τὴ βαρβαρότητα τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν οἱ ὁποῖοι σκοτώνουν τοὺς
Χριστιανοὺς σὲ Νιγηρία, Πακιστᾶν,
Ἀφγανιστᾶν, Συρία, Αἴγυπτο, Λιβύη
καὶ ἄλλα µέρη, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ
ἀκραῖο καὶ φονταµενταλιστικὸ
Ἰσλάµ». «Μὴ κοιτᾶτε τὴν Εὐρώπη
ὅπου οἱ ἰσλαµιστὲς γιὰ νὰ πετύχουν
τὸ σκοπὸ τοὺς προβάλλουν ἕνα
πρόσωπο ἐκσυγχρονιστικό. Ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰµ εἶναι θρησκεία µὴ
ἀνεκτική. Γιὰ τὸν Ἰσλαµιστὴ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι νὰ παίρνει τὰ
κεφάλια τῶν ἀπίστων, ἐνῶ γιὰ τὸν
Χριστιανὸ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχωρητικότητα» συµπλήρωσε ὁ κ. Θεολόγος.

µπορεῖ νὰ καλεῖ στὸ τηλέφωνο:
22940-61151.
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
(αρ. φυλλ. 51)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΠΟΛΕΜΟΣ!
Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως
λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό
αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν
της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐκαταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία.
τοκτονεῖ. Τί ζητοῦν σήµερα ὅλοι
Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ
αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Ζητοῦν τὴν
χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε αὐἀπεµπόληση τῆς ἱστορίας της. Τὸν
ἀφελληνισµό της. Τὴν ἐγκατάλειψη
τοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόµη ἀπὸ τὸν Β΄
τῆς πίστεώς της, τῆς Ὀρθοδοξίας.
Παγκόσµιο πόλεµο. Νὰ ρωτήσουµε
Ζητοῦν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους της, τῶν
ἂν µποροῦµε αὐτοὺς ποὺ ἐσφάγηπαραδόσεών της. Μὲ διάφορα νοµοσαν, ποὺ κάηκαν, ποὺ κρεµάστηκαν, ποὺ τουφεκίστηκαν, ποὺ πνίθετήµατα ντροπῆς ἐκτρέπουν τοὺς
γηκαν, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα.
ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, τοὺς ὁδηΑὐτοὶ ὅµως δὲν
γοῦν στὴν ἀσωτία
µποροῦν νὰ µικαὶ καταστρέφουν
λήσουν. Αὐτοὶ
τὴν οἰκογένεια. Ἐἔφυγαν µὲ ἕνα
µεῖς τώρα τί πρέπει
παράπονο: Γιανὰ κάνουµε ; Νὰ
πάρουµε ὅπλα; Ὄτί; Τί ἔκανα; Ὁ
χι, τίποτε ἀπὸ αὐτελευταῖος πότά. Ἡ ἱστορία µας,
λεµος γιὰ τὴν
ἱστορία χιλιάδων
Ἑλλάδα ἄρχισε
ἐτῶν, µᾶς δείχνει
τὸ 1940 καὶ τετὸν τρόπο. Αἰῶνες
λείωσε τὸ 1949.
αἰώνων τώρα τὰ ὅὍταν τελείωσε
πλα µας εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὰ ἴδια
εἶχε χαθεῖ τὸ 12% τοῦ πληθυσµοῦ
της. Ὑπάρχουν ὅµως καὶ ἄλλα εἴδη
ὅπλα ποὺ κρατοῦσαν οἱ Μάρτυρες
πολέµου, πολέµου χωρὶς ἀντιπαράκαὶ συνέτριψαν τὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοταξη στρατῶν, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ
κρατορία. Ἄοπλοι! Μόνο µὲ τὴ δύοἰκονοµικοὶ πόλεµοι. Καὶ σὲ τέτοιο
ναµη τῆς πίστεως! Ἐµεῖς ποῦ θὰ
βροῦµε αὐτὰ τὰ ὅπλα; Ποῦ ἀλλοῦ
πόλεµο ἔχει ἐµπλακεῖ τοῦτα τὰ χρόπαρὰ σ’ Αὐτόν, τὸν Ἰσχυρὸ ποὺ σώνια ἡ πατρίδα µας. Ἡ χώρα ἐξωθήζει. Στὸν Κύριο τῶν δυνάµεων, τὸν
θηκε καὶ παρασύρθηκε σὲ ὑπέρογκο
δανεισµό. Τώρα οἱ δανειστὲς ἢ µᾶλΠαντοκράτορα καὶ τοὺς Ἅγίους
λον αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔσπρωξαν στοὺς
Του. Πίστη, λοιπόν, καὶ θερµὴ προδανειστὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν κρεµάσευχή. Καὶ ὁ Θεός εἶναι µεγάλος!!!
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Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ
Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ἤδη, ἡ µετώπη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἡ ἀγιογρ άφηση
τοῦ τέµπλου ἔχει ξεκινήσει. Ὅποιος
ἀδελφὸς ἔπιθυµεῖ να συµµετάσχει
στὴν ἀγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λε ιψ άν ου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ποιὰ εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη
ποὺ τιµᾶται µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ἑορτάζουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν Τρίτη
τοῦ Πάσχα ἑκάστου ἔτους; Βεβαίως, δὲν εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ
Μεγαλοµάρτυς ποὺ γιορτάζει στὶς 5
Μαΐου, οὔτε εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ
Χρυσοβαλάντου ποὺ γιορτάζει στὶς
28 Ἰουλίου. Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἅγιοι
καὶ πολλὲς Ἁγίες ποὺ ἔχουν συνωνυµία, ἀλλὰ πρόκειται βεβαίως περὶ
διαφορετικῶν προσώπων.
Ποιὰ ἦταν λοιπὸν ἡ
Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἦταν ἡ κορούλα τοῦ Προεστοῦ τοῦ χωριοῦ τῆς Θερµῆς
(τῶν Καρυῶν) τῆς Μυτιλήνης, δίπλα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑπῆρχε τὸ Μοναστήρι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, ὅπου
εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ὡς Ἡγούµενος µαζὶ
µὲ τὸν ὑποτακτικό του, τὸν
Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ Προεστὸς
Βασίλειος, ὁ πατέρας τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, (µαζὶ µὲ τὸ δάσκαλο τοῦ χωριοῦ Θεόδωρο)
ἦταν ἐκεῖνος ποὺ εἶχε ὁδηγήσει τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν
Ἅγιο Νικόλαο, ἀφότου ἔφυγαν
πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Θράκη, µετὰ τὴν
ἅλωση τῆς Κωσταντινουπόλεως, νὰ
ἐγκαταβιώσουν στὸ Μοναστήρι τῆς
Θερµῆς τῶν Καρυῶν τῆς Λέσβου καὶ
ἔγινε σταδιακὰ θερµὸς φίλος τοῦ
Ἡγουµένου Ραφαὴλ καὶ τοῦ ∆ιακόνου Νικολάου.
Ποιὰ ἦταν ἡ προσωπικότητα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ γυναίκα
τοῦ Προεστοῦ Βασιλείου Μελποµένη, σὲ ὄνειρα στὰ ὁποῖα ἐµφανίστηκε διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ἡγούµενος (ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ δηλαδή), ὁ

Νικόλαος καὶ ἡ Εἰρήνη ἦταν ἅγιοι
ἀπὸ τότε ποὺ ζοῦσαν, ἦταν σφραγισµένοι ἀπὸ τὸν Κύριο… Καὶ ἡ Εἰρήνη µου, ὅσα καὶ νὰ τῆς κάναµε, ὅσα
καὶ νὰ τῆς λέγαµε, ἐγώ, µᾶς ἔλεγε,
ἔχω χαραγµένο τὸ δρόµο ποὺ µοῦ
ὑπέδειξε ὁ Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηριοῦ, θὰ ἀκολουθήσω τὸ δρόµο
τοῦ Χριστοῦ µας. Ὁ Ἅγιος ἔβρισκε
τὸν τρόπο πῶς νὰ φερθῆ καὶ νὰ διδάξει κάθε ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ
τὴ Ρηνούλα δὲν µπορούσαµε νὰ τὴν
πάρουµε ἀπὸ κοντά του. Ἤθελε συνέχεια νὰ βρίσκεται
στὸ Μοναστήρι» … «Αὐτὸ τὸ
κτῆµα ἦταν τὸ ἐξοχικό µας.
Ἀπὸ δῶ ἔφευγε ἡ Ρηνούλα
µου καὶ ἀνέβαινε στὸ Μοναστήρι.» … «Τὴν εἶχε βαπτίσει
ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ραφαὴλ καὶ
τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ
χαρίσει στὴ µικρὴ Εἰρήνη χαρίσµατα καὶ ἀρετές. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη ξεχώριζε
ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά».
Χαρακτηριστικό της
εὐγένειας καὶ τῆς λεπτότητος
τῆς ψυχῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
εἶναι καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἡ ἴδια ἡ
Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε σὲ ὄνειρο:
Ὅτι οἱ γονεῖς της φρόντιζαν τρία
ὀρφανὰ κοριτσάκια. Τὸ ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ τὴν ζήλευε κι ὅποτε ἔβρισκε
εὐκαιρία, τὴν κτυποῦσε καὶ τῆς ἔλεγε λόγια ποὺ τὴν πλήγωναν. Ἀλλὰ ἡ
µικρὴ Εἰρήνη τὴν λυπόταν καὶ δὲν
τὸ ἔλεγε στὸν πατέρα της καὶ στὴ
µητέρα της, γιὰ νὰ µὴν τὴν διώξουν
ἀπὸ τὸ σπίτι.
Ποιὸ ἦταν τὸ µαρτύριο τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης; Ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ
κατέκτησαν τὴ νῆσο Λέσβο, ἡ Ἁγία
Εἰρήνη ἦταν ἤδη 12 ἐτῶν. Καὶ ὅταν
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θίσει δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο, ὁ κυβερνήτης συµφώνησε νὰ
γίνει µία µεταβίβαση στὴν πρώτη
θέση». Πρὶν ὁ ὀργισµένος µουσουλµάνος προλάβει νὰ πεῖ κάτι, ἡ ἀεροσυνοδὸς ἔκανε νόηµα στὴν ἡλικιωµένη γυναίκα καὶ τῆς εἶπε: «Γι’ αὐτό, κυρία µου, ἂν ἔχετε τὴν εὐγενικὴ
καλωσύνη νὰ πάρετε τὰ προσωπικά
σας ἀντικείµενα καὶ νὰ µετακινηθεῖτε στὴν ἄνεση τῆς πρώτης θέσης, διότι ὁ κυβερνήτης µας δὲν θέλει νὰ κάθεστε δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο». Οἱ ἐπιβάτες στὰ καθίσµατα
γύρω ἄρχισαν νὰ χειροκροτοῦν, ἐνῶ
κάποιοι ἐπευφήµισαν. (Ἡ ἱστορία
εἶναι ἀληθινὴ κι’ ἔγινε στὴν Ἀµερική)

