
πιτροπὲς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἰθύνων νοὺς 
γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὰ θρησκευτικά, ὁ 
σχολικὸς σύμβουλος Ἄγγελος Βαλ-
λιανάτος εἶναι μέλος τοῦ διοικητι-
κοῦ συμβουλίου τῆς Arigatou. Μά-
λιστα, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν «ἐπι-
μόρφωση» τῶν ἐκπαιδευτικῶν στὰ 
νέα Προγράμματα Σπουδῶν. Μπο-
ρεῖ νὰ τὸ ἀνεχτεῖ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία; 
∆ὲν προκύπτει μέγα ζήτημα; Αὐτὴ 
τὴ φορὰ θὰ σᾶς ἀποκαλύψω ὅτι καὶ 
δεύτερο στέλεχός τοῦ ὑπουργείου 
Παιδείας μετέχει στὰ προγράμματα 
τῆς Arigatou. Πρόκειται γιὰ τὴν 
Ἀγγελικὴ Ἀρώνη (δασκάλα Φυσι-
κῆς Ἀγωγῆς) ἡ ὁποία διοργανώνει 
σεμινάρια τῆς Arigatou μὲ τίτλο 
«μαθαίνοντας νὰ ζοῦμε μαζί». Μά-
λιστα, σὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν – τὸν περα-
σμένο Ἰανουάριο – συνδιοργανωτὴς 
ἦταν τὸ ἵδρυμα Νεολαίας τῆς Ἀρχι-
επισκοπῆς (ἂν εἶναι δυνατόν!!!) μαζὶ 
μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς 
Πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας. Παλαιότερα τῆς εἶχε παραχωρη-
θεῖ καὶ τὸ ∆ιορθόξο Κέντρο γιὰ τέ-

τοια «ἐκδήλωση». Κεντρικὸ ρόλο 
στὴν προώθηση αὐτῶν τῶν δράσε-
ων ἔχει ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, 
μέχρι προτινὸς ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καὶ «διαφημιζόμενος» συ-
χνότατα στὸ ραδιόφωνο τῆς Ἐκ-
κλησίας. Μάλιστα, ἀκόμα καὶ πρὸ 
ἡμερῶν Μητροπολίτης τὸν κάλεσε 
σὲ ἐκδήλωση γιὰ νὰ «διαφωτίζει» 
τοὺς Ἐκπαιδευτικούς. Ἐρωτῶ λοι-
πόν, τώρα ποὺ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κα-
ταδίκασε ἐπίσημα τὴν Arigatou θὰ 
συνεχίσουν Μητροπολίτες καὶ πα-
ράγοντες τῆς Ἐκκλησίας αὐτὲς τὶς 
«στενὲς σχέσεις»; Καὶ κυρίως, θὰ ἀ-
παιτήσει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ ὑ-
πουργεῖο Παιδείας ὅλοι αὐτοὶ νὰ 
μὴν ἔχουν καμία ἀνάμειξη σὲ ἐπι-
τροπὲς θρησκευτικῶν ἢ σχετικὲς 
δράσεις του; (Ἐφημερὶς Ὀρθόδοξη 
Ἀλήθεια, 23-11-2016, σελὶς 2) (Τοῦ 
∆ημήτρη Ριζούλη) 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:  
 

Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                              Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 7  

 (αρ. φυλλ. 81)

  

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Ρ Ι Α Σ  
 

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ κατὰ κό-
σμον Νικόλαος Τζανακάκης, γεννή-
θηκε στὸ Σηρικάρι τῆς Κρήτης τὸ ἔ-
τος 1890. Οἱ γονεῖς του, ἐνῶ ἀκόμη 
ἦταν μικρός, πέθαναν καὶ τὸν ἄφη-
σαν ὀρφανό. Ἔτσι, σὲ ἡλικία 13 ἐ-
τῶν πῆγε στὰ Χανιά κι’ ἐργαζόταν 
σὲ ἕνα κουρεῖο. Τότε, ἐμφανίστηκαν 
καὶ τὰ πρῶτα ση-
μεῖα τῆς νόσου τοῦ 
Χάνσεν, δηλαδὴ τῆς 
λέπρας. Ὁ Νικόλα-
ος, γιὰ νὰ ἀποφύγει 
τὸν ἐγκλεισμό του 
στὴν Σπιναλόγκα, 
ἔφυγε γιὰ τὴν Αἴγυ-
πτο. Πῆγε στὴν Ἀ-
λεξάνδρεια κι’ ἔπια-
σε δουλειὰ σὲ ἕνα 
κουρεῖο, ὅμως τὰ 
σημάδια τῆς νόσου 
ἄρχισαν νὰ φαίνον-
ται περισσότερο. Γι’ 
αὐτό, μὲ τὴ μεσολά-
βηση  ἑνὸς  κληρι-
κοῦ, κατέφυγε στὴν 
Χίο, ὅπου ὕπηρχε ἕνα λεπροκομεῖο 
στὸ ὁποῖο ἦταν ἱερεὺς ὁ πατὴρ Ἄν-
θιμος Βαγιάνος, ὁ μετέπειτα Ὅσιος 
Ἄνθιμος τῆς Χίου. Στὸ λεπροκομεῖο 
τῆς Χίου ὑπῆρχε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ 
Ἁγίου Λαζάρου, ὅπου φυλασσόταν 
ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγί-
ας τῆς Ὑπακοῆς. Ἐκεῖ, ὁ Νικόλαος 

ἔγινε ψάλτης. Μέσα σὲ δύο χρόνια ὁ 
Ἅγιος Ἄνθιμος τὸν ἔκειρε μοναχὸ 
μὲ τὸ ὄνομα Νικηφόρος. Ἡ νόσος ὅ-
μως προχωροῦσε καὶ ἐλλείψει κα-
ταλλήλων φαρμάκων ἐπέφερε πολ-
λὲς καὶ μεγάλες ἀλλοιώσεις. Ὁ μο-
ναχὸς Νικηφόρος ζοῦσε μὲ ὑπακοή, 
μὲ νηστεία αὐστηρή, ἐργαζόμενος 

στοὺς κήπους. Προ-
σευχόταν τὴ νύκτα, 
κάνοντας μετάνοιες 
ἀμέτρητες, καὶ τὴν 
ἡμέρα ἔψαλλε στὸ 
ναό. Ἐξ’ αἰτίας τῆς 
ἀσθένειάς του, σι-
γὰ-σιγὰ ἔχασε τὸ 
φῶς του καὶ ἔτσι, ἔ-
ψαλλε τὰ περισσό-
τερα τροπάρια ἀπ’ 
ἔξω καὶ ἀπήγγειλε 
τοὺ Ἀποστόλους 
ἀπὸ στήθους, καθὼς 
εἶχε καλὴ μνήμη. Τὸ 
1957 ἔ ισε τὸ Λω-
βοκομεῖο τῆς Χίου 
καὶ τοὺς ἀσθενεῖς 

μαζὶ καὶ τὸν μοναχὸ Νικηφόρο, 
τοὺς ἔστειλαν στὸν Ἀντιλεπρικὸ 
Σταθμὸ Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Αἰγά-
λεω. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ πατὴρ Νι-
κηφόρος ἦταν περίπου 67 ἐτῶν. Τὰ 
μέλη του καὶ τὰ μάτια του εἶχαν τε-
λείως ἀλλοιωθεῖ καὶ παραμορφωθεῖ 
ἀπὸ τὴ νόσο. Ἐκεῖ ἔζησε, μὲ μεγάλη 

ς 

κλε
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καρτερία στὶς πληγὲς καὶ στοὺς πό-
νους. Μάλιστα, εἶχε καὶ τὸ χάρισμα 
νὰ παρηγορεῖ ὅλους τους πονεμέ-
νους γύρω του. Παρότι ζοῦσε κατά-
κοιτος μὲ ἀγκυλώσεις στὰ χέρια καὶ 
παράλυση στὰ κάτω ἄκρα, ἦταν 
γλυκύτατος, μειλίχιος, χαμογελα-
στός, εὐχάριστος καὶ ἀξιαγάπητος. 
Τὸ πρόσωπο του, ποὺ ἦταν «φαγω-
μένο» ἀπὸ τὴν ἀσθένεια, ἔλαμπε κι’ 
ἔπαιρναν χαρὰ ὅσοι τὸν ἔβλεπαν. 
Συχνὰ ἔλεγε: «Ἂς εἶναι δοξασμένο 
τὸ Ἅγιο Ὄνομά Του». Σὲ ἡλικία 74 
ἐτῶν, τὸ 1964, κοιμήθηκε εἰρηνικά. 
Μετὰ τὴν ἐκταφή, τὰ Ἅγια λείψανά 
του εὐωδιάζουν. Ὁ πατὴρ Εὐμένιος 
(Σαριδάκης, ὁ κρυφὸς αὐτὸς Ἅγιος 
τῶν ἡμερῶν μας ποὺ εἶχε ταχθεῖ 
στὴν ὑπηρεσία τῶν λεπρῶν) ποὺ δι-
ακόνησε τὸν πατέρα Νικηφόρο, καὶ 
ἄλλοι πιστοὶ ἀνέφεραν θαύματα 
ποὺ ἔγιναν, μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν 
πρεσβειῶν πρὸς τὸν Θεό, τοῦ πα-
τρὸς Νικηφόρου. Ἡ Ἐκκλησία τὸν 
κατέταξε στὸ Ἁγιολόγιό της γιὰ νὰ 
τιμᾶται στὶς 4 Ἰανουαρίου εἰς αἰώ-
νας αἰώνων. 
 

Ο  ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  
ΕΛΕΗΜΩΝ  

Ὅ ό-
νων, διηγ ωάννης ὁ 

  

 

ταν ἤμουν μόλις δεκαπέντε χρ
εῖται ὁ Ἅγιος Ἰ

Ἐλεήμων, εἶδα μία νύχτα στὸν ὕπνο 
μου μιὰ ὡραιότατη κοπέλα, τόσο 
πανέμορφη ποὺ δὲν μπορῶ νὰ περι-
γράψω τὴν ὀμορφιά της. Μὲ πλησί-
ασε καὶ μὲ ξύπνησε. Τὴν ξαναβλέπω 
κοντά μου. Ἔλαμπε ὁλόκληρη ἀπὸ 
ἕνα ὡραιότατο παράδοξο φῶς. ∆ὲν 
ἦταν ὄνειρο, ἦταν μιὰ ζωντανὴ 
πραγματικότητα. - Ποιὰ εἶσαι, τὴ 
ρωτάω. Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι, τί θέλεις; 
Μοῦ χαμογέλασε καὶ μὲ πολὺ γλυ-
κεία φωνὴ μοῦ εἶπε – Εἶμαι ἡ εὐ-
σπλαχνία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη. 
Καὶ ἀμέσως ἐξαφανίστηκε. Τὸ θεῖο

 
αὐτὸ ὅραμα μὲ ἀπασχόλησε ὅλη τὴ 
νύχτα. Τὸ πρωὶ σηκώθηκα, ντύθηκα

 

 
καλά, γιατί ἔκανε δυνατὸ κρύο, ἦ-
ταν χειμώνας καὶ κατευθύνθηκα 
πρὸς τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν πρωινὴ 
ἀκολουθία καὶ Θεία Λειτουργία. 
Καθὼς προχωροῦσα, παρόλο ποὺ ἦ-
ταν πολὺ πρωὶ καὶ μὲ πολὺ κρύο, 
συνάντησα στὸ δρόμο ἕνα ζητιάνο. 
Ἔτρεμε ἀπὸ τὸ κρύο. Ἔβγαλα ἀμέ-
σως τὸ ζεστὸ μανδύα ποὺ φοροῦσα, 
τὸν τύλιξα στὸν ζητιάνο καὶ συνέχι-
σα τὸ δρόμο μου. Λίγο πρὶν φθάσω 
στὴν ἐκκλησία συνήντησα ἕναν νέο 
ἄνδρα ὡραιότατον, καὶ ὅλως παρα-
δόξως ντυμένο στὰ λευκά. - Φίλε, 
μοῦ εἶπε, σοῦ προσφέρω αὐτὸ τὸ 
δῶρο. Καὶ μοῦ ἔδωσε ἕνα βαλάντιο 
γεμάτο νομίσματα χρυσά. Τὸ πῆρα 
μὲ ἀπορία. Καὶ παρὰ τὴν ἀνεξήγητη 
χαρὰ ποὺ ἔνοιωσα, σκέφτηκα ὅτι 
δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ δεχθῶ, ἀφοῦ δὲν 
τὰ εἶχα ἀνάγκη. Ἔτσι γύρισα γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψω τὸ βαλάντιο. Ὁ ἄ-
γνωστος ὅμως δωρεοδότης εἶχε ἐξα-
φανιστεῖ. Καὶ τότε φωτίσθηκα καὶ 
κατάλαβα. Ὅση ἐλεημοσύνη δίνεις 
στὸν πλησίον σου γιὰ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ ἐπιστρέφεται ἑκα-
τονταπλάσια γιὰ νὰ συνεχίζεις τὸ 
ἔργο τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ τότε ἀποφά-
σισα νὰ εἶμαι ἀδιακρίτως ἐλεήμων. 

τούτη ἡ πόλη, ποὺ ἔφτασε στὴν πιὸ 
μεγάλη ἀκμή της τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ-
ώνα. Οἱ 23 Βυζαντινὲς ἐκκλησίες της 
μὲ τοὺς 75 ἱερεῖς της διαφύλατταν 
τὴ ζωντανὴ παράδοση τῆς χριστια-
νικῆς μας πίστης. Ἡ Μοσχοπόλη ἦ-
ταν ἡ δεύτερη πόλη μετὰ τὴ Θεσσα-
λονίκη. Ἡ βιομηχανία, ἡ ταπητουρ-
γία της, τὸ ἐμπόριό της ἦταν σὲ με-
γάλη ἄνθηση. Τὴ στόλιζαν μεγαλό-
πρεπα οἰκοδομήματα, νοσοκομεῖα, 
ὀρφανοτροφεῖα, σχολεῖα. Περίφημη 
ἦταν ἡ «Νέα Ἀκαδημία». Τὸ τυπο-
γραφεῖο της ἦταν δεύτερο στὴν Ἀ-
νατολή, μετὰ τῆς Κωνσταντινούπο-
λης. Ἱδρυτής του ἦταν ὁ Ἠπειρώτης 
Ἱερομόναχος Γρηγόριος Κωνσταντι-
νίδης τὸ 1720 ... (Συνεχίζεται στὸ 
Τεῦχος Φεβρουαρίου). 
 

Σ Ο Ρ Ο Σ  
 

Ἐκπληκτικὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν 
86χρονο Ἑ κατομμυρι-βραῖο πολυε
οῦχο Τζὸρτζ Σόρος ἔκανε ὁ πρώην 
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης 
Μαρντοχάι Φριζῆς. Σὲ βίντεο ποὺ ἀ-
νέβασε στὶς 19 Νοέμβρη στὸ κανάλι 
τοῦ στὸ You-Tube, ὁ ἐδῶ καὶ χρόνια 
μόνιμος κάτοικος Ἰσραήλ, Ραββίνος 
Φριζής ,  ἀποκάλυψε  ὅτι :  1 )  Ὁ  
Τζὸρτζ Σόρος προέρχεται ἀπὸ μὴ 
θρήσκα ἑβραϊκὴ οἰκογένεια καὶ ἡ 
μητέρα του Ἐλιζάβεθ ἦταν ἀντιση-
μίτρια. 2) Ἡ οἰκογένεια Σόρος ἄλ-
λαξε τὸ ἑβραϊκό της ὄνομα «Σβάρ-
τς» σὲ «Σόρος» γιὰ νὰ μὴν φαίνον-
ται πὼς εἶναι Ἑβραῖοι, τόσο μεγάλη 
ντροπὴ αἰσθανόντουσαν γιὰ τὴν 
καταγωγή τους! ... 3) Ὁ πατέρας τοῦ 
Σόρος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ γνω-
στοὺς δοσιλόγους Ἑβραίους τῆς 
Οὐγγαρίας, τὴν περίοδο τῆς Ναζι-
στικῆς κατοχῆς. Ὁ πατὴρ Σόρος βο-
ήθησε τοὺς Γερμανοὺς Ναζὶ νὰ κα-
ταγράψουν τὶς Ἑβραϊκὲς Περιουσί-
ες καὶ λέγεται ὅτι βοήθησε νὰ στα-

