
πούλου. Νικημένοι οἱ Σταυροφόροι 
ἐγκαταλείπουν τὴν Πόλη. Τὸ τίμιο 
σῶμα τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα 
ἐνταφιάστηκε στὸ Μοναστήρι τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ ποὺ εἶχε κτίσει ὁ 
ἴδιος καὶ τὸ ὀνόμασε Σώσανδρα. 
Ὕστερα, μὲ ἀποκάλυψη, ὁ ἴδιος ὁ 
Ἰωάννης ζήτησε νὰ μετακομισθεῖ τὸ 
λείψανό του στὴ Μαγνησία τῆς Μ. 
Ἀσίας. Ὅταν ὅμως ἄνοιξαν τὸν τά-
φο, μία γλυκεία εὐωδία ξεχύθηκε 
παντοῦ. Ὁ νεκρὸς φαινόταν νὰ κά-
θεται ἐπάνω σὲ βασιλικὸ θρόνο, δί-
χως καμμιὰ ἀλλοίωση, καμμιὰ δυ-
σωδία .  Ἑπτὰ χρόνια ἦταν μέσα 
στὸν τάφο κι’ ἔμοιαζε σὰν ζωντα-
νός. Τὸ χρῶμα τοῦ σώματός του ἦ-
ταν ὅπως κάθε φυσιολογικοῦ ζω-
ντανοῦ ἀνθρώπου, σημειώνει στὸν 
Συναξαριστή του ὁ Ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀπὸ τότε τὸ τίμιο 
λείψανό του ἔκανε πολλὰ θαύματα. 
Λίγα χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὸν κατέ-
ταξε στὸ ἁγιολόγιο καὶ τὸν γιορτά-
ζει στὶς 4 Νοεμβρίου, τὴ μέρα τῆς 
κοίμησής του. Στὴ Μαγνησία, ὅπου 

καὶ τὸ ἄφθαρτο λείψανό του, χτί-
στηκε ναὸς στὸ ὄνομά του καὶ ἕνας 
ναΐσκος στὸ Νυμφαῖο. Ἰδιαίτερα τι-
μᾶται καὶ σήμερα μὲ κάθε λαμπρό-
τητα ὡς τοπικὸς Ἅγιος στὴν πατρί-
δα τοῦ, στὸ ∆ιδυμότειχο. Μετὰ τὴ 
Μικρασιατικὴ καταστροφὴ (1922) 
κανεὶς δὲν γνωρίζει τί ἀπέγινε ἡ ἐκ-
κλησία στὴν Μαγνησία καὶ κατὰ 
συνέπεια καὶ τὸ ἄφθαρτο λείψανο 
τοῦ Ἁγίου Βασιλιᾶ. ∆ιάφοροι θρύ-
λοι τὸν θέλουν νὰ βρίσκεται κάπου 
μαρμαρωμένος, ὥσπου μιὰ μέρα θὰ 
ξαναζωντανέψει καὶ θὰ λευτερώση 
τὴν Πόλη ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. 
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου αὐτο-
κράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἰωάννου Γ΄ 
∆ούκα Βατάτζη. Στοὺς χαλεποὺς 
καιροὺς ποὺ ζοῦμε, καθὼς ἡ πατρί-
δα μας διέρχεται πνευματική, ἠθικὴ 
καὶ οἰκονομικὴ κρίση, ἂς ἐπικαλού-
μαστε τὶς θερμὲς πρεσβεῖες του. 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

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

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 

 

 

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

Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:  
 

Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                               Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6  

 (αρ. φυλλ. 79)

  

Ο  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ ΄  ∆ΟΥΚΑΣ  ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
 

13 Ἀπριλίου 1204, ἡ πρώτη ἅλωση 
τῆς Βασιλεύουσας. «Το κόσμημα 
τῶν πόλεων», ἡ Κωνσταντινούπολη, 
λατινοκρατεῖται. Γεύεται τὴν ἁρπα-
κτικὴ μανία, τὶς συλήσεις, τὶς σφα-
γές, τοὺς βανδαλισμοὺς τῶν Σταυ-
ροφόρων  τῆς  ∆΄  
Σ ταυ ρ οφορ ί α ς .  
Ποιὸς στ’ ἀλήθεια, 
θὰ καταστρώσει τὸ 
σχέδιο τοῦ λυτρω-
μοῦ της καὶ θὰ διώ-
ξει τοὺς Φράγκους 
κατακτητές; Σ’ ἕνα 
ἐλεύθερο ἑλληνικὸ 
κράτος, στὴν αὐτο-
κρατορία τῆς Νί-
καιας, ἔχει μεταφερ-
θεῖ προσωρινὰ ἡ ἕ-
δρα τῶν Βυζαντι-
νῶν αὐτοκρατόρων. 
Ἐκεῖ συνεχ εται ἡ 
Βυζαντινὴ ζωὴ καὶ 
περιφρουρεῖται ἡ 
Ὀρθοδοξία  καὶ  ὁ  
Βυζαντινὸς πολιτι-
σμός. Αὐτοκράτο-
ράς της ὁ εὐσεβὴς 
Θεόδωρος Α΄ Λασκάρης, ὁ ποιητὴς 
τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανό-
να στὴν Παναγία. Τὴν αὐλὴ του, 
στὸ Νυμφαῖο τῆς Βιθυνίας, ἐπισκέ-
πτεται μία ἐξέχουσα προσωπικότη-
τα, ὁ Ἰωάννης Βατάτζης. Γεννημέ-

νος τὸ 1193 μ.Χ. στὸ ἱστορικὸ Κά-
στρο τῆς Θράκης, στὸ ∆ιδυμότειχο, 
κατάγεται ἀπὸ στρατιωτικὴ οἰκογέ-
νεια, ποὺ τοῦ κληροδοτεῖ ἀμύθητη 
περιουσία. Τὸ γενναιόδωρο ἀρχο-
ντόπουλο, τὴ σκορπίζει στοὺς φτω-

χοὺς  καὶ  στὶς  ἐκ-
κλησίες. Τὰ σπάνια 
χαρίσματά , οἱ 
ἀρετὲς  του τρα -
βοῦν τὸ ἐνδιαφέρον 
τοῦ  βασιλιᾶ .  Τοῦ  
δίνει ὡς σύζυγο τὴν 
κόρη του Εἰρήνη. Ὁ 
ἱδρυτὴς τῆς αὐτο-
κρατορίας τῆς Νι-
καίας Θ. Λάσκαρης 
πεθαίνει στὰ 36 του 
χρόνια, δίχως νὰ ἀ-
φήσει διαδόχους .  
Τὰ  μά τ ι α  ὅ λων  
καρφώνονται πάνω 
στὸν γαμπρὸ του  
Ἰωάννη Γ΄ ∆ούκα 
Βατάτζη .  Ὁ  πα -
τριάρχης Ἐμμανου-
ὴλ τελεῖ τὴ στέψη. 
Τὰ χρόνια τῆς Βα-

σιλείας του (1222 – 1254) εἶναι πα-
ραγωγικά. Εἶναι προστάτης τῶν ἀ-
γροτῶν, τῶν χαμηλῶν καὶ μεσαίων 
κοινωνικῶν στρωμάτων. Μέλημά 
του νὰ ἀνεβάσειτο βιωτικὸ ἐπίπεδο 
τῶν γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων . 

ίζ

του
,  
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Παίρνει τὰ τεμάχια γῆς ἀπὸ τοὺς ἀ-
ριστοκράτες καὶ μεγαλογαιοκτήμο-
νες καὶ τὰ μοιράζει στοὺς φτωχούς. 
Προσπαθεῖ νὰ πατάξει τὴ διαφθο-
ρά, τὶς καταχρήσεις στὴ διοίκηση. 
Τιμωρεῖ τοὺς ἅρπαγες. Τὰ οἰκονομι-
κά του μέτρα ἀπαγορεύουν τὴ σπα-
τάλη τοῦ δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ 
πλούτου. Στόχος τῆς οἰκονομικῆς 
πολιτικῆς του εἶναι ἡ αὐτάρκεια καὶ 
γι’ αὐτὸ ἀπαγορεύει τὴν εἰσαγωγὴ 
εἰδῶν πολυτελείας ἀπὸ τὶς ἰταλικὲς 
πόλεις. Μειώνει τὶς εἰσαγωγές, αὐ-
ξάνει τὶς ἐξαγωγές. Ἐφαρμόζει πο-
λιτικὴ ἐλαφρᾶς φορολογίας, δίχως 
νὰ σημειωθεῖ ποτὲ οἰκονομικὸ ἔλ-
λειμμα. Αἰσθάνεται πάνω του βα-
ρειὰ τὴν εὐθύνη πὼς εἶναι ὁρισμέ-
νος ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ συμπαραστέκε-
ται στοὺς ὑπηκόους του καὶ κυρίως 
στοὺς ἀδικημένους. Γιὰ νὰ ἁπαλύνει 
τὴν ἔνδεια καὶ τὰ βάρη τῶν φτωχῶν 
ἱδρύει ποικίλα Φιλανθρωπικὰ ἱδρύ-
ματα, νοσοκομεῖα, βιβλιοθῆκες. Εἶ-
ναι πηγὴ τῆς ἐλεημοσύνης, γι’ αὐτὸ 
τοῦ δίνουν τὸ προσωνύμιο Ἐλεή-
μων. Χτίζει ναοὺς καὶ μοναστήρια. 
∆είχνει ἐνδιαφέρον μεγάλο γιὰ τὴν 
παιδεία καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Καλλιερ-
γεῖ τὴ μελέτη τῶν Ἑλληνικῶν γραμ-
μάτων. ∆ίκαια τῶν χαρακτηρίζουν 
«Πατέρα τῶν Ἑλλήνων». Τὴν οἰκο-
νομία καὶ τὴ λιτότητα τὴν ἐφαρμό-
ζει πρῶτα στὸν ἑαυτό του καὶ στὴν 
οἰκογένειά του. Ἀποτελεῖ πρότυπον 
ἠγέτου. Λέγεται πὼς ὅταν μία μέρα 
ἀνταμώνει τὸν γιὸ του Θεόδωρο 
στὸ κυνήγι νὰ φορὰ ροῦχα πολυτε-
λείας πεισμώνει καὶ δὲν τὸν χαιρε-
τᾶ. Τὸ παιδὶ του τὸν ρωτᾶ τί συμ-
βαίνει καὶ ὁ Ἰωάννης τὸν ἐλέγχει λέ-
γοντας πὼς τὰ μεταξωτά, τὰ χρυσο-
ΰφαντα ροῦχα ποὺ φοροῦσε ἦταν 
ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ. Πιστεύει ἀ-
κράδαντα καὶ τὸ κάνει πράξη πὼς … 

