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

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ 
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 συντονισμένα ἐναντίον τῆς Π συντονισμένα ἐναντίον τῆς Π
μας, προσπαθώνταςμας, προσπαθώντας

καὶ νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἑλληνικὴ πα-
ρουσία σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Χειμάρ-
ρα καὶ νὰ δημιουργήσει ζήτημα 
«ἀλβανικῆς μειονότητας» στὴν Ἑλ-
λάδα, ὑπάρχουν ἁρμόδιοι στὴν χώ-
ρα μας ποὺ προτείνουν εὐρωπαϊκὰ 
διασυνοριακὰ προγράμματα γιὰ τὴν 
προβολὴ τῆς κοινῆς μας κληρονομι-
ᾶς τοῦ … Ἀλῆ πασᾶ. Μὲ ἔγγραφό 
της, καὶ μάλιστα «ἐξαιρετικὰ ἐπεί-
γον», ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων τῶν 
Ἰωαννίνων ὑπέβαλλε πρόταση στὸ 
πλαίσιο τοῦ προγράμματος interreg 

(Ἑλλάδα – Ἀλβανία 2014 – 2020) 
γιὰ ἔργο ποὺ θὰ συμπεριλάβει ἀπο-
κατάσταση καὶ ἐπαναχρήση τοῦ 
κτίριου τῆς ὀθωμανικῆς βιβλιοθήκης 
στὸ Κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Στόχος 
θὰ εἶναι ἡ διαμόρφωση δυὸ μου-
σειακῶν διαδραστικῶν χώρων πολι-
τισμοῦ στὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ Τεπε-
λένι ποὺ θὰ φιλοξενηθοῦν ἐκθέσεις 
μὲ καινοτόμες πολυμεσικὲς ἐφαρμο-
γὲς καὶ φυσικὰ ἀντικείμενα καὶ μό-
νο ἡ περιγραφὴ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου 
ἀπὸ τοὺς … φωστῆρες, ἐνισχύει τὰ ἐ-
πιχειρήματα καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς 
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν Ἑλληνικὸ χα-
ρακτήρα τῆς Ἠπείρου. Ἡ ἔκθεση θὰ 
ἑστιάζει στὴν ἱστορία καὶ τὴν κλη-
ρονομιὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ὁ συνολι-
κὸς προϋπολογισμὸς τοῦ ἔργου εἶ-
ναι 700.000 εὐρὼ ἐκ τῶν ὁποίων 
400.000 θὰ διαχειριστεῖ ἡ ἑλληνικὴ 
πλευρὰ καὶ 300.000 ἡ ἀλβανικὴ 
πλευρά. Οὔτε μνήμη, οὔτε τσίπα, 
οὔτε φιλότιμο δὲν ἔχουν κάποιοι. 
∆ὲν χρειάζονται περισσότερα σχό-
λια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνοι 
μας βγάζουμε τὰ μάτια μας; 
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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 – 5.00 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 4.30 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                              ∆ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6  

 (αρ. φυλλ. 80)

  

Μ Ι Α  ΜΕ Γ Α Λ Η  Α Ρ Ε Τ Η  
 

Εἴμεθα, πλέον, μέσα στὴν περίοδο 
τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστου-
γέννων. Οἱ μὲν θρησκευόμενοι ἀπο-
τολμοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν, οἱ δὲ 
μὴ θρησκευόμενοι τὸ εἰρωνεύονται. 
Εἶναι τὸ θέμα τῆς νηστείας. Σχεδὸν 
ὁ καθένας ἔχει μία γνώμη. Ὁ ἕνας 
λέει ὅτι δὲν εἶναι τίποτα τὸ φαγητό. 
Ὁ ἄλλος λέει, ἐγὼ εἶμαι ἄρρωστος. 
Ἄλλος λέει, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ φᾶ-
νε, γιατί διαβάζουνε. Χίλιες δυὸ ἰδέ-
ες καὶ περιπτώσεις ὑπάρχουν, γύρω 
ἀπὸ τὸ θέμα τῆς 
νηστείας. Ἡ νη-
στεία, ἀγαπητοί 
μου, δὲν εἶναι ἐ-
φεύρημα ἀνθρώ-
πινο. Τὴν πρώτη 
ἐντολὴ  τῆς  νη-
στείας, τὴν ἔδω-
σε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς 
μέσα  στὸν  Πα-
ράδεισο, στοὺς 
δυὸ πρώτους ἀνθρώπους, «οὗ φάγε-
σθε» τοὺς εἶπε. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ 
ἐξετάσει χρονολογικῶς τὴ νηστεία 
θὰ τὴ βρεῖ σὲ πολλὰ μέρη τὴ νηστεί-
α. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40 
μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ Μωυσῆς ἐνή-
στευσε 40 μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ 
Χριστὸς ἐνήστευσε 40 μέρες καὶ 40 
νύχτες. Καὶ ἐν τούτοις, ὁ ἄνθρωπος 
γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἀδυναμίες 
τοῦ ἰσχυρίζεται: Παπάδες, τὴν κά-

νανε τὴ νηστεία. Καλόγεροι, τὴν κά-
νανε τὴ νηστεία. Εἶναι μεγάλο πρά-
γμα, ὁ ἄνθρωπος νὰ μάθει νὰ νη-
στεύει. Εἶναι μεγάλο πράγμα ἡ ἐ-
γκράτεια. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος 
λέγει «τὸ νὰ τρῶς, χωρὶς νὰ κάνεις 
νηστεία καὶ ἐγκράτεια ποτέ σου, εἶ-
ναι γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ θηρία, ὄχι γιὰ 
τὸν ἀνθρωπο». Ὁ ἄνθρωπος πρέπει 
νὰ κάνει διάκριση. Μπορεῖς νὰ τρῶς 
μέρα νύκτα κρέας, δὲν σὲ συμφέρει 
γιατί θὰ πέσης κάτω ἀπὸ καρδιὰ ἢ 

ἀπὸ ἄλλες ἀσθέ-
νειες ἐὰν δὲν κά-
νεις τὴ διάκριση 
ἡ ὁποία ἔχει το-
ποθέτηση ὁ Θεὸς 
καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ 
καὶ γιὰ τὸ σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου .  
Μὴ πλανώμεθα, 
εἶναι κατωρθωτὴ 
ἡ νηστεία. Θὰ ἀ-

φαιρέσης τὸ κρέας. Καὶ θὰ σταθῆς 
στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ διάστημα, θὰ 
ἀφαιρέσης τὸ ψάρι καὶ θὰ σταθῆς 
στὸ γάλα, στὸ τυρί. Μετὰ ἀπὸ διά-
στημα, θὰ ἀφαιρέσης τὸ γάλα καὶ 
τὸ τυρὶ καὶ θὰ σταθῆς στὸ λάδι. Καὶ 
σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα θὰ μπορέ-
σης νὰ νηστεύσης, ὅπως θέλει ὁ Κύ-
ριος. Μὴ πλανώμεθα, εἶναι κατωρ-
θωτὴ ἡ νηστεία. Προσευχήσου καὶ 
πές, … (Συνέχεια στὴν 6η σελίδα) 
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Τ ΦΟ  
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ή-
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μέσα

-

ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΑ  ΣΥΜΒΑΝ Α  ΣΤΟΝ  ΠΑΝΑΓΙΟ  ΤΑ
 

νεξήγητα φαινόμενα διαπιστώ- Ἅγιο Φῶς (τὸ ὁποῖο κουβούκλιο ἀ
νουν οἱ μελετητὲς μέσα στὸν Πανά-
γιο Τάφο κατὰ τὶς ἐργασίες ποὺ 
λαμβάνουν χώρα ἐκεῖ τὸ τελευταῖο 
διάστημα… Ὡς γνωστόν, ἐπιστήμο-
νες, ἀνάμεσά τους καὶ Ἕλληνες, ἀ-
ποκάλυψαν πρόσφατα τὴν ἐπιφά-
νεια ποὺ παραδοσιακὰ θεωρεῖται ὁ 
τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χτισμέ-
νος στὴν Ἐκκλησία τοῦ Πανάγιου 
Τάφου στὴν Παλιὰ Πόλη τῆς Ἱερου-
σαλήμ, ὁ τάφος ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ 
μάρμαρο τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1555 
μ.Χ. καὶ πιθανότατα καὶ πολλοὺς 
αἰῶνες νωρίτερα. Τὸ τελευταῖο διά-
στημα ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοὶ 
βρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ ἀ-
προσδόκητη πε-
ρίσταση: ἀνεξ
γητες ἠλεκτρο-
μαγνητικὲς πα-
ρεμβολὲς  ποὺ  
βγάζου κυριο-
λεκτικὰ νοκά-
ουτ ὁρισμένες 
συσκευὲς  μέ -
τρησης, σύμφω-
να μὲ ἀναφορὲς σὲ ἱσπανικὰ  ἐ-
νημέρωσης. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἐπικαλεῖται στὸ 
δημοσίευμά του τὸ ekklisiaonline 
ἀπὸ τὸν τάφο ἀναδύεται ἄρωμα. 
Σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ παρά-
δοση τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
μετὰ τὴν σταύρωσή του ἀπὸ τοὺς 
Ρωμαίους τοποθετήθηκε πάνω σὲ 
μιὰ πλάκα, τὸ λεγόμενο «ταφικὸ 
κρεβάτι», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπὸ ἀσβε-
στόλιθο δίπλα σὲ μία σπηλιά. Ἡ τα-
φικὴ πλάκα βρίσκεται στὸ κουβού-
κλιο, στὸ ὁποῖο εἰσέρχονται οἱ Χρι-
στιανοὶ ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια γιὰ 
νὰ προσκυνήσουν καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἐξέρχεται καὶ ὁ Πατριάρχης μὲ τὸ 