λοῦν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεως χιλιάδες Ἑβραῖοι τῆς Οὐγγαρί-
ας! ... 4) Ὅταν μετὰ τὸν Πόλεμο, ὁ 
πατὴρ Σόρος ρωτήθηκε ἂν αἰσθάνε-
ται τύψεις γιατί συνεργάστηκε μὲ 
τοὺς Ναζί, ἀπάντησε πὼς δὲν αἰ-
σθάνεται καμμία ἐνοχή, γιατί ἂν 
δὲν ἔκανε αὐτὸς τὴν δουλειά, θὰ 
τὴν ἔκανε κάποιος ἄλλος! ... 5) Τὸ 
2000 ὁ Τζὸρτζ Σόρος ἔγραψε πὼς ἡ 
Ναζιστικὴ Κατοχὴ στὴν Οὐγγαρία 
ἦταν ἡ πιὸ χαρούμενη ἐποχὴ τῆς ζω-
ῆς του. 6) Ὁ Τζὸρτζ Σόρος ἔχει ἐπα-
νειλημμένως κατηγορήσει τοὺς Ἑ-
βραίους καὶ τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραὴλ 
ὅτι εἶναι μερικῶς ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν 
ἐναντίον τοὺς ἀντισημιτισμό, λόγω 
τῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς 
τους!... «Ἂν οἱ Ἑβραῖοι ἀφομοιω-
θοῦν, ὁ Ἀντισημιτισμὸς θὰ ἐξαφανι-
σθεῖ» ἔχει δηλώσει ἐπὶ λέξει ὁ Σόρος 
κατὰ τὸν Ραββίνο Φριζή. ΕΠΙΣΗΣ ὁ 
πρώην Ἀρχιραββίνος Φριζὴς κατήγ-
γειλε τὸν Σόρος ὅτι πληρώνει πάνω 
ἀπὸ 300 ἀκροαριστερὲς ΜΚΟ ποὺ 
δροῦν στὸ Ἰσραὴλ μὲ ἀποκλειστικὸ 
σκοπὸ νὰ δυσφημίσουν τὸ Ἑβραϊκὸ 
Κράτος! Καὶ τὸν ἀπεκάλεσε «Προ-
δότη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν Ἑβραί-
ων» καὶ «χειρότερο ἐχθρὸ τῶν Ἑ-
βραίων»! … (Γράφει ὁ Θόδωρος Χα-
τζηγῶγος, Ἐφημερὶς Στόχος 1-12-
2016, σελὶς 12). Σχόλιο: Ἄνθρωποι, 
όπως ο Σόρος, δὲν ἔχουν πατρίδα. 
Ἐργάζονται μόνο γιὰ τὴν παγκό-
σμια κυριαρχία τῆς κλίκας «ἐκλε-
κτῶν» στὴν ὁποία ἀνήκουν… 
 

ARIGATOU, ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ, 
ΓΚΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ και ΑΡΩΝΗ 

... -
τ

 

 Ἐπίσημα πλέον καὶ κατηγορημα
ικὰ ἡ περιβόητη διεθνὴς νεοβουδι-
στικὴ ὀργάνωση Arigatou εἶναι ἀ-
συμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. 
Γεννᾶται, λοιπόν, τὸ ἐρώτημα πῶς ἡ 
Ἐκκλησία θὰ συνεργασθεῖ μὲ τὶς ἐ-
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πές: «Κάτω ὁ ρατσισμὸς καὶ οἱ δια-
κρίσεις!! ∆ιεκδικοῦμε στὴν πατρίδα 
μας ἴσα δικαιώματα μὲ τοὺς λαθρο-
μετανάστες καὶ τοὺς πρόσφυγες!!!».  
 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ 
 

Ταξιδεύοντας ἂς πᾶμε κοντὰ σὲ μιὰ 
ἀξέχαστη Ἑλληνικὴ πατρίδα: Στὴ 
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ. Κι ’ ἐνῶ εἶναι 
ΕΛΛΑ∆Α ἀκούει στὸ ὄνομα «Νό-
τ

-
 
ς 
ὸ  

 
ε 
 

-

ς. 

 
. 

ὅ-

 

ς 
 

 

ί-
-

 
ὸ 

 
-
-

ια Ἀλβανία». Μὰ ἐμεῖς μέσα στὴν 
ἀγάπη μας, ἂς τὴν ἐνώσουμε μὲ τὴν 
ὑπόλοιπη Ἤπειρο κι’ ἂς ἔρθουμε ἔ-
τσι νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ ὁλό-
κληρη τὴν Ἠπειρωτικὴ γῆ. Ξεναγό 
μας σὲ τοῦτο τὸ ταξίδι 
παίρνουμε  τὴν  ἴδια  
τὴν ἱστορία της. Ἀπὸ 
τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια
ἡ Ἤπειρος ἦταν μία
∆ὲ χωριζόταν σὲ Βό
ρεια καὶ Νότια .  Γιὰ
σύνορά της εἶχε πρὸ
Βόρεια  τὸν  ποταμ
Σκούμπι (Γενοῦσο). 
Πρὸς Νότια τὸν Ἀμ-
βρακικὸ κόλπο. Νότια
Ἀνατολικὰ συνόρευ
μὲ τὴν ὁροσειρὰ τῆς
Πίνδου. Βόρεια Ἀνα
τολικὰ μὲ τὴ λίμνη Ἀ-
χρίδα. Στὰ ∆υτικὰ μὲ 
τὸ Ἀδριατικὸ καὶ Ἰόνιο Πέλαγο
Ὅλη αὐτὴ ἡ περιοχὴ λεγόταν Ἤ-
πειρος κι’ ὅλη μαζὶ ἀποτελοῦσε ἕνα
κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος
Οἱ ἀρχαῖοι ἱστορικοὶ καὶ γεωγρά-
φοι, ὅπως ὁ Ἡρόδοτος, Πολυβίος, 
Πλίνιος, Θουκυδίδης, Στράβωνας, 
ταν μιλᾶνε γιὰ τὴν Ἤπειρο, σὲ αὐ-
τὰ  τὰ  σύνορα ,  ἀπὸ  τὸν  ποταμὸ  
Σκούμπι ὡς τὸν Ἀμβρακικὸ κόλπο 
τὴν ὁρίζουν. Ἀλλὰ καὶ οἱ νεώτεροι 
ἱστορικοὶ ἐθνολόγοι, γεωγράφοι τὶς 
ἴδιες πληροφορίες μᾶς δίνουν γιὰ 
τὴν ἔκταση καὶ τὰ σύνορα τῆς ἑλλη-

νικῆς Ἠπείρου. Ἀναφέρουμε τὸν 
Γερμανὸ Κίπερ (1887) ποὺ τοποθε-
τεῖ τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἠπείρου 
στὸν ποταμὸ Σκούμπι. Κι’ ὁ Γάλλος 
ἱστορικὸς Ζιλλερόν, σημειώνει «Ἡ 
μέχρι τοῦ ποταμοῦ Σκούμπι περιοχὴ 
εἶναι πέρα γιὰ πέρα Ἑλληνική». Ὁ 
Πουκεβὶλ στὴν «Ἱστορία τῆς Ἑλλά-
δος» γράφει: Αὐθαίρετα ἡ Νότια 
Ἀλβανία λέγεται Ἀλβανία, ἀφοῦ εἶ-
ναι Ἤπειρος». Κι’ ὁ Ἱστορικὸς Πο-
λυβίος ἀναφέρει, ὅτι οἱ Ἠπειρῶτες 
μαζὶ μὲ τοὺς Ἀχαιούς, Ἀκαρνάνες, 
Βοιωτοὺς καὶ Θεσσαλούς, ἀποτε-
λοῦσαν στὴν ἀρχαιότητα τὸ Ἑλλη-

νικὸ Ἔθνος. Γι’ αὐτὸ 
καὶ οἱ Ἠπειρῶτες στὴν
ναυμαχία τῆς Σαλαμί-
νας σπεύδουν μὲ 7 τρι-
ήρεις νὰ πολεμήσουν 
τὸν κοινὸ ἐχθρὸ τῆς 
Ἑλλάδος, τοὺς Πέρ-
σες. Ἀργότερα, ὁ Ἀγη-
σίλαος, Βασιλιὰς τῆ
Σπάρτης, παραγγέλνει
στὸν Φίλιππο, τὸν Βα-
σιλιὰ τῆς Μακεδόνιας, 
ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ μά-
χεται τοὺς Αἰτωλούς, 
τοὺς Ἠπειρῶτες καὶ
τοὺς ἄλλους Ἕλληνες 
ποὺ  εἶναι  ἀδελφοὶ  

του, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ στραφεῖ ἐνάν-
τιων τῶν Ρωμαίων. Τοὺς τελευτα
ους αἰῶνες, κάθε χωριὸ στὴν Ἤπει
ρο φιλοδοξοῦσε νὰ ἔχει τὸ πιὸ καλὸ 
σχολειὸ καὶ τὴν πιὸ ὄμορφη ἐκκλη-
σία. Ἔτσι, ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοὺς τοῦ
σκλάβου Ἠπειρώτη τρεφόταν ἀπ
τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀ-
πὸ τὴ γνώση τῆς ἐπιστήμης, ὅσο οἱ
συνθῆκες τὸ ἐπέτρεπαν. Βαρυφορ
τωμένη ὅλη ἡ Ἠπειρωτικὴ γῆ κρά
τησε ψηλὰ τὴ σημαία τοῦ πολιτι-
σμοῦ. Ἡ Μοσχοπόλη: «Φάρος πολι-
τισμοῦ» γιὰ ὅλα τὰ Βαλκάνια ἦταν  

, 

Καὶ νὰ ἀφοσιωθῶ στὴν ἐξυπηρέτη-
ση τῶν πτωχῶν καὶ δεινοπαθούν-
των μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου. Ἀ-
νεξάρτητα ἂν μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς 
τὸ ἐκμεταλλεύονται αὐτό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ πῆρε τὸ ὄνομα, ὁ Ἅγιος αὐτός, 
Ἐλεήμων. Ἐλεοῦσε ἀδιακρίτως. 
 

ΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΠΙΤΙΑ  
ΕΓΙΝΑΝ  ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΑ  

ΤΩΝ  ∆ΑΙΜΟΝΩΝ !  
 

Εἶναι πλέον γεγονὸς ὅτι ὁ σύγχρο-
νος ἀποστατημένος ἄνθρωπος ἄνοι-
ξε διάπλατα τὴν καρδιὰ του στὸν 
Σατανᾶ καὶ τὸν θρόνιασε σὲ αὐτή. 
Ἄδειασε, ἐπίσης, τὰ σπίτια του ἀπὸ 
κάθε σέβασμα στὸν ἀληθινὸ Θεό. 
∆εῖτε μία ἐκπληκτικὴ δήλωση τῆς 
σύγχρονης μεγάλης Ρωσίδας Ἁγίας 
Ματρώνας τῆς ἀόμματης προφήτι-
δας. «Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ κλεί-
σουν καὶ νὰ γκρεμίσουν τόσες Ἐκ-
κλησίες στὴ Ρωσία;» καὶ ἐκείνη ἀ-
πάντησε μὲ τὰ παρακάτω λόγια: 
«Αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
λαὸς εἶναι σὰν ὑπνωτισμένος καὶ 
μιὰ φοβερὴ δαιμονικὴ δύναμη ἔχει 
μπεῖ σὲ δράση. Βρίσκεται στὸν ἀέρα 
καὶ διεισδύει παντοῦ. Παλιά, ἡ δαι-
μονικὴ αὐτὴ δύναμη κατοικοῦσε 
στὰ ἕλη καὶ στὰ πυκνὰ δάση, ἐπειδὴ 
οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν τακτικὰ 
στὴν Ἐκκλησία, φοροῦσαν καὶ τι-
μοῦσαν τὸν σταυρό. Τὰ σπίτια τους 
ἦταν προστατευμένα ἀπὸ τὶς εἰκό-
νες, τὰ κανδήλια ποὺ ἔκαιγαν, τὸν 

ἁγιασμὸ ποὺ ἔκαναν... Τὰ δαιμόνια 
πετοῦσαν μακριὰ καὶ φοβόντουσαν 
νὰ πλησιάσουν... Σήμερα ὅμως, τὰ 
σπίτια αὐτὰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἄν-
θρωποι ἔχουν γίνει κατοικητήριο 
δαιμόνων γιὰ τὴν ἀπιστία τους καὶ 
τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὸν 
Χριστό». Ὄντως φρικτὴ διαπίστω-
ση! Τὸ καντήλι, τὰ εἰκονίσματα, τὸ 
λιβάνι, ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἄγνω-
στα ἀντικείμενα γιὰ τὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο. Ὄχι ὅμως καὶ τὰ ἀποκρυ-
φιστικὰ σύμβολα τὰ ὁποῖα «στολί-
ζουν» τὰ μοντέρνα σπίτια! ∆υστυ-
χῶς! 
 

. 

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ... ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Ἐνῶ ὑπάρχει ἡ γνωστὴ διαμάχη ἐξ 
αἰτίας τῆς αὐξανόμενης συνεχῶς 
τουρκικῆς προκλητικότητας γιὰ τὴν 
κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο, οἱ Τοῦρκοι 
μὲ τὴν δική μας ἀνοχὴ ἔχουν ἤδη 
κυριαρχήσει στὰ ἁλιεύματα καὶ μά-
λιστα ἐξάγουν μεγάλες ποσότητες 
ψαριῶν στὴν Ἑλλάδα! Ὁ ∆ημοσιο-
γράφος-Συγγραφέας Ν. Χειλαδάκης 
λέει σὲ δημοσίευμα τῆς Ἐλεύθερης 
Θράκης πὼς σύμφωνα μὲ δήλωση 
τοῦ προέδρου τῆς Ἕνωσης Ψαρά-
δων Σμύρνης Mehmet Sahin Cacan 
τὰ τελευταῖα 7 χρόνια ἔχουν σημει-
ώσει κατακόρυφη ἄνοδο οἱ ἐξαγω-
γὲς ψαριῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ 
Αἰγαίου πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ο Sahin 
ἐπισημαίνει ὅτι καθημερινὰ ἀναχω-
ροῦν ἀπὸ τὴν Σμύρνη 3 μεγάλα κα-
μιόνια μὲ ψάρια ποὺ καταλήγουν 
στὶς ψαραγορὲς τῆς Ἀθήνας, Θεσσα-
λονίκης καὶ Καβάλας. Τὸ κέρδος τῆς 
τουρκικῆς πλευρᾶς κυμαίνεται κα-
θημερινὰ περὶ τὰ 50.000 εὐρώ. Μά-
λιστα, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ πρόεδρος 
τῆς Ἕνωσης Ψαράδων Σμύρνης, ὑ-
πάρχει ἄριστη συνεργασία μὲ τοὺς 
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Ἕλληνες, ποὺ συνεργάζονται μὲ 
τοὺς Τούρκους στὶς εἰσαγωγὲς ψα-
ριῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἐμεῖς, μὲ 
τοὺς Ἕλληνες, ὑποστήριξε ὁ Mehm-
et Sahin, ἔχουμε τὶς ἴδιες γαστρονο-
μικὲς προτιμήσεις καὶ ἐκτιμοῦμε τὸν 
μεγάλο θησαυρὸ τοῦ Αἰγαίου ποὺ 
εἶναι τὰ ψάρια του. Ἔτσι, τουλάχι-
στον στὸν τομέα αὐτὸ λύθηκε μὲ 
τὸν πιὸ αἴσιο τρόπο, κατὰ τοὺς 
Τούρκους, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ διαμά-
χη στὸ Αἰγαῖο. Καὶ ... πληρώνουμε 
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γιὰ τὰ «τουρκικὰ» 
ψάρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Αἰγαίου. 
 

ΘΟΥΚΥ∆ Ι ∆ΗΣ  
 

Π
τη

φ

μυ
τ

ΥΠΕ∆ΕΧΘΗ  ΜΕ  

(Ἀνα  

ροδό-
ς  δὲν 

εἶναι μό-
νον αὐ-
τὸς ποὺ 
ανερώ-

ν ε ι  τ ὰ  
στικὰ 

ῆς Πα-
τρ ί δα ς  
στοὺς ἐ-
χθρούς, 
ἀλλὰ εἶ-
ναι καὶ 
ἐκεῖνος  
ποὺ ἐνῶ 

κατέχει δημόσιο ἀξίωμα, ἐν γνώσει 
του δὲν προβαίνει στὶς ἀπαραίτητες 
ἐνέργειες γιὰ νὰ βελτιώσει τὸ βιοτι-
κὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων πάνω 
στοὺς ὁποίους ἄρχει. Θουκυδίδης 
(460 – 398 π.Χ.) 
 