∆ὲν ἀπάτησες µιὰ κοπέλα; Ἔ, αὐτὴ
πῆγε καὶ σοῦ ἔκανε µάγια. Πήγαινε
νὰ ζητήσεις συγνώµη ἀπὸ τὴν κοπέλα, µετὰ νὰ ἐξοµολογηθεῖς, νὰ σοῦ
διαβάσουν καὶ ἐξορκισµούς, γιὰ νὰ
βρεῖς τὴν ὑγεία σου. Ἂν ἐσὺ δὲν καταλάβεις τὸ σφάλµα σου καὶ δὲν µετανοήσεις, ὅλοι οἱ πνευµατικοὶ τοῦ
κόσµου νὰ µαζευτοῦν καὶ νὰ εὐχηθοῦν, τὸ δαιµόνιο δὲν φεύγει.» Ὅταν ἔρχονται τέτοιοι ἄνθρωποι, µὲ
τέτοιον ἀέρα, τοὺς µιλάω ἀνοιχτά.
Θέλουν τράνταγµα, γιὰ νὰ συνέλθουν. Ἕνας ἄλλος µου εἶπε ὅτι ἡ
γυναίκα του ἔχει δαιµόνιο. Κάνει
φασαρίες συνεχῶς στὸ σπίτι. Σηκώνεται τὸ βράδυ, τοὺς ξυπνάει, τὰ κάνει ὅλα ἄνω – κάτω. «Ἐσὺ ἐξοµολογεῖσαι ;» τοῦ λέω. «Ὄχι», µοῦ λέει.
«Πρέπει νὰ ἔχετε δώσει δικαιώµατα
στὸν διάβολο», τοῦ λέω. «∆ὲν ἔγινε
αὐτὸ στὰ καλὰ καθούµενα». Τελικὰ
βρήκα µε ὅτι εἶχε πάει σὲ ἕναν Χότζα καὶ τοῦ ἔδωσε κάτι νὰ ραντίσει
στὸ σ πίτι γιὰ γούρι, γιὰ νὰ πάει
καλὰ ἡ δουλειά του καὶ οὔτε κὰν
ἔδινε σ’ αὐτὸ σηµασία. Ἁλώνιζε µετὰ ὁ διάβολος στὸ σπίτι του.
– Πῶς λύνονται τὰ µάγια, Γέροντα;
– Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐξοµολόγηση. Γι’ αὐτὸ πρέπει πρῶτα νὰ
βρεθεῖ ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπιασαν τὰ µάγια, νὰ καταλάβει ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλµα του, νὰ µετανοήσει καὶ νὰ ἐξοµολογηθεῖ.

ΠΟΤΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΙΑ
(Γέροντος Παϊσίου)
- Γέροντα πότε πιάνουν τὰ µάγια; - Γιὰ
νὰ πιάσουν τὰ µάγια,
πρέπει νὰ δώσει κανεὶς
δικαιώµατα στὸν διάβολο. Νὰ δώσει δηλαδὴ σοβαρὴ ἀφορµὴ καὶ νὰ µὴν τακτοποιηθεῖ µὲ τὴ µετάνοια καὶ τὴν
ἐξοµολόγηση. Σὲ ἕναν ποὺ ἐξοµολογεῖται, καὶ µὲ τὸ φτιάρι νὰ τοῦ ρίχνουν τὰ µάγια δὲν πιάνουν. Γιατί
ὅταν ἐξοµολογεῖται καὶ ἔχει καθαρὴ
καρδιά, δὲν µποροῦν οἱ µάγοι νὰ
συνεργασθοῦν µὲ τὸν διάβολο, γιὰ
νὰ τὸν βλάψουν. Μιὰ φορὰ ἦρθε
ἕνας µεσήλικας στὸ καλύβι µὲ ἕναν
ἀέρα… Ἀπὸ µακριὰ µόλις τὸν εἶδα
κατάλαβα ὅτι ἔχει δαιµονικὴ ἐπήρεια. «Ἦρθα νὰ µὲ βοηθήσεις», µοῦ
εἶπε. «Προσευχήσου γιὰ µένα, γιατί
ἕναν χρόνο τώρα ἔχω φοβεροὺς πονοκεφάλους καὶ οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν τίποτε». «Ἔχεις δαιµόνιο, τοῦ
λέω, γιατί ἔδωσες δικαιώµατα στὸν
διάβολο». «∆ὲν ἔκανα τίποτε», µοῦ
λέει. «∆ὲν ἔκανες τίποτε; Τοῦ λέω.

«ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ»
Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰµ ἐξαπέλυσεν ἀπὸ ἄµβωνος ὁ Σέβ. Σερρῶν
κ. Θεολόγος κατὰ τὴν 28ην Ἰουλίου.
Ὁ Σεβασµιώτατος ἀφοῦ ἐτόνισεν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πρωτίστως
καὶ κυρίως πνευµατικὸν νοσοκοµεῖον ἀνεφέρθη εἰς διάφορα σηµεῖα τῆς
Γῆς ὑπὸ τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν.
Ἀκολούθως ὑπεγράµµισεν: «Βλέπετε
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Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε πὼς «τὸ χρῶµα τῆς ντροπῆς εἶναι τὸ ὡραιότερο». Ὁ Μένανδρος τόνιζε πὼς «ἡ
ντροπὴ εἶναι τῆς ὀµορφιᾶς τὸ κάστρο». Στ’ ἀλήθεια, πόσο φοβερὸς
εἶναι ὁ ἀναιδὴς καὶ ὁ ἀναίσχυντος.
Ὁ Πλάτων ἔλεγε «Θεωρῶ χαµένο
τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχασε τὴ ντροπή
του». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς τονίζει ἐπ’ αὐτοῦ: «Πράγµατι,
ὅταν φεύγει ἡ ντροπὴ ἀπὸ τὴν ψυχή, τότε εἰσέρχεται ὁλόκληρος ὁρµαθὸς κακῶν. Γιατί ὅποιος ἀποµακρύνει τὴν αἰδῶ γίνεται ἐκτὸς ἑαυτοῦ καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται οὔτε τί
πράττει οὔτε τί λέγει». Ἂς προσέξουµε καὶ τούτη τὴν παρατήρηση
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου: «Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀναγκαστεῖ νὰ
χάσει τὴν ντροπὴ γιὰ µία καὶ µόνη
φορά, περιπίπτει σὲ πώρωση καὶ ἔκτοτε οὔτε λόγους γλυκεῖς ὑπακούει
οὔτε µὲ ἀπειλὲς κάµπτεται οὔτε µὲ
εὐεργεσίες συγκινεῖται. Γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ κακίζει ὁ
Προφήτης µὲ τὰ λόγια του αὐτά:
«Πῆρες τὴν ὄψη πόρνης χάθηκε ἡ
ντροπή σου» (Ἱερ. 3,3). Τί φοβερὴ
κατάσταση λοιπόν!

δων: «Ὁ κ. Ἄνθιµος κατήγγειλε
ἀκόµη ὅτι στὸ ἰσόγειο τοῦ καζίνου
τῶν Σκοπῖων ὑπάρχει συµβολαιογράφος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ
συντάσσει πρόχειρα συµβόλαια µὲ
σκοπὸ νὰ προχωρᾶ ἡ παραχώρηση
περιουσιῶν καὶ νὰ διευκολύνεται
ἔτσι ἡ ρευστότητα τῶν Ἑλλήνων
παικτῶν. Αὐτὸ εἶναι κατάρα, τὸ
πάθος τοῦ τζόγου εἶναι ἄδικο, εἶναι
µεγάλη ἁµαρτία» ἀναφέρθηκε.
ΜΙΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ
ΑΕΡΟΣΥΝΟ∆ΟΣ
Ἕνας πενηντάρης µουσουλµάνος
φτάνει στὸ ἀεροπορικό του κάθισµα σὲ µιὰ κατάµεστη πτήση. Ἀµέσως ἄρχισε νὰ διαµαρτύρεται ὅτι
δὲν ἤθελε τὸ κάθισµα. Τὸ κάθισµα
ἦταν δίπλα σὲ µιὰ ἡλικιωµένη λευκὴ
γυναίκα ποὺ διάβαζε τὴ Βίβλο. Ἀηδιασµένος ὁ µουσουλµάνος κάλεσε
ἀµέσως τὴν ἀεροσυνοδὸ καὶ ἀπαίτησε µιὰ νέα θέση. Ὁ µουσουλµάνος
τῆς εἶπε: «∆ὲν µπορῶ νὰ κάθοµαι
ἐδῶ δίπλα σὲ αὐτὴ τὴν ἄπιστη». Ἡ
ἀεροσυνοδὸς τοῦ εἶπε: «ἐπιτρέψτε
µου νὰ δῶ ἂν µπορῶ νὰ βρῶ ἕνα
ἄλλο κάθισµα». Μετὰ τὸν ἔλεγχο ἡ
ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «∆ὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα
στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξω µὲ τὸν κυβερνήτη γιὰ νὰ δοῦµε
ἂν ὑπάρχει κάτι στὴν πρώτη θέση».
Περίπου 10 λεπτὰ πέρασαν καὶ ἡ
ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «Ὁ κυβερνήτης ἐπιβεβαιώνει ὅτι
δὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα
στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα κάθισµα στὴν πρώτη θέση.
Εἶναι πολιτικὴ τῆς ἑταιρείας µας νὰ
µὴν µετακινοῦµε ἕνα ἄτοµο ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴ θέση στὴν πρώτη θέση,
ἀλλὰ ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ κάποιο
εἶδος σκανδαλώδους καταστάσεως
νὰ ἀναγκάζεται ἕνα ἄτοµο νὰ κα-

ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΩΓΟΥΝ
Εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξίν του ὁ
Σέβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιµος ὑπεστήριξεν ὅτι «γλέντι» γίνεται εἰς τὸ καζίνο τῆς Γευγελῆς τῶν Σκοπῖων, ἑκάστην φορὰν
κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες τῆς Βορείου Ἑλλάδος λαµβάνουν ἐπιδοτήσεις, ἀφοῦ σπεύδουν
νὰ τὰ «παίξουν» εἰς τὸ καζίνο. «Εἶναι τροµερὸ αὐτὸ κάποιοι νὰ πεινᾶνε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλοι νὰ παίζουν στὸ καζίνο τὶς ἐπιδοτήσεις»
ἐτόνισεν ὁ Σεβασµιώτατος συµφώνως πρὸς δηµοσιεύµατα ἐφηµερί-
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ἕνα χρόνο περίπου ἀργότερα οἱ Ὀθωµανοὶ εἰσέβαλαν στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἡ Ἁγία Εἰρήνη
βρισκόταν καὶ ἐκείνη µαζὶ µὲ τὴν οἰκογένειά της στὸ Μοναστήρι, ὅπου
εἶχαν καταφύγει, ἐλπίζοντας νὰ εὕρουν µεγαλύτερη ἀσφάλεια. Οἱ
Τοῦρκοι, ἀφοῦ ποδοπάτησαν καὶ
σκότωσαν τὸ ἀδερφάκι τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης ἔπιασαν καὶ τὴν ἴδια. Τὸ τί
ἀκολούθησε, τὸ διηγήθηκε ἡ ἴδια ἡ
Ἅγια, σὲ ὄνειρο ποὺ ἐµφανίστηκε
στὴ Βασιλικὴ Ράλλη, κάτοικο Θερµῆς Μυτιλήνης:
« - Νὰ ξέρατε, τί φοβερὰ βασανιστήριά µας ἔκαναν! Ἐµένα µου
ἔκοψαν πρῶτα τὸ ἕνα χέρι καὶ τὸ
πέταξαν µπροστὰ στοὺς γονεῖς µου,
ἐνῶ ἄνοιγαν τὸ στόµα µου κι ἔριχναν µέσα ζεµατιστὸ νερό, καὶ στὸ
τέλος µ’ ἔκαψαν ζωντανὴ µέσα σ’
ἕνα µεγάλο πιθάρι ποὺ ἦταν στὴν
αὐλὴ τοῦ µοναστηριοῦ.» … «Ἂν ἤξερες, Βασιλική, τί φρικτοὺς πόνους
ἔνιωσα!... εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ φανταστεῖς. Μ’ ἔκαψαν ζωντανὴ οἱ
Τοῦρκοι µέσα σ’ αὐτὸ τὸ πιθάρι. Ὅταν βιαστικὰ τὴ νύχτα µας ἔθαψαν
οἱ χριστιανοί, µάζεψαν τὰ κοκαλάκια µου µέσα ἀπὸ τὸ πιθάρι καὶ τὰ
ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο κοντὰ στὸν πατέρα µου. Αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ βρήκατε στὸ πιθάρι, δὲν τὰ πρόσεξαν, καθὼς ἦταν κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες, καὶ
ξεχάστηκαν ἐκεῖ. Οἱ πέτρες αὐτὲς
εἶχαν πέσει ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησιᾶς, ὅταν τὴν ἀνατίναξαν.»
Παρὰ τοὺς φρικτοὺς πόνους
της ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἔµεινε ἀταλάντευτη καὶ ὅταν σὲ ἄλλα ἐνύπνια
ἐρωτήθη πῶς αἰσθανόταν κατὰ τὸ
µαρτύριο, εἶπε: « … ∆ὲν φοβήθηκα
καθόλου, διότι ἤξερα ὅτι εἶχα προστάτη µου τὸν Θεό. Μία κοίταζα
τὸν πατέρα µου ποὺ δὲν µιλοῦσε,
µία τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶπα µέσα

