
φάλι. Σὲ ἕνα µήνα, ἀπὸ 300 – 500 
ἄτοµα τὴν ἡµέρα, τοὺς ἐξετέλεσαν 
ὅλους καὶ τοὺς ἔθαψαν σὲ µιὰ χα-
ράδρα δίπλα ἀπὸ τὸ Μοναστήρι. 
Μερικοὶ ἔσκαβαν. Μετὰ τοὺς σκό-
τωναν. Ἄλλοι τοὺς σκέπαζαν µὲ χῶ-
µα καὶ στὴ συνέχεια τοὺς σκότωναν 
καὶ αὐτούς, ὥσπου διαδοχικὰ τοὺς 
ἐκτέλεσαν ὅλους, µὲ τελευταῖο τὸν
 
 
 

 
  

 
 

 
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Λόγω  πολλαπλασιασµοῦ  τοῦ  
κόστους  τῶν  ταχυδροµ ικῶν  

          

τῶν Ρώσων µοναχῶν ἀπὸ τοὺς κοµ-
µουνιστές, µοναδικὴ στὴν ἱστορία 
τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν 
ὁποία κανεὶς δὲν λέγει τίποτε. 
 

τῶν Ρώσων µοναχῶν ἀπὸ τοὺς κοµ-
µουνιστές, µοναδικὴ στὴν ἱστορία 
τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν 
ὁποία κανεὶς δὲν λέγει τίποτε. 
 

Ἐπίσκοπο. Ἦταν

 

 µία µαζικὴ σφαγὴ 

  

 
  

πίσκοπο. Ἦταν µία µαζικὴ σφαγὴ 

  

 
  

  
  κ
η  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

 
 
 
 
 

καὶ

     
 (αρ. φυλλ. 55)
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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. 

 

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 – 6.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

7.30 – 10.15 π.µ. 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  ΜΑ Σ  

 

Τελούνται  
 

Κάθε Παρασκευή στις 5.00 µ.µ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΙΡΗΝΗΣ

Τηλ .  51. 
 

ἐπικοινωνίας :  22940-611
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

 

ΚΑΛΗ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΣΑΡ
 

Με  µετάνοια  και  ταπείνωση  
ΑΚΟΣΤΗ  τ ς

τελῶν ,  παρακαλοῦνται  ὅσοι  
παραλαµβάνουν  ταχυδροµικῶς  
τὸ  Ενηµερωτι ὸ  Φυλλάδιο  νὰ  
ἀποστέλλουν τ συνδροµή τους. 

 

 

2 5 η  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  
Εορτάζει  ἡ  ατρίδα  µας  

Μὴν  ξεχάσεις τὴ  Σηµαία  µας  

 

Π
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ              Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς - Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 3  
       

«ΜΑΜΑ, ΑΥΤΟΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΗΤΑΝΕ!!» 
 

Εἶµαι ἡ Εὐαγγελία Ρωσσίδη, 
κάτοικος Νίκαιας. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς 
ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἕνα γε-
γονὸς τὸ ὁποῖο µου συνέβη. Τὸ 2012 
εἶδα ὁλοζώντανο τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑ-
ΗΛ καὶ τὴν ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Ἦταν 
µήνας Φεβρουάριος καὶ ἔκανε πολὺ 
κρύο. Πῆγα νὰ πάρω τὸ κοριτσάκι 
µου ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ἐπιστρέφο-
ντας συνάντησα τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑ-
ΗΛ καὶ τὴν ΑΓΙΑ ΕΙΡΗ-
ΝΗ. Τὸν εἶδα στὸ φοῦρ-
νο τῆς γει ονιᾶ  µου. Νό-
µισα ὅτι ἦταν κάποιος 
καλόγερος ποὺ πουλάει 
κάτι καὶ ἔβγαλα ἀπὸ τὴν 
τσέπη µου νὰ τοῦ δώσω 
χρήµατα. Ἐκεῖνος ἔβγαλε 
ἀπὸ τὴν έπη του ἕνα 
µπουκαλάκι  µὲ  ΑΓΙΟ  
ΜΥΡΟ καὶ µᾶς ἔβαλε στὸ 
κεφάλι καὶ στὰ χέρια σὲ 
ἐµένα καὶ στὴν κορούλα 
µου. Ἔκανε µάλιστα νό-
ηµα στὴν κόρη µου νὰ βγάλει τὰ γά-
ντια της γιὰ νὰ τῆς µυρώσει τὰ χέ-
ρια. ∆ίπλα του ἦταν ἕνα κοριτσάκι 
ξανθὸ µὲ κοτσιδάκια. Αὐτὸ ποὺ δὲν 
θὰ ξεχάσω ποτὲ στὴ ζωή µου ἦταν 
τὰ µάτια του καὶ τὸ λέµµα του. Ἦ-
ταν πολὺ ψηλὸς καὶ ὄµορφος, µὲ 
γαλανὰ µάτια. Ὅταν φύγαµε ἀπὸ 
τὸ φοῦρνο νοµίζαµε ὅτι ἤµασταν 
στὸν παράδεισο. Καὶ τὰ χέρια µας 

εὐωδίαζαν γιὰ πολλὲς µέρες. Ἡ κό-
ρη µου, µοῦ εἶπε: Μαµά, αὐτὸς δὲν 
ἦταν καλόγερος, Ἅγιος ἤτανε. ∆ὲν 
ξέραµε ὅµως ποιὸς Ἅγιος ἦταν. Με-
τὰ ἀπὸ δεκαπέντε ἡµέρες, ἡ ξαδέρ-
φη µου Εὐαγγελία ἦρθε στὸ σπίτι 
µας. Εἶχε πάει στὴ Μυτιλήνη καὶ ἐ-
πιστρέφοντας µᾶς ἔφερε ἕνα βιβλίο 
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ. Ὅταν εἶδα 
τὴ φωτογραφία τοῦ Ἁγίου ἀµέσως 

τὸν γνώρισα. ∆ὲν τὸ πί-
στευα!!! Ὁ καλόγερος ποὺ 
εἶχα δεῖ ἦταν ὁ ΑΓΙΟΣ 
ΡΑΦΑΗΛ καὶ τὸ κορι-
τσάκι ἡ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. 
Προσευχήθηκα καὶ πα-
ρακάλεσα τὸν Ἅγιο νὰ 
πάω στὴ χάρη του στὴ 
Μυτιλήνη. Καὶ αὐτὸ ποὺ 
ζήτησα ἔγινε. Ὁ Ἅγιος µὲ 
ἄκουσε καὶ τὸ Πάσχα ἐ-
κεῖνο, πηγαίνοντας µιὰ 
συγγενής µου στὴ Μυτι-
λήνη, µὲ πῆρε καὶ µένα 

µαζὶ καὶ ἔτσι πῆγα στὴ χάρη του. 
Ὅταν ἔφτασα στὴν ἐκκλησία καὶ 
συγκεκριµένα στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου 
µοσχοµύρισε µεµιᾶς τὸ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ 
ποὺ µᾶς εἶχε βάλει ὅταν τὸν εἶχα 
πρωτοδεῖ. Ἦταν ἕνα πολὺ µεγάλο 
θαῦµα! Τὸ Σεπτέµβριο τοῦ 2012 ἀρ-
ρώστησε ὁ ἄντρας µου Γιῶργος µὲ 
καρκίνο στὸ ἔντερο. Νοσηλεύτηκε 
στὸ Σισµανόγλειο Ἀθηνῶν καὶ µετὰ 

τσ
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τὸ χειρουργεῖο (ἕνα πολὺ δύσκολο 
χειρουργεῖο, τεσσάρων ὡρῶν) εἶδε 
σὲ ὄνειρο τὸν ἀγαπηµένο µας Ἅγιο 
νὰ τὸν κοιτάζει µὲ ἕνα χαµόγελο 
στὰ χείλη καὶ νὰ στέκεται µπροστὰ 
στὸ βράχο, στὸ σηµεῖο ποὺ ὑπάρ-
χουν τώρα τὰ καγκελάκια τοῦ ἱεροῦ 
της ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου µας Ραφα-
ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνα. 
Εἶδε ἐπίσης καὶ τὰ µαρµάρινα σκα-
λοπάτια ποὺ ὑπάρχουν µπροστὰ 
στὸ ἐκκλησάκι. Ὅταν µοῦ τὸ εἶπε ὁ 
ἄντρας µου κατάλαβα ὅτι ὁ Ἅγιος 
θὰ τὸν κάνει καλὰ καὶ ὄντως! Ὁ 
ἄντρας µου ἔγινε ἐντελῶς καλά. 
Τότε βεβαίως δὲν εἴχαµε ἐπισκεφτεῖ 
ἀκόµα τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
µας στὸ Ἄνω Σούλι. Μετὰ ἤρθαµε 
πρώτη φορὰ καὶ συνειδητοποιήσα-
µε ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ µέρος στὸ ὁποῖο 
εἶδε ὁ ἄντρας µου τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
στὸ ὄνειρό του. 

Αὐτὸ ποὺ κατάλαβα εἶναι 
ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µας ἐµφανίστη-
κε ὁλοζώντανος καὶ µᾶς µύρωσε γιὰ 
νὰ µᾶς δώσει δύναµη, κουράγιο καὶ 
πίστη καὶ γιὰ νὰ µᾶς δείξει ὅτι θὰ 
εἶναι δίπλα µας, γιατί ἐπρόκειτο νὰ 
περάσουµε ἕνα Γολγοθὰ µὲ τὶς ἀσθέ-
νειες ποὺ µᾶς βρῆκαν στὴν οἰκογέ-
νειά µας. Μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἁγίων 
τὰ ξεπεράσαµε ὅλα. ∆οξασµένο τὸ 
ὄνοµα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρή-
νης! Ὅσο ζῶ καὶ ὑπάρχω θὰ τοὺς 
δοξάζω µὲ ὅλη µου τὴν ψυχή! 
 

ΨΥΧΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ 
 

Ἂν χάσεις χρήµατα, µπορεῖς νὰ 
ἀποκτήσεις πάλι, τὸ ἴδιο ἂν χάσεις 
τ  

ς  
ὶµ 
ν  

 κά
π

νὰ ἐκκλησιασθεῖ 
του ἐκκλησάκι. 
πέθανε. Τὸ σῶµα 

ὸ σπίτι σου, τὸ ζῶο σου, ὁτιδήποτε
ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά σου. Ἂν ὅµως 
χάσεις τὴν ψυχή σου, ἄλλη ψυχὴ δὲν 
θὰ µπορέσεις νὰ ἀποκτήσεις. Κι’ ἂν 
ὅλος ὁ κόσµος εἶναι δικός σου, κι’ 
ἂν κυριαρχεῖς στὴν οἰκουµένη δὲν 

θὰ µπορέσεις νὰ ἀγοράσεις µία ψυ-
χή. Ὁ Θεός µας ἔδωσε δυὸ χέρια, 
δυὸ πόδια, δυὸ µάτια, δυὸ αὐτιά, 
Ἔτσι, ἂν τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ πάθει 
κάποια βλάβη, µποροῦµε νὰ ἐξυπη-
ρετηθοῦµε µὲ τὸ ἄλλο. Ψυχή, ὅµως, 
µᾶς ἔδωσε µόνο µία. Ἂν τὴ χάσουµε 
ποῦ θὰ βροῦµε ἄλλη; Ἂς φροντί-
σουµε, λοιπόν, τὴν ἀθάνατη ψυχή 
µας, ἂς προτιµήσουµε τὰ οὐράνια 
ἀπὸ τὰ γήινα καὶ ἄφθαρτα ἀπὸ τὰ 
φθαρτὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα εὔχοµαι 
νὰ ἀπολαύσουµε ὅλοι, µὲ τὴ Χάρη 
καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου 
µας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος) 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

Ὁ  Μακαριστὸ
Μοναχὸς Ἰωακε
ποὺ  ἔµενε  στὴ
Κουτλουµουσιανὴ 
Σκήτη τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήµονος, 
ἔφυγ ε πο ι ο  
ρωὶ γιὰ νὰ πάει 

σὲ κάποιο γνωστό 
Στὸν δρόµο ὅµως 
του ἔµεινε ἐκεῖ στὸ 

δρόµο ἕνα µήνα, χωρὶς νὰ πάθει τι-
ποτα. Οὔτε τὰ ἄγρια θηρία τὸ ἔφα-
γαν, οὔτε ἀποσυντέθηκε. Ἦταν µά-
λιστα καὶ εὐλύγιστο. Τὸ πιὸ θαυµα-
στὸ ὅµως σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορία εἶναι 
ὅτι τὸ µουλάρι τῆς καλύβης, στὴν ὁ-
ποία πήγαινε ὁ Γέρο-Ἰωακείµ, ἀπὸ 
τὴν ἡµέρα τοῦ θανάτου του καὶ µε-
τὰ ἔφευγε κάθε πρωὶ καὶ γύριζε τὸ 
βράδυ. Αὐτὸ κράτησε ἕνα µήνα, µε-
χρι ποὺ ὁ Γέροντας τῆς Καλύβης, 
ἄρχισε νὰ ἀπορεῖ ποῦ χάνεται κάθε 
ἡµέρα τὸ ζωντανό του. Ἔτσι, τὸ ἑ-
πόµενο πρωὶ τὸ ἀκολούθησε. Καὶ τί 
νὰ δεῖ; Τὸ µουλάρι πῆγε καὶ στάθη-
κε δίπλα ἀπὸ τὸν νεκρὸ π. Ἰωακεὶµ 
καὶ τὸν φύλαγε. 

τραγωδία µας βρίσκεται στὸ ὅτι πε-
ριµένουµε τὴ λύση τῶν ἀνυπέρβλη-
των προβληµάτων µας ἀπὸ αὐτοὺς 
τοὺς «ἐθνικοὺς τσιφλικάδες». Καλὰ 
παθαίνουµε. Ἐπίσης, ὁ γιὸς τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, ὁ ὁποῖ-
ος φοιτᾶ στὸ κολλέγιο Ἀθηνῶν, 
πιάστηκε νὰ ἀντιγράφει σὲ διαγώ-
νισµα. Ἀλλὰ φεῦ, ἀντὶ νὰ τιµωρηθεῖ 
ὁ πρωθυπουργικὸς «κανακάρης», 
ἀπολύθηκε ἡ καθηγήτρια ποὺ τὸν 
συνέλαβε. Ἔχετε µήπως ἀµφιβολία 
ὅτι δὲν ἔχουµε οὔτε παρὸν οὔτε 
µέλλον µὲ τέτοιους «ἐθνοπατέρες»; 
(Ὀρθόδοξ. Τύπος, 24-1-2014, σελ. 2) 
 

Η  ΦΙΛΑΥΤΙΑ  
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ΄ Ὠρωποὺ 
κ. Κύριλλος κατὰ τὴν καθιερωµένην 
κοπὴν πί ν Ταµεί-

διο 
ἀκολουθία εἰς κεκοιµηµένον , ὁ 
ὁποῖος εἶχε ὲ πολιτικὸν 

Ὀράνκι βρισκόταν στὸ κέ-
ντρο τῆς Ρωσίας, κοντὰ στὸν ποτα-
µὸ Β στὲς 
κατάρ ἔκαναν 

ττας τῶν µελῶν τῶ
ων Ἐνοριακῆς ∆ράσεως τῶν Ἀρχιε-
ρατικῶν περιφερειῶν Κηφισίας, Ἐ-
κάλης, Ἁµαρουσίου, Πεύκης καὶ 
Μεταµορφώσεως, ὡµίλησε διὰ τὴν 
φιλανθρωπίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ 
ὁποία, ὡς ἐτόνισε, γίνεται κατὰ µί-
µησιν Χριστοῦ. Ἀκολούθως ἐπεσή-
µανεν ὅτι: «Ὅλα τὰ δεινὰ προέρχο-
νται ἀπὸ τὴ φιλαυτία, ποὺ εἶναι µη-
τέρα τῶν παθῶν καὶ ὁδηγεῖ στὴν 
µισανθρωπία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
σήµερα ὁ µεγαλύτερος φιλανθρω-
πικὸς φορέας στὴ Χώρα µας». Ὁ κ. 
Κύριλλος παρουσίασε ἐκτενῶς τὸ 
ἐπιτελεσθὲν ἔργο τὴ χρονιὰ ποὺ πέ-
ρασε καὶ ἔθεσε τοὺς στόχους γιὰ τὴ 
νέα χρονιά. Εὐχαρίστησε τοὺς κλη-
ρικοὺς καὶ τὰ µέλη τῶν Ταµείων 
Ἐνοριακῶν ∆ράσεων γιὰ τὴν ἀνι-
διοτελῆ καὶ ἐπίπονη διακονία πρὸς 
ἀνακούφιση τῶν ἐλαχίστων ἀδελ-
φῶν τοῦ Χριστοῦ, ζήτησε τὴν προ-
σοχὴ καὶ τὴν προσευχὴ ὅλων γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων, εὐχήθηκε 
τὰ δέοντα καὶ διένειµε τὴν πίτα. 

 

ΣΩΣΤΑ !  
 

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Σπάρτης κ. 
Εὐστάθιος δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἐξό

νυµφευθεῖ µ
γάµον. «Ὁ κοιµηθεῖς εἰς ὁλόκληρον 
τὴν ζωήν του ἤθελε νὰ εὑρίσκεται 
ἐκτὸς Ἐκκλησίας. ∆ιατὶ νὰ τὸν ἔβα-
ζε κατὰ τὴν κοίµησίν του ἐντὸς τῆς 
Ἐκκλησίας ὁ Σέβ. Σπάρτης. Μήπως 
διότι αὐτὸ ἀπαιτοῦσαν οἱ συγγενεῖς 
τοῦ κοιµηθέντος διὰ κοινωνικοὺς 
λόγους;» 
 

ΕΝ∆ΕΚΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ  

 

Ἡ Μονὴ 

όλγα. Τὸ 1918 οἱ κοµµουνι
γησαν τὴ Μονὴ καὶ 

ἐκεῖ τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
γιὰ τοὺς µοναχούς, µαζεύοντας ἐκεῖ 
πάνω ἀπὸ 11.000 µοναχοὺς ἀπὸ ὅλα 
τὰ µοναστήρια τῆς Ρωσίας. Τὸ 1918 
ἦρθε µία στρατιωτικὴ κοµµουνιστι-
κὴ ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς εἶπε: «Ἔρχε-
σθε µαζί µας ἢ ὄχι; Ἔχετε 24 ὧρες 
νὰ σκεφτεῖτε». Ὁ ἐπίσκοπος ὅµως 
ποὺ ἦταν ἐπικεφαλῆς τῶν µοναχῶν 
τους εἶπε: «Εἶναι πάρα πολὺ µέχρι 
αὔριο, θὰ σᾶς δώσουµε τὴν ἀπάντη-
ση σὲ 10 λεπτά». Τότε ὁ Ἐπίσκοπος 
στράφηκε πρὸς τοὺς µοναχοὺς καὶ 
τοὺς εἶπε: «Ἀδελφοί, τώρα ἔχετε τὴν 
εὐκαιρία νὰ γίνετε Μάρτυρες γιὰ 
τὸν Χριστό. Θέλετε νὰ ἑνωθεῖτε µὲ 
τοὺς κοµµουνιστὲς ἢ θέλετε νὰ πα-
ραδώσετε τὴν ζωή σας γιὰ τὸν Χρι-
στὸ καὶ νὰ συγκαταριθµηθῆτε στὴν 
χορεία τῶν ἁγίων µαρτύρων». Τότε 
φώναξαν ὅλοι ὁµόφωνα «θέλουµε 
νὰ πεθάνουµε γιὰ τὸν Χριστό» καὶ 
στὴν  συνέχεια  τοὺς  σκότωσαν  
ὅλους. Τοὺς πυροβολοῦσαν στὸ κε-
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ἔρχεται µέσα σου ὁ Χριστός ; Σὲ 
πόσους πιά… Ἀφοῦ εἶναι ἕνας! Ὁ 
νεαρὸς ἔµεινε γιὰ λίγο συλλογισµέ-
νος. Καὶ µετὰ τὸν ρώτησε: - Ἐδῶ 
µένεις; - Ναί. – Πόσα παράθυρα ἔχει 
ἡ πόλη µας; - ∆ὲν τὰ µέτρησα. Ἀλλὰ 
πολλά. Ἑκατοντάδες χιλιάδες. Ἑκα-
τοµµύρια. – Ἀπὸ τὰ παράθυρα αὐ-
τά, δὲν µπαίνει στὰ σπίτια µας ὁ 
ἥλιος; - Ναί, βέβαια. Μὰ πόσους 
ἥλιους ἔχουµε; - Ἕνα. Μόνον ἕνα! … 
Τὸν ρώτησε τὸ ἔξυπνο παλικάρι: 
Καὶ πῶς γίνεται καὶ ὁ ἕνας ἥλιος 
µπαίνει σὲ τόσες χιλιάδες σπίτια, 
ἀπὸ τόσα παράθυρα; Κάτι πῆγε νὰ 
ψελλίσει. Ἀλλὰ ὁ νεαρὸς πρόσθεσε: 
- Κοίταξε. Τὸ λάθος εἶναι δικό σου. 
Ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ πιὸ µεγάλος ἀπὸ 
τὸν ἥλιο. Καὶ πιὸ σοφός. Καὶ πιὸ 
δυνατός. Μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέ-
λει. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου λογικὸ 
καὶ σωστὸ κάτι ποὺ τὸ θεωρεῖς το-
σο φυσικὸ γιὰ τὸν ἥλιο, νὰ τὸ βρί-
σκεις ἀδύνατο καὶ ἀπαράδεκτο γιὰ 
τὸ Θεό. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ 
µεγάλος ἀπὸ τὸν ἥλιο. 
 

ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΕΣ  ΟΙ  FEMEN 
 

Στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὴν κοινὴ Σύνο-
δο Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης – Ρωσίας 
εὑρέθη ὁ Βλαντιµὶρ Πούτιν καὶ ἐκεῖ 
τὸν … βρῆκαν οἱ Femen. Λίγο πρὶν ὁ 
Ρῶσος Πρόεδρος συναντηθεῖ µὲ τὸν 
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀντώνη 
Σαµαρά, οἱ γνωστὲς ἀκτιβίστριες 
πέταξαν τὰ ροῦχα τους καὶ ἀποκά-
λεσαν τὸ Ρῶσο Πρόεδρο «δολοφό-
νο». Φυσικὰ περιττὸ νὰ ποῦµε γιὰ 
τὸ πῶς κατευθύνονται πάντοτε κα-
τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Προέ-
δρου Πούτιν. Εἰσέβαλαν σὲ Ὀρθό-
δοξο ναὸ τῆς Ρωσίας . Γιατί δὲν 
εἰσβάλλουν σὲ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ 
ἢ σὲ Μουσουλµανικὸ Τέµενος. Οὔτε 
µία φορὰ δὲν ἔχουν ἀνακατευθεῖ 
ἐναντίον ἀµερικανικῶν συµφερό-

ντων ἢ ἐναντίον πλουσίων οἰκογε-
νειῶν τύπου Ρόθτσιλτ. Ἀπὸ τοὺς 
στόχους τοὺς φαίνεται καὶ ποιὸς τὶς 
πληρώνει… 
 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ 
καὶ Η ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΗΣ 

Ν. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Ἡ «Ἐθνοσωτήριος» κυβέρνησή µας, 
λίγο πρὶν τὶς ἑορτές, µᾶς πληροφό-
ρησε πὼς ὑπάρχουν 15.000 οἰκογέ-
νειες στὴ Χώρα µας µὲ «κοµµένο» 
τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦµα, λόγω ἀδυνα-
µίας ἐξόφλησης λογαριασµῶν. Σὲ 
µία κίνηση ἐντυπωσιασµοῦ (καὶ 
ὑποκρισίας) ἐδήλωσε πὼς «γιορτὲς 
δὲν θὰ κάµει καµία οἰκογένεια χω-
ρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦµα» φορτώνοντας 
τὴ «γεναιοδωρία» της στὰ πορτοφό-
λια τῶν ὑπόλοιπων καταναλωτῶν. 
Ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀνακοινώθηκε 
«τὸ κρυφὸ µυστικό» πῶς τὸ κόµµα 
τῆς «Νέας ∆ηµοκρατίας» χρωστᾶ 
στὴ ∆ΕΗ σχεδὸν 550.000 εὐρώ, χω-
ρὶς νὰ ἔχει διακοπεῖ ἡ παροχή της, 
σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς «ἀνώνυµους» 
µικροοφειλέτες οἱ ὁποῖοι «ζοῦν» 
ἐδῶ καὶ µῆνες «µὲ σπαρµατσέτα». 
Ἰσχυρίζονται οἱ «ἐθνοπατέρες» τοῦ 
«ἐθνοσωτηρίου» συγκεκριµένου 
κόµµατος ὅτι δὲν ἔχουν νὰ πλη-
ρώσουν. Γιατί δὲν ἐφαρµόζεται καὶ 
γι’ αὐτοὺς ὁ κανονισµὸς τῆς ἑται-
ρείας, νὰ «τὴ βγάζουν µὲ σπαρµα-
τσέτα», ὅπως οἱ 15.000 ὑπόλοιποι 
ὀφειλέτες της; Γιατί νὰ ὑπάρχουν 
δυὸ µέτρα καὶ δυὸ σταθµά; Ὅµως 
µὴν περιµένετε ἐξηγήσεις ἀπὸ τοὺς 
ἀδίστακτους κοµµατανθρώπους. Νὰ 
σᾶς ἐξηγήσουµε ἐµεῖς: οἱ πολιτικοί 
µας ὅλων τῶν παρατάξεων, µετὰ 
τὴν λεγοµένη µεταπολίτευση θεω-
ροῦν τὸ Κράτος «τσιφλίκι» τους καὶ 
γι ’ αὐτὸ δὲν δίνουν λογαριασµὸ 
στὸν «κυρίαρχο» λαὸ καὶ τὸν «ἀρ-
µέγουν» κανονικότατα . Ἀλλὰ ἡ  
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Ο  ΠΑΤΕΡΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΓΙΟΣ  
 

Ἕνας πατέρας γυρίζει σπίτι ἀπὸ τὴ 
δουλειὰ ἀργά, κουρασµένος καὶ ἐκ-
νευρισµένος. Στὴν πόρτα τὸν περι-
µένει ὁ µικρὸς γιός του. ΓΙΟΣ: Μπα-
µπά, µπορῶ νὰ σὲ ρωτήσω κάτι; 
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ναί, βεβαίως, τί εἶναι; 
ΓΙΟΣ: Μπαµπά, πόσα παίρνεις σὲ 
µία µέρα; ΠΑΤΕΡΑΣ: Αὐτὸ δὲν εἶ-
ναι δική σου δουλειά. Γιατί ρωτᾶς 
κάτι ἕνα τέτοιο πράγµα; ρώτησε θυ-
µωµένα. ΓΙΟΣ: Θέλω ἀκριβῶς νὰ ξέ-
ρω. Σὲ παρακαλῶ πές µου, πόσα 
παίρνεις στὴν µία µέρα; ΠΑΤΕΡΑΣ: 
Ἐὰν πρέπει νὰ ξέρεις, παίρνω 50 
εὐρὼ τὴν ἡµέρα. ΓΙΟΣ: Ὤχ… ἀπά-
ντησε τὸ παιδὶ µὲ τὸ κεφάλι του κά-
τω καὶ συνέχισε. Μπαµπὰ σὲ παρα-
καλῶ, µπορεῖς νὰ µοῦ δανείσεις 25 
εὐρώ. Ὁ πατέρας ἐξαγριωµένος τοῦ 
ἀπήντησε – Ἐὰν ὁ µόνος λόγος ποὺ 
ρώτησες εἶναι, ὥστε νὰ δανειστεῖς 
κάποια χρήµατα γιὰ νὰ ἀγοράσεις 
ἕνα ἀνόητο παιχνίδι ἢ κάποιες ἄλ-
λες ἀηδίες, τότε νὰ πᾶς κατ’ εὐθείαν 
στὸ δωµάτιό σου καὶ στὸ κρεβάτι 
σου. Τὸ µικρὸ παιδὶ πῆγε ἥσυχα στὸ 
δωµάτιό του καὶ ἔκλεισε τὴν πόρτα. 
Ὁ µπαµπὰς κάθισε σκεπτόµενος. 
Μετὰ ἀπὸ µία περίπου ὥρα, ὁ µπα-
µπὰς εἶχε ἠρεµήσει καὶ εἶχε ἀρχίσει 
νὰ σκέφτεται. Ἴσως εἶναι κάτι ποὺ 
πρέπει πραγµατικὰ νὰ ἀγοράσει ὁ 
µικρὸς µὲ τὰ 25 εὐρὼ γιατί δὲν ζη-
τάει χρήµατα πολὺ συχνά. Πῆγε 
στὴν πόρτα τοῦ δωµατίου τοῦ παι-
διοῦ καὶ ἄνοιξε τὴν πόρτα. ΠΑ-
ΤΕΡΑΣ: Κοιµᾶσαι ἀγόρι µου; ΓΙΟΣ: 
∆ὲν κοιµᾶµαι. ΠΑΤΕΡΑΣ: Σκεφτό-
µουν, ὅτι ἴσως ἤµουν πάρα πολὺ 
σκληρὸς µαζί σου νωρίτερα. Ἦταν 
µία µεγάλη ἡµέρα καὶ ἔβγαλα τὴν 
κούρασή µου σὲ σένα. Ἐδῶ εἶναι τὰ 
25 εὐρὼ πού µου ζήτησες. Τὸ παιδὶ 
ἔτρεξε κατ’ εὐθείαν ἐπάνω του χα-

µογελώντας. «Σὲ εὐχαριστῶ µπα-
µπά» φώναξε. Κατόπιν, πάει στὸ 
µαξιλάρι του καὶ βγάζει ἀπὸ κάτω 
κάποια τσαλακωµένα χρήµατα. Ὁ 
πατέρας µόλις βλέπει ὅτι τὸ παιδὶ 
ἔχει ἤδη κάποια χρήµατα, ἀρχίζει 
νὰ νευριάζει. Τὸ µικρὸ παιδὶ ἀρχίζει 
νὰ µετράει σιγά-σιγὰ τὰ χρήµατά 
του καὶ κοιτάζει τὸ µπαµπά του. 
ΠΑΤΕΡΑΣ: Γιατί θέλεις περισσότε-
ρα χρήµατα ἐφ’ ὅσον ἔχεις ἤδη µε-
ρικά. ΓΙΟΣ: Ἐπειδὴ δὲν εἶχα ἀρκε-
τά, ἀλλὰ τώρα ἔχω. Μπαµπά, ἔχω 
50 εὐρὼ τώρα. Μπορῶ νὰ ἀγοράσω 
µία µέρα τοῦ χρόνου σου; Σὲ παρα-
καλῶ µεῖνε αὔριο σπίτι. Θὰ ἤθελα 
πολὺ νὰ φᾶµε µαζί. Ὁ πατέρας λύ-
γισε. Ἀγκάλιασε τὸν µικρὸ γιό του 
καὶ ἱκέτευσε νὰ τὸν συγχωρέσει. 
 

Η  ΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΜΑ  
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Ὅταν ρωτήσανε τὸν Σωκράτη νὰ 
τοὺς δώσει τὸν ὁρισµὸ τοῦ µορφω-
µένου ἀνθρώπου, δὲν ἀνέφερε τίπο-
τε γιὰ τὴν συσσώρευση γνώσεων. 
«Ἡ µόρφωση», εἶπε, «εἶναι θέµα συ-
µπεριφορᾶς…». Ποιοὺς ἀνθρώπους 
λοιπὸν θεωρεῖ µορφωµένους; 1ον) 
Πρῶτα ἀπ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐλέγ-
χουν δυσάρεστες καταστάσεις ἀντὶ 
νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ αὐτὲς 2ον) Αὐ-
τοὺς ποὺ ἀντιµετωπίζουν ὅλα τὰ γε-
γονότα µὲ γενναιότητα καὶ λογική… 
3ον) Αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἔντιµοι σὲ 
ὅλες τους τὶς συνδιαλλαγὲς … 4ον) 
Αὐτοὺς ποὺ ἀντιµετωπίζουν γεγο-
νότα δυσάρεστα καὶ ἀνθρώπους ἀ-
ντιπαθεῖς καλοπροαίρετα… 5ον) 
Αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν τὶς ἀπολαύ-
σεις τους… 6ον) Αὐτοὺς ποὺ δὲν 
νικήθηκαν ἀπὸ τὶς ἀτυχίες καὶ τὶς 
ἀποτυχίες τους… 7ον) Τελικὰ αὐ-
τοὺς ποὺ δὲν ἔχουν φθαρεῖ ἀπὸ τὶς 
ἐπιτυχίες καὶ τὴν δόξα τους. Τελικά, 
µήπως ἡ µόρφωση δὲν εἶναι τόσο 
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θέµα πανεπιστηµίων ὅσο … παιδείας; 
Καὶ ἡ παιδεία µεταλαµπαδεύεται 
κυρίως στὰ παιδικὰ χρόνια, ἀπὸ 
τὴν οἰκογένεια, τὶς κοινωνικὲς συ-
ναναστροφές, τὸ σχολεῖο καὶ ὅ,τι 
ἄλλο µαθαίνει τὸ παιδί. Μόρφωση 
εἶναι νὰ ξέρεις νὰ χειρίζεσαι ἀνό-
µοιες καταστάσεις, νὰ γίνεσαι σο-
φότερος καὶ νὰ µπορεῖς νὰ διαχει-
ριστεῖς τὰ πάθη σου. Ἀλλὰ ἂς µεί-
νουµε σὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Σωκράτης 
πρὸς τὸ παρόν. 
 