Ο  ΑΘΩΣ  
ΚΩ∆ΩΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ  

 
ρτήθηκε  1 ∆εκεμβρίουστὶς

2016 στὴν κατηγορία Εἰδήσεις,  
Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος) 

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
κοῦς Ἕλληνα ποὺ δὲν ἔχεις 

ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ 
ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΕ Σ 

 

Τ  

στὴν ὁποία ἐργα-

λεφτὰ 

κὰ ἀφο ετία οἱ 

σ ς 

ἀνῆ

κυβέρνηση, μὲ τὸ 

ὴν Βουλγάρα εὐρωβουλευτίνα τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα φι-
λοξένησε γιὰ 20 λεπτὰ τὴν περασμέ-
νη ∆ευτέρα στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι 
«Star» ἡ Ζήνα Κουτσελίνη. Πρόκει-
ται γιὰ τὴν γνωστὴ καθαρίστρια 
τῶν ΗΣΑΠ, ποὺ ἄγνωστοι τῆς ἔρι-
ξαν στὰ μάτια βιτριόλι στὶς 22 ∆ε-
κεμβρίου 2008 καὶ μὲ ἐπιμονὴ τὸ 
Ἑλληνικὸ Κράτος ἐπὶ Κωνσταντί-
νου Καραμανλῆ καὶ διὰ χειρὸς τοῦ 
τότε ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν κ. Παυ-
λόπουλου τῆς χάρισε ὁλόκληρο δια-
μέρισμα στὰ Πετράλωνα, τῆς ἀπέ-
νειμε τιμητικὴ σύνταξη καὶ ἀνέλαβε 
ὅλα τὰ ἔξοδα γιὰ τὰ 31 χειρουργεῖα 
καὶ τὶς πλαστικὲς 
ποὺ ἔχει κάνει μέ-
χρι τώρα... Ἐνῶ 
τὰ Ἑλληνικὰ δι-
καστήρια τῆς ἐπε-
δίκασαν καὶ μιὰ 
γενναία ἀποζημί-
ωση 250.000 εὐρὼ 
ἀπὸ τὴν ἑταιρεία 
ζόταν ὡς καθαρίστρια. Ἀκοῦστε 
τώρα τί προέκυψε ἀπὸ τὴν συνέ-
ντευξη ποὺ ἔδωσε ἡ Κούνεβα στὸ 
«Star»: 1) Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ὡς 
λαθρομετανάστρια τὸ 2001, ἐπιασὲ 
δουλειὰ σὰν καθαρίστρια καὶ τὸ 
2003 ἡ κυβέρνησή του ... Σημίτη τὴν 
διόρισε καθαρίστρια στὸ ΗΣΑΠ, ὅ-
που ἤδη δούλευε ἡ μάνα της, ποὺ κι’ 
αὐτὴ σὰν λαθρομετανάστρια εἶχε 
ἔρθει νωρίτερα στὴν Ἑλλάδα 3) Ὁ 
20χρο-νος γιός της σπουδάζει σὲ 
Πανεπιστήμιο τῆς Γαλλίας (ἀκοῦς 
Ἕλληνα ποὺ δὲν ἔχεις νὰ φᾶς;) κά-
θε τόσο πετάγεται ἀπὸ τὶς Βρυξέλ-
λες στὸ Παρίσι γιὰ νὰ τοῦ σιδερώ-
σει καὶ νὰ τοῦ πλύνει τὰ ροῦχα (ἀ-

νὰ πᾶς μὲ τὸ τρόλεϊ Πατησιὰ – Ἀμ-
πελόκηποι;) Καὶ τὰ 31 χειρουργεῖα 
ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ κάνει ἡ Κού-
νεβα τὰ πλήρωσε τὸ ἑλληνικὸ κρά-
τος. Τὸ ἴδιο αὐτὸ κράτος ποὺ δεί-
χνει τέτοια ἀγάπη στὴν πρώην λα-
θρομετανάστρια ἀρνεῖται νὰ καλύ-
ψη τὰ ἰατρικὰ ἔξοδα γιὰ τὴν περί-
θαλψη τῆς Μυρτῶς ποὺ κατακρε-
ούργησε στὴν Πάρο ὁ Πακιστανὸς 
λαθρομετανάστης... Τόσο πολὺ μισεῖ 
τοὺς Ἕλληνες τὸ ψευτορωμέικο! 
(Ἐφημ. Στόχος 24-11-2016, σελ. 12)  
 

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ν. ∆ημοκρατίας κ
 

. 
Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὑπεδέχθη 
αὐτὸν μὲ κάθε τιμὴν πανηγυρικῶς. 
∆ημοσιογράφος ἐπεκρότησε τὸ γε-
γονὸς γράφων «Ὡραῖοι λόγοι τοῦ 
Μητσοτάκη στὸ Ἅγιον Ὄρος». Λη-
σμονεῖ ἡ Ι. Κοινότης ὅτι ὁ κ. Μητσο-
τάκης εἶχε μεταβῆ εἰς τὴν Λέσχην 
Μπίλντεμπεργκ; Λησμονεῖ ὁ σεπτὸς 
Πρωτεπιστάτης ὅτι ὁ κ. Μητσοτά-
κης ἔχει ψηφίσει τὸ σύμφωνον τῶν 
ὁμοφυλόφιλων καὶ ὅτι θὰ ψηφίση 
τώρα καὶ τὴν ἐπέκτασιν τῶν δικαι-
ωμάτων τῶν συμβιούντων; Λησμο-
νοῦν οἱ σεπτοὶ Καθηγούμενοι ὅτι ὁ 
κ. Μητσοτάκης ἐψήφισε τὴν ἀνέγερ-
σιν τοῦ Τεμένους; Μήπως δὲν γνω-
ρίζουν οἱ Ἁγιορεῖται ὅτι ὁ ἀνιψιός 
του καὶ φερόμενος ὡς ἑπόμενος 
Πρόεδρος τῆς Νέας ∆ημοκρατίας, 
νῦν Περιφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλά-
δας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ἐδή-
λωσε πρὸ καιροῦ εἰς νυκτερινὴν ἐκ-
πομπὴν ὅτι εὐχαρίστως θὰ ἐπεκύ-
ρωνε σύμφωνον συμβιώσεως διὰ πο-
λίτες τῆς περιφέρειάς του καὶ προ-
σφάτως εἰς τὴν ἐφημερίδα «καθημε-
ρινὴ» ὅτι «ἔχω τὴν τύχη νὰ ἔχω 
γνωρίσει ἀρκετὰ παιδιὰ ὁμόφυλων 
οἰκογενειῶν ποὺ μεγαλώνουν ἐξί-
σου καλὰ μὲ τὰ δικά μου. Μὲ τὴν ἴ-
δια, ἂν ὄχι περισσότερη, τρυφερό-
τητα, φροντίδα καὶ συνέπεια. Μὲ τὸ 
ἴδιο, ἂν ὄχι περισσότερο, νοιάξιμο 
καὶ ἐνθουσιασμό»; Τί ἀπέγινε τὸ Ἅ-
γιον Ὄρος ποὺ ἐγνωρίζαμεν; 

 

Ἡ χώρα μας καταρρέει δημογραφι-
ῦ τὴν τελευταῖα πεντα

θάνατοι ὑπερέβη-
αν τὶς γεννήσει

ἤτοι ἀπὸ 1/1/16 
μέχρι 21/11/16 οἱ 
θάνατοι λθαν 
στοὺς 104.196 οἱ 
γεννήσεις 82.989. 
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ 
ἄρθρο 25 τοῦ Σχε-

δίου Νόμου τοῦ Ὑπουργείου ∆ιοι-
κητικῆς Ἀνασυγκρότησης, μειώνει 
τὸ ποσοστὸ ποὺ ἔχουν οἱ πολύτε-
κνοι (γονεῖς καὶ παιδιὰ) στὶς προσ-
λήψεις ἀπὸ 20% στὸ 15%. Τὴν ἴδια 
στιγμὴ, καὶ ἐνῶ οἱ Ἕλληνες πεινᾶνε 
καὶ τοὺς παίρνουν τὰ σπίτια, θεσπί-
ζει μισθὸ 400 εὐρὼ γιὰ τοὺς λαθρο-
μετανάστες καὶ πρόσφυγες!!! Κάποι-
οι πληρώνονται γιὰ νὰ ἐγκαταστα-
θοῦν στὴ χώρα καὶ οἱ γηγενεῖς ἀπο-
μυζοῦνται γιὰ νὰ ἐξαφανιστοῦν!! 
Πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν λα-
ῶν γίνεται ἀντικατάσταση πληθυ-
σμοῦ, τόσο προκλητικὰ, ἀλλὰ καὶ 
τόσο ἀδιαμαρτύρητα!!! Τουλάχιστον 
Ἕλληνα πολίτη διαμαρτυρήσου καὶ 
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ἀλλὰ προσηλωμένο, τῆς ἔδειξε ὅτι 
κάτι κοιτάει. «Ραφαηλάκι μου, εἶναι 
κάποιος ἀπὸ ἐκεῖ;». «Γιαγιά, ἔχει ἔρ-
θει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ». Τῆς μάνας 
μου τῆς σηκώθηκε ἡ τρίχα… (δὲν τῆς 
εἴχαμε πεῖ καὶ τὸ περιστατικὸ ποὺ 
εἶχε προηγηθεῖ…) «Ραφαηλάκι μου, 
ποῦ εἶναι ;». «Γιαγιά, εἶναι στὴν 
πόρτα καὶ μᾶς κοιτάει». Ἡ μάνα 
μου τὰ χρειάστηκε. «Πού Ραφαηλά-
κι μου;». «Γιαγιά, πάω νὰ τὸν χαϊδέ-
ψω κι’ ἔρχομαι». Καὶ πῆγε. Καὶ ξα-
ναρωτάει ἡ μάνα μου: «Ραφαηλάκι 
μου, ποῦ εἶναι ὁ Ἅγιος;». «Γιαγιά, ἔ-
φυγε. Τώρα, νὰ παίξουμε». Καὶ ποὺ 
γυρίσαμε, μᾶς τὸ ἔλεγε καὶ σηκωνό-
ταν  ἡ  τρίχα  της .  Καὶ  ἤτανε  καὶ  
σίγουρη ὅτι τὸ παιδὶ κάτι ἔβλεπε. 
 Συνέβη δὲ καὶ τὸ ἑξῆς, ποὺ 
κι’ αὐτὸ ἦταν ἕνα φανερὸ σημάδι 
οὺ μᾶπ ς ἔδωσε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ὅτι 

ἔχει ὑπὸ τὴν προστασία Του τὸ παι-
δί: Ἐγὼ κοιμόμουν τότε στὸ σαλόνι, 
γιατί ροχαλίζω λίγο καὶ ἐπειδὴ ἡ 
σύζυγος πρέπει νὰ ταΐζει τὸ παιδὶ 
καὶ ἔχει τὸ ρελάξ, δὲν χωρᾶμε στὸ 
κρεβάτι καὶ ἀναγκαστικὰ κοιμᾶμαι 
στὸ σαλόνι. Εἶδα λοιπόν, μία μαύρη 
σκιὰ νὰ μπαίνει στὸ σπίτι. ∆ὲν εἶδα 
πρόσωπο. Ρασοφόρος ἦταν μὲ μαῦ-
ρα ράσα ποὺ μπῆκε στὸ σπίτι. ∆ὲν 
ἦταν μὲ ἄμφια ἱερέως, ἦταν μὲ ράσα 
μοναχοῦ, ὅπως τὸν ἔχετε στὴν εἰκό-
να στὸ Ἄνω Σούλι. Μπῆκε μέσα στὸ 
σπίτι, πέρασε ἀπὸ τὸν καναπὲ ποὺ 
κοιμόμουν. Ἐγώ, ἄνοιξα τὰ μάτια 
καὶ μοῦ μίλησε ὄχι μὲ φωνή, ἀλλὰ 
μέσα στὸ κεφάλι μου, λέγοντας ὅτι 
«πάω νὰ ρίξω μιὰ ματιὰ ἂν εἶναι 
καλὰ καὶ θὰ φύγω». Καὶ πραγματι-
κά, πέρασε ἀπὸ τὸ διάδρομο, κάτω 
ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι ποὺ ἔχουμε, 
στάθηκε στὴν πόρτα, εἶδε τὴ μικρὴ 
κι’ ἔφυγε. Ἦταν κάτι γαλήνιο. Ἐγώ, 
συνέχισα νὰ κοιμᾶμαι. Ἐν τῷ μετα-
ξὺ τὸ ἴδιο εἶδε καὶ ἡ σύζυγος τὴν ἴ-

δια μέρα. Ἐγὼ δὲν ἤθελα νὰ τῆς τὸ 
πῶ γιὰ νὰ μὴ μοῦ πεῖ ὅτι «τί εἶναι 
αὐτά»… Ἐκείνη δὲν ἤθελε νὰ μοῦ τὸ 
πεῖ ἐμένα, μὲ τὴ σκέψη μὴν τῆς πῶ 
ὅτι «ἐντάξει τώρα μὴν τὸ παρακά-
νουμε, γιατί ὑπάρχει καὶ μιὰ λογι-
κή»… Καὶ τελικὰ τὸ κουβεντιάσαμε 
ἐντελῶς τυχαῖα γιατί μοῦ εἶπε ὅτι 
βρὲ Ἀντώνη, τὸ παιδὶ τὶς προάλλες 
τὸ βράδυ ξύπνησε, εἶπε «μαμά», 
κοίταξε τὴν πόρτα καὶ ξανακοιμή-
θηκε. Καὶ νὰ σοῦ πῶ κάτι, σᾶ νὰ εἶ-
δα μία μαύρη σκιά. Τῆς λέω ἐγώ, 
«Πότε; Προχθές, γύρω στὶς 3.30 τὸ 
βράδυ;». Ναί, μοῦ λέει. Ἐσὺ ποῦ τὸ 
ξέρεις; Τὸ ξέρω, γιατί πέρασε πρῶ-
τα ἀπὸ τὸ σαλόνι… Καὶ μείναμε 
κόκκαλο καὶ οἱ δυό. 

Πλέον, τὸ μόνο παράπονο 
ποὺ ἔχω εἶναι ἀπὸ ἐμένα. Ποὺ ἔπρε-
πε νὰ περάσουν 35 χρόνια γιὰ νὰ 
πιστέψω. Ἡ πεθερά μου κάποτε εἶχε 
πεῖ μιὰ κουβέντα ποὺ μοῦ ἔμεινε 
στὸ μυαλό: «Αὐτὸ τὸ παιδὶ γεννήθη-
κε γιὰ νὰ μᾶς φέρει στὸ δρόμο τοῦ 
Θεού». Καὶ τώρα, τὸ πιστεύω κι’ ἐ-
γὼ καὶ τὸ πιστεύει κι’ ἐκείνη ἀκόμα 
περισσότερο. Ντροπή μου, πάτερ, 
ποὺ ἔπρεπε νὰ περάσουμε ὅλα αὐτὰ 
γιὰ νὰ ἔρθω πιὸ κοντὰ στὸ Θεό . 
Γιατί θυμόμαστε τὴν Ἐκκλησία ὅ-
ταν φτάσει ὁ κόμπος στὸ χτένι καὶ 
λὲς ὅτι «δὲν ἔχω τώρα κάπου ἀλλοῦ 
νὰ ἀπευθυνθώ». Γιατί ἡ Ἐκκλησία 
ἤτανε γιὰ μένα νὰ πᾶμε στὴν Ἀνά-
σταση νὰ πετάξουμε δυναμιτάκια 
καὶ μετὰ νὰ πᾶμε νὰ φᾶμε τὴ μαγει-
ρίτσα καὶ νὰ βγοῦμε νὰ πιοῦμε πο-
τά… ∆οξάζω τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ γιατί μᾶς ἐπισκέφθηκαν 
καὶ μᾶς ἔκαναν νὰ ἀλλάξουμε ζωὴ 
καὶ εὔχομαι νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι 
στὶς τόσες πολλὲς καὶ μεγάλες εὐερ-
γεσίες Τους!» 

Νοέμβριος 2016 
Ἀντώνιος Σ., Λαύριο. 
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 «Ὅταν πρωτοήλθαμε ἐδῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ἦταν στὸν 5ο 
μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς συζύγου, 
ποὺ διαπιστώθηκε ἡ μετάθεση τῶν 
μεγάλων ἀγγείων τῆς καρδιᾶς τοῦ 
ἐμβρύου. Μᾶς εἶχαν πεῖ οἱ γιατροὶ 
ὅτι τὸ παιδὶ θὰ γεννηθεῖ μὲ συγγενῆ 
καρδιοπάθεια, ὅτι μόλις γεννηθεῖ 
θὰ γίνει μπλέ, θὰ πρέπει νὰ μπεῖ σὲ 
θερμοκοιτίδα καὶ στὶς πρῶτες 9 μέ-
ρες τῆς ζωῆς του θὰ πρέπει ὁπωσδή-
ποτε νὰ χειρουργηθεῖ. Πρῶτα, μιὰ 
ἀνακουφιστικὴ ἐγχείριση γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ ἀναπνεύσει. Καὶ μετὰ ἡ 
ἐπέμβαση ποὺ θὰ ἔλυνε τελείως τὸ 
πρόβλημα. Καὶ μπορεῖ νὰ 
χρειαστεῖ συνολικὰ καὶ 
δυὸ καὶ τρεῖς καὶ τέσσε-
ρις ἐπεμβάσεις καμιὰ φο-
ρά…   
 Τὴν πρώτη φορά, 
λοιπόν, ποὺ μιλήσαμε μὲ 
τὸν πάτερ Ι., εἴχαμε ἔρθει 
πολὺ πικραμένοι. ∆ιότι, 
οἱ γιατροὶ εἴχανε φτάσει 
σὲ  ἕνα  σημεῖο  νὰ  μᾶς  
ποῦνε  νὰ  κάνουμε  ἄμ-
βλωση. Συγκεκριμένα μᾶς 
εἶχαν πεῖ ὅτι: Συμβαίνουν 
αὐτά. Ἐντάξει, νέοι εἴσαστε. Ἅμα 
τὸ ἀποφασίσετε, μπορεῖτε νὰ κάνε-
τε ἕνα ἄλλο παιδί, δὲν ἔγινε καὶ τί-
ποτα . Ἅμα θέλετε πάντως νὰ τὸ 
κρατήσετε, γιὰ νὰ σιγουρευτεῖτε, νὰ 
κάνετε ἐξετάσεις, διότι ἡ συγγενὴς 
καρδιοπάθεια συνοδεύεται ἀπὸ 
σύνδρομο down σὲ πάνω ἀπὸ 70-
80% ποσοστό. Ὁ πάτερ ὅμως μᾶς εἶ-
χε ἐξ ἀρχῆς ξεκαθαρίσει: «Ἄμβλω-
ση, δὲν θὰ κάνετε, ἐφόσον εἶσθε 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Θὰ τὸ κρα-
τήσετε τὸ παιδί!». Ἐπειδὴ μᾶς εἶδε 
ἀπογοητευμένους, μᾶς εἶχε τονίσει 
νὰ ἔχουμε θάρρος καὶ αἰσιοδοξία. 

