
τὴ διεύθυνση τοῦ πανεπιστημίου 
τῆς Μιλήτου ἀνέλαβε ὁ ἀντάξιος 
μαθητής του, ἐπίσης Μιλήσιος, φι-
λόσοφος Ἀναξίμανδρος (610-545 
π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ 
ἐπινόησε τὴν κατασκευὴ ἡλιακῶν 
ρολογιῶν (μετὰ τὸ ἡλιακὸ ἡμερολό-
γιο τῶν Μινωιτῶν), ὁ πρῶτος ποὺ 
κατασκεύασε γεωγραφικὸ χάρτη τὸν 
ὁποῖο στὴν συνέχεια βελτίωσε ὁ ἐπί-
σης Μιλήσιος Ἐκαταῖος. Ὅποιος δὲν 
γνωρίζει τὴν ἱστορία του δὲν ἔχει, 
ὄχι ἁπλῶς μέλλον, ἀλλὰ δὲν ἔχει, 
οὔτε λόγους ὕπαρξης στὸ παρόν. 
 

ΑΧ  ΕΛΛΗΝΑ ! ! !  
 

Στὸ Τελωνεῖο Κήπων, σύνορα μὲ 
τὴν Τουρκία, παραμονή, πρώτη καὶ 
δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων 
πέρασα ν ἡμέ-

 
γιὰ τὶς  

θρη λά-

ν 1.000 αὐτοκίνητα τὴ
ρα γιὰ γιὰ πᾶνε γιὰ ψώνια στὴν 
Τουρκία. Οἱ οὐρὲς ἦταν στὸ ἀπρο-
χώρητο... (Ἰστολόγιο Κατάνυξις, 29-
12-2018). 
 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκρηξη βόμβας στὸ 
Κολωνάκι, σοκάρουν τὰ ἐπίσημα
στοιχεῖα  ἐπιθέσεις σὲ χώρους

σκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλ
δα. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀφο-

ροῦν 525 περιστατικά, ἀρκετὰ ἀπὸ 
τὰ ὁποία φέρουν χαρακτηριστικὰ 
θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας. Ποῦ 
τὴν κατάντησαν τὴν Ἑλλάδα μας. 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΠΟ ΙΟΥΝ   
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ  

 

Ἀλλοιώνει τὸ ἐκλογικὸ σῶμα ἡ κυ-
βέρνηση μὲ μαζικὲς ἐλληνοποιήσεις 
περίπου 300.000 ψηφοφόρων -σὲ 
πρώτη φάση τουλάχιστον- ποὺ ἀντι-
στοιχοῦν στὸ 4% τοῦ ἐκλογικοῦ σώ-
ματος. Μειώνεται τὸ παράβολο γιὰ 
πολιτογράφηση ἀπὸ 700 σὲ 500 εὐ-
ρώ. Ὁμογενοποιοῦνται γιὰ πρώτη 
φορὰ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἀπόδο-
σης ἰθαγένειας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ 
χρόνος ἐξέτασης νὰ μειώνεται κατὰ 
ἑνάμισι ἔτος. 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  
 

Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς 
νὰ χαρίζει φωτισμὸ 
δύναμη, εὐλογία 

μαζὶ δὲ καὶ ἕνα χαρούμενο 
καὶ ἐλπιδοφόρο 2019 
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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 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 95)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                       Ἲανουάριος  2019  
  

ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝ ΙΑΣ  
Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου 

 

                Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 
Ἕνας ἀκόμη χρόνος τελείωσε καὶ ἕ-
νας ἄλλος ἀρχίζει. Αὐτὸ μᾶς κάνει 
νὰ λέμε ὅτι ὁ χρόνος «κυλᾶ» καὶ 
«φεύγει», χωρὶς ποτὲ νὰ προσδιορί-
ζουμε τί εἴδους «πρᾶγμα» εἶναι αὐ-
τὸ ποὺ κυλᾶ καὶ φεύγει ἀσταμάτη-
τα. Ἀναμφίβολα, ὁ «χρόνος» ἀποτε-
λεῖ  τὸ  πιὸ  σκοτεινὸ  
καὶ ἄπιαστο ἀντικεί-
μενο τῆς ἀνθρώπινης 
σκέψης. Πρὸκειται γιὰ 
κάτ ι  ποὺ  ὑπάρχ ε ι  
«πραγματικά;» Ἤ, ἀν-
τίθετα, εἶναι ἕνας βο-
λικὸς τρόπος νὰ «με-
τρᾶμε» ὅ,τι συνεχῶς 
μεταβάλλεται καὶ πα-
ρέρχεται γύρω ἀπὸ ἐ-
μᾶς  κα ὶ  μέσα  μας ;  
Πρωτοχρονιὰ σήμερα 
καὶ ἐμ ῖς πάλι μπρο-
στὰ σὲ αὐτὸ τὸ μυστή-
ριο  τοῦ  χρόνου  καὶ  
τῆς ζωῆς. Τί εἶναι ἄραγε ἡ ζωή μας 
μέσα στὸν χρόνο; «Ὄναρ ἐστὶν οὒχ 
ἱστάμενον», ὄνειρο εἶναι φευγαλέο 
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος. «Φάσμα τι μὴ κρατούμενον», 
κάποιο φαινόμενο παροδικό· «πτῆ-
σις ὀρνέου παρερχομένου», πέταγ-
μα πουλιοῦ ποὺ φεύγει· «ναῦς ἐπὶ 
θαλάσσης ἴχνος οὐκ ἔχουσα», πλοῖο 

ποὺ δὲν ἀφήνει ἴχνος στὴν θάλασ-
σα· «κόνις, ἀτμίς, ἑωθινὴ δρόσος», 
σκόνη , σταλαγματιὰ ὑδρατμοῦ, 
πρωινὴ δροσιά· «ἄνθος καιρῷ φυό-
μενον καὶ καιρῷ λυόμενον», λου-
λούδι ποὺ φυτρώνει μὲ τὸν καιρὸ 
καὶ μὲ τὸν καιρὸ μαραίνεται. Ὅλα 
αὐτά, λοιπόν, καταδεικνύουν ὅτι 

