
κή. ΚΑΙ Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ τῆς ἱστορίας; 
Η Anna Jarvis ποὺ καθιέρωσε τὴν ἑ-
ορτὴ τῆς Μητέρας, δὲν ἔγινε ποτὲ 
μητέρα ἡ ἴδια, ἐνῶ ἡ δική της μητέ-
ρα εἶχε κάνει 11 παιδιά. Γιὰ ἐμᾶς 
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἡ ἡ-
μέρα τῆς Μητέρας ἑορτάζεται στὶς 2 
Φεβρουαρίου, τὴν ἡμέρα τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου καὶ ὄχι στὴν ἐμ-
πορικὴ ξενόφερτη «γιορτὴ» τῆς ἀμε-
ρικανίδας Anna Jarvis. 
 

Ο ΟΥΓΓΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

Ὁ Οὖγγρος πρωθυπουργὸς ποὺ πῆ-
ρε σημαντικὴ νίκη τὸν Ἀπρίλιο ἐπε-
σήμανε: «Χτίζουμε μία χριστιανικὴ 
δημοκρατία, τοῦ παλαιοῦ τύπου
χριστιανικὴ δημοκρατία

 
 ποὺ ἔχει 

τὶς ρίζες της στὶς εὐρωπαϊκὲς παρα-
δόσεις, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέ-
πεια εἶναι πρωτεύουσας σημασίας 
καὶ ὑπάρχει διαχωρισμὸς τῶν ἐξου-
σιῶν», πρόσθεσε. «Θὰ ὑπερασπι-
στοῦμε τὴ χριστιανική μας κουλτού-
ρα καὶ δὲν θὰ παραδώσουμε τὴ χώ-
ρα μας στοὺς ξένους», ὑπογράμμισε. 
 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

... Ἕναν μεγάλο ἀγωνιστή. Γιὰ χάρη 
ποιῶν; Τῶν πολιτικάντηδων. Τελι-
κά, τὴ νύχτα 4 πρὸς 5 Ἰουνίου τοῦ 

1825, ἀφοῦ πρῶτα τὸν βασάνισαν, 
τὸν δολοφόνησαν συνθλίβοντάς του 
τὰ  γεννητικὰ  ὄργανα .  Ὕστερα 
γκρέμισαν τὸ σῶμα του ἀπὸ τὸν 
Γουλὰ (=πύργος, ὕψους 26 μέτρων, 
ποὺ εἶχαν χτίσει οἱ Φράγκοι στὴν ἀ-
κρόπολη καὶ κατόπτευε ὅλη τὴν Ἀ-
θήνα μέχρι τὴν θάλασσα, ὅπου ἐκεῖ 
εἶχαν φυλακίσει τὸν Ὄδ. Ἀνδροῦ-
τσο) κάτω στὸ λιθόστρωτο τοῦ να-
οῦ τῆς Ἀπτέρου Νίκης καὶ διέδω-
σαν οἱ πολιτικάντηδες ὅτι τάχα ὁ 
φυλακισμένος εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ 
δραπετεύσει, ἀλλὰ τὸ σχοινὶ ποὺ 
χρησιμοποίησε κόπηκε καὶ ἔτσι 
σκοτώθηκε. 
 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ – Ἡ Ἱερὰ Μονή μας 
τιμᾶ τὴν Μνήμη τῆς εὐρέσεως τῶν 
Τιμ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΟΡΤΗ  
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Ἐπὶ τῇ μνήμη τῆς 1ης ἐν ἐνυπνίῳ 
ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ποὺ ὁδήγησε 
στὴ δημιουργία τῆς Ι. Μονῆς τῶν 
Ἁγίων εἰς Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος.

 

12 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  Φυλλάδιο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἱστοσελίδα: www.agiosrafael.gr 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟN  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 91)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                               Ἀπρίλ ιος -Μάιος  2018  
  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ  
 

Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος γεννήθη-
κε στὴν Ἰθάκη τὸ 1788 (ἢ τὸ 1790). 
Στὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα εἶχε κατα-
φύγει ἡ μητέρα του γιὰ νὰ γλιτώσει 
ἀπὸ τὴν καταδίωξη τῶν Τούρκων, 
ἐπειδὴ ὁ πατέρας του εἶχε ἀκολου-
θήσει τὸν θαλασσομάχο Λάμπρο 
Κατσώνη στὶς ἀνὰ τὸ Αἰγαῖο περι-
πέτειές του. Ἐκεῖ 
βαφτ ί σ τ ηκ ε  τ ὸ
1792 καὶ πρὸς τιμὴ 
τοῦ ὁμηρικοῦ ἥρω-
α τοῦ δόθηκε τὸ ὄ-
νομα Ὀδυσσέας. Ἡ 
σωματική του δύ-
ναμη ἦταν παροι-
μιώδης  καὶ  διη -
γοῦνται ἀναρίθμη-
τα κατορθώματά 
του: «ἐπήδα ὡς ἔ-
λαφος, ἔτρεχεν ὡς 
ἵππος καὶ ἴππευεν 
ὡς Κένταυρος». Τὸ 
1818 μυήθηκε στὴ 
Φιλικὴ Ἑταιρεία 
καὶ τὸ 1819 διορί-
στηκε δερβέναγας . Ὁ Ὀδυσσέας 
Ἀνδροῦτσος πῆρε μέρος σὲ πάρα 
πολλὲς μάχες. ∆ιαβλέποντας παντοῦ 
μηχανορραφίες τῶν πολιτικῶν ὁ 
Ἀνδροῦτσος ἀποσύρεται ἀπογοη-
τευμένος στὴν σπηλιά του, στὴν 
Μαύρη Τρύπα ποὺ βρισκόταν στὰ 
βόρεια τοῦ Παρνασσοῦ, κοντὰ στὸ 

χωριὸ Βελίτσα. Οἱ κυβερνητικὲς δυ-
νάμεις ἀκολούθησαν τὸν Ἀνδροῦ-
τσο κατὰ πόδι καὶ τὸν ἀνάγκασαν 
νὰ ὑποχωρήσει στὴ Χαιρώνεια καὶ 
κατόπιν στὴν πατρίδα του Λιβανά-
τες. Στὸ μοναστήρι τῆς Βελιβούς, με-
ταξὺ 27 Μαρτίου – 7 Ἀπριλίου ἡ θέ-
ση τοῦ Ἀνδρούτσου ἔγινε δύσκολη 

καὶ τελικὰ παρα-
δόθηκε στὸν Γκού-
ρα ποὺ τὸν ἔστειλε 
μὲ συνοδεία στὴν 
Ἀθήνα παρότι οἱ 
πολιτ ικάντηδες  
τοῦ εἶχαν ὑποσχε-
θεῖ ὅτι θὰ τὸν ἀφή-
σουν ἐλεύθερο. Ὁ 
Ἀνδροῦτσος φυλα-
κίστηκε στὴν Ἀθή-
να πάνω στὴν Ἀ-
κρόπολη .  Μάλι-
στα, ὅταν τὸν περ-
νοῦσαν ἀπὸ τοὺς 
δρόμους τῆς πόλης, 
οἱ αἰώνιοι πολιτι-
κάντηδες φρόντι-

σαν καὶ γιὰ τὴ δημόσια διαπόμπευ-
σή του. Ἡ ὡς γνωστὸν εὐκολόπιστη 
μάζα (αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι πειθή-
νια ὄργανα τῶν πολιτικάντηδων) 
τὸν σκαμπίλιζαν καὶ τὸν ἔφτυναν 
καθὼς τὸν περνοῦσαν στὸ δρόμο. 
Ποιὸν σκαμπίλιζαν; Ποιὸν ἔφτυναν; 
...     (Συνέχεια στὴν 12η σελίδα) 

 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  τῶν  Ἁγίων  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ. 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

Σεβαστοὶ πατέ
καὶ μὲ αὐτὸ τὸ 

 Ἁγία Μα-

; Οἱ γυναῖκες 

να τοῦ Ἁγ

ρες. σα, μόνοι εἶστε ἐδῶ
Ὀνομάζομαι Κ.Β. 
γράμμα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γνωστο-
ποιήσω τὸ ΘΑΥΜΑ ποὺ ἔκαναν οἱ 
ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ΄ 
ΕΙΡΗΝΗ στὴν οἰκογένειά μου. Θεω-
ρῶ ὑποχρέωσή μου. Ἀξίζει νὰ σημει-
ωθεῖ ὅτι δὲν γνώριζα τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ. Στὶς 7 Μαρτίου 2016 ὁ πατέ-
ρας μου 73 χρονῶν διαγνώστηκε μὲ 
καρκίνο λεμφαδένων. Στὴ δεξιὰ 
πλευρά, στὴ βάση τοῦ λαιμοῦ του 
εἶχε ἕνα σκληρὸ «ὀγκάκι» τὸ ὁποῖο 
μεγάλωνε πρὸς τὰ ἔξω. Πῆγε στὸ 
νοσοκομεῖο «Ἅγιος Σάββας» κι’ ἄρ-
χισαν οἱ ἐξετάσεις. Πα-
ρακαλοῦσα τὸν καλὸ 
Θεὸ  καὶ  τὸν  Ἅγιο  Ἐ-
φραὶμ  νὰ  τὸν  βοηθή-
σουν. Ἐπίσης καὶ τὴν Ἁ-
γία Μαρίνα. Βγῆκε τὸ ἀ-
ποτέλεσμα τῆς πρώτης 
βιοψίας  θετικὸ  καὶ  ὁ  
γιατρὸς  εἶπε  πρὶν  τὸ  
Πάσχα θὰ ἀρχίσει χημει-
οθεραπεία. Τὸ ΣΟΚ με-
γάλο! Θὰ ἔκανε καὶ ἄλ-
λες ἐξετάσεις καὶ μία βι-
οψία ἀκόμη. Ὡστόσο μὲ 
κλάματα, ἀλλὰ καὶ μὲ 
πίστη παρακαλοῦσα τὴν
ρίνα καὶ τὸν Ἅγιο Ἐφραὶμ γιὰ κα-
λύτερα ἀποτελέσματα. Μία ἑβδομά-
δα πρὶν βγοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῆς 
δεύτερης βιοψίας εἶδα ἕνα ὄνειρο: 
Βρέθηκα σὲ ἕνα κτῆμα μὲ ἕνα σπίτι 
μέσα, ποὺ ἔμοιαζε στὸ δικό μας σπί-
τι. Περπατοῦσα, ἦταν πρωὶ καὶ ἔ-
λαμπε ὁ ἥλιος. Βλέπω ἀπὸ μακρυὰ 
δύο καλόγερους –ἀλλὰ ντυμένους 
σὰν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν Ἅγιο 
Νικόλαο– καὶ ἔχτιζαν ἕνα μικρὸ ἐκ-
κλησάκι. Τοὺς καλημέρισα καὶ ἀκο-
λούθησε ἕνα μικρὸς διάλογος: Ρώτη-

ποῦ εἶναι; Μοῦ ἀπάντησαν: Εἶναι 
μέσα στὸ σπίτι. Μπῆκα στὴν βεράν-
τα καὶ χτύπησα τὸ κουδούνι. Ἄνοι-
ξε ἕνα μικρὸ κορίτσι, χτενισμένο μὲ 
δύο κοτσίδια ὄμορφο καὶ καθαρό, 
ποὺ ὅμως στεκόταν στὸ ἕνα πόδι τὸ 
ἀριστερό, τὸ δεξὶ τὸ κρατοῦσε λυγι-
σμένο, τῆς ἔλειπε καὶ τὸ παπούτσι 
της. Ρώτησα πῶς τὴ λένε καὶ ἐκείνη 
εἶπε: Θὰ μὲ πᾶς κι’ ἐμένα ἐκεῖ; (δεί-
χνοντας τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτιζό-
ταν). Ἀπάντησα : Νὰ σὲ πάω, νὰ 
βροῦμε τὸ παπούτσι ὅμως πρῶτα 
πού σοῦ λείπει. Κάπου ἐδῶ θὰ εἶναι. 

Τί θὰ κάνεις ὅμως ἐσὺ ἐ-
κεῖ; Ξανὰ εἶπε: Θὰ μὲ πᾶς 
κι ’  ἐμένα  ἐκεῖ ;  Θὰ  τὸ  
βροῦμε καὶ τὸ παπούτσι. 
Ἐπανέλαβε τρεῖς φορὲς 
τὴν ἐρώτηση, ἂν θὰ τὴν 
πάω ἐκεῖ, θὰ βροῦμε καὶ 
τὸ παπούτσι. Τῆς εἶπα: 
Θὰ σὲ πάω! Μετὰ ξύπνη-
σα καὶ προσπαθοῦσα νὰ 
καταλάβω τὸ νόημα τοῦ 
ὀνείρου καὶ ποιοὶ ἦταν 
ὅλοι ἐκεῖνοι. Ρώτησα τὸν 
ἱερέα τῆς ἐνορίας μου 
καὶ μοῦ ἔδειξε τὴν εἰκό-
ίου Ραφαὴλ καὶ τῶν σὺν 

Αὐτῷ. ΝΑΙ! Ἦταν ὅλοι ὅσοι εἶδα 
στὸ ὄνειρό μου. Ἦρθαν μόνοι τους 
χωρὶς νὰ τοὺς γνωρίζω, χωρὶς νὰ 
τοὺς ἐπικαλεστῶ!!! Ἔφτασε ἡ μέρα 
τῶν ἀπαντήσεων γιὰ νὰ ... ἀποφασί-
σει ὁ γιατρὸς τί χημεία θὰ δώσει τε-
λικά. Κάλεσε τοὺς γονεῖς μου στὸ 
νοσοκομεῖο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ για-
τροῦ: «∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑ-
ΝΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ! Σχεδὸν 
δὲν ὑπάρχει ὁ καρκίνος. Τί νὰ πῶ; 
Ἄλλα ἔδειξε ἡ δεύτερη βιοψία. Νὰ 
ἔρχεσαι κάθε ἔξι – ὀκτὼ μῆνες ἔτσι 

συμβαίνει καὶ ἦρθες μόνο σου; Φαί-
νεται ὅτι κυριάρχησε ἡ φύση πάνω 
στὴ θέλησή σου νὰ ἡμερέψεις καὶ νὰ 
ὑπηρετεῖς τὴν Μονή μας. Φαίνεται 
ὅτι θυμήθηκες τὴν ἀγριότητά σου, 
τὴν ἀλαζονεία σου καὶ τὴν ὑπεροχή 
σου ἀπέναντι στὰ ἄλλα ζῶα. Γι’ αὐ-
τό, ἂν θέλεις νὰ μείνεις μαζί μας, θὰ 
ταπεινωθεῖς! Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ εἶσαι 
λιοντάρι, ἀλλὰ ὄνος ἀχθοφόρος καὶ 
θὰ μᾶς φέρνεις τώρα ἐσὺ τὸ νερό. 
Ἔτσι τὸ λιοντάρι ἔγινε καὶ νερο-
κουβαλητὴς καὶ ἐκτελοῦσε τὴ δια-
κονία αὐτή ἀκούραστα καὶ μὲ εὐχα-
ρίστηση. Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὸ και-
ρὸ οἱ Ἄραβες ἔμποροι, ποὺ εἶχαν 
κλέψει τὸ γαϊδουράκι, ξαναπέρα-
σαν ἀπὸ τὴν περιοχή. Τὸ λιοντάρι, 
μόλις εἶδε τὸ γαϊδουράκι ἀνάμεσα 
στὶς καμῆλες, τὸ ἀναγνώρισε καὶ 
χάρηκε. Μὲ ἕνα τρομερὸ βρυχηθμὸ 
ὤρμησε ἐναντίον τοῦ καραβανιοῦ 
καὶ οἱ Ἄραβες ἔντρομοι τράπηκαν 
σὲ φυγή. Ἅρπαξε μετὰ τὸ σχοινὶ μὲ 
τὸ ὁποῖο ἦταν δεμένο τὸ γαϊδουρά-
κι καὶ τὸ ὠδήγησε πίσω στὴν Μονή, 
χοροπηδώντας ἀπὸ τὴν χαρά του 
καὶ καμαρωτὸ σὰν στρατιώτης ποὺ 
γυρίζει νικητὴς ἀπὸ μία μάχη. Ὁ Ὅ-
σιος Γεράσιμος καὶ οἱ πατέρες χάρη-
καν πολύ. Πέρασαν τρία χρόνια καὶ 
ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ἐκοιμήθη. Τὸ λι-
οντάρι, ποὺ δὲν τὸν ἔβλεπε πλέον, 
ἄρχισε νὰ ἀνησυχεῖ, νὰ τριγυρίζει 
νευρικὰ καὶ νὰ βρυχᾶται. Τότε ὁ 
Ἀββὰς Σαββάτιος ἀποφάσισε νὰ ὁ-
δηγήσει τὸ λιοντάρι στὸν τάφο τοῦ 
Ὁσίου. Ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ ὁ Ἀββὰς 
ἔκανε μετάνοια καὶ εἶπε: -Ὁ Γέρο-
ντάς μας ἐκοιμήθη καὶ μᾶς ἄφησε ὅ-
λους ὀρφανούς. Νὰ ἐδῶ τὸν θάψα-
με. Τότε τὸ λιοντάρι ἔγειρε τὸ κεφά-
λι πρὸς τὴν γῆ σὰν νὰ ἔκανε καὶ αὐ-
τὸ μετάνοια καὶ ἔμεινε ἔτσι γερμένο 
στὸν τάφο ἕως ὅτου ἀπέθανε.  