ναστηλώθηκε τελευταῖα φορὰ στὸ 
διάστημα 1808-1810, καθὼς εἶχε κα-
ταστραφεῖ σὲ πυρκαγιά). Ὑπὸ τὴν 
καθοδήγηση τῆς καθηγήτριας Ἀν-
τωνίας Μοροπούλου, μέλη μίας ὁ-
μάδας ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ 
Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο τῆς Ἀθήνας 
πραγματοποιοῦν ἐργασίες ἀποκα-
τάστασης τόσο στὸ κουβούκλιο ὅσο 
καὶ τὸν ἐσωτερικὸ τάφο. «Ὁ τάφος 
εἶναι ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυ-
μα τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς ἐλπίδας 
κι’ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε 
καὶ μπορέσαμε νὰ δουλέψουμε» τό-
νισε ἡ κ. Μοροπούλου. Ὁ δὲ ἀρχαι-
ολόγος Fredrik Hiebert τοῦ National 

Geographic, δή-
λωσε : «Τὸ πιὸ 
ἐ κ π λ η κ τ ι κ ὸ  
πράγμα γιὰ μέ-
να  ἦταν  ὅταν  
ἀφαιρέθηκε τὸ 
πρῶτο στρῶμα 
καὶ βρήκαμε ἕ-
ν α  δ ε ύ τ ε ρ ο  
κομμάτι  ἀπὸ  

μάρμαρο. Ἦταν γκρί, ὄχι κρέμ, ὅ-
πως τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἀκριβῶς στὴ 
μέση ἦταν χαραγμένος ὁμοιόμορφα 
ἕνας σταυρός. ∆ὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι ἦ-
ταν ἐκεῖ». «Αὐτὸ ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀ-
πόδειξη ὅτι τὸ σημεῖο ποὺ οἱ προ-
σκυνητὲς λατρεύουν σήμερα εἶναι 
πραγματικὰ ὁ ἴδιος τάφος ποὺ βρῆ-
κε ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας Κων-
σταντῖνος τὸν 4ο αἰώνα. Εἶναι κα-
ταπληκτικὸ» πρόσθεσε ὁ F. Hiebert. 
Στὴ θέα μάλιστα τοῦ βράχου πάνω 
στὸν ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ τὸ σῶ-
μα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ F. Hiebert 
συγκλονίστηκε, ὁμολογώντας ὅτι 
«Ὅταν συνειδητοποίησα τί εἴχαμε 
βρεῖ τὰ γόνατά μου ἔτρεμαν».  

 

ΤΟ  ΑΝΩΤΕΡΟΝ  ΒΡΑΒΕΙΟΝ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΝ  

ΤΩΝ  ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ !  
 

Μὲ τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀν-
θρωπίνων ∆ικαιωμάτων βράβευσε 
τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀ-
ποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενι-

υμβαί-
νει. ∆ υμε 
τὴν λι-
τείας  ὁ ἥ-

κοῦ Πατριαρχείου, ἕναν ἀπὸ τοὺς 
πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔ-
κτρωσης, τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφι-
λοφίλων καὶ τῶν «τρανσέξουαλ 
τουαλετών» στὰ σχολεῖα, τὸν κυ-
βερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew 
Cuomo (Ἄντριου Κουόμο). Ἡ βρά-
βευση ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
∆ημήτριο στὶς 15 Ὀκτωβρίου στὸ 
New York Hilton παρουσία τοῦ 
Προέδρου τῆς Ν.∆. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Τὸ βραβεῖο ἀποτελεῖ ἀνα-
γνώριση τοῦ Cuomo στὴν ὑποστήρι-
ξη τῆς προσπάθειας ἀνοικοδόμησης 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 
ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὶς τρομα-
κτικὲς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρί-
ου 2001. Ο Cuomo, ὅπως περιγράφε-
ται ἀπὸ τὸν Bill Domohne τοῦ Κα-
θολικοῦ Συνδέσμου, ἔχει «σφοδρὴ ἐ-
πιθυμία γιὰ τὸ “δικαίωμα” στὴν ἔ-
κτρωση». Εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπερα-
σπίστηκε τὴ νομοθεσία ποὺ δίνει τὸ 
“δικαίωμα” σὲ μία μητέρα νὰ κάνει 
ἔκτρωση μέσω δηλητήριου ποὺ ἐγ-
χέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρ-
διὰ τοῦ μωροῦ. Ο Cuomo εἶναι καὶ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὑπερα-
σπιστὲς τοῦ σοδομισμοῦ στὶς ΗΠΑ. 
Πρὶν τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῶν 
ΗΠΑ νομιμοποιήσει τὸν “γάμο” τῶν 

ὁμοφυλόφιλων, ἔπαιξε σημαντικὸ 
ρόλο στὸ πέρασμα τοῦ νομοσχεδίου 
κάνοντας τὴν πολιτεία του μία ἀπὸ 
τὶς πρῶτες ποὺ ἔδωσε πλήρη νομικὴ 
ἀναγνώριση στὸν “γάμο” τῶν ὁμο-
φυλόφιλων. Μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ 
βραβείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ημή-
τριος ἔξηρε τὸν Cuomo, διακηρύσ-
σοντας τὸν «ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ ! Α-
ΞΙΟΣ!». Ἂν ὁ ∆ημήτριος ἦταν πραγ-
ματικὰ πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ, θὰ διακήρυττε τὸν Cuomo 
«Ἀνάξιος»! Καὶ θὰ τὸν καλοῦσε σὲ 
μετάνοια. «Είναι δουλοπρεπεῖς ἢ ἁ-
πλὰ θαμπωμένοι ἀπὸ ἰσχυροὺς πο-
λιτικούς; Εἶναι δύσκολο νὰ πεῖ κα-
νείς, ἀλλὰ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ εἶναι ἐξοργισμένοι ἀπὸ αὐ-
τή τους τὴ δράση» λέει ὁ π.Jacobse 
στὸ LifeSiteNews. Ο Jacobse κατέλη-
ξε στὸ συμπέρασμα ὅτι μὲ τὸ νὰ δί-
νεται στὸν Cuomo τὸ «ἀνθρωπιστι-
κὸ βραβεῖο», μειώνεται ἡ ἐπιρροὴ 
τῆς γνήσιας Ὀρθοδοξίας σὲ ὁλόκλη-
ρη τὴν Ἀμερικὴ (Πηγὴ Κόκκινος 
Οὐρανός, 1-11-2016, εἰς τὸν Ὀρθό-
δοξο Τύπο 10/11/16, σελὶς 8) 
 

ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ  
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥ 
 

Εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ ποὺ σ

 

ὲν μποροῦμε νὰ πιστέψο
 κατάντια τῆς Ἑλληνικῆς πο

. Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε
ρωας τοῦ 1821, ὁ Τουρκοφάγος Νι-
κηταρᾶς καταρρέει καθὼς ἡ Ἑλλη-
νικὴ πολιτεία ἐπιδεικνύει προκλητι-
κὴ ἀδιαφορία. Οἱ Ἕλληνες ὅμως 
δὲν ξεχνοῦν καὶ μὲ ἰδιωτικὴ πρωτο-
βουλία προχωροῦν στὴν ἀποπερά-
τωση τῶν ἔργων ἀνέγερσής του ἐκ 
βάθρων. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ βιο-
γραφίες του «βίωσε τὴν ἀχαριστία 
καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη τοῦ νεοσύστα-
του τότε ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ὁ-
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κάλυψε στὸν δημοσιογράφο Ἀντώ-
νη Φουρλὴ ὅτι ὑπάρχει χάρις στοὺς 
Ὀρθόδοξους μοναχοὺς ἑνὸς μονα-
στηριοῦ ποὺ ἔσωσαν τὸν πατέρα 
του ἐπὶ Κατοχῆς! … Μεταφέρουμε ἐ-
πὶ λέξει … ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ: «Ἐγὼ 
προσωπικὰ ἔχω ἰδιαίτερους λόγους 
νὰ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὴν Ἑλλά-
δα διότι ὁ πατέρας μου ἦταν αἰχμά-
λωτος πολέμου κατὰ τὸν Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο. Ἀξιωματικοὶ τοῦ βρε-
τανικοῦ στρατοῦ καὶ ἕνα ἑλληνικὸ 
μοναστήρι τὸν ἔκρυβε ἐπὶ ἕνα χρόνο 
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τὸν κράτησε 
ζωντανό. Οἱ Γερμανοὶ τὸν συνέλα-
βαν ἐκ νέου καὶ ἐλευθερώθηκε μετὰ 
ἀπὸ πέντε χρόνια. Ὅταν ἐπέστρεψε 
σπίτι δίδαξε στὰ παιδιά του ἑλληνι-
κὰ τραγούδια καὶ μᾶς μιλοῦσε ἑλλη-
νικά. Ἑπομένως, ὅλη μου ἡ οἰκογέ-
νεια παραμένει πάντα πολὺ εὐαί-
σθητη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ἐ-
μπειρία καὶ τὶς ἀναμνήσεις». Ἡ 
πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Σίμων Πέρες ἀ-
ποκάλυψε πὼς χρωστᾶ τὴν ὕπαρξή 
του στὴν φιλανθρωπία ἑνὸς ὀρθό-
δοξου μοναστηριοῦ ἦταν τὸ 1998, 
ὅταν ἐκμυστηρεύτηκε στὴν ἑβραϊκῆς 
καταγωγῆς προϊσταμένη τῆς Ὑπη-
ρεσίας ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ 
ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερι-
κῶν Φωτεινὴ Τoμαή, ἡ ὁποία καὶ 
κατέγραψε ὅλες τὶς λεπτομέρειες σὲ 
ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία της. Ἡ ἱστορία ἔ-
χει ὡς ἑξῆς: Τὸ 1942, ὁμάδα Βρετα-
νῶν σαμποτὲρ στὴν ὁποία ἀνῆκε 
καὶ ὁ πατέρας του Σιμὸν Πέρες ἔπε-
σε στὰ βουνὰ τῆς Ἀττικοβοιωτίας. 
Ὁ πολωνοεβραῖος Γιτζὰκ Πέρσκι (ἔ-
τσι ὀνομαζόταν ὁ μπαμπὰς τοῦ Σι-
μὸν Πέρες) εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἀπὸ 
τὸ 1932 στὴν ὑπὸ βρετανικὴ διοίκη-
ση Παλαιστίνη καὶ στὸν πόλεμο κα-
τετάγη ἐθελοντικὰ στὸ ἑβραϊκὸ τάγ-
μα τοῦ βρετανικοῦ Στρατοῦ. Πέ-
φτοντας στὸν Κιθαιρώνα ἢ κάπου 

