΣ  

 

 
 

Κοντὰ στὸ ἀνδρικὸ Μοναστήρι ὅ-
που μόναζε ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ Πα-
τρικία καὶ παρουσιαζόταν ὡς μονα-
χὸς σπανός, ὕπηρχε μία λίμνη. Στὴ 
λίμνη αὐτὴ ζοῦσε ἕνας κροκόδειλος, 
ποὺ κατεσπάραζε ἀμέσως ὅποιον 
ἄνθρωπο καὶ ὅποιο ζῶο πλησίαζε. 
Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ποὺ ὁ ἡγε-
μόνας τῆς Ἀλεξανδρείας Γρηγόριος 
ἐγκατέστησε στρατιωτικὸ φυλάκιο, 
γιὰ νὰ εἰδοποιεῖ τοὺς διαβάτες νὰ 
μὴν πλησιάζουν στὴ λίμνη. Ὁ Ἡγού-
μενος τῆς Μονῆς, ἔχοντας πληροφο-
ρία γιὰ τὸν ἰσάγγελο βίο τῆς Ὁσίας 
Θεοδώρας καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι 
ἡ θεία χάρη τὴ φρουροῦσε, τὴ φώ-
ναξε μία ἡμέρα καὶ τὴν διέταξε. Ἀ-
δελφὲ Θεόδωρε, πάρε τὴ στάμνα καὶ 
πήγαινε νὰ φέρεις νερὸ ἀπὸ τὴ λί-
μνη. Μόλις πῆρε τὴ διαταγὴ ἡ Ὁ-
σία, ἔσπευσε νὰ τὴν ἐκτελέσει, παρ’ 
ὅλο ποὺ γνώριζε τὸν φοβερὸ κίνδυ-

νο. Αὐτὸ τῆς ἐπέβαλλε ἡ ἀδιάκριτη 
ὑπακοὴ ποὺ ἔκανε στὸν Ἡγούμενο 
τῆς Μονῆς. Πολλοὶ προσπάθησαν 
νὰ τὴν μεταπείσουν ἐκείνη ὅμως ἐ-
πέμεινε σταθερὰ στὴν ὑπακοή της. 
Γιὰ τὴν Ὁσία Θεοδώρα ὁ θάνατος 
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν παρακοὴ ἦταν φο-
βερότερος ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ σώ-
ματος στὰ δόντια τοῦ θηρίου. Κά-
ποιοι, φοβούμενοι αὐτὸ ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ συμβεῖ τὴν ἀκολούθησαν. 
Τὴν εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ ἀνεβαίνει 
στὴ ράχη τοῦ κροκοδείλου, νὰ προ-
χωρεῖ ἔτσι μέσα στὴ λίμνη, νὰ γεμίζει 
τὴ στάμνα της στὰ βαθειά καὶ νὰ ἐ-
πιστρέφει στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. 
Μόλις πάτησε στὴν ξηρὰ ἡ Ὁσία, τὸ 
θηρίο πέθανε. Ὅσοι εἶχαν παρακο-
λουθήσει τὸ θαυμαστὸ γεγονός, διέ-
δωσαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ ἀποτέλε-
σμα τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς καὶ 
εὐχαρίστησαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτη-
ρία της. (Μέγας Συναξαριστὴς) 
 

ΜΕΓΑΛΗ  ΑΣΕΒΕ ΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ» 

 

Ἀπίθανα πράγματα συμβαίνουν σὲ 
αὐτὴ τὴν χώρα μὲ πρωταγωνιστὲς 
τοὺς παχυλὰ ἀμοιβόμενους κονδυ-
λοφόρους ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ὑποτί-
θεται ὅτι ἐνημερώνουν τὸν ἑλληνικὸ 
λαό! Μὲ ἄρθρο του στὴν τελευταία 
σελίδα τῶν «Νέων», ὁ Γιάννης Πρε-
τεντέρης 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 ἑκατομ-
μύρια ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὴν πίστη 
ὅτι μιὰ παρθένα μύρισε ἕναν κρίνο 
καὶ γέννησε ἕναν γιὸ ποὺ ἦταν γιὸς 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκανε θαύματα ὥσπου 
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(Πηγὴ: orthros.eu) 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

 

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

   
 

    
 

 

 

ΦΡΙΚΗ: ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΕΡΑΣΤΙΑ! 

 

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 Σύμ-
φωνο Συμβίωσης. Ἡ τροπολογία ἔ-
χει κατατεθεῖ ἐδῶ καὶ μέρες ἀπὸ 
πέντε βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (Β. 
Κατριβάνου, Κ. ∆ουζίνας, Ἄν. Κα-
βαδία, Χρ. Καραγιαννίδης, Γ. Ψυχο-
γιός). Αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίστηκε εἶ-
ναι ὅτι «ἡ ὕπαρξη τῆς διάταξης αὐ-
τῆς στιγματίζει ποινικὰ μία κατηγο-
ρία ἀτόμων, ἐνῶ διαιωνίζει καὶ ἐπι-
τείνει τὶς διακρίσεις καὶ τὸν ρατσι-
σμὸ σὲ βάρος τους!!! «Ἑμεῖς νὰ ποῦ-
με «καλωσόρισες νόμιμη παιδερα-
στία». Ἀνήκουστα πράγματα… ! Νὰ 
ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὡς «ἀπαρχαιω-
μένο» χαρακτήριζαν τὸ 2013 τὸ 
ἄρθρο 347 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, οἱ 
ἑνώσεις τῶν Ἑλλήνων Ἀδελφάτων, 
κάνοντας συνεχεῖς ἐκκλήσεις νὰ τὸ 
καταργήσουν! Ἀκόμα καὶ σήμερα ἀ-
πευθύνονται στὸ ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ΠΑ-
ΣΟΚ καὶ τὴ ∆ΗΜΑΡ μὲ ἀνοικτὴ ἐ-
πιστολὴ γιὰ κατάργηση τοῦ συγκε-
κριμένου ἄρθρου, δέκα ὀργανώσεις 
ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ δικαιώματα 
τῶν Λ.Ο.Α.Τ.» (karapetas.blogsp-
ot.gr). Ἡ «σεβαστή» μας κυβέρνηση, 
μπορεῖ νὰ μὴ μπορεῖ ἢ νὰ μὴ θέλει, 
νὰ μᾶς λύσει τὰ μεγάλα προβλήμα-
τά μας, ἀλλὰ φροντίζει νὰ μᾶς φέρ-
νει τὰ «καλὰ» τῆς Εὐρώπης! Ἀφοῦ ἡ 
παιδεραστία εἶναι νόμιμη στὴ «Λευ-
κὴ ∆αιμονία»!  Ἑλλάς, ἀλοίμονό 
σου ἀπὸ χώρα Ἁγίων καὶ ἡρώων 
κατάντησες χώρα Σοδόμων καὶ Γο-
μόρων, μὲ τὶς ἄφρονες πολιτικὲς 
(καὶ ὄχι μόνον) ἐπιλογές σου. (Ὀρ-