δὲν εἴμαστε καθηλωμέ-
νοι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, 
ἀλλὰ διερχόμενοι. ∆ὲν 
εἴμαστε μόνο πολῖτες 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλ-
λὰ «ὁδῖτες» τοῦ οὐρα-
νοῦ, ποὺ ὁδεύουν σὲ ἕ-
ναν προορισμό, σὲ ἕνα 
σκοπό, δηλαδὴ στὴν τε-
λείωση, στὴν ὁλοκλή-
ρωση. Ὅμως ἐμεῖς, κα-
θὼς συνειδητοποιοῦμε 
ὅτι ἐρχόμαστε καὶ φεύ-
γουμε, μελαγχολοῦμε. 
Μέσα στὴν  ἐγκόσμια 
αἰχμαλωσία μας ξεχνᾶ-

με ὅτι παροδικότητα κα θνητότητα 
δὲν εἶναι ἕνα ἐλάττωμα τῆς φύσης 
μας, ὥστε νὰ θλιβόμαστε. Οὔτε πο-
λύ περισσότερο ἕνα λάθος τοῦ Θε-
οῦ, ὥστε νὰ ἀπελπιζόμαστε. Παρο-
δικότητα καὶ θνητότητα εἶναι προ-
νόμια τῆς φύσης μας, γιὰ νὰ ἐξελισ-
σόμαστε, γιὰ νὰ μὴ μένουμε στάσι-
μοι. Εἶναι εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ, γιὰ 

 

 

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 5.00 μ.μ. 

ε

ὶ 
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νὰ πορευόμαστε. Γιὰ νὰ γεμίζει ἡ ὕ-
παρξή μας ἀπό ἕναν πλοῦτο ἐμπει-
ριῶν καὶ βιωμάτων, ὥστεμέσα ἀπὸ 
τὸ διερχόμενο παρόν μας νὰ βλέ-
πουμε τὸ αἰώνιο παρὸν τοῦ Θεοῦ. 
Ἕνας καινούργιος χρόνος ἀρχίζει 
σήμερα, ἔστω στὶς σελίδες τοῦ ἡμε-
ρολογίου μας· καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἐδῶ. 
Ἁπλώνει τὸ χέρι Του καὶ ζητᾶ τὸ δι-
κό μας νὰ πορευθοῦμε μαζί Του. Ἂς 
διώξουμε ἀγωνίες καὶ φόβους καὶ 
ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε. 

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιὰ. 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠ-

ΘΥΣΙΑΣΕ

 
Τ , 

 

Χ ῦ 
1 -
δες Το , μὲ ἐ-

υν 
 ἐπίθεση. Σχεδία-
ιτ

να

   

μετὰ τὴν ἥττα, οἱ 
κα

ρωποῦ Κύριλλος 
 

Ο ΗΡΩΑΣ!!! ΠΟΥ 
 ΓΥ-

ΝΑΙΚΑ, ΠΑΙ-
∆ΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ
Ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ ΤΟΥ 1822 

ριστούγεννα το
822. ∆έκα χιλιά

ῦρκοι
πικεφαλῆς τοὺς Ὀ-
μὲρ Βρυώνη καὶ 
Κιουταχὴ πολιορ-
κοῦν  τὸ  Μεσο -
λόγγι καὶ ἀποφα-
σίζο νὰ διεξά-
γουν μία νυχτερινὴ
σαν μάλιστα νὰ ἐπ
νὴ Χριστουγέννων, ὅταν ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες θὰ βρίσκονταν στὴν Ἐκ-
κλησία. Ὁ σωτήρας τῶν Μεσολογγι-
τῶν ἦταν ὁ Γιάννης Γούναρης. Ἦ-
ταν κυνηγὸς τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ 
ἀκολουθοῦσε ὑποχρεωτικὰ τὸν τουρ-
κικὸ στρατό, γιατί κρατοῦσαν ὁμή-
ρους ὅλη τὴν οἰκογένειά του στὴν 
Ἄρτα. Ὁ Γούναρης γνώριζε γιὰ τὴ 
νυχτερινὴ ἐπίθεση, ἀλλὰ ἂν τολμοῦ-

σε νὰ προειδοποιήσει τοὺς Μεσο-
λογγίτες, θὰ καταδίκαζε σὲ θάνατο 
τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του. ∆ὲ 
δίστασε οὔτε στιγμή. Ξέφυγε ἀπὸ τὸ 
τουρκικὸ στρατόπεδο, λέγοντας πὼς 
πήγαινε γιὰ κυνήγι καὶ ἐνημέρωσε 
τοὺς πολιορκημένους. Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Μαυροκορδάτος, ὁ ἐπικεφα-
λῆς τῶν Μεσολογγιτῶν, προέβλεψε 
σωστὰ ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐπιτίθο-
νταν ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ 
τείχους ποὺ ἦταν πιὸ ἀδύναμη. Ἐνί-
σχυσαν, λοιπόν, ἐκεῖνο τὸ τμῆμα 
καὶ ἑτοιμάστηκαν γιὰ τὴ μάχη. Εἶ-
χαν πεῖ μάλιστα σὲ ὅσους δὲν πολε-
μοῦσαν, νὰ πᾶνε στὶς ἐκκλησίες καὶ 

νὰ κάνουν φασα-
ρία, γιὰ νὰ νομί-
σουν οἱ Τοῦρκοι 
ὅτι ὁ κόσμος γιορ-
τάζει. Ὀκτακόσιοι 
Τουρκαλβανοὶ ἐ-
πιτέθηκαν στὴν ἀ-
νατολικὴ πλευρὰ 
τοῦ Μεσολογγίου 
καὶ βρῆκαν σθε-

