ποῖο τοῦ ἀρνήθηκε μία ἀξιοπρεπῆ
σύνταξη καὶ ἀντὶ αὐτοῦ τοῦ χορηγήθηκε ἄδεια ἐπαιτείας στὸν ναὸ
τῆς Εὐαγγελίστριας κάθε Παρασκευή». Σήμερα, οἱ πολιτικοὶ τοῦ
Ἑλληνικοῦ κράτους συνεχίζουν τὴν
ἀγνωμοσύνη τους.

(Ἑλλάδα – Ἀλβανία 2014 – 2020)
γιὰ ἔργο ποὺ θὰ συμπεριλάβει ἀποκατάσταση καὶ ἐπαναχρήση τοῦ
κτίριου τῆς ὀθωμανικῆς βιβλιοθήκης
στὸ Κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Στόχος
θὰ εἶναι ἡ διαμόρφωση δυὸ μουσειακῶν διαδραστικῶν χώρων πολιτισμοῦ στὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ Τεπελένι ποὺ θὰ φιλοξενηθοῦν ἐκθέσεις
μὲ καινοτόμες πολυμεσικὲς ἐφαρμογὲς καὶ φυσικὰ ἀντικείμενα καὶ μόνο ἡ περιγραφὴ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου
ἀπὸ τοὺς … φωστῆρες, ἐνισχύει τὰ ἐπιχειρήματα καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν Ἑλληνικὸ χαρακτήρα τῆς Ἠπείρου. Ἡ ἔκθεση θὰ
ἑστιάζει στὴν ἱστορία καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ὁ συνολικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ ἔργου εἶναι 700.000 εὐρὼ ἐκ τῶν ὁποίων
400.000 θὰ διαχειριστεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πλευρὰ καὶ 300.000 ἡ ἀλβανικὴ
πλευρά. Οὔτε μνήμη, οὔτε τσίπα,
οὔτε φιλότιμο δὲν ἔχουν κάποιοι.
∆ὲν χρειάζονται περισσότερα σχόλια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνοι
μας βγάζουμε τὰ μάτια μας;

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς κτυπάει κόκ
κόκκινο
κινο καὶ στρέφεται συντονισμένα ἐναντίον τῆς Πατρίδας μας, προσπαθώντας ἀκόμα
καὶ νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἑλληνικὴ παρουσία σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Χειμάρρα καὶ νὰ δημιουργήσει ζήτημα
«ἀλβανικῆς μειονότητας» στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν ἁρμόδιοι στὴν χώρα μας ποὺ προτείνουν εὐρωπαϊκὰ
διασυνοριακὰ προγράμματα γιὰ τὴν
προβολὴ τῆς κοινῆς μας κληρονομιᾶς τοῦ … Ἀλῆ πασᾶ. Μὲ ἔγγραφό
της, καὶ μάλιστα «ἐξαιρετικὰ ἐπείγον», ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων τῶν
Ἰωαννίνων ὑπέβαλλε πρόταση στὸ
πλαίσιο τοῦ προγράμματος interreg

(αρ. φυλλ. 80)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
Εἴμεθα, πλέον, μέσα στὴν περίοδο
νανε τὴ νηστεία. Καλόγεροι, τὴν κάτῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουνανε τὴ νηστεία. Εἶναι μεγάλο πράγέννων. Οἱ μὲν θρησκευόμενοι ἀπογμα, ὁ ἄνθρωπος νὰ μάθει νὰ νητολμοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν, οἱ δὲ
στεύει. Εἶναι μεγάλο πράγμα ἡ ἐμὴ θρησκευόμενοι τὸ εἰρωνεύονται.
γκράτεια. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος
Εἶναι τὸ θέμα τῆς νηστείας. Σχεδὸν
λέγει «τὸ νὰ τρῶς, χωρὶς νὰ κάνεις
ὁ καθένας ἔχει μία γνώμη. Ὁ ἕνας
νηστεία καὶ ἐγκράτεια ποτέ σου, εἶλέει ὅτι δὲν εἶναι τίποτα τὸ φαγητό.
ναι γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ θηρία, ὄχι γιὰ
Ὁ ἄλλος λέει, ἐγὼ εἶμαι ἄρρωστος.
τὸν ἀνθρωπο». Ὁ ἄνθρωπος πρέπει
Ἄλλος λέει, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ φᾶνὰ κάνει διάκριση. Μπορεῖς νὰ τρῶς
νε, γιατί διαβάζουνε. Χίλιες δυὸ ἰδέμέρα νύκτα κρέας, δὲν σὲ συμφέρει
ες καὶ περιπτώσεις ὑπάρχουν, γύρω
γιατί θὰ πέσης κάτω ἀπὸ καρδιὰ ἢ
ἀπὸ τὸ θέμα τῆς
ἀπὸ ἄλλες ἀσθένηστείας. Ἡ νηνειες ἐὰν δὲν κάστεία, ἀγαπητοί
νεις τὴ διάκριση
μου, δὲν εἶναι ἐἡ ὁποία ἔχει τοφεύρημα ἀνθρώποθέτηση ὁ Θεὸς
πινο. Τὴν πρώτη
καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ
ἐντολὴ τῆς νηκαὶ γιὰ τὸ σῶμα
στείας, τὴν ἔδωτοῦ ἀνθρώπου.
σε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
Μὴ πλανώμεθα,
μέσα στὸν Παεἶναι κατωρθωτὴ
ράδεισο, στοὺς
ἡ νηστεία. Θὰ ἀδυὸ πρώτους ἀνθρώπους, «οὗ φάγεφαιρέσης τὸ κρέας. Καὶ θὰ σταθῆς
σθε» τοὺς εἶπε. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ
στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ διάστημα, θὰ
ἐξετάσει χρονολογικῶς τὴ νηστεία
ἀφαιρέσης τὸ ψάρι καὶ θὰ σταθῆς
θὰ τὴ βρεῖ σὲ πολλὰ μέρη τὴ νηστείστὸ γάλα, στὸ τυρί. Μετὰ ἀπὸ διάα. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40
στημα, θὰ ἀφαιρέσης τὸ γάλα καὶ
μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ Μωυσῆς ἐνήτὸ τυρὶ καὶ θὰ σταθῆς στὸ λάδι. Καὶ
στευσε 40 μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ
σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα θὰ μπορέΧριστὸς ἐνήστευσε 40 μέρες καὶ 40
σης νὰ νηστεύσης, ὅπως θέλει ὁ Κύνύχτες. Καὶ ἐν τούτοις, ὁ ἄνθρωπος
ριος. Μὴ πλανώμεθα, εἶναι κατωργιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἀδυναμίες
θωτὴ ἡ νηστεία. Προσευχήσου καὶ
τοῦ ἰσχυρίζεται: Παπάδες, τὴν κάπές, … (Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 μ.μ.

ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ
Ἀ νεξήγητα φαινόμενα διαπιστώνουν οἱ μελετητὲς μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο κατὰ τὶς ἐργασίες ποὺ
λαμβάνουν χώρα ἐκεῖ τὸ τελευταῖο
διάστημα… Ὡς γνωστόν, ἐπιστήμονες, ἀνάμεσά τους καὶ Ἕλληνες, ἀποκάλυψαν πρόσφατα τὴν ἐπιφάνεια ποὺ παραδοσιακὰ θεωρεῖται ὁ
τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χτισμένος στὴν Ἐκκλησία τοῦ Πανάγιου
Τάφου στὴν Παλιὰ Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ τάφος ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ
μάρμαρο τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1555
μ.Χ. καὶ πιθανότατα καὶ πολλοὺς
αἰῶνες νωρίτερα. Τὸ τελευταῖο διάστημα ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοὶ
βρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ ἀπροσδόκητη περίσταση: ἀνεξήγητες ἠλεκτρομαγνητικὲς παρεμβολὲς ποὺ
βγάζουν κυριολεκτικὰ νοκάουτ ὁρισμένες
συσκευὲς μέτρησης, σύμφωνα μὲ ἀναφορὲς σὲ ἱσπανικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ
τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἐπικαλεῖται στὸ
δημοσίευμά του τὸ ekklisiaonline
ἀπὸ τὸν τάφο ἀναδύεται ἄρωμα.
Σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ παράδοση τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
μετὰ τὴν σταύρωσή του ἀπὸ τοὺς
Ρωμαίους τοποθετήθηκε πάνω σὲ
μιὰ πλάκα, τὸ λεγόμενο «ταφικὸ
κρεβάτι», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπὸ ἀσβεστόλιθο δίπλα σὲ μία σπηλιά. Ἡ ταφικὴ πλάκα βρίσκεται στὸ κουβούκλιο, στὸ ὁποῖο εἰσέρχονται οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια γιὰ
νὰ προσκυνήσουν καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἐξέρχεται καὶ ὁ Πατριάρχης μὲ τὸ