θόδ. Τύπος, 1-4-2016, σελὶς 2) 
Σχόλιο: Βεβαίως, κύριοι πολιτικοί, 
ὅ,τι λέτε γιὰ τοὺς παιδεραστὲς ἰσχύ-
ει καὶ γιὰ τοὺς βιαστές, τοὺς δολο-
φόνους, τοὺς κλέφτες, τοὺς ἐμπό-
ρους ναρκωτικῶν, τοὺς τρομοκρά-
τες. Ἐμπρός, λοιπόν, νομιμοποιῆστε 
τους ὅλους !  Νὰ μὴν ὑφίστανται 
στιγματισμὸ ποινικό, διακρίσεις καὶ 
ρατσισμὸ κι’ αὐτοὶ οἱ καημένοι …  
 

Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο Ν  
 

 
Φαίνεται ὅτι «ἄρχισαν τὰ ὄργανα» 
τῆς ἅλωσης τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ 
τὸ Ἰσλάμ. ∆εῖτε τὴν ἀκόλουθη εἴδη-
ση καὶ θὰ καταλάβετε τὴ δεινή μας 
θέση. ∆ασκάλες ἔβαλαν τὰ χριστια-
νόπουλα νὰ προσευχηθοῦν στὸν 
Ἀλλάχ! Στὸ 79ο νηπιαγωγεῖο τῆς πε-
ριοχῆς τῶν Σεπολίων, τὴν ἡμέρα 
ποὺ οἱ μουσουλμάνοι κατέλαβαν τὶς 
πλατεῖες τῆς Ἀττικῆς, γιὰ νὰ προ-
σευχηθοῦν, οἱ δασκάλες ἀποφάσι-
σαν νὰ διδάξουν τοὺς μικροὺς μα-
θητὲς τί ἐστὶ μπαϊράμ. Ὄχι, δὲν κά-
νετε λάθος. Κάποιοι ἄνθρωποι ἐπέ-
λεξαν νὰ μάθουν στὰ παιδιὰ ἡλικί-
ας τεσσάρων-πέντε ἐτῶν γιὰ τὸ μπα-
ϊράμ, δηλαδὴ τὴ μουσουλμανικὴ γι-
ορτή. Καὶ αὐτὸ γιατί ἀνάμεσα στὰ 
30 συνολικὰ παιδάκια, τὰ τρία ἦ-
ταν μουσουλμανόπαιδα. Ἔτσι, ἀντὶ 
γιὰ μάθημα, τὰ παιδάκια «μυήθη-
καν» στὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία. 
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, κά-
ποια στιγμὴ ἐμφανίστηκαν στὸν 
παιδικὸ σταθμὸ οἱ γονεῖς τῶν μου-
σουλμανοπαίδων, γιὰ νὰ προσευχη-
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θοῦν μαζί τους! Ὅπως εἶναι φυσικό, 
τὰ παιδάκια ἀντιμετώπισαν τὸ ὅλο 
περιστατικὸ σὰν παιχνίδι καὶ μὲ δε-
δομένη τὴν παιδικὴ περιέργεια, ἔπε-
σαν καὶ αὐτὰ στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχι-
σαν νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἀλλάχ, χω-
ρὶς κανεὶς νὰ κάνει τίποτε γιὰ νὰ τὰ 
ἐμποδίσει» (Ἰστολ. orahmas.blogsp-
ot.gr). Φρικτὸ καὶ ἀνήκουστο. Οἱ 
δάσκαλοι, τοὺς ὁποίους πληρώνου-
με 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) 
 

Η  ΑΓΙΑ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
ΚΑΙ  Ο  ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟΣ  

 

 
 

Κοντὰ στὸ ἀνδρικὸ Μοναστήρι ὅ-
που μόναζε ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ Πα-
τρικία καὶ παρουσιαζόταν ὡς μονα-
χὸς σπανός, ὕπηρχε μία λίμνη. Στὴ 
λίμνη αὐτὴ ζοῦσε ἕνας κροκόδειλος, 
ποὺ κατεσπάραζε ἀμέσως ὅποιον 
ἄνθρωπο καὶ ὅποιο ζῶο πλησίαζε. 
Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ποὺ ὁ ἡγε-
μόνας τῆς Ἀλεξανδρείας Γρηγόριος 
ἐγκατέστησε στρατιωτικὸ φυλάκιο, 
γιὰ νὰ εἰδοποιεῖ τοὺς διαβάτες νὰ 
μὴν πλησιάζουν στὴ λίμνη. Ὁ Ἡγού-
μενος τῆς Μονῆς, ἔχοντας πληροφο-
ρία γιὰ τὸν ἰσάγγελο βίο τῆς Ὁσίας 
Θεοδώρας καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι 
ἡ θεία χάρη τὴ φρουροῦσε, τὴ φώ-
ναξε μία ἡμέρα καὶ τὴν διέταξε. Ἀ-
δελφὲ Θεόδωρε, πάρε τὴ στάμνα καὶ 
πήγαινε νὰ φέρεις νερὸ ἀπὸ τὴ λί-
μνη. Μόλις πῆρε τὴ διαταγὴ ἡ Ὁ-
σία, ἔσπευσε νὰ τὴν ἐκτελέσει, παρ’ 
ὅλο ποὺ γνώριζε τὸν φοβερὸ κίνδυ-