µου: Θὰ ἀντέξω κι’ ἐγώ».
Σὲ ποιὰ χορεία Ἁγίων συγκαταλέχθηκε ἡ Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ
Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε τὴν ἰδιαίτερη χορεία στὴν ὁποία ἔχει κατάταγεῖ, τὴ δόξα µὲ τὴν ὁποία στεφανώθηκε: Εἶναι Παρθενοµάρτυς. ∆ὲν
ἔχει σηµασία ἡ ἡλικία της. Ἡ ἁγία
προσωπικότητά της µᾶς θυµίζει πὼς
ἡ ἁγιότητα δὲν µετριέται µὲ τὰ χρόνια, ἀλλὰ µὲ τὴ ζέση τῆς πίστεως…
Στὶς 3 ∆εκεµβρίου 1961, ὁ
Κώστας Κανέλλος, κάτοικος Μυτιλήνης, εἶδε σὲ ὄνειρο τὴν Ἁγία Εἰρήνη µέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. «Κώστα, τοῦ παραπονέθηκε,
αὐτὸ ποὺ εἶπα δὲν τὸ ἔκαναν ἀκόµη. Νὰ τοὺς πεῖς νὰ µοῦ κάνουν τὴν
εἰκόνα µου, γιατί εἶµαι κι’ ἐγὼ µάρτυς. Ἂν δὲν τὴν κάνουν, θὰ τιµωρηθοῦν. Θέλω νὰ τὴν γυρίσετε στὸ χωριό, µαζὶ µὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
πού σου ἔδειξα καὶ βρήκατε µέσα
στὸ Ἱερό της ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
Θέλω ἀκόµη τὸ κασονάκι µὲ τὰ
ὀστά µου νὰ τὸ βάλετε κοντὰ στὸν
Ἅγιο Ραφαήλ».
Ποιὰ εἶναι ἡ µορφὴ - ἐµφάνιση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ Ἅγια
ἐµφανίζεται πολλάκις σὲ ὄνειρα καὶ
ὁράµατα, εἴτε µόνη της εἴτε µαζὶ µὲ
τοὺς Ἁγίους Ραφαὴλ καὶ Νικόλαο
καὶ συνήθως οἱ µαρτυρίες τῶν πιστῶν συµπίπτουν στὴν ἑξῆς περιγραφή: Εἶναι ἕνα πολὺ ὄµορφο ξανθόµαλλο κοριτσάκι, µὲ τὰ µαλλιά
της χωρισµένα στὴ µέση νὰ καταλήγουν σὲ δυὸ πλεξοῦδες. Ἔχει κατάγάλανα µάτια καὶ ροδοκόκκινα µάγουλα. Συνήθως εἶναι ἐνδεδυµένη
λευκὸ ποδήρη χιτώνα καὶ ὅταν τὴν
βλέπουν νὰ περπατᾶ, ἐνίοτε προχωρᾶ σὰν ἀγγελούδι, χωρὶς νὰ πατάει
στὸ ἔδαφος…
Τὴν εὐχή Της νὰ ἔχουµε!!
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ἡλικία. Ἡ ἀποκοπὴ τῆς Νεοελληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὶς ρίζες της, τὰ
ἀρχαία Ἑλληνικά, εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας
µὲ τὴν συρρίκνωση τὸ λεξιλογίου
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὴν ἀδυναµία
ἐκφράσεως τῆς νεολαίας. Μὲ διαδοχικὲς ἀλλαγὲς ἀπὸ κάθε νέο ὑπουργό, κάθε γενιὰ µαθαίνει µιὰ ἐλαφρῶς διαφοροποιηµένη γραµµατικὴ
ἀπὸ τὴν προηγούµενη! Ἀκόµη καὶ οἱ
γονεῖς δυσκολεύονται νὰ παρακολουθήσουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐκµάθηση τῆς γραµµατικῆς. Ἐπιπλέον,
τὰ ΜΜΕ, ἠθεληµένα καὶ ἀθέλητα,
κακοποιοῦν, παραποιοῦν καὶ ὑποτιµοῦν τὴν πιὸ πλούσια παγκοσµίως
γλώσσα. Τὰ ΜΜΕ, ποὺ µὲ τὸ πρόγραµµά τους καὶ τὴν ὕλη τοὺς µπαίνουν σὲ κάθε ἑλληνικὸ σπίτι καὶ
συµβάλλουν καθοριστικά, ὄχι µόνο
στὴ διαµόρφωση συνειδήσεων, ἀλλὰ ἔχουν καὶ µεγάλο µερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν πνευµατικὴ καλλιέργεια
τῶν τηλεθεατῶν – ἀκροατῶν – ἀναγνωστῶν καὶ τὴ γλωσσική τους παιδεία. Τὸ χαµηλὸ ἐπίπεδο τῶν προγραµµάτων καὶ τῆς ὕλης ποὺ προσφέρονται ἀποδεικνύεται τόσο ἀπὸ
τὸ περιεχόµενό τους, ὅσο καὶ ἀπὸ
τὴν γλωσσική τους ἀνεπάρκεια. Κατὰ κοινὴ ὁµολογία, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ σαφήνεια,
ὀρθότητα καὶ ἀκρίβεια. Μὲ τοὺς ἀπαράµιλλους γραµµατικοὺς καὶ συντακτικοὺς κανόνες καὶ τὴν ἐν γένει
µαθηµατική της δοµὴ ἔχει θεωρηθεῖ
φαινόµενο τελειότητος µὲ µοναδικὴ
ἀκτινοβολία σὲ ὅλο τὸν κόσµο. Αὐτὸ κάνει τὴν εὐθύνη ὅλων µας ἀκόµα πιὸ µεγάλη. Καὶ µία ἀπὸ τὶς πιὸ
ἐπιτυχηµένες συνταγὲς γι’αὐτὸ εἶναι
νὰ ὑπερασπιστοῦµε µὲ ὅλες µας τὶς
δυνάµεις καὶ ἀπὸ ὅποια θέση ὑπηρετοῦµε, τὸν γλωσσικό µας θησαυρὸ
πού µᾶς κληροδότησαν οἱ αἰῶνες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα συνήθως λένε
ὅτι ἔχει 800.000 λήµµατα (δηλ. ὄρους λεξικοῦ), ἄν καὶ ἡ καταγραφή
τους συνεχίζεται (βλέπε προσπάθεια
TLG), ἔχοντας ξεπεράσει τῶρα τὰ
1.300.000 λήµµατα, πρώτη γλώσσα
στὸν πλανήτη. Ἡ ἀµέσως ἑπόµενη, ἡ
γερµανική, 1.700 ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει
250.000 λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ
46% εἶναι ἑλληνικά. Ἐνῶ ἡ ἀγγλική,
1.600 ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει 240.000
λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων 48% ἑλληνικά. Ἡ γλωσσικὴ προϊστορία τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας, σύµφωνα µὲ
ἐπίσηµη ἀµερικανικὴ γλωσσολογικὴ
ἔκθεση πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον
10.000 ἐτῶν, γιὰ νὰ δικαιολογεῖ τέτοιο πλοῦτο λέξεων. Ὁπωσδήποτε
πάντως ὁµιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ 4.000
χρόνια καὶ γράφεται ἐπὶ 3.500 χρόνια. Καὶ πέρα ἀπ’ τὸ ὅτι εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας, ἀποτελεῖ περίτρανη ἀπόδειξη
τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα µέχρι
τὶς ἡµέρες µας. Πάµπολλες λέξεις
τῶν ὁµηρικῶν ἐπῶν χρησιµοποιοῦνται µέχρι σήµερα καὶ µάλιστα µὲ
τὴν ἴδια σηµασία. Ὁ Ἑλληνισµὸς
ἐπιζεῖ µέσα στοὺς αἰῶνες κυρίως
γιατί κράτησε ζωντανὴ τὴν γλώσσα
προφορικὴ καὶ γραπτή, ἐνῶ λαοὶ
ποὺ ἔχασαν τὴν γλώσσα τοὺς χάθηκαν ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας.
Ἡ ἐπιβίωσή µας λοιπόν, ὡς λαοῦ
καὶ ὡς ἔθνους κινδυνεύει ἀπὸ τὴν
κακοποίηση καὶ ἐξαφάνιση τῆς
γλώσσας µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐκµάθηση ξένων γλωσσῶν. Καὶ ἡ γλώσσα µας σήµερα βάλλεται πανταχόθεν. Καταρχὴν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικό
µας σύστηµα, ποὺ ἀθετεῖ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ θέτει γερὰ θεµέλια
στὴν ἐκµάθησή της ἀπὸ τὴν νηπιακὴ
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δάνου. Μαζί του πῆγαν καὶ ἄλλοι
προσκυνητὲς καὶ ὡς συνοδὸς φύλακας, ἕνας ἀπὸ τοὺς ραβδούχους τοῦ
πατριάρχη, ὀθωµανὸς στὸ θρήσκευµα. Ὁ Ὀθωµανὸς ἐκεῖνος, βλέποντας τὰ κοτσύφια ποὺ ἔτρωγαν ἀπὸ
τὰ χέρια τῶν µοναχῶν, θέλησε νὰ
πάρει δυὸ ἀπ’ αὐτὰ µαζί του φεύγοντας. Οἱ µοναχοὶ τὸν συµβούλευσαν νὰ τοὺς προσφέρει σύκα, γιὰ
νὰ µπορέσει νὰ τὰ πιάσει. Μὰ ὅσο
κι’ ἂν τὰ καλόπιανε, ὅσα σύκα κι’
ἂν τοὺς πρόσφερε αὐτὰ δὲν πλησίαζαν. Κατάλαβα, εἶπε κάποια στιγµὴ
ὁ ὀθωµανὸς ραβδοῦχος. ∆ὲν µὲ πλησιάζουν, γιατί δὲν φορῶ ράσο καὶ
σκοῦφο. Φόρεσε ράσο καὶ σκοῦφο,
πῆρε τὰ σύκα στὰ χέρια, µὰ τὰ πουλάκια ὄχι µόνον δὲν τὸν πλησίαζαν,
ἀλλὰ καὶ πέταξαν πιὸ µακρυά.

Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ
«Εἶπα ἀπὸ µέσα µου τέσσερις φορὲς
τὸ «πάτερ ἡµῶν» καὶ δυὸ τὸ «πιστεύω». Ὅταν γύρισα καὶ εἶδα τὴν
βάρκα δίπλα µου, εἶχε τὸ ὄνοµα
«Παναγία». Μόλις εἶδα αὐτὸ τὸ σηµάδι, ἤξερα». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια περιγράφει τὴν ἐµπειρία τῆς νίκης του
ὁ Τάσος Σαχπατζίδης ποὺ ἔσπασε
ἕνα ρεκόρ, τὸ ὁποῖο διατηροῦνταν
42 ὁλόκληρα χρόνια, αὐτὸ τοῦ ∆ιεθνοῦς Κολυµβητικοῦ ∆ιάπλου τοῦ
Τορωναίου Κόλπου. Βαθιὰ θρησκευόµενος καὶ πειθαρχηµένος, ὁ νεαρὸς
ἀθλητὴς ἀποδεικνύει καὶ δὲν ντρέπεται νὰ ὁµολογήσει δηµόσια ὅτι ἡ
πίστη στὸν Θεὸ κάνει τὸν ἀδύναµο
δυνατό. Τὸν δειλὸ θαρραλέο, τὸν
ἄρρωστο ὑγιῆ. Ἡ πίστη εἶναι αὐτὴ
ποὺ κάνει τὴν γῆ Οὐρανὸ καὶ τὴν
παροῦσα ζωὴ Παράδεισο ἀληθινό.

Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ∆Ι
Ἡ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Καλιφόρνιας µεταξὺ 60 φοιτητῶν ἔδειξε πὼς
«ἀποτελεῖ κρυφὸ πλεονέκτηµα τὸ
νὰ εἶναι κανεὶς ντροπαλός. Οἱ ντροπαλοὶ ἀποδεικνύονται πιὸ ἔµπιστοι
καὶ πιὸ γενναιόδωροι, νοιώθει κανεὶς πιὸ ἄνετα ὅταν ἐµπιστεύεται
ντροπαλοὺς ἀνθρώπους καὶ µάλιστα θέλει νὰ συσχετιστεῖ µαζί τους».
Ἐπίσης τόνισαν οἱ εἰδικοὶ κοινωνικοὶ ψυχολόγοι – ἐρευνητὲς «ἡ συστολὴ εἶναι ἔνδειξη ἀρετῆς». Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἀποκαλοῦσαν αἰδῶ, τὴν
δὲ ἔλλειψη τῆς ἠθικῆς τὴν ἀποκαλοῦσαν ἀναίδεια. Ὅπως καὶ νὰ τὸ
κάνουµε ἡ ντροπὴ (αἰδώς) εἶναι µέγα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.
Μᾶς τὸ ἔδωσε ὡς ὅπλο στὸν ἀγώνα
µας νὰ µείνουµε ἠθικὰ ἀκέραιοι καὶ
ἐνάρετοι. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει πὼς «ἡ αἰδὼς προστατεύει τὴν ἁγνότητα ὅπως τὰ
φύλλα προστατεύουν τὸν καρπό».