Ἅγιο Φῶς (τὸ ὁποῖο κουβούκλιο ἀναστηλώθηκε τελευταῖα φορὰ στὸ
διάστημα 1808-1810, καθὼς εἶχε καταστραφεῖ σὲ πυρκαγιά). Ὑπὸ τὴν
καθοδήγηση τῆς καθηγήτριας Ἀντωνίας Μοροπούλου, μέλη μίας ὁμάδας ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ
Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο τῆς Ἀθήνας
πραγματοποιοῦν ἐργασίες ἀποκατάστασης τόσο στὸ κουβούκλιο ὅσο
καὶ τὸν ἐσωτερικὸ τάφο. «Ὁ τάφος
εἶναι ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς ἐλπίδας
κι’ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε
καὶ μπορέσαμε νὰ δουλέψουμε» τόνισε ἡ κ. Μοροπούλου. Ὁ δὲ ἀρχαιολόγος Fredrik Hiebert τοῦ National
Geographic, δήλωσε: «Τὸ πιὸ
ἐκπληκτικὸ
πράγμα γιὰ μένα ἦταν ὅταν
ἀφαιρέθηκε τὸ
πρῶτο στρῶμα
καὶ βρήκαμε ἕνα δεύτερο
κομμάτι ἀπὸ
μάρμαρο. Ἦταν γκρί, ὄχι κρέμ, ὅπως τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἀκριβῶς στὴ
μέση ἦταν χαραγμένος ὁμοιόμορφα
ἕνας σταυρός. ∆ὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι ἦταν ἐκεῖ». «Αὐτὸ ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀπόδειξη ὅτι τὸ σημεῖο ποὺ οἱ προσκυνητὲς λατρεύουν σήμερα εἶναι
πραγματικὰ ὁ ἴδιος τάφος ποὺ βρῆκε ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος τὸν 4ο αἰώνα. Εἶναι καταπληκτικὸ» πρόσθεσε ὁ F. Hiebert.
Στὴ θέα μάλιστα τοῦ βράχου πάνω
στὸν ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ F. Hiebert
συγκλονίστηκε, ὁμολογώντας ὅτι
«Ὅταν συνειδητοποίησα τί εἴχαμε
βρεῖ τὰ γόνατά μου ἔτρεμαν».
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ὁμοφυλόφιλων, ἔπαιξε σημαντικὸ
ρόλο στὸ πέρασμα τοῦ νομοσχεδίου
κάνοντας τὴν πολιτεία του μία ἀπὸ
τὶς πρῶτες ποὺ ἔδωσε πλήρη νομικὴ
ἀναγνώριση στὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυλόφιλων. Μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ
βραβείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ημήτριος ἔξηρε τὸν Cuomo, διακηρύσσοντας τὸν «ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!». Ἂν ὁ ∆ημήτριος ἦταν πραγματικὰ πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ, θὰ διακήρυττε τὸν Cuomo
«Ἀνάξιος»! Καὶ θὰ τὸν καλοῦσε σὲ
μετάνοια. «Είναι δουλοπρεπεῖς ἢ ἁπλὰ θαμπωμένοι ἀπὸ ἰσχυροὺς πολιτικούς; Εἶναι δύσκολο νὰ πεῖ κανείς, ἀλλὰ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι ἐξοργισμένοι ἀπὸ αὐτή τους τὴ δράση» λέει ὁ π.Jacobse
στὸ LifeSiteNews. Ο Jacobse κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι μὲ τὸ νὰ δίνεται στὸν Cuomo τὸ «ἀνθρωπιστικὸ βραβεῖο», μειώνεται ἡ ἐπιρροὴ
τῆς γνήσιας Ὀρθοδοξίας σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀμερικὴ (Πηγὴ Κόκκινος
Οὐρανός, 1-11-2016, εἰς τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο 10/11/16, σελὶς 8)

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΝ
ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ!

Μὲ τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωμάτων βράβευσε
τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἕναν ἀπὸ τοὺς
πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔκτρωσης, τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφιλοφίλων καὶ τῶν «τρανσέξουαλ
τουαλετών» στὰ σχολεῖα, τὸν κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew
Cuomo (Ἄντριου Κουόμο). Ἡ βράβευση ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
∆ημήτριο στὶς 15 Ὀκτωβρίου στὸ
New York Hilton παρουσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ν.∆. Κυριάκου Μητσοτάκη. Τὸ βραβεῖο ἀποτελεῖ ἀναγνώριση τοῦ Cuomo στὴν ὑποστήριξη τῆς προσπάθειας ἀνοικοδόμησης
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὶς τρομακτικὲς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Cuomo, ὅπως περιγράφεται ἀπὸ τὸν Bill Domohne τοῦ Καθολικοῦ Συνδέσμου, ἔχει «σφοδρὴ ἐπιθυμία γιὰ τὸ “δικαίωμα” στὴν ἔκτρωση». Εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπερασπίστηκε τὴ νομοθεσία ποὺ δίνει τὸ
“δικαίωμα” σὲ μία μητέρα νὰ κάνει
ἔκτρωση μέσω δηλητήριου ποὺ ἐγχέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ μωροῦ. Ο Cuomo εἶναι καὶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὑπερασπιστὲς τοῦ σοδομισμοῦ στὶς ΗΠΑ.
Πρὶν τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῶν
ΗΠΑ νομιμοποιήσει τὸν “γάμο” τῶν

ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥ
Εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. ∆ ὲν μποροῦμε νὰ πιστέψο υμε
τὴν κατάντια τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας. Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε ὁ ἥρωας τοῦ 1821, ὁ Τουρκοφάγος Νικηταρᾶς καταρρέει καθὼς ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία ἐπιδεικνύει προκλητικὴ ἀδιαφορία. Οἱ Ἕλληνες ὅμως
δὲν ξεχνοῦν καὶ μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία προχωροῦν στὴν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων ἀνέγερσής του ἐκ
βάθρων. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ βιογραφίες του «βίωσε τὴν ἀχαριστία
καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη τοῦ νεοσύστατου τότε ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ὁ-
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κάλυψε στὸν δημοσιογράφο Ἀντώνη Φουρλὴ ὅτι ὑπάρχει χάρις στοὺς
Ὀρθόδοξους μοναχοὺς ἑνὸς μοναστηριοῦ ποὺ ἔσωσαν τὸν πατέρα
του ἐπὶ Κατοχῆς! … Μεταφέρουμε ἐπὶ λέξει … ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ: «Ἐγὼ
προσωπικὰ ἔχω ἰδιαίτερους λόγους
νὰ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὴν Ἑλλάδα διότι ὁ πατέρας μου ἦταν αἰχμάλωτος πολέμου κατὰ τὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ἀξιωματικοὶ τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ καὶ ἕνα ἑλληνικὸ
μοναστήρι τὸν ἔκρυβε ἐπὶ ἕνα χρόνο
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τὸν κράτησε
ζωντανό. Οἱ Γερμανοὶ τὸν συνέλαβαν ἐκ νέου καὶ ἐλευθερώθηκε μετὰ
ἀπὸ πέντε χρόνια. Ὅταν ἐπέστρεψε
σπίτι δίδαξε στὰ παιδιά του ἑλληνικὰ τραγούδια καὶ μᾶς μιλοῦσε ἑλληνικά. Ἑπομένως, ὅλη μου ἡ οἰκογένεια παραμένει πάντα πολὺ εὐαίσθητη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς ἀναμνήσεις». Ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Σίμων Πέρες ἀποκάλυψε πὼς χρωστᾶ τὴν ὕπαρξή
του στὴν φιλανθρωπία ἑνὸς ὀρθόδοξου μοναστηριοῦ ἦταν τὸ 1998,
ὅταν ἐκμυστηρεύτηκε στὴν ἑβραϊκῆς
καταγωγῆς προϊσταμένη τῆς Ὑπηρεσίας ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ
ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Φωτεινὴ Τoμαή, ἡ ὁποία καὶ
κατέγραψε ὅλες τὶς λεπτομέρειες σὲ
ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία της. Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς: Τὸ 1942, ὁμάδα Βρετανῶν σαμποτὲρ στὴν ὁποία ἀνῆκε
καὶ ὁ πατέρας του Σιμὸν Πέρες ἔπεσε στὰ βουνὰ τῆς Ἀττικοβοιωτίας.
Ὁ πολωνοεβραῖος Γιτζὰκ Πέρσκι (ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ μπαμπὰς τοῦ Σιμὸν Πέρες) εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἀπὸ
τὸ 1932 στὴν ὑπὸ βρετανικὴ διοίκηση Παλαιστίνη καὶ στὸν πόλεμο κατετάγη ἐθελοντικὰ στὸ ἑβραϊκὸ τάγμα τοῦ βρετανικοῦ Στρατοῦ. Πέφτοντας στὸν Κιθαιρώνα ἢ κάπου