(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  
ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
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Γιῶργος Λ. καὶ
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ᾶ ς  πῶ  ἕ να
εριστατικ
ὁποῖο 

π

βη στὴν οἰκο
ένειά μου.  Ἡ
μητέρα μου 
τελῶς ξαφνικὰ 
στὸν ὕπνο της 
πρὶν περίπου 
δύο χρόνι  ἔ-
νιωσε νὰ μουδιάζει ἡ μία της πλευ-
ρὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι ἕως τὸ πόδι. Ὅ-
λοι μας ἀνησυχήσαμε μήπως ἦταν 
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ὅμως δὲν ἦ-
ταν. Πήγαμε σὲ διάφορους γιατροὺς 
διαφόρων εἰδικοτήτων, ἀλλὰ κανεὶς 
δὲν ἔβρισκε τί ἦταν. Ἐνῶ εἴχαμε κά-
νει διάφορες ἐξετάσεις καὶ ἦταν ὅ-
λες καθαρές, παρόλ’ αὐτὰ τὸ μού-
διασμα συνέχιζε νὰ ὑπάρχει. Ἡ ἀνη-
συχία μας καὶ ὁ φόβος μεγάλωνε μέ-
χρι ποὺ μιὰ μέρα, ἐνῶ κοιμόμουν εἶ-
δα ξαφνικὰ στὸν ὕπνο μου τὸν Ἅ-
γιο Ραφαὴλ καὶ μοῦ λέει: «Σὲ ἐμένα 
φέρε τὴν μητέρα σου». Τὸ λέω στὴν 
μητέρα μου καὶ μοῦ λέει νὰ πᾶμε. 
Ἐρχόμαστε στὸ Μοναστήρι στὸ Ἄ-
νω Σούλι, ἡ μητέρα μου γιὰ πρώτη 
φορά, καὶ μπαίνουμε στὸ ἐκκλησάκι 
ὅπου εἶναι ὁ βράχος καὶ ἀκοῦμε ἐ-
κείνη τὴν ὥρα τὸν πάτερ νὰ λέει γιὰ 
τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων καὶ ἡ μητέ-
ρα μου δακρύζει. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡ-
μέρα, ἡ μητέρα μου δὲν ξαναένιωσε 
τίποτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμπτώματα 
τὰ ὁποῖα τὴν ταλαιπωροῦσαν τό-
σους μῆνες καὶ ποὺ κανένας γιατρὸς 
δὲν κατάφερε νὰ βρεῖ παρὰ μόνο 
ὁ Ἅγιός μας ὁ ἀγαπημένος!!!  

10/4/2016, Γιῶργος Λ. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ ΄  ∆ΟΥΚΑΣ  

ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
(Συνέχεια 

 

… οἱ  μό-
νο τη 
τῶν βασιλ στὸν λαό. 
Ὁ τὸ 

σ
ετικὴ

ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

δαπάνες πρέπει νὰ γίνονται
γιὰ τὸ λαὸ καὶ πὼς τὰ πλού

ιάδων ἀνήκουν 
Ἰωάννης δὲν θησαυρίζει ἀπὸ 

βασιλικό του ἀξίωμα. Ἀπεναντίας, 
ζῆ ἐκούσια ὡς φτωχός, ὡς ἀγρότης. 
Ἀσχολεῖται καὶ μὲ ἀγροτικὲς δου-
λειὲς στὰ κτήματά του, ὅταν τοῦ τὸ 
ἐπιτρέπουν οἱ κρατικές του εὐθύνες. 
Ὅραμά του τὸ με-
γάλο ποθούμενο ἡ 
ἐκδίωξη τῶν Σταυ-
ροφόρων ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη 
καὶ ἡ παλινόρθωση 
τῆς Βυζαντινῆς αὐ-
τοκρατορίας . Γιὰ 
τὴν  γενναιότητα  
καὶ τὸ ἦθος τοῦ ἀν-
δρὸς ἀξίζει νὰ μνη-
μονεύ ουμε τὴν ἐ-
ξαιρ  ἐπιστολὴ 
του πρὸς τὸν Πάπα 
Γρηγόριο Θ΄ τὴν ὁ-
ποία διασώζει ὁ κα-
θηγητὴς τῆς Ἱστορί-
ας Ἄπ. Βακαλόπου-
λος στὸ βιβλίο του «Πηγὲς Ἱστορίας 
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ». Ὁ Πάπας 
ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα τῆς 
Νικαίας νὰ μὴ διεκδικεῖ τὴν Κων-
σταντινούπολη ἀπὸ τὸν Φράγκο ἡ-
γεμόνα, ποὺ τὴν κατέχει ἀπὸ τὸ 
1204. Ἐκπλήττεται ὁ Ἰ. Βατάτζης 
καὶ μὲ φρόνημα ἀδούλωτο τοῦ ἐπι-
σημαίνει: «… Ἀπαιτεῖς νὰ μὴν ἀγνο-
οῦμε τὰ προνόμιά σου. Κι’ ἐμεῖς ἔ-
χουμε τὴν ἀντίστοιχη ἀπαίτηση νὰ 
δεῖς καὶ νὰ ἀναγνωρίσεις τὸ δίκαιό 
μας, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐξουσία μας 
στὸ κράτος τῆς Κωνσταντινουπόλε-

ως, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἔζησε ἐπὶ 
χίλια χρόνια κι’ ἔφτασε μέχρι καὶ τὴ 
δική μας Βασιλεία… Οὐδέποτε θὰ 
παύσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε καὶ νὰ 
πολεμοῦμε κατὰ τῶν κατακτητῶν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Θὰ ἀσε-
βούσαμε καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῆς 
φύσεως καὶ πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῆς 
πατρίδας καὶ πρὸς τοὺς τάφους τῶν 
πατέρων μας καὶ πρὸς τοὺς ἱεροὺς 
ναοὺς τοῦ Θεοῦ, ἂν δὲν ἀγωνιζόμα-
σταν γι’ αὐτὰ μὲ ὅλη μας τὴ δύνα-
μη… Ἔχουμε μαζί μας τὸν δίκαιο 

Θεό ,  ποὺ  βοηθεῖ  
τοὺς ἀδικούμενους 
καὶ ἀντιτάσσεται 
σ τ ο ὺ ς  ἀ δ ι κ ο ῦ -
ντας… » .  Καὶ  νὰ  
σκεφθεῖ κανεὶς πὼς 
αὐτὰ τὰ λόγια τὰ 
ἀπευθύνει ἕνας βα-
σιλιὰς ποὺ βρίσκε-
ται σὲ μειονεκτική, 
ταπεινωτικὴ θέση, 
πρὸς τὸν «πλανη-
τάρχη» τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης. ∆ὲν μπο-
ρεῖς νὰ μὴ θαυμά-
σεις τὸ πνευματικὸ 
ἀνάστημα  αὐτοῦ  
τοῦ Κυβερνήτη, τὴν 

ἐθνικὴ του περηφάνεια κι’ ἀξιοπρέ-
πεια. Κατορθώνει νὰ φτιάξει ἀπὸ τὶς 
στάχτες πανίσχυρο τὸ Βασίλειό του. 
∆υστυχῶς, λίγο πρὶν τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ μεγάλου ὀνείρου του, 
πεθαίνει στὸ ἀγαπημένο του Νυμ-
φαῖον ἀπὸ μία βαρειὰ ἀρρώστια – 
ἀποπληξία – στὶς 4 Νοεμβρίου 1254. 
Τὸ ὅραμά του μὲ τὸ ὅλο ἔργο του τὸ 
ἀφήνει ὑποθήκη στοὺς διαδόχους 
του. Λίγα χρόνια μετά, τὸ 1261, ἡ 
Κωνσταντινούπολη πέφτει σὰν ὥρι-
μος καρπὸς στὰ χέρια τοῦ στρατη-
γοῦ τῆς Νικαίας Ἀλεξίου Στρατηγο-
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τοὺς Γερμανοὺς κατακτητὲς στὶς 8 
Σεπτεμβρίου 1944 μαζὶ μὲ ἄλλους 59 
Ἕλληνες  ἀποτελεῖ  μία  ἀκόμη  
ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ τῆς ἀνελευθερί-
ας καὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἡ ση-
μερινὴ ὅμως πράξη ΞΕΠΕΡΝΑ Α-
ΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΝΑΖΙ!! ΝΤΡΟΠΗ» ……  

Γιὰ τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο 
Ἡ Πρόεδρος καὶ Ἐγγονὴ 

ΛΕΛΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
ΟΙ «ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ» 

 