ΤΑ  ΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  
 

 
 

 - Ὅποιος ἀγαπάει λίγο, δίνει λίγο. 
 - Ὅποιος ἀγαπάει περισσότερο, 
δίνει περισσότερο. 
 - Κι’ ὅποιος ἀγαπάει πάρα πολύ, τί 
ἀντάξιο ἔχει νὰ δώσει; ∆ίνει τὸν 
ἑαυτό του. 

(Γέροντας Πορφύριος) 
 

ΤΑ  ∆ΥΟ  ΚΟΥΠΙΑ  
 

Ἕνας γέρος βαρκάρης  πήγαινε  
βόλτα µὲ τὴ βάρκα του ἕνα νεαρό. 
Στὸ ἕνα κουπὶ εἶχε γραµµένη τὴ λέ-
ξη «Προσευχή». Στὸ ἄλλο τὴ λέξη 
«Ἐργασία». Ὁ νέος τὸ πρόσεξε καὶ 
χαµογέλασε εἰρωνικὰ – Παππού, 
τοῦ λέει, πηγαίνεις πολὺ ἀργά, ἐπει-
δὴ ἀπασχολεῖς τὴ σκέψη σου µὲ τὴν 
προσευχή. Ὅποιος ἐργάζεται, δὲν 
ἔχει ἀνάγκη νὰ προσεύχεται . Ὁ 
βαρκάρης δὲν τοῦ ἀπάντησε. Μόνο 
ἄφησε τὸ κουπὶ ποὺ εἶχε τὴ λέξη 
«Προσευχή» καὶ συνέχισε νὰ κωπη-

λατῆ µὲ τὸ ἄλλο. Ἀλλὰ ὅπως ἦταν 
ἑπόµενο ἡ βάρκα τώρα δὲν προχω-
ροῦσε καθόλου. Γύριζε πάντα στὸ 
ἴδιο µέρος. Ἔτσι ἔδωσε στὸ νεαρὸ 
νὰ καταλάβει µιὰ µεγάλη ἀλήθεια: 
ὅτι µαζὶ µὲ τὴν ἐργασία χρειάζεται 
καὶ ἡ προσευχὴ γιὰ νὰ προοδεύει 
ἀληθινὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ µὴν κο-
πιάζει µάταια. 
 

Ο ,ΤΙ  ΚΟΡΟΪ∆ΕΨΕΙΣ   
ΘΑ  ΤΟ  ΓΕΥΤΕΙΣ  

 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς 
κυβερνήσεως τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας 
κὸς Εὐάγγελος Βενιζέλος διαµαρτυ-
ρήθηκε ἐντονότατα καὶ ἀπείλησε 
τὸν κ. Κολλάτο, σκηνοθέτη καὶ πα-
ραγωγὸ ταινιῶν ὅτι θὰ τὸν στείλη 
στὴν ∆ικαιοσύνη, διότι στὴν νέα 
του ταινία ποὺ ἑτοιµάζη διακωµω-
δεῖ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ κ. Γε-
ώργιον Παπανδρέου. Ἐµεῖς ὑπενθυ-
µίζουµε στὸν κ. Βενιζέλο ὅτι ὅταν 
ἦταν Ὑπουργὸς Πολιτισµοῦ καὶ εἶ-
χε φέρει ἀπὸ τὸ Ἐξωτερικὸ τὸν πί-
νακα ποὺ ἀσχηµονοῦσαν ἐναντίον 
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου 
µας καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
µας διαµαρτύροντο γιὰ τὸν βλά-
σφηµο πίνακα, ἡ ἀπάντησις τοῦ 
ὑπουργοῦ τότε ἦταν «εἶναι ἔργο 
τέχνης». Σήµερα ποὺ ὁ κ. Κολλάτος 
ἑτοιµάζη τὴν νέα του ταινία µὲ τὸν 
πρώην Πρωθυπουργὸ δὲν εἶναι ἔρ-
γο τέχνης; Ὅταν διακωµωδοῦνται 
καὶ βλασφηµοῦνται τὰ ὅσια καὶ τὰ 
ἱερὰ εἶναι ἔργο τέχνης. Καὶ ὅταν 
κάποιος µιλήση ἢ γράψη γιὰ ἐσᾶς 
τοὺς πολιτικούς, τότε καταλύεται ἡ 
∆ηµκρατία καὶ ἡ ἀνεξαρτησία καὶ 
κινδυνεύει ἡ Ἑλλάδα. Ἐµεῖς κύριοι 
σᾶς ὑπενθυµίζουµε δύο ὡραῖες πα-
ροιµίες: 1η Ὅπως θὰ στρώσης θὰ 
κοιµηθῆς καὶ 2η Ὅ,τι κοροϊδέψεις 
θὰ τὸ γευτεῖς. 

 

Ο  ΑΝΘΕΛΛΗΝ ΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ  ΒΑΤ ΙΚΑΝΟΥ  
Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου 

Μεταλληνοῦ 
 

Μοῦ ζητήθηκε νὰ δώσω κάποια 
στοιχεῖα ποὺ νὰ τεκµηριώνουν τὴν 
καθιερωµένη ἀνθελληνικὴ στάση 
τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν Λατίνων 
τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χώρου. Ὁ ἀνθελλη-
νισµὸς τοῦ Βατικανοῦ εἶναι µόνι-
µος, ὅσο ὁ Ἑλληνισµὸς µένει ἑνω-
µένος µὲ τὴν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων. 
Οἱ ρωµαιοκαθολικοί της Ἑλλάδας 
κατευθυνόµενοι ἀπὸ τὴ Ρώµη ἀρνή-
θηκαν νὰ στηρίζουν τὸν Ἀγώνα 
(τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ὀθωµανι-
κὴς αὐτοκρατορίας), δείχνοντας πα-
ντελῆ ἀνυποταξία καὶ προσφεύγο-
ντας στὴν προστασία τῶν δυτικῶν 
καθολικῶν δυνάµεων (βλ. Κ. Μετα-
ξά, Ἱστορικὰ Ἀποµνηµονεύµατα … 
Ἀθήνα 1956, σ.48) «προετίµων τὸν 
τουρκισµὸν ἀντὶ τοῦ Ἑλληνισµοῦ» 
σηµειώνει καὶ ὁ Ι. Φιλήµων (∆οκί-
µιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἔλλ. Ἐπα-
ναστάσεως, τ.Γ΄, Ἀθ. 1861, σ.116). 
Οἱ Ρωµαιοκαθολικοί της Ἑλλάδος 
τελοῦσαν µόνιµα ὑπὸ τὴν καθοδή-
γηση τῆς Propaganda (Ρώµη), δηλα-
δὴ ὑπὸ ξένη ἐξάρτηση, κάτι ποὺ συ-
νιστᾶ κατ’ οὐσίαν τὸ πρόβληµα τῶν 
αἱρέσεων στὴν Ἑλλάδα µέχρι σήµε-
ρα (ἐξάρτηση ἀπὸ ξένα κέντρα). 
Παρὰ τὶς προτροπὲς τοῦ ναυάρχου 
∆εριγνὺ οἱ Λατίνοι ἀρνοῦντο νὰ 
µετάσχουν στὰ ἑλληνικὰ πράγµατα, 
προτιµώντας, κατὰ τὸν ἴδιο, νὰ 
δοῦν τὸν τουρκικὸ θρίαµβο. (Ph. 
Argenti, The Expedition of the Colo-
nel Fabvier 1953, σ. 72). Ἡ γαλλικὴ 
ἐφηµερίδα “Univers”, ὄργανο τοῦ 
Βατικανοῦ, χαρακτηρίζει τὸ 1868 
ἀτύχηµα τὴ Ναυµαχία τοῦ Ναυαρί-
νου καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλ-
λάδος γράφοντας: «τότε µόνο θὰ 

ἔχουµε ἀφορµὴ νὰ εὐχόµαστε τὴν 
πτώση τῆς Τουρκίας, ἐὰν ἀντὶ αὐτῆς 
ἱδρυόταν στὴν ἀνατολὴ ἕνα καθο-
λικὸ κράτος». Ὅταν δὲ κατὰ τὸν Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο φάνηκε ἡ δυνα-
τότητα νὰ ξαναπάρει τὸ Οἰκουµ. 
Πατριαρχεῖο τὴν Ἁγία Σοφιά, τὸ 
Βατικανὸ δήλωνε ὅτι προτιµοῦσε 
«νὰ βλέπει τὴν ἡµισέληνον ἐπὶ τῆς 
Ἁγίας Σοφίας παρὰ τὸν Ἑλληνικὸν 
Σταυρόν». Καὶ κατὰ τὴν µικρασια-
τικὴ καταστροφὴ τὸ Βατικανὸ ἔ-
στελνε συγχαρητήρια τηλεγραφή-
µατα στὸν Κεµὰλ Ἀττατοὺρκ (Σε-
πτέµβριο 1922) (βλ. Χρυσοστ. Πα-
παδοπούλου, Ἀρχιεπ. Φύσις καὶ χα-
ρακτὴρ τῆς Οὐνίας, Ἄθ. 1928, σ.45). 
Ἡ στάση, ἄλλωστε, τοῦ Βατικανοῦ 
στὸ «σκοπιανό» πρόβληµα, στὸ 
ὄνοµα «Μακεδονία» καὶ στὰ ἑλλη-
νοτουρκικὰ βεβαιώνει, δυστυχῶς, 
συνέχεια τῆς (ἀνθελληνικῆς) πολι-
τικῆς τοῦ Βατικανοῦ. Τὸ Βατικανὸ 
δὲν θέλει νὰ δεχθεῖ Ἑλληνισµὸ Ὀρ-
θόδοξο , παρὰ µόνο Ἕλληνες – 
Οὐνίτες, ὑπηρέτες τῶν πολιτικο-
οικονοµικῶν σχεδίων του. Γι’ αὐτὸ 
ἔµεινε πλέον στὴν ἱστορία τοῦ Μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου µας κ. Σε-
ραφεὶµ ὅτι «τὸ Βατικανὸ δὲν εἶναι 
Ἐκκλησία». Ἂν µελετήσουµε τὴν 
βυζαντινὴ ἱστορία τὸ µεγαλύτερο 
πλῆγµα ἡ αὐτοκρατορία τὸ δέχτηκε 
ἀπὸ τοὺς Καθολικούς της ∆΄ Σταυ-
ροφορίας καὶ εἴχαµε τὸν κατακερ-
µατισµὸ  τῆς  Μ .  Ἀσίας  καὶ  τῆς  
Ἑλλάδος σὲ λατινικὰ καὶ ἑλληνικὰ 
βασίλεια, τὰ ὁποῖα µερικὰ ἀπὸ αὐ-
τὰ  ὑπῆρχαν  µέχρι  καὶ  µετὰ  τὴν  
Ἅλωση τῆς Πόλης. 
 