ρὴ ἀντίσταση. 
Οἱ ἀπώλειες τῶν 
Μεσολογγιτῶν ἦ-
ταν ἐλάχιστες, ἐ-
νῶ  οἱ  ἀπώλειες  
τ ῶ ν  Το ύ ρ κω ν
ξεπερνοῦσαν τὶς 
500. Λίγες μέρες 
Ὀθωμανοὶ λύνουν 
θὼς τὸ ἠθικό τοῦ 

στρατεύματος ἔχει ἐξανεμιστεῖ, οἱ 
προμήθειες τελειώνουν καὶ πληρο-
φορίες ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ γιὰ 
Ἑλληνικὰ σώματα ποὺ καταφθά-
νουν γιὰ νὰ τοὺς χτυπήσουν ἀπὸ τὰ 
μετόπισθεν. Τὴν νύχτα τῆς παραμο-
νῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Ὀθωμανι-
κὸς στρατὸς ἀναχωρεῖ. Λίγοι θὰ 
φτάσουν στὴν Ἄρτα, ἀποδεκατι-
σμένοι... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

εθοῦν παραμο- τὴν πολιορκία 

Ἡ Προτομὴ τοῦ Ἥρωα Γιάννη Γούναρη
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θεμελιώνοντας τὸ ἰσλαμικὸ τόξο, τὸ 
ὁποῖο παρεπιπτόντως εἶναι ἕτοιμο 
νὰ κατασπαράξει τὴν πατρίδα μας, 
στερώντας αὐτὰ τὰ χρήματα στὴν 
πιὸ εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἑλλά-
δας, ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνάπτυ-
ξης, εἴτε σὲ ἐπιχειρηματικὸ πλαίσιο, 
εἴτε σὲ ἀνάδειξη καθαρὰ Ἑλληνο-
χριστιανικῆς κληρονομιᾶς. Ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά 
του.  
 

Ο ΗΡΩΑΣ!!! ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΕ ΓΥ-
ΝΑΙΚΑ, ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ, 

, 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1822 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 

 

 … ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπιθέσεις ἀλλὰ
καὶ τὰ φουσκωμένα νερὰ τοῦ Ἀχε-
λώου ποὺ προσπαθοῦν νὰ διαβοῦν. 
Τὸ Μεσολόγγι σώζεται καὶ ἔτσι σώ-
ζεται καὶ ἡ ἐπανάσταση. ∆υστυχῶς, 
ὁ πληροφοριοδότης ποὺ ἔσωσε τὸ 
Μεσολόγγι, ὁ ἡρωικὸς Γιάννης Γού-
ναρης, δὲν ἔσωσε τοὺς δικούς του 
ἀνθρώπους. Οἱ Τοῦρκοι ἐκτέλεσαν 
τοὺς γονεῖς, τὴ γυναίκα, τὰ παιδιά 
του καὶ ἀρκετοὺς συγγενεῖς του. Τό-
τε ὁ Γούναρης, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ 
μανία τοῦ ἀφέντη του, ἔφυγε. Ἔγι-
νε καλόγερος στὸ μοναστήρι τῆς Ἁ-
γίας Ἐλεούσας, ἔξω ἀπὸ τὸ Μεσο-
λόγγι. Ἔδινε νερὸ στοὺς διαβάτες 

θερώθηκε τυχαία. Κανεὶς δὲν δικαι-
οῦται νὰ ἀγνοεῖ κι’ οὔτε νὰ ἀπο-
κρύπτει τὸν παράγοντα ἄνθρωπο, ὁ 
ὁποῖος καὶ σφραγίζει τελικὰ τὶς ἐξε-
λίξεις τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Αἰ-
ωνία σου ἡ μνήμη πατριώτη Ἰωάννη 
Γούναρη. Ἡ πατρίδα δὲν θὰ ξεχάσει 
ποτὲ τὸ βαρύτιμο δῶρο σου. 
 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

καὶ τὸν ἐλεοῦσαν, ὥσπου πέθανε. 
Νὰ γιατί αὐτὴ ἡ πατρίδα δὲν ἐλευ-

 
 

Θαλὴς ὁ Μιλήσιος 
 

Τὸ πρῶτο πανεπιστήμιο ποὺ ἱδρύ-
θηκε στὴν οἰκουμένη εἶναι τὸ Ἑλλη-
νικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μιλήτου, 
ποὺ ἱδρύθηκε Θαλὴ τὸν  ἀπὸ τὸν 
Μιλήσιο. Ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ 
ἀπὸ μεταγενέστερους συγγραφεῖς, 
γνωρίζουμε ὅτι στὸ ἐν λόγῳ πανεπι-
στήμιο φοιτοῦσαν δεκάδες σπουδα-
στὲς ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διδασκαλία 
φιλοσοφικῶν θεμάτων, ἡ ἀστρολο-
γία καὶ οἱ μετεωρολογικὲς ἔρευνες 
συγκαταλέγονταν στὰ γνωστικὰ 
ἀντικείμενα τοῦ Θαλῆ, ὁ ὁποῖος ἦ-
ταν ὁ πρῶτος μετεωρολόγος τοῦ κό-
σμου καὶ ὁ πρῶτος φυσικός, ἀφοῦ 
αὐτὸς ἀνακάλυψε τὸν μαγνητισμὸ 
καὶ τὸν ἠλεκτρισμό. Μετὰ τὸν Θαλὴ 

Τὸ Προσκύνημα τῆς Παναγίας Ἐλεούσας
στὸ φαράγγι τῆς Κλεισούρας Αιτωλίας, ὅ-
που ἀσκήτεψε ὁ ἥρωας Γιάννης Γούναρης 
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ΑΦΩΝΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 
 

  
«Μία γάτα μπῆκε στὸ ἐργαστήριο ἑ-
νὸς σιδηρουργοῦ καὶ ἄρχισε νὰ 
γλείφει μία λίμα. Ἡ γλώσσα της ὅ