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
Στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ
Ἱεροσόλυµα συµβαίνει κάτι περίεργο. Κάθε Σεπτέµβριο καταφθάνουν
περίπου διακόσια πουλιά, ποὺ µοιάζουν µὲ κοτσύφια στὸ χρῶµα καὶ
στὸ µέγεθος καὶ µπαίνουν στὰ δωµάτια τῶν µοναχῶν, ὅταν βρίσκουν
ἀνοικτὰ τὰ παράθυρα. Μένουν ὅλο
τὸν χειµώνα καὶ φεύγουν τὴν ἄνοιξη, σὰν νὰ θέλουν νὰ παρηγορήσουν τοὺς µοναχοὺς τὶς χειµωνιάτικες ἡµέρες. Κάθονται στὰ πόδια
τους καὶ ὅταν κάποιος τὰ προσκαλέσει, κρατώντας ξερὰ σύκα ἢ κοµµάτια ψωµιοῦ, τρέχουν καὶ κάθονται στὰ χέρια, στοὺς ὤµους καὶ τὸ
κεφάλι του. Ποτὲ ὅµως δὲν πλησιάζουν σὲ κοσµικὸ ἄνθρωπο ἢ σὲ ξένον ἱερωµένο. Κάποια χρονιά, στὴν
ἑορτὴ τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Σάββα,
πῆγε νὰ ἱερουργήσει γιὰ τὴν πανήγυρι στὴν Μονὴ ὁ Ἐπίσκοπος Ἰορ-
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κακοποιοῦν, παραποιοῦν καὶ ὑποτιµοῦν τὴν πιὸ πλούσια παγκοσµίως
γλώσσα. Τὰ ΜΜΕ, ποὺ µὲ τὸ πρόγραµµά τους καὶ τὴν ὕλη τοὺς µπαίνουν σὲ κάθε ἑλληνικὸ σπίτι καὶ
συµβάλλουν καθοριστικά, ὄχι µόνο
στὴ διαµόρφωση συνειδήσεων, ἀλλὰ ἔχουν καὶ µεγάλο µερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν πνευµατικὴ καλλιέργεια
τῶν τηλεθεατῶν – ἀκροατῶν – ἀναγνωστῶν καὶ τὴ γλωσσική τους παιδεία. Τὸ χαµηλὸ ἐπίπεδο τῶν προγραµµάτων καὶ τῆς ὕλης ποὺ προσφέρονται ἀποδεικνύεται τόσο ἀπὸ
τὸ περιεχόµενό τους, ὅσο καὶ ἀπὸ
τὴν γλωσσική τους ἀνεπάρκεια. Κατὰ κοινὴ ὁµολογία, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ σαφήνεια,
ὀρθότητα καὶ ἀκρίβεια. Μὲ τοὺς ἀπαράµιλλους γραµµατικοὺς καὶ συντακτικοὺς κανόνες καὶ τὴν ἐν γένει
µαθηµατική της δοµὴ ἔχει θεωρηθεῖ
φαινόµενο τελειότητος µὲ µοναδικὴ
ἀκτινοβολία σὲ ὅλο τὸν κόσµο. Αὐτὸ κάνει τὴν εὐθύνη ὅλων µας ἀκόµα πιὸ µεγάλη. Καὶ µία ἀπὸ τὶς πιὸ
ἐπιτυχηµένες συνταγὲς γι’αὐτὸ εἶναι
νὰ ὑπερασπιστοῦµε µὲ ὅλες µας τὶς
δυνάµεις καὶ ἀπὸ ὅποια θέση ὑπηρετοῦµε, τὸν γλωσσικό µας θησαυρὸ
πού µᾶς κληροδότησαν οἱ αἰῶνες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα συνήθως λένε
ὅτι ἔχει 800.000 λήµµατα (δηλ. ὄρους λεξικοῦ), ἄν καὶ ἡ καταγραφή
τους συνεχίζεται (βλέπε προσπάθεια
TLG), ἔχοντας ξεπεράσει τῶρα τὰ
1.300.000 λήµµατα, πρώτη γλώσσα
στὸν πλανήτη. Ἡ ἀµέσως ἑπόµενη, ἡ
γερµανική, 1.700 ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει
250.000 λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ
46% εἶναι ἑλληνικά. Ἐνῶ ἡ ἀγγλική,
1.600 ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει 240.000
λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων 48% ἑλληνικά. Ἡ γλωσσικὴ προϊστορία τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας, σύµφωνα µὲ
ἐπίσηµη ἀµερικανικὴ γλωσσολογικὴ
ἔκθεση πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον
10.000 ἐτῶν, γιὰ νὰ δικαιολογεῖ τέτοιο πλοῦτο λέξεων. Ὁπωσδήποτε
πάντως ὁµιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ 4.000
χρόνια καὶ γράφεται ἐπὶ 3.500 χρόνια. Καὶ πέρα ἀπ’ τὸ ὅτι εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας, ἀποτελεῖ περίτρανη ἀπόδειξη
τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα µέχρι
τὶς ἡµέρες µας. Πάµπολλες λέξεις
τῶν ὁµηρικῶν ἐπῶν χρησιµοποιοῦνται µέχρι σήµερα καὶ µάλιστα µὲ
τὴν ἴδια σηµασία. Ὁ Ἑλληνισµὸς
ἐπιζεῖ µέσα στοὺς αἰῶνες κυρίως
γιατί κράτησε ζωντανὴ τὴν γλώσσα
προφορικὴ καὶ γραπτή, ἐνῶ λαοὶ
ποὺ ἔχασαν τὴν γλώσσα τοὺς χάθηκαν ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας.
Ἡ ἐπιβίωσή µας λοιπόν, ὡς λαοῦ
καὶ ὡς ἔθνους κινδυνεύει ἀπὸ τὴν
κακοποίηση καὶ ἐξαφάνιση τῆς
γλώσσας µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐκµάθηση ξένων γλωσσῶν. Καὶ ἡ γλώσσα µας σήµερα βάλλεται πανταχόθεν. Καταρχὴν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικό
µας σύστηµα, ποὺ ἀθετεῖ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ θέτει γερὰ θεµέλια
στὴν ἐκµάθησή της ἀπὸ τὴν νηπιακὴ
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δάνου. Μαζί του πῆγαν καὶ ἄλλοι
προσκυνητὲς καὶ ὡς συνοδὸς φύλακας, ἕνας ἀπὸ τοὺς ραβδούχους τοῦ
πατριάρχη, ὀθωµανὸς στὸ θρήσκευµα. Ὁ Ὀθωµανὸς ἐκεῖνος, βλέποντας τὰ κοτσύφια ποὺ ἔτρωγαν ἀπὸ
τὰ χέρια τῶν µοναχῶν, θέλησε νὰ
πάρει δυὸ ἀπ’ αὐτὰ µαζί του φεύγοντας. Οἱ µοναχοὶ τὸν συµβούλευσαν νὰ τοὺς προσφέρει σύκα, γιὰ
νὰ µπορέσει νὰ τὰ πιάσει. Μὰ ὅσο
κι’ ἂν τὰ καλόπιανε, ὅσα σύκα κι’
ἂν τοὺς πρόσφερε αὐτὰ δὲν πλησίαζαν. Κατάλαβα, εἶπε κάποια στιγµὴ
ὁ ὀθωµανὸς ραβδοῦχος. ∆ὲν µὲ πλησιάζουν, γιατί δὲν φορῶ ράσο καὶ
σκοῦφο. Φόρεσε ράσο καὶ σκοῦφο,
πῆρε τὰ σύκα στὰ χέρια, µὰ τὰ πουλάκια ὄχι µόνον δὲν τὸν πλησίαζαν,
ἀλλὰ καὶ πέταξαν πιὸ µακρυά.

Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ
«Εἶπα ἀπὸ µέσα µου τέσσερις φορὲς
τὸ «πάτερ ἡµῶν» καὶ δυὸ τὸ «πιστεύω». Ὅταν γύρισα καὶ εἶδα τὴν
βάρκα δίπλα µου, εἶχε τὸ ὄνοµα
«Παναγία». Μόλις εἶδα αὐτὸ τὸ σηµάδι, ἤξερα». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια περιγράφει τὴν ἐµπειρία τῆς νίκης του
ὁ Τάσος Σαχπατζίδης ποὺ ἔσπασε
ἕνα ρεκόρ, τὸ ὁποῖο διατηροῦνταν
42 ὁλόκληρα χρόνια, αὐτὸ τοῦ ∆ιεθνοῦς Κολυµβητικοῦ ∆ιάπλου τοῦ
Τορωναίου Κόλπου. Βαθιὰ θρησκευόµενος καὶ πειθαρχηµένος, ὁ νεαρὸς
ἀθλητὴς ἀποδεικνύει καὶ δὲν ντρέπεται νὰ ὁµολογήσει δηµόσια ὅτι ἡ
πίστη στὸν Θεὸ κάνει τὸν ἀδύναµο
δυνατό. Τὸν δειλὸ θαρραλέο, τὸν
ἄρρωστο ὑγιῆ. Ἡ πίστη εἶναι αὐτὴ
ποὺ κάνει τὴν γῆ Οὐρανὸ καὶ τὴν
παροῦσα ζωὴ Παράδεισο ἀληθινό.

Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ∆Ι
Ἡ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Καλιφόρνιας µεταξὺ 60 φοιτητῶν ἔδειξε πὼς
«ἀποτελεῖ κρυφὸ πλεονέκτηµα τὸ
νὰ εἶναι κανεὶς ντροπαλός. Οἱ ντροπαλοὶ ἀποδεικνύονται πιὸ ἔµπιστοι
καὶ πιὸ γενναιόδωροι, νοιώθει κανεὶς πιὸ ἄνετα ὅταν ἐµπιστεύεται
ντροπαλοὺς ἀνθρώπους καὶ µάλιστα θέλει νὰ συσχετιστεῖ µαζί τους».
Ἐπίσης τόνισαν οἱ εἰδικοὶ κοινωνικοὶ ψυχολόγοι – ἐρευνητὲς «ἡ συστολὴ εἶναι ἔνδειξη ἀρετῆς». Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἀποκαλοῦσαν αἰδῶ, τὴν
δὲ ἔλλειψη τῆς ἠθικῆς τὴν ἀποκαλοῦσαν ἀναίδεια. Ὅπως καὶ νὰ τὸ
κάνουµε ἡ ντροπὴ (αἰδώς) εἶναι µέγα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.
Μᾶς τὸ ἔδωσε ὡς ὅπλο στὸν ἀγώνα
µας νὰ µείνουµε ἠθικὰ ἀκέραιοι καὶ
ἐνάρετοι. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει πὼς «ἡ αἰδὼς προστατεύει τὴν ἁγνότητα ὅπως τὰ
φύλλα προστατεύουν τὸν καρπό».