νο. Αὐτὸ τῆς ἐπέβαλλε ἡ ἀδιάκριτη 
ὑπακοὴ ποὺ ἔκανε στὸν Ἡγούμενο 
τῆς Μονῆς. Πολλοὶ προσπάθησαν 
νὰ τὴν μεταπείσουν ἐκείνη ὅμως ἐ-
πέμεινε σταθερὰ στὴν ὑπακοή της. 
Γιὰ τὴν Ὁσία Θεοδώρα ὁ θάνατος 
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν παρακοὴ ἦταν φο-
βερότερος ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ σώ-
ματος στὰ δόντια τοῦ θηρίου. Κά-
ποιοι, φοβούμενοι αὐτὸ ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ συμβεῖ τὴν ἀκολούθησαν. 
Τὴν εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ ἀνεβαίνει 
στὴ ράχη τοῦ κροκοδείλου, νὰ προ-
χωρεῖ ἔτσι μέσα στὴ λίμνη, νὰ γεμίζει 
τὴ στάμνα της στὰ βαθειά καὶ νὰ ἐ-
πιστρέφει στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. 
Μόλις πάτησε στὴν ξηρὰ ἡ Ὁσία, τὸ 
θηρίο πέθανε. Ὅσοι εἶχαν παρακο-
λουθήσει τὸ θαυμαστὸ γεγονός, διέ-
δωσαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ ἀποτέλε-
σμα τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς καὶ 
εὐχαρίστησαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτη-
ρία της. (Μέγας Συναξαριστὴς) 
 

ΜΕΓΑΛΗ  ΑΣΕΒΕ ΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΣΤΑ «ΝΕΑ» 

 

Ἀπίθανα πράγματα συμβαίνουν σὲ 
αὐτὴ τὴν χώρα μὲ πρωταγωνιστὲς 
τοὺς παχυλὰ ἀμοιβόμενους κονδυ-
λοφόρους ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ὑποτί-
θεται ὅτι ἐνημερώνουν τὸν ἑλληνικὸ 
λαό! Μὲ ἄρθρο του στὴν τελευταία 
σελίδα τῶν «Νέων», ὁ Γιάννης Πρε-
τεντέρης 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 ἑκατομ-
μύρια 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, 12-
5-2016, σ.4) … Αἴσχος κ. Πρετεντέρη! 

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

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ  
ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
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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 εἰ-
κόνες καὶ πάντα ἔχει τὸ ἴδιο ἀποτέ-
λεσμα. Τὶς προάλλες τοποθέτησε εἰ-
κόνισμα, ποὺ ἀναπαριστοῦσε τὸν 
Γολγοθὰ καὶ τοὺς τρεῖς Σταυρούς. 
Οἱ μέλισσες εἶχαν «κεντήσει» μὲ κε-
ρὶ ὁλόκληρη τὴν ἐπιφάνεια, ἀφή-
νοντας ὅμως ἀκάλυπτη τὴν εἰκόνα 
τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ τοῦ Ληστῆ 
ποὺ βρισκόταν ἐπὶ ∆εξιᾶς, ἐνῶ ὁ λη-
στὴς στὸν ἀριστερὸ Σταυρὸ ἦταν 
καλυμμένος καθ’ ὁλοκληρίαν μὲ ἕνα 
πυκνὸ στρῶμα κεριοῦ.  

 

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ   
Ο  ΣΚΑΪ  

 
13 Μαΐου 2016.  

Πρωτοπρεσβύτερου Βασιλείου Κο-
κολάκη, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ὑψώ-
σεως Τίμιου Σταυροῦ Χολαργοῦ. 

 
«Χριστὸς Ἀνέστη. Μὲ ἀφορμὴ τὴν 
ἀσεβέστατη τηλεοπτικὴ σάτιρα «Ἰη-
σοῦς ἡ «ἀληθινὴ» ἱστορία» ποὺ ἔ-
δειξε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μέσα ἀ-
πὸ τὸ ΣΚΑΪ, ἀνήμερα τοῦ Πάσχα… 
Ὁ κ. ∆ιονύσιος Ἀτζαράκης μαζὶ μὲ 
τοὺς συνεργάτες του, ἔχοντας χάσει 
κάθε ἴχνος ἀνθρώπινης ἀξιοπρέ-
πειας καὶ τοῦ ἐλάχιστου ἀπαραίτη-
του σεβασμοῦ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ τόλμησαν νὰ διακωμωδή-
σουν τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ καὶ νὰ διαστρεβλώσουν 
τοὺς λόγους Του μὲ τὸν χειρότερο ἐ-
παίσχυντο τρόπο (εἰρωνεῖες, κακό-
γουστο χιοῦμορ, συκοφαντίες, ψεύ-
δη)… 1ον: Θὰ ἀνεχόσασταν τὴν κα-
κόγουστη δημόσια ὑποτίμηση καὶ 
ξεφτιλισμὸ τοῦ ἑαυτοῦ σας ἢ ἑνὸς ὑ-
περβολικὰ ἀγαπημένου σας προσώ-
που; 2ον: Γνωρίζετε ὅτι ἡ προσβολὴ 
τῆς ἐπίσημου Ἑλληνικῆς Θρησκείας 
διώκεται ποινικὰ βάσει τοῦ ἄρθρου 
14, πάρ. 7 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγ-
ματος; … 4ον: Ἂν εἶσθε τόσο ἀθεόφο-
βοι γιατί δὲν τολμᾶτε νὰ ἀνεβάσετε 
ἀντίστοιχες παραστάσεις γελοιοποι-
ήσεως, διαψεύσεως, συκοφαντήσεως 
τῆς ζωῆς τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Γκάντι ἢ 
τοῦ Κομφουκίου; Μήπως χαρακτη-
ρίζεθε 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 βο-
ήθεια; Χριστὸς Ἀνέστη.»  
 