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ 
 

Ρώτησε ἕνας ἄνθρωπος (µὲ τὸ πνεῦ-
µα τοῦ κόσµου) ἕνα νεαρὸ παλικάρι 
– Καλὰ βρὲ παιδί µου ! Σὺ τὸ πι-
στεύεις ὅτι µὲ τὴ Θεία Κοινωνία 
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θέµα πανεπιστηµίων ὅσο … παιδείας; 
Καὶ ἡ παιδεία µεταλαµπαδεύεται 
κυρίως στὰ παιδικὰ χρόνια, ἀπὸ 
τὴν οἰκογένεια, τὶς κοινωνικὲς συ-
ναναστροφές, τὸ σχολεῖο καὶ ὅ,τι 
ἄλλο µαθαίνει τὸ παιδί. Μόρφωση 
εἶναι νὰ ξέρεις νὰ χειρίζεσαι ἀνό-
µοιες καταστάσεις, νὰ γίνεσαι σο-
φότερος καὶ νὰ µπορεῖς νὰ διαχει-
ριστεῖς τὰ πάθη σου. Ἀλλὰ ἂς µεί-
νουµε σὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Σωκράτης 
πρὸς τὸ παρόν. 
 

ΤΑ  ΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  
 

 
 

 - Ὅποιος ἀγαπάει λίγο, δίνει λίγο. 
 - Ὅποιος ἀγαπάει περισσότερο, 
δίνει περισσότερο. 
 - Κι’ ὅποιος ἀγαπάει πάρα πολύ, τί 
ἀντάξιο ἔχει νὰ δώσει; ∆ίνει τὸν 
ἑαυτό του. 

(Γέροντας Πορφύριος) 
 

ΤΑ  ∆ΥΟ  ΚΟΥΠΙΑ  
 

Ἕνας γέρος βαρκάρης  πήγαινε  
βόλτα µὲ τὴ βάρκα του ἕνα νεαρό. 
Στὸ ἕνα κουπὶ εἶχε γραµµένη τὴ λέ-
ξη «Προσευχή». Στὸ ἄλλο τὴ λέξη 
«Ἐργασία». Ὁ νέος τὸ πρόσεξε καὶ 
χαµογέλασε εἰρωνικὰ – Παππού, 
τοῦ λέει, πηγαίνεις πολὺ ἀργά, ἐπει-
δὴ ἀπασχολεῖς τὴ σκέψη σου µὲ τὴν 
προσευχή. Ὅποιος ἐργάζεται, δὲν 
ἔχει ἀνάγκη νὰ προσεύχεται . Ὁ 
βαρκάρης δὲν τοῦ ἀπάντησε. Μόνο 
ἄφησε τὸ κουπὶ ποὺ εἶχε τὴ λέξη 
«Προσευχή» καὶ συνέχισε νὰ κωπη-

λατῆ µὲ τὸ ἄλλο. Ἀλλὰ ὅπως ἦταν 
ἑπόµενο ἡ βάρκα τώρα δὲν προχω-
ροῦσε καθόλου. Γύριζε πάντα στὸ 
ἴδιο µέρος. Ἔτσι ἔδωσε στὸ νεαρὸ 
νὰ καταλάβει µιὰ µεγάλη ἀλήθεια: 
ὅτι µαζὶ µὲ τὴν ἐργασία χρειάζεται 
καὶ ἡ προσευχὴ γιὰ νὰ προοδεύει 
ἀληθινὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ µὴν κο-
πιάζει µάταια. 
 

Ο ,ΤΙ  ΚΟΡΟΪ∆ΕΨΕΙΣ   
ΘΑ  ΤΟ  ΓΕΥΤΕΙΣ  

 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς 
κυβερνήσεως τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας 
κὸς Εὐάγγελος Βενιζέλος διαµαρτυ-
ρήθηκε ἐντονότατα καὶ ἀπείλησε 
τὸν κ. Κολλάτο, σκηνοθέτη καὶ πα-
ραγωγὸ ταινιῶν ὅτι θὰ τὸν στείλη 
στὴν ∆ικαιοσύνη, διότι στὴν νέα 
του ταινία ποὺ ἑτοιµάζη διακωµω-
δεῖ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ κ. Γε-
ώργιον Παπανδρέου. Ἐµεῖς ὑπενθυ-
µίζουµε στὸν κ. Βενιζέλο ὅτι ὅταν 
ἦταν Ὑπουργὸς Πολιτισµοῦ καὶ εἶ-
χε φέρει ἀπὸ τὸ Ἐξωτερικὸ τὸν πί-
νακα ποὺ ἀσχηµονοῦσαν ἐναντίον 
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου 
µας καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
µας διαµαρτύροντο γιὰ τὸν βλά-
σφηµο πίνακα, ἡ ἀπάντησις τοῦ 
ὑπουργοῦ τότε ἦταν «εἶναι ἔργο 
τέχνης». Σήµερα ποὺ ὁ κ. Κολλάτος 
ἑτοιµάζη τὴν νέα του ταινία µὲ τὸν 
πρώην Πρωθυπουργὸ δὲν εἶναι ἔρ-
γο τέχνης; Ὅταν διακωµωδοῦνται 
καὶ βλασφηµοῦνται τὰ ὅσια καὶ τὰ 
ἱερὰ εἶναι ἔργο τέχνης. Καὶ ὅταν 
κάποιος µιλήση ἢ γράψη γιὰ ἐσᾶς 
τοὺς πολιτικούς, τότε καταλύεται ἡ 
∆ηµκρατία καὶ ἡ ἀνεξαρτησία καὶ 
κινδυνεύει ἡ Ἑλλάδα. Ἐµεῖς κύριοι 
σᾶς ὑπενθυµίζουµε δύο ὡραῖες πα-
ροιµίες: 1η Ὅπως θὰ στρώσης θὰ 
κοιµηθῆς καὶ 2η Ὅ,τι κοροϊδέψεις 
θὰ τὸ γευτεῖς. 

 

Ο  ΑΝΘΕΛΛΗΝ ΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ  ΒΑΤ ΙΚΑΝΟΥ  
Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου 

Μεταλληνοῦ 
 

Μοῦ ζητήθηκε νὰ δώσω κάποια 
στοιχεῖα ποὺ νὰ τεκµηριώνουν τὴν 
καθιερωµένη ἀνθελληνικὴ στάση 
τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν Λατίνων 
τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χώρου. Ὁ ἀνθελλη-
νισµὸς τοῦ Βατικανοῦ εἶναι µόνι-
µος, ὅσο ὁ Ἑλληνισµὸς µένει ἑνω-
µένος µὲ τὴν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων. 
Οἱ ρωµαιοκαθολικοί της Ἑλλάδας 
κατευθυνόµενοι ἀπὸ τὴ Ρώµη ἀρνή-
θηκαν νὰ στηρίζουν τὸν Ἀγώνα 
(τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ὀθωµανι-
κὴς αὐτοκρατορίας), δείχνοντας πα-
ντελῆ ἀνυποταξία καὶ προσφεύγο-
ντας στὴν προστασία τῶν δυτικῶν 
καθολικῶν δυνάµεων (βλ. Κ. Μετα-
ξά, Ἱστορικὰ Ἀποµνηµονεύµατα … 
Ἀθήνα 1956, σ.48) «προετίµων τὸν 
τουρκισµὸν ἀντὶ τοῦ Ἑλληνισµοῦ» 
σηµειώνει καὶ ὁ Ι. Φιλήµων (∆οκί-
µιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἔλλ. Ἐπα-
ναστάσεως, τ.Γ΄, Ἀθ. 1861, σ.116). 
Οἱ Ρωµαιοκαθολικοί της Ἑλλάδος 
τελοῦσαν µόνιµα ὑπὸ τὴν καθοδή-
γηση τῆς Propaganda (Ρώµη), δηλα-
δὴ ὑπὸ ξένη ἐξάρτηση, κάτι ποὺ συ-
νιστᾶ κατ’ οὐσίαν τὸ πρόβληµα τῶν 
αἱρέσεων στὴν Ἑλλάδα µέχρι σήµε-
ρα (ἐξάρτηση ἀπὸ ξένα κέντρα). 
Παρὰ τὶς προτροπὲς τοῦ ναυάρχου 
∆εριγνὺ οἱ Λατίνοι ἀρνοῦντο νὰ 
µετάσχουν στὰ ἑλληνικὰ πράγµατα, 
προτιµώντας, κατὰ τὸν ἴδιο, νὰ 
δοῦν τὸν τουρκικὸ θρίαµβο. (Ph. 
Argenti, The Expedition of the Colo-
nel Fabvier 1953, σ. 72). Ἡ γαλλικὴ 
ἐφηµερίδα “Univers”, ὄργανο τοῦ 
Βατικανοῦ, χαρακτηρίζει τὸ 1868 
ἀτύχηµα τὴ Ναυµαχία τοῦ Ναυαρί-
νου καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλ-
λάδος γράφοντας: «τότε µόνο θὰ 

ἔχουµε ἀφορµὴ νὰ εὐχόµαστε τὴν 
πτώση τῆς Τουρκίας, ἐὰν ἀντὶ αὐτῆς 
ἱδρυόταν στὴν ἀνατολὴ ἕνα καθο-
λικὸ κράτος». Ὅταν δὲ κατὰ τὸν Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο φάνηκε ἡ δυνα-
τότητα νὰ ξαναπάρει τὸ Οἰκουµ. 
Πατριαρχεῖο τὴν Ἁγία Σοφιά, τὸ 
Βατικανὸ δήλωνε ὅτι προτιµοῦσε 
«νὰ βλέπει τὴν ἡµισέληνον ἐπὶ τῆς 
Ἁγίας Σοφίας παρὰ τὸν Ἑλληνικὸν 
Σταυρόν». Καὶ κατὰ τὴν µικρασια-
τικὴ καταστροφὴ τὸ Βατικανὸ ἔ-
στελνε συγχαρητήρια τηλεγραφή-
µατα στὸν Κεµὰλ Ἀττατοὺρκ (Σε-
πτέµβριο 1922) (βλ. Χρυσοστ. Πα-
παδοπούλου, Ἀρχιεπ. Φύσις καὶ χα-
ρακτὴρ τῆς Οὐνίας, Ἄθ. 1928, σ.45). 
Ἡ στάση, ἄλλωστε, τοῦ Βατικανοῦ 
στὸ «σκοπιανό» πρόβληµα, στὸ 
ὄνοµα «Μακεδονία» καὶ στὰ ἑλλη-
νοτουρκικὰ βεβαιώνει, δυστυχῶς, 
συνέχεια τῆς (ἀνθελληνικῆς) πολι-
τικῆς τοῦ Βατικανοῦ. Τὸ Βατικανὸ 
δὲν θέλει νὰ δεχθεῖ Ἑλληνισµὸ Ὀρ-
θόδοξο , παρὰ µόνο Ἕλληνες – 
Οὐνίτες, ὑπηρέτες τῶν πολιτικο-
οικονοµικῶν σχεδίων του. Γι’ αὐτὸ 
ἔµεινε πλέον στὴν ἱστορία τοῦ Μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου µας κ. Σε-
ραφεὶµ ὅτι «τὸ Βατικανὸ δὲν εἶναι 
Ἐκκλησία». Ἂν µελετήσουµε τὴν 
βυζαντινὴ ἱστορία τὸ µεγαλύτερο 
πλῆγµα ἡ αὐτοκρατορία τὸ δέχτηκε 
ἀπὸ τοὺς Καθολικούς της ∆΄ Σταυ-
ροφορίας καὶ εἴχαµε τὸν κατακερ-
µατισµὸ  τῆς  Μ .  Ἀσίας  καὶ  τῆς  
Ἑλλάδος σὲ λατινικὰ καὶ ἑλληνικὰ 
βασίλεια, τὰ ὁποῖα µερικὰ ἀπὸ αὐ-
τὰ  ὑπῆρχαν  µέχρι  καὶ  µετὰ  τὴν  
Ἅλωση τῆς Πόλης. 
 