μεταξὺ Παρνασσοὺ καὶ Ἑλικώνα, ἔχασε τοὺς συντρόφους του καὶ συνελήφθη σχεδὸν ἀμέσως ἀπὸ τοὺς
Γερμανούς. «Γρήγορα, ὡστόσο, κατόρθωσε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴ φυλακὴ καὶ πέρασε ἀρκετοὺς μἦνες
περιπλανώμενος σὲ δασώδεις περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, τρώγοντας χόρτα».
Εἶχε ἀφηγηθεῖ ὁ Σιμὸν Πέρες καὶ ἀναφέρει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου
της ἡ Φωτεινὴ Τομαή: Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς
περιπλανήσεις του συνάντησε καλογήρους ποὺ ἀναζητοῦσαν κι’ αὐτοὶ
στὸ δάσος τροφή. Οἱ Ὀρθόδοξοι
μοναχοὶ τὸν ἔκρυψαν καὶ τὸν περιέθαλψαν γιὰ ἕνα περίπου χρόνο στὴ
μονή τους. Ἡ ἐξιστόρηση δὲν ἀναφέρει ποιὸ ἦταν τὸ μοναστήρι, ὡστόσο ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ἀργότερα ἡ προϊσταμένη τοῦ ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ Ἀρχείου Φωτεινούλα Τομαῆ συμπέρανε βασίμως ὅτι πιθανότατα εἶναι τὸ Μοναστήρι
τῆς Χασιᾶς κοντὰ στὴν Πάρνηθα,
ποὺ τότε ἦταν ἀντρικό. «Από τὸ κελὶ ὅπου τὸν ἔκρυβαν ἔβλεπε στὴν Ἀκρόπολη» - τότε ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς
ἦταν καθαρὸς καὶ μποροῦσε κανεὶς
νὰ διακρίνει στὸν ὁρίζοντα τὸν Ἱερὸ Βράχο (Στόχος, 29-9-2016, σελ.9)
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Θεέ μου, ἐφ’ ὅσον μοῦ ἔχεις τὴν ὑγεία μου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν
Τετάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε, καὶ τὴν
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες καὶ
ὅλη τὴν Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποία
καὶ Σὺ ἐνήστευσες. Θὰ ζητήσεις ἀπὸ
τὸ Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ βοηθήση
καὶ θὰ μπορέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ζωῆς σου.
Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀγωνιστοῦμε πάνω στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς νηστείας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν προσευχὴ θὰ τὸ κατορθώσουμε.
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σου. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νικήσω.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΩ ΑΝΘΡΩΠΕ;
Τοῦ Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΑΤΑ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - Ἡ 16χρονη δασκάλα τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω, ἄνθρωπον; Ὅταν ὁρμᾶς καὶ χοροπηδᾶς ὡσὰν
ταῦρος, κλωτσᾶς ὡσὰν γαϊδούρι,
χλιμιντρίζεις ὡσὰν ἄλογο, ὅταν βλέπης γυναίκα, τρώγεις ὡσὰν ἀρκούδα, παχαίνεις ὅπως τὸ μουλάρι, μνησικακῆς ὅπως ἡ καμήλα, ἁρπάζης
ὡσὰν λύκος, ὀργίζεσαι ὡσὰν φίδι,
δαγκώνης ὅπως ὁ σκορπιός, φέρεσαι ὕπουλα ὡσὰν ἀλεπού, χύνης δηλητήριο ὅπως ἡ κόμπρα καὶ ἡ ὀχιά,
πολεμᾶς τὰ ἀδέλφια σου, ὅπως ὁ διάβολος. Πῶς ἠμπορῶ, λοιπόν, νὰ σὲ
ὀνομάσω ἄνθρωπον, ὅταν δὲν βλέπω εἰς σένα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
ἀνθρώπινης φύσης; (Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 49, σελὶς 11)

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ; Στὶς 13-11-1901, ἡ Φωτεινὴ Ἀλατά-Παπαδημητρίου διορίστηκε μέσω τοῦ Μητροπολίτη Μελενίκου, σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν,
στὴ θέση τῆς δασκάλας τοῦ χωριοῦ.
Οἱ κάτοικοι τὴ δέχθηκαν μὲ ἐνθουσιασμό, καθὼς ἕνα μικρὸ κοριτσάκι
δέχθηκε νὰ διδάξει τὰ παιδιά τους
καὶ τοὺς ἴδιους Ἑλληνικά. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ἂν καὶ εἶχαν ἔντονα
ριζωμένα μέσα τους Ἑλληνικὰ πιστεύω μιλοῦσαν μία σλαβόφωνη διάλεκτο ποὺ εἶχε ὡς βάση τὴ Βουλγαρικὴ γλώσσα. Πρώτη κίνηση τῆς
μικρῆς Φωτεινῆς ἦταν νὰ κάνει τὸ
χωριὸ καθαρὰ ἑλληνόφωνο. Ἔτσι
τὸ πρωὶ δίδασκε στὰ παιδιὰ καὶ τὸ
ἀπόγευμα στοὺς γονεῖς τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα. Τὸ
ἔργο της δὲν τὸ περιόρισε στὴ γλώσσα, ἀλλὰ παράλληλα δίδαξε μὲ πολὺ μεράκι τὰ Ἑλληνικὰ δημοτικὰ
τραγούδια, χορούς, βοηθοῦσε στὴν
κατανόηση τοῦ Κυριακάτικου Εὐαγγελίου, ἐνῶ φρόντιζε οἱ γυναῖκες
νὰ ἐμπλουτίζουν τὰ ἐργόχειρά τους