Τὸ ἄρθρο ὑπογράφει ὁ κορυφαῖος 
Ἀμερικανὸς ἀρθρογράφος John Kass, 
ἔχει τίτλο … «Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ 
καινοτομία τῶν Ἑλλήνων ἔδωσε τὴ 
λύση» καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὶς παρα-
δοσιακὲς Ἑλληνικὲς Βεντοῦζες (ἀ-
γγλιστὶ = cupping) μὲ τὶς ὁποῖες ὁ 
Μάικλ Φέλπς κατάφερε νὰ ξεπερά-
σει τοὺς τραυματισμοὺς καὶ τὴν κού-
ραση καὶ νὰ φτάσει στὸ ἱστορικό του 
ἐπίτευγμα στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶ-
νες τοῦ Ρίο. Ξεπερνώντας σὲ χρυσὰ 
ἀτομικὰ μετάλλια τὸν Θρυλικὸ Ὀ-
λυμπιονίκη Λεωνίδα τὸν Ρόδιο (γεν-
νήθηκε τὸ 188 π.Χ.) ὁ ὁποῖος εἶχε κα-
τακτήσει μόλις … 12 Νίκες σὲ 4 συνε-
χόμενες Ὀλυμπιάδες. Ὁ ἀρθρογρά-
φος John Kass ἀρχικὰ στηλιτεύει τὸ 
Ἀμερικανικὸ Κανάλι NBC ποὺ κά-
νοντας θέμα τὶς Βεντοῦζες τοῦ Μάι-
κλ Φέλπς, εἶπε πὼς ἡ βεντούζα εἶναι 
μία πανάρχαια ἰατρικὴ πρακτικὴ 
ποὺ ἐφηύραν οἱ Κινέζοι… «Οἱ βεν-
τοῦζες δὲν εἶναι Κινέζικες. Ἦταν ὁ 
Ἱπποκράτης, ὁ Πατέρας τῆς Ἰατρι-
κῆς, ἀπὸ τὴν Κίνα;» διερωτᾶται ὁ 
John Kass καὶ δίνει μόνος του τὴν ἀ-
πάντηση. «Ὄχι, δὲν ἔχω τίποτα μὲ 
τὴν Κίνα, ἀλλὰ ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πα-
τέρας τῆς ∆υτικῆς Ἰατρικῆς, ἦταν ἀ-
πὸ τὸ ἀξιαγάπητο ἑλληνικὸ νησὶ τῆς 
Κῶ. Τὸ cupping εἶναι ἑλληνικὴ ἐφεύ-

ρεση καὶ οἱ Ἕλληνες τὸ ἀποκαλοῦν 
«vendouzes» γράφει ἐπὶ λέξει ὁ Ἀμε-
ρικανὸς ἀρθρογράφος ὁ ὁποῖος συ-
νεχίζει μὲ τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικά: «Ἡ 
Ἑλλάδα σηκώνει τὰ βάρη τοῦ κό-
σμου μὲ τὴν οἰκονομικὴ καὶ τὴν 
προσφυγικὴ κρίση, καὶ τώρα τὰ 
ΜΜΕ τῆς κλέβουν καὶ τὶς vendou-
zes… Αὐτὴ ἡ πολιτιστικὴ ἰδιοποίηση 
εἶναι ἡ χειρότερη. Ἀκολούθως ὁ Jo-
hn Kass ἀναφέρεται καὶ σὲ μιὰ σει-
ρὰ διάσημων ἠθοποιῶν τοῦ Χόλυ-
γουντ ποὺ χρησιμοποιοῦν συστημα-
τικὰ τὶς ἑλληνικὲς βεντοῦζες καὶ ἔ-
χουν δεῖ ἀπίστευτη καλυτέρευση τοῦ 
μυικοῦ τους συστήματος, ἐνῶ περι-
γράφει ἕνα σωρὸ ἄλλων πρακτικῶν 
ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἱπποκράτης 
καὶ ἀντέγραψαν διάφοροι λαοί, πα-
ρουσιάζοντάς τις ὡς δικές τους ἐφευ-
ρέσεις! ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ «Οἱ Ἕλ-
ληνες ἔχουν περιπλανηθεῖ σὲ διάφο-
ρες χῶρες καὶ ἔφεραν μαζί τους τὴν 
Ἐπιστήμη, τὴν ∆ημοκρατία, τὰ Μα-
θηματικά, τὴν Φιλοσοφία, τὴν ποίη-
ση καὶ τὶς βεντοῦζες». ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ! 
Τσιμουδιὰ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ ΜΜΕ 
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν Ἕλληνες καὶ Φι-
λέλληνες ποὺ ξεσκεπάζουν τὰ ψέμμα-
τα καὶ ἀποκαθιστοῦν τὴν ἀλήθεια. 
 
ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

 

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκά-
μια: 

 Γιὰ τοὺς φτωχοὺς: Τὸν 
κομμουνισμὸ 

 Γιὰ τοὺς πλούσιους: Τὴ 
μασσωνία 

 Γιὰ τοὺς πιστοὺς: Τὸν οἰ-
κουμενισμό. 

 

(Πηγή: †Μακαρίου Ἱερομον. - Γέ-
ροντος Παϊσίου Ἀγιορείτου, Λό-
γοι σοφίας καὶ χάριτος. Ἁγιον Ὅ-
ρος, σ.73) 

 

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Α

 

ΣΤΗΛΕΣ  ΦΩΤΟΣ  
ΣΤΟ  ΑΓ ΙΟΝ  ΟΡΟΣ  

 

Κατὰ καιροὺς ἔχουμε συναντήσει ἕ-
να περίεργο φαινόμενο καὶ ἀφορᾶ 
ἀνεξήγητους πυλῶνες φωτὸς … Σχε-
τικῶς μὲ τοὺς «πίδακες φωτός» ποὺ 
ἔχουν δεῖ κατὰ καιροὺς νὰ ἐκτοξεύ-
ονται ἀπὸ κελιὰ καὶ σκῆτες τοῦ Ἁ-
γίου Ὄρους, ἔτυχε κάποτε νὰ γνω-
ρίσω ἕναν Ἕλληνα ἐπιστήμονα ποὺ 
ἐργάζεται στὴν ΝΑΣΑ (τὸ 30% τῶν 
ἐπιστημόνων τῆς ΝΑΣΑ εἶναι Ἕλ-
ληνες σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ γνω-
ρίζετε). Αὐτὸς λοιπὸν ὁ συμπατριώ-
της μας μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε κάτι 
ἐκπληκτικό. Οἱ ἀμερικανικοὶ δορυ-
φόροι ἀνιχνεύουν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ πο-
σότητες κάποιας «ἄγνωστης» μορ-
φῆς ἐνέργειας ἡ ὁποία προέρχεται 
ἀπὸ τὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθω. Ἡ ἄ-
γνωστη αὐτὴ ἐνέργεια «τρελαίνει» 
κυριολεκτικὰ τὰ ὄργανα τῶν δορυ-
φόρων καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ προσπα-
θοῦν νὰ καταλάβουν περὶ τίνος 
πρόκειται! Προφανῶς ἡ πνευματικὴ 
ἄσκηση καὶ οἱ προσευχὲς τῶν ἀσκη-
τῶν «παράγουν» αὐτὴ τὴ φωτεινὴ 

ἄγνωστη μορφὴ ἐνέργειας, ἡ ὁποία 
δὲν εἶναι ὁρατὴ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο 
μάτι – πλὴν ἐξαιρέσεων – ἀλλὰ «κα-
ταγράφεται» ἀπὸ τὰ ὄργανα τῶν 
δορυφόρων. Νὰ ξέρετε ὅμως ὅτι τὸ 
Ἅγιον Ὄρος βρίσκεται στὸ ἐπίκε-
ντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος ὅλων τῶν 
ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (Ἐφη-
μερὶς Ἐλεύθερη Ὥρα, 30-9-2016, σε-
λὶς 29) 
 

ΠΩΣ  ΜΑΛΩΝΟΥΝ  
Ο Ι  ΑΝΘΡΩΠΟ Ι  

 

Γνωρίζετε πῶς οἱ ἄνθρωποι παρεξη-
γοῦνται καὶ τσακώνονται; Ὁ Ἅγιος 
Νήφων μᾶς τὸ ἐξηγεῖ. Παρακολου-
θοῦσε κάποτε ὁ Ἅγιος Νήφων Ἐπί-
σκοπος Κωνσταντιανὴς πῶς οἱ δαί-
μονες πήγαιναν νὰ βάλουν σὲ πει-
ρασμὸ τοὺς ἀνθρώπους, ψιθυρίζο-
ντας στὰ αὐτιὰ τους διάφορες πονη-
ριές. Αὐτοὶ ὅμως ἔχοντας τὸ νοὺ 
τους σκορπισμένο στὶς βιοτικὲς μέ-
ριμνες, δὲν καταλάβαιναν τὴν δαι-
μονικὴ ἐνέργεια. ∆έχονται λοιπὸν 
τὶς κακὲς σκέψεις καὶ τὶς μελετοῦν 
σὰν νὰ ἦταν δικές τους. Ἔτσι ἄλλοι 
ἐξαπατοῦνται σὲ ὀργή, ἄλλοι σὲ συ-
κοφαντίες ἢ κατακρίσεις καὶ ἄλλοι 
σὲ καυγάδες διαμάχες καὶ μνησικα-
κίες. Καὶ ἔλεγε θλιμένος. Ἂχ τοὺς 
κακούργους! Ἔγιναν κύριοι καὶ δι-
ατάζουν τοὺς ἀνθρώπους! Καὶ αὐ-
τοὶ νομίζοντας ὅτι ὅλα προέρχονται 
ἀπὸ τὴν φρόνησή τους, γρήγορα – 
γρήγορα ἐκτελοῦν ἀδιάκριτα ὅλες 
τὶς ἐντολὲς τῶν δαιμόνων. Γι’ αὐτὸ 
πρέπει πάντοτε νὰ ἐξετάζουμε καλὰ 
τοὺς λογισμοὺς καὶ ἔπειτα νὰ προ-
βαίνουμε σὲ ἐνέργειες. Καὶ διηγήθη-
κε τὸ ἑξῆς: Εἶδα κάποτε ἕναν ἄν-
θρωπο νὰ δουλεύη. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἕ-
νας μαῦρος (διάβολος), σκύβει στὸ 
αὐτί του καὶ ἐπὶ πολλὴ ὥρα κάτι 
τοῦ ψιθύριζε. Πιὸ πέρα δούλευε ἕ-
νας ἄλλος ἄνθρωπος. Ξαφνικὰ ὁ 

ΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
 

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλο-
κάμια: 

 Γιὰ τοὺς φφττωωχχοοὺὺςς: Τὸν 
κομμουνισμὸ 

 Γιὰ τοὺς ππλλοούύσσιιοουυςς: Τὴ 
μασσωνία 

 Γιὰ τοὺς ππιισσττοοὺὺςς: Τὸν  
οἰκουμενισμό. 