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
Στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ
Ἱεροσόλυµα συµβαίνει κάτι περίεργο. Κάθε Σεπτέµβριο καταφθάνουν
περίπου διακόσια πουλιά, ποὺ µοιάζουν µὲ κοτσύφια στὸ χρῶµα καὶ
στὸ µέγεθος καὶ µπαίνουν στὰ δωµάτια τῶν µοναχῶν, ὅταν βρίσκουν
ἀνοικτὰ τὰ παράθυρα. Μένουν ὅλο
τὸν χειµώνα καὶ φεύγουν τὴν ἄνοιξη, σὰν νὰ θέλουν νὰ παρηγορήσουν τοὺς µοναχοὺς τὶς χειµωνιάτικες ἡµέρες. Κάθονται στὰ πόδια
τους καὶ ὅταν κάποιος τὰ προσκαλέσει, κρατώντας ξερὰ σύκα ἢ κοµµάτια ψωµιοῦ, τρέχουν καὶ κάθονται στὰ χέρια, στοὺς ὤµους καὶ τὸ
κεφάλι του. Ποτὲ ὅµως δὲν πλησιάζουν σὲ κοσµικὸ ἄνθρωπο ἢ σὲ ξένον ἱερωµένο. Κάποια χρονιά, στὴν
ἑορτὴ τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Σάββα,
πῆγε νὰ ἱερουργήσει γιὰ τὴν πανήγυρι στὴν Μονὴ ὁ Ἐπίσκοπος Ἰορ-
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Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε πὼς «τὸ χρῶµα τῆς ντροπῆς εἶναι τὸ ὡραιότερο». Ὁ Μένανδρος τόνιζε πὼς «ἡ
ντροπὴ εἶναι τῆς ὀµορφιᾶς τὸ κάστρο». Στ’ ἀλήθεια, πόσο φοβερὸς
εἶναι ὁ ἀναιδὴς καὶ ὁ ἀναίσχυντος.
Ὁ Πλάτων ἔλεγε «Θεωρῶ χαµένο
τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχασε τὴ ντροπή
του». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς τονίζει ἐπ’ αὐτοῦ: «Πράγµατι,
ὅταν φεύγει ἡ ντροπὴ ἀπὸ τὴν ψυχή, τότε εἰσέρχεται ὁλόκληρος ὁρµαθὸς κακῶν. Γιατί ὅποιος ἀποµακρύνει τὴν αἰδῶ γίνεται ἐκτὸς ἑαυτοῦ καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται οὔτε τί
πράττει οὔτε τί λέγει». Ἂς προσέξουµε καὶ τούτη τὴν παρατήρηση
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου: «Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀναγκαστεῖ νὰ
χάσει τὴν ντροπὴ γιὰ µία καὶ µόνη
φορά, περιπίπτει σὲ πώρωση καὶ ἔκτοτε οὔτε λόγους γλυκεῖς ὑπακούει
οὔτε µὲ ἀπειλὲς κάµπτεται οὔτε µὲ
εὐεργεσίες συγκινεῖται. Γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ κακίζει ὁ
Προφήτης µὲ τὰ λόγια του αὐτά:
«Πῆρες τὴν ὄψη πόρνης χάθηκε ἡ
ντροπή σου» (Ἱερ. 3,3). Τί φοβερὴ
κατάσταση λοιπόν!

δων: «Ὁ κ. Ἄνθιµος κατήγγειλε
ἀκόµη ὅτι στὸ ἰσόγειο τοῦ καζίνου
τῶν Σκοπῖων ὑπάρχει συµβολαιογράφος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ
συντάσσει πρόχειρα συµβόλαια µὲ
σκοπὸ νὰ προχωρᾶ ἡ παραχώρηση
περιουσιῶν καὶ νὰ διευκολύνεται
ἔτσι ἡ ρευστότητα τῶν Ἑλλήνων
παικτῶν. Αὐτὸ εἶναι κατάρα, τὸ
πάθος τοῦ τζόγου εἶναι ἄδικο, εἶναι
µεγάλη ἁµαρτία» ἀναφέρθηκε.
ΜΙΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ
ΑΕΡΟΣΥΝΟ∆ΟΣ
Ἕνας πενηντάρης µουσουλµάνος
φτάνει στὸ ἀεροπορικό του κάθισµα σὲ µιὰ κατάµεστη πτήση. Ἀµέσως ἄρχισε νὰ διαµαρτύρεται ὅτι
δὲν ἤθελε τὸ κάθισµα. Τὸ κάθισµα
ἦταν δίπλα σὲ µιὰ ἡλικιωµένη λευκὴ
γυναίκα ποὺ διάβαζε τὴ Βίβλο. Ἀηδιασµένος ὁ µουσουλµάνος κάλεσε
ἀµέσως τὴν ἀεροσυνοδὸ καὶ ἀπαίτησε µιὰ νέα θέση. Ὁ µουσουλµάνος
τῆς εἶπε: «∆ὲν µπορῶ νὰ κάθοµαι
ἐδῶ δίπλα σὲ αὐτὴ τὴν ἄπιστη». Ἡ
ἀεροσυνοδὸς τοῦ εἶπε: «ἐπιτρέψτε
µου νὰ δῶ ἂν µπορῶ νὰ βρῶ ἕνα
ἄλλο κάθισµα». Μετὰ τὸν ἔλεγχο ἡ
ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «∆ὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα
στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξω µὲ τὸν κυβερνήτη γιὰ νὰ δοῦµε
ἂν ὑπάρχει κάτι στὴν πρώτη θέση».
Περίπου 10 λεπτὰ πέρασαν καὶ ἡ
ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «Ὁ κυβερνήτης ἐπιβεβαιώνει ὅτι
δὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα
στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα κάθισµα στὴν πρώτη θέση.
Εἶναι πολιτικὴ τῆς ἑταιρείας µας νὰ
µὴν µετακινοῦµε ἕνα ἄτοµο ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴ θέση στὴν πρώτη θέση,
ἀλλὰ ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ κάποιο
εἶδος σκανδαλώδους καταστάσεως
νὰ ἀναγκάζεται ἕνα ἄτοµο νὰ κα-

ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΩΓΟΥΝ
Εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξίν του ὁ
Σέβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιµος ὑπεστήριξεν ὅτι «γλέντι» γίνεται εἰς τὸ καζίνο τῆς Γευγελῆς τῶν Σκοπῖων, ἑκάστην φορὰν
κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες τῆς Βορείου Ἑλλάδος λαµβάνουν ἐπιδοτήσεις, ἀφοῦ σπεύδουν
νὰ τὰ «παίξουν» εἰς τὸ καζίνο. «Εἶναι τροµερὸ αὐτὸ κάποιοι νὰ πεινᾶνε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλοι νὰ παίζουν στὸ καζίνο τὶς ἐπιδοτήσεις»
ἐτόνισεν ὁ Σεβασµιώτατος συµφώνως πρὸς δηµοσιεύµατα ἐφηµερί-
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ἕνα χρόνο περίπου ἀργότερα οἱ Ὀθωµανοὶ εἰσέβαλαν στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἡ Ἁγία Εἰρήνη
βρισκόταν καὶ ἐκείνη µαζὶ µὲ τὴν οἰκογένειά της στὸ Μοναστήρι, ὅπου
εἶχαν καταφύγει, ἐλπίζοντας νὰ εὕρουν µεγαλύτερη ἀσφάλεια. Οἱ
Τοῦρκοι, ἀφοῦ ποδοπάτησαν καὶ
σκότωσαν τὸ ἀδερφάκι τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης ἔπιασαν καὶ τὴν ἴδια. Τὸ τί
ἀκολούθησε, τὸ διηγήθηκε ἡ ἴδια ἡ
Ἅγια, σὲ ὄνειρο ποὺ ἐµφανίστηκε
στὴ Βασιλικὴ Ράλλη, κάτοικο Θερµῆς Μυτιλήνης:
« - Νὰ ξέρατε, τί φοβερὰ βασανιστήριά µας ἔκαναν! Ἐµένα µου
ἔκοψαν πρῶτα τὸ ἕνα χέρι καὶ τὸ
πέταξαν µπροστὰ στοὺς γονεῖς µου,
ἐνῶ ἄνοιγαν τὸ στόµα µου κι ἔριχναν µέσα ζεµατιστὸ νερό, καὶ στὸ
τέλος µ’ ἔκαψαν ζωντανὴ µέσα σ’
ἕνα µεγάλο πιθάρι ποὺ ἦταν στὴν
αὐλὴ τοῦ µοναστηριοῦ.» … «Ἂν ἤξερες, Βασιλική, τί φρικτοὺς πόνους
ἔνιωσα!... εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ φανταστεῖς. Μ’ ἔκαψαν ζωντανὴ οἱ
Τοῦρκοι µέσα σ’ αὐτὸ τὸ πιθάρι. Ὅταν βιαστικὰ τὴ νύχτα µας ἔθαψαν
οἱ χριστιανοί, µάζεψαν τὰ κοκαλάκια µου µέσα ἀπὸ τὸ πιθάρι καὶ τὰ
ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο κοντὰ στὸν πατέρα µου. Αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ βρήκατε στὸ πιθάρι, δὲν τὰ πρόσεξαν, καθὼς ἦταν κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες, καὶ
ξεχάστηκαν ἐκεῖ. Οἱ πέτρες αὐτὲς
εἶχαν πέσει ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησιᾶς, ὅταν τὴν ἀνατίναξαν.»
Παρὰ τοὺς φρικτοὺς πόνους
της ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἔµεινε ἀταλάντευτη καὶ ὅταν σὲ ἄλλα ἐνύπνια
ἐρωτήθη πῶς αἰσθανόταν κατὰ τὸ
µαρτύριο, εἶπε: « … ∆ὲν φοβήθηκα
καθόλου, διότι ἤξερα ὅτι εἶχα προστάτη µου τὸν Θεό. Μία κοίταζα
τὸν πατέρα µου ποὺ δὲν µιλοῦσε,
µία τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶπα µέσα