φορὰ ἡ τουρκικὴ βαρ-
β ς 
Ἑλλη  στὴν 

 ἡ ἀποκατάσταση τοῦ τεμέ-
νους ο μὲ 
34 ἑκατο τὸ ΕΣΠΑ 

-
μως τρίφτηκε κι’ ἄρχισε νὰ τρέχει 
πολὺ αἷμα. Αὐτὴ εὐχαριστιόταν, νο-
μίζοντας ὅτι κάτι βγαίνει ἀπὸ τὸ σί-
δερο, ὥσπου ἔχασε τὴ γλώσσα της» 
(Αἰσώπου μύθοι). Μπῆκε καὶ ἡ πα-
τρίδα μας -ἡ γάτα- κάποτε στὸ ἐρ-
γαστήριο τῆς Εὐρώπης, μὲ τὰ σίδε-
ρα, τὰ σφυριὰ καὶ τὰ ἀμόνια, στὸ 
ἐργοτάξιο τῆς ἀνθρώπινης ἀλαζο-
νείας. Τῆς πέταξαν μία λίμα -προ-
γράμματα, ἐπιδοτήσεις καὶ δάνεια- 
καὶ ἄρχισε νὰ τὴν γλείφει, Καὶ ἐτέρ-
πετο, ἡδονιζόταν. Νόμιζε ὅτι ἦταν 
ἀλλότρια, ξένα, πλούσια περισσεύ-
ματα τῶν Φραγκογερμανῶν. Ἔπινε 
ὅμως τὸ αἷμα της, τὸ αἷμα τῶν ἀγέν-
νητων, τὸ αἷμα τῶν νεκρῶν. Ἔμεινε 
ἄλαλη, ἀναξιοπρεπής, ἄλογη καὶ 
παράλογη. Βρυχῶνται οἱ Τοῦρκοι, 
ἀπειλοῦν, χλευάζουν, προσβάλλουν, 
συκοφαντοῦν, διεκδικοῦν, ἀπὸ τὸν 
ἀνώτατο ἡγέτη τους. Τί ἀπαντοῦν 
οἱ δικοί μας; Τίποτε. Ἀφωνότεροι 
τῶν ἰχθύων καὶ ἀπραγέστεροι τῶν 
βατράχων. Σκότωσαν, ἄνανδρα, οἱ 
Ἀλβανοὶ τὸ «γαλανόλευκο παιδὶ» 
τῆς Βορείου Ἠπείρου (ὅπως κάποτε 
στὴν Κύπρο τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸ Σο-
λωμό). Τί ἀπαντοῦν οἱ ἡμέτεροι; Τί-
ποτε. «τὸ χωριὸ καίγεται καὶ ἡ γριὰ 

λαμπροχτενίζεται» ὅπως γράφει ὁ 
Μακρυγιάννης. 
 

ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

 

Γιὰ ἄλλη μία 
αρότητα κατὰ τῆς θρησκευτικῆ

νορθόδοξης κληρονομιᾶς
Μικρὰ Ἀσία ἔρχεται στὴν ἐπικαιρό-
τητα. Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἴδια 
τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἀσυ-
νείδητοι, προφανῶς φανατικοὶ ἰσ-
λαμιστές, εἰσέβαλαν στὶς λαξευτὲς 
ἐκκλησίες στὴν κοιλάδα τῆς Φρυγί-
ας στὴν κεντρικὴ Μικρὰ Ἀσία στὴν 
περιοχὴ τοῦ Akhisar καὶ πέταξαν 
δυναμίτη, σὲ μία ἱστορικὴ ἐκκλησία 
1000 ἐτῶν, μὲ πολύτιμες ἁγιογραφί-
ες τῆς ἐποχῆς. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ μὲ τὶς 
λαξευτὲς ἐκκλησίες μοιάζει κατα-
πληκτικὰ μὲ τὴν Καππαδοκία καὶ ἔ-
χει μεγάλη ἱστορικὴ ἀξία γιὰ τὴν 
παρουσία τῶν Ἑλληνορθοδόξων 
στὴν περιοχή, ὅπου πρὶν ἀπὸ 1000 
περίπου χρόνια εἶχε ἀκμάσει ὁ μο-
ναχισμὸς μὲ μοναδικὰ δείγματα λα-
ξευτῶν ναῶν. (Ν. Χειλαδάκης, ∆η-
μοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκο-
λόγος) 
 

ΛΕΦΤΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
ΓΙΑ  ΤΕΜΕΝΗ  

 

Ξεκινᾶ
Βαγιαζὴτ στὸ ∆ιδυμότειχ

μμύρια εὐρὼ ἀπὸ 
τῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακε-
δονίας καὶ Θράκης. Στὴν Ἑλλάδα 
τῶν Μνημονίων, τῶν αὐτοκτονιῶν 
καὶ τῆς γενικότερης οἰκονομικῆς ἀ-
νέχειας τῶν Ἑλλήνων, λεφτὰ ὑπάρ-
χουν τελικὰ ἔστω καὶ μέσω ΕΣΠΑ, 
ὄχι γιὰ τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ γιὰ τὴν 
ἀνάδειξη τεμενῶν, μὲ τὸ πρόσχημα 
τὴν ἀνάδειξη πολιτισμικῆς κληρο-
νομιᾶς. Ἀπὸ πότε στὴν Ἑλληνορθό-
δοξη Ἑλλάδα ἐνισχύονται τζαμιά,  

 