 

(Πηγή: †Μακαρίου Ἱερομον. - 
Γέροντος Παϊσίου Ἀγιορείτου, 
Λόγοι σοφίας καὶ χάριτος. Ἁ-
γιον Ὅρος, σελ. 73) 
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πρῶτος ἐργάτης παρατάει τὴ δου-
λειὰ του, τρέχει ἀπειλητικὰ πρὸς 
τὸν συνάδελφό του καὶ ἄρχισε νὰ 
τὸν βρίζει. Τότε ἕνας ἄλλος μαῦρος 
(διάβολος) πλησιάζει τὸν δεύτερο 
ἐργάτη καὶ κάτι ψιθύρησε καὶ σὲ 
αὐτὸν προσκαλώντας τον σὲ καυγά. 
Ἔτσι, καθὼς τὸ ἕνα δαιμόνιο ἔλεγε 
στὸ αὐτὶ τοῦ ὑβριστῆ τὴν ὕβρη, τὸ ἴ-
διο ἔκανε καὶ τὸ ἄλλο στὸν δεύτε-
ρο, γιατί καὶ σὲ αὐτὸν δαιμόνιο ἦ-
ταν ποὺ τὸν παρακινοῦσε νὰ ἀντε-
πιτεθῆ. Βλέποντάς το αὐτὸ ὁ Ἅγιος 
Νήφων ταράχθηκε καὶ εἶπε : «Ὢ 
τοὺς ἀπατεῶνες καὶ σαπροὺς δαίμο-
νας ! Κοίτα πῶς σπέρνουν τὴν ἔ-
χθραν ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. 
Κι’ αὐτοὶ οἱ ἀνόητοι χωρὶς χρονο-
τριβὴ κάνουν ὅ,τι τοὺς λένε» 
 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟ 

ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ 
 

 
 

Τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου ἐτελέ-
σθη Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο γιὰ 
τὸν Μακεδονομάχο Παῦλο Μελὰ 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στὸ Κεφαλάρι τῆς Κη-
φισιᾶς, μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία. Χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, 
Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύ-
ριλλος καὶ τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέ-
ρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρω-

νος καὶ Ὑμηττοὺ κ.κ. ∆ανιὴλ ὁ ὁ-
ποῖος δὲν μποροῦσε νὰ κρύψει τὴν 
συγκίνησή του. Στὴν συνέχεια ἀκο-
λούθησε κατάθεση στεφάνου ἀπὸ 
τὸν Μητροπολίτη Κηφισίας, Ἁμα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύριλλο 
καὶ τὸν δήμαρχο Κηφισίας κ. Θωμά-
κο στὸν ἀνδριάντα ποὺ βρίσκεται 
στὴν πλατεία Κεφαλαρίου Κηφι-
σιᾶς. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠ-
ρωποὺ κ.κ. Κύριλλος δήλωσε ὅτι 
«σήμερα κάναμε τὴν  ἀρχὴ σὲ αὐτὸ 
ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάνει ἐδῶ καὶ 
χρόνια ἡ πολιτεία καὶ νὰ τιμᾶ ἕναν 
τέτοιο Ἥρωα ἐδῶ στὴν Κηφισιὰ ὅ-
που καταρρέει ἡ οἰκία του. Κάθε 
χρόνο ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τὴν Κυ-
ριακὴ μετὰ τὶς 13 Ὀκτωβρίου, ποὺ 
εἶναι καὶ ἡ ἐπέτειος, θὰ πραγματο-
ποιεῖται ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΠΑΥΛΟ ΜΕ-
ΛΑ». Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐπιτροπῆς 
τονίζουν ὅτι «νιώθουμε ἱκανοποιη-
μένοι ὅτι τὸ νερὸ μπῆκε στὸ αὐλάκι 
ὅπως θὰ ἔπρεπε. Θεωροῦμε ὅτι ὁ 
πρῶτος στόχος ἐπιτεύχθηκε. Τώρα, 
ὅλοι συστράτευση γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ 
οἰκία Παύλου Μελᾶ καὶ νὰ γίνει ἐ-
πισκέψιμος Μουσειακὸς Χώρος». 
 

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΤΑ-
ΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ  

ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ 
 

Ἡ ∆ιεθνὴς Ὁμοσπονδία Κλασσικῶν 
Σπουδῶν (FIEC) ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἑ-
κατοντάδες διεθνοῦς κύρους ἐπι-
στημονικοὺς Συλλόγους καὶ Ἑνώ-
σεις ἀπὸ 47 χῶρες τοῦ κόσμου ἀπέ-
στειλε διὰ τοῦ Προέδρου της Φράν-
κο Μοντανάρι, ἐπιστολὴ διαμαρτυ-
ρίας στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας τῆς 
Ἑλλάδος κ. Νίκο Φίλη, καταγγέλο-
ντας ὅτι «Τὰ προηγούμενα δυὸ χρό-
νια ἡ Ὁμοσπονδία μας, πληροφορή-

θηκε, μὲ μεγάλη ἔκπληξη καὶ βαθειὰ 
ἀνησυχία, τὴν συνεχῆ μείωση καὶ ὑ-
ποβάθμιση τῆς διδασκαλίας τῶν 
Κλασσικῶν Σπουδῶν στὴν ∆ευτερο-
βάθμια ἐκπαίδευση τῆς Ἑλλάδος…  
Τὰ μέτρα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνική, θὰ ἐπι-
φέρουν βαρὺ πλῆγμα στὴν Κλασσι-
κὴ Παιδεία ἐὰν τελικὰ ἐφαρμο-
στοῦν στὴν Ἑλλάδα, τὴν γενέτειρα 
τοῦ Κλασσικοῦ Πολιτισμοῦ, θὰ ἀ-
ποδυναμώσουν σημαντικὰ τὶς ἱκα-
νότητες τῶν νεώτερων γενεῶν στὴν 
προφορικὴ καὶ γραπτὴ ἐπικοινωνία, 
στὴν σαφήνεια τῆς ἔκφρασης καὶ 
στὴν κριτικὴ σκέψη. Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι 
πιὸ ἀτυχές, διότι τέτοιου εἴδους μέ-
τρα εὑρίσκονται σὲ πλήρη ἀντίθεση 
πρὸς τὴν πρακτικὴ ποὺ υἱοθετεῖται 
σὲ πολλὲς χῶρες ὅπου ἡ διδασκαλία 
τῶν κλασσικῶν γραμμάτων ἔχει ἀ-
ναγνωρισθεῖ ὡς σημαντικὸ ἐργαλεῖο 
γιὰ τὴν γνώση τῆς κοινῆς μας ἀφε-
τηρίας στὴν γλώσσα καὶ τὸν πολιτι-
σμό». Ὅπως εὔκολα καταλαβαίνει 
κανείς, πολὺ περισσότερο κόπτεται 
ἡ ∆ιεθνὴς Ὁμοσπονδία ἀπὸ τοὺς ἐγ-
χώριους «σοφούς» καὶ καθηγητά-
δες, ποὺ δυστυχῶς στὴν πλειοψηφία 
τους εἶναι ὁμοϊδεάτες μὲ τὴν κυβέρ-
νηση καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἔχουν βουλώ-
σει. Καὶ ἔρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ 
νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὴν ζημιὰ στὸ 
γλωσσικὸ καὶ πολιτιστικὸ ὑπόβα-
θρο τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν! Ἡ δὲ 
τραγικὴ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ἀνάμεσα 
στὶς 47 χῶρες μέλη, ποὺ ἐκπροσω-
πεῖ, ὁ παραπάνω Πρόεδρος τῆς ∆ιε-
θνοῦς Ὁμοσπονδίας Κλασσικῶν 
Σπουδῶν, βρίσκονται τὰ Σκόπια, ἡ 
Τουρκία, ἡ Ζιμπάμπουε, ἡ Χιλή, τὸ 
Ἰσραήλ, τὸ Μεξικό, ἡ Ἰαπωνία, ἡ 
Ρωσία τοῦ Πούτιν καὶ ἡ Γερμανία 
τῆς Μέρκελ! Ἀλλὰ ὁ «κυρίαρχος λα-
ός» παρακολουθεῖ ἀπαθὴς τὴν ἀπό-
λυτη καταστροφὴ ποὺ φέρνει σὲ ὅ-

λους τοὺς τομεῖς ἡ … προοδευτικὴ 
κυβέρνηση τῆς Κουμουνδούρου ! 
Μετὰ θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα… 
(Ἐφημερίδα Στόχος, 6-10-16, σελ. 9) 
 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
 

 
 

«Μὲ βαθιὰ θλίψη ἡ κ. Λέλα Βύρω-
νος Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς Ἡρωί-
δας, καθὼς καὶ τὰ μέλη τοῦ Συνδέ-
σμου Ἑλλήνων Πολιτῶν, Φίλων καὶ 
Ἀπογόνων τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης 
Φυγαδεύσεων καὶ Πληροφοριῶν – 
ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΥΜ-
ΠΟΥΛΙΝΑ 1941-1944 – καταγγέλει 
τὸ ἀποτρόπαιο βανδαλισμὸ – ἀπο-
κεφαλισμὸ ποὺ ἔγινε στὴν προτομὴ 
τῆς Ἡρωίδας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστα-
σης ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ στὸ 
πεζοδρόμο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα δίπλα 
στὸ Πολυτεχνεῖο. Ἡ Λέλα Καραγιά-
ννη μητέρα 7 παιδιῶν, ἡ ὁποία εἶχε 
τὸ ΑΝΑΣΤΗΜΑ νὰ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ στὸν Γερμανὸ-Ἰταλι-
κὸ ἄξονα καὶ νὰ δώσει ἀκόμα καὶ 
τὴν ΖΩΗ τῆς γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
τὴν ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ καὶ τὴν ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΑ, δολοφονεῖται πάλι σήμε-
ρα ἀπὸ ἀγνώστους στὸ Κέντρο τῶν 
Ἀθηνῶν! Μία Ἡρωίδα ποὺ ὕπηρξε 
πρωτίστως ΕΛΛΗΝΙ∆Α καὶ στήριξε 
ὅλες τὶς Ἀντιστασιακὲς Ὀργανώσεις 
ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς τοποθέτη-
σης… Τιμήθηκε ΩΣ ΗΡΩΙ∆Α ΚΑΙ 
ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝ-
ΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. Ἡ «ἐκτέλεσή της ἀπὸ 
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πρῶτος ἐργάτης παρατάει τὴ δου-
λειὰ του, τρέχει ἀπειλητικὰ πρὸς 
τὸν συνάδελφό του καὶ ἄρχισε νὰ 
τὸν βρίζει. Τότε ἕνας ἄλλος μαῦρος 
(διάβολος) πλησιάζει τὸν δεύτερο 
ἐργάτη καὶ κάτι ψιθύρησε καὶ σὲ 
αὐτὸν προσκαλώντας τον σὲ καυγά. 
Ἔτσι, καθὼς τὸ ἕνα δαιμόνιο ἔλεγε 
στὸ αὐτὶ τοῦ ὑβριστῆ τὴν ὕβρη, τὸ ἴ-
διο ἔκανε καὶ τὸ ἄλλο στὸν δεύτε-
ρο, γιατί καὶ σὲ αὐτὸν δαιμόνιο ἦ-
ταν ποὺ τὸν παρακινοῦσε νὰ ἀντε-
πιτεθῆ. Βλέποντάς το αὐτὸ ὁ Ἅγιος 
Νήφων ταράχθηκε καὶ εἶπε : «Ὢ 
τοὺς ἀπατεῶνες καὶ σαπροὺς δαίμο-
νας ! Κοίτα πῶς σπέρνουν τὴν ἔ-
χθραν ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. 
Κι’ αὐτοὶ οἱ ἀνόητοι χωρὶς χρονο-
τριβὴ κάνουν ὅ,τι τοὺς λένε» 
 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟ 

ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ 
 

 
 

Τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου ἐτελέ-
σθη Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο γιὰ 
τὸν Μακεδονομάχο Παῦλο Μελὰ 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στὸ Κεφαλάρι τῆς Κη-
φισιᾶς, μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία. Χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, 
Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύ-
ριλλος καὶ τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέ-
ρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρω-

νος καὶ Ὑμηττοὺ κ.κ. ∆ανιὴλ ὁ ὁ-
ποῖος δὲν μποροῦσε νὰ κρύψει τὴν 
συγκίνησή του. Στὴν συνέχεια ἀκο-
λούθησε κατάθεση στεφάνου ἀπὸ 
τὸν Μητροπολίτη Κηφισίας, Ἁμα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κύριλλο 
καὶ τὸν δήμαρχο Κηφισίας κ. Θωμά-
κο στὸν ἀνδριάντα ποὺ βρίσκεται 
στὴν πλατεία Κεφαλαρίου Κηφι-
σιᾶς. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠ-
ρωποὺ κ.κ. Κύριλλος δήλωσε ὅτι 
«σήμερα κάναμε τὴν  ἀρχὴ σὲ αὐτὸ 
ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάνει ἐδῶ καὶ 
χρόνια ἡ πολιτεία καὶ νὰ τιμᾶ ἕναν 
τέτοιο Ἥρωα ἐδῶ στὴν Κηφισιὰ ὅ-
που καταρρέει ἡ οἰκία του. Κάθε 
χρόνο ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τὴν Κυ-
ριακὴ μετὰ τὶς 13 Ὀκτωβρίου, ποὺ 
εἶναι καὶ ἡ ἐπέτειος, θὰ πραγματο-
ποιεῖται ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΠΑΥΛΟ ΜΕ-
ΛΑ». Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐπιτροπῆς 
τονίζουν ὅτι «νιώθουμε ἱκανοποιη-
μένοι ὅτι τὸ νερὸ μπῆκε στὸ αὐλάκι 
ὅπως θὰ ἔπρεπε. Θεωροῦμε ὅτι ὁ 
πρῶτος στόχος ἐπιτεύχθηκε. Τώρα, 
ὅλοι συστράτευση γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ 
οἰκία Παύλου Μελᾶ καὶ νὰ γίνει ἐ-
πισκέψιμος Μουσειακὸς Χώρος». 
 

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΤΑ-
ΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ  

ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ 
 

Ἡ ∆ιεθνὴς Ὁμοσπονδία Κλασσικῶν 
Σπουδῶν (FIEC) ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἑ-
κατοντάδες διεθνοῦς κύρους ἐπι-
στημονικοὺς Συλλόγους καὶ Ἑνώ-
σεις ἀπὸ 47 χῶρες τοῦ κόσμου ἀπέ-
στειλε διὰ τοῦ Προέδρου της Φράν-
κο Μοντανάρι, ἐπιστολὴ διαμαρτυ-
ρίας στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας τῆς 
Ἑλλάδος κ. Νίκο Φίλη, καταγγέλο-
ντας ὅτι «Τὰ προηγούμενα δυὸ χρό-
νια ἡ Ὁμοσπονδία μας, πληροφορή-

θηκε, μὲ μεγάλη ἔκπληξη καὶ βαθειὰ 
ἀνησυχία, τὴν συνεχῆ μείωση καὶ ὑ-
ποβάθμιση τῆς διδασκαλίας τῶν 
Κλασσικῶν Σπουδῶν στὴν ∆ευτερο-
βάθμια ἐκπαίδευση τῆς Ἑλλάδος…  
Τὰ μέτρα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνική, θὰ ἐπι-
φέρουν βαρὺ πλῆγμα στὴν Κλασσι-
κὴ Παιδεία ἐὰν τελικὰ ἐφαρμο-
στοῦν στὴν Ἑλλάδα, τὴν γενέτειρα 
τοῦ Κλασσικοῦ Πολιτισμοῦ, θὰ ἀ-
ποδυναμώσουν σημαντικὰ τὶς ἱκα-
νότητες τῶν νεώτερων γενεῶν στὴν 
προφορικὴ καὶ γραπτὴ ἐπικοινωνία, 
στὴν σαφήνεια τῆς ἔκφρασης καὶ 
στὴν κριτικὴ σκέψη. Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι 
πιὸ ἀτυχές, διότι τέτοιου εἴδους μέ-
τρα εὑρίσκονται σὲ πλήρη ἀντίθεση 
πρὸς τὴν πρακτικὴ ποὺ υἱοθετεῖται 
σὲ πολλὲς χῶρες ὅπου ἡ διδασκαλία 
τῶν κλασσικῶν γραμμάτων ἔχει ἀ-
ναγνωρισθεῖ ὡς σημαντικὸ ἐργαλεῖο 
γιὰ τὴν γνώση τῆς κοινῆς μας ἀφε-
τηρίας στὴν γλώσσα καὶ τὸν πολιτι-
σμό». Ὅπως εὔκολα καταλαβαίνει 
κανείς, πολὺ περισσότερο κόπτεται 
ἡ ∆ιεθνὴς Ὁμοσπονδία ἀπὸ τοὺς ἐγ-
χώριους «σοφούς» καὶ καθηγητά-
δες, ποὺ δυστυχῶς στὴν πλειοψηφία 
τους εἶναι ὁμοϊδεάτες μὲ τὴν κυβέρ-
νηση καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἔχουν βουλώ-
σει. Καὶ ἔρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ 
νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὴν ζημιὰ στὸ 
γλωσσικὸ καὶ πολιτιστικὸ ὑπόβα-
θρο τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν! Ἡ δὲ 
τραγικὴ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ἀνάμεσα 
στὶς 47 χῶρες μέλη, ποὺ ἐκπροσω-
πεῖ, ὁ παραπάνω Πρόεδρος τῆς ∆ιε-
θνοῦς Ὁμοσπονδίας Κλασσικῶν 
Σπουδῶν, βρίσκονται τὰ Σκόπια, ἡ 
Τουρκία, ἡ Ζιμπάμπουε, ἡ Χιλή, τὸ 
Ἰσραήλ, τὸ Μεξικό, ἡ Ἰαπωνία, ἡ 
Ρωσία τοῦ Πούτιν καὶ ἡ Γερμανία 
τῆς Μέρκελ! Ἀλλὰ ὁ «κυρίαρχος λα-
ός» παρακολουθεῖ ἀπαθὴς τὴν ἀπό-
λυτη καταστροφὴ ποὺ φέρνει σὲ ὅ-

λους τοὺς τομεῖς ἡ … προοδευτικὴ 
κυβέρνηση τῆς Κουμουνδούρου ! 
Μετὰ θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα… 
(Ἐφημερίδα Στόχος, 6-10-16, σελ. 9) 
 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
 

 
 

«Μὲ βαθιὰ θλίψη ἡ κ. Λέλα Βύρω-
νος Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς Ἡρωί-
δας, καθὼς καὶ τὰ μέλη τοῦ Συνδέ-
σμου Ἑλλήνων Πολιτῶν, Φίλων καὶ 
Ἀπογόνων τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης 
Φυγαδεύσεων καὶ Πληροφοριῶν – 
ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΥΜ-
ΠΟΥΛΙΝΑ 1941-1944 – καταγγέλει 
τὸ ἀποτρόπαιο βανδαλισμὸ – ἀπο-
κεφαλισμὸ ποὺ ἔγινε στὴν προτομὴ 
τῆς Ἡρωίδας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστα-
σης ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ στὸ 
πεζοδρόμο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα δίπλα 
στὸ Πολυτεχνεῖο. Ἡ Λέλα Καραγιά-
ννη μητέρα 7 παιδιῶν, ἡ ὁποία εἶχε 
τὸ ΑΝΑΣΤΗΜΑ νὰ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ στὸν Γερμανὸ-Ἰταλι-
κὸ ἄξονα καὶ νὰ δώσει ἀκόμα καὶ 
τὴν ΖΩΗ τῆς γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
τὴν ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ καὶ τὴν ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΑ, δολοφονεῖται πάλι σήμε-
ρα ἀπὸ ἀγνώστους στὸ Κέντρο τῶν 
Ἀθηνῶν! Μία Ἡρωίδα ποὺ ὕπηρξε 
πρωτίστως ΕΛΛΗΝΙ∆Α καὶ στήριξε 
ὅλες τὶς Ἀντιστασιακὲς Ὀργανώσεις 
ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς τοποθέτη-
σης… Τιμήθηκε ΩΣ ΗΡΩΙ∆Α ΚΑΙ 
ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝ-
ΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. Ἡ «ἐκτέλεσή της ἀπὸ 
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τοὺς Γερμανοὺς κατακτητὲς στὶς 8 
Σεπτεμβρίου 1944 μαζὶ μὲ ἄλλους 59 
Ἕλληνες  ἀποτελεῖ  μία  ἀκόμη  
ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ τῆς ἀνελευθερί-
ας καὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἡ ση-
μερινὴ ὅμως πράξη ΞΕΠΕΡΝΑ Α-
ΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΝΑΖΙ!! ΝΤΡΟΠΗ» ……  