μεταξὺ Παρνασσοὺ καὶ Ἑλικώνα, ἔ-
χασε τοὺς συντρόφους του καὶ συ-
νελήφθη σχεδὸν ἀμέσως ἀπὸ τοὺς 
Γερμανούς. «Γρήγορα, ὡστόσο, κα-
τόρθωσε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴ φυ-
λακὴ καὶ πέρασε ἀρκετοὺς μἦνες 
περιπλανώμενος σὲ δασώδεις περιο-
χὲς τῆς Ἀττικῆς, τρώγοντας χόρτα». 
Εἶχε ἀφηγηθεῖ ὁ Σιμὸν Πέρες καὶ ἀ-
ναφέρει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου 
της ἡ Φωτεινὴ Τομαή: Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς 
περιπλανήσεις του συνάντησε καλο-
γήρους ποὺ ἀναζητοῦσαν κι’ αὐτοὶ 
στὸ δάσος τροφή. Οἱ Ὀρθόδοξοι 
μοναχοὶ τὸν ἔκρυψαν καὶ τὸν περιέ-
θαλψαν γιὰ ἕνα περίπου χρόνο στὴ 
μονή τους. Ἡ ἐξιστόρηση δὲν ἀνα-
φέρει ποιὸ ἦταν τὸ μοναστήρι, ὡ-
στόσο ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ἀργό-
τερα ἡ προϊσταμένη τοῦ ∆ιπλωματι-
κοῦ καὶ ἱστορικοῦ Ἀρχείου Φωτει-
νούλα Τομαῆ συμπέρανε βασίμως ὅ-
τι πιθανότατα εἶναι τὸ Μοναστήρι 
τῆς Χασιᾶς κοντὰ στὴν Πάρνηθα, 
ποὺ τότε ἦταν ἀντρικό. «Από τὸ κε-
λὶ ὅπου τὸν ἔκρυβαν ἔβλεπε στὴν Ἀ-
κρόπολη» - τότε ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς 
ἦταν καθαρὸς καὶ μποροῦσε κανεὶς 
νὰ διακρίνει στὸν ὁρίζοντα τὸν Ἱε-
ρὸ Βράχο (Στόχος, 29-9-2016, σελ.9) 
 

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… Θεέ μου, ἐφ’ ὅσον μοῦ ἔχεις τὴν ὑ-
γεία μου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν 
Τετάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε, καὶ τὴν 
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες καὶ 
ὅλη τὴν Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποία 
καὶ Σὺ ἐνήστευσες. Θὰ ζητήσεις ἀπὸ 
τὸ Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ βοηθήση 
καὶ θὰ μπορέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ 
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ζωῆς σου. 
Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀγωνιστοῦμε πά-
νω στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς νη-
στείας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν προσευχὴ θὰ τὸ κατορθώσουμε. 

 

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

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω, ἄνθρωπον; Ὅ-
ταν ὁρμᾶς καὶ χοροπηδᾶς ὡσὰν 
ταῦρος, κλωτσᾶς ὡσὰν γαϊδούρι, 
χλιμιντρίζεις ὡσὰν ἄλογο, ὅταν βλέ-
πης γυναίκα, τρώγεις ὡσὰν ἀρκού-
δα, παχαίνεις ὅπως τὸ μουλάρι, μνη-
σικακῆς ὅπως ἡ καμήλα, ἁρπάζης 
ὡσὰν λύκος, ὀργίζεσαι ὡσὰν φίδι, 
δαγκώνης ὅπως ὁ σκορπιός, φέρε-
σαι ὕπουλα ὡσὰν ἀλεπού, χύνης δη-
λητήριο ὅπως ἡ κόμπρα καὶ ἡ ὀχιά, 
πολεμᾶς τὰ ἀδέλφια σου, ὅπως ὁ δι-
άβολος. Πῶς ἠμπορῶ, λοιπόν, νὰ σὲ 
ὀνομάσω ἄνθρωπον, ὅταν δὲν βλέ-
πω εἰς σένα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης; (Φωτεινὴ Γραμ-
μή, τεῦχος 49, σελὶς 11) 
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Σ Ι Γ Η  
 

Ὁ ρήτορας Ἱπποκράτης ζήτησε ἀπὸ 
τὸν Κάρφωνα, ποὺ ἦταν πολύλογος 
καὶ ἤθελε νὰ σπουδάση κοντά του 
διπλὸ μισθό. Κι’ ὅταν ἐκεῖνος τὸν 
ρώτησε, γιατί θέλει διπλὸ μισθό, ἐ-
κεῖνος τοῦ ἀπάντησε: Ἕνα μισθό, 
γιὰ νὰ μάθης νὰ μιλᾶς καὶ ἕνα γιὰ 
νὰ μάθης νὰ σιωπᾶς. Εἶναι μεγάλο 
πράγμα νὰ ἐπιβάλλουμε σιγὴ στὸν 
ἑαυτό μας. 
 

Η  ΤΑΠΕ ΙΝΩΣΗ  
 

Πηγαίνοντας ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀ-
πὸ τὴν ὄαση στὸ κελλί του, τὸν συ-
νάντησε ὁ διάβολος στὸ δρόμο καὶ 
τοῦ λέει: Πολλὴ δύναμη ἀντιμετωπί-
ζω σὲ σένα, Μακάριε, καὶ δὲν μπο-
ρῶ νὰ σὲ νικήσω. Ὅ,τι κάνεις, κάνω 
κι’ ἐγώ. Ἐσὺ νηστεύεις, κι’ ἐγὼ δὲν 
τρώω. Ἐσὺ ἀγρυπνεῖς, καὶ ἐγὼ δὲν 
κοιμᾶμαι καθόλου. Ἕνα μόνο ὑ-
πάρχει στὸ ὁποῖο μὲ νικᾶς. Τοῦ λέει 
ὁ ἀββᾶς Μακάριος: Ποιὸ εἶναι αὐτό; 
Κι’ αὐτὸς ἀπάντησε: Ἡ ταπείνωσή 

σου. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νι-
κήσω. 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΑΤΑ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ - Ἡ 16χρονη δασκάλα τοῦ 

Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα. 
 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΜΑ-
ΘΟΥΜΕ; Στὶς 13-11-1901, ἡ Φωτει-
νὴ Ἀλατά-Παπαδημητρίου διορί-
στηκε μέσω τοῦ Μητροπολίτη Με-
λενίκου, σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν, 
στὴ θέση τῆς δασκάλας τοῦ χωριοῦ. 
Οἱ κάτοικοι τὴ δέχθηκαν μὲ ἐνθου-
σιασμό, καθὼς ἕνα μικρὸ κοριτσάκι 
δέχθηκε νὰ διδάξει τὰ παιδιά τους 
καὶ τοὺς ἴδιους Ἑλληνικά. Οἱ κάτοι-
κοι τοῦ χωριοῦ, ἂν καὶ εἶχαν ἔντονα 
ριζωμένα μέσα τους Ἑλληνικὰ πι-
στεύω μιλοῦσαν μία σλαβόφωνη δι-
άλεκτο ποὺ εἶχε ὡς βάση τὴ Βουλ-
γαρικὴ γλώσσα. Πρώτη κίνηση τῆς 
μικρῆς Φωτεινῆς ἦταν νὰ κάνει τὸ 
χωριὸ καθαρὰ ἑλληνόφωνο. Ἔτσι 
τὸ πρωὶ δίδασκε στὰ παιδιὰ καὶ τὸ 
ἀπόγευμα στοὺς γονεῖς τὴν Ἑλληνι-
κὴ γλώσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα. Τὸ 
ἔργο της δὲν τὸ περιόρισε στὴ γλώσ-
σα, ἀλλὰ παράλληλα δίδαξε μὲ πο-
λὺ μεράκι τὰ Ἑλληνικὰ δημοτικὰ 
τραγούδια, χορούς, βοηθοῦσε στὴν 
κατανόηση τοῦ Κυριακάτικου Εὐ-
αγγελίου, ἐνῶ φρόντιζε οἱ γυναῖκες 
νὰ ἐμπλουτίζουν τὰ ἐργόχειρά τους 