(Πηγὴ: orthros.eu) 
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 λήθεια καὶ ὅτι ἀλλοίμονό μας, ἂν 
περιμένουμε δικαίωση ἀπὸ τὴν ἀν-
θρώπινη ψευδοδικαιοσύνη ποὺ ὁ-
μοιάζει κατὰ τὴν ὡραία παρομοί-
ωση τοῦ Κ. Κούρκουλα (Πνευματι-
κοὶ Ἀντίλαλοι, Ἀθήνα 1970) μὲ τὸν 
ἱστὸ τῆς ἀράχνης ποὺ συλλαμβάνει 
μὲν «μυγοῦλες καὶ κουνουπάκια» 
ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ με-
γάλα θηρία τοῦ δάσους (τίγρη καὶ 
λέοντα) ποὺ τὸν διασχίζουν ἀναί-
σχυντα καὶ προκλητικά. Ἕως τὸ με-
λιχρὸ ἐκεῖνο δειλινὸ τῆς συντέλειας 
τῶν αἰώνων, τὰ πάντα θὰ εἶναι συγ-
κεχυμένα καὶ δυσδιάκριτα, διότι 
ποιὸς θὰ δικάσει τοὺς σκοτεινοὺς ὑ-
ποκινητᾶς τῶν μυριονέκρων πολέ-
μων, τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης 
δυστυχίας, τοὺς ἐμφορούμενους ἀπὸ 
ἀπύθμενο μίσος καὶ τρομακτικὴ ἐμ-
πάθεια, τοὺς διαστρέφοντες τὴν ἀν-
θρώπινη ὀντολογία, τοὺς θεσμοθε-
τοῦντες τὴν ἀσέλγεια καὶ τὴν χωμα-
τοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος. 
Μὲ ἕναν λόγο ποιὸς θὰ ἀποκατα-
στήσει τὴν ∆ικαιοσύνη στὸ Βάθρο 
της. Μόνον ὁ Κύριος τῆς ∆ικαιοσύ-
νης, ὁ ἀδέκαστος καὶ αἰώνιος Κρι-
τής, κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ ὁποί-
ου τὰ πάντα θὰ ἐμφανιστοῦν γυμνὰ 
καὶ τετραχηλισμένα. (Στύλος Ὀρθο-
δοξίας, Ἀριθμ. Φύλ. 176, σ.6) 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

4 ΜΑΪΟΥ 2016 
  

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου 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. 
 

  

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠ ΙΑ  
 

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016: Ἡ ∆ιαρκὴς 
Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴ 
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Κοινω-
νικῆς Πρόνοιας καὶ Εὐποιίας περὶ 
τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν ∆απανῶν γιὰ 
τὴν Φιλανθρωπικὴ ∆ιακονία κατὰ 
τὸ ἔτος 2015, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Τὸ δαπανηθὲν ποσὸ εἶναι 
126.041.801,73 εὐρὼ καὶ καλύπτει ὅ-
λες τὶς σιτιστικὲς ἀνάγκες ὡς καὶ τὰ 

λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

 

ΑΣΒΕΣΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ 
ΠΆΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ 

ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
 

 Παν-παπικὸ ἔρανο σὲ παγκόσμιο ἐ-
πίπεδο γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ φασί-
στες τοῦ Κιέβου, ἐξήγγειλε ὁ Πάπας 
τῆς Ρώμης. «Τὸν Πάπα νὰ καταρά-
σθε» ἔλεγαν ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀντι-
παπικοὶ πατέρες καὶ ἤξεραν πολὺ 
καλὰ γιατί τὸ ἔλεγαν. Ἑκατοντάδες 
Οὐκρανοὶ παπικοὶ καὶ οὐνίτες, ὑπο-
δέχθηκαν ὡς ἥρωα στὸ Βατικανὸ 
τὸν Πάπα Ρώμης γιὰ νὰ τὸν εὐχαρι-
στήσουν, γιὰ τὸν παν-παπικὸ ἔρανο 
ποὺ ξεκίνησε, γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ μὲ ὁ-
πλισμὸ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ 
Κιέβου γιὰ νὰ σκοτώνουν οἱ ἐγκλη-
ματίες τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀκόμα περισ-
σότερους Ὀρθόδοξους στὰ ἀνατολι-
κὰ τῆς χώρας… Μετὰ τὴν Γιουγκο-
σλαβία, ὅπου οἱ παπικὲς κοινότητες 
ἀνὰ τὸν κόσμο, στήριξαν οἰκονομι-
κᾶ μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Βατικανοῦ, 
Κροάτες καὶ Βόσνιους Μουσουλμά-
νους, γιὰ νὰ ἡττηθοῦν οἱ Ὀρθόδο-
ξοι Σέρβοι, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβά-
νεται. Ἀφιερωμένη ἡ εἴδηση, εἰδικὰ 
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Ο  ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ  
Ι ΩΑΝΝΗΣ  ΤΣ ΙΜ ΙΣΚΗΣ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

… Ἀπὸ τὴ Θεοφανῶ ξεκινᾶ ὁ ἐκπο-
λιτισμὸς τῆς Γερμανίας, πράγμα τὸ 
ὁποῖον παρεδέχθη ὁμιλῶν εἰς τὴν Ἀ-
καδημίαν Ἀθηνῶν ὁ τότε Πρόεδρος 
τῆς Γερμανικῆς ∆ημοκρατίας Βάι-
τσεκερ. Ἀνέφερε συγκεκριμένως ὅτι 
ἡ Πριγκίππισα Θεοφανῶ, ἡ ὁποία ἔ-
γινε καὶ Αὐτοκράτειρα Γερμανίας 
ἦτο ἐκείνη ποὺ μετέφερεν τὸν πολι-
τισμὸν εἰς τὴν τραχείαν Γερμανίαν. 
Ὁ Τσιμισκὴς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ 
Νικηφόρου ἀνέλα-
βεν αὐτὸς Αὐτοκρά-
τωρ, εἰς μίαν περίο-
δον ,  ὅπου  τὸ  Βυ-
ζάντιο ἦταν ἄριστα 
ὀργανωμένο καὶ ἰ-
σχυρὸν καὶ ἀπετέ-
λει μίαν πραγματι-
κὴν κοσμοκρατορί-
αν τῆς ἐποχῆς. Τοὺς 
πρώτους τοὺς ὁποί-
ους ἀντιμετώπισε, 
διότι ἤρχοντο κατὰ 
ἀλλεπάλληλα κύμα-
τα, ἤσαν οἱ Ἄραβες. 
Ἐμάχετο ὁ ἴδιος εἰς 
τὴν πρώτην γραμμήν. Εἰς τὴν Εὐρώ-
πη ἀντιμετώπιζεν τὴν εἰσβολὴ τῶν 
Ρώσων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σκοπὸ νὰ 
καταλάβουν τὴν σημερινὴν Βουλγα-
ρία καὶ Σερβία, μὲ στόχον νὰ εἰ-
σβάλλουν εἰς τὴν Μακεδόνιαν καὶ 
τὴν Θράκη διὰ νὰ βγοῦν εἰς τὸ Αἰ-
γαῖον. Πρὸ αὐτῆς τῆς καταστάσεως, 
ὁ Τσιμισκὴς συναντᾶται μὲ τοὺς Ρώ-
σους εἰς τὸ ∆ορύστολον καὶ διεξά-
γεται 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 