µου: Θὰ ἀντέξω κι’ ἐγώ».
Σὲ ποιὰ χορεία Ἁγίων συγκαταλέχθηκε ἡ Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ
Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε τὴν ἰδιαίτερη χορεία στὴν ὁποία ἔχει κατάταγεῖ, τὴ δόξα µὲ τὴν ὁποία στεφανώθηκε: Εἶναι Παρθενοµάρτυς. ∆ὲν
ἔχει σηµασία ἡ ἡλικία της. Ἡ ἁγία
προσωπικότητά της µᾶς θυµίζει πὼς
ἡ ἁγιότητα δὲν µετριέται µὲ τὰ χρόνια, ἀλλὰ µὲ τὴ ζέση τῆς πίστεως…
Στὶς 3 ∆εκεµβρίου 1961, ὁ
Κώστας Κανέλλος, κάτοικος Μυτιλήνης, εἶδε σὲ ὄνειρο τὴν Ἁγία Εἰρήνη µέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. «Κώστα, τοῦ παραπονέθηκε,
αὐτὸ ποὺ εἶπα δὲν τὸ ἔκαναν ἀκόµη. Νὰ τοὺς πεῖς νὰ µοῦ κάνουν τὴν
εἰκόνα µου, γιατί εἶµαι κι’ ἐγὼ µάρτυς. Ἂν δὲν τὴν κάνουν, θὰ τιµωρηθοῦν. Θέλω νὰ τὴν γυρίσετε στὸ χωριό, µαζὶ µὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
πού σου ἔδειξα καὶ βρήκατε µέσα
στὸ Ἱερό της ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
Θέλω ἀκόµη τὸ κασονάκι µὲ τὰ
ὀστά µου νὰ τὸ βάλετε κοντὰ στὸν
Ἅγιο Ραφαήλ».
Ποιὰ εἶναι ἡ µορφὴ - ἐµφάνιση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ Ἅγια
ἐµφανίζεται πολλάκις σὲ ὄνειρα καὶ
ὁράµατα, εἴτε µόνη της εἴτε µαζὶ µὲ
τοὺς Ἁγίους Ραφαὴλ καὶ Νικόλαο
καὶ συνήθως οἱ µαρτυρίες τῶν πιστῶν συµπίπτουν στὴν ἑξῆς περιγραφή: Εἶναι ἕνα πολὺ ὄµορφο ξανθόµαλλο κοριτσάκι, µὲ τὰ µαλλιά
της χωρισµένα στὴ µέση νὰ καταλήγουν σὲ δυὸ πλεξοῦδες. Ἔχει κατάγάλανα µάτια καὶ ροδοκόκκινα µάγουλα. Συνήθως εἶναι ἐνδεδυµένη
λευκὸ ποδήρη χιτώνα καὶ ὅταν τὴν
βλέπουν νὰ περπατᾶ, ἐνίοτε προχωρᾶ σὰν ἀγγελούδι, χωρὶς νὰ πατάει
στὸ ἔδαφος…
Τὴν εὐχή Της νὰ ἔχουµε!!
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ποιὰ εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη
ποὺ τιµᾶται µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ἑορτάζουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν Τρίτη
τοῦ Πάσχα ἑκάστου ἔτους; Βεβαίως, δὲν εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ
Μεγαλοµάρτυς ποὺ γιορτάζει στὶς 5
Μαΐου, οὔτε εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ
Χρυσοβαλάντου ποὺ γιορτάζει στὶς
28 Ἰουλίου. Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἅγιοι
καὶ πολλὲς Ἁγίες ποὺ ἔχουν συνωνυµία, ἀλλὰ πρόκειται βεβαίως περὶ
διαφορετικῶν προσώπων.
Ποιὰ ἦταν λοιπὸν ἡ
Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἦταν ἡ κορούλα τοῦ Προεστοῦ τοῦ χωριοῦ τῆς Θερµῆς
(τῶν Καρυῶν) τῆς Μυτιλήνης, δίπλα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑπῆρχε τὸ Μοναστήρι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, ὅπου
εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ ὡς Ἡγούµενος µαζὶ
µὲ τὸν ὑποτακτικό του, τὸν
Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ Προεστὸς
Βασίλειος, ὁ πατέρας τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, (µαζὶ µὲ τὸ δάσκαλο τοῦ χωριοῦ Θεόδωρο)
ἦταν ἐκεῖνος ποὺ εἶχε ὁδηγήσει τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν
Ἅγιο Νικόλαο, ἀφότου ἔφυγαν
πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Θράκη, µετὰ τὴν
ἅλωση τῆς Κωσταντινουπόλεως, νὰ
ἐγκαταβιώσουν στὸ Μοναστήρι τῆς
Θερµῆς τῶν Καρυῶν τῆς Λέσβου καὶ
ἔγινε σταδιακὰ θερµὸς φίλος τοῦ
Ἡγουµένου Ραφαὴλ καὶ τοῦ ∆ιακόνου Νικολάου.
Ποιὰ ἦταν ἡ προσωπικότητα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ γυναίκα
τοῦ Προεστοῦ Βασιλείου Μελποµένη, σὲ ὄνειρα στὰ ὁποῖα ἐµφανίστηκε διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ἡγούµενος (ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ δηλαδή), ὁ

Νικόλαος καὶ ἡ Εἰρήνη ἦταν ἅγιοι
ἀπὸ τότε ποὺ ζοῦσαν, ἦταν σφραγισµένοι ἀπὸ τὸν Κύριο… Καὶ ἡ Εἰρήνη µου, ὅσα καὶ νὰ τῆς κάναµε, ὅσα
καὶ νὰ τῆς λέγαµε, ἐγώ, µᾶς ἔλεγε,
ἔχω χαραγµένο τὸ δρόµο ποὺ µοῦ
ὑπέδειξε ὁ Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηριοῦ, θὰ ἀκολουθήσω τὸ δρόµο
τοῦ Χριστοῦ µας. Ὁ Ἅγιος ἔβρισκε
τὸν τρόπο πῶς νὰ φερθῆ καὶ νὰ διδάξει κάθε ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ
τὴ Ρηνούλα δὲν µπορούσαµε νὰ τὴν
πάρουµε ἀπὸ κοντά του. Ἤθελε συνέχεια νὰ βρίσκεται
στὸ Μοναστήρι» … «Αὐτὸ τὸ
κτῆµα ἦταν τὸ ἐξοχικό µας.
Ἀπὸ δῶ ἔφευγε ἡ Ρηνούλα
µου καὶ ἀνέβαινε στὸ Μοναστήρι.» … «Τὴν εἶχε βαπτίσει
ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ραφαὴλ καὶ
τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ
χαρίσει στὴ µικρὴ Εἰρήνη χαρίσµατα καὶ ἀρετές. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη ξεχώριζε
ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά».
Χαρακτηριστικό της
εὐγένειας καὶ τῆς λεπτότητος
τῆς ψυχῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
εἶναι καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἡ ἴδια ἡ
Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε σὲ ὄνειρο:
Ὅτι οἱ γονεῖς της φρόντιζαν τρία
ὀρφανὰ κοριτσάκια. Τὸ ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ τὴν ζήλευε κι ὅποτε ἔβρισκε
εὐκαιρία, τὴν κτυποῦσε καὶ τῆς ἔλεγε λόγια ποὺ τὴν πλήγωναν. Ἀλλὰ ἡ
µικρὴ Εἰρήνη τὴν λυπόταν καὶ δὲν
τὸ ἔλεγε στὸν πατέρα της καὶ στὴ
µητέρα της, γιὰ νὰ µὴν τὴν διώξουν
ἀπὸ τὸ σπίτι.
Ποιὸ ἦταν τὸ µαρτύριο τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης; Ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ
κατέκτησαν τὴ νῆσο Λέσβο, ἡ Ἁγία
Εἰρήνη ἦταν ἤδη 12 ἐτῶν. Καὶ ὅταν
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θίσει δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο, ὁ κυβερνήτης συµφώνησε νὰ
γίνει µία µεταβίβαση στὴν πρώτη
θέση». Πρὶν ὁ ὀργισµένος µουσουλµάνος προλάβει νὰ πεῖ κάτι, ἡ ἀεροσυνοδὸς ἔκανε νόηµα στὴν ἡλικιωµένη γυναίκα καὶ τῆς εἶπε: «Γι’ αὐτό, κυρία µου, ἂν ἔχετε τὴν εὐγενικὴ
καλωσύνη νὰ πάρετε τὰ προσωπικά
σας ἀντικείµενα καὶ νὰ µετακινηθεῖτε στὴν ἄνεση τῆς πρώτης θέσης, διότι ὁ κυβερνήτης µας δὲν θέλει νὰ κάθεστε δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο». Οἱ ἐπιβάτες στὰ καθίσµατα
γύρω ἄρχισαν νὰ χειροκροτοῦν, ἐνῶ
κάποιοι ἐπευφήµισαν. (Ἡ ἱστορία
εἶναι ἀληθινὴ κι’ ἔγινε στὴν Ἀµερική)