Μᾶς εἶ ε πεῖ συγκεκριμένα: «Εἶναι 
πολὺ μεγάλη ἡ χάρις τῶν Ἁγίων. Θὰ 
δεῖς. Θὰ τρίβουνε τὰ μάτια τους οἱ 
γιατροί. ∆ὲν θὰ τὸ πιστεύουνε!». 
Καὶ πράγματι, ἐντέλει, ἐμεῖς κάναμε 
ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις, κά-
ναμε βιομοριακὴ παρακέντηση, καὶ 
ἡ μικρὴ βγῆκε ὑγιέστατη !!! Τίποτα 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἴπανε οἱ γιατροὶ δὲν 
βγῆκε τελικά: Οὔτε σύνδρομο down, 
οὔτε τὰ ὑπόλοιπα, ὅπως θὰ σᾶς ἐξη-
γήσω. Καὶ ἐγὼ εἶμαι 100% πεπεισμέ-
νος πιὰ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀπὸ τὶς 
εὐλογίες τῶν Ἁγίων. 

Καταρχήν, ὅταν εἴχαμε ἀρ-
χίσει κα

χ

μυαλ

ὶ ἐρχόμασταν στὴ 
Μονή, μὲ τὸ ποὺ περνά-
γαμε τὴν πύλη νιώθαμε 
πάρα πολὺ γαλήνια. Φεύ-
γαμε ἀπὸ ἐδῶ πιὸ ἀνάλα-
φροι, πιὸ ζωντανοί, μὲ 
ἐλπίδες. Μέχρι ποὺ ἔφτα-
σα νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὰ 
μυαλά μου, διότι: Πήγαι-
να στὸ σπίτι, καθόμουνα 
στὸ μπαλκόνι νὰ πιῶ τὸν 
καφέ μου, νὰ κάνω ἕνα 
τσιγάρο  καὶ  τὸ  ό 
μου περιπλανιόταν μέσα 

στὴν Μονή. Καὶ αὐτὸ κράτησε γιὰ 
καιρό, ἕνα ὁλόκληρο τρίμηνο. Ὄχι 
ὅτι μὲ πείραζε, ἀλλὰ σὲ κάποιο ση-
μεῖο ἄρχισα νὰ ἀναρωτιέμαι «τί γί-
νεται ἐδῶ;». Μὲ τὸ ποὺ καθόμουν 
λίγο καὶ χαλάρωνα, τὸ μυαλό μου, 
ἡ ψυχή μου -δὲν ἤξερα πῶς νὰ τὸ 
ἑρμηνεύσω- μεταφερόταν / βρισκό-
ταν στὸ Μοναστήρι καὶ γαλήνευα. 
Ἔπειτα, ὅταν ἡ γυναίκα μου εἶχε 
συσπάσεις καὶ εἶχε κάνει τὴν ἀμνιο-
παρακέντηση καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀ-
κίνητη, ἔμενε στὴ μαμά της. Ἐγώ, ἔ-
μενα μόνος μου στὸ σπίτι καὶ πή-
γαινα τὸ πρωὶ στὴ δουλειά. Καὶ ἄ-
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κουσα ἕνα βράδυ, μιὰ παιδικὴ φω-
νὴ ἄγνωστη. Καὶ μοῦ λέει: «Ἀντώνη, 
μὴν ἀνησυχεῖς. Θὰ γίνεις πατέρας». 
Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἦταν ἡ Ἁγία 
Ρηνούλα. Ἡ δὲ σύζυγος, ὅταν εἶχε 
τὶς συσπάσεις, ποὺ ἦταν πολὺ ἐπι-
κίνδυνες γιατί μπορεῖ νὰ χάναμε 
καὶ τὸ παιδί, ἄκουσε μιὰ ἀντρικὴ 
φωνὴ στὸν ὕπνο της ποὺ τῆς εἶπε: 
«Νὰ τὸ θυμᾶσαι αὐτό, τὴν κοιλιά 
σου τὴν ἔκανε καλὰ ἡ Παναγία». 
Ἀργότερα, ὅταν ἤτανε νὰ γεννή-
σουμε, ξανάκουσε πάλι αὐτὴ τὴν 
ἀντρικὴ φωνή, ποὺ πιστεύουμε ἀ-
κράδαντα ὅτι ἦταν τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ καὶ τῆς εἶπε: «Σὲ προγραμμα-
τίζω, θὰ ἑτοιμαστεῖς γύρω στὶς 9». 
Καὶ τὸ παιδὶ γεννήθηκε 9.00 τὸ 
πρωί. Ἐν τῷ μεταξύ, παιδοκαρδιο-
λογικὲς ἐξετάσεις κάνουμε ἀπὸ τὸν 
5ο μήνα πρὶν γεννηθεῖ τὸ παιδί .  
Στὴν ἀρχή, κάθε 15 μέρες . Μετὰ 
(ποὺ ἀρχίσανε οἱ προσευχὲς) μᾶς λέ-
νε, μὴν σᾶς παιδεύουμε, θὰ ἔρχεσθε 
1 φορὰ τὸ μήνα. Κάναμε κάποιες 
λειτουργίες γιὰ τὸ παιδὶ καὶ μετὰ 
μᾶς λένε: Θὰ ἔρχεσθε κάθε δίμηνο. 
Μετὰ μᾶς λένε, θὰ ἐρχόσαστε κάθε 
τετράμηνο. Τώρα ἡ τελευταία ἐξέ-
ταση εἶναι μετὰ ἀπὸ πεντάμηνο. Ἡ 
ἑπόμενη ἐξέταση τώρα εἶναι 5 Γενά-
ρη 2017.  

Ὅταν εἴχαμε ἔρθει ἐδῶ, καὶ 
εἴχαμε βρεῖ τὸν πάτερ Ι., τοῦ εἴχαμε
πεῖ ὅτι

 
 μόλις γεννηθεῖ ἡ μικρὴ θέ-

λουμε νὰ τὴν ἀεροβαπτίσουμε, νὰ 
τὴ βγάλουμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, 
γιατί δὲν ξέραμε τί θὰ γίνει μὲ τὴν 
ἀσθένεια καὶ πὼς θὰ πάει τὸ παιδί. 
Ἐκεῖνος μᾶς ἔλεγε ὅτι «Ἔχετε τὴν 
προστασία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ 
νὰ μὴ φοβάστε». Μᾶς τόνιζε «Νὰ πι-
στεύετε καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά». 
Καὶ πράγματι ἔτσι ἔγινε. Πῆγαν ὅλα 
στὴν ἐντέλεια. Γεννήθηκε ἡ μικρού-
λα, τὴ βάλανε ἀμέσως στὴν θερμο-

κοιτίδα, στὴν Ἐντατικὴ #1 στὸ Ἰα-
σῶ. Τὴν 4η μέρα, ὅπως εἴχαμε κανο-
νίσει, ἔγινε διακομιδὴ ἀπὸ τὸ Ἰασῶ 
στὸ Ὠνάσειο. Ὁ γιατρὸς μᾶς εἶχε 
πεῖ ὅτι στὶς 9 μέρες θὰ πρέπει νὰ 
χειρουργηθεῖ τὸ παιδί. Μετὰ ὅμως 
εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ χειρουρ-
γηθεῖ, μιᾶς καὶ ὁ κορεσμός, τὸ ὀξυ-
γόνο στὸ αἷμα δηλαδή, ἦταν καλὸς 
(μὲ τιμὲς 96-98). Τελικά, τὸ μόνο 
ποὺ ἔγινε ἦταν ἕνας ἁπλὸς καθετη-
ριασμὸς τὴν 12η μέρα, ἀνοίγοντας 
τὸ μεσοκολπικὸ διάφραγμα γιὰ νὰ 
μπορεῖ νὰ ἀνακατεύεται τὸ αἷμα. 
Τὸ παιδὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διά-
στημα ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ὠνάσειο, πῆγε 
στὸ Μητέρα. Ἐκεῖ, κάποια στιγμὴ 
μᾶς λέγανε ὅτι «αὐτὲς τὶς μέρες πρέ-
πει νὰ τὸ ἐγχειρίσουμε τὸ παιδί». 
Καὶ ἐπειδὴ ἤτανε πολὺ στεναχωρη-
μένη τότε ἡ σύζυγος παίρνουμε τη-
λέφωνο τὸν π. Ι. καὶ δὲν θὰ ξεχάσω 
τὴν κουβέντα ποὺ μᾶς εἶχε πεῖ ὅτι: 
«Μὴν ἀνησυχεῖς. Ἂν ὁ Ἅγιος Ραφα-
ὴλ κρίνει ὅτι τὸ παιδὶ πρέπει νὰ χει-
ρουργηθεῖ, θὰ χειρουργηθεῖ. Ἂν 
κρίνει ὅτι δὲν πρέπει, τότε δὲν θὰ 
χειρουργηθεί». Ε, μπαίνανε μέσα 
στὸ δωμάτιο, τὸ ἰατρικὸ ἐπιτελεῖο 
καὶ λέγανε: ἡ Σ. δὲν τρώει, δὲν σιτί-
ζεται, δὲν αὐτό, δὲν ἐκεῖνο. Καὶ ὡς 
ἐκ θαύματος γύρναγε ὁ κ. Ρ. ποὺ ἤ-
τανε διευθυντὴς τῆς κλινικῆς καὶ ἐ-
κεῖ ποὺ ἔλεγες ὅτι τώρα θὰ τὸ πά-
ρουν τὸ παιδὶ νὰ τὸ βάλουν μέσα 
(γιατί δὲν σὲ ρωτᾶνε), καὶ ἔλεγε: 
«∆ῶστε της ἀκόμα μιὰ εὐκαιρία νὰ 
τὴ δοῦμε τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα». 
Μετὰ πάλι ξανά. Καὶ πάλι ξανά. Ὥ-
σπου πήραμε τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ νοσο-
κομεῖο στὸ σπίτι, χωρὶς νὰ ἔχει γίνει 
καμία ἐγχείριση . Ὁ γιατρὸς στὸ 
«Μητέρα» ποὺ παρακολούθησε τὸ 
παιδὶ εἶπε ὅτι: «Πάρ’ τό, μοῦ λέει, ὅ-
πως θές. Σᾶς βοήθησε ὁ Θεός; Σᾶς 
βοήθησε ὁ Ἅγιος; Πάντως κάποιος 

σᾶς βοηθάει.» (δὲν περίμενα νὰ τὸ 
ἀκούσω ἀπὸ ἐπιστήμονα νὰ τὸ ὁμο-
λογήσει αὐτό, κι’ ὅμως τὸ ἄκουσα 
μὲ μεγάλη μου χαρά). «Αυτό, μοῦ 
λέει, δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω. 
Μὲ βάση τὰ δεδομένα καὶ τὴν πάθη-
ση ἔπρεπε νὰ εἶχε χειρουργηθεῖ 9 ἡ-
μερῶν. Τὸ παιδὶ δὲν ἔχει κάνει οὔτε 
ἀνακουφιστικὴ ἐπέμβαση. Συνεχίζει 
νὰ ὑπάρχει ἡ μετάθεση τῶν μεγά-
λων ἀγγείων, κι’ ὅμως τὸ παιδὶ εἶναι 
φυσιολογικό. ∆ὲν μᾶς ἔχει παρου-
σιάσει κανένα σύμπτωμα, κάτι τὸ 
ἀνησυχητικὸ καὶ προχωρᾶμε. Αὐτὸ 
εἶναι πολὺ θετικό, διότι ὅσο μεγα-
λώνει τὸ παιδὶ εἶναι καλύτερο γιατί 
θὰ γίνει 1 ἐπέμβαση καὶ ὄχι περισ-
σότερες. Καὶ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχετε 
κάνει καμία ἐπέμβαση!» … Τὸ νὰ 
βλέπεις τὸ παιδί σου νὰ μεγαλώνει 
κόντρα στὰ προγνωστικά, ἐνῶ ἄλ-
λα παιδάκια μὲ ἀνάλογη περίπτωση 
ἔχουνε χειρουργηθεῖ 2 ἢ περισσότε-
ρες φορὲς .. . Μᾶς εἶπε ὁ γιατρός : 
«∆ὲν ἔχω ξαναδεῖ τέτοια περίπτωση 
νὰ ἔχει κρατήσει τόσο πολὺ χωρὶς 
νὰ κάνει ἐγχείριση». 

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ παιδὶ κα-
θημερινά, ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκε 
παίρνει διουρητικά, γιατί κάνουνε 
καλὸ γιὰ τὴν καρδούλα του καὶ 
φάρμακα γιὰ τὴ συσταλτικότητα 
τῆς καρδιᾶς, παίρνει δηλαδὴ καθη-
μερινὰ λασίξ, ἀλντακτὸρ καὶ νορ-
μολόζ. Ἔ, λοιπόν, τὸ συκώτι της εἶ-
ναι ἀπείραχτο. Τὸ φοβόντουσαν οἱ 
γιατροὶ καὶ πάντα τὸ μετρᾶνε. Τὴ 
σταυρώνει ἡ γυναίκα μου μὲ τὸ λα-
δάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ στὸ 
πρόσωπο καὶ στὴν καρδούλα καὶ 
στὴν περιοχὴ ποὺ εἶναι τὸ συκώτι 
της (σταυρωνόταν ἤδη στὴν κοιλιά 
της ἀπὸ τὸν 5ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύ-
νης της) καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ τὸ συκώτι, σὲ κάθε ἔλεγχο 
ποὺ κάνουμε εἶναι φυσιολογικότα-

το. ∆όξα τῷ Θεῶ, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέ-
ρα, δὲν ἔγινε ἀπολύτως τίποτα. Καὶ 
τὸ παιδὶ εἶναι τώρα 2 χρόνων καὶ 1 
μήνα. ∆ὲν ἔγινε ἀπολύτως κανένα 
χειρουργεῖο. Τὸ Ραφαηλάκι μας τὸ 
ἔχουμε σπίτι καὶ τρώει κανονικά, 
παίζει, τρέχει ὅλη μέρα καὶ ὅλα κα-
λά.  

Θεωρῶ σημαδιακὰ ὅλα αὐ-
τά, ὅπως καὶ ὅτι στὸ Μοναστήρι εἶ-
πε τὶς πρῶτες του κουβέντες τὸ παι-
δί. Ὅμως, πολλὲς φορὲς ἔλεγα στὴν 
προσευχή μου στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
νὰ μᾶς δώσει ἕνα σημάδι ὅτι θὰ πᾶ-
νε ὅλα καλὰ γιὰ τὴ μικρή, ὄχι γιατί 
ἔχουμε παράπονο ἀπὸ τὴν βοήθεια 
ἢ τὴν παρουσία Του, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔ-
χουμε πιὸ πολὺ θάρρος καὶ γιατί δι-
άβαζα ὅτι ἐμφανίζεται ὁ Ἅγιος πολ-
λὲς φορές. Μία μέρα, λοιπόν, κάθε-
ται ἡ γυναίκα μου στὸ παιδικὸ δω-
μάτιο καὶ παίζουνε μὲ τὴ μικρή. Καὶ 
γυρνάει τὸ παιδὶ καὶ κοιτάει πρὸς 
τὴν πόρτα, δυὸ μέτρα ἀπόσταση. 
«Ραφαηλάκι μου, τί κοιτᾶς;» ρωτάει 
ἡ σύζυγος. «Μαμά, τὸν Ἅγιο Ραφα-
ήλ» τῆς λέει τὸ παιδί. «Ραφαηλάκι 
μου, ποῦ εἶναι ὁ Ἅγιος;». «Μαμά, εἶ-
ναι στὴν πόρτα. Μαμά, νὰ πάω;» 
Πηγαίνει ἡ γυναίκα μου στὴν πόρτα 
«Ἐδῶ εἶναι;». «Νά, ἐκεῖ εἴναι» καὶ 
τῆς ἔδειξε μὲ τὸ χέρι. Κάγκελο ἡ γυ-
ναίκα μου... Ὅμως, δὲν ἔδωσε τὴν ἀ-
παραίτητη βαρύτητα, σκεφτόμενη 
ὅτι «ἐντάξει, παιδάκι εἴναι». Ὅμως, 
ἀπὸ 18 μηνῶν μιλάει τὸ παιδὶ καὶ ἔ-
χει πλήρη συνείδηση τοῦ τί λέει. Με-
τὰ ἀπὸ λίγο καιρό, ἔχουμε πάει μὲ 
τὴ σύζυγό μου νὰ προσκυνήσουμε 
τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἑκατο-
νταπυλιανῆς ποὺ εἶχε ἔρθει στὸν Ἅ-
γιο ∆ημήτριο. Κρατάει ἡ μάνα μου 
τὸ παιδὶ καὶ παίζουνε πάλι στὸ δω-
μάτιο, πρὸς τὸ ἀπογευματάκι. Τὸ 
παιδί, λοιπόν, κάποια στιγμή, χωρὶς 
νὰ ἔχει τὸ ἀφηρημένο τὸ βλέμμα, 
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κουσα ἕνα βράδυ, μιὰ παιδικὴ φω-
νὴ ἄγνωστη. Καὶ μοῦ λέει: «Ἀντώνη, 
μὴν ἀνησυχεῖς. Θὰ γίνεις πατέρας». 
Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἦταν ἡ Ἁγία 
Ρηνούλα. Ἡ δὲ σύζυγος, ὅταν εἶχε 
τὶς συσπάσεις, ποὺ ἦταν πολὺ ἐπι-
κίνδυνες γιατί μπορεῖ νὰ χάναμε 
καὶ τὸ παιδί, ἄκουσε μιὰ ἀντρικὴ 
φωνὴ στὸν ὕπνο της ποὺ τῆς εἶπε: 
«Νὰ τὸ θυμᾶσαι αὐτό, τὴν κοιλιά 
σου τὴν ἔκανε καλὰ ἡ Παναγία». 
Ἀργότερα, ὅταν ἤτανε νὰ γεννή-
σουμε, ξανάκουσε πάλι αὐτὴ τὴν 
ἀντρικὴ φωνή, ποὺ πιστεύουμε ἀ-
κράδαντα ὅτι ἦταν τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ καὶ τῆς εἶπε: «Σὲ προγραμμα-
τίζω, θὰ ἑτοιμαστεῖς γύρω στὶς 9». 
Καὶ τὸ παιδὶ γεννήθηκε 9.00 τὸ 
πρωί. Ἐν τῷ μεταξύ, παιδοκαρδιο-
λογικὲς ἐξετάσεις κάνουμε ἀπὸ τὸν 
5ο μήνα πρὶν γεννηθεῖ τὸ παιδί .  
Στὴν ἀρχή, κάθε 15 μέρες . Μετὰ 
(ποὺ ἀρχίσανε οἱ προσευχὲς) μᾶς λέ-
νε, μὴν σᾶς παιδεύουμε, θὰ ἔρχεσθε 
1 φορὰ τὸ μήνα. Κάναμε κάποιες 
λειτουργίες γιὰ τὸ παιδὶ καὶ μετὰ 
μᾶς λένε: Θὰ ἔρχεσθε κάθε δίμηνο. 
Μετὰ μᾶς λένε, θὰ ἐρχόσαστε κάθε 
τετράμηνο. Τώρα ἡ τελευταία ἐξέ-
ταση εἶναι μετὰ ἀπὸ πεντάμηνο. Ἡ 
ἑπόμενη ἐξέταση τώρα εἶναι 5 Γενά-
ρη 2017.  