εἰς τὴν Κιλικίαν, ἐκεῖ εἶδεν ἕνα κα-
ταπληκτικὸν ἀνάκτορον μὲ ἕνα πο-
λὺ ὡραῖο καὶ μεγάλο κτῆμα καὶ ἠ-
ρώτησεν εἰς ποιὸν ἀνῆκεν. Μόλις ἔ-
μαθε ὅτι ἀνήκει εἰς τὸν εὐνοῦχον 
Βασίλειον ἐξεμάνει, καθὼς δὲν ἠμ-
ποροῦσε νὰ δεχθῆ, ὅτι ἐνῶ ἡ νεο-
λαία ἐθυσιάζετο εἰς τὰς μάχας, οἱ 
εὐνοῦχοι ἐπλούτιζαν. Ἔτσι, ἀπεφά-
σισεν νὰ τοῦ τὰ πάρη ὅλα. Ὁ Βασί-
λειος τὸ ἐπληροφορήθη καὶ ἔβαλε ἕ-
ναν ἄλλον εὐνοῦχον καὶ ἔρριψεν 
δηλητήριον εἰς τὸ κρασὶ ποὺ ἔπινε ὁ 
Τσιμισκής. Ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ ἔ-
φθασεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν 

περιῆλθεν εἰς δεινὴν 
σωματικὴν  κατά-
στασιν καὶ ἀπεβίω-
σεν. Ὁ Τσιμισκὴς εἶ-
χεν ὀργανώσει ἄρι-
στα  τὸ  κράτος  μὲ  
καινούργιας νομο-
θεσίας πολὺ προο-
δευτικὰς. Ὅλοι αὐ-
τοὶ οἱ νόμοι μετα-
λαμπαδεύθηκαν εἰς 
τὴν ὑπόλοιπην Εὐ-
ρώπην, δηλαδὴ αἱ 
ξέναι νομοθεσίαι ἐ-
βασίσθηκαν εἰς τὸ 
Βυζαντινὸν δίκαι-

ον, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξεν συνέχεια τοῦ 
ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ, μιᾶς καὶ τὸ 
περίφημον ρωμαϊκὸν δίκαιον ὑπήρ-
ξε ἀντιγραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἡ 
Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος 
τοῦ Τσιμισκῆ, μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα 
Θεοφανῶ εἶχαν δημιουργήσει μίαν 
ὀργάνωσιν τὴν ὁποίαν θὰ μπορού-
σαμε νὰ ἀποκαλέσωμεν κοινωνικῶν 
ἀποστολῶν εἰς ὅλην τὴν ὑποανά-
πτυκτον Εὐρώπην. Συνέβαλαν ἔτσι 
εἰς τὴν ἐξύψωσιν. ∆ὲν εἶναι τυχαῖον 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἰς τὴν 
Σουηδίαν ὠφείλετο εἰς τὴν πριγκί-
πισσαν Ἑλένη, εἰς τὴν Ρωσ αν ὀφεί 

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ 

 

ί

 
Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν 
παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴ 
στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λα-
θρομεταναστῶν. (Ὁ κοινὸς νοῦς λέ-
ει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴ χώ-
ρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀ-
νεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανό-
μως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά, 
ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅ-
πως λέγεται καὶ λαθροθήρας αὐτὸς 
ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋ-
λοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης κ.ο.κ.) 
Ὁ κὺρ-Φίλης ὑπουργὸς στὴν πρό-
σφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα 
ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς 
Ὀρθόδοξους τοῦ ’22 τοὺς διωκόμε-
νους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς 
μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ 
Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανά-
στες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν 
στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσ-
λάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐ-
ρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕ-
ναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Περίεργη 
καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ 
στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ 

ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας», «ἀ-
γαπᾶτε ἀλλήλους» εἶναι οἱ συνήθεις 
παραπομπές. Καρυκεύουν τὴν ἐρώ-
τηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ 
Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνά-
γνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγε-
τε μὲ» (Μάτθ. κέ΄, 35). Ὅποτε ὀφεί-
λουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά 
μας» (κατὰ κὺρ-Φίλη) καὶ νὰ «συνα-
γάγουμε» τοὺς ξένους λαθρομετα-
νάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπι-
ταγή. Ἐρωτῶ καὶ ἀπευθύνομαι κυ-
ρίως στοὺς «προοδευτικοὺς» ἱερω-
μένους ποὺ ἀποκοιμίζουν τὸν κό-
σμο μὲ τὶς ἀγαπολογίες τους. Ὁ Κο-
λοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ 
κάμει» τὴν ἐπανάσταση γιὰ νὰ ἐκδι-
ώξει τὴν μισητὴ ἡμισέλινο ἔτσι σκε-
φτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφά-
λια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος, 
ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅ-
πλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσί-
ας… 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 προ-
δοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Λένε 
ψέμματα. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σω-
τηρία τῆς πατρίδας μας (Στύλος Ὀρ-
θοδοξίας. Ἀριθμ. Φύλλου 176, σ. 12) 
 

ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝΤΕΣ 
 

Τί ἀπαντᾶ ὁ Μητροπολίτης Πειραι-
ῶς Σεραφεὶμ στὸ Συμβούλιο Ἐπι-
κράτειας γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀπόρρι-
ψη τῆς προσφυγῆς του μὲ τὴν ὁποία 
ζητοῦσε τὴ διάλυση τῶν Τεκτονι-
κῶν Στοῶν. «Συμπερασματικὰ ἡ 
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτα-
του Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς 
χώρας μας, μᾶς ἀποδεικνύει τὴν 
γνωστὴ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, ὅ-
τι μόνο στὴν Μέλλουσα Κρίση θὰ 
ἀποκατασταθεῖ τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀ-
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤ
 