3



μὲ Ἑλληνικὲς παραστάσεις. Ἔμεινε 
στὸ χωριὸ ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια, 
σὲ ἀντίθεση μὲ κάθε συνάδελφό της 
ποὺ ἐγκατέλειπε τὴ θέση του μετὰ 
ἀπὸ ἕνα χρόνο διδασκαλίας. Ἀπὸ 
τὸ 1901 μέχρι 1911 ἐργάστηκε σκλη-
ρὰ γιὰ τοὺς Σταρτσοβῆτες καὶ αὐτοὶ 
μὲ τὴν σειρά τους τὴν ἀγάπησαν. 
Γιὰ τὴν πλούσια ἐθνικοπατριωτική 
της δράση ἡ δασκάλα ἔγινε στόχος 
καὶ κυνηγήθηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ 
τοὺς κομιτατζῆδες. Τὸ 1911 ἔφυγε 
ἀπὸ τὸ Στάρτσοβο καθὼς παντρεύ-
τηκε τὸν Ἀθανάσιο Παπαδημητρίου 
καὶ μαζὶ ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ 
Φωτεινὴ Ἀλατὰ τιμήθηκε ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν προσφο-
ρά της στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Τὸ 
ἡρωικὸ Στάρτσοβο ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ 
Ἑλληνικὰ κέντρα τῆς ἄνω κοιλάδας 
τοῦ Στρυμόνα (σημερινὴ Ν.∆. Βουλ-
γαρία) στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγούμε-
νου αἰώνα καὶ πρὶν τὴν χάραξη τῶν 
σημερινῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συ-
νόρων! Ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν, γιὰ τὸν 
Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς περιοχῆς ἀ-
ποτελεῖ  τὸ  Βουλγαρικὸ  σχίσμα  
(1870). Βούλγαροι κομιτατζῆδες, 
πραγματοποιοῦσαν τακτικὲς ἑφό-
δους στὰ Ἑλληνικὰ χωριά, προκει-
μένου νὰ τὰ ἐκβουλγαρίσουν, μὲ βί-
αιο τρόπο. Τὸ χωριὸ Στάρτσοβο, ἕ-
να ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα χωριὰ τοῦ μα-
κεδονικοῦ βορρᾶ ἀντιστάθηκε μὲ 
νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ νὰ διατηρή-
σει ἀνέπαφο τὸν Ἑλληνικό του χα-
ρακτήρα. Τὴ στάση αὐτὴ πλήρωσε 
μὲ δολοφονίες χωρικῶν ἀπὸ τὰ κο-
μιτατζίδικα στίφη. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1913 τὸ χωριὸ ἀπελευθερώθηκε κι’ 
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μπῆκε νικη-
τής. Ἡ συνέχεια ὅμως τραγική. Με-
τὰ τὴν παραχώρηση τῆς περιοχῆς 
στὴ Βουλγαρία μὲ τὴν ὑπογραφὴ 
τῆς «Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστί-
ου», τὸν Αὔγουστο 1913 οἱ Σταρ-

τσοβίτες ἐγκατέλειψαν τὸ μικρὸ χω-
ριό τους καὶ κατηφόρισαν στὴν βό-
ρεια Ἑλλάδα στὸ Νέο Πετρίτσι. Μὲ 
αὐτὴ τὴν ἐλάχιστη ἀναφορὰ στὸ ἔρ-
γο τῆς Φωτεινῆς Ἀλατά-Παπαδημη-
τρίου καὶ στοὺς Ἕλληνες τοῦ Σταρ-
τσοβίτη ἀς τιμήσουμε τὴ μνήμη τους. 
 

Σχόλιο: Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἥρωες, ποὺ 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε γι’ αὐτοὺς 
καὶ νὰ μιμούμεθα. Ἐλπίζουμε ὅμως 
στὴν ἐποχή μας νὰ μὴν ἀναβιώσουν 
οἱ ἐθνοτικὲς διαφορὲς στὰ Βαλκά-
νια. Πρέπει πάντως νὰ ποῦμε πὼς ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ποὺ στὶς 
μέρες μας εἶναι πλέον αὐτοκέφαλο 
Πατριαρχεῖο ἔχει ἄψογη στάση στὰ 
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ στὰ 
ζητήματα Πίστεως, κάτι ποὺ δυστυ-
χῶς δὲν παρατηρεῖται πλέον στὸ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε. 
 

ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ  
ΤΟΥ … ΤΟΥΡΚΟΥ (!!!) “ARISTO” – 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

 
 

Μὲ πανηγυρικὸ τρόπο οἱ Τοῦρκοι 
ἀνέφεραν ὅτι ἔγινε ἡ ἀναστήλωση 
τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ 
τὴν ἀρχαία πόλη Assos, κοντὰ στὰ 
∆αρδανέλια, ὁ ὁποῖος φυσικά, ὅπως 
καὶ ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἦ-
ταν… τουρκικῆς καταγωγῆς!! Ὅπως 
γράφει ὁ τουρκολόγος Νίκος Χειλα-
δάκης, τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸ 
2009 βρίσκεται σὲ ἀποθηκευτικὸ 
χῶρο ἀνακαινίστηκε καὶ τελικὰ ἐ-
κτέθηκε σὰν τὸ σύμβολο τῆς ἀρχαί-

ας πόλης τῆς Ἄσσος. Τὸ ἐντυπωσια-
κὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορι-
κὲς θεωρίες τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ 
Ἀριστοτέλης ἦταν … τουρκικῆς κα-
ταγωγῆς (nikosxeiladakis.gr). Γιατί 
δὲν ἔχει ἀπαντήσει τὸ Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ γιὰ τὰ ψεύδη τῶν Τούρ-
κων; Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγη-
τές, ἡ Ἀκαδημία, οἱ φιλοσοφικὲς 
σχολές, τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ. Ὅταν ἕνα δημο-
σίευμα δὲν διαψεύδεται ἡ ἀπάντηση 
τῆς σιωπῆς εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ 
γράφουν εἶναι ἀλήθεια. ΝΤΡΟΠΗ 
ΣΑΣ. Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ὁ 
Ἀριστοτέλης ἐγεννήθη εἰς τὰ Στά-
γειρα τῆς Χαλκιδικῆς. Νεαρὸς ἦλθεν 
εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγένετο μαθητὴς 
τοῦ Πλάτωνος, πλησίον τοῦ ὁποίου 
ἐσπούδασεν ἐπὶ εἴκοσιν περίπου ἔ-
τη. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτω-
νος μετέβη εἰς τὸν Ἄσσον τῆς Μι-
κρᾶς Ἀσίας καὶ εἰς τὴν Μυτιλήνην, 
ὅπου ἐδίδαξεν μὲ μεγάλην ἐπιτυχί-
αν. Κατόπιν, ὁ Φίλιππος τὸν προσέ-
λαβεν, διὰ νὰ παιδαγωγήση τὸν Ἀ-
λέξανδρον. Καὶ οὕτω συνεδυάσθη ὁ 
ἡρωισμὸς μὲ τὴν φιλοσοφίαν. Ἐκ 
τοῦ συνδυασμοῦ δὲ αὐτοῦ ὠφεληθῆ 
τὰ μέγιστα ἡ Ἑλλάς, καθόσον ὁ Ἀ-
ριστοτέλης πλὴν τῆς μορφώσεως ἐ-
νεφύσησεν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον τὴν 
ἰδέαν τοῦ παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους. Κατόπιν, ἦλθεν εἰς τὰς Ἀ-
θήνας, ὅπου ἐγκατέστησεν εἰς τὸ 
Λύκειον ἴδιαν φιλοσοφικὴν σχολήν, 
τὴν ὀνομασθεῖσαν Περιπατητικὴν 
(ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι στὸ Βοτα-
νικό, ἐκεῖ ποὺ θέλουν οἱ ἀπάτριδες 
νὰ κτίσουν τὸ τζαμί, γιὰ νὰ ἐξαφα-
νίσουν ὄ,τι ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ὑπάρ-
χει). Τελικῶς, καταδιωκόμενος ἀπὸ 
τὰς Ἀθήνας κατέφυγεν εἰς Χαλκίδα, 
ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ ἀσθένεια 
τοῦ στομάχου, ἡ ὁποία χρόνια πρὶν 
τὸν ἐβασάνιζε (384 – 322 π.Χ.). 

Σχόλιο: Οἱ Τοῦρκοι εἶναι μία οἰκο-
γένεια δεκάδων νομαδικῶν φυλῶν 
μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μογγολία καὶ 
τὴ ΝΑ Σιβηρία, τὰ ὁποία μετανά-
στευαν κατὰ κύμματα καθ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τοῦ μεσαίωνα, κυρίως ὅ-
μως μεταξὺ 6ου καὶ 11ου αἰώνα μετὰ 
Χριστόν. ∆ὲν ἔχουν καμμία σχέση 
μὲ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὴν προχρι-
στιανικὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ ξέρουμε καὶ 
κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα… 
 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ  
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ  
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΣΗΜΕΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α, 
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στοὺς ἀγνώστους ἀγωνιστὲς καὶ 
τοὺς ἡρωικοὺς μάρτυρες τοῦ Ε-
ΠΟΥΣ τοῦ 1940 πραγματοποιήθηκε 
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Εὐαγγελίστριας Πειραιῶς. Ὁ-
μίλησε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρί-
δων Βασιλάκος ∆ιευθυντὴς τοῦ Ρ/Σ 
Βοιωτικῆ Ἐκκλησία. 
 

ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ 
ΠΑΡΑ∆ΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ  

ΕΥΓΝΩΜΩΝ … 
 

 
 

Ὁ ἀποθανῶν (σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν) 
πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν 
Πέρες, κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκε-
ψή του στὴν Ἑλλάδα (Αὔγουστος 
2012) εἶχε δώσει συνέντευξη στὸ 
“Mega”. Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ἀπο-
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μὲ Ἑλληνικὲς παραστάσεις. Ἔμεινε 
στὸ χωριὸ ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια, 
σὲ ἀντίθεση μὲ κάθε συνάδελφό της 
ποὺ ἐγκατέλειπε τὴ θέση του μετὰ 
ἀπὸ ἕνα χρόνο διδασκαλίας. Ἀπὸ 
τὸ 1901 μέχρι 1911 ἐργάστηκε σκλη-
ρὰ γιὰ τοὺς Σταρτσοβῆτες καὶ αὐτοὶ 
μὲ τὴν σειρά τους τὴν ἀγάπησαν. 
Γιὰ τὴν πλούσια ἐθνικοπατριωτική 
της δράση ἡ δασκάλα ἔγινε στόχος 
καὶ κυνηγήθηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ 
τοὺς κομιτατζῆδες. Τὸ 1911 ἔφυγε 
ἀπὸ τὸ Στάρτσοβο καθὼς παντρεύ-
τηκε τὸν Ἀθανάσιο Παπαδημητρίου 
καὶ μαζὶ ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ 
Φωτεινὴ Ἀλατὰ τιμήθηκε ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν προσφο-
ρά της στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Τὸ 
ἡρωικὸ Στάρτσοβο ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ 
Ἑλληνικὰ κέντρα τῆς ἄνω κοιλάδας 
τοῦ Στρυμόνα (σημερινὴ Ν.∆. Βουλ-
γαρία) στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγούμε-
νου αἰώνα καὶ πρὶν τὴν χάραξη τῶν 
σημερινῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συ-
νόρων! Ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν, γιὰ τὸν 
Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς περιοχῆς ἀ-
ποτελεῖ  τὸ  Βουλγαρικὸ  σχίσμα  
(1870). Βούλγαροι κομιτατζῆδες, 
πραγματοποιοῦσαν τακτικὲς ἑφό-
δους στὰ Ἑλληνικὰ χωριά, προκει-
μένου νὰ τὰ ἐκβουλγαρίσουν, μὲ βί-
αιο τρόπο. Τὸ χωριὸ Στάρτσοβο, ἕ-
να ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα χωριὰ τοῦ μα-
κεδονικοῦ βορρᾶ ἀντιστάθηκε μὲ 
νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ νὰ διατηρή-
σει ἀνέπαφο τὸν Ἑλληνικό του χα-
ρακτήρα. Τὴ στάση αὐτὴ πλήρωσε 
μὲ δολοφονίες χωρικῶν ἀπὸ τὰ κο-
μιτατζίδικα στίφη. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1913 τὸ χωριὸ ἀπελευθερώθηκε κι’ 
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μπῆκε νικη-
τής. Ἡ συνέχεια ὅμως τραγική. Με-
τὰ τὴν παραχώρηση τῆς περιοχῆς 
στὴ Βουλγαρία μὲ τὴν ὑπογραφὴ 
τῆς «Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστί-
ου», τὸν Αὔγουστο 1913 οἱ Σταρ-

τσοβίτες ἐγκατέλειψαν τὸ μικρὸ χω-
ριό τους καὶ κατηφόρισαν στὴν βό-
ρεια Ἑλλάδα στὸ Νέο Πετρίτσι. Μὲ 
αὐτὴ τὴν ἐλάχιστη ἀναφορὰ στὸ ἔρ-
γο τῆς Φωτεινῆς Ἀλατά-Παπαδημη-
τρίου καὶ στοὺς Ἕλληνες τοῦ Σταρ-
τσοβίτη ἀς τιμήσουμε τὴ μνήμη τους. 
 

Σχόλιο: Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἥρωες, ποὺ 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε γι’ αὐτοὺς 
καὶ νὰ μιμούμεθα. Ἐλπίζουμε ὅμως 
στὴν ἐποχή μας νὰ μὴν ἀναβιώσουν 
οἱ ἐθνοτικὲς διαφορὲς στὰ Βαλκά-
νια. Πρέπει πάντως νὰ ποῦμε πὼς ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ποὺ στὶς 
μέρες μας εἶναι πλέον αὐτοκέφαλο 
Πατριαρχεῖο ἔχει ἄψογη στάση στὰ 
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ στὰ 
ζητήματα Πίστεως, κάτι ποὺ δυστυ-
χῶς δὲν παρατηρεῖται πλέον στὸ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε. 
 

ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ  
ΤΟΥ … ΤΟΥΡΚΟΥ (!!!) “ARISTO” – 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

 
 

Μὲ πανηγυρικὸ τρόπο οἱ Τοῦρκοι 
ἀνέφεραν ὅτι ἔγινε ἡ ἀναστήλωση 
τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ 
τὴν ἀρχαία πόλη Assos, κοντὰ στὰ 
∆αρδανέλια, ὁ ὁποῖος φυσικά, ὅπως 
καὶ ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἦ-
ταν… τουρκικῆς καταγωγῆς!! Ὅπως 
γράφει ὁ τουρκολόγος Νίκος Χειλα-
δάκης, τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸ 
2009 βρίσκεται σὲ ἀποθηκευτικὸ 
χῶρο ἀνακαινίστηκε καὶ τελικὰ ἐ-
κτέθηκε σὰν τὸ σύμβολο τῆς ἀρχαί-

ας πόλης τῆς Ἄσσος. Τὸ ἐντυπωσια-
κὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορι-
κὲς θεωρίες τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ 
Ἀριστοτέλης ἦταν … τουρκικῆς κα-
ταγωγῆς (nikosxeiladakis.gr). Γιατί 
δὲν ἔχει ἀπαντήσει τὸ Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ γιὰ τὰ ψεύδη τῶν Τούρ-
κων; Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγη-
τές, ἡ Ἀκαδημία, οἱ φιλοσοφικὲς 
σχολές, τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ. Ὅταν ἕνα δημο-
σίευμα δὲν διαψεύδεται ἡ ἀπάντηση 
τῆς σιωπῆς εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ 
γράφουν εἶναι ἀλήθεια. ΝΤΡΟΠΗ 
ΣΑΣ. Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ὁ 
Ἀριστοτέλης ἐγεννήθη εἰς τὰ Στά-
γειρα τῆς Χαλκιδικῆς. Νεαρὸς ἦλθεν 
εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγένετο μαθητὴς 
τοῦ Πλάτωνος, πλησίον τοῦ ὁποίου 
ἐσπούδασεν ἐπὶ εἴκοσιν περίπου ἔ-
τη. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτω-
νος μετέβη εἰς τὸν Ἄσσον τῆς Μι-
κρᾶς Ἀσίας καὶ εἰς τὴν Μυτιλήνην, 
ὅπου ἐδίδαξεν μὲ μεγάλην ἐπιτυχί-
αν. Κατόπιν, ὁ Φίλιππος τὸν προσέ-
λαβεν, διὰ νὰ παιδαγωγήση τὸν Ἀ-
λέξανδρον. Καὶ οὕτω συνεδυάσθη ὁ 
ἡρωισμὸς μὲ τὴν φιλοσοφίαν. Ἐκ 
τοῦ συνδυασμοῦ δὲ αὐτοῦ ὠφεληθῆ 
τὰ μέγιστα ἡ Ἑλλάς, καθόσον ὁ Ἀ-
ριστοτέλης πλὴν τῆς μορφώσεως ἐ-
νεφύσησεν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον τὴν 
ἰδέαν τοῦ παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους. Κατόπιν, ἦλθεν εἰς τὰς Ἀ-
θήνας, ὅπου ἐγκατέστησεν εἰς τὸ 
Λύκειον ἴδιαν φιλοσοφικὴν σχολήν, 
τὴν ὀνομασθεῖσαν Περιπατητικὴν 
(ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι στὸ Βοτα-
νικό, ἐκεῖ ποὺ θέλουν οἱ ἀπάτριδες 
νὰ κτίσουν τὸ τζαμί, γιὰ νὰ ἐξαφα-
νίσουν ὄ,τι ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ὑπάρ-
χει). Τελικῶς, καταδιωκόμενος ἀπὸ 
τὰς Ἀθήνας κατέφυγεν εἰς Χαλκίδα, 
ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ ἀσθένεια 
τοῦ στομάχου, ἡ ὁποία χρόνια πρὶν 
τὸν ἐβασάνιζε (384 – 322 π.Χ.). 

Σχόλιο: Οἱ Τοῦρκοι εἶναι μία οἰκο-
γένεια δεκάδων νομαδικῶν φυλῶν 
μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μογγολία καὶ 
τὴ ΝΑ Σιβηρία, τὰ ὁποία μετανά-
στευαν κατὰ κύμματα καθ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τοῦ μεσαίωνα, κυρίως ὅ-
μως μεταξὺ 6ου καὶ 11ου αἰώνα μετὰ 
Χριστόν. ∆ὲν ἔχουν καμμία σχέση 
μὲ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὴν προχρι-
στιανικὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ ξέρουμε καὶ 
κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα… 
 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ  
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ  
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

 

«ΚΑΠΟΤΕ, ∆ΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α, 
ΕΙΧΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

ΣΗΜΕΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α, 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.» 

 

Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη 
στοὺς ἀγνώστους ἀγωνιστὲς καὶ 
τοὺς ἡρωικοὺς μάρτυρες τοῦ Ε-
ΠΟΥΣ τοῦ 1940 πραγματοποιήθηκε 
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Εὐαγγελίστριας Πειραιῶς. Ὁ-
μίλησε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρί-
δων Βασιλάκος ∆ιευθυντὴς τοῦ Ρ/Σ 
Βοιωτικῆ Ἐκκλησία. 
 

ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ 
ΠΑΡΑ∆ΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ  

ΕΥΓΝΩΜΩΝ … 
 

 
 

Ὁ ἀποθανῶν (σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν) 
πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν 
Πέρες, κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκε-
ψή του στὴν Ἑλλάδα (Αὔγουστος 
2012) εἶχε δώσει συνέντευξη στὸ 
“Mega”. Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ἀπο-
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κάλυψε στὸν δημοσιογράφο Ἀντώ-
νη Φουρλὴ ὅτι ὑπάρχει χάρις στοὺς 
Ὀρθόδοξους μοναχοὺς ἑνὸς μονα-
στηριοῦ ποὺ ἔσωσαν τὸν πατέρα 
του ἐπὶ Κατοχῆς! … Μεταφέρουμε ἐ-
πὶ λέξει … ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ: «Ἐγὼ 
προσωπικὰ ἔχω ἰδιαίτερους λόγους 
νὰ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὴν Ἑλλά-
δα διότι ὁ πατέρας μου ἦταν αἰχμά-
λωτος πολέμου κατὰ τὸν Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο. Ἀξιωματικοὶ τοῦ βρε-
τανικοῦ στρατοῦ καὶ ἕνα ἑλληνικὸ 
μοναστήρι τὸν ἔκρυβε ἐπὶ ἕνα χρόνο 
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τὸν κράτησε 
ζωντανό. Οἱ Γερμανοὶ τὸν συνέλα-
βαν ἐκ νέου καὶ ἐλευθερώθηκε μετὰ 
ἀπὸ πέντε χρόνια. Ὅταν ἐπέστρεψε 
σπίτι δίδαξε στὰ παιδιά του ἑλληνι-
κὰ τραγούδια καὶ μᾶς μιλοῦσε ἑλλη-
νικά. Ἑπομένως, ὅλη μου ἡ οἰκογέ-
νεια παραμένει πάντα πολὺ εὐαί-
σθητη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ἐ-
μπειρία καὶ τὶς ἀναμνήσεις». Ἡ 
πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Σίμων Πέρες ἀ-
ποκάλυψε πὼς χρωστᾶ τὴν ὕπαρξή 
του στὴν φιλανθρωπία ἑνὸς ὀρθό-
δοξου μοναστηριοῦ ἦταν τὸ 1998, 
ὅταν ἐκμυστηρεύτηκε στὴν ἑβραϊκῆς 
καταγωγῆς προϊσταμένη τῆς Ὑπη-
ρεσίας ∆ιπλωματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ 
ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερι-
κῶν Φωτεινὴ Τoμαή, ἡ ὁποία καὶ 
κατέγραψε ὅλες τὶς λεπτομέρειες σὲ 
ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία της. Ἡ ἱστορία ἔ-
χει ὡς ἑξῆς: Τὸ 1942, ὁμάδα Βρετα-
νῶν σαμποτὲρ στὴν ὁποία ἀνῆκε 
καὶ ὁ πατέρας του Σιμὸν Πέρες ἔπε-
σε στὰ βουνὰ τῆς Ἀττικοβοιωτίας. 
Ὁ πολωνοεβραῖος Γιτζὰκ Πέρσκι (ἔ-
τσι ὀνομαζόταν ὁ μπαμπὰς τοῦ Σι-
μὸν Πέρες) εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἀπὸ 
τὸ 1932 στὴν ὑπὸ βρετανικὴ διοίκη-
ση Παλαιστίνη καὶ στὸν πόλεμο κα-
τετάγη ἐθελοντικὰ στὸ ἑβραϊκὸ τάγ-
μα τοῦ βρετανικοῦ Στρατοῦ. Πέ-
φτοντας στὸν Κιθαιρώνα ἢ κάπου 

μεταξὺ Παρνασσοὺ καὶ Ἑλικώνα, ἔ-
χασε τοὺς συντρόφους του καὶ συ-
νελήφθη σχεδὸν ἀμέσως ἀπὸ τοὺς 
Γερμανούς. «Γρήγορα, ὡστόσο, κα-
τόρθωσε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴ φυ-
λακὴ καὶ πέρασε ἀρκετοὺς μἦνες 
περιπλανώμενος σὲ δασώδεις περιο-
χὲς τῆς Ἀττικῆς, τρώγοντας χόρτα». 
Εἶχε ἀφηγηθεῖ ὁ Σιμὸν Πέρες καὶ ἀ-
ναφέρει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου 
της ἡ Φωτεινὴ Τομαή: Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς 
περιπλανήσεις του συνάντησε καλο-
γήρους ποὺ ἀναζητοῦσαν κι’ αὐτοὶ 
στὸ δάσος τροφή. Οἱ Ὀρθόδοξοι 
μοναχοὶ τὸν ἔκρυψαν καὶ τὸν περιέ-
θαλψαν γιὰ ἕνα περίπου χρόνο στὴ 
μονή τους. Ἡ ἐξιστόρηση δὲν ἀνα-
φέρει ποιὸ ἦταν τὸ μοναστήρι, ὡ-
στόσο ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ἀργό-
τερα ἡ προϊσταμένη τοῦ ∆ιπλωματι-
κοῦ καὶ ἱστορικοῦ Ἀρχείου Φωτει-
νούλα Τομαῆ συμπέρανε βασίμως ὅ-
τι πιθανότατα εἶναι τὸ Μοναστήρι 
τῆς Χασιᾶς κοντὰ στὴν Πάρνηθα, 
ποὺ τότε ἦταν ἀντρικό. «Από τὸ κε-
λὶ ὅπου τὸν ἔκρυβαν ἔβλεπε στὴν Ἀ-
κρόπολη» - τότε ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς 
ἦταν καθαρὸς καὶ μποροῦσε κανεὶς 
νὰ διακρίνει στὸν ὁρίζοντα τὸν Ἱε-
ρὸ Βράχο (Στόχος, 29-9-2016, σελ.9) 
 

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… Θεέ μου, ἐφ’ ὅσον μοῦ ἔχεις τὴν ὑ-
γεία μου πρέπει νὰ σεβαστῶ καὶ τὴν 
Τετάρτη ποὺ σὲ πουλήσανε, καὶ τὴν 
Παρασκευὴ ποὺ σταυρώθηκες καὶ 
ὅλη τὴν Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποία 
καὶ Σὺ ἐνήστευσες. Θὰ ζητήσεις ἀπὸ 
τὸ Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ βοηθήση 
καὶ θὰ μπορέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ 
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ζωῆς σου. 
Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀγωνιστοῦμε πά-
νω στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς νη-
στείας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν προσευχὴ θὰ τὸ κατορθώσουμε. 

 

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

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω, ἄνθρωπον; Ὅ-
ταν ὁρμᾶς καὶ χοροπηδᾶς ὡσὰν 
ταῦρος, κλωτσᾶς ὡσὰν γαϊδούρι, 
χλιμιντρίζεις ὡσὰν ἄλογο, ὅταν βλέ-
πης γυναίκα, τρώγεις ὡσὰν ἀρκού-
δα, παχαίνεις ὅπως τὸ μουλάρι, μνη-
σικακῆς ὅπως ἡ καμήλα, ἁρπάζης 
ὡσὰν λύκος, ὀργίζεσαι ὡσὰν φίδι, 
δαγκώνης ὅπως ὁ σκορπιός, φέρε-
σαι ὕπουλα ὡσὰν ἀλεπού, χύνης δη-
λητήριο ὅπως ἡ κόμπρα καὶ ἡ ὀχιά, 
πολεμᾶς τὰ ἀδέλφια σου, ὅπως ὁ δι-
άβολος. Πῶς ἠμπορῶ, λοιπόν, νὰ σὲ 
ὀνομάσω ἄνθρωπον, ὅταν δὲν βλέ-
πω εἰς σένα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης; (Φωτεινὴ Γραμ-
μή, τεῦχος 49, σελὶς 11) 
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Σ Ι Γ Η  
 

Ὁ ρήτορας Ἱπποκράτης ζήτησε ἀπὸ 
τὸν Κάρφωνα, ποὺ ἦταν πολύλογος 
καὶ ἤθελε νὰ σπουδάση κοντά του 
διπλὸ μισθό. Κι’ ὅταν ἐκεῖνος τὸν 
ρώτησε, γιατί θέλει διπλὸ μισθό, ἐ-
κεῖνος τοῦ ἀπάντησε: Ἕνα μισθό, 
γιὰ νὰ μάθης νὰ μιλᾶς καὶ ἕνα γιὰ 
νὰ μάθης νὰ σιωπᾶς. Εἶναι μεγάλο 
πράγμα νὰ ἐπιβάλλουμε σιγὴ στὸν 
ἑαυτό μας. 
 

Η  ΤΑΠΕ ΙΝΩΣΗ  
 

Πηγαίνοντας ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀ-
πὸ τὴν ὄαση στὸ κελλί του, τὸν συ-
νάντησε ὁ διάβολος στὸ δρόμο καὶ 
τοῦ λέει: Πολλὴ δύναμη ἀντιμετωπί-
ζω σὲ σένα, Μακάριε, καὶ δὲν μπο-
ρῶ νὰ σὲ νικήσω. Ὅ,τι κάνεις, κάνω 
κι’ ἐγώ. Ἐσὺ νηστεύεις, κι’ ἐγὼ δὲν 
τρώω. Ἐσὺ ἀγρυπνεῖς, καὶ ἐγὼ δὲν 
κοιμᾶμαι καθόλου. Ἕνα μόνο ὑ-
πάρχει στὸ ὁποῖο μὲ νικᾶς. Τοῦ λέει 
ὁ ἀββᾶς Μακάριος: Ποιὸ εἶναι αὐτό; 
Κι’ αὐτὸς ἀπάντησε: Ἡ ταπείνωσή 

σου. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σὲ νι-
κήσω. 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΑΤΑ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ - Ἡ 16χρονη δασκάλα τοῦ 

Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα. 
 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΜΑ-
ΘΟΥΜΕ; Στὶς 13-11-1901, ἡ Φωτει-
νὴ Ἀλατά-Παπαδημητρίου διορί-
στηκε μέσω τοῦ Μητροπολίτη Με-
λενίκου, σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν, 
στὴ θέση τῆς δασκάλας τοῦ χωριοῦ. 
Οἱ κάτοικοι τὴ δέχθηκαν μὲ ἐνθου-
σιασμό, καθὼς ἕνα μικρὸ κοριτσάκι 
δέχθηκε νὰ διδάξει τὰ παιδιά τους 
καὶ τοὺς ἴδιους Ἑλληνικά. Οἱ κάτοι-
κοι τοῦ χωριοῦ, ἂν καὶ εἶχαν ἔντονα 
ριζωμένα μέσα τους Ἑλληνικὰ πι-
στεύω μιλοῦσαν μία σλαβόφωνη δι-
άλεκτο ποὺ εἶχε ὡς βάση τὴ Βουλ-
γαρικὴ γλώσσα. Πρώτη κίνηση τῆς 
μικρῆς Φωτεινῆς ἦταν νὰ κάνει τὸ 
χωριὸ καθαρὰ ἑλληνόφωνο. Ἔτσι 
τὸ πρωὶ δίδασκε στὰ παιδιὰ καὶ τὸ 
ἀπόγευμα στοὺς γονεῖς τὴν Ἑλληνι-
κὴ γλώσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα. Τὸ 
ἔργο της δὲν τὸ περιόρισε στὴ γλώσ-
σα, ἀλλὰ παράλληλα δίδαξε μὲ πο-
λὺ μεράκι τὰ Ἑλληνικὰ δημοτικὰ 
τραγούδια, χορούς, βοηθοῦσε στὴν 
κατανόηση τοῦ Κυριακάτικου Εὐ-
αγγελίου, ἐνῶ φρόντιζε οἱ γυναῖκες 
νὰ ἐμπλουτίζουν τὰ ἐργόχειρά τους 
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Τ ΦΟ  

Ἀ

ή-

ν 

μέσα

-

ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΑ  ΣΥΜΒΑΝ Α  ΣΤΟΝ  ΠΑΝΑΓΙΟ  ΤΑ
 

νεξήγητα φαινόμενα διαπιστώ- Ἅγιο Φῶς (τὸ ὁποῖο κουβούκλιο ἀ
νουν οἱ μελετητὲς μέσα στὸν Πανά-
γιο Τάφο κατὰ τὶς ἐργασίες ποὺ 
λαμβάνουν χώρα ἐκεῖ τὸ τελευταῖο 
διάστημα… Ὡς γνωστόν, ἐπιστήμο-
νες, ἀνάμεσά τους καὶ Ἕλληνες, ἀ-
ποκάλυψαν πρόσφατα τὴν ἐπιφά-
νεια ποὺ παραδοσιακὰ θεωρεῖται ὁ 
τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χτισμέ-
νος στὴν Ἐκκλησία τοῦ Πανάγιου 
Τάφου στὴν Παλιὰ Πόλη τῆς Ἱερου-
σαλήμ, ὁ τάφος ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ 
μάρμαρο τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1555 
μ.Χ. καὶ πιθανότατα καὶ πολλοὺς 
αἰῶνες νωρίτερα. Τὸ τελευταῖο διά-
στημα ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοὶ 
βρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ ἀ-
προσδόκητη πε-
ρίσταση: ἀνεξ
γητες ἠλεκτρο-
μαγνητικὲς πα-
ρεμβολὲς  ποὺ  
βγάζου κυριο-
λεκτικὰ νοκά-
ουτ ὁρισμένες 
συσκευὲς  μέ -
τρησης, σύμφω-
να μὲ ἀναφορὲς σὲ ἱσπανικὰ  ἐ-
νημέρωσης. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἐπικαλεῖται στὸ 
δημοσίευμά του τὸ ekklisiaonline 
ἀπὸ τὸν τάφο ἀναδύεται ἄρωμα. 
Σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ παρά-
δοση τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
μετὰ τὴν σταύρωσή του ἀπὸ τοὺς 
Ρωμαίους τοποθετήθηκε πάνω σὲ 
μιὰ πλάκα, τὸ λεγόμενο «ταφικὸ 
κρεβάτι», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπὸ ἀσβε-
στόλιθο δίπλα σὲ μία σπηλιά. Ἡ τα-
φικὴ πλάκα βρίσκεται στὸ κουβού-
κλιο, στὸ ὁποῖο εἰσέρχονται οἱ Χρι-
στιανοὶ ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια γιὰ 
νὰ προσκυνήσουν καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἐξέρχεται καὶ ὁ Πατριάρχης μὲ τὸ 

ναστηλώθηκε τελευταῖα φορὰ στὸ 
διάστημα 1808-1810, καθὼς εἶχε κα-
ταστραφεῖ σὲ πυρκαγιά). Ὑπὸ τὴν 
καθοδήγηση τῆς καθηγήτριας Ἀν-
τωνίας Μοροπούλου, μέλη μίας ὁ-
μάδας ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ 
Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο τῆς Ἀθήνας 
πραγματοποιοῦν ἐργασίες ἀποκα-
τάστασης τόσο στὸ κουβούκλιο ὅσο 
καὶ τὸν ἐσωτερικὸ τάφο. «Ὁ τάφος 
εἶναι ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυ-
μα τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς ἐλπίδας 
κι’ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε 
καὶ μπορέσαμε νὰ δουλέψουμε» τό-
νισε ἡ κ. Μοροπούλου. Ὁ δὲ ἀρχαι-
ολόγος Fredrik Hiebert τοῦ National 

Geographic, δή-
λωσε : «Τὸ πιὸ 
ἐ κ π λ η κ τ ι κ ὸ  
πράγμα γιὰ μέ-
να  ἦταν  ὅταν  
ἀφαιρέθηκε τὸ 
πρῶτο στρῶμα 
καὶ βρήκαμε ἕ-
ν α  δ ε ύ τ ε ρ ο  
κομμάτι  ἀπὸ  

μάρμαρο. Ἦταν γκρί, ὄχι κρέμ, ὅ-
πως τὸ ἐξωτερικό, καὶ ἀκριβῶς στὴ 
μέση ἦταν χαραγμένος ὁμοιόμορφα 
ἕνας σταυρός. ∆ὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι ἦ-
ταν ἐκεῖ». «Αὐτὸ ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀ-
πόδειξη ὅτι τὸ σημεῖο ποὺ οἱ προ-
σκυνητὲς λατρεύουν σήμερα εἶναι 
πραγματικὰ ὁ ἴδιος τάφος ποὺ βρῆ-
κε ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας Κων-
σταντῖνος τὸν 4ο αἰώνα. Εἶναι κα-
ταπληκτικὸ» πρόσθεσε ὁ F. Hiebert. 
Στὴ θέα μάλιστα τοῦ βράχου πάνω 
στὸν ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ τὸ σῶ-
μα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ F. Hiebert 
συγκλονίστηκε, ὁμολογώντας ὅτι 
«Ὅταν συνειδητοποίησα τί εἴχαμε 
βρεῖ τὰ γόνατά μου ἔτρεμαν».  

 

ΤΟ  ΑΝΩΤΕΡΟΝ  ΒΡΑΒΕΙΟΝ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΝ  

ΤΩΝ  ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ !  
 

Μὲ τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀν-
θρωπίνων ∆ικαιωμάτων βράβευσε 
τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀ-
ποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενι-

υμβαί-
νει. ∆ υμε 
τὴν λι-
τείας  ὁ ἥ-

κοῦ Πατριαρχείου, ἕναν ἀπὸ τοὺς 
πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔ-
κτρωσης, τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφι-
λοφίλων καὶ τῶν «τρανσέξουαλ 
τουαλετών» στὰ σχολεῖα, τὸν κυ-
βερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew 
Cuomo (Ἄντριου Κουόμο). Ἡ βρά-
βευση ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
∆ημήτριο στὶς 15 Ὀκτωβρίου στὸ 
New York Hilton παρουσία τοῦ 
Προέδρου τῆς Ν.∆. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Τὸ βραβεῖο ἀποτελεῖ ἀνα-
γνώριση τοῦ Cuomo στὴν ὑποστήρι-
ξη τῆς προσπάθειας ἀνοικοδόμησης 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 
ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὶς τρομα-
κτικὲς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρί-
ου 2001. Ο Cuomo, ὅπως περιγράφε-
ται ἀπὸ τὸν Bill Domohne τοῦ Κα-
θολικοῦ Συνδέσμου, ἔχει «σφοδρὴ ἐ-
πιθυμία γιὰ τὸ “δικαίωμα” στὴν ἔ-
κτρωση». Εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπερα-
σπίστηκε τὴ νομοθεσία ποὺ δίνει τὸ 
“δικαίωμα” σὲ μία μητέρα νὰ κάνει 
ἔκτρωση μέσω δηλητήριου ποὺ ἐγ-
χέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρ-
διὰ τοῦ μωροῦ. Ο Cuomo εἶναι καὶ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὑπερα-
σπιστὲς τοῦ σοδομισμοῦ στὶς ΗΠΑ. 
Πρὶν τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῶν 
ΗΠΑ νομιμοποιήσει τὸν “γάμο” τῶν 

ὁμοφυλόφιλων, ἔπαιξε σημαντικὸ 
ρόλο στὸ πέρασμα τοῦ νομοσχεδίου 
κάνοντας τὴν πολιτεία του μία ἀπὸ 
τὶς πρῶτες ποὺ ἔδωσε πλήρη νομικὴ 
ἀναγνώριση στὸν “γάμο” τῶν ὁμο-
φυλόφιλων. Μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ 
βραβείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ημή-
τριος ἔξηρε τὸν Cuomo, διακηρύσ-
σοντας τὸν «ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ ! Α-
ΞΙΟΣ!». Ἂν ὁ ∆ημήτριος ἦταν πραγ-
ματικὰ πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ, θὰ διακήρυττε τὸν Cuomo 
«Ἀνάξιος»! Καὶ θὰ τὸν καλοῦσε σὲ 
μετάνοια. «Είναι δουλοπρεπεῖς ἢ ἁ-
πλὰ θαμπωμένοι ἀπὸ ἰσχυροὺς πο-
λιτικούς; Εἶναι δύσκολο νὰ πεῖ κα-
νείς, ἀλλὰ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ εἶναι ἐξοργισμένοι ἀπὸ αὐ-
τή τους τὴ δράση» λέει ὁ π.Jacobse 
στὸ LifeSiteNews. Ο Jacobse κατέλη-
ξε στὸ συμπέρασμα ὅτι μὲ τὸ νὰ δί-
νεται στὸν Cuomo τὸ «ἀνθρωπιστι-
κὸ βραβεῖο», μειώνεται ἡ ἐπιρροὴ 
τῆς γνήσιας Ὀρθοδοξίας σὲ ὁλόκλη-
ρη τὴν Ἀμερικὴ (Πηγὴ Κόκκινος 
Οὐρανός, 1-11-2016, εἰς τὸν Ὀρθό-
δοξο Τύπο 10/11/16, σελὶς 8) 
 

ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ  
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥ 
 

Εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ ποὺ σ

 

ὲν μποροῦμε νὰ πιστέψο
 κατάντια τῆς Ἑλληνικῆς πο

. Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε
ρωας τοῦ 1821, ὁ Τουρκοφάγος Νι-
κηταρᾶς καταρρέει καθὼς ἡ Ἑλλη-
νικὴ πολιτεία ἐπιδεικνύει προκλητι-
κὴ ἀδιαφορία. Οἱ Ἕλληνες ὅμως 
δὲν ξεχνοῦν καὶ μὲ ἰδιωτικὴ πρωτο-
βουλία προχωροῦν στὴν ἀποπερά-
τωση τῶν ἔργων ἀνέγερσής του ἐκ 
βάθρων. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ βιο-
γραφίες του «βίωσε τὴν ἀχαριστία 
καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη τοῦ νεοσύστα-
του τότε ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ὁ-
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ποῖο τοῦ ἀρνήθηκε μία ἀξιοπρεπῆ 
σύνταξη καὶ ἀντὶ αὐτοῦ τοῦ χορη-
γήθηκε ἄδεια ἐπαιτείας στὸν ναὸ 
τῆς Εὐαγγελίστριας κάθε Παρα-
σκευή». Σήμερα, οἱ πολιτικοὶ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ κράτους συνεχίζουν τὴν 
ἀγνωμοσύνη τους. 
 

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ 

 

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικι-
σμὸς κτυπάει κόκκόκκινο καὶ στρέφε-
ται α-
τρίδας  ἀκόμα 

κινο καὶ στρέφε-
ται α-
τρίδας  ἀκόμα 

 συντονισμένα ἐναντίον τῆς Π συντονισμένα ἐναντίον τῆς Π
μας, προσπαθώνταςμας, προσπαθώντας

καὶ νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἑλληνικὴ πα-
ρουσία σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Χειμάρ-
ρα καὶ νὰ δημιουργήσει ζήτημα 
«ἀλβανικῆς μειονότητας» στὴν Ἑλ-
λάδα, ὑπάρχουν ἁρμόδιοι στὴν χώ-
ρα μας ποὺ προτείνουν εὐρωπαϊκὰ 
διασυνοριακὰ προγράμματα γιὰ τὴν 
προβολὴ τῆς κοινῆς μας κληρονομι-
ᾶς τοῦ … Ἀλῆ πασᾶ. Μὲ ἔγγραφό 
της, καὶ μάλιστα «ἐξαιρετικὰ ἐπεί-
γον», ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων τῶν 
Ἰωαννίνων ὑπέβαλλε πρόταση στὸ 
πλαίσιο τοῦ προγράμματος interreg 

(Ἑλλάδα – Ἀλβανία 2014 – 2020) 
γιὰ ἔργο ποὺ θὰ συμπεριλάβει ἀπο-
κατάσταση καὶ ἐπαναχρήση τοῦ 
κτίριου τῆς ὀθωμανικῆς βιβλιοθήκης 
στὸ Κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Στόχος 
θὰ εἶναι ἡ διαμόρφωση δυὸ μου-
σειακῶν διαδραστικῶν χώρων πολι-
τισμοῦ στὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ Τεπε-
λένι ποὺ θὰ φιλοξενηθοῦν ἐκθέσεις 
μὲ καινοτόμες πολυμεσικὲς ἐφαρμο-
γὲς καὶ φυσικὰ ἀντικείμενα καὶ μό-
νο ἡ περιγραφὴ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου 
ἀπὸ τοὺς … φωστῆρες, ἐνισχύει τὰ ἐ-
πιχειρήματα καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς 
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν Ἑλληνικὸ χα-
ρακτήρα τῆς Ἠπείρου. Ἡ ἔκθεση θὰ 
ἑστιάζει στὴν ἱστορία καὶ τὴν κλη-
ρονομιὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ὁ συνολι-
κὸς προϋπολογισμὸς τοῦ ἔργου εἶ-
ναι 700.000 εὐρὼ ἐκ τῶν ὁποίων 
400.000 θὰ διαχειριστεῖ ἡ ἑλληνικὴ 
πλευρὰ καὶ 300.000 ἡ ἀλβανικὴ 
πλευρά. Οὔτε μνήμη, οὔτε τσίπα, 
οὔτε φιλότιμο δὲν ἔχουν κάποιοι. 
∆ὲν χρειάζονται περισσότερα σχό-
λια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνοι 
μας βγάζουμε τὰ μάτια μας; 
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ναι 700.000 εὐρὼ ἐκ τῶν ὁποίων 
400.000 θὰ διαχειριστεῖ ἡ ἑλληνικὴ 
πλευρὰ καὶ 300.000 ἡ ἀλβανικὴ 
πλευρά. Οὔτε μνήμη, οὔτε τσίπα, 
οὔτε φιλότιμο δὲν ἔχουν κάποιοι. 
∆ὲν χρειάζονται περισσότερα σχό-
λια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνοι 
μας βγάζουμε τὰ μάτια μας; 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: 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  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.00 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 4.30 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                              ∆ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6  

 (αρ. φυλλ. 80)

  

Μ Ι Α  ΜΕ Γ Α Λ Η  Α Ρ Ε Τ Η  
 

Εἴμεθα, πλέον, μέσα στὴν περίοδο 
τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστου-
γέννων. Οἱ μὲν θρησκευόμενοι ἀπο-
τολμοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν, οἱ δὲ 
μὴ θρησκευόμενοι τὸ εἰρωνεύονται. 
Εἶναι τὸ θέμα τῆς νηστείας. Σχεδὸν 
ὁ καθένας ἔχει μία γνώμη. Ὁ ἕνας 
λέει ὅτι δὲν εἶναι τίποτα τὸ φαγητό. 
Ὁ ἄλλος λέει, ἐγὼ εἶμαι ἄρρωστος. 
Ἄλλος λέει, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ φᾶ-
νε, γιατί διαβάζουνε. Χίλιες δυὸ ἰδέ-
ες καὶ περιπτώσεις ὑπάρχουν, γύρω 
ἀπὸ τὸ θέμα τῆς 
νηστείας. Ἡ νη-
στεία, ἀγαπητοί 
μου, δὲν εἶναι ἐ-
φεύρημα ἀνθρώ-
πινο. Τὴν πρώτη 
ἐντολὴ  τῆς  νη-
στείας, τὴν ἔδω-
σε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς 
μέσα  στὸν  Πα-
ράδεισο, στοὺς 
δυὸ πρώτους ἀνθρώπους, «οὗ φάγε-
σθε» τοὺς εἶπε. Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ 
ἐξετάσει χρονολογικῶς τὴ νηστεία 
θὰ τὴ βρεῖ σὲ πολλὰ μέρη τὴ νηστεί-
α. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἐνήστευσε 40 
μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ Μωυσῆς ἐνή-
στευσε 40 μέρες καὶ 40 νύχτες. Ὁ 
Χριστὸς ἐνήστευσε 40 μέρες καὶ 40 
νύχτες. Καὶ ἐν τούτοις, ὁ ἄνθρωπος 
γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἀδυναμίες 
τοῦ ἰσχυρίζεται: Παπάδες, τὴν κά-

νανε τὴ νηστεία. Καλόγεροι, τὴν κά-
νανε τὴ νηστεία. Εἶναι μεγάλο πρά-
γμα, ὁ ἄνθρωπος νὰ μάθει νὰ νη-
στεύει. Εἶναι μεγάλο πράγμα ἡ ἐ-
γκράτεια. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος 
λέγει «τὸ νὰ τρῶς, χωρὶς νὰ κάνεις 
νηστεία καὶ ἐγκράτεια ποτέ σου, εἶ-
ναι γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ θηρία, ὄχι γιὰ 
τὸν ἀνθρωπο». Ὁ ἄνθρωπος πρέπει 
νὰ κάνει διάκριση. Μπορεῖς νὰ τρῶς 
μέρα νύκτα κρέας, δὲν σὲ συμφέρει 
γιατί θὰ πέσης κάτω ἀπὸ καρδιὰ ἢ 

ἀπὸ ἄλλες ἀσθέ-
νειες ἐὰν δὲν κά-
νεις τὴ διάκριση 
ἡ ὁποία ἔχει το-
ποθέτηση ὁ Θεὸς 
καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ 
καὶ γιὰ τὸ σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου .  
Μὴ πλανώμεθα, 
εἶναι κατωρθωτὴ 
ἡ νηστεία. Θὰ ἀ-

φαιρέσης τὸ κρέας. Καὶ θὰ σταθῆς 
στὸ ψάρι. Μετὰ ἀπὸ διάστημα, θὰ 
ἀφαιρέσης τὸ ψάρι καὶ θὰ σταθῆς 
στὸ γάλα, στὸ τυρί. Μετὰ ἀπὸ διά-
στημα, θὰ ἀφαιρέσης τὸ γάλα καὶ 
τὸ τυρὶ καὶ θὰ σταθῆς στὸ λάδι. Καὶ 
σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα θὰ μπορέ-
σης νὰ νηστεύσης, ὅπως θέλει ὁ Κύ-
ριος. Μὴ πλανώμεθα, εἶναι κατωρ-
θωτὴ ἡ νηστεία. Προσευχήσου καὶ 
πές, … (Συνέχεια στὴν 6η σελίδα) 
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