Ὅταν εἴχαμε ἔρθει ἐδῶ, καὶ 
εἴχαμε βρεῖ τὸν πάτερ Ι., τοῦ εἴχαμε
πεῖ ὅτι

 
 μόλις γεννηθεῖ ἡ μικρὴ θέ-

λουμε νὰ τὴν ἀεροβαπτίσουμε, νὰ 
τὴ βγάλουμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, 
γιατί δὲν ξέραμε τί θὰ γίνει μὲ τὴν 
ἀσθένεια καὶ πὼς θὰ πάει τὸ παιδί. 
Ἐκεῖνος μᾶς ἔλεγε ὅτι «Ἔχετε τὴν 
προστασία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ 
νὰ μὴ φοβάστε». Μᾶς τόνιζε «Νὰ πι-
στεύετε καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά». 
Καὶ πράγματι ἔτσι ἔγινε. Πῆγαν ὅλα 
στὴν ἐντέλεια. Γεννήθηκε ἡ μικρού-
λα, τὴ βάλανε ἀμέσως στὴν θερμο-

κοιτίδα, στὴν Ἐντατικὴ #1 στὸ Ἰα-
σῶ. Τὴν 4η μέρα, ὅπως εἴχαμε κανο-
νίσει, ἔγινε διακομιδὴ ἀπὸ τὸ Ἰασῶ 
στὸ Ὠνάσειο. Ὁ γιατρὸς μᾶς εἶχε 
πεῖ ὅτι στὶς 9 μέρες θὰ πρέπει νὰ 
χειρουργηθεῖ τὸ παιδί. Μετὰ ὅμως 
εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ χειρουρ-
γηθεῖ, μιᾶς καὶ ὁ κορεσμός, τὸ ὀξυ-
γόνο στὸ αἷμα δηλαδή, ἦταν καλὸς 
(μὲ τιμὲς 96-98). Τελικά, τὸ μόνο 
ποὺ ἔγινε ἦταν ἕνας ἁπλὸς καθετη-
ριασμὸς τὴν 12η μέρα, ἀνοίγοντας 
τὸ μεσοκολπικὸ διάφραγμα γιὰ νὰ 
μπορεῖ νὰ ἀνακατεύεται τὸ αἷμα. 
Τὸ παιδὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διά-
στημα ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ὠνάσειο, πῆγε 
στὸ Μητέρα. Ἐκεῖ, κάποια στιγμὴ 
μᾶς λέγανε ὅτι «αὐτὲς τὶς μέρες πρέ-
πει νὰ τὸ ἐγχειρίσουμε τὸ παιδί». 
Καὶ ἐπειδὴ ἤτανε πολὺ στεναχωρη-
μένη τότε ἡ σύζυγος παίρνουμε τη-
λέφωνο τὸν π. Ι. καὶ δὲν θὰ ξεχάσω 
τὴν κουβέντα ποὺ μᾶς εἶχε πεῖ ὅτι: 
«Μὴν ἀνησυχεῖς. Ἂν ὁ Ἅγιος Ραφα-
ὴλ κρίνει ὅτι τὸ παιδὶ πρέπει νὰ χει-
ρουργηθεῖ, θὰ χειρουργηθεῖ. Ἂν 
κρίνει ὅτι δὲν πρέπει, τότε δὲν θὰ 
χειρουργηθεί». Ε, μπαίνανε μέσα 
στὸ δωμάτιο, τὸ ἰατρικὸ ἐπιτελεῖο 
καὶ λέγανε: ἡ Σ. δὲν τρώει, δὲν σιτί-
ζεται, δὲν αὐτό, δὲν ἐκεῖνο. Καὶ ὡς 
ἐκ θαύματος γύρναγε ὁ κ. Ρ. ποὺ ἤ-
τανε διευθυντὴς τῆς κλινικῆς καὶ ἐ-
κεῖ ποὺ ἔλεγες ὅτι τώρα θὰ τὸ πά-
ρουν τὸ παιδὶ νὰ τὸ βάλουν μέσα 
(γιατί δὲν σὲ ρωτᾶνε), καὶ ἔλεγε: 
«∆ῶστε της ἀκόμα μιὰ εὐκαιρία νὰ 
τὴ δοῦμε τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα». 
Μετὰ πάλι ξανά. Καὶ πάλι ξανά. Ὥ-
σπου πήραμε τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ νοσο-
κομεῖο στὸ σπίτι, χωρὶς νὰ ἔχει γίνει 
καμία ἐγχείριση . Ὁ γιατρὸς στὸ 
«Μητέρα» ποὺ παρακολούθησε τὸ 
παιδὶ εἶπε ὅτι: «Πάρ’ τό, μοῦ λέει, ὅ-
πως θές. Σᾶς βοήθησε ὁ Θεός; Σᾶς 
βοήθησε ὁ Ἅγιος; Πάντως κάποιος 

σᾶς βοηθάει.» (δὲν περίμενα νὰ τὸ 
ἀκούσω ἀπὸ ἐπιστήμονα νὰ τὸ ὁμο-
λογήσει αὐτό, κι’ ὅμως τὸ ἄκουσα 
μὲ μεγάλη μου χαρά). «Αυτό, μοῦ 
λέει, δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω. 
Μὲ βάση τὰ δεδομένα καὶ τὴν πάθη-
ση ἔπρεπε νὰ εἶχε χειρουργηθεῖ 9 ἡ-
μερῶν. Τὸ παιδὶ δὲν ἔχει κάνει οὔτε 
ἀνακουφιστικὴ ἐπέμβαση. Συνεχίζει 
νὰ ὑπάρχει ἡ μετάθεση τῶν μεγά-
λων ἀγγείων, κι’ ὅμως τὸ παιδὶ εἶναι 
φυσιολογικό. ∆ὲν μᾶς ἔχει παρου-
σιάσει κανένα σύμπτωμα, κάτι τὸ 
ἀνησυχητικὸ καὶ προχωρᾶμε. Αὐτὸ 
εἶναι πολὺ θετικό, διότι ὅσο μεγα-
λώνει τὸ παιδὶ εἶναι καλύτερο γιατί 
θὰ γίνει 1 ἐπέμβαση καὶ ὄχι περισ-
σότερες. Καὶ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχετε 
κάνει καμία ἐπέμβαση!» … Τὸ νὰ 
βλέπεις τὸ παιδί σου νὰ μεγαλώνει 
κόντρα στὰ προγνωστικά, ἐνῶ ἄλ-
λα παιδάκια μὲ ἀνάλογη περίπτωση 
ἔχουνε χειρουργηθεῖ 2 ἢ περισσότε-
ρες φορὲς .. . Μᾶς εἶπε ὁ γιατρός : 
«∆ὲν ἔχω ξαναδεῖ τέτοια περίπτωση 
νὰ ἔχει κρατήσει τόσο πολὺ χωρὶς 
νὰ κάνει ἐγχείριση». 

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ παιδὶ κα-
θημερινά, ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκε 
παίρνει διουρητικά, γιατί κάνουνε 
καλὸ γιὰ τὴν καρδούλα του καὶ 
φάρμακα γιὰ τὴ συσταλτικότητα 
τῆς καρδιᾶς, παίρνει δηλαδὴ καθη-
μερινὰ λασίξ, ἀλντακτὸρ καὶ νορ-
μολόζ. Ἔ, λοιπόν, τὸ συκώτι της εἶ-
ναι ἀπείραχτο. Τὸ φοβόντουσαν οἱ 
γιατροὶ καὶ πάντα τὸ μετρᾶνε. Τὴ 
σταυρώνει ἡ γυναίκα μου μὲ τὸ λα-
δάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ στὸ 
πρόσωπο καὶ στὴν καρδούλα καὶ 
στὴν περιοχὴ ποὺ εἶναι τὸ συκώτι 
της (σταυρωνόταν ἤδη στὴν κοιλιά 
της ἀπὸ τὸν 5ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύ-
νης της) καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ τὸ συκώτι, σὲ κάθε ἔλεγχο 
ποὺ κάνουμε εἶναι φυσιολογικότα-

το. ∆όξα τῷ Θεῶ, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέ-
ρα, δὲν ἔγινε ἀπολύτως τίποτα. Καὶ 
τὸ παιδὶ εἶναι τώρα 2 χρόνων καὶ 1 
μήνα. ∆ὲν ἔγινε ἀπολύτως κανένα 
χειρουργεῖο. Τὸ Ραφαηλάκι μας τὸ 
ἔχουμε σπίτι καὶ τρώει κανονικά, 
παίζει, τρέχει ὅλη μέρα καὶ ὅλα κα-
λά.  

Θεωρῶ σημαδιακὰ ὅλα αὐ-
τά, ὅπως καὶ ὅτι στὸ Μοναστήρι εἶ-
πε τὶς πρῶτες του κουβέντες τὸ παι-
δί. Ὅμως, πολλὲς φορὲς ἔλεγα στὴν 
προσευχή μου στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
νὰ μᾶς δώσει ἕνα σημάδι ὅτι θὰ πᾶ-
νε ὅλα καλὰ γιὰ τὴ μικρή, ὄχι γιατί 
ἔχουμε παράπονο ἀπὸ τὴν βοήθεια 
ἢ τὴν παρουσία Του, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔ-
χουμε πιὸ πολὺ θάρρος καὶ γιατί δι-
άβαζα ὅτι ἐμφανίζεται ὁ Ἅγιος πολ-
λὲς φορές. Μία μέρα, λοιπόν, κάθε-
ται ἡ γυναίκα μου στὸ παιδικὸ δω-
μάτιο καὶ παίζουνε μὲ τὴ μικρή. Καὶ 
γυρνάει τὸ παιδὶ καὶ κοιτάει πρὸς 
τὴν πόρτα, δυὸ μέτρα ἀπόσταση. 
«Ραφαηλάκι μου, τί κοιτᾶς;» ρωτάει 
ἡ σύζυγος. «Μαμά, τὸν Ἅγιο Ραφα-
ήλ» τῆς λέει τὸ παιδί. «Ραφαηλάκι 
μου, ποῦ εἶναι ὁ Ἅγιος;». «Μαμά, εἶ-
ναι στὴν πόρτα. Μαμά, νὰ πάω;» 
Πηγαίνει ἡ γυναίκα μου στὴν πόρτα 
«Ἐδῶ εἶναι;». «Νά, ἐκεῖ εἴναι» καὶ 
τῆς ἔδειξε μὲ τὸ χέρι. Κάγκελο ἡ γυ-
ναίκα μου... Ὅμως, δὲν ἔδωσε τὴν ἀ-
παραίτητη βαρύτητα, σκεφτόμενη 
ὅτι «ἐντάξει, παιδάκι εἴναι». Ὅμως, 
ἀπὸ 18 μηνῶν μιλάει τὸ παιδὶ καὶ ἔ-
χει πλήρη συνείδηση τοῦ τί λέει. Με-
τὰ ἀπὸ λίγο καιρό, ἔχουμε πάει μὲ 
τὴ σύζυγό μου νὰ προσκυνήσουμε 
τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἑκατο-
νταπυλιανῆς ποὺ εἶχε ἔρθει στὸν Ἅ-
γιο ∆ημήτριο. Κρατάει ἡ μάνα μου 
τὸ παιδὶ καὶ παίζουνε πάλι στὸ δω-
μάτιο, πρὸς τὸ ἀπογευματάκι. Τὸ 
παιδί, λοιπόν, κάποια στιγμή, χωρὶς 
νὰ ἔχει τὸ ἀφηρημένο τὸ βλέμμα, 
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ἀλλὰ προσηλωμένο, τῆς ἔδειξε ὅτι 
κάτι κοιτάει. «Ραφαηλάκι μου, εἶναι 
κάποιος ἀπὸ ἐκεῖ;». «Γιαγιά, ἔχει ἔρ-
θει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ». Τῆς μάνας 
μου τῆς σηκώθηκε ἡ τρίχα… (δὲν τῆς 
εἴχαμε πεῖ καὶ τὸ περιστατικὸ ποὺ 
εἶχε προηγηθεῖ…) «Ραφαηλάκι μου, 
ποῦ εἶναι ;». «Γιαγιά, εἶναι στὴν 
πόρτα καὶ μᾶς κοιτάει». Ἡ μάνα 
μου τὰ χρειάστηκε. «Πού Ραφαηλά-
κι μου;». «Γιαγιά, πάω νὰ τὸν χαϊδέ-
ψω κι’ ἔρχομαι». Καὶ πῆγε. Καὶ ξα-
ναρωτάει ἡ μάνα μου: «Ραφαηλάκι 
μου, ποῦ εἶναι ὁ Ἅγιος;». «Γιαγιά, ἔ-
φυγε. Τώρα, νὰ παίξουμε». Καὶ ποὺ 
γυρίσαμε, μᾶς τὸ ἔλεγε καὶ σηκωνό-
ταν  ἡ  τρίχα  της .  Καὶ  ἤτανε  καὶ  
σίγουρη ὅτι τὸ παιδὶ κάτι ἔβλεπε. 
 Συνέβη δὲ καὶ τὸ ἑξῆς, ποὺ 
κι’ αὐτὸ ἦταν ἕνα φανερὸ σημάδι 
οὺ μᾶπ ς ἔδωσε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ὅτι 

ἔχει ὑπὸ τὴν προστασία Του τὸ παι-
δί: Ἐγὼ κοιμόμουν τότε στὸ σαλόνι, 
γιατί ροχαλίζω λίγο καὶ ἐπειδὴ ἡ 
σύζυγος πρέπει νὰ ταΐζει τὸ παιδὶ 
καὶ ἔχει τὸ ρελάξ, δὲν χωρᾶμε στὸ 
κρεβάτι καὶ ἀναγκαστικὰ κοιμᾶμαι 
στὸ σαλόνι. Εἶδα λοιπόν, μία μαύρη 
σκιὰ νὰ μπαίνει στὸ σπίτι. ∆ὲν εἶδα 
πρόσωπο. Ρασοφόρος ἦταν μὲ μαῦ-
ρα ράσα ποὺ μπῆκε στὸ σπίτι. ∆ὲν 
ἦταν μὲ ἄμφια ἱερέως, ἦταν μὲ ράσα 
μοναχοῦ, ὅπως τὸν ἔχετε στὴν εἰκό-
να στὸ Ἄνω Σούλι. Μπῆκε μέσα στὸ 
σπίτι, πέρασε ἀπὸ τὸν καναπὲ ποὺ 
κοιμόμουν. Ἐγώ, ἄνοιξα τὰ μάτια 
καὶ μοῦ μίλησε ὄχι μὲ φωνή, ἀλλὰ 
μέσα στὸ κεφάλι μου, λέγοντας ὅτι 
«πάω νὰ ρίξω μιὰ ματιὰ ἂν εἶναι 
καλὰ καὶ θὰ φύγω». Καὶ πραγματι-
κά, πέρασε ἀπὸ τὸ διάδρομο, κάτω 
ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι ποὺ ἔχουμε, 
στάθηκε στὴν πόρτα, εἶδε τὴ μικρὴ 
κι’ ἔφυγε. Ἦταν κάτι γαλήνιο. Ἐγώ, 
συνέχισα νὰ κοιμᾶμαι. Ἐν τῷ μετα-
ξὺ τὸ ἴδιο εἶδε καὶ ἡ σύζυγος τὴν ἴ-

δια μέρα. Ἐγὼ δὲν ἤθελα νὰ τῆς τὸ 
πῶ γιὰ νὰ μὴ μοῦ πεῖ ὅτι «τί εἶναι 
αὐτά»… Ἐκείνη δὲν ἤθελε νὰ μοῦ τὸ 
πεῖ ἐμένα, μὲ τὴ σκέψη μὴν τῆς πῶ 
ὅτι «ἐντάξει τώρα μὴν τὸ παρακά-
νουμε, γιατί ὑπάρχει καὶ μιὰ λογι-
κή»… Καὶ τελικὰ τὸ κουβεντιάσαμε 
ἐντελῶς τυχαῖα γιατί μοῦ εἶπε ὅτι 
βρὲ Ἀντώνη, τὸ παιδὶ τὶς προάλλες 
τὸ βράδυ ξύπνησε, εἶπε «μαμά», 
κοίταξε τὴν πόρτα καὶ ξανακοιμή-
θηκε. Καὶ νὰ σοῦ πῶ κάτι, σᾶ νὰ εἶ-
δα μία μαύρη σκιά. Τῆς λέω ἐγώ, 
«Πότε; Προχθές, γύρω στὶς 3.30 τὸ 
βράδυ;». Ναί, μοῦ λέει. Ἐσὺ ποῦ τὸ 
ξέρεις; Τὸ ξέρω, γιατί πέρασε πρῶ-
τα ἀπὸ τὸ σαλόνι… Καὶ μείναμε 
κόκκαλο καὶ οἱ δυό. 