Ἦταν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2015 ὅ-

Α  ΤΩ

ταν πόνοι 

ν  

ρίεργο ἀπὸ 

θοῦσαν νὰ μποῦν στὸ μπάνιο ἀλλὰ 
 σὲ μιὰ 

παιδὶ μὲ μιὰ

Ν  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  

μὲ ἔπιασαν τὴ νύχτα στὴν ἦταν κλειδωμένα. Σηκώθηκα
κοιλιὰ καὶ στὴ μέση. Εἶχα μιὰ φυσι-
ολογικὴ ἐγκυμοσύνη χωρὶς σοβαρὰ 
προβλήματα ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ 
οἱ πόνοι ἦταν ἀφόρητοι. Ἤμουν ἐ-
κτὸς Ἀθηνῶν στὸ χωριό μας γιὰ 
Πάσχα ὁπότε πῆγα στὸ κοντινότερο 
μαιευτήριο, ἦταν μισὴ ὥρα ἀπόστα-
ση 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 ὧ-
ρ ε ς  τ ὸ  π ρ ω ὶ  τ ῆ ς  
13.04.2015. Μὲ καθησύ-
χασε λέγοντάς μου ὅτι 
μποροῦσα νὰ ταξιδέψω 
γιὰ Ἀθή α καὶ ὅτ  ἦταν 
ἁπλὸς κολικός. 11 ἡ ὥ-
ρα φύγαμε ἀπὸ τὸ νο-
σοκομεῖο . Στὸ δρόμο 
μας γιὰ Ἀθήνα ἦταν τὸ 
χωριὸ ὅπου ἀποφασί-
σαμε νὰ σταματήσουμε 
γιατί πονοῦσα ἀκόμα 
καὶ ἔνιωθα ἔντονα τὴν 
ἀνάγκη νὰ πάω τουα-
λέτα. Αὐτὸ καὶ ἔγινε! 
Μόλις μπῆκα στὴν του-
αλέτα ἔνιωσα κάτι πε
κάτω. Ἔβαλα τὸ χέρι μου καὶ ἔπια-
σα τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ. Πανικο-
βλήθηκα! Φοβήθηκα νὰ σηκωθῶ γιὰ 
νὰ μὴ φύγει τὸ παιδὶ στὸ πάτωμα 
ἀλλὰ δὲ μποροῦσα νὰ δεχτῶ καὶ βο-
ήθεια καθὼς εἶχα κλειδωθεῖ στὴν 
τουαλέτα. Ἔτσι ἔκλεισα τὰ μάτια 
μου καὶ περίμενα ὥσπου μέσα σὲ λί-
γα 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-

λίμνη αἵματος καὶ ἄνοιξα τὴν πόρ-
τα ὅπου καὶ οἱ 3 ἔμειναν ἔκπληκτοι 
νὰ μὲ κοιτᾶνε μέσα στὰ αἵματα μὲ ἕ-
να μωρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸν ὀμ-
φάλιο 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 ἀποστειρω-
θεῖ σὲ περίπτωση ποὺ χρειαστεῖ νὰ 
κόψουμε τὸν λῶρο καὶ ἡ κουμπάρα 

μου μαζί μου στὸ μπά-
νιο νὰ προσπαθεῖ νὰ μὲ 
ἠρεμήσει! Καὶ ξαφνικὰ 
μέσα στὸν πανικὸ ἔνιω-
σα κάτι περίεργο... ἦταν 
ἡ καρδιά της… χτυποῦ-
σε δυνατά, ἄρα ζοῦσε!!… 
καὶ ἐκεῖ συνῆλθα! Ὁ γυ-
ναικολόγος τηλεφωνικὰ 
συνέστησε  νὰ  μὴ  κό-
ψουμε τὸ λῶρο καὶ νὰ 
φύγουμε γρήγορα πίσω 
γιὰ τὸ νοσοκομεῖο χω-
ρὶς νὰ περιμένουμε κὰν 
ἀσθενοφόρο! Αὐτὸ καὶ 
ἔγινε !  Σκεπάσαμε  τὸ  
 πετσέτα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ 

σκουπίζαμε τὰ χέρια μας καὶ ἐγὼ 
σκεπάστηκα μὲ ἕνα σεντόνι. Σηκώ-
θηκα χωρὶς κὰν νὰ ζαλίζομαι καὶ 
κατέβηκα τὶς σκάλες γιὰ νὰ μπῶ 
στὸ ἁμάξι καὶ φύγαμε γιὰ τὸ νοσο-
κομεῖο. Στὸ δρόμο ὅταν δὲν ἔνιωθα 
τὴν καρδιά της πάνω μου νὰ κτυπά-
ει, χτυποῦσα ἀπαλὰ τὴν πλάτη της 
καὶ τὴν ἔνιωθα πάλι. Τὴν εἶχα πάνω 
στὴν κοιλιά μου δίπλα στὴ καρδιά 
μου καὶ ὅση ὥρα ἤμασταν στὸ ἁμά-
ξι ἕνα περίεργο φῶς εἶχε πάνω της … 

(Συνέχεια στὴν 11η σελίδα) 

λετο εἰς τὴν πριγκίπισσα Ζωήν, ἀλ-
λὰ καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερ-
μανίαν Ἑλληνίδες πριγκίπισσες συ-
νέβαλαν εἰς τὴν ἄνοδον τῆς πνευμα-
τικῆς στάθμης τῶν λαῶν. Ἡ πριγκί-
πισσα Ἄννα κατώρθωσεν νὰ γίνει 
Αὐτοκράτειρα τῶν Ταρτάρων. Ἐπί-
σης, υ ἡ γυναίκα τοῦ Βελισσαρίο

ι

 ἐ-

ωσαν γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀνα-
πνέ νέ-
πνεε  λῶ-
ρο ύ-

βάφτιση γιατί τὰ πράγματα ἦταν ἄ-
σχημα, μᾶς εἶχαν εἰδοποιήσει ὅτι τὸ 
παιδὶ εἶχε λίγη ὥρα ... 13.04.2015 ἀ-
πόγευμα, παραμονὴ τῆς Λαμπροτρί-
της ποὺ γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, 
καὶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχε ἕνα ἐκκλη-