ΣΙΓΗ
Ὁ ρήτορας Ἱπποκράτης ζήτησε ἀπὸ
τὸν Κάρφωνα, ποὺ ἦταν πολύλογος
καὶ ἤθελε νὰ σπουδάση κοντά του
διπλὸ μισθό. Κι’ ὅταν ἐκεῖνος τὸν
ρώτησε, γιατί θέλει διπλὸ μισθό, ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: Ἕνα μισθό,
γιὰ νὰ μάθης νὰ μιλᾶς καὶ ἕνα γιὰ
νὰ μάθης νὰ σιωπᾶς. Εἶναι μεγάλο
πράγμα νὰ ἐπιβάλλουμε σιγὴ στὸν
ἑαυτό μας.
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Πηγαίνοντας ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀπὸ τὴν ὄαση στὸ κελλί του, τὸν συνάντησε ὁ διάβολος στὸ δρόμο καὶ
τοῦ λέει: Πολλὴ δύναμη ἀντιμετωπίζω σὲ σένα, Μακάριε, καὶ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νικήσω. Ὅ,τι κάνεις, κάνω
κι’ ἐγώ. Ἐσὺ νηστεύεις, κι’ ἐγὼ δὲν
τρώω. Ἐσὺ ἀγρυπνεῖς, καὶ ἐγὼ δὲν
κοιμᾶμαι καθόλου. Ἕνα μόνο ὑπάρχει στὸ ὁποῖο μὲ νικᾶς. Τοῦ λέει
ὁ ἀββᾶς Μακάριος: Ποιὸ εἶναι αὐτό;
Κι’ αὐτὸς ἀπάντησε: Ἡ ταπείνωσή
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μὲ Ἑλληνικὲς παραστάσεις. Ἔμεινε
στὸ χωριὸ ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια,
σὲ ἀντίθεση μὲ κάθε συνάδελφό της
ποὺ ἐγκατέλειπε τὴ θέση του μετὰ
ἀπὸ ἕνα χρόνο διδασκαλίας. Ἀπὸ
τὸ 1901 μέχρι 1911 ἐργάστηκε σκληρὰ γιὰ τοὺς Σταρτσοβῆτες καὶ αὐτοὶ
μὲ τὴν σειρά τους τὴν ἀγάπησαν.
Γιὰ τὴν πλούσια ἐθνικοπατριωτική
της δράση ἡ δασκάλα ἔγινε στόχος
καὶ κυνηγήθηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ
τοὺς κομιτατζῆδες. Τὸ 1911 ἔφυγε
ἀπὸ τὸ Στάρτσοβο καθὼς παντρεύτηκε τὸν Ἀθανάσιο Παπαδημητρίου
καὶ μαζὶ ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ
Φωτεινὴ Ἀλατὰ τιμήθηκε ἀπὸ τὴν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν προσφορά της στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Τὸ
ἡρωικὸ Στάρτσοβο ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ
Ἑλληνικὰ κέντρα τῆς ἄνω κοιλάδας
τοῦ Στρυμόνα (σημερινὴ Ν.∆. Βουλγαρία) στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγούμενου αἰώνα καὶ πρὶν τὴν χάραξη τῶν
σημερινῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων! Ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν, γιὰ τὸν
Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς περιοχῆς ἀποτελεῖ τὸ Βουλγαρικὸ σχίσμα
(1870). Βούλγαροι κομιτατζῆδες,
πραγματοποιοῦσαν τακτικὲς ἑφόδους στὰ Ἑλληνικὰ χωριά, προκειμένου νὰ τὰ ἐκβουλγαρίσουν, μὲ βίαιο τρόπο. Τὸ χωριὸ Στάρτσοβο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα χωριὰ τοῦ μακεδονικοῦ βορρᾶ ἀντιστάθηκε μὲ
νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ νὰ διατηρήσει ἀνέπαφο τὸν Ἑλληνικό του χαρακτήρα. Τὴ στάση αὐτὴ πλήρωσε
μὲ δολοφονίες χωρικῶν ἀπὸ τὰ κομιτατζίδικα στίφη. Τὸν Ἰούλιο τοῦ
1913 τὸ χωριὸ ἀπελευθερώθηκε κι’
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μπῆκε νικητής. Ἡ συνέχεια ὅμως τραγική. Μετὰ τὴν παραχώρηση τῆς περιοχῆς
στὴ Βουλγαρία μὲ τὴν ὑπογραφὴ
τῆς «Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου», τὸν Αὔγουστο 1913 οἱ Σταρ-

τσοβίτες ἐγκατέλειψαν τὸ μικρὸ χωριό τους καὶ κατηφόρισαν στὴν βόρεια Ἑλλάδα στὸ Νέο Πετρίτσι. Μὲ
αὐτὴ τὴν ἐλάχιστη ἀναφορὰ στὸ ἔργο τῆς Φωτεινῆς Ἀλατά-Παπαδημητρίου καὶ στοὺς Ἕλληνες τοῦ Σταρτσοβίτη ἀς τιμήσουμε τὴ μνήμη τους.
Σχόλιο: Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἥρωες, ποὺ
πρέπει νὰ γνωρίζουμε γι’ αὐτοὺς
καὶ νὰ μιμούμεθα. Ἐλπίζουμε ὅμως
στὴν ἐποχή μας νὰ μὴν ἀναβιώσουν
οἱ ἐθνοτικὲς διαφορὲς στὰ Βαλκάνια. Πρέπει πάντως νὰ ποῦμε πὼς ἡ
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ποὺ στὶς
μέρες μας εἶναι πλέον αὐτοκέφαλο
Πατριαρχεῖο ἔχει ἄψογη στάση στὰ
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ στὰ
ζητήματα Πίστεως, κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν παρατηρεῖται πλέον στὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε.
ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ
ΤΟΥ … ΤΟΥΡΚΟΥ (!!!) “ARISTO” –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Μὲ πανηγυρικὸ τρόπο οἱ Τοῦρκοι
ἀνέφεραν ὅτι ἔγινε ἡ ἀναστήλωση
τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ
τὴν ἀρχαία πόλη Assos, κοντὰ στὰ
∆αρδανέλια, ὁ ὁποῖος φυσικά, ὅπως
καὶ ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἦταν… τουρκικῆς καταγωγῆς!! Ὅπως
γράφει ὁ τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης, τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸ
2009 βρίσκεται σὲ ἀποθηκευτικὸ
χῶρο ἀνακαινίστηκε καὶ τελικὰ ἐκτέθηκε σὰν τὸ σύμβολο τῆς ἀρχαί-
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ας πόλης τῆς Ἄσσος. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς θεωρίες τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ
Ἀριστοτέλης ἦταν … τουρκικῆς καταγωγῆς (nikosxeiladakis.gr). Γιατί
δὲν ἔχει ἀπαντήσει τὸ Ὑπουργεῖο
Πολιτισμοῦ γιὰ τὰ ψεύδη τῶν Τούρκων; Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, ἡ Ἀκαδημία, οἱ φιλοσοφικὲς
σχολές, τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν
ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ. Ὅταν ἕνα δημοσίευμα δὲν διαψεύδεται ἡ ἀπάντηση
τῆς σιωπῆς εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ
γράφουν εἶναι ἀλήθεια. ΝΤΡΟΠΗ
ΣΑΣ. Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ὁ
Ἀριστοτέλης ἐγεννήθη εἰς τὰ Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς. Νεαρὸς ἦλθεν
εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγένετο μαθητὴς
τοῦ Πλάτωνος, πλησίον τοῦ ὁποίου
ἐσπούδασεν ἐπὶ εἴκοσιν περίπου ἔτη. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτωνος μετέβη εἰς τὸν Ἄσσον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ εἰς τὴν Μυτιλήνην,
ὅπου ἐδίδαξεν μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν. Κατόπιν, ὁ Φίλιππος τὸν προσέλαβεν, διὰ νὰ παιδαγωγήση τὸν Ἀλέξανδρον. Καὶ οὕτω συνεδυάσθη ὁ
ἡρωισμὸς μὲ τὴν φιλοσοφίαν. Ἐκ
τοῦ συνδυασμοῦ δὲ αὐτοῦ ὠφεληθῆ
τὰ μέγιστα ἡ Ἑλλάς, καθόσον ὁ Ἀριστοτέλης πλὴν τῆς μορφώσεως ἐνεφύσησεν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον τὴν
ἰδέαν τοῦ παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ
Κράτους. Κατόπιν, ἦλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅπου ἐγκατέστησεν εἰς τὸ
Λύκειον ἴδιαν φιλοσοφικὴν σχολήν,
τὴν ὀνομασθεῖσαν Περιπατητικὴν
(ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι στὸ Βοτανικό, ἐκεῖ ποὺ θέλουν οἱ ἀπάτριδες
νὰ κτίσουν τὸ τζαμί, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν ὄ,τι ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ὑπάρχει). Τελικῶς, καταδιωκόμενος ἀπὸ
τὰς Ἀθήνας κατέφυγεν εἰς Χαλκίδα,
ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ ἀσθένεια
τοῦ στομάχου, ἡ ὁποία χρόνια πρὶν
τὸν ἐβασάνιζε (384 – 322 π.Χ.).

Σχόλιο: Οἱ Τοῦρκοι εἶναι μία οἰκογένεια δεκάδων νομαδικῶν φυλῶν
μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μογγολία καὶ
τὴ ΝΑ Σιβηρία, τὰ ὁποία μετανάστευαν κατὰ κύμματα καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τοῦ μεσαίωνα, κυρίως ὅμως μεταξὺ 6ου καὶ 11ου αἰώνα μετὰ
Χριστόν. ∆ὲν ἔχουν καμμία σχέση
μὲ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὴν προχριστιανικὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ ξέρουμε καὶ
κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα…
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
«ΚΑΠΟΤΕ, ∆ΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α,
ΕΙΧΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΣΗΜΕΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α,
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.»

Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στοὺς ἀγνώστους ἀγωνιστὲς καὶ
τοὺς ἡρωικοὺς μάρτυρες τοῦ ΕΠΟΥΣ τοῦ 1940 πραγματοποιήθηκε
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Εὐαγγελίστριας Πειραιῶς. Ὁμίλησε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος ∆ιευθυντὴς τοῦ Ρ/Σ
Βοιωτικῆ Ἐκκλησία.
ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ
ΕΥΓΝΩΜΩΝ …

Ὁ ἀποθανῶν (σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν)
πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν
Πέρες, κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα (Αὔγουστος
2012) εἶχε δώσει συνέντευξη στὸ
“Mega”. Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ἀπο-
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μὲ Ἑλληνικὲς παραστάσεις. Ἔμεινε
στὸ χωριὸ ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια,
σὲ ἀντίθεση μὲ κάθε συνάδελφό της
ποὺ ἐγκατέλειπε τὴ θέση του μετὰ
ἀπὸ ἕνα χρόνο διδασκαλίας. Ἀπὸ
τὸ 1901 μέχρι 1911 ἐργάστηκε σκληρὰ γιὰ τοὺς Σταρτσοβῆτες καὶ αὐτοὶ
μὲ τὴν σειρά τους τὴν ἀγάπησαν.
Γιὰ τὴν πλούσια ἐθνικοπατριωτική
της δράση ἡ δασκάλα ἔγινε στόχος
καὶ κυνηγήθηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ
τοὺς κομιτατζῆδες. Τὸ 1911 ἔφυγε
ἀπὸ τὸ Στάρτσοβο καθὼς παντρεύτηκε τὸν Ἀθανάσιο Παπαδημητρίου
καὶ μαζὶ ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ
Φωτεινὴ Ἀλατὰ τιμήθηκε ἀπὸ τὴν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν προσφορά της στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Τὸ
ἡρωικὸ Στάρτσοβο ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ
Ἑλληνικὰ κέντρα τῆς ἄνω κοιλάδας
τοῦ Στρυμόνα (σημερινὴ Ν.∆. Βουλγαρία) στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγούμενου αἰώνα καὶ πρὶν τὴν χάραξη τῶν
σημερινῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων! Ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν, γιὰ τὸν
Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς περιοχῆς ἀποτελεῖ τὸ Βουλγαρικὸ σχίσμα
(1870). Βούλγαροι κομιτατζῆδες,
πραγματοποιοῦσαν τακτικὲς ἑφόδους στὰ Ἑλληνικὰ χωριά, προκειμένου νὰ τὰ ἐκβουλγαρίσουν, μὲ βίαιο τρόπο. Τὸ χωριὸ Στάρτσοβο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα χωριὰ τοῦ μακεδονικοῦ βορρᾶ ἀντιστάθηκε μὲ
νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ νὰ διατηρήσει ἀνέπαφο τὸν Ἑλληνικό του χαρακτήρα. Τὴ στάση αὐτὴ πλήρωσε
μὲ δολοφονίες χωρικῶν ἀπὸ τὰ κομιτατζίδικα στίφη. Τὸν Ἰούλιο τοῦ
1913 τὸ χωριὸ ἀπελευθερώθηκε κι’
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μπῆκε νικητής. Ἡ συνέχεια ὅμως τραγική. Μετὰ τὴν παραχώρηση τῆς περιοχῆς
στὴ Βουλγαρία μὲ τὴν ὑπογραφὴ
τῆς «Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου», τὸν Αὔγουστο 1913 οἱ Σταρ-

τσοβίτες ἐγκατέλειψαν τὸ μικρὸ χωριό τους καὶ κατηφόρισαν στὴν βόρεια Ἑλλάδα στὸ Νέο Πετρίτσι. Μὲ
αὐτὴ τὴν ἐλάχιστη ἀναφορὰ στὸ ἔργο τῆς Φωτεινῆς Ἀλατά-Παπαδημητρίου καὶ στοὺς Ἕλληνες τοῦ Σταρτσοβίτη ἀς τιμήσουμε τὴ μνήμη τους.
Σχόλιο: Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἥρωες, ποὺ
πρέπει νὰ γνωρίζουμε γι’ αὐτοὺς
καὶ νὰ μιμούμεθα. Ἐλπίζουμε ὅμως
στὴν ἐποχή μας νὰ μὴν ἀναβιώσουν
οἱ ἐθνοτικὲς διαφορὲς στὰ Βαλκάνια. Πρέπει πάντως νὰ ποῦμε πὼς ἡ
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ποὺ στὶς
μέρες μας εἶναι πλέον αὐτοκέφαλο
Πατριαρχεῖο ἔχει ἄψογη στάση στὰ
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ στὰ
ζητήματα Πίστεως, κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν παρατηρεῖται πλέον στὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε.
ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ
ΤΟΥ … ΤΟΥΡΚΟΥ (!!!) “ARISTO” –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Μὲ πανηγυρικὸ τρόπο οἱ Τοῦρκοι
ἀνέφεραν ὅτι ἔγινε ἡ ἀναστήλωση
τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ
τὴν ἀρχαία πόλη Assos, κοντὰ στὰ
∆αρδανέλια, ὁ ὁποῖος φυσικά, ὅπως
καὶ ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἦταν… τουρκικῆς καταγωγῆς!! Ὅπως
γράφει ὁ τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης, τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸ
2009 βρίσκεται σὲ ἀποθηκευτικὸ
χῶρο ἀνακαινίστηκε καὶ τελικὰ ἐκτέθηκε σὰν τὸ σύμβολο τῆς ἀρχαί-
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ας πόλης τῆς Ἄσσος. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς θεωρίες τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ
Ἀριστοτέλης ἦταν … τουρκικῆς καταγωγῆς (nikosxeiladakis.gr). Γιατί
δὲν ἔχει ἀπαντήσει τὸ Ὑπουργεῖο
Πολιτισμοῦ γιὰ τὰ ψεύδη τῶν Τούρκων; Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, ἡ Ἀκαδημία, οἱ φιλοσοφικὲς
σχολές, τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν
ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ. Ὅταν ἕνα δημοσίευμα δὲν διαψεύδεται ἡ ἀπάντηση
τῆς σιωπῆς εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ
γράφουν εἶναι ἀλήθεια. ΝΤΡΟΠΗ
ΣΑΣ. Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ὁ
Ἀριστοτέλης ἐγεννήθη εἰς τὰ Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς. Νεαρὸς ἦλθεν
εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγένετο μαθητὴς
τοῦ Πλάτωνος, πλησίον τοῦ ὁποίου
ἐσπούδασεν ἐπὶ εἴκοσιν περίπου ἔτη. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτωνος μετέβη εἰς τὸν Ἄσσον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ εἰς τὴν Μυτιλήνην,
ὅπου ἐδίδαξεν μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν. Κατόπιν, ὁ Φίλιππος τὸν προσέλαβεν, διὰ νὰ παιδαγωγήση τὸν Ἀλέξανδρον. Καὶ οὕτω συνεδυάσθη ὁ
ἡρωισμὸς μὲ τὴν φιλοσοφίαν. Ἐκ
τοῦ συνδυασμοῦ δὲ αὐτοῦ ὠφεληθῆ
τὰ μέγιστα ἡ Ἑλλάς, καθόσον ὁ Ἀριστοτέλης πλὴν τῆς μορφώσεως ἐνεφύσησεν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον τὴν
ἰδέαν τοῦ παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ
Κράτους. Κατόπιν, ἦλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅπου ἐγκατέστησεν εἰς τὸ
Λύκειον ἴδιαν φιλοσοφικὴν σχολήν,
τὴν ὀνομασθεῖσαν Περιπατητικὴν
(ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι στὸ Βοτανικό, ἐκεῖ ποὺ θέλουν οἱ ἀπάτριδες
νὰ κτίσουν τὸ τζαμί, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν ὄ,τι ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ὑπάρχει). Τελικῶς, καταδιωκόμενος ἀπὸ
τὰς Ἀθήνας κατέφυγεν εἰς Χαλκίδα,
ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ ἀσθένεια
τοῦ στομάχου, ἡ ὁποία χρόνια πρὶν
τὸν ἐβασάνιζε (384 – 322 π.Χ.).

Σχόλιο: Οἱ Τοῦρκοι εἶναι μία οἰκογένεια δεκάδων νομαδικῶν φυλῶν
μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μογγολία καὶ
τὴ ΝΑ Σιβηρία, τὰ ὁποία μετανάστευαν κατὰ κύμματα καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τοῦ μεσαίωνα, κυρίως ὅμως μεταξὺ 6ου καὶ 11ου αἰώνα μετὰ
Χριστόν. ∆ὲν ἔχουν καμμία σχέση
μὲ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὴν προχριστιανικὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ ξέρουμε καὶ
κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα…
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
«ΚΑΠΟΤΕ, ∆ΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α,
ΕΙΧΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΣΗΜΕΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α,
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.»

Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στοὺς ἀγνώστους ἀγωνιστὲς καὶ
τοὺς ἡρωικοὺς μάρτυρες τοῦ ΕΠΟΥΣ τοῦ 1940 πραγματοποιήθηκε
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Εὐαγγελίστριας Πειραιῶς. Ὁμίλησε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος ∆ιευθυντὴς τοῦ Ρ/Σ
Βοιωτικῆ Ἐκκλησία.
ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ
ΕΥΓΝΩΜΩΝ …

Ὁ ἀποθανῶν (σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν)
πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν
Πέρες, κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα (Αὔγουστος
2012) εἶχε δώσει συνέντευξη στὸ
“Mega”. Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ἀπο-
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κάλυψε στὸν δημοσιογράφο Ἀντώνη Φουρλὴ ὅτι ὑπάρχει χάρις στοὺς
Ὀρθόδοξους μοναχοὺς ἑνὸς μοναστηριοῦ ποὺ ἔσωσαν τὸν πατέρα
του ἐπὶ Κατοχῆς! … Μεταφέρουμε ἐπὶ λέξει … ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ: «Ἐγὼ
προσωπικὰ ἔχω ἰδιαίτερους λόγους
νὰ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὴν Ἑλλάδα διότι ὁ πατέρας μου ἦταν αἰχμάλωτος πολέμου κατὰ τὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ἀξιωματικοὶ τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ καὶ ἕνα ἑλληνικὸ
μοναστήρι τὸν ἔκρυβε ἐπὶ ἕνα χρόνο
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τὸν κράτησε
ζωντανό. Οἱ Γερμανοὶ τὸν συνέλαβαν ἐκ νέου καὶ ἐλευθερώθηκε μετὰ
ἀπὸ πέντε χρόνια. Ὅταν ἐπέστρεψε
σπίτι δίδαξε στὰ παιδιά του ἑλληνικὰ τραγούδια καὶ μᾶς μιλοῦσε ἑλληνικά. Ἑπομένως, ὅλη μου ἡ οἰκογένεια παραμένει πάντα πολὺ εὐαίσθητη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς ἀναμνήσεις». Ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Σίμων Πέρες ἀποκάλυψε πὼς χρωστᾶ τὴν ὕπαρξή
του στὴν φιλανθρωπία ἑνὸς ὀρθόδοξου μοναστηριοῦ ἦταν τὸ 1998,
ὅταν ἐκμυστηρεύτηκε στὴν ἑβραϊκῆς
καταγωγῆς προϊσταμένη τῆς Ὑπηρεσίας ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ
ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Φωτεινὴ Τoμαή, ἡ ὁποία καὶ
κατέγραψε ὅλες τὶς λεπτομέρειες σὲ
ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία της. Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς: Τὸ 1942, ὁμάδα Βρετανῶν σαμποτὲρ στὴν ὁποία ἀνῆκε
καὶ ὁ πατέρας του Σιμὸν Πέρες ἔπεσε στὰ βουνὰ τῆς Ἀττικοβοιωτίας.
Ὁ πολωνοεβραῖος Γιτζὰκ Πέρσκι (ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ μπαμπὰς τοῦ Σιμὸν Πέρες) εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἀπὸ
τὸ 1932 στὴν ὑπὸ βρετανικὴ διοίκηση Παλαιστίνη καὶ στὸν πόλεμο κατετάγη ἐθελοντικὰ στὸ ἑβραϊκὸ τάγμα τοῦ βρετανικοῦ Στρατοῦ. Πέφτοντας στὸν Κιθαιρώνα ἢ κάπου

μεταξὺ Παρνασσοὺ καὶ Ἑλικώνα, ἔχασε τοὺς συντρόφους του καὶ συνελήφθη σχεδὸν ἀμέσως ἀπὸ τοὺς
Γερμανούς. «Γρήγορα, ὡστόσο, κατόρθωσε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴ φυλακὴ καὶ πέρασε ἀρκετοὺς μἦνες
περιπλανώμενος σὲ δασώδεις περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, τρώγοντας χόρτα».
Εἶχε ἀφηγηθεῖ ὁ Σιμὸν Πέρες καὶ ἀναφέρει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου
της ἡ Φωτεινὴ Τομαή: Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς
περιπλανήσεις του συνάντησε καλογήρους ποὺ ἀναζητοῦσαν κι’ αὐτοὶ
στὸ δάσος τροφή. Οἱ Ὀρθόδοξοι
μοναχοὶ τὸν ἔκρυψαν καὶ τὸν περιέθαλψαν γιὰ ἕνα περίπου χρόνο στὴ
μονή τους. Ἡ ἐξιστόρηση δὲν ἀναφέρει ποιὸ ἦταν τὸ μοναστήρι, ὡστόσο ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ἀργότερα ἡ προϊσταμένη τοῦ ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ Ἀρχείου Φωτεινούλα Τομαῆ συμπέρανε βασίμως ὅτι πιθανότατα εἶναι τὸ Μοναστήρι
τῆς Χασιᾶς κοντὰ στὴν Πάρνηθα,
ποὺ τότε ἦταν ἀντρικό. «Από τὸ κελὶ ὅπου τὸν ἔκρυβαν ἔβλεπε στὴν Ἀκρόπολη» - τότε ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς
ἦταν καθαρὸς καὶ μποροῦσε κανεὶς
νὰ διακρίνει στὸν ὁρίζοντα τὸν Ἱερὸ Βράχο (Στόχος, 29-9-2016, σελ.9)
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Θεέ μου, ἐφ’ ὅσον μοῦ ἔχεις τὴν ὑγεία μου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν
Τετάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε, καὶ τὴν
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες καὶ
ὅλη τὴν Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποία
καὶ Σὺ ἐνήστευσες. Θὰ ζητήσεις ἀπὸ
τὸ Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ βοηθήση
καὶ θὰ μπορέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ζωῆς σου.
Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀγωνιστοῦμε πάνω στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς νηστείας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν προσευχὴ θὰ τὸ κατορθώσουμε.
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σου. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νικήσω.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΩ ΑΝΘΡΩΠΕ;
Τοῦ Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΑΤΑ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - Ἡ 16χρονη δασκάλα τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω, ἄνθρωπον; Ὅταν ὁρμᾶς καὶ χοροπηδᾶς ὡσὰν
ταῦρος, κλωτσᾶς ὡσὰν γαϊδούρι,
χλιμιντρίζεις ὡσὰν ἄλογο, ὅταν βλέπης γυναίκα, τρώγεις ὡσὰν ἀρκούδα, παχαίνεις ὅπως τὸ μουλάρι, μνησικακῆς ὅπως ἡ καμήλα, ἁρπάζης
ὡσὰν λύκος, ὀργίζεσαι ὡσὰν φίδι,
δαγκώνης ὅπως ὁ σκορπιός, φέρεσαι ὕπουλα ὡσὰν ἀλεπού, χύνης δηλητήριο ὅπως ἡ κόμπρα καὶ ἡ ὀχιά,
πολεμᾶς τὰ ἀδέλφια σου, ὅπως ὁ διάβολος. Πῶς ἠμπορῶ, λοιπόν, νὰ σὲ
ὀνομάσω ἄνθρωπον, ὅταν δὲν βλέπω εἰς σένα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
ἀνθρώπινης φύσης; (Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 49, σελὶς 11)

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ; Στὶς 13-11-1901, ἡ Φωτεινὴ Ἀλατά-Παπαδημητρίου διορίστηκε μέσω τοῦ Μητροπολίτη Μελενίκου, σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν,
στὴ θέση τῆς δασκάλας τοῦ χωριοῦ.
Οἱ κάτοικοι τὴ δέχθηκαν μὲ ἐνθουσιασμό, καθὼς ἕνα μικρὸ κοριτσάκι
δέχθηκε νὰ διδάξει τὰ παιδιά τους
καὶ τοὺς ἴδιους Ἑλληνικά. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ἂν καὶ εἶχαν ἔντονα
ριζωμένα μέσα τους Ἑλληνικὰ πιστεύω μιλοῦσαν μία σλαβόφωνη διάλεκτο ποὺ εἶχε ὡς βάση τὴ Βουλγαρικὴ γλώσσα. Πρώτη κίνηση τῆς
μικρῆς Φωτεινῆς ἦταν νὰ κάνει τὸ
χωριὸ καθαρὰ ἑλληνόφωνο. Ἔτσι
τὸ πρωὶ δίδασκε στὰ παιδιὰ καὶ τὸ
ἀπόγευμα στοὺς γονεῖς τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα. Τὸ
ἔργο της δὲν τὸ περιόρισε στὴ γλώσσα, ἀλλὰ παράλληλα δίδαξε μὲ πολὺ μεράκι τὰ Ἑλληνικὰ δημοτικὰ
τραγούδια, χορούς, βοηθοῦσε στὴν
κατανόηση τοῦ Κυριακάτικου Εὐαγγελίου, ἐνῶ φρόντιζε οἱ γυναῖκες
νὰ ἐμπλουτίζουν τὰ ἐργόχειρά τους