(Μέγας Συναξαριστὴς) 

 

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 

 

«Ἄχνα δὲν βγάζει ὅλες αὐτὲς τὶς ἡ-
μέρες ποὺ ἐξελίσσεται ἡ σφαγὴ στὴν 
Γάζα ὁ   λαλίστατος φίλος μου

ωργιάδης. Τὴν περασμένη
Ἄδω-

ις Γε  Κυ-
ρ ὸ 
Νεκροταφ  συμμετεῖ-

 
-

νια ῆς 

ν
ιακή, ὁ Ἄδωνις πῆγε στὸ Ἑβραϊκ

εῖο Νικαίας καὶ
χε (φορώντας τὸ καπελλάκι μὲ τὸ 
«Why»=Γιατί;) στὴν ἐκδήλωση δια-
μαρτυρίας τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἑβραίων 
γιὰ τὸ σπάσιμο μερικῶν ἑβραϊκῶν 
τάφων. Ὡς γνωστόν, καταστροφὲς 
τάφων δὲν γίνονται μόνο στὸ Ἑ-
βραϊκὸ Νεκροταφεῖο Νικαίας, ἀλλὰ 
σὲ ὅλα τὰ χριστιανικὰ Νεκροταφεῖ-
α τῆς Ἑλλάδος. Ἂν κάποιοι Ἕλλη-
νες διοργανώσουν ἐκδήλωση δια-
μαρτυρίας γι’αὐτὲς τὶς καταστροφὲς 
ἢ γιὰ τὰ συνεχῆ κρούσματα λεηλα-
σιῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν θὰ 
βρεῖ χρόνο;» (Θ. Χατζηγῶγος, Ἐ-
φημερ. Στόχος, σελὶς 12, 17/5/2018) 
 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

Ἡ Ἀμερικανίδα ἀκτιβίστρια Anna 
Jarvis (1864-1948) ἦταν αὐτὴ ποὺ 
καθιέρωσε τὸ 1908 τὴν ἑορτὴ τῆς 
Μητέρας, γιὰ νὰ τιμήσει τὴν δική
της μητέρα ποὺ εἶχε πεθάνει 3 χρό

 νωρίτερα. Σύντομα, ἡ ἑορτὴ τ
μητέρας ἀπέκτησε τεράστια δημοτι-
κότητα στὶς ΗΠΑ, ἐπειδὴ τὴν υἱοθέ-
τησαν οἱ πάσης φύσεως ἔμποροι 
ποὺ ἔβλεπαν τὶς πωλήσεις τους νὰ 
ἀπογειώνονται. Ὅταν τὸ ἀντελή-
φθη ἡ Jarvis στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετί-
ας τοῦ 1920 θέλησε νὰ καταργήσει 
τὴν ἑορτὴ τῆς Μητέρας, ποὺ ἡ ἴδια 
εἶχε καθιερώσει! ... Ξόδεψε ὅλη τὴν 
τεράστια περιουσία της γιὰ νὰ τὸ 
πετύχει, ἀλλὰ δὲν κατάφερε τίποτα. 
Πέθανε πάμπτωχη στὰ 84 χρόνια 
της, ἐνῶ ἡ ἑορτὴ τῆς Μητέρας γινό-
ταν κάθε χρόνο ὅλο καὶ πιὸ ἐμπορι-
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θέλουμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!». Ἕλ-
ληνες, σηκῶστε ἱερὸ πόλεμο καὶ δι-
ῶξτε ὅποιον κάνει ἔργο διαβόλου σ᾽ 
αὐτὴν τὴν ματωμένη χώρα. ∆ὲν ση-
κώνει ἄλλο. Ἐξεγέρθητε καὶ μὴ ὑ-
πνῆτε, γιατὶ ἐγγὺς τὸ τέλος, ὄχι τοῦ 
κόσμου, ἀλλὰ τῆς Ἑλλαδίτσας. 
 

Ο  ΟΣΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ  

 

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἀναχωρητὴς 
– ὁ ἀποκαλούμενος Ἰορδανίτης – ἦ-
ταν θη-
κε στ κατὰ 

 

ὶ τοῦ προξε-
ς. Ὁ Ὅσιος, 

ποὺ τοῦ ἔκα-
 τί τοῦ συνέ-

Κάποιοι Ἄρ
νοῦσαν μὲ τὶ
δαν μόνο το
λιοντάρι, ὅτα

ὸ

υἱὸς εὐπόρων γονέων. Γεννή
ὴν Λυκία τῆς Μ. Ἀσίας 

τὰ τέλη τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα. Ἀπὸ νω-
ρὶς ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ 
πῆγε στὴν ἔρημο τοῦ 
Ἰορδάνη, ὅπου ἔχτισε 
μεγάλη  Λαύρα  καὶ  
κοινόβιο, γιατί πολλοὶ 
μοναχοὶ καὶ ἀναχωρη-
τὲς τοῦ ἐμπιστεύτηκαν 
τὴν ζωή τους. Μία ἡ-
μέρα ὁ Ὅσιος Γεράσι-
μος συνάντησε στὶς ὄ-
χθες τοῦ ποταμοῦ Ἰορ-
δάνη  ἕνα  λιοντάρι .  
Μόλις τὸν ἀντιλήφθη-
κε τὸ θηρίο ἄρχισε νὰ 
φωνάζει δυνατὰ καὶ 
νὰ ὠρύεται, γιατί ἕνα
μεγάλο καὶ αἰχμηρὸ 
κομμάτι καλάμου εἶχε 
μπεῖ στὸ πόδι του κα
νοῦσε ἀφόρητους πόνου
ἀπὸ τοὺς μορφασμοὺς 
νε τὸ θηρίο, κατάλαβε
βαινε καὶ τὸ συμπόνεσε. Μὲ πολλὴ 
προσοχὴ τοῦ σήκωσε τὸ πόδι, ποὺ 
εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ πρήζεται, καὶ 
τοῦ ἔβγαλε τὸ καλάμι. Τὸ λιοντάρι 
τότε ἠρέμησε καὶ ἡμέρευσε καὶ πα-
ρὰ τὸν πόνο, ποὺ δὲν εἶχε σταματή-
σει τελείως, ἀκολούθησε τὸν Ὅσιο 
Γεράσιμο σὰν πρόβατο, ὄχι γιατί 
ἄλλαξε ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ 

ζώου, ἀλλὰ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη ποὺ 
τὸ εἶχε γιατρέψει ὁ Ὅσιος. Τὸ θαυ-
μαστὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶχε μία πιὸ 
θαυμαστὴ συνέχεια. Ἡ Μονὴ τοῦ 
Ὁσίου Γερασίμου ἦταν κοντὰ στὸν 
Ἰορδάνη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔπαιρναν νε-
ρὸ οἱ μοναχοὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. 
Γιὰ τὴν μεταφορά του χρησιμοποι-
οῦσαν ἕνα γαϊδουράκι. Σκέφθηκαν 
λοιπόν, πὼς ἀφοῦ τὸ λιοντάρι ἀκο-
λουθοῦσε ἤρεμα τὸν Ὅσιο, θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ τοῦ ἀναθέσουν νὰ φυλά-
ει τὸ γαϊδουράκι ποὺ τοὺς ἔφενε νε-
ρὸ μέσα στὴν ἔρημο. Ἔτσι, ἐπὶ πολὺ 
καιρὸ τὸ λιοντάρι πηγαινοερχόταν 
στὸ ποτάμι ἀκολουθώντας τὸ γαϊ-

δουράκι καὶ προστα-
τεύοντάς το σὰν κα-
λὸς ὑποτακτικός. Ἄλ-
λοτε καθόταν κοντά 
του, καὶ ἄλλοτε, ὅταν 
τὸ γαϊδουράκι ἔβοσκε, 
ἐπέβλεπε τοὺς δρόμους 
γύρω, ὅπως ὁ μικρὸς 
βοσκὸς  φυλάε ι  τὰ  
πρόβατά  του .  Αὐτὴ  
τὴν ὑπηρεσία τὴν ἔκα-
νε τὸ λιοντάρι γιὰ ἀρ-
κετὸ καιρό. Κάποια ἡ-
μέρα ὅμως αὐτὸ ἀπο-
κοιμήθηκε καὶ τὸ γαϊ-
δουράκι, καθὼς ἔβο-
σκε, ἀπομακρύνθηκε. 
αβες ἔμποροι, ποὺ περ-
ς καμῆλες τους, τὸ εἶ-
υ καὶ τὸ ἔκλεψαν. Τὸ 
ν ξύπνησε, ἀναζήτησε 

τὸ γαϊδουράκι, ἀλλὰ δὲν τὸ βρῆκε. 
Γύρισε σκυθρωπ  καὶ στεναχωρημέ-
νο στὴν Λαύρα μὲ κατεβασμένο τὸ 
κεφάλι ἕως τὴ γῆ. Βλέποντάς το σ’-
αὐτὴ τὴν κατάσταση ὁ Ὅσιος ὑπο-
πτεύτηκε ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε κατασπα-
ράξει τὸ γαϊδουράκι. Τότε, μὲ ὕφος 
χαμογελαστό, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὴ 
σοβαρότητα, λέει στὸ λιοντάρι: -Τί  

γιὰ παρακολούθηση. ΚΑΛΟ ΠΑ-
ΣΧΑ!» Κλαίγαμε ὅλοι ἀπὸ χαρά. Ἀ-
κόμη καὶ τὸ «γρομπαλάκι» ποὺ εἶχε 
βγεῖ στὸ λαιμό του ἐξαφανίστηκε! 
Ἦταν στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ λαιμοῦ, 
ὅπως τὸ δεξὶ παπούτσι ποὺ ἔλειπε. 
Ἔτσι γνωρίσαμε τοὺς Ἁγίους καὶ 
Προστάτες μας. Ψάξαμε καὶ βρήκα-
με καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή σας στὸ Ἄνω 
Σούλι τοῦ Μαραθῶνος, κάνοντας 
τακτικὲς ἐπισκέψεις. Εὐχαριστῶ πο-
λὺ τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΙΟ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟ  καὶ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑ  ΕΙΡΗ-
ΝΟΥΛΑ! Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ 
τὸν χρόνο σας. 

Κ.Β. 
 

Γ Ι Ω Ρ ΓΟΣ  ΣΕΦΕ ΡΗΣ  
 

Κάποτε πλησίασε τὸν τροπαιοῦχο 
νομπελίστα μας ποιητὴ Γεώργιο Σε-
φέρη ἕνας ξένος διαπρεπὴς συνομι-
λητὴς «πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων»: 
«Μὰ πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι εἶστε 
πραγματικὰ ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα 
καὶ τοῦ Θεμιστοκλῆ;». Ἀπαντᾶ ὁ 
Σεφέρης «Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι 
μονάχα τῆς μάνας μας, ποὺ μᾶς μί-
λησε Ἑλληνικά, ποὺ προσευχήθηκε 
ἑλληνικά, ποὺ μᾶς νανούρισε μὲ πα-
ραμύθια γιὰ τὸν Ὀδυσσέα, τὸν Ἡ-
ρακλῆ, τὸν Λεωνίδα καὶ τὸν Παπα-
φλέσσα, καὶ ἔνιωσε τὴν ψυχή της νὰ 
βουρκώνει τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ 
μπροστὰ στὸ ξόδι (=ἐξόδιο ἀκολου-
θία) τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου». 
 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 

 

Ὅπως διαβάζουμε στὸ διαδίκτυο, ὁ 
κ. Φιλὶπ Λεκλέρ, ὑπεύθυνος τῆς «Ὕ-
πατης Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ 
τοὺς πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα» ἀ-
νακοίνωσε ὅτι θὰ συνεχισθεῖ καὶ 
γιὰ τὸ ἔτος 2019 ἡ χρηματοδότηση 

τοῦ προγράμματος στέγασης «προ-
σφύγων» στὴν Ἑλλάδα. Σύμφωνα 
μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς «Ὕπατης Ἁρμο-
στείας» σήμερα στὴν Ἑλλάδα στε-
γάζονται δωρεὰν περίπου 23.000 
«πρόσφυγες» σὲ 20.000 περίπου δια-
μερίσματα. Στὸ χρυσοφόρο πρό-
γραμμα μετέχουν ἑπτὰ Μ.Κ.Ο. καὶ 
ἀρκετοὶ μεγάλοι δῆμοι, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ οἱ δῆμοι Ἀθηναίων καὶ 
Θεσσαλονίκης. 
 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΕ 800.000 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ 

 

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλον διαβάζουμε 
στὴν ἐφημερίδα Ἑστία τῆς 7.3.2018 
τὰ ἑξῆς: «Σαρωτικὲς πρόκειται νὰ 
εἶναι οἱ ἀλλαγὲς στὴν ἀπόκτηση τῆς 
Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, ποὺ δρομο-
λογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μὲ 
προφανεῖς ἐκλογικοὺς στόχους. Στὸ 
νομοσχέδιο ποὺ θὰ καταθέσει ἐντὸς 
τῶν ἡμερῶν ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς 
Πάνος Σκουρλέτης, θὰ παρέχεται ἡ 
δυνατότητα στοὺς περίπου 800.000 
ἀλλοδαπούς, ποὺ διαμένουν νομί-
μως στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἀποκτοῦν τὴν 
ἑλληνικὴ ἰθαγένεια σὲ τρία χρόνια 
ἀπὸ ἔξι ποὺ ἰσχύει σήμερα». Σχόλιο: 
«Σκοτώνουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐ-
ξυπηρετήσουν τὰ κομματικά τους 
συμφέροντα, τὶς μαρξιστικές τους 
διεθνιστικὲς καὶ ἐθνομηδενιστικὲς ἰ-
δεοληψίες καὶ κυρίως, γιὰ τὸν ὄρο 
«ἰθαγένεια» εἶναι καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ 
πονηροῦ ἀφοῦ ἡ ἰθαγένεια εἶναι βι-
ολογικὸ χαρακτηριστικὸ καὶ δὲν ἀ-
ποκτᾶται μὲ νομικὴ πράξη. Αὐτὸ 
ποὺ ἀποκτᾶται εἶναι ἡ ὑπηκοότητα 
καὶ ὄχι ἡ ἰθαγένεια.»  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
 

«Ὅταν μοῦ πειράξουν τὴν πατρίδα 
καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ 
ἐνεργήσω, καὶ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ 
κάνουν.» 
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Η  ΑΓΝΩΣΤΗ  ΜΑΧΗ  ΤΟΥ  ∆ Ι ΡΟΥ  
 

Καλοκαίρι, Ἰούνιος 1826. Ἡ Ἑλλά-
δα μία ἀκόμη φορὰ διχασμένη καὶ 
μὲ τὸν Ἰμπραήμ, μὲ ὀρδὲς Αἰγυπτί-
ων, νὰ εἰσβάλλει στὴν Πελοπόννη-
σο, ἀπειλώντας νὰ καταπνίξει τὴν 
ἐπανάσταση ἐν τῇ γενέσει της. Τότε 
ἔγινε ἡ μάχη τοῦ ∆ιροῦ. Ἦταν μία 
μάχη ἄγνωστη, μία μάχη ποὺ ἔδω-
σαν οἱ οὐσιαστικὰ ἄοπλες γυναῖκες 
τῆς Μάνης καὶ ἡ ὁποία ἀπέκτησε 
μεγάλη σημασία γιὰ τὸ ἔθνος μας, 
ἀφοῦ σημειώθηκε τὴν περίοδο ποὺ 
ἡ Ἐπανάσταση κινδύνευε νὰ χαθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἔριδες ποὺ ἀπο-
δυνάμωσαν τὰ στρατεύματα καὶ ἔ-
καμψαν τὸ ἠθικὸ τῶν ἀγωνιστῶν. 
Ὁ  Ἰμπραὴμ  
ποὺ  εἶχε  ἀ-
πο βαστεῖ 
στὴ Μεθώνη 
ἔσπερνε τὸν 
τρόμο, κατέ-
καιγε καὶ ἔ-
σφαζε  τοὺς  
πάντες. Στὸ 
Μανιάκι  ὁ  