Πλέον, τὸ μόνο παράπονο 
ποὺ ἔχω εἶναι ἀπὸ ἐμένα. Ποὺ ἔπρε-
πε νὰ περάσουν 35 χρόνια γιὰ νὰ 
πιστέψω. Ἡ πεθερά μου κάποτε εἶχε 
πεῖ μιὰ κουβέντα ποὺ μοῦ ἔμεινε 
στὸ μυαλό: «Αὐτὸ τὸ παιδὶ γεννήθη-
κε γιὰ νὰ μᾶς φέρει στὸ δρόμο τοῦ 
Θεού». Καὶ τώρα, τὸ πιστεύω κι’ ἐ-
γὼ καὶ τὸ πιστεύει κι’ ἐκείνη ἀκόμα 
περισσότερο. Ντροπή μου, πάτερ, 
ποὺ ἔπρεπε νὰ περάσουμε ὅλα αὐτὰ 
γιὰ νὰ ἔρθω πιὸ κοντὰ στὸ Θεό . 
Γιατί θυμόμαστε τὴν Ἐκκλησία ὅ-
ταν φτάσει ὁ κόμπος στὸ χτένι καὶ 
λὲς ὅτι «δὲν ἔχω τώρα κάπου ἀλλοῦ 
νὰ ἀπευθυνθώ». Γιατί ἡ Ἐκκλησία 
ἤτανε γιὰ μένα νὰ πᾶμε στὴν Ἀνά-
σταση νὰ πετάξουμε δυναμιτάκια 
καὶ μετὰ νὰ πᾶμε νὰ φᾶμε τὴ μαγει-
ρίτσα καὶ νὰ βγοῦμε νὰ πιοῦμε πο-
τά… ∆οξάζω τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ γιατί μᾶς ἐπισκέφθηκαν 
καὶ μᾶς ἔκαναν νὰ ἀλλάξουμε ζωὴ 
καὶ εὔχομαι νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι 
στὶς τόσες πολλὲς καὶ μεγάλες εὐερ-
γεσίες Τους!» 

Νοέμβριος 2016 
Ἀντώνιος Σ., Λαύριο. 

 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

 «Ὅταν πρωτοήλθαμε ἐδῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ἦταν στὸν 5ο 
μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς συζύγου, 
ποὺ διαπιστώθηκε ἡ μετάθεση τῶν 
μεγάλων ἀγγείων τῆς καρδιᾶς τοῦ 
ἐμβρύου. Μᾶς εἶχαν πεῖ οἱ γιατροὶ 
ὅτι τὸ παιδὶ θὰ γεννηθεῖ μὲ συγγενῆ 
καρδιοπάθεια, ὅτι μόλις γεννηθεῖ 
θὰ γίνει μπλέ, θὰ πρέπει νὰ μπεῖ σὲ 
θερμοκοιτίδα καὶ στὶς πρῶτες 9 μέ-
ρες τῆς ζωῆς του θὰ πρέπει ὁπωσδή-
ποτε νὰ χειρουργηθεῖ. Πρῶτα, μιὰ 
ἀνακουφιστικὴ ἐγχείριση γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ ἀναπνεύσει. Καὶ μετὰ ἡ 
ἐπέμβαση ποὺ θὰ ἔλυνε τελείως τὸ 
πρόβλημα. Καὶ μπορεῖ νὰ 
χρειαστεῖ συνολικὰ καὶ 
δυὸ καὶ τρεῖς καὶ τέσσε-
ρις ἐπεμβάσεις καμιὰ φο-
ρά…   
 Τὴν πρώτη φορά, 
λοιπόν, ποὺ μιλήσαμε μὲ 
τὸν πάτερ Ι., εἴχαμε ἔρθει 
πολὺ πικραμένοι. ∆ιότι, 
οἱ γιατροὶ εἴχανε φτάσει 
σὲ  ἕνα  σημεῖο  νὰ  μᾶς  
ποῦνε  νὰ  κάνουμε  ἄμ-
βλωση. Συγκεκριμένα μᾶς 
εἶχαν πεῖ ὅτι: Συμβαίνουν 
αὐτά. Ἐντάξει, νέοι εἴσαστε. Ἅμα 
τὸ ἀποφασίσετε, μπορεῖτε νὰ κάνε-
τε ἕνα ἄλλο παιδί, δὲν ἔγινε καὶ τί-
ποτα . Ἅμα θέλετε πάντως νὰ τὸ 
κρατήσετε, γιὰ νὰ σιγουρευτεῖτε, νὰ 
κάνετε ἐξετάσεις, διότι ἡ συγγενὴς 
καρδιοπάθεια συνοδεύεται ἀπὸ 
σύνδρομο down σὲ πάνω ἀπὸ 70-
80% ποσοστό. Ὁ πάτερ ὅμως μᾶς εἶ-
χε ἐξ ἀρχῆς ξεκαθαρίσει: «Ἄμβλω-
ση, δὲν θὰ κάνετε, ἐφόσον εἶσθε 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Θὰ τὸ κρα-
τήσετε τὸ παιδί!». Ἐπειδὴ μᾶς εἶδε 
ἀπογοητευμένους, μᾶς εἶχε τονίσει 
νὰ ἔχουμε θάρρος καὶ αἰσιοδοξία. 

Μᾶς εἶ ε πεῖ συγκεκριμένα: «Εἶναι 
πολὺ μεγάλη ἡ χάρις τῶν Ἁγίων. Θὰ 
δεῖς. Θὰ τρίβουνε τὰ μάτια τους οἱ 
γιατροί. ∆ὲν θὰ τὸ πιστεύουνε!». 
Καὶ πράγματι, ἐντέλει, ἐμεῖς κάναμε 
ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις, κά-
ναμε βιομοριακὴ παρακέντηση, καὶ 
ἡ μικρὴ βγῆκε ὑγιέστατη !!! Τίποτα 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἴπανε οἱ γιατροὶ δὲν 
βγῆκε τελικά: Οὔτε σύνδρομο down, 
οὔτε τὰ ὑπόλοιπα, ὅπως θὰ σᾶς ἐξη-
γήσω. Καὶ ἐγὼ εἶμαι 100% πεπεισμέ-
νος πιὰ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀπὸ τὶς 
εὐλογίες τῶν Ἁγίων. 

Καταρχήν, ὅταν εἴχαμε ἀρ-
χίσει κα

χ

μυαλ

ὶ ἐρχόμασταν στὴ 
Μονή, μὲ τὸ ποὺ περνά-
γαμε τὴν πύλη νιώθαμε 
πάρα πολὺ γαλήνια. Φεύ-
γαμε ἀπὸ ἐδῶ πιὸ ἀνάλα-
φροι, πιὸ ζωντανοί, μὲ 
ἐλπίδες. Μέχρι ποὺ ἔφτα-
σα νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὰ 
μυαλά μου, διότι: Πήγαι-
να στὸ σπίτι, καθόμουνα 
στὸ μπαλκόνι νὰ πιῶ τὸν 
καφέ μου, νὰ κάνω ἕνα 
τσιγάρο  καὶ  τὸ  ό 
μου περιπλανιόταν μέσα 

στὴν Μονή. Καὶ αὐτὸ κράτησε γιὰ 
καιρό, ἕνα ὁλόκληρο τρίμηνο. Ὄχι 
ὅτι μὲ πείραζε, ἀλλὰ σὲ κάποιο ση-
μεῖο ἄρχισα νὰ ἀναρωτιέμαι «τί γί-
νεται ἐδῶ;». Μὲ τὸ ποὺ καθόμουν 
λίγο καὶ χαλάρωνα, τὸ μυαλό μου, 
ἡ ψυχή μου -δὲν ἤξερα πῶς νὰ τὸ 
ἑρμηνεύσω- μεταφερόταν / βρισκό-
ταν στὸ Μοναστήρι καὶ γαλήνευα. 
Ἔπειτα, ὅταν ἡ γυναίκα μου εἶχε 
συσπάσεις καὶ εἶχε κάνει τὴν ἀμνιο-
παρακέντηση καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀ-
κίνητη, ἔμενε στὴ μαμά της. Ἐγώ, ἔ-
μενα μόνος μου στὸ σπίτι καὶ πή-
γαινα τὸ πρωὶ στὴ δουλειά. Καὶ ἄ-
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Ἕλληνες, ποὺ συνεργάζονται μὲ 
τοὺς Τούρκους στὶς εἰσαγωγὲς ψα-
ριῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἐμεῖς, μὲ 
τοὺς Ἕλληνες, ὑποστήριξε ὁ Mehm-
et Sahin, ἔχουμε τὶς ἴδιες γαστρονο-
μικὲς προτιμήσεις καὶ ἐκτιμοῦμε τὸν 
μεγάλο θησαυρὸ τοῦ Αἰγαίου ποὺ 
εἶναι τὰ ψάρια του. Ἔτσι, τουλάχι-
στον στὸν τομέα αὐτὸ λύθηκε μὲ 
τὸν πιὸ αἴσιο τρόπο, κατὰ τοὺς 
Τούρκους, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ διαμά-
χη στὸ Αἰγαῖο. Καὶ ... πληρώνουμε 
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γιὰ τὰ «τουρκικὰ» 
ψάρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Αἰγαίου. 
 

ΘΟΥΚΥ∆ Ι ∆ΗΣ  
 

Π
τη

φ

μυ
τ

ΥΠΕ∆ΕΧΘΗ  ΜΕ  

(Ἀνα  

ροδό-
ς  δὲν 

εἶναι μό-
νον αὐ-
τὸς ποὺ 
ανερώ-

ν ε ι  τ ὰ  
στικὰ 

ῆς Πα-
τρ ί δα ς  
στοὺς ἐ-
χθρούς, 
ἀλλὰ εἶ-
ναι καὶ 
ἐκεῖνος  
ποὺ ἐνῶ 

κατέχει δημόσιο ἀξίωμα, ἐν γνώσει 
του δὲν προβαίνει στὶς ἀπαραίτητες 
ἐνέργειες γιὰ νὰ βελτιώσει τὸ βιοτι-
κὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων πάνω 
στοὺς ὁποίους ἄρχει. Θουκυδίδης 
(460 – 398 π.Χ.) 
 

Ο  ΑΘΩΣ  
ΚΩ∆ΩΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ  

 
ρτήθηκε  1 ∆εκεμβρίουστὶς

2016 στὴν κατηγορία Εἰδήσεις,  
Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος) 

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
κοῦς Ἕλληνα ποὺ δὲν ἔχεις 

ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ 
ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΕ Σ 

 

Τ  

στὴν ὁποία ἐργα-

λεφτὰ 

κὰ ἀφο ετία οἱ 

σ ς 

ἀνῆ

κυβέρνηση, μὲ τὸ 

ὴν Βουλγάρα εὐρωβουλευτίνα τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα φι-
λοξένησε γιὰ 20 λεπτὰ τὴν περασμέ-
νη ∆ευτέρα στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι 
«Star» ἡ Ζήνα Κουτσελίνη. Πρόκει-
ται γιὰ τὴν γνωστὴ καθαρίστρια 
τῶν ΗΣΑΠ, ποὺ ἄγνωστοι τῆς ἔρι-
ξαν στὰ μάτια βιτριόλι στὶς 22 ∆ε-
κεμβρίου 2008 καὶ μὲ ἐπιμονὴ τὸ 
Ἑλληνικὸ Κράτος ἐπὶ Κωνσταντί-
νου Καραμανλῆ καὶ διὰ χειρὸς τοῦ 
τότε ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν κ. Παυ-
λόπουλου τῆς χάρισε ὁλόκληρο δια-
μέρισμα στὰ Πετράλωνα, τῆς ἀπέ-
νειμε τιμητικὴ σύνταξη καὶ ἀνέλαβε 
ὅλα τὰ ἔξοδα γιὰ τὰ 31 χειρουργεῖα 
καὶ τὶς πλαστικὲς 
ποὺ ἔχει κάνει μέ-
χρι τώρα... Ἐνῶ 
τὰ Ἑλληνικὰ δι-
καστήρια τῆς ἐπε-
δίκασαν καὶ μιὰ 
γενναία ἀποζημί-
ωση 250.000 εὐρὼ 
ἀπὸ τὴν ἑταιρεία 
ζόταν ὡς καθαρίστρια. Ἀκοῦστε 
τώρα τί προέκυψε ἀπὸ τὴν συνέ-
ντευξη ποὺ ἔδωσε ἡ Κούνεβα στὸ 
«Star»: 1) Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ὡς 
λαθρομετανάστρια τὸ 2001, ἐπιασὲ 
δουλειὰ σὰν καθαρίστρια καὶ τὸ 
2003 ἡ κυβέρνησή του ... Σημίτη τὴν 
διόρισε καθαρίστρια στὸ ΗΣΑΠ, ὅ-
που ἤδη δούλευε ἡ μάνα της, ποὺ κι’ 
αὐτὴ σὰν λαθρομετανάστρια εἶχε 
ἔρθει νωρίτερα στὴν Ἑλλάδα 3) Ὁ 
20χρο-νος γιός της σπουδάζει σὲ 
Πανεπιστήμιο τῆς Γαλλίας (ἀκοῦς 
Ἕλληνα ποὺ δὲν ἔχεις νὰ φᾶς;) κά-
θε τόσο πετάγεται ἀπὸ τὶς Βρυξέλ-
λες στὸ Παρίσι γιὰ νὰ τοῦ σιδερώ-
σει καὶ νὰ τοῦ πλύνει τὰ ροῦχα (ἀ-

νὰ πᾶς μὲ τὸ τρόλεϊ Πατησιὰ – Ἀμ-
πελόκηποι;) Καὶ τὰ 31 χειρουργεῖα 
ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ κάνει ἡ Κού-
νεβα τὰ πλήρωσε τὸ ἑλληνικὸ κρά-
τος. Τὸ ἴδιο αὐτὸ κράτος ποὺ δεί-
χνει τέτοια ἀγάπη στὴν πρώην λα-
θρομετανάστρια ἀρνεῖται νὰ καλύ-
ψη τὰ ἰατρικὰ ἔξοδα γιὰ τὴν περί-
θαλψη τῆς Μυρτῶς ποὺ κατακρε-
ούργησε στὴν Πάρο ὁ Πακιστανὸς 
λαθρομετανάστης... Τόσο πολὺ μισεῖ 
τοὺς Ἕλληνες τὸ ψευτορωμέικο! 
(Ἐφημ. Στόχος 24-11-2016, σελ. 12)  
 