ΟΡΝΕΑ  Σ Ι Τ Ι Σ ΤΕΣ  
 

Στὰ χρόνια ποὺ ἦταν Βασιλιὰς ὁ 
Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννη-
τος (913-959), υἱὸς τοῦ Λέοντα, 
στάλθηκε ἕνας αὐτοκρατορικὸς δι-
οικητὴς στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες 
καὶ πῆγε στὸ Μοναστήρι ποὺ ἦταν 
ἐκεῖ, γιὰ νὰ εἰσπράξει τοὺς φόρους 
ποὺ ὤφειλαν στὸ δημόσιο. Βγῆκε ὁ 
Ἡγούμενος μαζὶ μὲ τοὺς μοναχοὺς 
νὰ προϋπαντήσουν καὶ ἀφοῦ ἀλλη-
λοασπάστηκαν, κάθησαν στὴν αὐ-
λή, ὅπου ὑπῆρχαν δέντρα γεμάτα 
καρπούς. Τὴν ὥρα ποὺ συζητοῦσαν, 
ἐμφανίσθηκαν ὄρνεα καὶ ἔσπαζαν 
κλαδιὰ ἀπὸ τὰ δέν-
τρα ,  τὰ  ἅρπαζαν
μαζὶ μὲ τοὺς καρ-
ποὺς καὶ ἔφευγαν 
πετώντας γρήγορα. 
Ὁ διοικητὴς ρώτη-
σε  μὲ  περιέργεια  
τοὺς  μοναχοὺς  –
Πῶς δὲν τρῶνε τὰ 
ὄρνεα  τοὺς  καρ -
πούς ,  ἀλλὰ  τοὺς
παίρνουν μαζὶ μὲ 
τὰ κλαδιά; –Σήμερα 
συμπληρώθηκαν ἕν-
δεκα  χρόνια  ἀπὸ  
τότε ποὺ κατὰ διαστήματα κάνουν 
ἔτσι τὰ ὄρνεα, ἀπάντησαν οἱ μονα-
χοί. Κι’ ἐμεῖς ἀποροῦμε, τί ἄραγε 
σημαίνει αὐτό. Ἐνῶ μιλοῦσαν, ἐμ-
φανίστηκε ἕνα κοράκι καὶ ἅρπαξε 
κι’ αὐτὸ ἕνα κλαδὶ γεμάτο καρπούς. 
Ὁ διοικητὴς σηκώθηκε καὶ κάλεσε 
τοὺς μοναχοὺς νὰ τὸν ἀκολουθή-
σουν. Τὸ κοράκι πέταξε ψηλά, ἥσυ-
χα, κρατώντας τὸ κλαδί, ἁπλώνο-
ντας τὰ φτερά του καὶ αἰωρούμενο. 
Καθὼς ὁ διοικητὴς μὲ τοὺς μονα-
χοὺς ἀνέβαιναν τὸ βουνὸ καὶ τὸ 
πλησίαζαν, τὸ πουλὶ κατέβηκε σ’ ἕ-
να φαράγγι καί, ἀφοῦ ἄφησε ἐκεῖ 

τὸ κλαδὶ μὲ τοὺς καρποὺς ποὺ κρα-
τοῦσε, ἀνέβηκε χωρὶς νὰ βαστᾶ τί-
ποτα καὶ ἀπομακρύνθηκε κρώζον-
τας. Οἱ μοναχοὶ καὶ ὁ διοικητὴς ἔρ-
ριξαν πέτρες στὴν χαράδρα καὶ ἄ-
κουσαν φωνές. –Ἄν εἶστε Χριστια-
νοί, μὴ μᾶς σκοτώνετε. Ρίξτε μας 
τρία ἐνδύματα, νὰ καλύψουμε τὴν 
γύμνια μας. Οἱ μοναχοὶ ἔβγαλαν τὰ 
ράσα τους, τὰ τύλιξαν σὲ πέτρες καὶ 
τὰ ἔρριξαν. Μετὰ ἀκολουθώντας ἕ-
να μικρό, δύσβατο μονοπάτι κατέ-
βηκαν στὴν χαράδρα καὶ συνάντη-
σαν τρεῖς γυναῖκες, ποὺ ἔπεσαν στὰ 

γόνατα  καὶ  τοὺς  
προσκύνησαν. Λίγο 
ἀργότερα ἄκουσαν 
τὴν ἱστορία τους . 
Ἡ μία καταγόταν 
ἀπὸ τὴν Κωνσταν-
τινούπολη, εἶχε μεί-
νει νέα χήρα -μόλις 
22 ἐτῶν- καὶ κάποι-
ος  ἀξιωματοῦχος  
θέλησε νὰ τὴν ἁρ-
πάξει μὲ τὴ βία. Ἔ-
στειλε τοὺς ὑπηρέ-
τες του νὰ τὴν πά-
ρουν, ἐκείνη ὅμως 

τοὺς ἀντιμετώπισε ὅπως ἔπρεπε καὶ 
ἔφυγαν ἄπρακτοι. Τὴν ἄλλη ἡμέρα 
ὅμως ἐπέστρεψαν καὶ τὴν πίεζαν νὰ 
πάει μαζί τους. –Μήπως κύριοί μου, 
κι’ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἔλθω πρὸς τὸν 
ἐνδοξώτατο κύριό σας, τοὺς εἶπε 
χαμογελώντας ἡ γυναίκα. Ὅμως ἔ-
χω μία δύσκολη ἀρρώστια, τὴν ὁ-
ποία θεραπεύω. Κάντε ὑπομονὴ καὶ 
μόλις θεραπευθῶ θὰ ἔρθω πρόθυμα 
σ’ αὐτόν. Ὅπως νομίζω, μέσα σὲ σα-
ράντα ἡμέρες θὰ γίνω καλά. Κατά-
φερε κι’ αὐτὴ τὴν φορὰ νὰ τοὺς διώ-
ξει. Ἀμέσως μετά, ἀπελευθέρωσε ὅ-
λους τους δούλους της, ἀφοῦ τοὺς ἔ-

 

 