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ 
 

Ρώτησε ἕνας ἄνθρωπος (µὲ τὸ πνεῦ-
µα τοῦ κόσµου) ἕνα νεαρὸ παλικάρι 
– Καλὰ βρὲ παιδί µου ! Σὺ τὸ πι-
στεύεις ὅτι µὲ τὴ Θεία Κοινωνία 
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ἔρχεται µέσα σου ὁ Χριστός ; Σὲ 
πόσους πιά… Ἀφοῦ εἶναι ἕνας! Ὁ 
νεαρὸς ἔµεινε γιὰ λίγο συλλογισµέ-
νος. Καὶ µετὰ τὸν ρώτησε: - Ἐδῶ 
µένεις; - Ναί. – Πόσα παράθυρα ἔχει 
ἡ πόλη µας; - ∆ὲν τὰ µέτρησα. Ἀλλὰ 
πολλά. Ἑκατοντάδες χιλιάδες. Ἑκα-
τοµµύρια. – Ἀπὸ τὰ παράθυρα αὐ-
τά, δὲν µπαίνει στὰ σπίτια µας ὁ 
ἥλιος; - Ναί, βέβαια. Μὰ πόσους 
ἥλιους ἔχουµε; - Ἕνα. Μόνον ἕνα! … 
Τὸν ρώτησε τὸ ἔξυπνο παλικάρι: 
Καὶ πῶς γίνεται καὶ ὁ ἕνας ἥλιος 
µπαίνει σὲ τόσες χιλιάδες σπίτια, 
ἀπὸ τόσα παράθυρα; Κάτι πῆγε νὰ 
ψελλίσει. Ἀλλὰ ὁ νεαρὸς πρόσθεσε: 
- Κοίταξε. Τὸ λάθος εἶναι δικό σου. 
Ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ πιὸ µεγάλος ἀπὸ 
τὸν ἥλιο. Καὶ πιὸ σοφός. Καὶ πιὸ 
δυνατός. Μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέ-
λει. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου λογικὸ 
καὶ σωστὸ κάτι ποὺ τὸ θεωρεῖς το-
σο φυσικὸ γιὰ τὸν ἥλιο, νὰ τὸ βρί-
σκεις ἀδύνατο καὶ ἀπαράδεκτο γιὰ 
τὸ Θεό. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ 
µεγάλος ἀπὸ τὸν ἥλιο. 
 

ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΕΣ  ΟΙ  FEMEN 
 

Στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὴν κοινὴ Σύνο-
δο Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης – Ρωσίας 
εὑρέθη ὁ Βλαντιµὶρ Πούτιν καὶ ἐκεῖ 
τὸν … βρῆκαν οἱ Femen. Λίγο πρὶν ὁ 
Ρῶσος Πρόεδρος συναντηθεῖ µὲ τὸν 
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀντώνη 
Σαµαρά, οἱ γνωστὲς ἀκτιβίστριες 
πέταξαν τὰ ροῦχα τους καὶ ἀποκά-
λεσαν τὸ Ρῶσο Πρόεδρο «δολοφό-
νο». Φυσικὰ περιττὸ νὰ ποῦµε γιὰ 
τὸ πῶς κατευθύνονται πάντοτε κα-
τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Προέ-
δρου Πούτιν. Εἰσέβαλαν σὲ Ὀρθό-
δοξο ναὸ τῆς Ρωσίας . Γιατί δὲν 
εἰσβάλλουν σὲ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ 
ἢ σὲ Μουσουλµανικὸ Τέµενος. Οὔτε 
µία φορὰ δὲν ἔχουν ἀνακατευθεῖ 
ἐναντίον ἀµερικανικῶν συµφερό-

ντων ἢ ἐναντίον πλουσίων οἰκογε-
νειῶν τύπου Ρόθτσιλτ. Ἀπὸ τοὺς 
στόχους τοὺς φαίνεται καὶ ποιὸς τὶς 
πληρώνει… 
 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ 
καὶ Η ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΗΣ 

Ν. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Ἡ «Ἐθνοσωτήριος» κυβέρνησή µας, 
λίγο πρὶν τὶς ἑορτές, µᾶς πληροφό-
ρησε πὼς ὑπάρχουν 15.000 οἰκογέ-
νειες στὴ Χώρα µας µὲ «κοµµένο» 
τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦµα, λόγω ἀδυνα-
µίας ἐξόφλησης λογαριασµῶν. Σὲ 
µία κίνηση ἐντυπωσιασµοῦ (καὶ 
ὑποκρισίας) ἐδήλωσε πὼς «γιορτὲς 
δὲν θὰ κάµει καµία οἰκογένεια χω-
ρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦµα» φορτώνοντας 
τὴ «γεναιοδωρία» της στὰ πορτοφό-
λια τῶν ὑπόλοιπων καταναλωτῶν. 
Ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀνακοινώθηκε 
«τὸ κρυφὸ µυστικό» πῶς τὸ κόµµα 
τῆς «Νέας ∆ηµοκρατίας» χρωστᾶ 
στὴ ∆ΕΗ σχεδὸν 550.000 εὐρώ, χω-
ρὶς νὰ ἔχει διακοπεῖ ἡ παροχή της, 
σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς «ἀνώνυµους» 
µικροοφειλέτες οἱ ὁποῖοι «ζοῦν» 
ἐδῶ καὶ µῆνες «µὲ σπαρµατσέτα». 
Ἰσχυρίζονται οἱ «ἐθνοπατέρες» τοῦ 
«ἐθνοσωτηρίου» συγκεκριµένου 
κόµµατος ὅτι δὲν ἔχουν νὰ πλη-
ρώσουν. Γιατί δὲν ἐφαρµόζεται καὶ 
γι’ αὐτοὺς ὁ κανονισµὸς τῆς ἑται-
ρείας, νὰ «τὴ βγάζουν µὲ σπαρµα-
τσέτα», ὅπως οἱ 15.000 ὑπόλοιποι 
ὀφειλέτες της; Γιατί νὰ ὑπάρχουν 
δυὸ µέτρα καὶ δυὸ σταθµά; Ὅµως 
µὴν περιµένετε ἐξηγήσεις ἀπὸ τοὺς 
ἀδίστακτους κοµµατανθρώπους. Νὰ 
σᾶς ἐξηγήσουµε ἐµεῖς: οἱ πολιτικοί 
µας ὅλων τῶν παρατάξεων, µετὰ 
τὴν λεγοµένη µεταπολίτευση θεω-
ροῦν τὸ Κράτος «τσιφλίκι» τους καὶ 
γι ’ αὐτὸ δὲν δίνουν λογαριασµὸ 
στὸν «κυρίαρχο» λαὸ καὶ τὸν «ἀρ-
µέγουν» κανονικότατα . Ἀλλὰ ἡ  
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Ο  ΠΑΤΕΡΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΓΙΟΣ  
 

Ἕνας πατέρας γυρίζει σπίτι ἀπὸ τὴ 
δουλειὰ ἀργά, κουρασµένος καὶ ἐκ-
νευρισµένος. Στὴν πόρτα τὸν περι-
µένει ὁ µικρὸς γιός του. ΓΙΟΣ: Μπα-
µπά, µπορῶ νὰ σὲ ρωτήσω κάτι; 
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ναί, βεβαίως, τί εἶναι; 
ΓΙΟΣ: Μπαµπά, πόσα παίρνεις σὲ 
µία µέρα; ΠΑΤΕΡΑΣ: Αὐτὸ δὲν εἶ-
ναι δική σου δουλειά. Γιατί ρωτᾶς 
κάτι ἕνα τέτοιο πράγµα; ρώτησε θυ-
µωµένα. ΓΙΟΣ: Θέλω ἀκριβῶς νὰ ξέ-
ρω. Σὲ παρακαλῶ πές µου, πόσα 
παίρνεις στὴν µία µέρα; ΠΑΤΕΡΑΣ: 
Ἐὰν πρέπει νὰ ξέρεις, παίρνω 50 
εὐρὼ τὴν ἡµέρα. ΓΙΟΣ: Ὤχ… ἀπά-
ντησε τὸ παιδὶ µὲ τὸ κεφάλι του κά-
τω καὶ συνέχισε. Μπαµπὰ σὲ παρα-
καλῶ, µπορεῖς νὰ µοῦ δανείσεις 25 
εὐρώ. Ὁ πατέρας ἐξαγριωµένος τοῦ 
ἀπήντησε – Ἐὰν ὁ µόνος λόγος ποὺ 
ρώτησες εἶναι, ὥστε νὰ δανειστεῖς 
κάποια χρήµατα γιὰ νὰ ἀγοράσεις 
ἕνα ἀνόητο παιχνίδι ἢ κάποιες ἄλ-
λες ἀηδίες, τότε νὰ πᾶς κατ’ εὐθείαν 
στὸ δωµάτιό σου καὶ στὸ κρεβάτι 
σου. Τὸ µικρὸ παιδὶ πῆγε ἥσυχα στὸ 
δωµάτιό του καὶ ἔκλεισε τὴν πόρτα. 
Ὁ µπαµπὰς κάθισε σκεπτόµενος. 
Μετὰ ἀπὸ µία περίπου ὥρα, ὁ µπα-
µπὰς εἶχε ἠρεµήσει καὶ εἶχε ἀρχίσει 
νὰ σκέφτεται. Ἴσως εἶναι κάτι ποὺ 
πρέπει πραγµατικὰ νὰ ἀγοράσει ὁ 
µικρὸς µὲ τὰ 25 εὐρὼ γιατί δὲν ζη-
τάει χρήµατα πολὺ συχνά. Πῆγε 
στὴν πόρτα τοῦ δωµατίου τοῦ παι-
διοῦ καὶ ἄνοιξε τὴν πόρτα. ΠΑ-
ΤΕΡΑΣ: Κοιµᾶσαι ἀγόρι µου; ΓΙΟΣ: 
∆ὲν κοιµᾶµαι. ΠΑΤΕΡΑΣ: Σκεφτό-
µουν, ὅτι ἴσως ἤµουν πάρα πολὺ 
σκληρὸς µαζί σου νωρίτερα. Ἦταν 
µία µεγάλη ἡµέρα καὶ ἔβγαλα τὴν 
κούρασή µου σὲ σένα. Ἐδῶ εἶναι τὰ 
25 εὐρὼ πού µου ζήτησες. Τὸ παιδὶ 
ἔτρεξε κατ’ εὐθείαν ἐπάνω του χα-

µογελώντας. «Σὲ εὐχαριστῶ µπα-
µπά» φώναξε. Κατόπιν, πάει στὸ 
µαξιλάρι του καὶ βγάζει ἀπὸ κάτω 
κάποια τσαλακωµένα χρήµατα. Ὁ 
πατέρας µόλις βλέπει ὅτι τὸ παιδὶ 
ἔχει ἤδη κάποια χρήµατα, ἀρχίζει 
νὰ νευριάζει. Τὸ µικρὸ παιδὶ ἀρχίζει 
νὰ µετράει σιγά-σιγὰ τὰ χρήµατά 
του καὶ κοιτάζει τὸ µπαµπά του. 
ΠΑΤΕΡΑΣ: Γιατί θέλεις περισσότε-
ρα χρήµατα ἐφ’ ὅσον ἔχεις ἤδη µε-
ρικά. ΓΙΟΣ: Ἐπειδὴ δὲν εἶχα ἀρκε-
τά, ἀλλὰ τώρα ἔχω. Μπαµπά, ἔχω 
50 εὐρὼ τώρα. Μπορῶ νὰ ἀγοράσω 
µία µέρα τοῦ χρόνου σου; Σὲ παρα-
καλῶ µεῖνε αὔριο σπίτι. Θὰ ἤθελα 
πολὺ νὰ φᾶµε µαζί. Ὁ πατέρας λύ-
γισε. Ἀγκάλιασε τὸν µικρὸ γιό του 
καὶ ἱκέτευσε νὰ τὸν συγχωρέσει. 
 