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ν. ∆ημοκρατίας κ
 

. 
Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὑπεδέχθη 
αὐτὸν μὲ κάθε τιμὴν πανηγυρικῶς. 
∆ημοσιογράφος ἐπεκρότησε τὸ γε-
γονὸς γράφων «Ὡραῖοι λόγοι τοῦ 
Μητσοτάκη στὸ Ἅγιον Ὄρος». Λη-
σμονεῖ ἡ Ι. Κοινότης ὅτι ὁ κ. Μητσο-
τάκης εἶχε μεταβῆ εἰς τὴν Λέσχην 
Μπίλντεμπεργκ; Λησμονεῖ ὁ σεπτὸς 
Πρωτεπιστάτης ὅτι ὁ κ. Μητσοτά-
κης ἔχει ψηφίσει τὸ σύμφωνον τῶν 
ὁμοφυλόφιλων καὶ ὅτι θὰ ψηφίση 
τώρα καὶ τὴν ἐπέκτασιν τῶν δικαι-
ωμάτων τῶν συμβιούντων; Λησμο-
νοῦν οἱ σεπτοὶ Καθηγούμενοι ὅτι ὁ 
κ. Μητσοτάκης ἐψήφισε τὴν ἀνέγερ-
σιν τοῦ Τεμένους; Μήπως δὲν γνω-
ρίζουν οἱ Ἁγιορεῖται ὅτι ὁ ἀνιψιός 
του καὶ φερόμενος ὡς ἑπόμενος 
Πρόεδρος τῆς Νέας ∆ημοκρατίας, 
νῦν Περιφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλά-
δας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ἐδή-
λωσε πρὸ καιροῦ εἰς νυκτερινὴν ἐκ-
πομπὴν ὅτι εὐχαρίστως θὰ ἐπεκύ-
ρωνε σύμφωνον συμβιώσεως διὰ πο-
λίτες τῆς περιφέρειάς του καὶ προ-
σφάτως εἰς τὴν ἐφημερίδα «καθημε-
ρινὴ» ὅτι «ἔχω τὴν τύχη νὰ ἔχω 
γνωρίσει ἀρκετὰ παιδιὰ ὁμόφυλων 
οἰκογενειῶν ποὺ μεγαλώνουν ἐξί-
σου καλὰ μὲ τὰ δικά μου. Μὲ τὴν ἴ-
δια, ἂν ὄχι περισσότερη, τρυφερό-
τητα, φροντίδα καὶ συνέπεια. Μὲ τὸ 
ἴδιο, ἂν ὄχι περισσότερο, νοιάξιμο 
καὶ ἐνθουσιασμό»; Τί ἀπέγινε τὸ Ἅ-
γιον Ὄρος ποὺ ἐγνωρίζαμεν; 

 

Ἡ χώρα μας καταρρέει δημογραφι-
ῦ τὴν τελευταῖα πεντα

θάνατοι ὑπερέβη-
αν τὶς γεννήσει

ἤτοι ἀπὸ 1/1/16 
μέχρι 21/11/16 οἱ 
θάνατοι λθαν 
στοὺς 104.196 οἱ 
γεννήσεις 82.989. 
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ 
ἄρθρο 25 τοῦ Σχε-

δίου Νόμου τοῦ Ὑπουργείου ∆ιοι-
κητικῆς Ἀνασυγκρότησης, μειώνει 
τὸ ποσοστὸ ποὺ ἔχουν οἱ πολύτε-
κνοι (γονεῖς καὶ παιδιὰ) στὶς προσ-
λήψεις ἀπὸ 20% στὸ 15%. Τὴν ἴδια 
στιγμὴ, καὶ ἐνῶ οἱ Ἕλληνες πεινᾶνε 
καὶ τοὺς παίρνουν τὰ σπίτια, θεσπί-
ζει μισθὸ 400 εὐρὼ γιὰ τοὺς λαθρο-
μετανάστες καὶ πρόσφυγες!!! Κάποι-
οι πληρώνονται γιὰ νὰ ἐγκαταστα-
θοῦν στὴ χώρα καὶ οἱ γηγενεῖς ἀπο-
μυζοῦνται γιὰ νὰ ἐξαφανιστοῦν!! 
Πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν λα-
ῶν γίνεται ἀντικατάσταση πληθυ-
σμοῦ, τόσο προκλητικὰ, ἀλλὰ καὶ 
τόσο ἀδιαμαρτύρητα!!! Τουλάχιστον 
Ἕλληνα πολίτη διαμαρτυρήσου καὶ 
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πές: «Κάτω ὁ ρατσισμὸς καὶ οἱ δια-
κρίσεις!! ∆ιεκδικοῦμε στὴν πατρίδα 
μας ἴσα δικαιώματα μὲ τοὺς λαθρο-
μετανάστες καὶ τοὺς πρόσφυγες!!!».  
 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ 
 

Ταξιδεύοντας ἂς πᾶμε κοντὰ σὲ μιὰ 
ἀξέχαστη Ἑλληνικὴ πατρίδα: Στὴ 
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ. Κι ’ ἐνῶ εἶναι 
ΕΛΛΑ∆Α ἀκούει στὸ ὄνομα «Νό-
τ

-
 
ς 
ὸ  

 
ε 
 

-

ς. 

 
. 

ὅ-

 

ς 
 

 

ί-
-

 
ὸ 

 
-
-

ια Ἀλβανία». Μὰ ἐμεῖς μέσα στὴν 
ἀγάπη μας, ἂς τὴν ἐνώσουμε μὲ τὴν 
ὑπόλοιπη Ἤπειρο κι’ ἂς ἔρθουμε ἔ-
τσι νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ ὁλό-
κληρη τὴν Ἠπειρωτικὴ γῆ. Ξεναγό 
μας σὲ τοῦτο τὸ ταξίδι 
παίρνουμε  τὴν  ἴδια  
τὴν ἱστορία της. Ἀπὸ 
τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια
ἡ Ἤπειρος ἦταν μία
∆ὲ χωριζόταν σὲ Βό
ρεια καὶ Νότια .  Γιὰ
σύνορά της εἶχε πρὸ
Βόρεια  τὸν  ποταμ
Σκούμπι (Γενοῦσο). 
Πρὸς Νότια τὸν Ἀμ-
βρακικὸ κόλπο. Νότια
Ἀνατολικὰ συνόρευ
μὲ τὴν ὁροσειρὰ τῆς
Πίνδου. Βόρεια Ἀνα
τολικὰ μὲ τὴ λίμνη Ἀ-
χρίδα. Στὰ ∆υτικὰ μὲ 
τὸ Ἀδριατικὸ καὶ Ἰόνιο Πέλαγο
Ὅλη αὐτὴ ἡ περιοχὴ λεγόταν Ἤ-
πειρος κι’ ὅλη μαζὶ ἀποτελοῦσε ἕνα
κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος
Οἱ ἀρχαῖοι ἱστορικοὶ καὶ γεωγρά-
φοι, ὅπως ὁ Ἡρόδοτος, Πολυβίος, 
Πλίνιος, Θουκυδίδης, Στράβωνας, 
ταν μιλᾶνε γιὰ τὴν Ἤπειρο, σὲ αὐ-
τὰ  τὰ  σύνορα ,  ἀπὸ  τὸν  ποταμὸ  
Σκούμπι ὡς τὸν Ἀμβρακικὸ κόλπο 
τὴν ὁρίζουν. Ἀλλὰ καὶ οἱ νεώτεροι 
ἱστορικοὶ ἐθνολόγοι, γεωγράφοι τὶς 
ἴδιες πληροφορίες μᾶς δίνουν γιὰ 
τὴν ἔκταση καὶ τὰ σύνορα τῆς ἑλλη-

νικῆς Ἠπείρου. Ἀναφέρουμε τὸν 
Γερμανὸ Κίπερ (1887) ποὺ τοποθε-
τεῖ τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἠπείρου 
στὸν ποταμὸ Σκούμπι. Κι’ ὁ Γάλλος 
ἱστορικὸς Ζιλλερόν, σημειώνει «Ἡ 
μέχρι τοῦ ποταμοῦ Σκούμπι περιοχὴ 
εἶναι πέρα γιὰ πέρα Ἑλληνική». Ὁ 
Πουκεβὶλ στὴν «Ἱστορία τῆς Ἑλλά-
δος» γράφει: Αὐθαίρετα ἡ Νότια 
Ἀλβανία λέγεται Ἀλβανία, ἀφοῦ εἶ-
ναι Ἤπειρος». Κι’ ὁ Ἱστορικὸς Πο-
λυβίος ἀναφέρει, ὅτι οἱ Ἠπειρῶτες 
μαζὶ μὲ τοὺς Ἀχαιούς, Ἀκαρνάνες, 
Βοιωτοὺς καὶ Θεσσαλούς, ἀποτε-
λοῦσαν στὴν ἀρχαιότητα τὸ Ἑλλη-

νικὸ Ἔθνος. Γι’ αὐτὸ 
καὶ οἱ Ἠπειρῶτες στὴν
ναυμαχία τῆς Σαλαμί-
νας σπεύδουν μὲ 7 τρι-
ήρεις νὰ πολεμήσουν 
τὸν κοινὸ ἐχθρὸ τῆς 
Ἑλλάδος, τοὺς Πέρ-
σες. Ἀργότερα, ὁ Ἀγη-
σίλαος, Βασιλιὰς τῆ
Σπάρτης, παραγγέλνει
στὸν Φίλιππο, τὸν Βα-
σιλιὰ τῆς Μακεδόνιας, 
ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ μά-
χεται τοὺς Αἰτωλούς, 
τοὺς Ἠπειρῶτες καὶ
τοὺς ἄλλους Ἕλληνες 
ποὺ  εἶναι  ἀδελφοὶ  

του, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ στραφεῖ ἐνάν-
τιων τῶν Ρωμαίων. Τοὺς τελευτα
ους αἰῶνες, κάθε χωριὸ στὴν Ἤπει
ρο φιλοδοξοῦσε νὰ ἔχει τὸ πιὸ καλὸ 
σχολειὸ καὶ τὴν πιὸ ὄμορφη ἐκκλη-
σία. Ἔτσι, ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοὺς τοῦ
σκλάβου Ἠπειρώτη τρεφόταν ἀπ
τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀ-
πὸ τὴ γνώση τῆς ἐπιστήμης, ὅσο οἱ
συνθῆκες τὸ ἐπέτρεπαν. Βαρυφορ
τωμένη ὅλη ἡ Ἠπειρωτικὴ γῆ κρά
τησε ψηλὰ τὴ σημαία τοῦ πολιτι-
σμοῦ. Ἡ Μοσχοπόλη: «Φάρος πολι-
τισμοῦ» γιὰ ὅλα τὰ Βαλκάνια ἦταν  

, 

Καὶ νὰ ἀφοσιωθῶ στὴν ἐξυπηρέτη-
ση τῶν πτωχῶν καὶ δεινοπαθούν-
των μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου. Ἀ-
νεξάρτητα ἂν μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς 
τὸ ἐκμεταλλεύονται αὐτό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ πῆρε τὸ ὄνομα, ὁ Ἅγιος αὐτός, 
Ἐλεήμων. Ἐλεοῦσε ἀδιακρίτως. 
 

ΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΠΙΤΙΑ  
ΕΓΙΝΑΝ  ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΑ  

ΤΩΝ  ∆ΑΙΜΟΝΩΝ !  
 

Εἶναι πλέον γεγονὸς ὅτι ὁ σύγχρο-
νος ἀποστατημένος ἄνθρωπος ἄνοι-
ξε διάπλατα τὴν καρδιὰ του στὸν 
Σατανᾶ καὶ τὸν θρόνιασε σὲ αὐτή. 
Ἄδειασε, ἐπίσης, τὰ σπίτια του ἀπὸ 
κάθε σέβασμα στὸν ἀληθινὸ Θεό. 
∆εῖτε μία ἐκπληκτικὴ δήλωση τῆς 
σύγχρονης μεγάλης Ρωσίδας Ἁγίας 
Ματρώνας τῆς ἀόμματης προφήτι-
δας. «Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ κλεί-
σουν καὶ νὰ γκρεμίσουν τόσες Ἐκ-
κλησίες στὴ Ρωσία;» καὶ ἐκείνη ἀ-
πάντησε μὲ τὰ παρακάτω λόγια: 
«Αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
λαὸς εἶναι σὰν ὑπνωτισμένος καὶ 
μιὰ φοβερὴ δαιμονικὴ δύναμη ἔχει 
μπεῖ σὲ δράση. Βρίσκεται στὸν ἀέρα 
καὶ διεισδύει παντοῦ. Παλιά, ἡ δαι-
μονικὴ αὐτὴ δύναμη κατοικοῦσε 
στὰ ἕλη καὶ στὰ πυκνὰ δάση, ἐπειδὴ 
οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν τακτικὰ 
στὴν Ἐκκλησία, φοροῦσαν καὶ τι-
μοῦσαν τὸν σταυρό. Τὰ σπίτια τους 
ἦταν προστατευμένα ἀπὸ τὶς εἰκό-
νες, τὰ κανδήλια ποὺ ἔκαιγαν, τὸν 

ἁγιασμὸ ποὺ ἔκαναν... Τὰ δαιμόνια 
πετοῦσαν μακριὰ καὶ φοβόντουσαν 
νὰ πλησιάσουν... Σήμερα ὅμως, τὰ 
σπίτια αὐτὰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἄν-
θρωποι ἔχουν γίνει κατοικητήριο 
δαιμόνων γιὰ τὴν ἀπιστία τους καὶ 
τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὸν 
Χριστό». Ὄντως φρικτὴ διαπίστω-
ση! Τὸ καντήλι, τὰ εἰκονίσματα, τὸ 
λιβάνι, ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἄγνω-
στα ἀντικείμενα γιὰ τὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο. Ὄχι ὅμως καὶ τὰ ἀποκρυ-
φιστικὰ σύμβολα τὰ ὁποῖα «στολί-
ζουν» τὰ μοντέρνα σπίτια! ∆υστυ-
χῶς! 
 

. 

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ... ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Ἐνῶ ὑπάρχει ἡ γνωστὴ διαμάχη ἐξ 
αἰτίας τῆς αὐξανόμενης συνεχῶς 
τουρκικῆς προκλητικότητας γιὰ τὴν 
κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο, οἱ Τοῦρκοι 
μὲ τὴν δική μας ἀνοχὴ ἔχουν ἤδη 
κυριαρχήσει στὰ ἁλιεύματα καὶ μά-
λιστα ἐξάγουν μεγάλες ποσότητες 
ψαριῶν στὴν Ἑλλάδα! Ὁ ∆ημοσιο-
γράφος-Συγγραφέας Ν. Χειλαδάκης 
λέει σὲ δημοσίευμα τῆς Ἐλεύθερης 
Θράκης πὼς σύμφωνα μὲ δήλωση 
τοῦ προέδρου τῆς Ἕνωσης Ψαρά-
δων Σμύρνης Mehmet Sahin Cacan 
τὰ τελευταῖα 7 χρόνια ἔχουν σημει-
ώσει κατακόρυφη ἄνοδο οἱ ἐξαγω-
γὲς ψαριῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ 
Αἰγαίου πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ο Sahin 
ἐπισημαίνει ὅτι καθημερινὰ ἀναχω-
ροῦν ἀπὸ τὴν Σμύρνη 3 μεγάλα κα-
μιόνια μὲ ψάρια ποὺ καταλήγουν 
στὶς ψαραγορὲς τῆς Ἀθήνας, Θεσσα-
λονίκης καὶ Καβάλας. Τὸ κέρδος τῆς 
τουρκικῆς πλευρᾶς κυμαίνεται κα-
θημερινὰ περὶ τὰ 50.000 εὐρώ. Μά-
λιστα, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ πρόεδρος 
τῆς Ἕνωσης Ψαράδων Σμύρνης, ὑ-
πάρχει ἄριστη συνεργασία μὲ τοὺς 
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καρτερία στὶς πληγὲς καὶ στοὺς πό-
νους. Μάλιστα, εἶχε καὶ τὸ χάρισμα 
νὰ παρηγορεῖ ὅλους τους πονεμέ-
νους γύρω του. Παρότι ζοῦσε κατά-
κοιτος μὲ ἀγκυλώσεις στὰ χέρια καὶ 
παράλυση στὰ κάτω ἄκρα, ἦταν 
γλυκύτατος, μειλίχιος, χαμογελα-
στός, εὐχάριστος καὶ ἀξιαγάπητος. 
Τὸ πρόσωπο του, ποὺ ἦταν «φαγω-
μένο» ἀπὸ τὴν ἀσθένεια, ἔλαμπε κι’ 
ἔπαιρναν χαρὰ ὅσοι τὸν ἔβλεπαν. 
Συχνὰ ἔλεγε: «Ἂς εἶναι δοξασμένο 
τὸ Ἅγιο Ὄνομά Του». Σὲ ἡλικία 74 
ἐτῶν, τὸ 1964, κοιμήθηκε εἰρηνικά. 
Μετὰ τὴν ἐκταφή, τὰ Ἅγια λείψανά 
του εὐωδιάζουν. Ὁ πατὴρ Εὐμένιος 
(Σαριδάκης, ὁ κρυφὸς αὐτὸς Ἅγιος 
τῶν ἡμερῶν μας ποὺ εἶχε ταχθεῖ 
στὴν ὑπηρεσία τῶν λεπρῶν) ποὺ δι-
ακόνησε τὸν πατέρα Νικηφόρο, καὶ 
ἄλλοι πιστοὶ ἀνέφεραν θαύματα 
ποὺ ἔγιναν, μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν 
πρεσβειῶν πρὸς τὸν Θεό, τοῦ πα-
τρὸς Νικηφόρου. Ἡ Ἐκκλησία τὸν 
κατέταξε στὸ Ἁγιολόγιό της γιὰ νὰ 
τιμᾶται στὶς 4 Ἰανουαρίου εἰς αἰώ-
νας αἰώνων. 
 