Γιὰ τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο 
Ἡ Πρόεδρος καὶ Ἐγγονὴ 

ΛΕΛΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
ΟΙ «ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ» 

 

Τὸ ἄρθρο ὑπογράφει ὁ κορυφαῖος 
Ἀμερικανὸς ἀρθρογράφος John Kass, 
ἔχει τίτλο … «Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ 
καινοτομία τῶν Ἑλλήνων ἔδωσε τὴ 
λύση» καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὶς παρα-
δοσιακὲς Ἑλληνικὲς Βεντοῦζες (ἀ-
γγλιστὶ = cupping) μὲ τὶς ὁποῖες ὁ 
Μάικλ Φέλπς κατάφερε νὰ ξεπερά-
σει τοὺς τραυματισμοὺς καὶ τὴν κού-
ραση καὶ νὰ φτάσει στὸ ἱστορικό του 
ἐπίτευγμα στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶ-
νες τοῦ Ρίο. Ξεπερνώντας σὲ χρυσὰ 
ἀτομικὰ μετάλλια τὸν Θρυλικὸ Ὀ-
λυμπιονίκη Λεωνίδα τὸν Ρόδιο (γεν-
νήθηκε τὸ 188 π.Χ.) ὁ ὁποῖος εἶχε κα-
τακτήσει μόλις … 12 Νίκες σὲ 4 συνε-
χόμενες Ὀλυμπιάδες. Ὁ ἀρθρογρά-
φος John Kass ἀρχικὰ στηλιτεύει τὸ 
Ἀμερικανικὸ Κανάλι NBC ποὺ κά-
νοντας θέμα τὶς Βεντοῦζες τοῦ Μάι-
κλ Φέλπς, εἶπε πὼς ἡ βεντούζα εἶναι 
μία πανάρχαια ἰατρικὴ πρακτικὴ 
ποὺ ἐφηύραν οἱ Κινέζοι… «Οἱ βεν-
τοῦζες δὲν εἶναι Κινέζικες. Ἦταν ὁ 
Ἱπποκράτης, ὁ Πατέρας τῆς Ἰατρι-
κῆς, ἀπὸ τὴν Κίνα;» διερωτᾶται ὁ 
John Kass καὶ δίνει μόνος του τὴν ἀ-
πάντηση. «Ὄχι, δὲν ἔχω τίποτα μὲ 
τὴν Κίνα, ἀλλὰ ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πα-
τέρας τῆς ∆υτικῆς Ἰατρικῆς, ἦταν ἀ-
πὸ τὸ ἀξιαγάπητο ἑλληνικὸ νησὶ τῆς 
Κῶ. Τὸ cupping εἶναι ἑλληνικὴ ἐφεύ-

ρεση καὶ οἱ Ἕλληνες τὸ ἀποκαλοῦν 
«vendouzes» γράφει ἐπὶ λέξει ὁ Ἀμε-
ρικανὸς ἀρθρογράφος ὁ ὁποῖος συ-
νεχίζει μὲ τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικά: «Ἡ 
Ἑλλάδα σηκώνει τὰ βάρη τοῦ κό-
σμου μὲ τὴν οἰκονομικὴ καὶ τὴν 
προσφυγικὴ κρίση, καὶ τώρα τὰ 
ΜΜΕ τῆς κλέβουν καὶ τὶς vendou-
zes… Αὐτὴ ἡ πολιτιστικὴ ἰδιοποίηση 
εἶναι ἡ χειρότερη. Ἀκολούθως ὁ Jo-
hn Kass ἀναφέρεται καὶ σὲ μιὰ σει-
ρὰ διάσημων ἠθοποιῶν τοῦ Χόλυ-
γουντ ποὺ χρησιμοποιοῦν συστημα-
τικὰ τὶς ἑλληνικὲς βεντοῦζες καὶ ἔ-
χουν δεῖ ἀπίστευτη καλυτέρευση τοῦ 
μυικοῦ τους συστήματος, ἐνῶ περι-
γράφει ἕνα σωρὸ ἄλλων πρακτικῶν 
ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἱπποκράτης 
καὶ ἀντέγραψαν διάφοροι λαοί, πα-
ρουσιάζοντάς τις ὡς δικές τους ἐφευ-
ρέσεις! ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ «Οἱ Ἕλ-
ληνες ἔχουν περιπλανηθεῖ σὲ διάφο-
ρες χῶρες καὶ ἔφεραν μαζί τους τὴν 
Ἐπιστήμη, τὴν ∆ημοκρατία, τὰ Μα-
θηματικά, τὴν Φιλοσοφία, τὴν ποίη-
ση καὶ τὶς βεντοῦζες». ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ! 
Τσιμουδιὰ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ ΜΜΕ 
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν Ἕλληνες καὶ Φι-
λέλληνες ποὺ ξεσκεπάζουν τὰ ψέμμα-
τα καὶ ἀποκαθιστοῦν τὴν ἀλήθεια. 
 
ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

 

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκά-
μια: 

 Γιὰ τοὺς φτωχοὺς: Τὸν 
κομμουνισμὸ 

 Γιὰ τοὺς πλούσιους: Τὴ 
μασσωνία 

 Γιὰ τοὺς πιστοὺς: Τὸν οἰ-
κουμενισμό. 

 

(Πηγή: †Μακαρίου Ἱερομον. - Γέ-
ροντος Παϊσίου Ἀγιορείτου, Λό-
γοι σοφίας καὶ χάριτος. Ἁγιον Ὅ-
ρος, σ.73) 

 

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Α

 

ΣΤΗΛΕΣ  ΦΩΤΟΣ  
ΣΤΟ  ΑΓ ΙΟΝ  ΟΡΟΣ  

 

Κατὰ καιροὺς ἔχουμε συναντήσει ἕ-
να περίεργο φαινόμενο καὶ ἀφορᾶ 
ἀνεξήγητους πυλῶνες φωτὸς … Σχε-
τικῶς μὲ τοὺς «πίδακες φωτός» ποὺ 
ἔχουν δεῖ κατὰ καιροὺς νὰ ἐκτοξεύ-
ονται ἀπὸ κελιὰ καὶ σκῆτες τοῦ Ἁ-
γίου Ὄρους, ἔτυχε κάποτε νὰ γνω-
ρίσω ἕναν Ἕλληνα ἐπιστήμονα ποὺ 
ἐργάζεται στὴν ΝΑΣΑ (τὸ 30% τῶν 
ἐπιστημόνων τῆς ΝΑΣΑ εἶναι Ἕλ-
ληνες σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ γνω-
ρίζετε). Αὐτὸς λοιπὸν ὁ συμπατριώ-
της μας μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε κάτι 
ἐκπληκτικό. Οἱ ἀμερικανικοὶ δορυ-
φόροι ἀνιχνεύουν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ πο-
σότητες κάποιας «ἄγνωστης» μορ-
φῆς ἐνέργειας ἡ ὁποία προέρχεται 
ἀπὸ τὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθω. Ἡ ἄ-
γνωστη αὐτὴ ἐνέργεια «τρελαίνει» 
κυριολεκτικὰ τὰ ὄργανα τῶν δορυ-
φόρων καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ προσπα-
θοῦν νὰ καταλάβουν περὶ τίνος 
πρόκειται! Προφανῶς ἡ πνευματικὴ 
ἄσκηση καὶ οἱ προσευχὲς τῶν ἀσκη-
τῶν «παράγουν» αὐτὴ τὴ φωτεινὴ 

ἄγνωστη μορφὴ ἐνέργειας, ἡ ὁποία 
δὲν εἶναι ὁρατὴ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο 
μάτι – πλὴν ἐξαιρέσεων – ἀλλὰ «κα-
ταγράφεται» ἀπὸ τὰ ὄργανα τῶν 
δορυφόρων. Νὰ ξέρετε ὅμως ὅτι τὸ 
Ἅγιον Ὄρος βρίσκεται στὸ ἐπίκε-
ντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος ὅλων τῶν 
ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (Ἐφη-
μερὶς Ἐλεύθερη Ὥρα, 30-9-2016, σε-
λὶς 29) 
 

ΠΩΣ  ΜΑΛΩΝΟΥΝ  
Ο Ι  ΑΝΘΡΩΠΟ Ι  

 

Γνωρίζετε πῶς οἱ ἄνθρωποι παρεξη-
γοῦνται καὶ τσακώνονται; Ὁ Ἅγιος 
Νήφων μᾶς τὸ ἐξηγεῖ. Παρακολου-
θοῦσε κάποτε ὁ Ἅγιος Νήφων Ἐπί-
σκοπος Κωνσταντιανὴς πῶς οἱ δαί-
μονες πήγαιναν νὰ βάλουν σὲ πει-
ρασμὸ τοὺς ἀνθρώπους, ψιθυρίζο-
ντας στὰ αὐτιὰ τους διάφορες πονη-
ριές. Αὐτοὶ ὅμως ἔχοντας τὸ νοὺ 
τους σκορπισμένο στὶς βιοτικὲς μέ-
ριμνες, δὲν καταλάβαιναν τὴν δαι-
μονικὴ ἐνέργεια. ∆έχονται λοιπὸν 
τὶς κακὲς σκέψεις καὶ τὶς μελετοῦν 
σὰν νὰ ἦταν δικές τους. Ἔτσι ἄλλοι 
ἐξαπατοῦνται σὲ ὀργή, ἄλλοι σὲ συ-
κοφαντίες ἢ κατακρίσεις καὶ ἄλλοι 
σὲ καυγάδες διαμάχες καὶ μνησικα-
κίες. Καὶ ἔλεγε θλιμένος. Ἂχ τοὺς 
κακούργους! Ἔγιναν κύριοι καὶ δι-
ατάζουν τοὺς ἀνθρώπους! Καὶ αὐ-
τοὶ νομίζοντας ὅτι ὅλα προέρχονται 
ἀπὸ τὴν φρόνησή τους, γρήγορα – 
γρήγορα ἐκτελοῦν ἀδιάκριτα ὅλες 
τὶς ἐντολὲς τῶν δαιμόνων. Γι’ αὐτὸ 
πρέπει πάντοτε νὰ ἐξετάζουμε καλὰ 
τοὺς λογισμοὺς καὶ ἔπειτα νὰ προ-
βαίνουμε σὲ ἐνέργειες. Καὶ διηγήθη-
κε τὸ ἑξῆς: Εἶδα κάποτε ἕναν ἄν-
θρωπο νὰ δουλεύη. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἕ-
νας μαῦρος (διάβολος), σκύβει στὸ 
αὐτί του καὶ ἐπὶ πολλὴ ὥρα κάτι 
τοῦ ψιθύριζε. Πιὸ πέρα δούλευε ἕ-
νας ἄλλος ἄνθρωπος. Ξαφνικὰ ὁ 

ΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
 

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλο-
κάμια: 

 Γιὰ τοὺς φφττωωχχοοὺὺςς: Τὸν 
κομμουνισμὸ 

 Γιὰ τοὺς ππλλοούύσσιιοουυςς: Τὴ 
μασσωνία 

 Γιὰ τοὺς ππιισσττοοὺὺςς: Τὸν  
οἰκουμενισμό. 