-
σας ποὺ ἐπεχείρησε νὰ τὸν σταμα-
τήσει σκοτώνεται μαζὶ μὲ τοὺς 300 
ἄντρες του. Ὁ Ἐθνικὸς διχασμὸς 
βρίσκεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο μὲ 
τὴν καθαίρεση τοῦ προέδρου τοῦ 
νομοτελεστικοῦ σώματος Πετρόμπε-
η Μαυρομιχάλη καὶ τὴν ἀντικατά-
στασή του ἀπὸ τὸν Κουντουριώτη 
καὶ τὴ δημιουργία δύο ἀντίστοιχα 
κυβερνήσεων, μία μὲ ἕδρα τὴν Τρί-
πολη καὶ μία μὲ ἕδρα τὸ Κρανίδι. 
Τὸν Αὔγουστο ὁ Ἰμπραὴμ καταλαμ-
βάνει τὴ Μονεμβασιά, τὸ ∆εκέμβριο 
φθάνει στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ ἐνι-
σχύσει τοὺς πολιορκητὲς καὶ στὶς 
10-11 Ἀπριλίου καταλαμβάνει τὴν 
πολιορκημένη πόλη μὲ τὴν ἡρωικὴ 

ἔξοδο. Ὁ Ἰμπραὴμ ἐπιστρέφει στὴν 
Πελοπόννησο μὲ τὴν ἔπαρση τοῦ ἀ-
ήττητου στρατάρχη καὶ τὸν τίτλο 
τοῦ  πορθητῆ .  Ἀπὸ  ὅπου  περνᾶ  
σπέρνει τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν κατα-
στροφή. Στράφηκε πρὸς τὸ μοναδι-
κὸ ἐλεύθερο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, 
τὴ Μάνη, γιατί διέβλεπε ὅτι ἡ ἐλεύ-
θερη Μάνη ἦταν μεγάλο καὶ ἐπικίν-
δυνο ἐμπόδιο στὸ νὰ ἀποκτήσει τὸν 
ἔλεγχο τῆς Πελοποννήσου. Τὸ πρωὶ 
τῆς 22-6-1826 ἀρχίζει ἡ διπλὴ ἐπίθε-
ση τοῦ Ἰμπραὴμ στὴ Μάνη μὲ 8.000 
πεζοὺς καὶ 2.000 ἱππεῖς ἔναντι 2.400 
Μανιατῶν. Στὴ Βέργα ὁ στρατὸς 
τοῦ Ἰμπραὴμ ἀποδεκατίζεται ἀπὸ 

τοὺς  ἡρωι -
κοὺς Μανιά-
τες .  Ἡ ἴδια  
πανωλεθρία 
καὶ στὸ δεύ-
ρο μέτωπο 

ποὺ  ἄνοιξε  
στὴν  «καρ-
διὰ» τῆς Μά-
νης, στὸ ∆ι-
ρό, ὅπου οἱ 

γυναῖκες μὲ τὰ δρεπάνια τοῦ θερι-
σμοῦ, μὲ πέτρες, μὲ ξύλα, μὲ τὰ δόν-
τια καὶ τὰ νύχια ἀκόμα, ξέσχισαν 
καὶ θέρισαν στὴν κυριολεξία τὶς δυ-
νάμεις τοῦ Ἰμπραήμ. Οἱ τρομερὲς 
σκηνὲς ἄφθαστου ἡρωισμοῦ ποὺ 
λαμβάνουν χώρα στὸ ∆ιρὸ καὶ σὲ ὅ-
λη τὴ γύρω περιοχὴ εἶναι ἀπίστευ-
του ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μεγαλεί-
ου. Ὁ ἀκαδημαϊκὸς ∆. Κόκκινος ἀ-
ναφερόμενος στὴ Μάχη τοῦ ∆ιροῦ 
καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἡρωίδες τῆς Μά-
νης τοὺς ἀφιερώνει τὰ ἀκόλουθα 
λυρικὰ λόγια: «∆ιὰ μίαν ἀκόμη φο-
ρᾶν, ἡ δραματικὴ καὶ ἡρωικὴ πραγ-
ματικότης ὑπερέβη τὰς συλλήψεις 
τῶν θρύλων κατὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγώνα  

 

ΤΟ  ΜΠΑΤΑΡ Ι Σ ΕΝΟ  ΚΑΡΑΒ Ι   Μ
(Γέρ. Γρηγορίου υ Ἁγ. Ὅρους) 

ἤ

υ

 Ἀρχιπελαγίτου – Ἡγουμένου Ι. Μ. ∆οχειαρίο
 

∆ὲν εἶναι οὔτε τὸ Μοσχάνθη, οὔτε ἀξιοθαύμαστη. Μποροῦσες μὲ τὴν 
τὸ Ἄνδρος, οὔτε τὸ ∆εσποινάκι, οὔ-
τε τὸ Κυκλάδες, οὔτε τὸ Κατερίνη, 
οὔτε τὸ Παντελῆς. Εἶναι ἡ ἔνδοξη 
καὶ περιώνυμη Ἑλλάδα! Εἶναι ὁ ὀ-
φθαλμὸς τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ βρά-
χος στὴν ἀκροθαλασσιά, ποὺ τὸν 
χτυπᾶν αἰῶνες τὰ κύματα, καὶ ὅμως 
δὲν μετακινήθηκε καὶ κόλλησαν ἀ-
πάνω του ὅλα τὰ στρείδια καὶ μύ-
δια τοῦ πελάγους καὶ διασώθηκαν· 
δὲν τὰ κατέφαγαν τὰ μαλάκια. Εἶ-
ναι τὸ ψηλὸ βουνό, ποὺ ἔδειξε στὸν 
κόσμο πῶς νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ 
ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ ἑστία, 
εἶναι τὸ τζάκι, ποὺ συγκέντρωσε 
γύρω του ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀ-
πολαύση θαλπω-
ρή . Στὸ τραπέζι 
της πιαν λιαστὸ 
κρασὶ ὅλα τὰ ἔ-
θνη. Ἀπὸ χρόνια 
εἶναι ὁ σ λημένος 
οἶκος, ἀπὸ τὸν ὁ-
ποῖον ὅλοι οἱ ψευ-
τοπολιτισμένοι ἔ-
κλεψαν ἀκόρεστα 
ὅ,τι ὁ ὑψηλὸς νοῦς ἔφτιαξε τῶν Ἑλ-
λήνων. Γέμισαν τὰ μουσεῖα τους, τὰ 
σπίτια τους, μὲ τὰ καμώματα τῆς ὑ-
ψηλῆς σκέψης καὶ τῆς ἀριστοτεχνί-
ας τῶν Ἑλλήνων. Ὅπου καὶ νὰ πᾶς 
στὴν Εὐρώπη, θὰ σκοντάψης στὸν 
ἑλληνικὸ πολιτισμό, γιὰ νὰ ξυπνή-
σης. Μὲ τὴν ἴδια ἀριστοτεχνία καὶ 
ἐπιδεξιότητα συνέχισε τὰ χρόνια 
τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανισμοῦ ἡ Ρω-
μιοσύνη. Ὅταν ἀκόμα οἱ πολιτισμέ-
νοι Εὐρωπαῖοι ἔτρωγαν μὲ τὰ χέρια, 
οἱ πρόγονοί μας σκάλιζαν στὰ ξύλα 
τέμπλα καὶ ζωγράφιζαν ἅγιες εἰκό-
νες. Καὶ ἡ ἀργυροχοΐα τους ἦταν 
θαυμαστὴ καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τους 

πέτρα ποὺ τοποθετοῦσαν στὸν τοῖ-
χο νὰ κουβεντιάσης καὶ μὲ τοῦ ἀρ-
γαλειοῦ τὴν τέχνη νὰ ζήσης καὶ νὰ 
ἀναπνεύσης εὐωδιά. Ποιός ἀληθινὸς 
Ἕλληνας θὰ βρεθῆ νὰ καταγράψη 
τὶ ἡ Εὐρώπη ἔκλεψε ἀπὸ τοῦ Ἕλλη-
να τὸν νοῦ καὶ τὸ χέρι; Εἶναι μιὰ ἔ-
ρευνα ποὺ ἀνεπίτρεπτα λείπει ἀπὸ 
τοὺς γραμματισμένους Ἕλληνες. Αὐ-
τὸ τὸ καράβι οἱ πατέρες μας ἔθεσαν 
μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κό-
σμου. Πολεμήθηκε καὶ σήμερα μπα-
τάρισε. Ἔπεσε τὸ πάθος τῶν δαιμό-
νων, ἡ ζήλεια καὶ ὁ φθόνος, πάνω σ᾽ 
αὐτὸ τὸ πανώριο καράβι καὶ σήμε-
ρα ἀκοῦμε τὸν καπετάνιο νὰ φωνά-

ζη ἀπὸ τὴν γέφυ-
ρα :  «Τὸ  καράβι  
παίρνει τὴν τελευ-
ταία κλίση του . 
Ὅσοι εἶστε στὴν 
γέφυρα τοῦ καρα-
βιοῦ  καὶ  ξέρετε  
κολύμπι, κάνετε 
ἕνα μακροβούτι, 
νὰ μὴ σᾶς πάρη ἡ 

δίνη κάτω». Τὸ ναυάγιο ἔγινε μόνον 
ἀπὸ τὴν θαλασσοταραχὴ τῶν ξένων 
ἢ καὶ τὴν δικιά μας; Ἐπιτρέψατέ μου 
νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἐμεῖς ναυαγήσα-
με τὸ καράβι, γιατὶ τοποθετήσαμε 
καπεταναίους ἀθέους καὶ ἀντιχρί-
στους. Οἱ πρόγονοί μας μὲ τὸν σταυ-
ρὸ στὸ χέρι ἐπέζησαν καὶ ἐπιζοῦμε 
καὶ ἐμεῖς. Ὅταν οἱ νέοι μας καῖνε 
τὴν σημαία ἀτιμωρητί, μὲ ποιά ση-
μαία θὰ ταξιδέψη αὐτὸ τὸ καράβι 
ποὺ λέγεται Ἑλλάδα; Ὅταν βρίσκε-
ται στὰ πελάγη, ποιός θὰ τὸ ἀνα-
γνωρίζη ἑλληνικὸ καράβι; Ἐσμικρύ-
νθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. Πετάξ-
τε τὶς ἁλυσίδες καὶ φωνάξτε: «Ἐμεῖς 

βι

Παπαφλέσ

 

τε
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τεῖται ἕνα παιδὶ ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους 
χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καν, ὅτι εἶναι ἀν-
θρώπινο δικαίωμα νὰ ὑποχρεώνει ἕ-
να παιδάκι νὰ φωνάζει μαμὰ ἕναν 
ἄντρα μὲ γένια, ἢ μπαμπὰ μία γυναί-
κα ποὺ παριστάνει τὸν ... ἄντρα!!! 
 

∆ΙΣΤΟΜΟ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1944 
 

 
 

Στὸ ∆ίστομο, 74 χρόνια μετά, ἡ μνή-
μη τῆς καταστροφῆς παραμένει ἄ-
σβεστη καὶ ὁ πόνος ἀπὸ τὸ τραῦμα 
τοῦ πολέμου ἀνείπωτος. Μὲ τὸ σύν-
θημα «Ἕνας Γερμανὸς ἴσον 50 Ἕλ-
ληνες, 10 Γερμανοὶ ἴσον ἕνα χωριὸ» 
κατάφερε ὁ Φύρερ νὰ ἐξολοθρεύσει, 
μόνο γιὰ ἀντίποινα, πάμπολα χω-
ριὰ καὶ πόλεις .  Στὶς 10 Ἰουνίου 
1944, λίγο πρὶν τὴν ἥττα τῶν Γερμα-
νῶν ἀπὸ τὴν μικρὴ γενναία Πατρί-
δα μας, οἱ Γερμανοὶ ἐξέδωσαν δια-
ταγὴ γενοκτονίας. «Γιὰ τρεῖς μέρες 
οἱ Γερμανοὶ ἔσφαζαν τοὺς κατοί-
κους τοῦ ∆ιστόμου καὶ στὴν συνέ-
χεια τὸ πυρπόλησαν... Σὲ κάθε δέν-
δρο κατὰ μῆκος τοῦ δρόμου καὶ γιὰ 
ἑκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν 
ἀνθρώπινα σώματα, σταθεροποιη-
μένα μὲ ξιφολόγχες, κάποια ἐκ τῶν 
ὁποίων ἀκόμη ἦταν ζωντανά. Ἦταν 
οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ποὺ τιμωρή-
θηκαν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Ἡ μυρω-
διὰ ἦταν ἀνυπόφορη. Μέσα στὸ χω-
ριὸ σιγόκαιγε ἀκόμη ἡ φωτιὰ στὰ 
ἀποκαΐδια τῶν σπιτιῶν. Στὸ χῶμα 
κείτονταν διασκορπισμένοι ἑκατον-
τάδες ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἀπὸ 

ὑπερήλικες ἕως νεογέννητα. Σὲ πολ-
λὲς γυναῖκες εἶχαν σχίσει τὴν μήτρα 
μὲ τὴν ξιφολόγχη καὶ ἀφαιρέσει τὰ 
στήθη, ἄλλες κείτονταν στραγγαλι-
σμένες, μὲ τὰ ἐντόσθια τυλιγμένα 
γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό...» Οἱ νεκροί 
του ∆ιστόμου ἀνῆλθαν στοὺς 228, 
ἐκ τῶν ὁποίων 117 γυναῖκες, 111 
ἄνδρες καὶ ἀνάμεσά τους 53 παιδιὰ 
κάτω τῶν 16 χρόνων. Πέρασαν 74 
χρόνια ἀπὸ τότε. Γιὰ μᾶς ἡ μνήμη 
τῶν νεκρῶν μας ἀπὸ τὰ κατοχικὰ 
ναζιστικὰ στρατεύματα παραμένει 
ζωντανὴ καὶ περιμένουμε ἀπὸ τοὺς 
ἀπογόνους τους, ἔστω καθυστερη-
μένα, τὸν σεβασμό, τὴν τιμή, τὴν ἔμ-
πρακτη συγνώμη, ὅπως αὐτὴ ἐπι-
βάλλεται ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-
ΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ 

(4-2-2018) 
 

«Φίλοι καὶ φίλες, ἀφιερώνω τὴν ὁμι-
λία μου στὸν Ἕλληνα ποὺ μᾶς ἔ-
βγαλε ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγὸ καὶ 
ποὺ πέθανε σὰν σήμερα στὶς 4 Φλε-
βάρη 1843, στὸν Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη. Ἐγὼ δὲν ντρέπομαι, ὅπως οἱ 
ἐθνομηδενιστὲς ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, 
νὰ παραμείνω πιστὸς στὶς ἱερὲς ἀξί-
ες τῶν προγόνων μας, ποὺ μᾶς δίδα-
ξαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴ θυσία γιὰ τὴν 
πατρίδα. Μία πατρίδα ποὺ σέβεται 
καὶ ἀγαπᾶ ὅλες τὶς πατρίδες τοῦ κό-
σμου. Ναὶ, εἶμαι πατριώτης καὶ πε-
ριφρονῶ καὶ μάχομαι τὸν φασισμὸ 
σὲ ὅλες του τὶς μορφὲς καὶ προπαν-
τὸς στὴν πιὸ ἀπατηλὴ καὶ ἐπικίνδυ-
νη μορφή, τὴν ἀριστερόστροφη, σὰν 
αὐτὴ μὲ τὶς ὁμαδοῦλες τῶν ἐξτρεμι-
στῶν ποὺ εἶναι σκέτοι δειλοὶ τρομο-
κράτες. Σὰν αὐτὴ τῶν μειοψηφιῶν, 
ποὺ μᾶς κυβερνοῦν καὶ καταστρέ-
φουν τὴν χώρα μας, ὀχυρωμένοι πί-
σω ἀπὸ τὶς ἐκλογικὲς ἀλχημίες τῶν 
πολιτικῶν...»      