ΣΙΓΗ
Ὁ ρήτορας Ἱπποκράτης ζήτησε ἀπὸ
τὸν Κάρφωνα, ποὺ ἦταν πολύλογος
καὶ ἤθελε νὰ σπουδάση κοντά του
διπλὸ μισθό. Κι’ ὅταν ἐκεῖνος τὸν
ρώτησε, γιατί θέλει διπλὸ μισθό, ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: Ἕνα μισθό,
γιὰ νὰ μάθης νὰ μιλᾶς καὶ ἕνα γιὰ
νὰ μάθης νὰ σιωπᾶς. Εἶναι μεγάλο
πράγμα νὰ ἐπιβάλλουμε σιγὴ στὸν
ἑαυτό μας.
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Πηγαίνοντας ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀπὸ τὴν ὄαση στὸ κελλί του, τὸν συνάντησε ὁ διάβολος στὸ δρόμο καὶ
τοῦ λέει: Πολλὴ δύναμη ἀντιμετωπίζω σὲ σένα, Μακάριε, καὶ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νικήσω. Ὅ,τι κάνεις, κάνω
κι’ ἐγώ. Ἐσὺ νηστεύεις, κι’ ἐγὼ δὲν
τρώω. Ἐσὺ ἀγρυπνεῖς, καὶ ἐγὼ δὲν
κοιμᾶμαι καθόλου. Ἕνα μόνο ὑπάρχει στὸ ὁποῖο μὲ νικᾶς. Τοῦ λέει
ὁ ἀββᾶς Μακάριος: Ποιὸ εἶναι αὐτό;
Κι’ αὐτὸς ἀπάντησε: Ἡ ταπείνωσή
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ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ
Ἀ νεξήγητα φαινόμενα διαπιστώνουν οἱ μελετητὲς μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο κατὰ τὶς ἐργασίες ποὺ
λαμβάνουν χώρα ἐκεῖ τὸ τελευταῖο
διάστημα… Ὡς γνωστόν, ἐπιστήμονες, ἀνάμεσά τους καὶ Ἕλληνες, ἀποκάλυψαν πρόσφατα τὴν ἐπιφάνεια ποὺ παραδοσιακὰ θεωρεῖται ὁ
τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χτισμένος στὴν Ἐκκλησία τοῦ Πανάγιου
Τάφου στὴν Παλιὰ Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ τάφος ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ
μάρμαρο τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1555
μ.Χ. καὶ πιθανότατα καὶ πολλοὺς
αἰῶνες νωρίτερα. Τὸ τελευταῖο διάστημα ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοὶ
βρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ ἀπροσδόκητη περίσταση: ἀνεξήγητες ἠλεκτρομαγνητικὲς παρεμβολὲς ποὺ
βγάζουν κυριολεκτικὰ νοκάουτ ὁρισμένες
συσκευὲς μέτρησης, σύμφωνα μὲ ἀναφορὲς σὲ ἱσπανικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ
τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἐπικαλεῖται στὸ
δημοσίευμά του τὸ ekklisiaonline
ἀπὸ τὸν τάφο ἀναδύεται ἄρωμα.
Σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ παράδοση τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
μετὰ τὴν σταύρωσή του ἀπὸ τοὺς
Ρωμαίους τοποθετήθηκε πάνω σὲ
μιὰ πλάκα, τὸ λεγόμενο «ταφικὸ
κρεβάτι», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπὸ ἀσβεστόλιθο δίπλα σὲ μία σπηλιά. Ἡ ταφικὴ πλάκα βρίσκεται στὸ κουβούκλιο, στὸ ὁποῖο εἰσέρχονται οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια γιὰ
νὰ προσκυνήσουν καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἐξέρχεται καὶ ὁ Πατριάρχης μὲ τὸ

Ἅγιο Φῶς (τὸ ὁποῖο κουβούκλιο ἀναστηλώθηκε τελευταῖα φορὰ στὸ
διάστημα 1808-1810, καθὼς εἶχε καταστραφεῖ σὲ πυρκαγιά). Ὑπὸ τὴν
καθοδήγηση τῆς καθηγήτριας Ἀντωνίας Μοροπούλου, μέλη μίας ὁμάδας ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ
Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο τῆς Ἀθήνας
πραγματοποιοῦν ἐργασίες ἀποκατάστασης τόσο στὸ κουβούκλιο ὅσο
καὶ τὸν ἐσωτερικὸ τάφο. «Ὁ τάφος
εἶναι ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς ἐλπίδας
κι’ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε
καὶ μπορέσαμε νὰ δουλέψουμε» τόνισε ἡ κ. Μοροπούλου. Ὁ δὲ ἀρχαιολόγος Fredrik Hiebert τοῦ National
Geographic, δήλωσε: «Τὸ πιὸ
ἐκπληκτικὸ
πράγμα γιὰ μένα ἦταν ὅταν
ἀφαιρέθηκε τὸ
πρῶτο στρῶμα
καὶ βρήκαμε ἕνα δεύτερο
κομμάτι ἀπὸ
μάρμαρο. Ἦταν γκρί, ὄχι κρέμ, ὅπως τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἀκριβῶς στὴ
μέση ἦταν χαραγμένος ὁμοιόμορφα
ἕνας σταυρός. ∆ὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι ἦταν ἐκεῖ». «Αὐτὸ ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀπόδειξη ὅτι τὸ σημεῖο ποὺ οἱ προσκυνητὲς λατρεύουν σήμερα εἶναι
πραγματικὰ ὁ ἴδιος τάφος ποὺ βρῆκε ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος τὸν 4ο αἰώνα. Εἶναι καταπληκτικὸ» πρόσθεσε ὁ F. Hiebert.
Στὴ θέα μάλιστα τοῦ βράχου πάνω
στὸν ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ F. Hiebert
συγκλονίστηκε, ὁμολογώντας ὅτι
«Ὅταν συνειδητοποίησα τί εἴχαμε
βρεῖ τὰ γόνατά μου ἔτρεμαν».
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ὁμοφυλόφιλων, ἔπαιξε σημαντικὸ
ρόλο στὸ πέρασμα τοῦ νομοσχεδίου
κάνοντας τὴν πολιτεία του μία ἀπὸ
τὶς πρῶτες ποὺ ἔδωσε πλήρη νομικὴ
ἀναγνώριση στὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυλόφιλων. Μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ
βραβείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ημήτριος ἔξηρε τὸν Cuomo, διακηρύσσοντας τὸν «ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!». Ἂν ὁ ∆ημήτριος ἦταν πραγματικὰ πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ, θὰ διακήρυττε τὸν Cuomo
«Ἀνάξιος»! Καὶ θὰ τὸν καλοῦσε σὲ
μετάνοια. «Είναι δουλοπρεπεῖς ἢ ἁπλὰ θαμπωμένοι ἀπὸ ἰσχυροὺς πολιτικούς; Εἶναι δύσκολο νὰ πεῖ κανείς, ἀλλὰ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι ἐξοργισμένοι ἀπὸ αὐτή τους τὴ δράση» λέει ὁ π.Jacobse
στὸ LifeSiteNews. Ο Jacobse κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι μὲ τὸ νὰ δίνεται στὸν Cuomo τὸ «ἀνθρωπιστικὸ βραβεῖο», μειώνεται ἡ ἐπιρροὴ
τῆς γνήσιας Ὀρθοδοξίας σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀμερικὴ (Πηγὴ Κόκκινος
Οὐρανός, 1-11-2016, εἰς τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο 10/11/16, σελὶς 8)

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΝ
ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ!