 

(Πηγή: †Μακαρίου Ἱερομον. - 
Γέροντος Παϊσίου Ἀγιορείτου, 
Λόγοι σοφίας καὶ χάριτος. Ἁ-
γιον Ὅρος, σελ. 73) 
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Παίρνει τὰ τεμάχια γῆς ἀπὸ τοὺς ἀ-
ριστοκράτες καὶ μεγαλογαιοκτήμο-
νες καὶ τὰ μοιράζει στοὺς φτωχούς. 
Προσπαθεῖ νὰ πατάξει τὴ διαφθο-
ρά, τὶς καταχρήσεις στὴ διοίκηση. 
Τιμωρεῖ τοὺς ἅρπαγες. Τὰ οἰκονομι-
κά του μέτρα ἀπαγορεύουν τὴ σπα-
τάλη τοῦ δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ 
πλούτου. Στόχος τῆς οἰκονομικῆς 
πολιτικῆς του εἶναι ἡ αὐτάρκεια καὶ 
γι’ αὐτὸ ἀπαγορεύει τὴν εἰσαγωγὴ 
εἰδῶν πολυτελείας ἀπὸ τὶς ἰταλικὲς 
πόλεις. Μειώνει τὶς εἰσαγωγές, αὐ-
ξάνει τὶς ἐξαγωγές. Ἐφαρμόζει πο-
λιτικὴ ἐλαφρᾶς φορολογίας, δίχως 
νὰ σημειωθεῖ ποτὲ οἰκονομικὸ ἔλ-
λειμμα. Αἰσθάνεται πάνω του βα-
ρειὰ τὴν εὐθύνη πὼς εἶναι ὁρισμέ-
νος ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ συμπαραστέκε-
ται στοὺς ὑπηκόους του καὶ κυρίως 
στοὺς ἀδικημένους. Γιὰ νὰ ἁπαλύνει 
τὴν ἔνδεια καὶ τὰ βάρη τῶν φτωχῶν 
ἱδρύει ποικίλα Φιλανθρωπικὰ ἱδρύ-
ματα, νοσοκομεῖα, βιβλιοθῆκες. Εἶ-
ναι πηγὴ τῆς ἐλεημοσύνης, γι’ αὐτὸ 
τοῦ δίνουν τὸ προσωνύμιο Ἐλεή-
μων. Χτίζει ναοὺς καὶ μοναστήρια. 
∆είχνει ἐνδιαφέρον μεγάλο γιὰ τὴν 
παιδεία καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Καλλιερ-
γεῖ τὴ μελέτη τῶν Ἑλληνικῶν γραμ-
μάτων. ∆ίκαια τῶν χαρακτηρίζουν 
«Πατέρα τῶν Ἑλλήνων». Τὴν οἰκο-
νομία καὶ τὴ λιτότητα τὴν ἐφαρμό-
ζει πρῶτα στὸν ἑαυτό του καὶ στὴν 
οἰκογένειά του. Ἀποτελεῖ πρότυπον 
ἠγέτου. Λέγεται πὼς ὅταν μία μέρα 
ἀνταμώνει τὸν γιὸ του Θεόδωρο 
στὸ κυνήγι νὰ φορὰ ροῦχα πολυτε-
λείας πεισμώνει καὶ δὲν τὸν χαιρε-
τᾶ. Τὸ παιδὶ του τὸν ρωτᾶ τί συμ-
βαίνει καὶ ὁ Ἰωάννης τὸν ἐλέγχει λέ-
γοντας πὼς τὰ μεταξωτά, τὰ χρυσο-
ΰφαντα ροῦχα ποὺ φοροῦσε ἦταν 
ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ. Πιστεύει ἀ-
κράδαντα καὶ τὸ κάνει πράξη πὼς … 

(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  
ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  

 

  
 

θὰ   νὰ  
σ  

ὸ  
τὸ συνέ-

-
γ  

ἐν-

α

   Ὀνομάζομαι
Γιῶργος Λ. καὶ

ἤθελα
ᾶ ς  πῶ  ἕ να
εριστατικ
ὁποῖο 

π

βη στὴν οἰκο
ένειά μου.  Ἡ
μητέρα μου 
τελῶς ξαφνικὰ 
στὸν ὕπνο της 
πρὶν περίπου 
δύο χρόνι  ἔ-
νιωσε νὰ μουδιάζει ἡ μία της πλευ-
ρὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι ἕως τὸ πόδι. Ὅ-
λοι μας ἀνησυχήσαμε μήπως ἦταν 
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ὅμως δὲν ἦ-
ταν. Πήγαμε σὲ διάφορους γιατροὺς 
διαφόρων εἰδικοτήτων, ἀλλὰ κανεὶς 
δὲν ἔβρισκε τί ἦταν. Ἐνῶ εἴχαμε κά-
νει διάφορες ἐξετάσεις καὶ ἦταν ὅ-
λες καθαρές, παρόλ’ αὐτὰ τὸ μού-
διασμα συνέχιζε νὰ ὑπάρχει. Ἡ ἀνη-
συχία μας καὶ ὁ φόβος μεγάλωνε μέ-
χρι ποὺ μιὰ μέρα, ἐνῶ κοιμόμουν εἶ-
δα ξαφνικὰ στὸν ὕπνο μου τὸν Ἅ-
γιο Ραφαὴλ καὶ μοῦ λέει: «Σὲ ἐμένα 
φέρε τὴν μητέρα σου». Τὸ λέω στὴν 
μητέρα μου καὶ μοῦ λέει νὰ πᾶμε. 
Ἐρχόμαστε στὸ Μοναστήρι στὸ Ἄ-
νω Σούλι, ἡ μητέρα μου γιὰ πρώτη 
φορά, καὶ μπαίνουμε στὸ ἐκκλησάκι 
ὅπου εἶναι ὁ βράχος καὶ ἀκοῦμε ἐ-
κείνη τὴν ὥρα τὸν πάτερ νὰ λέει γιὰ 
τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων καὶ ἡ μητέ-
ρα μου δακρύζει. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡ-
μέρα, ἡ μητέρα μου δὲν ξαναένιωσε 
τίποτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμπτώματα 
τὰ ὁποῖα τὴν ταλαιπωροῦσαν τό-
σους μῆνες καὶ ποὺ κανένας γιατρὸς 
δὲν κατάφερε νὰ βρεῖ παρὰ μόνο 
ὁ Ἅγιός μας ὁ ἀγαπημένος!!!  

10/4/2016, Γιῶργος Λ. 

 

Ο  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ ΄  ∆ΟΥΚΑΣ  

ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
(Συνέχεια 

 

… οἱ  μό-
νο τη 
τῶν βασιλ στὸν λαό. 
Ὁ τὸ 

σ
ετικὴ

ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

δαπάνες πρέπει νὰ γίνονται
γιὰ τὸ λαὸ καὶ πὼς τὰ πλού

ιάδων ἀνήκουν 
Ἰωάννης δὲν θησαυρίζει ἀπὸ 

βασιλικό του ἀξίωμα. Ἀπεναντίας, 
ζῆ ἐκούσια ὡς φτωχός, ὡς ἀγρότης. 
Ἀσχολεῖται καὶ μὲ ἀγροτικὲς δου-
λειὲς στὰ κτήματά του, ὅταν τοῦ τὸ 
ἐπιτρέπουν οἱ κρατικές του εὐθύνες. 
Ὅραμά του τὸ με-
γάλο ποθούμενο ἡ 
ἐκδίωξη τῶν Σταυ-
ροφόρων ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη 
καὶ ἡ παλινόρθωση 
τῆς Βυζαντινῆς αὐ-
τοκρατορίας . Γιὰ 
τὴν  γενναιότητα  
καὶ τὸ ἦθος τοῦ ἀν-
δρὸς ἀξίζει νὰ μνη-
μονεύ ουμε τὴν ἐ-
ξαιρ  ἐπιστολὴ 
του πρὸς τὸν Πάπα 
Γρηγόριο Θ΄ τὴν ὁ-
ποία διασώζει ὁ κα-
θηγητὴς τῆς Ἱστορί-
ας Ἄπ. Βακαλόπου-
λος στὸ βιβλίο του «Πηγὲς Ἱστορίας 
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ». Ὁ Πάπας 
ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα τῆς 
Νικαίας νὰ μὴ διεκδικεῖ τὴν Κων-
σταντινούπολη ἀπὸ τὸν Φράγκο ἡ-
γεμόνα, ποὺ τὴν κατέχει ἀπὸ τὸ 
1204. Ἐκπλήττεται ὁ Ἰ. Βατάτζης 
καὶ μὲ φρόνημα ἀδούλωτο τοῦ ἐπι-
σημαίνει: «… Ἀπαιτεῖς νὰ μὴν ἀγνο-
οῦμε τὰ προνόμιά σου. Κι’ ἐμεῖς ἔ-
χουμε τὴν ἀντίστοιχη ἀπαίτηση νὰ 
δεῖς καὶ νὰ ἀναγνωρίσεις τὸ δίκαιό 
μας, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐξουσία μας 
στὸ κράτος τῆς Κωνσταντινουπόλε-