τῆς ἀνεξαρτησίας μας. Ὅλα ὅσα ἀ-
ναφέρονται διὰ τὰς γυναίκας τῆς 
Μάνης, ποὺ ἔτρεξαν εἰς τὴν μάχην 
καὶ ἐκρατοῦσαν ἀντὶ ὅπλων, δρεπά-
νια, ρόπαλα καὶ πέτρας ξεπερνοῦν 
τὴν φαντασίαν. Εἶναι ἀσύλληπτον 
πολεμικὸν μεγαλεῖον. Ἡ Μάνη μᾶς 
ἔδωσε νέας Ἀμαζόνας...». Ἡ σημασί-
α ὅμως τῆς ἀνέλπιστης αὐτῆς νίκης 
τῶν Μανιατισσῶν στὸ ∆υρὸ εἶναι 
τεράστια καὶ ὠφέλησε τὰ μέγιστα 
τὴν Ἐθνικὴ παλιγγενεσία καθὼς οἱ 
Μανιάτισσες κατόρθωσαν κάτι ποὺ 
φαινομενικὰ φάνταζε ἀκατόρθωτο. 
 

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ Η ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ 

 

 
 

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ χρησιμοποι-
εῖ ὅλα τὰ μέσα μὲ μοναδικὴ ἐξαίρε-
ση τὴν ὑλικὴ βία. Καὶ τοὺς ἄμβωνες 
καὶ τὰ πεζοδρόμια καὶ τὶς πλατεῖες 
καὶ τὶς ὁδοὺς καὶ τὰ ἔθιμα καὶ τὰ 
συλλαλητήρια καὶ τὶς διαδηλώσεις 
καὶ τὰ πάντα μπορεῖ νὰ χρησιμο-
ποιήσει, ἐκτός της ὑλικῆς βίας. Μό-
νο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιή-
σει ἡ Ἐκκλησία. Ὅλα τὰ ἄλλα μέσα 
εἶναι ἐπιτρεπτὰ νὰ τὰ χρησιμοποιή-
σει. Ἔτσι, μὲ τὶς διαδηλώσεις καὶ μὲ 
τὶς λιτανεῖες, ἀντιμετώπισε κάποτε 
ἡ Ἐκκλησία τοὺς Ἀρειανούς. Πρῶ-
τοι ποὺ ἔφτιαξαν τὶς λιτανεῖες στὴν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν οἱ 
Ἀρειανοί. Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔκανε 

τὶς δικές της λιτανεῖες γιὰ νὰ κάνει 
ἀντιπερισπασμὸ στὶς λιτανεῖες τῶν 
Ἀρειανῶν. Ἂν κάνουν συλλαλητή-
ρια οἱ ἄλλοι, καὶ ἡ Ἐκκλησία δικαι-
οῦται νὰ κάνει συλλαλητήριο. Ἕνα 
μόνο δὲν μπορεῖ νὰ κάνει, νὰ ἀσκή-
σει ὑλικὴ βία. ∆ιότι αὐτὴ εἶναι ἔξω 
ἀπὸ τὴν ἀποστολή της. Ὁ Κύριος εἶ-
πε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...» 
(Μάτθ. 16.24). Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 
νὰ διαφωτίζει. Ὡς πρὸς τὸν διαφω-
τισμὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ ὅλα 
τὰ μέσα. Τὸ πρῶτο ὅπλο τῆς Ἐκ-
κλησίας εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ με-
τάνοια ἑνὸς ἑκάστου, αὐτὸ δὲν τὸ 
ἀμφισβητεῖ κανείς. Ἀλλὰ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἕνα ὅ-
πλο καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ πιστοῦ λα-
οῦ διὰ συγκεντρώσεων. Ὅταν γινό-
ταν ἡ εἰκονομαχία, οἱ μοναχοὶ οἱ ἴ-
διοι δὲν ἀρκέσθηκαν στὴν προσευ-
χή. ∆ὲν κλείσθηκαν στὰ μοναστήρια 
τους καὶ προσεύχονταν ἁπλῶς νὰ 
δώσει ὁ Θεὸς τὴ νίκη στοὺς Ὀρθο-
δόξους. Ἔκαναν βεβαίως προσευχή, 
καὶ προσευχὴ πάρα πολλή, ἀλλὰ 
βγῆκαν καὶ στοὺς δρόμους. Κατὰ τὸ 
δὴ λεγόμενον, κατέβηκαν στὰ πεζο-
δρόμια. Ἂν διαβάσετε τὴν ἱστορία 
τῆς εἰκονομαχίας, θὰ δεῖτε πὼς οἱ ἴ-
διοι οἱ μοναχοί, οἱ αὐστηροὶ ἀσκη-
ταὶ ἔβγαιναν τότε στοὺς δρόμους. Ὁ 
ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κάποι-
α Κυριακή, Κυριακὴ τῶν Βαΐων μά-
λιστα, διοργάνωσε μία τεράστια λι-
τανεία στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταν-
τινούπολης, γιατί ἡ μονὴ Στουδίου 
ἦταν μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη 
καὶ οἱ γύρω τῆς μονῆς δρόμοι εἶχαν 
γεμίσει ἀπὸ μοναχοὺς καὶ ἀπὸ πι-
στὸ λαὸ τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι κρα-
τοῦσαν ψηλὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες. Γιατί 
αὐτὸ δὲν τὸ κατηγοροῦμε; Αὐτὸ δὲν 
εἶναι ἕνα εἶδος διαδηλώσεως; Εἶχε 
χαρακτήρα λιτανευτικό, νὰ τὸ κά-
νουμε κι’ ἐμεῖς ἔτσι. Νὰ δώσουμε κι’ 
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ἐμεῖς στὶς διαδηλώσεις χαρακτήρα 
λιτανευτικό. Ἀκόμη, τὰ συλλαλητή-
ρια δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τρό-
ποι νὰ ἐπικοινωνήσει ἡ Ἐκκλησία 
μὲ τὸ πλήρωμά της, νὰ τὸ διαφωτί-
σει γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς γίνεται - γιατί 
πολλοὶ εἶναι ἀδιαφώτιστοι - καὶ νὰ 
ζητήσει τὴν συμπαράστασή του. Τί 
κακὸ εἶναι σ’ αὐτὸ τὸ πράγμα; Ποῦ 
προσκρούει; Τὸ νὰ φωνάξει ἡ Ἐκ-
κλησία τὸ πλήρωμά της σὲ μία μεγά-
λη πλατεία, διότι εἴναι πολλοὶ καὶ 
δὲν χωρᾶνε μέσα σὲ μία Ἐκκλησία 
καὶ νὰ τοῦ πεῖ τί ἀκριβῶς συμβαί-
νει. (μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεο-
δωρόπουλος) (Χριστιανικὴ Σπίθα, 
Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2018, σελὶς 8). 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΑΒΑΖΕΙ «ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ» 

 

 
 

Σὲ ἕνα Βυζαντινὸ Χριστιανικὸ Μο-
ναστήρι τοῦ 11ου-12ου αἰώνα, ἡ Ὑ-
πουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, 
διαβάζει «Χάρι Πότερ» μαζὶ μὲ τὴν 
Καμίλα. Ἕνα πολιτιστικὸ «ἔγκλη-
μα» μέσα στὴν Ἀθήνα, μέσα σὲ βυ-
ζαντινὸ Μοναστήρι. Χάθηκε ὁ κό-
σμος νὰ διαβάσει ἡ Ὑπουργὸς κάτι 
ἀντιπροσωπευτικό του πολιτισμοῦ 
μας; Ποῦ εἶναι ὁ Ἐπιτάφιος του Πε-
ρικλῆ; Ποῦ εἶναι τὸ Ὑπερμάχω; 
Ποῦ εἶναι τὰ ἔργα μας; Ποῦ εἶναι ἡ 
ἱστορία μας; Τὸ σύνδρομο κατωτε-
ρότητας καὶ ὁ κομπλεξισμὸς τῶν 
κυβερνώντων εἶναι τερατώδη. Ἀντὶ 
νὰ ἐπιδείξουν, ὡς οἰκοδεσπότες, τὸ 
δικό μας Ἑλληνικὸ πολιτισμό (καὶ 

ὄχι ἀπαραίτητα τὴν χριστιανικὴ 
του πτυχή ὡς θὰ ἔπρεπε σὲ ἕνα Μο-
ναστήρι), παπαγαλίζουν δουλικὰ -
καὶ γλοιωδῶς- τὸν «πολιτισμὸ» αὐ-
τῶν ποὺ μᾶς ἐπισκέπτονται. Καὶ εἶ-
ναι καὶ ὕβρις καὶ ἀνεπίτρεπτη προ-
σβολὴ νὰ ἀναγιγνώσκεται μέσα σὲ 
Μονὴ -καὶ μάλιστα ἀπὸ παιδιά-, ὡς 
δῆθεν κείμενο ὑψηλοῦ «πολιτιστι-
κοῦ» ἐπιπέδου ἕνα κείμενο βιβλίου 
ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι προωθεῖ τὴ 
μαγεία καὶ ἐξωθεῖ τὰ παιδιὰ σὲ αὐ-
τή. Πῶς τὸ ἀνέχονται αὐτὸ οἱ Ἕλ-
ληνες; Πῶς τὸ ἀνέχεται αὐτὸ ἡ ∆ιοι-
κοῦσα Ἐκκλησία; 
 

ΞΥΠΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΜΑ 
ΜΟΛΙΣ ∆ΩΡΗΣΑΝ 
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 

 

 
 

Παγκόσμια αἴσθηση καὶ συγκίνηση 
ἔχει προκαλέσει ἡ ἱστορία ἑνὸς 
13χρονου ποὺ εἶχε ὑποστεῖ πολλα-
πλὰ ἐγκεφαλικὰ τραύματα σὲ ἀτύ-
χημα καὶ ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις 
του λίγο μετὰ ἀφοῦ οἱ γονεῖς του ὑ-
πέγραψαν τὰ ἔγγραφα δωρεᾶς τῶν 
ὀργάνων του. Ὁ νεαρὸς ἀπὸ τὴν Ἀ-
λαμπάμα εἶχε χτυπήσει σοβαρὰ τὸ 
κεφάλι του, ὅταν καρότσα πάνω 
στὴν ὁποία εἶχε ἀνέβει ἀναποδογύ-
ρισε καὶ τὸν χτύπησε. Ἡ μητέρα του 
ὑπέγραψε τὰ χαρτιὰ τῆς δωρεᾶς 
τῶν ὀργάνων του, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἦ-
ταν συμβατὰ μὲ τὰ ὄργανα ποὺ 
χρειάζονταν πέντε ἄλλα παιδιά. Ὅ-
πως περιέγραψε ἡ ἴδια, ἐκπρόσωπος 
τῆς ὀργάνωσης γιὰ τὴ δωρεὰ τοὺς 
βρῆκε στὸ νοσοκομεῖο καὶ τοὺς εἶπε 
ὅτι τὰ ὄργανα τοῦ γιοῦ τους, θὰ ἔ-

σωζαν τὶς ζωὲς πέντε παιδιῶν. Μία 
μέρα προτοῦ ὁ 13χρονος μπεῖ στὴ 
μηχανικὴ ὑποστήριξη ἔδωσε τὰ 
πρῶτα σημάδια ἀνάνηψης καὶ σιγὰ-
σιγὰ ἄρχισε νὰ ἐπανακτᾶ τὶς αἰσθή-
σεις του. «Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ὁ ἐγκέφα-
λός του δὲν εἶχε σημάδια ζωῆς, τώ-
ρα περπατᾶ, μιλᾶ, διαβάζει, κάνει 
ἀκόμα καὶ ἀσκήσεις μαθηματικῶν. 
Εἶναι θαῦμα», λέει ἡ μητέρα του. Ὁ 
ἴδιος ὁ μικρὸς θεωρεῖ ὅτι κατὰ τὴν 
διάρκεια τοῦ κώματός του βρισκό-
ταν στὸν παράδεισο. «Ἤμουν σὲ ἕ-
να ἀνοιχτὸ λιβάδι καὶ περπατοῦσα 
εὐθεία. ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐξήγηση 
ἐκτός του Θεοῦ. ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλος 
τρόπος, ἀκόμα καὶ οἱ γιατροὶ τὸ 
παραδέχθηκαν» δήλωσε τὸ παιδί. 
Οἱ γονεῖς ἄρχισαν ἤδη ἔρανο γιὰ 
τὴν συγκέντρωση τῶν ἀπαραίτητων 
γιὰ τὴν ἐπέμβασή του χρημάτων καὶ 
τὸ ποσὸ τῶν 4.000 δολαρίων ποὺ 
χρειάζονται συγκεντρώθηκαν μέσα 
σὲ λίγες μέρες. 
 

ΚΡΙΜΙΖΗΣ: «ΜΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΑΝ» 
 

 
 

«Ἤμουν στὴ NASA καὶ θὰ ἔπαιρνα 
ὁδηγίες ἀπὸ ἄσχετο». Γιὰ προσπά-
θεια παγίδευσής του ἔκανε λόγο 
στὸν ΣΚΑΪ ὁ Σταμάτης Κριμιζής, ὁ 
ὁποῖος παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ιαστημικοῦ 
Ὀργανισμοῦ (ΕΛ∆Ο) καταγγέλον-
τας συμφέροντα. Ὁ διακεκριμένος 
ἀκαδημαϊκὸς καὶ ἐρευνητὴς τόνισε 
μάλιστα ὅτι ἐνῶ ἔχει συναντήσει 
τρεῖς προέδρους τῶν ΗΠΑ, καὶ δια-

δραμάτισε βασικὸ ρόλο στὰ προ-
γράμματα τῆς NASA καὶ στὴ δια-
χείριση ἑκατομμυρίων δολαρίων, 
κατέληξε νὰ πρέπει νὰ παίρνει ὁδη-
γίες ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα (ὁ 
Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρο-
μείων κ. Μαγκλάρας) ὁ ὁποῖος δὲν 
ἤξερε τίποτε γιὰ διάστημα! «∆ὲν 
κοιμόμουν καλὰ ὁρισμένες νύχτες ὅ-
ταν ἄρχισα νὰ συνειδητοποιῶ τὴν 
παγίδα πού μοῦ εἶχε στηθεῖ καὶ φαι-
νόταν ὅτι εἶχε στηθεῖ γιὰ νὰ συνερ-
γαστῶ...» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ 
ὁ παραιτηθεῖς πρόεδρος τοῦ ΕΛ∆Ο. 
«Ὅταν ἀκούει κάποιος μία φωνὴ 
βοηθείας ἔξω στὸ δρόμο τὴ νύχτα 
τρέχει νὰ βοηθήσει χωρὶς νὰ ἀντιλη-
φθεῖ ὅτι μπορεῖ αὐτὴ νὰ εἶναι παγί-
δα» ἀνέφερε χαρακτηριστικά. ΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ: Λέμε πολλὲς φορές, ἡ Ἑλ-
λάδα τρώει τὰ παιδιά της. ΛΑΘΟΣ. 
Οἱ πολιτικάντηδες τῆς Ἑλλάδος 
τρῶνε, διώχνουν καὶ ἀφήνουνε στὸ 
περιθώριο τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. 
Ποιὸς ἔδιωξε τοὺς νέους στὸ ἐξωτε-
ρικό; Οἱ πολιτικάντηδες. Ποιὸς ἔφε-
ρε τὴν κρίση εἰς τὴν Ἑλλάδα μας; 
Οἱ πολιτικάντηδες. Ποιὸς ἀφήνει 
τοὺς ἀξιόλογους στὸ περιθώριο; Οἱ 
πολιτικάντηδες. 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  –  ΝΤΟΡΑ  
 