πῆρε τὰ κλειδιὰ τῆς Ρώμης ὅπου τῆς 
ἔδωσεν ὁ σύζυγός της καὶ τὰ παρέ-
δωσεν ὄχι εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰ-
ουστινιανόν, ἀλλὰ εἰς τὴν Θεοδώ-
ραν. Τὴν ἐποχὴν λοιπὸν τοῦ Βυζα-
ντίου ἡ γυναίκα ἤσκει ἐξουσίαν, ἦ-
το ἐλευθέρα καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν 
προσωπικότητά της. Ἀπεκαλοῦντο, 
δεσποσύναι, Πριγκίπισσαι καὶ Αὐ-
γοῦσται. 
 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α ΥΜΑ Τ Α  
Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  ΜΑ Σ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 
 

… καὶ ἀς ἦταν μαύρη στὸ χρῶμα! 
Φτάσαμε σὲ 15 λεπτὰ στὸ νοσοκο-
μεῖο καὶ μὲ ἀνέβασαν στὸ μαιευτή-
ριο ὅπου ἔκοψαν τὸ λῶρο καὶ τὴ δι-
ασωλήν

ει. Τὸ περίεργο ἦταν τὸ πῶς ἀ
ὅλη αὐτὴ τὴν ὥρα ἀφοῦ ὁ

ς εἶχε γίνει ἤδη μὼβ καὶ οἱ πνε
μονές της δὲν ἦταν ὥριμοι γιὰ νὰ ἀ-
ναπνέουν. Ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πῆραν μὲ ἀ-
σθενοφόρο καὶ τὴν πῆγαν στὸ κον-
τινότερο νοσοκομεῖο μὲ τμῆμα πρό-
ωρων νεογνῶν τὸ ὁποῖο ἀπεῖχε μία 
ὥρα ἀπὸ ἐκεῖ. Μαζί της πῆγε καὶ ἕ-
νας φίλος μας ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημέ-
ρωσε ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας 
της δὲν ἦταν καλὴ καὶ ὅτι θὰ ἔπρε-
πε νὰ γίνει ἀεροβάφτιση γιατί τὸ 
παιδὶ δὲ θὰ ἄντεχε. Ἦταν μόλις 550 
γραμμάρια καὶ πολὺ μικρὴ σὲ ἡλικί-
α… 23 ἑβδομάδων καὶ 2 ἡμερῶν. Ἐ-
γὼ ἔπρεπε νὰ μείνω στὸ νοσοκομεῖο 
γιατί εἶχα λοίμωξη καὶ ἡ κατάστα-
ση ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ γιὰ μένα ἐ-

πίσης. Τὸ ἀπόγευμα ὁ ἄντρας μου 
πῆγε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν ἀερο-

σάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ὅπου γινό-
ταν λειτουργία (Ἑσπερινὸς τῆς ἑορ-
τῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ τὴν ἀ-
κρίβεια). ∆ὲ μὲ ἄφησαν νὰ πάω λό-
γω τῆς κατάστασής μου ἀλλὰ προ-
σευχόμουν μὲ κλάμματα μιᾶς καὶ ἡ 
λειτουργία ἀκουγόταν ἀπὸ τὸ δω-
μάτιό μου καὶ οἱ δικοί μου ποὺ εἶ-
χαν 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 παι-
δί. Τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ λειτουρ-
γία ὁ ἄντρας μου μὲ πῆρε τηλέφωνο 
ἀπὸ τὸ Τμῆμα Νεογνῶν… δὲν ἔκανε 
τὴν ἀεροβάπτιση, γιατί ξαφνικὰ ἄλ-
λαξαν ὅλα ! ! !  Τὸ παιδὶ ἀνέκτησε 
ξαφνικὰ τὶς δυνάμεις του καὶ ἀνέ-
βασε παλμοὺς καὶ θερμοκρασία καὶ 
κουνάει χέρια πόδια!!! Εἶναι δύσκο-
λη κατάσταση, ἀλλὰ τὸ παιδὶ ζεῖ! 
Καὶ ἐνῶ εἶχα λοίμωξη στὸ πλακού-
ντα καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τὸ παιδὶ 
ὡς ἐκ θαύματος δὲν ἔχει τίποτα!!! Ἡ 
κάθε μέρα θὰ εἶναι δύσκολη καὶ ἀμ-
φίβολο ἂν θὰ ζεῖ τὴν ἑπόμενη … ἀλ-
λὰ τὰ κρίσιμα 24ωρα πέρασαν … 
καὶ ἡ πρώτη ἑβδομάδα πέρασε, καὶ 
ὁ πρῶτος μήνας.… καὶ συνολικὰ 6 
μῆνες μαζί τους… 6 μῆνες στὴ ΜΕΝΝ, 
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μῆνες ἄγχους ἀναμονῆς χαρᾶς ποὺ 
τελικὰ ἄξιζε ὅσο τίποτα ἄλλο! Ἡ μι-
κρή μας ἡρωίδα ἄντεξε καὶ ἦταν δυ-
νατή, καὶ τὴ βοήθησε ὁ Θεός, ἡ Πα-
ναγία καὶ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μὲ τὶς 
προσευχὲς ὅλων μας… ἕνα χειρουρ-
γεῖο στὰ ματάκια, ἕνα σημάδι ἀπὸ 
κάψιμο στὸ πόδι καὶ ἕνα σημάδι ἀ-
πὸ ράμμα στὸ πόδι ποὺ θυμίζει 
σταυρὸ … εἶναι σταυρὸς … αὐτὰ μό-
νο γιὰ νὰ θυμόμαστε πόσα πέρασε 
καὶ πόσα ἄντεξε αὐτὸ τὸ παιδί! Τώ-
ρα ἡ Ραφαέλα μας εἶναι ἑνὸς ἔτους 
καὶ παρὰ τὸ ἱστορικό της καὶ τὶς προ-
βλέψεις ὅτι θὰ εἶχε σοβαρὰ προβλή-
ματα ὑγείας, εἶναι ὑγιέστατη!!!! Πι-
στεύουμε ὅλοι ἀκράδαντα ὅτι ὁ Ἅ-
γιος Ραφαὴλ ἔσωσε τὸ παιδὶ καὶ Τὸν 
εὐχαριστοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά! 

Χ. Ἀνθῆ, Ἅγιος ∆ημήτριος.  
 