6 3



δωσε κληροδοτήματα. Μοίρασε ὅλη 
τὴν κινητὴ περιουσία της σὲ χῆρες, 
σὲ ὀρφανὰ καὶ φτωχούς. Ἔτσι, ἀ-
φοῦ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ ὅλη τὴν πε-
ριουσία της, πῆρε δύο ὑπηρέτριές 
της καὶ κατέφυγαν στὴν Μ. Ἀσία. 
Σὲ αὐτὴ τὴν χαράδρα κοντὰ στὸ 
Μοναστήρι βρίσκονταν ἕνδεκα χρό-
νια. Ὅταν ἄκουσε τὴν διήγησή τους 
ὁ Ἡγούμενος τὴν ρώτησε. –Ποῦ βρί-
σκατε, κυρία μου, τὴν τροφή σας; –
Κάθε τόσο, τὰ ὄρνεα μᾶς φέρνουν 
διάφορους καρπούς, ὄχι μόνο ὅσους 
χρειαζόμαστε, ἀλλὰ περισσότερους  
 

 

ἀπὸ τὶς ἀνάγκες μας, ἀπάντησε ἐκεί-
νη. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ἐπει-

ΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  

σότερο τὶς εις (89%) 

 

δὴ εἴμαστε γυμνές, μᾶς προφυλάσ-
σει καὶ μᾶς ζεσταίνει μὲ τὴν χάρη 
Του ὁ Κύριος, γιὰ νὰ μὴ νοιώθουμε 
κρύο τὸν χειμώνα, οὔτε πολλὴ ζέστη 
τὸ καλοκαίρι, καὶ ζοῦμε ἐδῶ σὰν 
μέσα στὸν Παράδεισο καὶ μετέχου-
με στὴν τρυφή του καὶ ἀκατάπαυ-
στα μὲ ὕμνους δοξάζουμε τὸ Πανά-
γιο Ὄνομα τῆς Ὑπερουσίας καὶ 
Παναγίας Τριάδος, δηλαδὴ τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ὅταν τὰ ἄκουσε αὐτὰ 
ὁ Ἡγούμενος ἔστειλε ἕναν μοναχὸ 
στὸ μοναστήρι νὰ φέρει τὸν ἱερέα. 
Ἐκεῖνος, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουρ-
γία καὶ οἱ τρεῖς γυναῖκες κοινώνη-
σαν τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ γευ-
μάτισαν μαζὶ μὲ τοὺς μοναχούς, μὲ 
φαγητὰ ποὺ ἔφεραν οἱ μοναχοὶ ἀπὸ 
τὸ μοναστήρι. Ὕστερα, ἡ μακαρία 
εἶπε στὸν Ἡγούμενο. –Πάτερ μου, 
παρακαλῶ τὴν ἁγιωσύνη σου, νὰ 
μείνετε ἐδῶ τρεῖς ἡμέρες. Τὴν ἑπόμε-

νη μέρα, τὰ χαράματα, ἀφοῦ σηκώ-
θηκε ἡ μακαρία ἐκείνη ψυχὴ καὶ ὕ-
ψωσε τὰ χέρια της πρὸς τὸν οὐρανό, 
ἀπεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο καὶ μὲ 
δάκρυα καὶ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους 
τὴν κήδεψαν καὶ τὴν ἔθαψαν. Τὴν ἐ-
παύριο ἀπεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο 
ἡ μία σύντροφός της καὶ τὴν τρίτη 
ἡμέρα ἀπεδήμησε καὶ ἡ ἄλλη. Οἱ μο-
ναχοὶ καὶ ὁ διοικητὴς ἀπόρησαν γι’ 
αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ καὶ παράδοξα 
καὶ ἐδόξασαν τὸν Κύριο καὶ Θεό 
μας. 
 

ΠΟΙΟΥΣ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ  

 

Οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται περισ-
 Ἔνοπλες ∆υνάμ

συμφώνως πρὸς τὴν ἐτήσια ἔρευνα 
τῆς Public Issue. Στὸν ἀντίποδα εἶ-
ναι τὰ κόμματα (12%). Οἱ Μ.Κ.Ο. 
(13%), ἡ τηλεόρασις (22%), οἱ ἐφη-
μερίδες (24%), οἱ τράπεζες (28%) 
καὶ ἡ Βουλὴ (30%). 
 

Ο Ι  ΝΕΟ Ι  ΜΑΣ  
 

 
 

Εἴδαμε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως δε-
καπεντάχρονα ἀγόρια καὶ κορί-
τσια, μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκεί-
ου νὰ διαδηλώνουν μὲ καλὸ πάθος 
γιὰ τὴν Μακεδονία μας καὶ νὰ ἐπι-
δίδουν ψηφίσματα (ὅπως π.χ. στὸν 
∆ήμαρχο Πτολεμαΐδος στὶς 23-11-
2018, ὅπου λένε «μᾶς πονάει ἡ οἰκο-
νομικὴ κρίση, ἀλλὰ πιὸ πολύ μᾶς 
πονάει ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας 

μας». Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἑλ-
λάδα. Μπράβο στὰ νιάτα μας. 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  
∆ΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  

Στὴν πρὸς ἐπιστολὴ ὁ 
Ἀ τε 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ’21! 
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Φιλιππησίους 
πόστολος Παῦλος λέγει «βλέπε

τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐρ-
γάτας , βλέπετε τὴν κατατομὴν» 
(Φίλ. γ΄, 2). Ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Εἶναι 
οἱ αἱρετικοί. Πῶς τοὺς χαρακτηρίζει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Σκύλους ἀ-
κάθαρτους καὶ βέβηλους, κακοὺς 
ἐργάτες, ποὺ ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦν 
γκρεμίζουν. Στὰ θαύματα τοῦ Ὁσί-
ου Παταπίου διαβάζουμε τὸ ἑξῆς. Ὁ 
κύριος Γ.Ζ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἔκανε 
χρόνια μετανάστης στὴν Γερμανία. 
Ἐκεῖ νυμφεύθηκε μία Γερμανίδα 
παπικὴ στὴν ὁμολογία. Ἔκανε ὀρ-
θόδοξο γάμο, ἀλλὰ ἡ γυναίκα του 
δὲν δέχθηκε νὰ ἀσπασθῆ τὴν Ὀρθο-
δοξία, παρ’ ὅτι τὰ παιδιά τους τὰ 
βάπτισαν Ὀρθόδοξα. Μετὰ τὴν ἐπι-
στροφή τους στὴν Ἑλλάδα τὸ καλο-
καίρι τοῦ 1985 πῆγαν γιὰ παραθερι-
σμὸ στὸ Λουτράκι. Κάποια μέρα ἐ-
πισκέφθηκαν τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁ-
σίου Παταπίου. Πρῶτος μπῆκε καὶ 
προσκύνησε τὸ ἱερὸ Λείψανο ὁ σύ-
ζυγος καὶ μετὰ τὸν ἀκολούθησε ἡ 
γυναίκα του. Ἐνῶ ὅμως, ἐπιχειροῦ-
σε νὰ προσκυνήση τὸν Ἅγιο βρέθη-
κε λιπόθυμη στὸ ἔδαφος. Ἔτρεξαν 
τότε πολλοὶ νὰ τὴν σηκώσουν καὶ 
τὴν ὠδήγησαν ἔξω, ὅπου καὶ τὴν 
συνέφεραν. Μετὰ τὴν ἐρώτησαν τί 
συνέβη καὶ λιποθύμησε. Ἐκείνη ἀ-
πάντησε -Καλά, δὲν εἴδατε, δὲν ἀ-
κούσατε; Ὁ Ἅγιος μὲ ἔσπρωξε καὶ 
μοῦ εἶπε: «Πῶς ἐσύ, μία αἱρετική, μὲ 
πλησιάζεις;». Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, 
μόνη της ζήτησε καὶ βαπτίστηκε 
Ὀρθόδοξη. Ὁ Ἅγιος τὴν εἶχε σώσει. 
Μόνο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία κανεὶς 
σώζεται. 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ∆ΗΘΕΝ,  
Η 

 

 
 

Ο ΕΘΝΟΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ εἶναι βα-
σικὸ στοιχεῖο τῆς ἀριστερῆς ἰδεολο

ΘΕΟΓΝΙΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΑΣ 
(6ος αἰώ ας π.Χ.) 

 

διδα μως  
συ ς,  
θὰ ς» 

-
γίας. Κατὰ καιροὺς βγαίνουν ὁρι-
σμένα «μπουμπούκια» τοῦ χώρου 
καὶ προσπαθοῦν νὰ καταρρίψουν 
κάθε ἴχνος ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησί-
ας. Αὐτὴ τὴ φορὰ «μίλησε» ὁ βου-
λευτὴς Γρηγόριος Ψαριανός, ὁ ὁποῖ-
ος χαρακτήρισε τὴν ἐπανάσταση 
τοῦ ’21 … παραμύθι. Ὁ ἀνιστόρητος 
καὶ ἐθνομηδενιστὴς πολιτικὸς μπέρ-
δεψε τὴν ὀλέθρια δράση τῶν ὁμοί-
ων του πολιτικῶν, μὲ τὸ θυσιαστικὸ 
ἀγώνα τῶν χιλιάδων ἁγνῶν ἀγωνι-
στῶν τοὺς ὁποίους ἀπαξιώνει. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ Ἀριστερά, τὴν ὁποία ἀνεβά-
σαμε νὰ μᾶς κυβερνήσει! Ἂς προσέ-
χαμε. 

 
Ο 

ν

«Ἀπὸ ἀγαθοὺς μπορεῖς νὰ  
χθεῖς ἀγαθὰ – ἂν ὅ

ναναστραφεῖς μὲ τοὺς κακού
χάσεις καὶ τὸ μυαλὸ ποὺ ἔχει
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μείνετε ἐδῶ τρεῖς ἡμέρες. Τὴν ἑπόμε-
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θηκε ἡ μακαρία ἐκείνη ψυχὴ καὶ ὕ-
ψωσε τὰ χέρια της πρὸς τὸν οὐρανό, 
ἀπεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο καὶ μὲ 
δάκρυα καὶ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους 
τὴν κήδεψαν καὶ τὴν ἔθαψαν. Τὴν ἐ-
παύριο ἀπεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο 
ἡ μία σύντροφός της καὶ τὴν τρίτη 
ἡμέρα ἀπεδήμησε καὶ ἡ ἄλλη. Οἱ μο-
ναχοὶ καὶ ὁ διοικητὴς ἀπόρησαν γι’ 
αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ καὶ παράδοξα 
καὶ ἐδόξασαν τὸν Κύριο καὶ Θεό 
μας. 
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Οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται περισ-
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συμφώνως πρὸς τὴν ἐτήσια ἔρευνα 
τῆς Public Issue. Στὸν ἀντίποδα εἶ-
ναι τὰ κόμματα (12%). Οἱ Μ.Κ.Ο. 
(13%), ἡ τηλεόρασις (22%), οἱ ἐφη-
μερίδες (24%), οἱ τράπεζες (28%) 
καὶ ἡ Βουλὴ (30%). 
 