Χωρὶς ἴχνος ἀνθρώπινης εὐαισθησί-
ας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐθνική μας 
κουλτούρα, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος 
καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἔγραψαν 
στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια καὶ 
τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴν 
πίστη μας καὶ τὶς διαχρονικὲς ἀξίες 
καὶ ἀρχές μας καὶ θέλοντας νὰ φα-
νοῦν περισσότερο Εὐρωπαῖοι καὶ 
ἀνθρωπιστές, τάχθηκαν ἀνοιχτὰ ὑ-
πὲρ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμο-
φυλόφιλους!!! Καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις 
τους διαφαίνεται πὼς γι’αὐτοὺς εἶ-
ναι ἀνθρώπινο δικαίωμα νὰ υἱοθε-
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ἐμεῖς στὶς διαδηλώσεις χαρακτήρα 
λιτανευτικό. Ἀκόμη, τὰ συλλαλητή-
ρια δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τρό-
ποι νὰ ἐπικοινωνήσει ἡ Ἐκκλησία 
μὲ τὸ πλήρωμά της, νὰ τὸ διαφωτί-
σει γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς γίνεται - γιατί 
πολλοὶ εἶναι ἀδιαφώτιστοι - καὶ νὰ 
ζητήσει τὴν συμπαράστασή του. Τί 
κακὸ εἶναι σ’ αὐτὸ τὸ πράγμα; Ποῦ 
προσκρούει; Τὸ νὰ φωνάξει ἡ Ἐκ-
κλησία τὸ πλήρωμά της σὲ μία μεγά-
λη πλατεία, διότι εἴναι πολλοὶ καὶ 
δὲν χωρᾶνε μέσα σὲ μία Ἐκκλησία 
καὶ νὰ τοῦ πεῖ τί ἀκριβῶς συμβαί-
νει. (μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεο-
δωρόπουλος) (Χριστιανικὴ Σπίθα, 
Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2018, σελὶς 8). 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΑΒΑΖΕΙ «ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ» 

 

 
 

Σὲ ἕνα Βυζαντινὸ Χριστιανικὸ Μο-
ναστήρι τοῦ 11ου-12ου αἰώνα, ἡ Ὑ-
πουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, 
διαβάζει «Χάρι Πότερ» μαζὶ μὲ τὴν 
Καμίλα. Ἕνα πολιτιστικὸ «ἔγκλη-
μα» μέσα στὴν Ἀθήνα, μέσα σὲ βυ-
ζαντινὸ Μοναστήρι. Χάθηκε ὁ κό-
σμος νὰ διαβάσει ἡ Ὑπουργὸς κάτι 
ἀντιπροσωπευτικό του πολιτισμοῦ 
μας; Ποῦ εἶναι ὁ Ἐπιτάφιος του Πε-
ρικλῆ; Ποῦ εἶναι τὸ Ὑπερμάχω; 
Ποῦ εἶναι τὰ ἔργα μας; Ποῦ εἶναι ἡ 
ἱστορία μας; Τὸ σύνδρομο κατωτε-
ρότητας καὶ ὁ κομπλεξισμὸς τῶν 
κυβερνώντων εἶναι τερατώδη. Ἀντὶ 
νὰ ἐπιδείξουν, ὡς οἰκοδεσπότες, τὸ 
δικό μας Ἑλληνικὸ πολιτισμό (καὶ 

ὄχι ἀπαραίτητα τὴν χριστιανικὴ 
του πτυχή ὡς θὰ ἔπρεπε σὲ ἕνα Μο-
ναστήρι), παπαγαλίζουν δουλικὰ -
καὶ γλοιωδῶς- τὸν «πολιτισμὸ» αὐ-
τῶν ποὺ μᾶς ἐπισκέπτονται. Καὶ εἶ-
ναι καὶ ὕβρις καὶ ἀνεπίτρεπτη προ-
σβολὴ νὰ ἀναγιγνώσκεται μέσα σὲ 
Μονὴ -καὶ μάλιστα ἀπὸ παιδιά-, ὡς 
δῆθεν κείμενο ὑψηλοῦ «πολιτιστι-
κοῦ» ἐπιπέδου ἕνα κείμενο βιβλίου 
ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι προωθεῖ τὴ 
μαγεία καὶ ἐξωθεῖ τὰ παιδιὰ σὲ αὐ-
τή. Πῶς τὸ ἀνέχονται αὐτὸ οἱ Ἕλ-
ληνες; Πῶς τὸ ἀνέχεται αὐτὸ ἡ ∆ιοι-
κοῦσα Ἐκκλησία; 
 

ΞΥΠΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΜΑ 
ΜΟΛΙΣ ∆ΩΡΗΣΑΝ 
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 

 

 
 

Παγκόσμια αἴσθηση καὶ συγκίνηση 
ἔχει προκαλέσει ἡ ἱστορία ἑνὸς 
13χρονου ποὺ εἶχε ὑποστεῖ πολλα-
πλὰ ἐγκεφαλικὰ τραύματα σὲ ἀτύ-
χημα καὶ ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις 
του λίγο μετὰ ἀφοῦ οἱ γονεῖς του ὑ-
πέγραψαν τὰ ἔγγραφα δωρεᾶς τῶν 
ὀργάνων του. Ὁ νεαρὸς ἀπὸ τὴν Ἀ-
λαμπάμα εἶχε χτυπήσει σοβαρὰ τὸ 
κεφάλι του, ὅταν καρότσα πάνω 
στὴν ὁποία εἶχε ἀνέβει ἀναποδογύ-
ρισε καὶ τὸν χτύπησε. Ἡ μητέρα του 
ὑπέγραψε τὰ χαρτιὰ τῆς δωρεᾶς 
τῶν ὀργάνων του, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἦ-
ταν συμβατὰ μὲ τὰ ὄργανα ποὺ 
χρειάζονταν πέντε ἄλλα παιδιά. Ὅ-
πως περιέγραψε ἡ ἴδια, ἐκπρόσωπος 
τῆς ὀργάνωσης γιὰ τὴ δωρεὰ τοὺς 
βρῆκε στὸ νοσοκομεῖο καὶ τοὺς εἶπε 
ὅτι τὰ ὄργανα τοῦ γιοῦ τους, θὰ ἔ-

σωζαν τὶς ζωὲς πέντε παιδιῶν. Μία 
μέρα προτοῦ ὁ 13χρονος μπεῖ στὴ 
μηχανικὴ ὑποστήριξη ἔδωσε τὰ 
πρῶτα σημάδια ἀνάνηψης καὶ σιγὰ-
σιγὰ ἄρχισε νὰ ἐπανακτᾶ τὶς αἰσθή-
σεις του. «Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ὁ ἐγκέφα-
λός του δὲν εἶχε σημάδια ζωῆς, τώ-
ρα περπατᾶ, μιλᾶ, διαβάζει, κάνει 
ἀκόμα καὶ ἀσκήσεις μαθηματικῶν. 
Εἶναι θαῦμα», λέει ἡ μητέρα του. Ὁ 
ἴδιος ὁ μικρὸς θεωρεῖ ὅτι κατὰ τὴν 
διάρκεια τοῦ κώματός του βρισκό-
ταν στὸν παράδεισο. «Ἤμουν σὲ ἕ-
να ἀνοιχτὸ λιβάδι καὶ περπατοῦσα 
εὐθεία. ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐξήγηση 
ἐκτός του Θεοῦ. ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλος 
τρόπος, ἀκόμα καὶ οἱ γιατροὶ τὸ 
παραδέχθηκαν» δήλωσε τὸ παιδί. 
Οἱ γονεῖς ἄρχισαν ἤδη ἔρανο γιὰ 
τὴν συγκέντρωση τῶν ἀπαραίτητων 
γιὰ τὴν ἐπέμβασή του χρημάτων καὶ 
τὸ ποσὸ τῶν 4.000 δολαρίων ποὺ 
χρειάζονται συγκεντρώθηκαν μέσα 
σὲ λίγες μέρες. 
 

ΚΡΙΜΙΖΗΣ: «ΜΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΑΝ» 
 

 
 

«Ἤμουν στὴ NASA καὶ θὰ ἔπαιρνα 
ὁδηγίες ἀπὸ ἄσχετο». Γιὰ προσπά-
θεια παγίδευσής του ἔκανε λόγο 
στὸν ΣΚΑΪ ὁ Σταμάτης Κριμιζής, ὁ 
ὁποῖος παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ιαστημικοῦ 
Ὀργανισμοῦ (ΕΛ∆Ο) καταγγέλον-
τας συμφέροντα. Ὁ διακεκριμένος 
ἀκαδημαϊκὸς καὶ ἐρευνητὴς τόνισε 
μάλιστα ὅτι ἐνῶ ἔχει συναντήσει 
τρεῖς προέδρους τῶν ΗΠΑ, καὶ δια-

δραμάτισε βασικὸ ρόλο στὰ προ-
γράμματα τῆς NASA καὶ στὴ δια-
χείριση ἑκατομμυρίων δολαρίων, 
κατέληξε νὰ πρέπει νὰ παίρνει ὁδη-
γίες ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα (ὁ 
Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρο-
μείων κ. Μαγκλάρας) ὁ ὁποῖος δὲν 
ἤξερε τίποτε γιὰ διάστημα! «∆ὲν 
κοιμόμουν καλὰ ὁρισμένες νύχτες ὅ-
ταν ἄρχισα νὰ συνειδητοποιῶ τὴν 
παγίδα πού μοῦ εἶχε στηθεῖ καὶ φαι-
νόταν ὅτι εἶχε στηθεῖ γιὰ νὰ συνερ-
γαστῶ...» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ 
ὁ παραιτηθεῖς πρόεδρος τοῦ ΕΛ∆Ο. 
«Ὅταν ἀκούει κάποιος μία φωνὴ 
βοηθείας ἔξω στὸ δρόμο τὴ νύχτα 
τρέχει νὰ βοηθήσει χωρὶς νὰ ἀντιλη-
φθεῖ ὅτι μπορεῖ αὐτὴ νὰ εἶναι παγί-
δα» ἀνέφερε χαρακτηριστικά. ΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ: Λέμε πολλὲς φορές, ἡ Ἑλ-
λάδα τρώει τὰ παιδιά της. ΛΑΘΟΣ. 
Οἱ πολιτικάντηδες τῆς Ἑλλάδος 
τρῶνε, διώχνουν καὶ ἀφήνουνε στὸ 
περιθώριο τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. 
Ποιὸς ἔδιωξε τοὺς νέους στὸ ἐξωτε-
ρικό; Οἱ πολιτικάντηδες. Ποιὸς ἔφε-
ρε τὴν κρίση εἰς τὴν Ἑλλάδα μας; 
Οἱ πολιτικάντηδες. Ποιὸς ἀφήνει 
τοὺς ἀξιόλογους στὸ περιθώριο; Οἱ 
πολιτικάντηδες. 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  –  ΝΤΟΡΑ  
 

Χωρὶς ἴχνος ἀνθρώπινης εὐαισθησί-
ας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐθνική μας 
κουλτούρα, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος 
καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἔγραψαν 
στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια καὶ 
τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴν 
πίστη μας καὶ τὶς διαχρονικὲς ἀξίες 
καὶ ἀρχές μας καὶ θέλοντας νὰ φα-
νοῦν περισσότερο Εὐρωπαῖοι καὶ 
ἀνθρωπιστές, τάχθηκαν ἀνοιχτὰ ὑ-
πὲρ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμο-
φυλόφιλους!!! Καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις 
τους διαφαίνεται πὼς γι’αὐτοὺς εἶ-
ναι ἀνθρώπινο δικαίωμα νὰ υἱοθε-
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τεῖται ἕνα παιδὶ ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους 
χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καν, ὅτι εἶναι ἀν-
θρώπινο δικαίωμα νὰ ὑποχρεώνει ἕ-
να παιδάκι νὰ φωνάζει μαμὰ ἕναν 
ἄντρα μὲ γένια, ἢ μπαμπὰ μία γυναί-
κα ποὺ παριστάνει τὸν ... ἄντρα!!! 
 

∆ΙΣΤΟΜΟ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1944 
 

 
 

Στὸ ∆ίστομο, 74 χρόνια μετά, ἡ μνή-
μη τῆς καταστροφῆς παραμένει ἄ-
σβεστη καὶ ὁ πόνος ἀπὸ τὸ τραῦμα 
τοῦ πολέμου ἀνείπωτος. Μὲ τὸ σύν-
θημα «Ἕνας Γερμανὸς ἴσον 50 Ἕλ-
ληνες, 10 Γερμανοὶ ἴσον ἕνα χωριὸ» 
κατάφερε ὁ Φύρερ νὰ ἐξολοθρεύσει, 
μόνο γιὰ ἀντίποινα, πάμπολα χω-
ριὰ καὶ πόλεις .  Στὶς 10 Ἰουνίου 
1944, λίγο πρὶν τὴν ἥττα τῶν Γερμα-
νῶν ἀπὸ τὴν μικρὴ γενναία Πατρί-
δα μας, οἱ Γερμανοὶ ἐξέδωσαν δια-
ταγὴ γενοκτονίας. «Γιὰ τρεῖς μέρες 
οἱ Γερμανοὶ ἔσφαζαν τοὺς κατοί-
κους τοῦ ∆ιστόμου καὶ στὴν συνέ-
χεια τὸ πυρπόλησαν... Σὲ κάθε δέν-
δρο κατὰ μῆκος τοῦ δρόμου καὶ γιὰ 
ἑκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν 
ἀνθρώπινα σώματα, σταθεροποιη-
μένα μὲ ξιφολόγχες, κάποια ἐκ τῶν 
ὁποίων ἀκόμη ἦταν ζωντανά. Ἦταν 
οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ποὺ τιμωρή-
θηκαν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Ἡ μυρω-
διὰ ἦταν ἀνυπόφορη. Μέσα στὸ χω-
ριὸ σιγόκαιγε ἀκόμη ἡ φωτιὰ στὰ 
ἀποκαΐδια τῶν σπιτιῶν. Στὸ χῶμα 
κείτονταν διασκορπισμένοι ἑκατον-
τάδες ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἀπὸ 

ὑπερήλικες ἕως νεογέννητα. Σὲ πολ-
λὲς γυναῖκες εἶχαν σχίσει τὴν μήτρα 
μὲ τὴν ξιφολόγχη καὶ ἀφαιρέσει τὰ 
στήθη, ἄλλες κείτονταν στραγγαλι-
σμένες, μὲ τὰ ἐντόσθια τυλιγμένα 
γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό...» Οἱ νεκροί 
του ∆ιστόμου ἀνῆλθαν στοὺς 228, 
ἐκ τῶν ὁποίων 117 γυναῖκες, 111 
ἄνδρες καὶ ἀνάμεσά τους 53 παιδιὰ 
κάτω τῶν 16 χρόνων. Πέρασαν 74 
χρόνια ἀπὸ τότε. Γιὰ μᾶς ἡ μνήμη 
τῶν νεκρῶν μας ἀπὸ τὰ κατοχικὰ 
ναζιστικὰ στρατεύματα παραμένει 
ζωντανὴ καὶ περιμένουμε ἀπὸ τοὺς 
ἀπογόνους τους, ἔστω καθυστερη-
μένα, τὸν σεβασμό, τὴν τιμή, τὴν ἔμ-
πρακτη συγνώμη, ὅπως αὐτὴ ἐπι-
βάλλεται ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-
ΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ 

(4-2-2018) 
 

«Φίλοι καὶ φίλες, ἀφιερώνω τὴν ὁμι-
λία μου στὸν Ἕλληνα ποὺ μᾶς ἔ-
βγαλε ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγὸ καὶ 
ποὺ πέθανε σὰν σήμερα στὶς 4 Φλε-
βάρη 1843, στὸν Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη. Ἐγὼ δὲν ντρέπομαι, ὅπως οἱ 
ἐθνομηδενιστὲς ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, 
νὰ παραμείνω πιστὸς στὶς ἱερὲς ἀξί-
ες τῶν προγόνων μας, ποὺ μᾶς δίδα-
ξαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴ θυσία γιὰ τὴν 
πατρίδα. Μία πατρίδα ποὺ σέβεται 
καὶ ἀγαπᾶ ὅλες τὶς πατρίδες τοῦ κό-
σμου. Ναὶ, εἶμαι πατριώτης καὶ πε-
ριφρονῶ καὶ μάχομαι τὸν φασισμὸ 
σὲ ὅλες του τὶς μορφὲς καὶ προπαν-
τὸς στὴν πιὸ ἀπατηλὴ καὶ ἐπικίνδυ-
νη μορφή, τὴν ἀριστερόστροφη, σὰν 
αὐτὴ μὲ τὶς ὁμαδοῦλες τῶν ἐξτρεμι-
στῶν ποὺ εἶναι σκέτοι δειλοὶ τρομο-
κράτες. Σὰν αὐτὴ τῶν μειοψηφιῶν, 
ποὺ μᾶς κυβερνοῦν καὶ καταστρέ-
φουν τὴν χώρα μας, ὀχυρωμένοι πί-
σω ἀπὸ τὶς ἐκλογικὲς ἀλχημίες τῶν 
πολιτικῶν...»      