ΑΣ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ 
 

Εἰς τὸ Athens Voice τῆς 21ης Ἀπρι-
λίου 2016 ἐκυκλοφορήθη μία δημο-
σκοπικὴ ἔρευνα διὰ τὴν πίστιν καὶ 
τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 

Ἐκκλησίαν. Ἐρανιζώμεθα μερικὰς 
ἀπὸ τὰς ἀπαντήσεις. Τὸ 67% νη-

ηρον τὴν Μ. Ἑβδομά-στεύει ὁλόκλ
δα. Τὰ ποσοστὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ὑ-
ψηλὰ ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὰς 
τελευταίας δεκαετίας ἔχει δεκαπλα-
σιασθεῖ ἡ κατανάλωσις κρέατος. Ἄ-
νω τοῦ 71% συμμετέχει εἰς τὸν Ἐπι-
τάφιον καὶ τὴν τελετὴν τῆς Ἀνα-
στάσεως. Καὶ πάλιν τὰ ποσοστὰ ἀγ-
γίζουν τὰ ὕψη καθὼς ὀφείλει νὰ ἀ-
ναλογισθῆ κανεὶς ὅτι μέχρι καὶ τὸ 
Μ. Σάββατον εἶναι ἐργάσιμοι αἱ ἡ-
μέραι. Γενικῶς, ὅτι «ὑπάρχει Θεὸς» 
παραδέχεται δημοσίως τὸ 77,3% καὶ 
μόνον 15% ἀπαντά ὄχι. (Ὀρθοδ. Τύ-
πος, 29/4/16, σελὶς 8) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

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

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   

 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
 

     9.00  
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5 τὰ .00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικ

 

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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λ ιψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ .μ .  
(γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο) 

ε
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Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Τ Σ Ι Μ Ι Σ Κ Η Σ  
 

Ἕνας ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Αὐτο-
κρατόρων τοῦ Βυζαντίου ὑπῆρξεν ὁ 
Ἰωάννης Τσιμισκής. Τὸ ὄνομά του, 
τὸ ὀφίλει εἰς τὸ ἀνάστημά του. Ἐ-
πειδὴ ἦτο πολὺ κοντὸς ἔλεγαν ὅτι ἦ-
ταν τσίμα-τσίμα καὶ ἔτσι ὠνομάσθη 
Τσιμισκής, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ 
τὸν Πόντο. Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν πε-
ρίοδον 960 – 970 μ.Χ. Ἐκείνη τὴν ἐ-
ποχὴν ἀλλὰ καὶ πρὶν καὶ ἀργότερα 
τὸ Βυζάντιον ἀντιμετώπιζε Βαρβά-
ρους, οἱ ὁ-
ποῖοι ἐξεχύ-
νοντο ἀπὸ
τὴν Ἀνατο-
λὴν εἰς στί-
φη ἑκατομ-
μυρίων ἀν-
δρῶν. Αὐτὰ
τὰ στίφη ὡς 
τεράστιαι  
ληστοσημο-
ρίαι κατέστ
τουν καὶ καταδυνάστευαν τοὺς 
πληθυσμούς. Ὄλας αὐτὰς τὰς εἰσβο-
λὰς τῶν βάρβαρων δὲν τοὺς ἀντιμε-
τώπιζαν οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γερμανοί, οἱ 
Ἰταλοί, οἱ Βέλγοι, οἱ Ὀλλανδοί, οἱ 
σημερινοὶ δηλαδὴ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ 
τοὺς ἀντιμετώπιζαν μόνον οἱ Ἕλλη-
νες. Οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ἀπετέ-
λουν τὸ προφράγμα ποὺ ἐπροστά-
τευεν ὅλην τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὰς ἐ-
πιδρομὰς Περσῶν, Σλάβων, Ἀρά-

βων, Σαρακηνῶν, Ἀβάρων, Πατσι-
νάκων, Οὕννων, Μογγόλων καὶ 
πλῆθος ἄλλων βαρβάρων. Ὁ Τσιμι-
σκὴς, λοιπὸν, ἐξεπαιδεύθη εἰς τὸν 
στρατιωτικὸν βίον ἀπὸ πολὺ μικρᾶν 
ἡλικίαν, καὶ ὠρίσθη ἀπὸ τὸν Αὐτο-
κράτορα Νικηφόρον ὡς Ἀρχιστρά-
τηγος τῆς Ἀνατολῆς. Ἐκείνη τὴν ἐ-
ποχὴν ἤκμαζεν ἡ Αὐτοκράτειρα Θε-
οφανῶ ἡ ὁποία εἶχε τέσσερα παιδιά, 
δυὸ θυγατέρας καὶ δυὸ γιούς, τὸν 

Βασίλειο, ὁ 
περίφημος  
ἀργότερον 
ὡς Βουλγα-
ροκτόνο ς  
καὶ ὁ Κων-

αντῖνος ὁ 
8ος  ὁ  μετέ-
πειτα Αὐτο-

άτορας .  
Αἱ θυγατέ-
 ὁποία ἔγινε 

Αὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας, ὅταν ἐ-
νυμφεύθη τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας 
Βλαδίμηρον καὶ ἡ Θεοφανῶ, συνώ-
νυμη τῆς μητρός της, ἡ ὁποία ἔγινε 
Αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας, νυμ-
φευθεῖσα τὸν Ὄθωνα τὸν Β΄. Ἡ Θε-
οφανῶ, ὅταν τὴ ζήτησε ὁ Ὄθωνας 
σὲ Γάμο, ἀντὶ γιὰ περιουσία πῆρε 
μαζί της Μηχανικοῦς, Ἀρχιτέκτονες, 
Μαθηματικούς, Φιλοσόφους κ.τ.λ. …  

(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα) 

 

 

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

 

Κάθε  Κυριακὴ :   
7 .30 – 10.15 π .μ .  

 

∆ Ε Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι  
 

Ἡ εἴσοδος εἱς τὴν Ἱερὰ Μονὴ  
 

 

ρεφαν πόλεις, ἐλεηλά-

στ

κρ

ραι της ἤσαν ἡ Ἄννα, ἡ

 

- Στὶς γυναῖκες: 
με κοντὲς φοῦστες, σόρτς, 

ἐξώπλατα ἢ τιράντες.  
 

- Στοὺς ἄνδρες: 
με κοντά παντελόνια 
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