∆ὲν ἀπάτησες µιὰ κοπέλα; Ἔ, αὐτὴ
πῆγε καὶ σοῦ ἔκανε µάγια. Πήγαινε
νὰ ζητήσεις συγνώµη ἀπὸ τὴν κοπέλα, µετὰ νὰ ἐξοµολογηθεῖς, νὰ σοῦ
διαβάσουν καὶ ἐξορκισµούς, γιὰ νὰ
βρεῖς τὴν ὑγεία σου. Ἂν ἐσὺ δὲν καταλάβεις τὸ σφάλµα σου καὶ δὲν µετανοήσεις, ὅλοι οἱ πνευµατικοὶ τοῦ
κόσµου νὰ µαζευτοῦν καὶ νὰ εὐχηθοῦν, τὸ δαιµόνιο δὲν φεύγει.» Ὅταν ἔρχονται τέτοιοι ἄνθρωποι, µὲ
τέτοιον ἀέρα, τοὺς µιλάω ἀνοιχτά.
Θέλουν τράνταγµα, γιὰ νὰ συνέλθουν. Ἕνας ἄλλος µου εἶπε ὅτι ἡ
γυναίκα του ἔχει δαιµόνιο. Κάνει
φασαρίες συνεχῶς στὸ σπίτι. Σηκώνεται τὸ βράδυ, τοὺς ξυπνάει, τὰ κάνει ὅλα ἄνω – κάτω. «Ἐσὺ ἐξοµολογεῖσαι ;» τοῦ λέω. «Ὄχι», µοῦ λέει.
«Πρέπει νὰ ἔχετε δώσει δικαιώµατα
στὸν διάβολο», τοῦ λέω. «∆ὲν ἔγινε
αὐτὸ στὰ καλὰ καθούµενα». Τελικὰ
βρήκα µε ὅτι εἶχε πάει σὲ ἕναν Χότζα καὶ τοῦ ἔδωσε κάτι νὰ ραντίσει
στὸ σ πίτι γιὰ γούρι, γιὰ νὰ πάει
καλὰ ἡ δουλειά του καὶ οὔτε κὰν
ἔδινε σ’ αὐτὸ σηµασία. Ἁλώνιζε µετὰ ὁ διάβολος στὸ σπίτι του.
– Πῶς λύνονται τὰ µάγια, Γέροντα;
– Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐξοµολόγηση. Γι’ αὐτὸ πρέπει πρῶτα νὰ
βρεθεῖ ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπιασαν τὰ µάγια, νὰ καταλάβει ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλµα του, νὰ µετανοήσει καὶ νὰ ἐξοµολογηθεῖ.

ΠΟΤΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΙΑ
(Γέροντος Παϊσίου)
- Γέροντα πότε πιάνουν τὰ µάγια; - Γιὰ
νὰ πιάσουν τὰ µάγια,
πρέπει νὰ δώσει κανεὶς
δικαιώµατα στὸν διάβολο. Νὰ δώσει δηλαδὴ σοβαρὴ ἀφορµὴ καὶ νὰ µὴν τακτοποιηθεῖ µὲ τὴ µετάνοια καὶ τὴν
ἐξοµολόγηση. Σὲ ἕναν ποὺ ἐξοµολογεῖται, καὶ µὲ τὸ φτιάρι νὰ τοῦ ρίχνουν τὰ µάγια δὲν πιάνουν. Γιατί
ὅταν ἐξοµολογεῖται καὶ ἔχει καθαρὴ
καρδιά, δὲν µποροῦν οἱ µάγοι νὰ
συνεργασθοῦν µὲ τὸν διάβολο, γιὰ
νὰ τὸν βλάψουν. Μιὰ φορὰ ἦρθε
ἕνας µεσήλικας στὸ καλύβι µὲ ἕναν
ἀέρα… Ἀπὸ µακριὰ µόλις τὸν εἶδα
κατάλαβα ὅτι ἔχει δαιµονικὴ ἐπήρεια. «Ἦρθα νὰ µὲ βοηθήσεις», µοῦ
εἶπε. «Προσευχήσου γιὰ µένα, γιατί
ἕναν χρόνο τώρα ἔχω φοβεροὺς πονοκεφάλους καὶ οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν τίποτε». «Ἔχεις δαιµόνιο, τοῦ
λέω, γιατί ἔδωσες δικαιώµατα στὸν
διάβολο». «∆ὲν ἔκανα τίποτε», µοῦ
λέει. «∆ὲν ἔκανες τίποτε; Τοῦ λέω.

«ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ»
Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰµ ἐξαπέλυσεν ἀπὸ ἄµβωνος ὁ Σέβ. Σερρῶν
κ. Θεολόγος κατὰ τὴν 28ην Ἰουλίου.
Ὁ Σεβασµιώτατος ἀφοῦ ἐτόνισεν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πρωτίστως
καὶ κυρίως πνευµατικὸν νοσοκοµεῖον ἀνεφέρθη εἰς διάφορα σηµεῖα τῆς
Γῆς ὑπὸ τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν.
Ἀκολούθως ὑπεγράµµισεν: «Βλέπετε
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τὴ βαρβαρότητα τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν οἱ ὁποῖοι σκοτώνουν τοὺς
Χριστιανοὺς σὲ Νιγηρία, Πακιστᾶν,
Ἀφγανιστᾶν, Συρία, Αἴγυπτο, Λιβύη
καὶ ἄλλα µέρη, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ
ἀκραῖο καὶ φονταµενταλιστικὸ
Ἰσλάµ». «Μὴ κοιτᾶτε τὴν Εὐρώπη
ὅπου οἱ ἰσλαµιστὲς γιὰ νὰ πετύχουν
τὸ σκοπὸ τοὺς προβάλλουν ἕνα
πρόσωπο ἐκσυγχρονιστικό. Ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰµ εἶναι θρησκεία µὴ
ἀνεκτική. Γιὰ τὸν Ἰσλαµιστὴ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι νὰ παίρνει τὰ
κεφάλια τῶν ἀπίστων, ἐνῶ γιὰ τὸν
Χριστιανὸ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχωρητικότητα» συµπλήρωσε ὁ κ. Θεολόγος.

µπορεῖ νὰ καλεῖ στὸ τηλέφωνο:
22940-61151.
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
(αρ. φυλλ. 51)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΠΟΛΕΜΟΣ!
Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως
λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό
αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν
της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐκαταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία.
τοκτονεῖ. Τί ζητοῦν σήµερα ὅλοι
Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ
αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Ζητοῦν τὴν
χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε αὐἀπεµπόληση τῆς ἱστορίας της. Τὸν
ἀφελληνισµό της. Τὴν ἐγκατάλειψη
τοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόµη ἀπὸ τὸν Β΄
τῆς πίστεώς της, τῆς Ὀρθοδοξίας.
Παγκόσµιο πόλεµο. Νὰ ρωτήσουµε
Ζητοῦν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους της, τῶν
ἂν µποροῦµε αὐτοὺς ποὺ ἐσφάγηπαραδόσεών της. Μὲ διάφορα νοµοσαν, ποὺ κάηκαν, ποὺ κρεµάστηκαν, ποὺ τουφεκίστηκαν, ποὺ πνίθετήµατα ντροπῆς ἐκτρέπουν τοὺς
γηκαν, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα.
ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, τοὺς ὁδηΑὐτοὶ ὅµως δὲν
γοῦν στὴν ἀσωτία
µποροῦν νὰ µικαὶ καταστρέφουν
λήσουν. Αὐτοὶ
τὴν οἰκογένεια. Ἐἔφυγαν µὲ ἕνα
µεῖς τώρα τί πρέπει
παράπονο: Γιανὰ κάνουµε ; Νὰ
πάρουµε ὅπλα; Ὄτί; Τί ἔκανα; Ὁ
χι, τίποτε ἀπὸ αὐτελευταῖος πότά. Ἡ ἱστορία µας,
λεµος γιὰ τὴν
ἱστορία χιλιάδων
Ἑλλάδα ἄρχισε
ἐτῶν, µᾶς δείχνει
τὸ 1940 καὶ τετὸν τρόπο. Αἰῶνες
λείωσε τὸ 1949.
αἰώνων τώρα τὰ ὅὍταν τελείωσε
πλα µας εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὰ ἴδια
εἶχε χαθεῖ τὸ 12% τοῦ πληθυσµοῦ
της. Ὑπάρχουν ὅµως καὶ ἄλλα εἴδη
ὅπλα ποὺ κρατοῦσαν οἱ Μάρτυρες
πολέµου, πολέµου χωρὶς ἀντιπαράκαὶ συνέτριψαν τὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοταξη στρατῶν, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ
κρατορία. Ἄοπλοι! Μόνο µὲ τὴ δύοἰκονοµικοὶ πόλεµοι. Καὶ σὲ τέτοιο
ναµη τῆς πίστεως! Ἐµεῖς ποῦ θὰ
βροῦµε αὐτὰ τὰ ὅπλα; Ποῦ ἀλλοῦ
πόλεµο ἔχει ἐµπλακεῖ τοῦτα τὰ χρόπαρὰ σ’ Αὐτόν, τὸν Ἰσχυρὸ ποὺ σώνια ἡ πατρίδα µας. Ἡ χώρα ἐξωθήζει. Στὸν Κύριο τῶν δυνάµεων, τὸν
θηκε καὶ παρασύρθηκε σὲ ὑπέρογκο
δανεισµό. Τώρα οἱ δανειστὲς ἢ µᾶλΠαντοκράτορα καὶ τοὺς Ἅγίους
λον αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔσπρωξαν στοὺς
Του. Πίστη, λοιπόν, καὶ θερµὴ προδανειστὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν κρεµάσευχή. Καὶ ὁ Θεός εἶναι µεγάλος!!!
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Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ
Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ἤδη, ἡ µετώπη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἡ ἀγιογρ άφηση
τοῦ τέµπλου ἔχει ξεκινήσει. Ὅποιος
ἀδελφὸς ἔπιθυµεῖ να συµµετάσχει
στὴν ἀγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.µ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λε ιψ άν ου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