τῆς ἀνεξαρτησίας μας. Ὅλα ὅσα ἀ-
ναφέρονται διὰ τὰς γυναίκας τῆς 
Μάνης, ποὺ ἔτρεξαν εἰς τὴν μάχην 
καὶ ἐκρατοῦσαν ἀντὶ ὅπλων, δρεπά-
νια, ρόπαλα καὶ πέτρας ξεπερνοῦν 
τὴν φαντασίαν. Εἶναι ἀσύλληπτον 
πολεμικὸν μεγαλεῖον. Ἡ Μάνη μᾶς 
ἔδωσε νέας Ἀμαζόνας...». Ἡ σημασί-
α ὅμως τῆς ἀνέλπιστης αὐτῆς νίκης 
τῶν Μανιατισσῶν στὸ ∆υρὸ εἶναι 
τεράστια καὶ ὠφέλησε τὰ μέγιστα 
τὴν Ἐθνικὴ παλιγγενεσία καθὼς οἱ 
Μανιάτισσες κατόρθωσαν κάτι ποὺ 
φαινομενικὰ φάνταζε ἀκατόρθωτο. 
 

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ Η ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ 

 

 
 

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ χρησιμοποι-
εῖ ὅλα τὰ μέσα μὲ μοναδικὴ ἐξαίρε-
ση τὴν ὑλικὴ βία. Καὶ τοὺς ἄμβωνες 
καὶ τὰ πεζοδρόμια καὶ τὶς πλατεῖες 
καὶ τὶς ὁδοὺς καὶ τὰ ἔθιμα καὶ τὰ 
συλλαλητήρια καὶ τὶς διαδηλώσεις 
καὶ τὰ πάντα μπορεῖ νὰ χρησιμο-
ποιήσει, ἐκτός της ὑλικῆς βίας. Μό-
νο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιή-
σει ἡ Ἐκκλησία. Ὅλα τὰ ἄλλα μέσα 
εἶναι ἐπιτρεπτὰ νὰ τὰ χρησιμοποιή-
σει. Ἔτσι, μὲ τὶς διαδηλώσεις καὶ μὲ 
τὶς λιτανεῖες, ἀντιμετώπισε κάποτε 
ἡ Ἐκκλησία τοὺς Ἀρειανούς. Πρῶ-
τοι ποὺ ἔφτιαξαν τὶς λιτανεῖες στὴν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν οἱ 
Ἀρειανοί. Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔκανε 

τὶς δικές της λιτανεῖες γιὰ νὰ κάνει 
ἀντιπερισπασμὸ στὶς λιτανεῖες τῶν 
Ἀρειανῶν. Ἂν κάνουν συλλαλητή-
ρια οἱ ἄλλοι, καὶ ἡ Ἐκκλησία δικαι-
οῦται νὰ κάνει συλλαλητήριο. Ἕνα 
μόνο δὲν μπορεῖ νὰ κάνει, νὰ ἀσκή-
σει ὑλικὴ βία. ∆ιότι αὐτὴ εἶναι ἔξω 
ἀπὸ τὴν ἀποστολή της. Ὁ Κύριος εἶ-
πε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...» 
(Μάτθ. 16.24). Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 
νὰ διαφωτίζει. Ὡς πρὸς τὸν διαφω-
τισμὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ ὅλα 
τὰ μέσα. Τὸ πρῶτο ὅπλο τῆς Ἐκ-
κλησίας εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ με-
τάνοια ἑνὸς ἑκάστου, αὐτὸ δὲν τὸ 
ἀμφισβητεῖ κανείς. Ἀλλὰ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἕνα ὅ-
πλο καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ πιστοῦ λα-
οῦ διὰ συγκεντρώσεων. Ὅταν γινό-
ταν ἡ εἰκονομαχία, οἱ μοναχοὶ οἱ ἴ-
διοι δὲν ἀρκέσθηκαν στὴν προσευ-
χή. ∆ὲν κλείσθηκαν στὰ μοναστήρια 
τους καὶ προσεύχονταν ἁπλῶς νὰ 
δώσει ὁ Θεὸς τὴ νίκη στοὺς Ὀρθο-
δόξους. Ἔκαναν βεβαίως προσευχή, 
καὶ προσευχὴ πάρα πολλή, ἀλλὰ 
βγῆκαν καὶ στοὺς δρόμους. Κατὰ τὸ 
δὴ λεγόμενον, κατέβηκαν στὰ πεζο-
δρόμια. Ἂν διαβάσετε τὴν ἱστορία 
τῆς εἰκονομαχίας, θὰ δεῖτε πὼς οἱ ἴ-
διοι οἱ μοναχοί, οἱ αὐστηροὶ ἀσκη-
ταὶ ἔβγαιναν τότε στοὺς δρόμους. Ὁ 
ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κάποι-
α Κυριακή, Κυριακὴ τῶν Βαΐων μά-
λιστα, διοργάνωσε μία τεράστια λι-
τανεία στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταν-
τινούπολης, γιατί ἡ μονὴ Στουδίου 
ἦταν μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη 
καὶ οἱ γύρω τῆς μονῆς δρόμοι εἶχαν 
γεμίσει ἀπὸ μοναχοὺς καὶ ἀπὸ πι-
στὸ λαὸ τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι κρα-
τοῦσαν ψηλὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες. Γιατί 
αὐτὸ δὲν τὸ κατηγοροῦμε; Αὐτὸ δὲν 
εἶναι ἕνα εἶδος διαδηλώσεως; Εἶχε 
χαρακτήρα λιτανευτικό, νὰ τὸ κά-
νουμε κι’ ἐμεῖς ἔτσι. Νὰ δώσουμε κι’ 
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Η  ΑΓΝΩΣΤΗ  ΜΑΧΗ  ΤΟΥ  ∆ Ι ΡΟΥ  
 

Καλοκαίρι, Ἰούνιος 1826. Ἡ Ἑλλά-
δα μία ἀκόμη φορὰ διχασμένη καὶ 
μὲ τὸν Ἰμπραήμ, μὲ ὀρδὲς Αἰγυπτί-
ων, νὰ εἰσβάλλει στὴν Πελοπόννη-
σο, ἀπειλώντας νὰ καταπνίξει τὴν 
ἐπανάσταση ἐν τῇ γενέσει της. Τότε 
ἔγινε ἡ μάχη τοῦ ∆ιροῦ. Ἦταν μία 
μάχη ἄγνωστη, μία μάχη ποὺ ἔδω-
σαν οἱ οὐσιαστικὰ ἄοπλες γυναῖκες 
τῆς Μάνης καὶ ἡ ὁποία ἀπέκτησε 
μεγάλη σημασία γιὰ τὸ ἔθνος μας, 
ἀφοῦ σημειώθηκε τὴν περίοδο ποὺ 
ἡ Ἐπανάσταση κινδύνευε νὰ χαθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἔριδες ποὺ ἀπο-
δυνάμωσαν τὰ στρατεύματα καὶ ἔ-
καμψαν τὸ ἠθικὸ τῶν ἀγωνιστῶν. 
Ὁ  Ἰμπραὴμ  
ποὺ  εἶχε  ἀ-
πο βαστεῖ 
στὴ Μεθώνη 
ἔσπερνε τὸν 
τρόμο, κατέ-
καιγε καὶ ἔ-
σφαζε  τοὺς  
πάντες. Στὸ 
Μανιάκι  ὁ  

-
σας ποὺ ἐπεχείρησε νὰ τὸν σταμα-
τήσει σκοτώνεται μαζὶ μὲ τοὺς 300 
ἄντρες του. Ὁ Ἐθνικὸς διχασμὸς 
βρίσκεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο μὲ 
τὴν καθαίρεση τοῦ προέδρου τοῦ 
νομοτελεστικοῦ σώματος Πετρόμπε-
η Μαυρομιχάλη καὶ τὴν ἀντικατά-
στασή του ἀπὸ τὸν Κουντουριώτη 
καὶ τὴ δημιουργία δύο ἀντίστοιχα 
κυβερνήσεων, μία μὲ ἕδρα τὴν Τρί-
πολη καὶ μία μὲ ἕδρα τὸ Κρανίδι. 
Τὸν Αὔγουστο ὁ Ἰμπραὴμ καταλαμ-
βάνει τὴ Μονεμβασιά, τὸ ∆εκέμβριο 
φθάνει στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ ἐνι-
σχύσει τοὺς πολιορκητὲς καὶ στὶς 
10-11 Ἀπριλίου καταλαμβάνει τὴν 
πολιορκημένη πόλη μὲ τὴν ἡρωικὴ 

ἔξοδο. Ὁ Ἰμπραὴμ ἐπιστρέφει στὴν 
Πελοπόννησο μὲ τὴν ἔπαρση τοῦ ἀ-
ήττητου στρατάρχη καὶ τὸν τίτλο 
τοῦ  πορθητῆ .  Ἀπὸ  ὅπου  περνᾶ  
σπέρνει τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν κατα-
στροφή. Στράφηκε πρὸς τὸ μοναδι-
κὸ ἐλεύθερο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, 
τὴ Μάνη, γιατί διέβλεπε ὅτι ἡ ἐλεύ-
θερη Μάνη ἦταν μεγάλο καὶ ἐπικίν-
δυνο ἐμπόδιο στὸ νὰ ἀποκτήσει τὸν 
ἔλεγχο τῆς Πελοποννήσου. Τὸ πρωὶ 
τῆς 22-6-1826 ἀρχίζει ἡ διπλὴ ἐπίθε-
ση τοῦ Ἰμπραὴμ στὴ Μάνη μὲ 8.000 
πεζοὺς καὶ 2.000 ἱππεῖς ἔναντι 2.400 
Μανιατῶν. Στὴ Βέργα ὁ στρατὸς 
τοῦ Ἰμπραὴμ ἀποδεκατίζεται ἀπὸ 

τοὺς  ἡρωι -
κοὺς Μανιά-
τες .  Ἡ ἴδια  
πανωλεθρία 
καὶ στὸ δεύ-
ρο μέτωπο 

ποὺ  ἄνοιξε  
στὴν  «καρ-
διὰ» τῆς Μά-
νης, στὸ ∆ι-
ρό, ὅπου οἱ 

γυναῖκες μὲ τὰ δρεπάνια τοῦ θερι-
σμοῦ, μὲ πέτρες, μὲ ξύλα, μὲ τὰ δόν-
τια καὶ τὰ νύχια ἀκόμα, ξέσχισαν 
καὶ θέρισαν στὴν κυριολεξία τὶς δυ-
νάμεις τοῦ Ἰμπραήμ. Οἱ τρομερὲς 
σκηνὲς ἄφθαστου ἡρωισμοῦ ποὺ 
λαμβάνουν χώρα στὸ ∆ιρὸ καὶ σὲ ὅ-
λη τὴ γύρω περιοχὴ εἶναι ἀπίστευ-
του ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μεγαλεί-
ου. Ὁ ἀκαδημαϊκὸς ∆. Κόκκινος ἀ-
ναφερόμενος στὴ Μάχη τοῦ ∆ιροῦ 
καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἡρωίδες τῆς Μά-
νης τοὺς ἀφιερώνει τὰ ἀκόλουθα 
λυρικὰ λόγια: «∆ιὰ μίαν ἀκόμη φο-
ρᾶν, ἡ δραματικὴ καὶ ἡρωικὴ πραγ-
ματικότης ὑπερέβη τὰς συλλήψεις 
τῶν θρύλων κατὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγώνα  

 

ΤΟ  ΜΠΑΤΑΡ Ι Σ ΕΝΟ  ΚΑΡΑΒ Ι   Μ
(Γέρ. Γρηγορίου υ Ἁγ. Ὅρους) 

ἤ

υ

 Ἀρχιπελαγίτου – Ἡγουμένου Ι. Μ. ∆οχειαρίο
 

∆ὲν εἶναι οὔτε τὸ Μοσχάνθη, οὔτε ἀξιοθαύμαστη. Μποροῦσες μὲ τὴν 
τὸ Ἄνδρος, οὔτε τὸ ∆εσποινάκι, οὔ-
τε τὸ Κυκλάδες, οὔτε τὸ Κατερίνη, 
οὔτε τὸ Παντελῆς. Εἶναι ἡ ἔνδοξη 
καὶ περιώνυμη Ἑλλάδα! Εἶναι ὁ ὀ-
φθαλμὸς τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ βρά-
χος στὴν ἀκροθαλασσιά, ποὺ τὸν 
χτυπᾶν αἰῶνες τὰ κύματα, καὶ ὅμως 
δὲν μετακινήθηκε καὶ κόλλησαν ἀ-
πάνω του ὅλα τὰ στρείδια καὶ μύ-
δια τοῦ πελάγους καὶ διασώθηκαν· 
δὲν τὰ κατέφαγαν τὰ μαλάκια. Εἶ-
ναι τὸ ψηλὸ βουνό, ποὺ ἔδειξε στὸν 
κόσμο πῶς νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ 
ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ ἑστία, 
εἶναι τὸ τζάκι, ποὺ συγκέντρωσε 
γύρω του ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀ-
πολαύση θαλπω-
ρή . Στὸ τραπέζι 
της πιαν λιαστὸ 
κρασὶ ὅλα τὰ ἔ-
θνη. Ἀπὸ χρόνια 
εἶναι ὁ σ λημένος 
οἶκος, ἀπὸ τὸν ὁ-
ποῖον ὅλοι οἱ ψευ-
τοπολιτισμένοι ἔ-
κλεψαν ἀκόρεστα 
ὅ,τι ὁ ὑψηλὸς νοῦς ἔφτιαξε τῶν Ἑλ-
λήνων. Γέμισαν τὰ μουσεῖα τους, τὰ 
σπίτια τους, μὲ τὰ καμώματα τῆς ὑ-
ψηλῆς σκέψης καὶ τῆς ἀριστοτεχνί-
ας τῶν Ἑλλήνων. Ὅπου καὶ νὰ πᾶς 
στὴν Εὐρώπη, θὰ σκοντάψης στὸν 
ἑλληνικὸ πολιτισμό, γιὰ νὰ ξυπνή-
σης. Μὲ τὴν ἴδια ἀριστοτεχνία καὶ 
ἐπιδεξιότητα συνέχισε τὰ χρόνια 
τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανισμοῦ ἡ Ρω-
μιοσύνη. Ὅταν ἀκόμα οἱ πολιτισμέ-
νοι Εὐρωπαῖοι ἔτρωγαν μὲ τὰ χέρια, 
οἱ πρόγονοί μας σκάλιζαν στὰ ξύλα 
τέμπλα καὶ ζωγράφιζαν ἅγιες εἰκό-
νες. Καὶ ἡ ἀργυροχοΐα τους ἦταν 
θαυμαστὴ καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τους 

πέτρα ποὺ τοποθετοῦσαν στὸν τοῖ-
χο νὰ κουβεντιάσης καὶ μὲ τοῦ ἀρ-
γαλειοῦ τὴν τέχνη νὰ ζήσης καὶ νὰ 
ἀναπνεύσης εὐωδιά. Ποιός ἀληθινὸς 
Ἕλληνας θὰ βρεθῆ νὰ καταγράψη 
τὶ ἡ Εὐρώπη ἔκλεψε ἀπὸ τοῦ Ἕλλη-
να τὸν νοῦ καὶ τὸ χέρι; Εἶναι μιὰ ἔ-
ρευνα ποὺ ἀνεπίτρεπτα λείπει ἀπὸ 
τοὺς γραμματισμένους Ἕλληνες. Αὐ-
τὸ τὸ καράβι οἱ πατέρες μας ἔθεσαν 
μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κό-
σμου. Πολεμήθηκε καὶ σήμερα μπα-
τάρισε. Ἔπεσε τὸ πάθος τῶν δαιμό-
νων, ἡ ζήλεια καὶ ὁ φθόνος, πάνω σ᾽ 
αὐτὸ τὸ πανώριο καράβι καὶ σήμε-
ρα ἀκοῦμε τὸν καπετάνιο νὰ φωνά-

ζη ἀπὸ τὴν γέφυ-
ρα :  «Τὸ  καράβι  
παίρνει τὴν τελευ-
ταία κλίση του . 
Ὅσοι εἶστε στὴν 
γέφυρα τοῦ καρα-
βιοῦ  καὶ  ξέρετε  
κολύμπι, κάνετε 
ἕνα μακροβούτι, 
νὰ μὴ σᾶς πάρη ἡ 

δίνη κάτω». Τὸ ναυάγιο ἔγινε μόνον 
ἀπὸ τὴν θαλασσοταραχὴ τῶν ξένων 
ἢ καὶ τὴν δικιά μας; Ἐπιτρέψατέ μου 
νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἐμεῖς ναυαγήσα-
με τὸ καράβι, γιατὶ τοποθετήσαμε 
καπεταναίους ἀθέους καὶ ἀντιχρί-
στους. Οἱ πρόγονοί μας μὲ τὸν σταυ-
ρὸ στὸ χέρι ἐπέζησαν καὶ ἐπιζοῦμε 
καὶ ἐμεῖς. Ὅταν οἱ νέοι μας καῖνε 
τὴν σημαία ἀτιμωρητί, μὲ ποιά ση-
μαία θὰ ταξιδέψη αὐτὸ τὸ καράβι 
ποὺ λέγεται Ἑλλάδα; Ὅταν βρίσκε-
ται στὰ πελάγη, ποιός θὰ τὸ ἀνα-
γνωρίζη ἑλληνικὸ καράβι; Ἐσμικρύ-
νθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. Πετάξ-
τε τὶς ἁλυσίδες καὶ φωνάξτε: «Ἐμεῖς 

βι

Παπαφλέσ

 

τε
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θέλουμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!». Ἕλ-
ληνες, σηκῶστε ἱερὸ πόλεμο καὶ δι-
ῶξτε ὅποιον κάνει ἔργο διαβόλου σ᾽ 
αὐτὴν τὴν ματωμένη χώρα. ∆ὲν ση-
κώνει ἄλλο. Ἐξεγέρθητε καὶ μὴ ὑ-
πνῆτε, γιατὶ ἐγγὺς τὸ τέλος, ὄχι τοῦ 
κόσμου, ἀλλὰ τῆς Ἑλλαδίτσας. 
 