Η  ΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΜΑ  
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Ὅταν ρωτήσανε τὸν Σωκράτη νὰ 
τοὺς δώσει τὸν ὁρισµὸ τοῦ µορφω-
µένου ἀνθρώπου, δὲν ἀνέφερε τίπο-
τε γιὰ τὴν συσσώρευση γνώσεων. 
«Ἡ µόρφωση», εἶπε, «εἶναι θέµα συ-
µπεριφορᾶς…». Ποιοὺς ἀνθρώπους 
λοιπὸν θεωρεῖ µορφωµένους; 1ον) 
Πρῶτα ἀπ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐλέγ-
χουν δυσάρεστες καταστάσεις ἀντὶ 
νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ αὐτὲς 2ον) Αὐ-
τοὺς ποὺ ἀντιµετωπίζουν ὅλα τὰ γε-
γονότα µὲ γενναιότητα καὶ λογική… 
3ον) Αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἔντιµοι σὲ 
ὅλες τους τὶς συνδιαλλαγὲς … 4ον) 
Αὐτοὺς ποὺ ἀντιµετωπίζουν γεγο-
νότα δυσάρεστα καὶ ἀνθρώπους ἀ-
ντιπαθεῖς καλοπροαίρετα… 5ον) 
Αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν τὶς ἀπολαύ-
σεις τους… 6ον) Αὐτοὺς ποὺ δὲν 
νικήθηκαν ἀπὸ τὶς ἀτυχίες καὶ τὶς 
ἀποτυχίες τους… 7ον) Τελικὰ αὐ-
τοὺς ποὺ δὲν ἔχουν φθαρεῖ ἀπὸ τὶς 
ἐπιτυχίες καὶ τὴν δόξα τους. Τελικά, 
µήπως ἡ µόρφωση δὲν εἶναι τόσο 
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τὸ χειρουργεῖο (ἕνα πολὺ δύσκολο 
χειρουργεῖο, τεσσάρων ὡρῶν) εἶδε 
σὲ ὄνειρο τὸν ἀγαπηµένο µας Ἅγιο 
νὰ τὸν κοιτάζει µὲ ἕνα χαµόγελο 
στὰ χείλη καὶ νὰ στέκεται µπροστὰ 
στὸ βράχο, στὸ σηµεῖο ποὺ ὑπάρ-
χουν τώρα τὰ καγκελάκια τοῦ ἱεροῦ 
της ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου µας Ραφα-
ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνα. 
Εἶδε ἐπίσης καὶ τὰ µαρµάρινα σκα-
λοπάτια ποὺ ὑπάρχουν µπροστὰ 
στὸ ἐκκλησάκι. Ὅταν µοῦ τὸ εἶπε ὁ 
ἄντρας µου κατάλαβα ὅτι ὁ Ἅγιος 
θὰ τὸν κάνει καλὰ καὶ ὄντως! Ὁ 
ἄντρας µου ἔγινε ἐντελῶς καλά. 
Τότε βεβαίως δὲν εἴχαµε ἐπισκεφτεῖ 
ἀκόµα τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
µας στὸ Ἄνω Σούλι. Μετὰ ἤρθαµε 
πρώτη φορὰ καὶ συνειδητοποιήσα-
µε ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ µέρος στὸ ὁποῖο 
εἶδε ὁ ἄντρας µου τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
στὸ ὄνειρό του. 

Αὐτὸ ποὺ κατάλαβα εἶναι 
ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µας ἐµφανίστη-
κε ὁλοζώντανος καὶ µᾶς µύρωσε γιὰ 
νὰ µᾶς δώσει δύναµη, κουράγιο καὶ 
πίστη καὶ γιὰ νὰ µᾶς δείξει ὅτι θὰ 
εἶναι δίπλα µας, γιατί ἐπρόκειτο νὰ 
περάσουµε ἕνα Γολγοθὰ µὲ τὶς ἀσθέ-
νειες ποὺ µᾶς βρῆκαν στὴν οἰκογέ-
νειά µας. Μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἁγίων 
τὰ ξεπεράσαµε ὅλα. ∆οξασµένο τὸ 
ὄνοµα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρή-
νης! Ὅσο ζῶ καὶ ὑπάρχω θὰ τοὺς 
δοξάζω µὲ ὅλη µου τὴν ψυχή! 
 

ΨΥΧΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ 
 

Ἂν χάσεις χρήµατα, µπορεῖς νὰ 
ἀποκτήσεις πάλι, τὸ ἴδιο ἂν χάσεις 
τ  

ς  
ὶµ 
ν  

 κά
π

νὰ ἐκκλησιασθεῖ 
του ἐκκλησάκι. 
πέθανε. Τὸ σῶµα 

ὸ σπίτι σου, τὸ ζῶο σου, ὁτιδήποτε
ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά σου. Ἂν ὅµως 
χάσεις τὴν ψυχή σου, ἄλλη ψυχὴ δὲν 
θὰ µπορέσεις νὰ ἀποκτήσεις. Κι’ ἂν 
ὅλος ὁ κόσµος εἶναι δικός σου, κι’ 
ἂν κυριαρχεῖς στὴν οἰκουµένη δὲν 

θὰ µπορέσεις νὰ ἀγοράσεις µία ψυ-
χή. Ὁ Θεός µας ἔδωσε δυὸ χέρια, 
δυὸ πόδια, δυὸ µάτια, δυὸ αὐτιά, 
Ἔτσι, ἂν τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ πάθει 
κάποια βλάβη, µποροῦµε νὰ ἐξυπη-
ρετηθοῦµε µὲ τὸ ἄλλο. Ψυχή, ὅµως, 
µᾶς ἔδωσε µόνο µία. Ἂν τὴ χάσουµε 
ποῦ θὰ βροῦµε ἄλλη; Ἂς φροντί-
σουµε, λοιπόν, τὴν ἀθάνατη ψυχή 
µας, ἂς προτιµήσουµε τὰ οὐράνια 
ἀπὸ τὰ γήινα καὶ ἄφθαρτα ἀπὸ τὰ 
φθαρτὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα εὔχοµαι 
νὰ ἀπολαύσουµε ὅλοι, µὲ τὴ Χάρη 
καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου 
µας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος) 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

Ὁ  Μακαριστὸ
Μοναχὸς Ἰωακε
ποὺ  ἔµενε  στὴ
Κουτλουµουσιανὴ 
Σκήτη τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήµονος, 
ἔφυγ ε πο ι ο  
ρωὶ γιὰ νὰ πάει 

σὲ κάποιο γνωστό 
Στὸν δρόµο ὅµως 
του ἔµεινε ἐκεῖ στὸ 

δρόµο ἕνα µήνα, χωρὶς νὰ πάθει τι-
ποτα. Οὔτε τὰ ἄγρια θηρία τὸ ἔφα-
γαν, οὔτε ἀποσυντέθηκε. Ἦταν µά-
λιστα καὶ εὐλύγιστο. Τὸ πιὸ θαυµα-
στὸ ὅµως σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορία εἶναι 
ὅτι τὸ µουλάρι τῆς καλύβης, στὴν ὁ-
ποία πήγαινε ὁ Γέρο-Ἰωακείµ, ἀπὸ 
τὴν ἡµέρα τοῦ θανάτου του καὶ µε-
τὰ ἔφευγε κάθε πρωὶ καὶ γύριζε τὸ 
βράδυ. Αὐτὸ κράτησε ἕνα µήνα, µε-
χρι ποὺ ὁ Γέροντας τῆς Καλύβης, 
ἄρχισε νὰ ἀπορεῖ ποῦ χάνεται κάθε 
ἡµέρα τὸ ζωντανό του. Ἔτσι, τὸ ἑ-
πόµενο πρωὶ τὸ ἀκολούθησε. Καὶ τί 
νὰ δεῖ; Τὸ µουλάρι πῆγε καὶ στάθη-
κε δίπλα ἀπὸ τὸν νεκρὸ π. Ἰωακεὶµ 
καὶ τὸν φύλαγε. 

τραγωδία µας βρίσκεται στὸ ὅτι πε-
ριµένουµε τὴ λύση τῶν ἀνυπέρβλη-
των προβληµάτων µας ἀπὸ αὐτοὺς 
τοὺς «ἐθνικοὺς τσιφλικάδες». Καλὰ 
παθαίνουµε. Ἐπίσης, ὁ γιὸς τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, ὁ ὁποῖ-
ος φοιτᾶ στὸ κολλέγιο Ἀθηνῶν, 
πιάστηκε νὰ ἀντιγράφει σὲ διαγώ-
νισµα. Ἀλλὰ φεῦ, ἀντὶ νὰ τιµωρηθεῖ 
ὁ πρωθυπουργικὸς «κανακάρης», 
ἀπολύθηκε ἡ καθηγήτρια ποὺ τὸν 
συνέλαβε. Ἔχετε µήπως ἀµφιβολία 
ὅτι δὲν ἔχουµε οὔτε παρὸν οὔτε 
µέλλον µὲ τέτοιους «ἐθνοπατέρες»; 
(Ὀρθόδοξ. Τύπος, 24-1-2014, σελ. 2) 
 

Η  ΦΙΛΑΥΤΙΑ  
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ΄ Ὠρωποὺ 
κ. Κύριλλος κατὰ τὴν καθιερωµένην 
κοπὴν πί ν Ταµεί-

διο 
ἀκολουθία εἰς κεκοιµηµένον , ὁ 
ὁποῖος εἶχε ὲ πολιτικὸν 

Ὀράνκι βρισκόταν στὸ κέ-
ντρο τῆς Ρωσίας, κοντὰ στὸν ποτα-
µὸ Β στὲς 
κατάρ ἔκαναν 

ττας τῶν µελῶν τῶ
ων Ἐνοριακῆς ∆ράσεως τῶν Ἀρχιε-
ρατικῶν περιφερειῶν Κηφισίας, Ἐ-
κάλης, Ἁµαρουσίου, Πεύκης καὶ 
Μεταµορφώσεως, ὡµίλησε διὰ τὴν 
φιλανθρωπίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ 
ὁποία, ὡς ἐτόνισε, γίνεται κατὰ µί-
µησιν Χριστοῦ. Ἀκολούθως ἐπεσή-
µανεν ὅτι: «Ὅλα τὰ δεινὰ προέρχο-
νται ἀπὸ τὴ φιλαυτία, ποὺ εἶναι µη-
τέρα τῶν παθῶν καὶ ὁδηγεῖ στὴν 
µισανθρωπία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
σήµερα ὁ µεγαλύτερος φιλανθρω-
πικὸς φορέας στὴ Χώρα µας». Ὁ κ. 
Κύριλλος παρουσίασε ἐκτενῶς τὸ 
ἐπιτελεσθὲν ἔργο τὴ χρονιὰ ποὺ πέ-
ρασε καὶ ἔθεσε τοὺς στόχους γιὰ τὴ 
νέα χρονιά. Εὐχαρίστησε τοὺς κλη-
ρικοὺς καὶ τὰ µέλη τῶν Ταµείων 
Ἐνοριακῶν ∆ράσεων γιὰ τὴν ἀνι-
διοτελῆ καὶ ἐπίπονη διακονία πρὸς 
ἀνακούφιση τῶν ἐλαχίστων ἀδελ-
φῶν τοῦ Χριστοῦ, ζήτησε τὴν προ-
σοχὴ καὶ τὴν προσευχὴ ὅλων γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων, εὐχήθηκε 
τὰ δέοντα καὶ διένειµε τὴν πίτα. 