ως, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἔζησε ἐπὶ 
χίλια χρόνια κι’ ἔφτασε μέχρι καὶ τὴ 
δική μας Βασιλεία… Οὐδέποτε θὰ 
παύσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε καὶ νὰ 
πολεμοῦμε κατὰ τῶν κατακτητῶν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Θὰ ἀσε-
βούσαμε καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῆς 
φύσεως καὶ πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῆς 
πατρίδας καὶ πρὸς τοὺς τάφους τῶν 
πατέρων μας καὶ πρὸς τοὺς ἱεροὺς 
ναοὺς τοῦ Θεοῦ, ἂν δὲν ἀγωνιζόμα-
σταν γι’ αὐτὰ μὲ ὅλη μας τὴ δύνα-
μη… Ἔχουμε μαζί μας τὸν δίκαιο 

Θεό ,  ποὺ  βοηθεῖ  
τοὺς ἀδικούμενους 
καὶ ἀντιτάσσεται 
σ τ ο ὺ ς  ἀ δ ι κ ο ῦ -
ντας… » .  Καὶ  νὰ  
σκεφθεῖ κανεὶς πὼς 
αὐτὰ τὰ λόγια τὰ 
ἀπευθύνει ἕνας βα-
σιλιὰς ποὺ βρίσκε-
ται σὲ μειονεκτική, 
ταπεινωτικὴ θέση, 
πρὸς τὸν «πλανη-
τάρχη» τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης. ∆ὲν μπο-
ρεῖς νὰ μὴ θαυμά-
σεις τὸ πνευματικὸ 
ἀνάστημα  αὐτοῦ  
τοῦ Κυβερνήτη, τὴν 

ἐθνικὴ του περηφάνεια κι’ ἀξιοπρέ-
πεια. Κατορθώνει νὰ φτιάξει ἀπὸ τὶς 
στάχτες πανίσχυρο τὸ Βασίλειό του. 
∆υστυχῶς, λίγο πρὶν τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ μεγάλου ὀνείρου του, 
πεθαίνει στὸ ἀγαπημένο του Νυμ-
φαῖον ἀπὸ μία βαρειὰ ἀρρώστια – 
ἀποπληξία – στὶς 4 Νοεμβρίου 1254. 
Τὸ ὅραμά του μὲ τὸ ὅλο ἔργο του τὸ 
ἀφήνει ὑποθήκη στοὺς διαδόχους 
του. Λίγα χρόνια μετά, τὸ 1261, ἡ 
Κωνσταντινούπολη πέφτει σὰν ὥρι-
μος καρπὸς στὰ χέρια τοῦ στρατη-
γοῦ τῆς Νικαίας Ἀλεξίου Στρατηγο-
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πούλου. Νικημένοι οἱ Σταυροφόροι 
ἐγκαταλείπουν τὴν Πόλη. Τὸ τίμιο 
σῶμα τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα 
ἐνταφιάστηκε στὸ Μοναστήρι τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ ποὺ εἶχε κτίσει ὁ 
ἴδιος καὶ τὸ ὀνόμασε Σώσανδρα. 
Ὕστερα, μὲ ἀποκάλυψη, ὁ ἴδιος ὁ 
Ἰωάννης ζήτησε νὰ μετακομισθεῖ τὸ 
λείψανό του στὴ Μαγνησία τῆς Μ. 
Ἀσίας. Ὅταν ὅμως ἄνοιξαν τὸν τά-
φο, μία γλυκεία εὐωδία ξεχύθηκε 
παντοῦ. Ὁ νεκρὸς φαινόταν νὰ κά-
θεται ἐπάνω σὲ βασιλικὸ θρόνο, δί-
χως καμμιὰ ἀλλοίωση, καμμιὰ δυ-
σωδία .  Ἑπτὰ χρόνια ἦταν μέσα 
στὸν τάφο κι’ ἔμοιαζε σὰν ζωντα-
νός. Τὸ χρῶμα τοῦ σώματός του ἦ-
ταν ὅπως κάθε φυσιολογικοῦ ζω-
ντανοῦ ἀνθρώπου, σημειώνει στὸν 
Συναξαριστή του ὁ Ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀπὸ τότε τὸ τίμιο 
λείψανό του ἔκανε πολλὰ θαύματα. 
Λίγα χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὸν κατέ-
ταξε στὸ ἁγιολόγιο καὶ τὸν γιορτά-
ζει στὶς 4 Νοεμβρίου, τὴ μέρα τῆς 
κοίμησής του. Στὴ Μαγνησία, ὅπου 

καὶ τὸ ἄφθαρτο λείψανό του, χτί-
στηκε ναὸς στὸ ὄνομά του καὶ ἕνας 
ναΐσκος στὸ Νυμφαῖο. Ἰδιαίτερα τι-
μᾶται καὶ σήμερα μὲ κάθε λαμπρό-
τητα ὡς τοπικὸς Ἅγιος στὴν πατρί-
δα τοῦ, στὸ ∆ιδυμότειχο. Μετὰ τὴ 
Μικρασιατικὴ καταστροφὴ (1922) 
κανεὶς δὲν γνωρίζει τί ἀπέγινε ἡ ἐκ-
κλησία στὴν Μαγνησία καὶ κατὰ 
συνέπεια καὶ τὸ ἄφθαρτο λείψανο 
τοῦ Ἁγίου Βασιλιᾶ. ∆ιάφοροι θρύ-
λοι τὸν θέλουν νὰ βρίσκεται κάπου 
μαρμαρωμένος, ὥσπου μιὰ μέρα θὰ 
ξαναζωντανέψει καὶ θὰ λευτερώση 
τὴν Πόλη ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. 
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου αὐτο-
κράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἰωάννου Γ΄ 
∆ούκα Βατάτζη. Στοὺς χαλεποὺς 
καιροὺς ποὺ ζοῦμε, καθὼς ἡ πατρί-
δα μας διέρχεται πνευματική, ἠθικὴ 
καὶ οἰκονομικὴ κρίση, ἂς ἐπικαλού-
μαστε τὶς θερμὲς πρεσβεῖες του. 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

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

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ. 

 

 

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

Τελούνται κάθε Κυριακὴ καὶ ∆εσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:  
 

Ὤρα: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                               Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6  

 (αρ. φυλλ. 79)

  

Ο  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ ΄  ∆ΟΥΚΑΣ  ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
 

13 Ἀπριλίου 1204, ἡ πρώτη ἅλωση 
τῆς Βασιλεύουσας. «Το κόσμημα 
τῶν πόλεων», ἡ Κωνσταντινούπολη, 
λατινοκρατεῖται. Γεύεται τὴν ἁρπα-
κτικὴ μανία, τὶς συλήσεις, τὶς σφα-
γές, τοὺς βανδαλισμοὺς τῶν Σταυ-
ροφόρων  τῆς  ∆΄  
Σ ταυ ρ οφορ ί α ς .  
Ποιὸς στ’ ἀλήθεια, 
θὰ καταστρώσει τὸ 
σχέδιο τοῦ λυτρω-
μοῦ της καὶ θὰ διώ-
ξει τοὺς Φράγκους 
κατακτητές; Σ’ ἕνα 
ἐλεύθερο ἑλληνικὸ 
κράτος, στὴν αὐτο-
κρατορία τῆς Νί-
καιας, ἔχει μεταφερ-
θεῖ προσωρινὰ ἡ ἕ-
δρα τῶν Βυζαντι-
νῶν αὐτοκρατόρων. 
Ἐκεῖ συνεχ εται ἡ 
Βυζαντινὴ ζωὴ καὶ 
περιφρουρεῖται ἡ 
Ὀρθοδοξία  καὶ  ὁ  
Βυζαντινὸς πολιτι-
σμός. Αὐτοκράτο-
ράς της ὁ εὐσεβὴς 
Θεόδωρος Α΄ Λασκάρης, ὁ ποιητὴς 
τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανό-
να στὴν Παναγία. Τὴν αὐλὴ του, 
στὸ Νυμφαῖο τῆς Βιθυνίας, ἐπισκέ-
πτεται μία ἐξέχουσα προσωπικότη-
τα, ὁ Ἰωάννης Βατάτζης. Γεννημέ-

νος τὸ 1193 μ.Χ. στὸ ἱστορικὸ Κά-
στρο τῆς Θράκης, στὸ ∆ιδυμότειχο, 
κατάγεται ἀπὸ στρατιωτικὴ οἰκογέ-
νεια, ποὺ τοῦ κληροδοτεῖ ἀμύθητη 
περιουσία. Τὸ γενναιόδωρο ἀρχο-
ντόπουλο, τὴ σκορπίζει στοὺς φτω-

χοὺς  καὶ  στὶς  ἐκ-
κλησίες. Τὰ σπάνια 
χαρίσματά , οἱ 
ἀρετὲς  του τρα -
βοῦν τὸ ἐνδιαφέρον 
τοῦ  βασιλιᾶ .  Τοῦ  
δίνει ὡς σύζυγο τὴν 
κόρη του Εἰρήνη. Ὁ 
ἱδρυτὴς τῆς αὐτο-
κρατορίας τῆς Νι-
καίας Θ. Λάσκαρης 
πεθαίνει στὰ 36 του 
χρόνια, δίχως νὰ ἀ-
φήσει διαδόχους .  
Τὰ  μά τ ι α  ὅ λων  
καρφώνονται πάνω 
στὸν γαμπρὸ του  
Ἰωάννη Γ΄ ∆ούκα 
Βατάτζη .  Ὁ  πα -
τριάρχης Ἐμμανου-
ὴλ τελεῖ τὴ στέψη. 
Τὰ χρόνια τῆς Βα-

σιλείας του (1222 – 1254) εἶναι πα-
ραγωγικά. Εἶναι προστάτης τῶν ἀ-
γροτῶν, τῶν χαμηλῶν καὶ μεσαίων 
κοινωνικῶν στρωμάτων. Μέλημά 
του νὰ ἀνεβάσειτο βιωτικὸ ἐπίπεδο 
τῶν γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων . 
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