Ο  ΟΣΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ  

 

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἀναχωρητὴς 
– ὁ ἀποκαλούμενος Ἰορδανίτης – ἦ-
ταν θη-
κε στ κατὰ 

 

ὶ τοῦ προξε-
ς. Ὁ Ὅσιος, 

ποὺ τοῦ ἔκα-
 τί τοῦ συνέ-

Κάποιοι Ἄρ
νοῦσαν μὲ τὶ
δαν μόνο το
λιοντάρι, ὅτα

ὸ

υἱὸς εὐπόρων γονέων. Γεννή
ὴν Λυκία τῆς Μ. Ἀσίας 

τὰ τέλη τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα. Ἀπὸ νω-
ρὶς ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ 
πῆγε στὴν ἔρημο τοῦ 
Ἰορδάνη, ὅπου ἔχτισε 
μεγάλη  Λαύρα  καὶ  
κοινόβιο, γιατί πολλοὶ 
μοναχοὶ καὶ ἀναχωρη-
τὲς τοῦ ἐμπιστεύτηκαν 
τὴν ζωή τους. Μία ἡ-
μέρα ὁ Ὅσιος Γεράσι-
μος συνάντησε στὶς ὄ-
χθες τοῦ ποταμοῦ Ἰορ-
δάνη  ἕνα  λιοντάρι .  
Μόλις τὸν ἀντιλήφθη-
κε τὸ θηρίο ἄρχισε νὰ 
φωνάζει δυνατὰ καὶ 
νὰ ὠρύεται, γιατί ἕνα
μεγάλο καὶ αἰχμηρὸ 
κομμάτι καλάμου εἶχε 
μπεῖ στὸ πόδι του κα
νοῦσε ἀφόρητους πόνου
ἀπὸ τοὺς μορφασμοὺς 
νε τὸ θηρίο, κατάλαβε
βαινε καὶ τὸ συμπόνεσε. Μὲ πολλὴ 
προσοχὴ τοῦ σήκωσε τὸ πόδι, ποὺ 
εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ πρήζεται, καὶ 
τοῦ ἔβγαλε τὸ καλάμι. Τὸ λιοντάρι 
τότε ἠρέμησε καὶ ἡμέρευσε καὶ πα-
ρὰ τὸν πόνο, ποὺ δὲν εἶχε σταματή-
σει τελείως, ἀκολούθησε τὸν Ὅσιο 
Γεράσιμο σὰν πρόβατο, ὄχι γιατί 
ἄλλαξε ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ 

ζώου, ἀλλὰ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη ποὺ 
τὸ εἶχε γιατρέψει ὁ Ὅσιος. Τὸ θαυ-
μαστὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶχε μία πιὸ 
θαυμαστὴ συνέχεια. Ἡ Μονὴ τοῦ 
Ὁσίου Γερασίμου ἦταν κοντὰ στὸν 
Ἰορδάνη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔπαιρναν νε-
ρὸ οἱ μοναχοὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. 
Γιὰ τὴν μεταφορά του χρησιμοποι-
οῦσαν ἕνα γαϊδουράκι. Σκέφθηκαν 
λοιπόν, πὼς ἀφοῦ τὸ λιοντάρι ἀκο-
λουθοῦσε ἤρεμα τὸν Ὅσιο, θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ τοῦ ἀναθέσουν νὰ φυλά-
ει τὸ γαϊδουράκι ποὺ τοὺς ἔφενε νε-
ρὸ μέσα στὴν ἔρημο. Ἔτσι, ἐπὶ πολὺ 
καιρὸ τὸ λιοντάρι πηγαινοερχόταν 
στὸ ποτάμι ἀκολουθώντας τὸ γαϊ-

δουράκι καὶ προστα-
τεύοντάς το σὰν κα-
λὸς ὑποτακτικός. Ἄλ-
λοτε καθόταν κοντά 
του, καὶ ἄλλοτε, ὅταν 
τὸ γαϊδουράκι ἔβοσκε, 
ἐπέβλεπε τοὺς δρόμους 
γύρω, ὅπως ὁ μικρὸς 
βοσκὸς  φυλάε ι  τὰ  
πρόβατά  του .  Αὐτὴ  
τὴν ὑπηρεσία τὴν ἔκα-
νε τὸ λιοντάρι γιὰ ἀρ-
κετὸ καιρό. Κάποια ἡ-
μέρα ὅμως αὐτὸ ἀπο-
κοιμήθηκε καὶ τὸ γαϊ-
δουράκι, καθὼς ἔβο-
σκε, ἀπομακρύνθηκε. 
αβες ἔμποροι, ποὺ περ-
ς καμῆλες τους, τὸ εἶ-
υ καὶ τὸ ἔκλεψαν. Τὸ 
ν ξύπνησε, ἀναζήτησε 

τὸ γαϊδουράκι, ἀλλὰ δὲν τὸ βρῆκε. 
Γύρισε σκυθρωπ  καὶ στεναχωρημέ-
νο στὴν Λαύρα μὲ κατεβασμένο τὸ 
κεφάλι ἕως τὴ γῆ. Βλέποντάς το σ’-
αὐτὴ τὴν κατάσταση ὁ Ὅσιος ὑπο-
πτεύτηκε ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε κατασπα-
ράξει τὸ γαϊδουράκι. Τότε, μὲ ὕφος 
χαμογελαστό, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὴ 
σοβαρότητα, λέει στὸ λιοντάρι: -Τί  

γιὰ παρακολούθηση. ΚΑΛΟ ΠΑ-
ΣΧΑ!» Κλαίγαμε ὅλοι ἀπὸ χαρά. Ἀ-
κόμη καὶ τὸ «γρομπαλάκι» ποὺ εἶχε 
βγεῖ στὸ λαιμό του ἐξαφανίστηκε! 
Ἦταν στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ λαιμοῦ, 
ὅπως τὸ δεξὶ παπούτσι ποὺ ἔλειπε. 
Ἔτσι γνωρίσαμε τοὺς Ἁγίους καὶ 
Προστάτες μας. Ψάξαμε καὶ βρήκα-
με καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή σας στὸ Ἄνω 
Σούλι τοῦ Μαραθῶνος, κάνοντας 
τακτικὲς ἐπισκέψεις. Εὐχαριστῶ πο-
λὺ τὸν ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΙΟ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟ  καὶ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑ  ΕΙΡΗ-
ΝΟΥΛΑ! Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ 
τὸν χρόνο σας. 

Κ.Β. 
 

Γ Ι Ω Ρ ΓΟΣ  ΣΕΦΕ ΡΗΣ  
 

Κάποτε πλησίασε τὸν τροπαιοῦχο 
νομπελίστα μας ποιητὴ Γεώργιο Σε-
φέρη ἕνας ξένος διαπρεπὴς συνομι-
λητὴς «πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων»: 
«Μὰ πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι εἶστε 
πραγματικὰ ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα 
καὶ τοῦ Θεμιστοκλῆ;». Ἀπαντᾶ ὁ 
Σεφέρης «Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι 
μονάχα τῆς μάνας μας, ποὺ μᾶς μί-
λησε Ἑλληνικά, ποὺ προσευχήθηκε 
ἑλληνικά, ποὺ μᾶς νανούρισε μὲ πα-
ραμύθια γιὰ τὸν Ὀδυσσέα, τὸν Ἡ-
ρακλῆ, τὸν Λεωνίδα καὶ τὸν Παπα-
φλέσσα, καὶ ἔνιωσε τὴν ψυχή της νὰ 
βουρκώνει τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ 
μπροστὰ στὸ ξόδι (=ἐξόδιο ἀκολου-
θία) τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου». 
 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 

 

Ὅπως διαβάζουμε στὸ διαδίκτυο, ὁ 
κ. Φιλὶπ Λεκλέρ, ὑπεύθυνος τῆς «Ὕ-
πατης Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ 
τοὺς πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα» ἀ-
νακοίνωσε ὅτι θὰ συνεχισθεῖ καὶ 
γιὰ τὸ ἔτος 2019 ἡ χρηματοδότηση 

τοῦ προγράμματος στέγασης «προ-
σφύγων» στὴν Ἑλλάδα. Σύμφωνα 
μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς «Ὕπατης Ἁρμο-
στείας» σήμερα στὴν Ἑλλάδα στε-
γάζονται δωρεὰν περίπου 23.000 
«πρόσφυγες» σὲ 20.000 περίπου δια-
μερίσματα. Στὸ χρυσοφόρο πρό-
γραμμα μετέχουν ἑπτὰ Μ.Κ.Ο. καὶ 
ἀρκετοὶ μεγάλοι δῆμοι, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ οἱ δῆμοι Ἀθηναίων καὶ 
Θεσσαλονίκης. 
 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΕ 800.000 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ 

 

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλον διαβάζουμε 
στὴν ἐφημερίδα Ἑστία τῆς 7.3.2018 
τὰ ἑξῆς: «Σαρωτικὲς πρόκειται νὰ 
εἶναι οἱ ἀλλαγὲς στὴν ἀπόκτηση τῆς 
Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, ποὺ δρομο-
λογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μὲ 
προφανεῖς ἐκλογικοὺς στόχους. Στὸ 
νομοσχέδιο ποὺ θὰ καταθέσει ἐντὸς 
τῶν ἡμερῶν ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς 
Πάνος Σκουρλέτης, θὰ παρέχεται ἡ 
δυνατότητα στοὺς περίπου 800.000 
ἀλλοδαπούς, ποὺ διαμένουν νομί-
μως στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἀποκτοῦν τὴν 
ἑλληνικὴ ἰθαγένεια σὲ τρία χρόνια 
ἀπὸ ἔξι ποὺ ἰσχύει σήμερα». Σχόλιο: 
«Σκοτώνουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐ-
ξυπηρετήσουν τὰ κομματικά τους 
συμφέροντα, τὶς μαρξιστικές τους 
διεθνιστικὲς καὶ ἐθνομηδενιστικὲς ἰ-
δεοληψίες καὶ κυρίως, γιὰ τὸν ὄρο 
«ἰθαγένεια» εἶναι καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ 
πονηροῦ ἀφοῦ ἡ ἰθαγένεια εἶναι βι-
ολογικὸ χαρακτηριστικὸ καὶ δὲν ἀ-
ποκτᾶται μὲ νομικὴ πράξη. Αὐτὸ 
ποὺ ἀποκτᾶται εἶναι ἡ ὑπηκοότητα 
καὶ ὄχι ἡ ἰθαγένεια.»  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
 

«Ὅταν μοῦ πειράξουν τὴν πατρίδα 
καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ 
ἐνεργήσω, καὶ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ 
κάνουν.» 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

Σεβαστοὶ πατέ
καὶ μὲ αὐτὸ τὸ 

 Ἁγία Μα-

; Οἱ γυναῖκες 

να τοῦ Ἁγ

ρες. σα, μόνοι εἶστε ἐδῶ
Ὀνομάζομαι Κ.Β. 
γράμμα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γνωστο-
ποιήσω τὸ ΘΑΥΜΑ ποὺ ἔκαναν οἱ 
ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ΄ 
ΕΙΡΗΝΗ στὴν οἰκογένειά μου. Θεω-
ρῶ ὑποχρέωσή μου. Ἀξίζει νὰ σημει-
ωθεῖ ὅτι δὲν γνώριζα τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ. Στὶς 7 Μαρτίου 2016 ὁ πατέ-
ρας μου 73 χρονῶν διαγνώστηκε μὲ 
καρκίνο λεμφαδένων. Στὴ δεξιὰ 
πλευρά, στὴ βάση τοῦ λαιμοῦ του 
εἶχε ἕνα σκληρὸ «ὀγκάκι» τὸ ὁποῖο 
μεγάλωνε πρὸς τὰ ἔξω. Πῆγε στὸ 
νοσοκομεῖο «Ἅγιος Σάββας» κι’ ἄρ-
χισαν οἱ ἐξετάσεις. Πα-
ρακαλοῦσα τὸν καλὸ 
Θεὸ  καὶ  τὸν  Ἅγιο  Ἐ-
φραὶμ  νὰ  τὸν  βοηθή-
σουν. Ἐπίσης καὶ τὴν Ἁ-
γία Μαρίνα. Βγῆκε τὸ ἀ-
ποτέλεσμα τῆς πρώτης 
βιοψίας  θετικὸ  καὶ  ὁ  
γιατρὸς  εἶπε  πρὶν  τὸ  
Πάσχα θὰ ἀρχίσει χημει-
οθεραπεία. Τὸ ΣΟΚ με-
γάλο! Θὰ ἔκανε καὶ ἄλ-
λες ἐξετάσεις καὶ μία βι-
οψία ἀκόμη. Ὡστόσο μὲ 
κλάματα, ἀλλὰ καὶ μὲ 
πίστη παρακαλοῦσα τὴν
ρίνα καὶ τὸν Ἅγιο Ἐφραὶμ γιὰ κα-
λύτερα ἀποτελέσματα. Μία ἑβδομά-
δα πρὶν βγοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῆς 
δεύτερης βιοψίας εἶδα ἕνα ὄνειρο: 
Βρέθηκα σὲ ἕνα κτῆμα μὲ ἕνα σπίτι 
μέσα, ποὺ ἔμοιαζε στὸ δικό μας σπί-
τι. Περπατοῦσα, ἦταν πρωὶ καὶ ἔ-
λαμπε ὁ ἥλιος. Βλέπω ἀπὸ μακρυὰ 
δύο καλόγερους –ἀλλὰ ντυμένους 
σὰν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν Ἅγιο 
Νικόλαο– καὶ ἔχτιζαν ἕνα μικρὸ ἐκ-
κλησάκι. Τοὺς καλημέρισα καὶ ἀκο-
λούθησε ἕνα μικρὸς διάλογος: Ρώτη-

ποῦ εἶναι; Μοῦ ἀπάντησαν: Εἶναι 
μέσα στὸ σπίτι. Μπῆκα στὴν βεράν-
τα καὶ χτύπησα τὸ κουδούνι. Ἄνοι-
ξε ἕνα μικρὸ κορίτσι, χτενισμένο μὲ 
δύο κοτσίδια ὄμορφο καὶ καθαρό, 
ποὺ ὅμως στεκόταν στὸ ἕνα πόδι τὸ 
ἀριστερό, τὸ δεξὶ τὸ κρατοῦσε λυγι-
σμένο, τῆς ἔλειπε καὶ τὸ παπούτσι 
της. Ρώτησα πῶς τὴ λένε καὶ ἐκείνη 
εἶπε: Θὰ μὲ πᾶς κι’ ἐμένα ἐκεῖ; (δεί-
χνοντας τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτιζό-
ταν). Ἀπάντησα : Νὰ σὲ πάω, νὰ 
βροῦμε τὸ παπούτσι ὅμως πρῶτα 
πού σοῦ λείπει. Κάπου ἐδῶ θὰ εἶναι. 