 

ΣΩΣΤΑ !  
 

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Σπάρτης κ. 
Εὐστάθιος δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἐξό

νυµφευθεῖ µ
γάµον. «Ὁ κοιµηθεῖς εἰς ὁλόκληρον 
τὴν ζωήν του ἤθελε νὰ εὑρίσκεται 
ἐκτὸς Ἐκκλησίας. ∆ιατὶ νὰ τὸν ἔβα-
ζε κατὰ τὴν κοίµησίν του ἐντὸς τῆς 
Ἐκκλησίας ὁ Σέβ. Σπάρτης. Μήπως 
διότι αὐτὸ ἀπαιτοῦσαν οἱ συγγενεῖς 
τοῦ κοιµηθέντος διὰ κοινωνικοὺς 
λόγους;» 
 

ΕΝ∆ΕΚΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ  

 

Ἡ Μονὴ 

όλγα. Τὸ 1918 οἱ κοµµουνι
γησαν τὴ Μονὴ καὶ 

ἐκεῖ τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
γιὰ τοὺς µοναχούς, µαζεύοντας ἐκεῖ 
πάνω ἀπὸ 11.000 µοναχοὺς ἀπὸ ὅλα 
τὰ µοναστήρια τῆς Ρωσίας. Τὸ 1918 
ἦρθε µία στρατιωτικὴ κοµµουνιστι-
κὴ ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς εἶπε: «Ἔρχε-
σθε µαζί µας ἢ ὄχι; Ἔχετε 24 ὧρες 
νὰ σκεφτεῖτε». Ὁ ἐπίσκοπος ὅµως 
ποὺ ἦταν ἐπικεφαλῆς τῶν µοναχῶν 
τους εἶπε: «Εἶναι πάρα πολὺ µέχρι 
αὔριο, θὰ σᾶς δώσουµε τὴν ἀπάντη-
ση σὲ 10 λεπτά». Τότε ὁ Ἐπίσκοπος 
στράφηκε πρὸς τοὺς µοναχοὺς καὶ 
τοὺς εἶπε: «Ἀδελφοί, τώρα ἔχετε τὴν 
εὐκαιρία νὰ γίνετε Μάρτυρες γιὰ 
τὸν Χριστό. Θέλετε νὰ ἑνωθεῖτε µὲ 
τοὺς κοµµουνιστὲς ἢ θέλετε νὰ πα-
ραδώσετε τὴν ζωή σας γιὰ τὸν Χρι-
στὸ καὶ νὰ συγκαταριθµηθῆτε στὴν 
χορεία τῶν ἁγίων µαρτύρων». Τότε 
φώναξαν ὅλοι ὁµόφωνα «θέλουµε 
νὰ πεθάνουµε γιὰ τὸν Χριστό» καὶ 
στὴν  συνέχεια  τοὺς  σκότωσαν  
ὅλους. Τοὺς πυροβολοῦσαν στὸ κε-
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φάλι. Σὲ ἕνα µήνα, ἀπὸ 300 – 500 
ἄτοµα τὴν ἡµέρα, τοὺς ἐξετέλεσαν 
ὅλους καὶ τοὺς ἔθαψαν σὲ µιὰ χα-
ράδρα δίπλα ἀπὸ τὸ Μοναστήρι. 
Μερικοὶ ἔσκαβαν. Μετὰ τοὺς σκό-
τωναν. Ἄλλοι τοὺς σκέπαζαν µὲ χῶ-
µα καὶ στὴ συνέχεια τοὺς σκότωναν 
καὶ αὐτούς, ὥσπου διαδοχικὰ τοὺς 
ἐκτέλεσαν ὅλους, µὲ τελευταῖο τὸν
 
 
 

 
  

 
 

 
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Λόγω  πολλαπλασιασµοῦ  τοῦ  
κόστους  τῶν  ταχυδροµ ικῶν  

          

τῶν Ρώσων µοναχῶν ἀπὸ τοὺς κοµ-
µουνιστές, µοναδικὴ στὴν ἱστορία 
τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν 
ὁποία κανεὶς δὲν λέγει τίποτε. 
 

τῶν Ρώσων µοναχῶν ἀπὸ τοὺς κοµ-
µουνιστές, µοναδικὴ στὴν ἱστορία 
τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν 
ὁποία κανεὶς δὲν λέγει τίποτε. 
 

Ἐπίσκοπο. Ἦταν

 

 µία µαζικὴ σφαγὴ 

  

 
  

πίσκοπο. Ἦταν µία µαζικὴ σφαγὴ 

  

 
  

  
  κ
η  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

 
 
 
 
 

καὶ

     
 (αρ. φυλλ. 55)
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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. 

 

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 – 6.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

7.30 – 10.15 π.µ. 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  ΜΑ Σ  

 

Τελούνται  
 

Κάθε Παρασκευή στις 5.00 µ.µ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΙΡΗΝΗΣ

Τηλ .  51. 
 

ἐπικοινωνίας :  22940-611
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

 

ΚΑΛΗ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΣΑΡ
 

Με  µετάνοια  και  ταπείνωση  
ΑΚΟΣΤΗ  τ ς

τελῶν ,  παρακαλοῦνται  ὅσοι  
παραλαµβάνουν  ταχυδροµικῶς  
τὸ  Ενηµερωτι ὸ  Φυλλάδιο  νὰ  
ἀποστέλλουν τ συνδροµή τους. 

 

 

2 5 η  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  
Εορτάζει  ἡ  ατρίδα  µας  

Μὴν  ξεχάσεις τὴ  Σηµαία  µας  

 

Π
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ              Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς - Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 3  
       

«ΜΑΜΑ, ΑΥΤΟΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΗΤΑΝΕ!!» 
 

Εἶµαι ἡ Εὐαγγελία Ρωσσίδη, 
κάτοικος Νίκαιας. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς 
ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἕνα γε-
γονὸς τὸ ὁποῖο µου συνέβη. Τὸ 2012 
εἶδα ὁλοζώντανο τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑ-
ΗΛ καὶ τὴν ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Ἦταν 
µήνας Φεβρουάριος καὶ ἔκανε πολὺ 
κρύο. Πῆγα νὰ πάρω τὸ κοριτσάκι 
µου ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ἐπιστρέφο-
ντας συνάντησα τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑ-
ΗΛ καὶ τὴν ΑΓΙΑ ΕΙΡΗ-
ΝΗ. Τὸν εἶδα στὸ φοῦρ-
νο τῆς γει ονιᾶ  µου. Νό-
µισα ὅτι ἦταν κάποιος 
καλόγερος ποὺ πουλάει 
κάτι καὶ ἔβγαλα ἀπὸ τὴν 
τσέπη µου νὰ τοῦ δώσω 
χρήµατα. Ἐκεῖνος ἔβγαλε 
ἀπὸ τὴν έπη του ἕνα 
µπουκαλάκι  µὲ  ΑΓΙΟ  
ΜΥΡΟ καὶ µᾶς ἔβαλε στὸ 
κεφάλι καὶ στὰ χέρια σὲ 
ἐµένα καὶ στὴν κορούλα 
µου. Ἔκανε µάλιστα νό-
ηµα στὴν κόρη µου νὰ βγάλει τὰ γά-
ντια της γιὰ νὰ τῆς µυρώσει τὰ χέ-
ρια. ∆ίπλα του ἦταν ἕνα κοριτσάκι 
ξανθὸ µὲ κοτσιδάκια. Αὐτὸ ποὺ δὲν 
θὰ ξεχάσω ποτὲ στὴ ζωή µου ἦταν 
τὰ µάτια του καὶ τὸ λέµµα του. Ἦ-
ταν πολὺ ψηλὸς καὶ ὄµορφος, µὲ 
γαλανὰ µάτια. Ὅταν φύγαµε ἀπὸ 
τὸ φοῦρνο νοµίζαµε ὅτι ἤµασταν 
στὸν παράδεισο. Καὶ τὰ χέρια µας 

εὐωδίαζαν γιὰ πολλὲς µέρες. Ἡ κό-
ρη µου, µοῦ εἶπε: Μαµά, αὐτὸς δὲν 
ἦταν καλόγερος, Ἅγιος ἤτανε. ∆ὲν 
ξέραµε ὅµως ποιὸς Ἅγιος ἦταν. Με-
τὰ ἀπὸ δεκαπέντε ἡµέρες, ἡ ξαδέρ-
φη µου Εὐαγγελία ἦρθε στὸ σπίτι 
µας. Εἶχε πάει στὴ Μυτιλήνη καὶ ἐ-
πιστρέφοντας µᾶς ἔφερε ἕνα βιβλίο 
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ. Ὅταν εἶδα 
τὴ φωτογραφία τοῦ Ἁγίου ἀµέσως 

τὸν γνώρισα. ∆ὲν τὸ πί-
στευα!!! Ὁ καλόγερος ποὺ 
εἶχα δεῖ ἦταν ὁ ΑΓΙΟΣ 
ΡΑΦΑΗΛ καὶ τὸ κορι-
τσάκι ἡ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. 
Προσευχήθηκα καὶ πα-
ρακάλεσα τὸν Ἅγιο νὰ 
πάω στὴ χάρη του στὴ 
Μυτιλήνη. Καὶ αὐτὸ ποὺ 
ζήτησα ἔγινε. Ὁ Ἅγιος µὲ 
ἄκουσε καὶ τὸ Πάσχα ἐ-
κεῖνο, πηγαίνοντας µιὰ 
συγγενής µου στὴ Μυτι-
λήνη, µὲ πῆρε καὶ µένα 

µαζὶ καὶ ἔτσι πῆγα στὴ χάρη του. 
Ὅταν ἔφτασα στὴν ἐκκλησία καὶ 
συγκεκριµένα στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου 
µοσχοµύρισε µεµιᾶς τὸ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ 
ποὺ µᾶς εἶχε βάλει ὅταν τὸν εἶχα 
πρωτοδεῖ. Ἦταν ἕνα πολὺ µεγάλο 
θαῦµα! Τὸ Σεπτέµβριο τοῦ 2012 ἀρ-
ρώστησε ὁ ἄντρας µου Γιῶργος µὲ 
καρκίνο στὸ ἔντερο. Νοσηλεύτηκε 
στὸ Σισµανόγλειο Ἀθηνῶν καὶ µετὰ 
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