Μὲ τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωμάτων βράβευσε
τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἕναν ἀπὸ τοὺς
πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔκτρωσης, τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφιλοφίλων καὶ τῶν «τρανσέξουαλ
τουαλετών» στὰ σχολεῖα, τὸν κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew
Cuomo (Ἄντριου Κουόμο). Ἡ βράβευση ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
∆ημήτριο στὶς 15 Ὀκτωβρίου στὸ
New York Hilton παρουσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ν.∆. Κυριάκου Μητσοτάκη. Τὸ βραβεῖο ἀποτελεῖ ἀναγνώριση τοῦ Cuomo στὴν ὑποστήριξη τῆς προσπάθειας ἀνοικοδόμησης
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὶς τρομακτικὲς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Cuomo, ὅπως περιγράφεται ἀπὸ τὸν Bill Domohne τοῦ Καθολικοῦ Συνδέσμου, ἔχει «σφοδρὴ ἐπιθυμία γιὰ τὸ “δικαίωμα” στὴν ἔκτρωση». Εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπερασπίστηκε τὴ νομοθεσία ποὺ δίνει τὸ
“δικαίωμα” σὲ μία μητέρα νὰ κάνει
ἔκτρωση μέσω δηλητήριου ποὺ ἐγχέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ μωροῦ. Ο Cuomo εἶναι καὶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὑπερασπιστὲς τοῦ σοδομισμοῦ στὶς ΗΠΑ.
Πρὶν τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῶν
ΗΠΑ νομιμοποιήσει τὸν “γάμο” τῶν

ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥ
Εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. ∆ ὲν μποροῦμε νὰ πιστέψο υμε
τὴν κατάντια τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας. Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε ὁ ἥρωας τοῦ 1821, ὁ Τουρκοφάγος Νικηταρᾶς καταρρέει καθὼς ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία ἐπιδεικνύει προκλητικὴ ἀδιαφορία. Οἱ Ἕλληνες ὅμως
δὲν ξεχνοῦν καὶ μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία προχωροῦν στὴν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων ἀνέγερσής του ἐκ
βάθρων. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ βιογραφίες του «βίωσε τὴν ἀχαριστία
καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη τοῦ νεοσύστατου τότε ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ὁ-
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ποῖο τοῦ ἀρνήθηκε μία ἀξιοπρεπῆ
σύνταξη καὶ ἀντὶ αὐτοῦ τοῦ χορηγήθηκε ἄδεια ἐπαιτείας στὸν ναὸ
τῆς Εὐαγγελίστριας κάθε Παρασκευή». Σήμερα, οἱ πολιτικοὶ τοῦ
Ἑλληνικοῦ κράτους συνεχίζουν τὴν
ἀγνωμοσύνη τους.

(Ἑλλάδα – Ἀλβανία 2014 – 2020)
γιὰ ἔργο ποὺ θὰ συμπεριλάβει ἀποκατάσταση καὶ ἐπαναχρήση τοῦ
κτίριου τῆς ὀθωμανικῆς βιβλιοθήκης
στὸ Κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Στόχος
θὰ εἶναι ἡ διαμόρφωση δυὸ μουσειακῶν διαδραστικῶν χώρων πολιτισμοῦ στὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ Τεπελένι ποὺ θὰ φιλοξενηθοῦν ἐκθέσεις
μὲ καινοτόμες πολυμεσικὲς ἐφαρμογὲς καὶ φυσικὰ ἀντικείμενα καὶ μόνο ἡ περιγραφὴ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου
ἀπὸ τοὺς … φωστῆρες, ἐνισχύει τὰ ἐπιχειρήματα καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν Ἑλληνικὸ χαρακτήρα τῆς Ἠπείρου. Ἡ ἔκθεση θὰ
ἑστιάζει στὴν ἱστορία καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ὁ συνολικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ ἔργου εἶναι 700.000 εὐρὼ ἐκ τῶν ὁποίων
400.000 θὰ διαχειριστεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πλευρὰ καὶ 300.000 ἡ ἀλβανικὴ
πλευρά. Οὔτε μνήμη, οὔτε τσίπα,
οὔτε φιλότιμο δὲν ἔχουν κάποιοι.
∆ὲν χρειάζονται περισσότερα σχόλια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνοι
μας βγάζουμε τὰ μάτια μας;

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς κτυπάει κόκ
κόκκινο
κινο καὶ στρέφεται συντονισμένα ἐναντίον τῆς Πατρίδας μας, προσπαθώντας ἀκόμα
καὶ νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἑλληνικὴ παρουσία σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Χειμάρρα καὶ νὰ δημιουργήσει ζήτημα
«ἀλβανικῆς μειονότητας» στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν ἁρμόδιοι στὴν χώρα μας ποὺ προτείνουν εὐρωπαϊκὰ
διασυνοριακὰ προγράμματα γιὰ τὴν
προβολὴ τῆς κοινῆς μας κληρονομιᾶς τοῦ … Ἀλῆ πασᾶ. Μὲ ἔγγραφό
της, καὶ μάλιστα «ἐξαιρετικὰ ἐπείγον», ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων τῶν
Ἰωαννίνων ὑπέβαλλε πρόταση στὸ
πλαίσιο τοῦ προγράμματος interreg

(αρ. φυλλ. 80)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
Εἴμεθα, πλέον, μέσα στὴν περίοδο
νανε τὴ νηστεία. Καλόγεροι, τὴν κάτῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουνανε τὴ νηστεία. Εἶναι μεγάλο πράγέννων. Οἱ μὲν θρησκευόμενοι ἀπογμα, ὁ ἄνθρωπος νὰ μάθει νὰ νητολμοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν, οἱ δὲ
στεύει. Εἶναι μεγάλο πράγμα ἡ ἐμὴ θρησκευόμενοι τὸ εἰρωνεύονται.
γκράτεια. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος
Εἶναι τὸ θέμα τῆς νηστείας. Σχεδὸν
λέγει «τὸ νὰ τρῶς, χωρὶς νὰ κάνεις
ὁ καθένας ἔχει μία γνώμη. Ὁ ἕνας
νηστεία καὶ ἐγκράτεια ποτέ σου, εἶλέει ὅτι δὲν εἶναι τίποτα τὸ φαγητό.
ναι γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ θηρία, ὄχι γιὰ
Ὁ ἄλλος λέει, ἐγὼ εἶμαι ἄρρωστος.
τὸν ἀνθρωπο». Ὁ ἄνθρωπος πρέπει
Ἄλλος λέει, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ φᾶνὰ κάνει διάκριση. Μπορεῖς νὰ τρῶς
νε, γιατί διαβάζουνε. Χίλιες δυὸ ἰδέμέρα νύκτα κρέας, δὲν σὲ συμφέρει
ες καὶ περιπτώσεις ὑπάρχουν, γύρω
γιατί θὰ πέσης κάτω ἀπὸ καρδιὰ ἢ
ἀπὸ τὸ θέμα τῆς
ἀπὸ ἄλλες ἀσθένηστείας. Ἡ νηνειες ἐὰν δὲν κάστεία, ἀγαπητοί
νεις τὴ διάκριση
μου, δὲν εἶναι ἐἡ ὁποία ἔχει τοφεύρημα ἀνθρώποθέτηση ὁ Θεὸς
πινο. Τὴν πρώτη
καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ
ἐντολὴ τῆς νηκαὶ γιὰ τὸ σῶμα
στείας, τὴν ἔδωτοῦ ἀνθρώπου.
σε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
Μὴ πλανώμεθα,
μέσα στὸν Παεἶναι κατωρθωτὴ
ράδεισο, στοὺς
ἡ νηστεία. Θὰ ἀδυὸ πρώτους ἀνθρώπους, «οὗ φάγεφαιρέσης τὸ κρέας. Καὶ θὰ σταθῆς
σθε» τοὺς εἶπε. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ
στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ διάστημα, θὰ
ἐξετάσει χρονολογικῶς τὴ νηστεία
ἀφαιρέσης τὸ ψάρι καὶ θὰ σταθῆς
θὰ τὴ βρεῖ σὲ πολλὰ μέρη τὴ νηστείστὸ γάλα, στὸ τυρί. Μετὰ ἀπὸ διάα. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40
στημα, θὰ ἀφαιρέσης τὸ γάλα καὶ
μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ Μωυσῆς ἐνήτὸ τυρὶ καὶ θὰ σταθῆς στὸ λάδι. Καὶ
στευσε 40 μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ
σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα θὰ μπορέΧριστὸς ἐνήστευσε 40 μέρες καὶ 40
σης νὰ νηστεύσης, ὅπως θέλει ὁ Κύνύχτες. Καὶ ἐν τούτοις, ὁ ἄνθρωπος
ριος. Μὴ πλανώμεθα, εἶναι κατωργιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἀδυναμίες
θωτὴ ἡ νηστεία. Προσευχήσου καὶ
τοῦ ἰσχυρίζεται: Παπάδες, τὴν κάπές, … (Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:
Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 5.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 μ.μ.