Τί θὰ κάνεις ὅμως ἐσὺ ἐ-
κεῖ; Ξανὰ εἶπε: Θὰ μὲ πᾶς 
κι ’  ἐμένα  ἐκεῖ ;  Θὰ  τὸ  
βροῦμε καὶ τὸ παπούτσι. 
Ἐπανέλαβε τρεῖς φορὲς 
τὴν ἐρώτηση, ἂν θὰ τὴν 
πάω ἐκεῖ, θὰ βροῦμε καὶ 
τὸ παπούτσι. Τῆς εἶπα: 
Θὰ σὲ πάω! Μετὰ ξύπνη-
σα καὶ προσπαθοῦσα νὰ 
καταλάβω τὸ νόημα τοῦ 
ὀνείρου καὶ ποιοὶ ἦταν 
ὅλοι ἐκεῖνοι. Ρώτησα τὸν 
ἱερέα τῆς ἐνορίας μου 
καὶ μοῦ ἔδειξε τὴν εἰκό-
ίου Ραφαὴλ καὶ τῶν σὺν 

Αὐτῷ. ΝΑΙ! Ἦταν ὅλοι ὅσοι εἶδα 
στὸ ὄνειρό μου. Ἦρθαν μόνοι τους 
χωρὶς νὰ τοὺς γνωρίζω, χωρὶς νὰ 
τοὺς ἐπικαλεστῶ!!! Ἔφτασε ἡ μέρα 
τῶν ἀπαντήσεων γιὰ νὰ ... ἀποφασί-
σει ὁ γιατρὸς τί χημεία θὰ δώσει τε-
λικά. Κάλεσε τοὺς γονεῖς μου στὸ 
νοσοκομεῖο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ για-
τροῦ: «∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑ-
ΝΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ! Σχεδὸν 
δὲν ὑπάρχει ὁ καρκίνος. Τί νὰ πῶ; 
Ἄλλα ἔδειξε ἡ δεύτερη βιοψία. Νὰ 
ἔρχεσαι κάθε ἔξι – ὀκτὼ μῆνες ἔτσι 

συμβαίνει καὶ ἦρθες μόνο σου; Φαί-
νεται ὅτι κυριάρχησε ἡ φύση πάνω 
στὴ θέλησή σου νὰ ἡμερέψεις καὶ νὰ 
ὑπηρετεῖς τὴν Μονή μας. Φαίνεται 
ὅτι θυμήθηκες τὴν ἀγριότητά σου, 
τὴν ἀλαζονεία σου καὶ τὴν ὑπεροχή 
σου ἀπέναντι στὰ ἄλλα ζῶα. Γι’ αὐ-
τό, ἂν θέλεις νὰ μείνεις μαζί μας, θὰ 
ταπεινωθεῖς! Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ εἶσαι 
λιοντάρι, ἀλλὰ ὄνος ἀχθοφόρος καὶ 
θὰ μᾶς φέρνεις τώρα ἐσὺ τὸ νερό. 
Ἔτσι τὸ λιοντάρι ἔγινε καὶ νερο-
κουβαλητὴς καὶ ἐκτελοῦσε τὴ δια-
κονία αὐτή ἀκούραστα καὶ μὲ εὐχα-
ρίστηση. Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὸ και-
ρὸ οἱ Ἄραβες ἔμποροι, ποὺ εἶχαν 
κλέψει τὸ γαϊδουράκι, ξαναπέρα-
σαν ἀπὸ τὴν περιοχή. Τὸ λιοντάρι, 
μόλις εἶδε τὸ γαϊδουράκι ἀνάμεσα 
στὶς καμῆλες, τὸ ἀναγνώρισε καὶ 
χάρηκε. Μὲ ἕνα τρομερὸ βρυχηθμὸ 
ὤρμησε ἐναντίον τοῦ καραβανιοῦ 
καὶ οἱ Ἄραβες ἔντρομοι τράπηκαν 
σὲ φυγή. Ἅρπαξε μετὰ τὸ σχοινὶ μὲ 
τὸ ὁποῖο ἦταν δεμένο τὸ γαϊδουρά-
κι καὶ τὸ ὠδήγησε πίσω στὴν Μονή, 
χοροπηδώντας ἀπὸ τὴν χαρά του 
καὶ καμαρωτὸ σὰν στρατιώτης ποὺ 
γυρίζει νικητὴς ἀπὸ μία μάχη. Ὁ Ὅ-
σιος Γεράσιμος καὶ οἱ πατέρες χάρη-
καν πολύ. Πέρασαν τρία χρόνια καὶ 
ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ἐκοιμήθη. Τὸ λι-
οντάρι, ποὺ δὲν τὸν ἔβλεπε πλέον, 
ἄρχισε νὰ ἀνησυχεῖ, νὰ τριγυρίζει 
νευρικὰ καὶ νὰ βρυχᾶται. Τότε ὁ 
Ἀββὰς Σαββάτιος ἀποφάσισε νὰ ὁ-
δηγήσει τὸ λιοντάρι στὸν τάφο τοῦ 
Ὁσίου. Ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ ὁ Ἀββὰς 
ἔκανε μετάνοια καὶ εἶπε: -Ὁ Γέρο-
ντάς μας ἐκοιμήθη καὶ μᾶς ἄφησε ὅ-
λους ὀρφανούς. Νὰ ἐδῶ τὸν θάψα-
με. Τότε τὸ λιοντάρι ἔγειρε τὸ κεφά-
λι πρὸς τὴν γῆ σὰν νὰ ἔκανε καὶ αὐ-
τὸ μετάνοια καὶ ἔμεινε ἔτσι γερμένο 
στὸν τάφο ἕως ὅτου ἀπέθανε.  

(Μέγας Συναξαριστὴς) 

 

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 

 

«Ἄχνα δὲν βγάζει ὅλες αὐτὲς τὶς ἡ-
μέρες ποὺ ἐξελίσσεται ἡ σφαγὴ στὴν 
Γάζα ὁ   λαλίστατος φίλος μου

ωργιάδης. Τὴν περασμένη
Ἄδω-

ις Γε  Κυ-
ρ ὸ 
Νεκροταφ  συμμετεῖ-

 
-

νια ῆς 

ν
ιακή, ὁ Ἄδωνις πῆγε στὸ Ἑβραϊκ

εῖο Νικαίας καὶ
χε (φορώντας τὸ καπελλάκι μὲ τὸ 
«Why»=Γιατί;) στὴν ἐκδήλωση δια-
μαρτυρίας τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἑβραίων 
γιὰ τὸ σπάσιμο μερικῶν ἑβραϊκῶν 
τάφων. Ὡς γνωστόν, καταστροφὲς 
τάφων δὲν γίνονται μόνο στὸ Ἑ-
βραϊκὸ Νεκροταφεῖο Νικαίας, ἀλλὰ 
σὲ ὅλα τὰ χριστιανικὰ Νεκροταφεῖ-
α τῆς Ἑλλάδος. Ἂν κάποιοι Ἕλλη-
νες διοργανώσουν ἐκδήλωση δια-
μαρτυρίας γι’αὐτὲς τὶς καταστροφὲς 
ἢ γιὰ τὰ συνεχῆ κρούσματα λεηλα-
σιῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν θὰ 
βρεῖ χρόνο;» (Θ. Χατζηγῶγος, Ἐ-
φημερ. Στόχος, σελὶς 12, 17/5/2018) 
 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

Ἡ Ἀμερικανίδα ἀκτιβίστρια Anna 
Jarvis (1864-1948) ἦταν αὐτὴ ποὺ 
καθιέρωσε τὸ 1908 τὴν ἑορτὴ τῆς 
Μητέρας, γιὰ νὰ τιμήσει τὴν δική
της μητέρα ποὺ εἶχε πεθάνει 3 χρό

 νωρίτερα. Σύντομα, ἡ ἑορτὴ τ
μητέρας ἀπέκτησε τεράστια δημοτι-
κότητα στὶς ΗΠΑ, ἐπειδὴ τὴν υἱοθέ-
τησαν οἱ πάσης φύσεως ἔμποροι 
ποὺ ἔβλεπαν τὶς πωλήσεις τους νὰ 
ἀπογειώνονται. Ὅταν τὸ ἀντελή-
φθη ἡ Jarvis στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετί-
ας τοῦ 1920 θέλησε νὰ καταργήσει 
τὴν ἑορτὴ τῆς Μητέρας, ποὺ ἡ ἴδια 
εἶχε καθιερώσει! ... Ξόδεψε ὅλη τὴν 
τεράστια περιουσία της γιὰ νὰ τὸ 
πετύχει, ἀλλὰ δὲν κατάφερε τίποτα. 
Πέθανε πάμπτωχη στὰ 84 χρόνια 
της, ἐνῶ ἡ ἑορτὴ τῆς Μητέρας γινό-
ταν κάθε χρόνο ὅλο καὶ πιὸ ἐμπορι-
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κή. ΚΑΙ Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ τῆς ἱστορίας; 
Η Anna Jarvis ποὺ καθιέρωσε τὴν ἑ-
ορτὴ τῆς Μητέρας, δὲν ἔγινε ποτὲ 
μητέρα ἡ ἴδια, ἐνῶ ἡ δική της μητέ-
ρα εἶχε κάνει 11 παιδιά. Γιὰ ἐμᾶς 
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἡ ἡ-
μέρα τῆς Μητέρας ἑορτάζεται στὶς 2 
Φεβρουαρίου, τὴν ἡμέρα τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου καὶ ὄχι στὴν ἐμ-
πορικὴ ξενόφερτη «γιορτὴ» τῆς ἀμε-
ρικανίδας Anna Jarvis. 
 

Ο ΟΥΓΓΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

Ὁ Οὖγγρος πρωθυπουργὸς ποὺ πῆ-
ρε σημαντικὴ νίκη τὸν Ἀπρίλιο ἐπε-
σήμανε: «Χτίζουμε μία χριστιανικὴ 
δημοκρατία, τοῦ παλαιοῦ τύπου
χριστιανικὴ δημοκρατία

 
 ποὺ ἔχει 

τὶς ρίζες της στὶς εὐρωπαϊκὲς παρα-
δόσεις, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέ-
πεια εἶναι πρωτεύουσας σημασίας 
καὶ ὑπάρχει διαχωρισμὸς τῶν ἐξου-
σιῶν», πρόσθεσε. «Θὰ ὑπερασπι-
στοῦμε τὴ χριστιανική μας κουλτού-
ρα καὶ δὲν θὰ παραδώσουμε τὴ χώ-
ρα μας στοὺς ξένους», ὑπογράμμισε. 
 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

... Ἕναν μεγάλο ἀγωνιστή. Γιὰ χάρη 
ποιῶν; Τῶν πολιτικάντηδων. Τελι-
κά, τὴ νύχτα 4 πρὸς 5 Ἰουνίου τοῦ 

1825, ἀφοῦ πρῶτα τὸν βασάνισαν, 
τὸν δολοφόνησαν συνθλίβοντάς του 
τὰ  γεννητικὰ  ὄργανα .  Ὕστερα 
γκρέμισαν τὸ σῶμα του ἀπὸ τὸν 
Γουλὰ (=πύργος, ὕψους 26 μέτρων, 
ποὺ εἶχαν χτίσει οἱ Φράγκοι στὴν ἀ-
κρόπολη καὶ κατόπτευε ὅλη τὴν Ἀ-
θήνα μέχρι τὴν θάλασσα, ὅπου ἐκεῖ 
εἶχαν φυλακίσει τὸν Ὄδ. Ἀνδροῦ-
τσο) κάτω στὸ λιθόστρωτο τοῦ να-
οῦ τῆς Ἀπτέρου Νίκης καὶ διέδω-
σαν οἱ πολιτικάντηδες ὅτι τάχα ὁ 
φυλακισμένος εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ 
δραπετεύσει, ἀλλὰ τὸ σχοινὶ ποὺ 
χρησιμοποίησε κόπηκε καὶ ἔτσι 
σκοτώθηκε. 
 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ – Ἡ Ἱερὰ Μονή μας 
τιμᾶ τὴν Μνήμη τῆς εὐρέσεως τῶν 
Τιμ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΟΡΤΗ  
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Ἐπὶ τῇ μνήμη τῆς 1ης ἐν ἐνυπνίῳ 
ἐμφανίσεως τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ποὺ ὁδήγησε 
στὴ δημιουργία τῆς Ι. Μονῆς τῶν 
Ἁγίων εἰς Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος.
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟN  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 91)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                               Ἀπρίλ ιος -Μάιος  2018  
  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ  
 

Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος γεννήθη-
κε στὴν Ἰθάκη τὸ 1788 (ἢ τὸ 1790). 
Στὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα εἶχε κατα-
φύγει ἡ μητέρα του γιὰ νὰ γλιτώσει 
ἀπὸ τὴν καταδίωξη τῶν Τούρκων, 
ἐπειδὴ ὁ πατέρας του εἶχε ἀκολου-
θήσει τὸν θαλασσομάχο Λάμπρο 
Κατσώνη στὶς ἀνὰ τὸ Αἰγαῖο περι-
πέτειές του. Ἐκεῖ 
βαφτ ί σ τ ηκ ε  τ ὸ
1792 καὶ πρὸς τιμὴ 
τοῦ ὁμηρικοῦ ἥρω-
α τοῦ δόθηκε τὸ ὄ-
νομα Ὀδυσσέας. Ἡ 
σωματική του δύ-
ναμη ἦταν παροι-
μιώδης  καὶ  διη -
γοῦνται ἀναρίθμη-
τα κατορθώματά 
του: «ἐπήδα ὡς ἔ-
λαφος, ἔτρεχεν ὡς 
ἵππος καὶ ἴππευεν 
ὡς Κένταυρος». Τὸ 
1818 μυήθηκε στὴ 
Φιλικὴ Ἑταιρεία 
καὶ τὸ 1819 διορί-
στηκε δερβέναγας . Ὁ Ὀδυσσέας 
Ἀνδροῦτσος πῆρε μέρος σὲ πάρα 
πολλὲς μάχες. ∆ιαβλέποντας παντοῦ 
μηχανορραφίες τῶν πολιτικῶν ὁ 
Ἀνδροῦτσος ἀποσύρεται ἀπογοη-
τευμένος στὴν σπηλιά του, στὴν 
Μαύρη Τρύπα ποὺ βρισκόταν στὰ 
βόρεια τοῦ Παρνασσοῦ, κοντὰ στὸ 

χωριὸ Βελίτσα. Οἱ κυβερνητικὲς δυ-
νάμεις ἀκολούθησαν τὸν Ἀνδροῦ-
τσο κατὰ πόδι καὶ τὸν ἀνάγκασαν 
νὰ ὑποχωρήσει στὴ Χαιρώνεια καὶ 
κατόπιν στὴν πατρίδα του Λιβανά-
τες. Στὸ μοναστήρι τῆς Βελιβούς, με-
ταξὺ 27 Μαρτίου – 7 Ἀπριλίου ἡ θέ-
ση τοῦ Ἀνδρούτσου ἔγινε δύσκολη 

καὶ τελικὰ παρα-
δόθηκε στὸν Γκού-
ρα ποὺ τὸν ἔστειλε 
μὲ συνοδεία στὴν 
Ἀθήνα παρότι οἱ 
πολιτ ικάντηδες  
τοῦ εἶχαν ὑποσχε-
θεῖ ὅτι θὰ τὸν ἀφή-
σουν ἐλεύθερο. Ὁ 
Ἀνδροῦτσος φυλα-
κίστηκε στὴν Ἀθή-
να πάνω στὴν Ἀ-
κρόπολη .  Μάλι-
στα, ὅταν τὸν περ-
νοῦσαν ἀπὸ τοὺς 
δρόμους τῆς πόλης, 
οἱ αἰώνιοι πολιτι-
κάντηδες φρόντι-

σαν καὶ γιὰ τὴ δημόσια διαπόμπευ-
σή του. Ἡ ὡς γνωστὸν εὐκολόπιστη 
μάζα (αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι πειθή-
νια ὄργανα τῶν πολιτικάντηδων) 
τὸν σκαμπίλιζαν καὶ τὸν ἔφτυναν 
καθὼς τὸν περνοῦσαν στὸ δρόμο. 
Ποιὸν σκαμπίλιζαν; Ποιὸν ἔφτυναν; 
...     (Συνέχεια στὴν 12η σελίδα) 

 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  τῶν  Ἁγίων  
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