Ο  ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  
ΕΛΕΗΜΩΝ  

Ὅ ό-
νων, διηγ ωάννης ὁ 

  

 

ταν ἤμουν μόλις δεκαπέντε χρ
εῖται ὁ Ἅγιος Ἰ

Ἐλεήμων, εἶδα μία νύχτα στὸν ὕπνο 
μου μιὰ ὡραιότατη κοπέλα, τόσο 
πανέμορφη ποὺ δὲν μπορῶ νὰ περι-
γράψω τὴν ὀμορφιά της. Μὲ πλησί-
ασε καὶ μὲ ξύπνησε. Τὴν ξαναβλέπω 
κοντά μου. Ἔλαμπε ὁλόκληρη ἀπὸ 
ἕνα ὡραιότατο παράδοξο φῶς. ∆ὲν 
ἦταν ὄνειρο, ἦταν μιὰ ζωντανὴ 
πραγματικότητα. - Ποιὰ εἶσαι, τὴ 
ρωτάω. Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι, τί θέλεις; 
Μοῦ χαμογέλασε καὶ μὲ πολὺ γλυ-
κεία φωνὴ μοῦ εἶπε – Εἶμαι ἡ εὐ-
σπλαχνία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη. 
Καὶ ἀμέσως ἐξαφανίστηκε. Τὸ θεῖο

 
αὐτὸ ὅραμα μὲ ἀπασχόλησε ὅλη τὴ 
νύχτα. Τὸ πρωὶ σηκώθηκα, ντύθηκα

 

 
καλά, γιατί ἔκανε δυνατὸ κρύο, ἦ-
ταν χειμώνας καὶ κατευθύνθηκα 
πρὸς τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν πρωινὴ 
ἀκολουθία καὶ Θεία Λειτουργία. 
Καθὼς προχωροῦσα, παρόλο ποὺ ἦ-
ταν πολὺ πρωὶ καὶ μὲ πολὺ κρύο, 
συνάντησα στὸ δρόμο ἕνα ζητιάνο. 
Ἔτρεμε ἀπὸ τὸ κρύο. Ἔβγαλα ἀμέ-
σως τὸ ζεστὸ μανδύα ποὺ φοροῦσα, 
τὸν τύλιξα στὸν ζητιάνο καὶ συνέχι-
σα τὸ δρόμο μου. Λίγο πρὶν φθάσω 
στὴν ἐκκλησία συνήντησα ἕναν νέο 
ἄνδρα ὡραιότατον, καὶ ὅλως παρα-
δόξως ντυμένο στὰ λευκά. - Φίλε, 
μοῦ εἶπε, σοῦ προσφέρω αὐτὸ τὸ 
δῶρο. Καὶ μοῦ ἔδωσε ἕνα βαλάντιο 
γεμάτο νομίσματα χρυσά. Τὸ πῆρα 
μὲ ἀπορία. Καὶ παρὰ τὴν ἀνεξήγητη 
χαρὰ ποὺ ἔνοιωσα, σκέφτηκα ὅτι 
δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ δεχθῶ, ἀφοῦ δὲν 
τὰ εἶχα ἀνάγκη. Ἔτσι γύρισα γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψω τὸ βαλάντιο. Ὁ ἄ-
γνωστος ὅμως δωρεοδότης εἶχε ἐξα-
φανιστεῖ. Καὶ τότε φωτίσθηκα καὶ 
κατάλαβα. Ὅση ἐλεημοσύνη δίνεις 
στὸν πλησίον σου γιὰ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ ἐπιστρέφεται ἑκα-
τονταπλάσια γιὰ νὰ συνεχίζεις τὸ 
ἔργο τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ τότε ἀποφά-
σισα νὰ εἶμαι ἀδιακρίτως ἐλεήμων. 

τούτη ἡ πόλη, ποὺ ἔφτασε στὴν πιὸ 
μεγάλη ἀκμή της τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ-
ώνα. Οἱ 23 Βυζαντινὲς ἐκκλησίες της 
μὲ τοὺς 75 ἱερεῖς της διαφύλατταν 
τὴ ζωντανὴ παράδοση τῆς χριστια-
νικῆς μας πίστης. Ἡ Μοσχοπόλη ἦ-
ταν ἡ δεύτερη πόλη μετὰ τὴ Θεσσα-
λονίκη. Ἡ βιομηχανία, ἡ ταπητουρ-
γία της, τὸ ἐμπόριό της ἦταν σὲ με-
γάλη ἄνθηση. Τὴ στόλιζαν μεγαλό-
πρεπα οἰκοδομήματα, νοσοκομεῖα, 
ὀρφανοτροφεῖα, σχολεῖα. Περίφημη 
ἦταν ἡ «Νέα Ἀκαδημία». Τὸ τυπο-
γραφεῖο της ἦταν δεύτερο στὴν Ἀ-
νατολή, μετὰ τῆς Κωνσταντινούπο-
λης. Ἱδρυτής του ἦταν ὁ Ἠπειρώτης 
Ἱερομόναχος Γρηγόριος Κωνσταντι-
νίδης τὸ 1720 ... (Συνεχίζεται στὸ 
Τεῦχος Φεβρουαρίου). 
 

Σ Ο Ρ Ο Σ  
 

Ἐκπληκτικὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν 
86χρονο Ἑ κατομμυρι-βραῖο πολυε
οῦχο Τζὸρτζ Σόρος ἔκανε ὁ πρώην 
Ἀρχιραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης 
Μαρντοχάι Φριζῆς. Σὲ βίντεο ποὺ ἀ-
νέβασε στὶς 19 Νοέμβρη στὸ κανάλι 
τοῦ στὸ You-Tube, ὁ ἐδῶ καὶ χρόνια 
μόνιμος κάτοικος Ἰσραήλ, Ραββίνος 
Φριζής ,  ἀποκάλυψε  ὅτι :  1 )  Ὁ  
Τζὸρτζ Σόρος προέρχεται ἀπὸ μὴ 
θρήσκα ἑβραϊκὴ οἰκογένεια καὶ ἡ 
μητέρα του Ἐλιζάβεθ ἦταν ἀντιση-
μίτρια. 2) Ἡ οἰκογένεια Σόρος ἄλ-
λαξε τὸ ἑβραϊκό της ὄνομα «Σβάρ-
τς» σὲ «Σόρος» γιὰ νὰ μὴν φαίνον-
ται πὼς εἶναι Ἑβραῖοι, τόσο μεγάλη 
ντροπὴ αἰσθανόντουσαν γιὰ τὴν 
καταγωγή τους! ... 3) Ὁ πατέρας τοῦ 
Σόρος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ γνω-
στοὺς δοσιλόγους Ἑβραίους τῆς 
Οὐγγαρίας, τὴν περίοδο τῆς Ναζι-
στικῆς κατοχῆς. Ὁ πατὴρ Σόρος βο-
ήθησε τοὺς Γερμανοὺς Ναζὶ νὰ κα-
ταγράψουν τὶς Ἑβραϊκὲς Περιουσί-
ες καὶ λέγεται ὅτι βοήθησε νὰ στα-

λοῦν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεως χιλιάδες Ἑβραῖοι τῆς Οὐγγαρί-
ας! ... 4) Ὅταν μετὰ τὸν Πόλεμο, ὁ 
πατὴρ Σόρος ρωτήθηκε ἂν αἰσθάνε-
ται τύψεις γιατί συνεργάστηκε μὲ 
τοὺς Ναζί, ἀπάντησε πὼς δὲν αἰ-
σθάνεται καμμία ἐνοχή, γιατί ἂν 
δὲν ἔκανε αὐτὸς τὴν δουλειά, θὰ 
τὴν ἔκανε κάποιος ἄλλος! ... 5) Τὸ 
2000 ὁ Τζὸρτζ Σόρος ἔγραψε πὼς ἡ 
Ναζιστικὴ Κατοχὴ στὴν Οὐγγαρία 
ἦταν ἡ πιὸ χαρούμενη ἐποχὴ τῆς ζω-
ῆς του. 6) Ὁ Τζὸρτζ Σόρος ἔχει ἐπα-
νειλημμένως κατηγορήσει τοὺς Ἑ-
βραίους καὶ τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραὴλ 
ὅτι εἶναι μερικῶς ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν 
ἐναντίον τοὺς ἀντισημιτισμό, λόγω 
τῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς 
τους!... «Ἂν οἱ Ἑβραῖοι ἀφομοιω-
θοῦν, ὁ Ἀντισημιτισμὸς θὰ ἐξαφανι-
σθεῖ» ἔχει δηλώσει ἐπὶ λέξει ὁ Σόρος 
κατὰ τὸν Ραββίνο Φριζή. ΕΠΙΣΗΣ ὁ 
πρώην Ἀρχιραββίνος Φριζὴς κατήγ-
γειλε τὸν Σόρος ὅτι πληρώνει πάνω 
ἀπὸ 300 ἀκροαριστερὲς ΜΚΟ ποὺ 
δροῦν στὸ Ἰσραὴλ μὲ ἀποκλειστικὸ 
σκοπὸ νὰ δυσφημίσουν τὸ Ἑβραϊκὸ 
Κράτος! Καὶ τὸν ἀπεκάλεσε «Προ-
δότη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν Ἑβραί-
ων» καὶ «χειρότερο ἐχθρὸ τῶν Ἑ-
βραίων»! … (Γράφει ὁ Θόδωρος Χα-
τζηγῶγος, Ἐφημερὶς Στόχος 1-12-
2016, σελὶς 12). Σχόλιο: Ἄνθρωποι, 
όπως ο Σόρος, δὲν ἔχουν πατρίδα. 
Ἐργάζονται μόνο γιὰ τὴν παγκό-
σμια κυριαρχία τῆς κλίκας «ἐκλε-
κτῶν» στὴν ὁποία ἀνήκουν… 
 

ARIGATOU, ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ, 
ΓΚΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ και ΑΡΩΝΗ 

... -
τ

 

 Ἐπίσημα πλέον καὶ κατηγορημα
ικὰ ἡ περιβόητη διεθνὴς νεοβουδι-
στικὴ ὀργάνωση Arigatou εἶναι ἀ-
συμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. 
Γεννᾶται, λοιπόν, τὸ ἐρώτημα πῶς ἡ 
Ἐκκλησία θὰ συνεργασθεῖ μὲ τὶς ἐ-
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πιτροπὲς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἰθύνων νοὺς 
γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὰ θρησκευτικά, ὁ 
σχολικὸς σύμβουλος Ἄγγελος Βαλ-
λιανάτος εἶναι μέλος τοῦ διοικητι-
κοῦ συμβουλίου τῆς Arigatou. Μά-
λιστα, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν «ἐπι-
μόρφωση» τῶν ἐκπαιδευτικῶν στὰ 
νέα Προγράμματα Σπουδῶν. Μπο-
ρεῖ νὰ τὸ ἀνεχτεῖ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία; 
∆ὲν προκύπτει μέγα ζήτημα; Αὐτὴ 
τὴ φορὰ θὰ σᾶς ἀποκαλύψω ὅτι καὶ 
δεύτερο στέλεχός τοῦ ὑπουργείου 
Παιδείας μετέχει στὰ προγράμματα 
τῆς Arigatou. Πρόκειται γιὰ τὴν 
Ἀγγελικὴ Ἀρώνη (δασκάλα Φυσι-
κῆς Ἀγωγῆς) ἡ ὁποία διοργανώνει 
σεμινάρια τῆς Arigatou μὲ τίτλο 
«μαθαίνοντας νὰ ζοῦμε μαζί». Μά-
λιστα, σὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν – τὸν περα-
σμένο Ἰανουάριο – συνδιοργανωτὴς 
ἦταν τὸ ἵδρυμα Νεολαίας τῆς Ἀρχι-
επισκοπῆς (ἂν εἶναι δυνατόν!!!) μαζὶ 
μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς 
Πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας. Παλαιότερα τῆς εἶχε παραχωρη-
θεῖ καὶ τὸ ∆ιορθόξο Κέντρο γιὰ τέ-

τοια «ἐκδήλωση». Κεντρικὸ ρόλο 
στὴν προώθηση αὐτῶν τῶν δράσε-
ων ἔχει ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, 
μέχρι προτινὸς ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καὶ «διαφημιζόμενος» συ-
χνότατα στὸ ραδιόφωνο τῆς Ἐκ-
κλησίας. Μάλιστα, ἀκόμα καὶ πρὸ 
ἡμερῶν Μητροπολίτης τὸν κάλεσε 
σὲ ἐκδήλωση γιὰ νὰ «διαφωτίζει» 
τοὺς Ἐκπαιδευτικούς. Ἐρωτῶ λοι-
πόν, τώρα ποὺ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κα-
ταδίκασε ἐπίσημα τὴν Arigatou θὰ 
συνεχίσουν Μητροπολίτες καὶ πα-
ράγοντες τῆς Ἐκκλησίας αὐτὲς τὶς 
«στενὲς σχέσεις»; Καὶ κυρίως, θὰ ἀ-
παιτήσει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ ὑ-
πουργεῖο Παιδείας ὅλοι αὐτοὶ νὰ 
μὴν ἔχουν καμία ἀνάμειξη σὲ ἐπι-
τροπὲς θρησκευτικῶν ἢ σχετικὲς 
δράσεις του; (Ἐφημερὶς Ὀρθόδοξη 
Ἀλήθεια, 23-11-2016, σελὶς 2) (Τοῦ 
∆ημήτρη Ριζούλη) 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:  
 

Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                              Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 7  

 (αρ. φυλλ. 81)

  

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Ρ Ι Α Σ  
 

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ κατὰ κό-
σμον Νικόλαος Τζανακάκης, γεννή-
θηκε στὸ Σηρικάρι τῆς Κρήτης τὸ ἔ-
τος 1890. Οἱ γονεῖς του, ἐνῶ ἀκόμη 
ἦταν μικρός, πέθαναν καὶ τὸν ἄφη-
σαν ὀρφανό. Ἔτσι, σὲ ἡλικία 13 ἐ-
τῶν πῆγε στὰ Χανιά κι’ ἐργαζόταν 
σὲ ἕνα κουρεῖο. Τότε, ἐμφανίστηκαν 
καὶ τὰ πρῶτα ση-
μεῖα τῆς νόσου τοῦ 
Χάνσεν, δηλαδὴ τῆς 
λέπρας. Ὁ Νικόλα-
ος, γιὰ νὰ ἀποφύγει 
τὸν ἐγκλεισμό του 
στὴν Σπιναλόγκα, 
ἔφυγε γιὰ τὴν Αἴγυ-
πτο. Πῆγε στὴν Ἀ-
λεξάνδρεια κι’ ἔπια-
σε δουλειὰ σὲ ἕνα 
κουρεῖο, ὅμως τὰ 
σημάδια τῆς νόσου 
ἄρχισαν νὰ φαίνον-
ται περισσότερο. Γι’ 
αὐτό, μὲ τὴ μεσολά-
βηση  ἑνὸς  κληρι-
κοῦ, κατέφυγε στὴν 
Χίο, ὅπου ὕπηρχε ἕνα λεπροκομεῖο 
στὸ ὁποῖο ἦταν ἱερεὺς ὁ πατὴρ Ἄν-
θιμος Βαγιάνος, ὁ μετέπειτα Ὅσιος 
Ἄνθιμος τῆς Χίου. Στὸ λεπροκομεῖο 
τῆς Χίου ὑπῆρχε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ 
Ἁγίου Λαζάρου, ὅπου φυλασσόταν 
ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγί-
ας τῆς Ὑπακοῆς. Ἐκεῖ, ὁ Νικόλαος 

ἔγινε ψάλτης. Μέσα σὲ δύο χρόνια ὁ 
Ἅγιος Ἄνθιμος τὸν ἔκειρε μοναχὸ 
μὲ τὸ ὄνομα Νικηφόρος. Ἡ νόσος ὅ-
μως προχωροῦσε καὶ ἐλλείψει κα-
ταλλήλων φαρμάκων ἐπέφερε πολ-
λὲς καὶ μεγάλες ἀλλοιώσεις. Ὁ μο-
ναχὸς Νικηφόρος ζοῦσε μὲ ὑπακοή, 
μὲ νηστεία αὐστηρή, ἐργαζόμενος 

στοὺς κήπους. Προ-
σευχόταν τὴ νύκτα, 
κάνοντας μετάνοιες 
ἀμέτρητες, καὶ τὴν 
ἡμέρα ἔψαλλε στὸ 
ναό. Ἐξ’ αἰτίας τῆς 
ἀσθένειάς του, σι-
γὰ-σιγὰ ἔχασε τὸ 
φῶς του καὶ ἔτσι, ἔ-
ψαλλε τὰ περισσό-
τερα τροπάρια ἀπ’ 
ἔξω καὶ ἀπήγγειλε 
τοὺ Ἀποστόλους 
ἀπὸ στήθους, καθὼς 
εἶχε καλὴ μνήμη. Τὸ 
1957 ἔ ισε τὸ Λω-
βοκομεῖο τῆς Χίου 
καὶ τοὺς ἀσθενεῖς 

μαζὶ καὶ τὸν μοναχὸ Νικηφόρο, 
τοὺς ἔστειλαν στὸν Ἀντιλεπρικὸ 
Σταθμὸ Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Αἰγά-
λεω. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ πατὴρ Νι-
κηφόρος ἦταν περίπου 67 ἐτῶν. Τὰ 
μέλη του καὶ τὰ μάτια του εἶχαν τε-
λείως ἀλλοιωθεῖ καὶ παραμορφωθεῖ 
ἀπὸ τὴ νόσο. Ἐκεῖ ἔζησε, μὲ μεγάλη 

ς 

κλε
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