Ο Ι  ΝΕΟ Ι  ΜΑΣ  
 

 
 

Εἴδαμε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως δε-
καπεντάχρονα ἀγόρια καὶ κορί-
τσια, μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκεί-
ου νὰ διαδηλώνουν μὲ καλὸ πάθος 
γιὰ τὴν Μακεδονία μας καὶ νὰ ἐπι-
δίδουν ψηφίσματα (ὅπως π.χ. στὸν 
∆ήμαρχο Πτολεμαΐδος στὶς 23-11-
2018, ὅπου λένε «μᾶς πονάει ἡ οἰκο-
νομικὴ κρίση, ἀλλὰ πιὸ πολύ μᾶς 
πονάει ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας 

μας». Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἑλ-
λάδα. Μπράβο στὰ νιάτα μας. 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  
∆ΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  

Στὴν πρὸς ἐπιστολὴ ὁ 
Ἀ τε 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ’21! 
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Φιλιππησίους 
πόστολος Παῦλος λέγει «βλέπε

τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐρ-
γάτας , βλέπετε τὴν κατατομὴν» 
(Φίλ. γ΄, 2). Ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Εἶναι 
οἱ αἱρετικοί. Πῶς τοὺς χαρακτηρίζει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Σκύλους ἀ-
κάθαρτους καὶ βέβηλους, κακοὺς 
ἐργάτες, ποὺ ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦν 
γκρεμίζουν. Στὰ θαύματα τοῦ Ὁσί-
ου Παταπίου διαβάζουμε τὸ ἑξῆς. Ὁ 
κύριος Γ.Ζ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἔκανε 
χρόνια μετανάστης στὴν Γερμανία. 
Ἐκεῖ νυμφεύθηκε μία Γερμανίδα 
παπικὴ στὴν ὁμολογία. Ἔκανε ὀρ-
θόδοξο γάμο, ἀλλὰ ἡ γυναίκα του 
δὲν δέχθηκε νὰ ἀσπασθῆ τὴν Ὀρθο-
δοξία, παρ’ ὅτι τὰ παιδιά τους τὰ 
βάπτισαν Ὀρθόδοξα. Μετὰ τὴν ἐπι-
στροφή τους στὴν Ἑλλάδα τὸ καλο-
καίρι τοῦ 1985 πῆγαν γιὰ παραθερι-
σμὸ στὸ Λουτράκι. Κάποια μέρα ἐ-
πισκέφθηκαν τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁ-
σίου Παταπίου. Πρῶτος μπῆκε καὶ 
προσκύνησε τὸ ἱερὸ Λείψανο ὁ σύ-
ζυγος καὶ μετὰ τὸν ἀκολούθησε ἡ 
γυναίκα του. Ἐνῶ ὅμως, ἐπιχειροῦ-
σε νὰ προσκυνήση τὸν Ἅγιο βρέθη-
κε λιπόθυμη στὸ ἔδαφος. Ἔτρεξαν 
τότε πολλοὶ νὰ τὴν σηκώσουν καὶ 
τὴν ὠδήγησαν ἔξω, ὅπου καὶ τὴν 
συνέφεραν. Μετὰ τὴν ἐρώτησαν τί 
συνέβη καὶ λιποθύμησε. Ἐκείνη ἀ-
πάντησε -Καλά, δὲν εἴδατε, δὲν ἀ-
κούσατε; Ὁ Ἅγιος μὲ ἔσπρωξε καὶ 
μοῦ εἶπε: «Πῶς ἐσύ, μία αἱρετική, μὲ 
πλησιάζεις;». Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, 
μόνη της ζήτησε καὶ βαπτίστηκε 
Ὀρθόδοξη. Ὁ Ἅγιος τὴν εἶχε σώσει. 
Μόνο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία κανεὶς 
σώζεται. 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ∆ΗΘΕΝ,  
Η 

 

 
 

Ο ΕΘΝΟΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ εἶναι βα-
σικὸ στοιχεῖο τῆς ἀριστερῆς ἰδεολο

ΘΕΟΓΝΙΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΑΣ 
(6ος αἰώ ας π.Χ.) 

 

διδα μως  
συ ς,  
θὰ ς» 

-
γίας. Κατὰ καιροὺς βγαίνουν ὁρι-
σμένα «μπουμπούκια» τοῦ χώρου 
καὶ προσπαθοῦν νὰ καταρρίψουν 
κάθε ἴχνος ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησί-
ας. Αὐτὴ τὴ φορὰ «μίλησε» ὁ βου-
λευτὴς Γρηγόριος Ψαριανός, ὁ ὁποῖ-
ος χαρακτήρισε τὴν ἐπανάσταση 
τοῦ ’21 … παραμύθι. Ὁ ἀνιστόρητος 
καὶ ἐθνομηδενιστὴς πολιτικὸς μπέρ-
δεψε τὴν ὀλέθρια δράση τῶν ὁμοί-
ων του πολιτικῶν, μὲ τὸ θυσιαστικὸ 
ἀγώνα τῶν χιλιάδων ἁγνῶν ἀγωνι-
στῶν τοὺς ὁποίους ἀπαξιώνει. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ Ἀριστερά, τὴν ὁποία ἀνεβά-
σαμε νὰ μᾶς κυβερνήσει! Ἂς προσέ-
χαμε. 

 
Ο 

ν

«Ἀπὸ ἀγαθοὺς μπορεῖς νὰ  
χθεῖς ἀγαθὰ – ἂν ὅ

ναναστραφεῖς μὲ τοὺς κακού
χάσεις καὶ τὸ μυαλὸ ποὺ ἔχει
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ΑΦΩΝΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 
 

  
«Μία γάτα μπῆκε στὸ ἐργαστήριο ἑ-
νὸς σιδηρουργοῦ καὶ ἄρχισε νὰ 
γλείφει μία λίμα. Ἡ γλώσσα της ὅ

φορὰ ἡ τουρκικὴ βαρ-
β ς 
Ἑλλη  στὴν 

 ἡ ἀποκατάσταση τοῦ τεμέ-
νους ο μὲ 
34 ἑκατο τὸ ΕΣΠΑ 

-
μως τρίφτηκε κι’ ἄρχισε νὰ τρέχει 
πολὺ αἷμα. Αὐτὴ εὐχαριστιόταν, νο-
μίζοντας ὅτι κάτι βγαίνει ἀπὸ τὸ σί-
δερο, ὥσπου ἔχασε τὴ γλώσσα της» 
(Αἰσώπου μύθοι). Μπῆκε καὶ ἡ πα-
τρίδα μας -ἡ γάτα- κάποτε στὸ ἐρ-
γαστήριο τῆς Εὐρώπης, μὲ τὰ σίδε-
ρα, τὰ σφυριὰ καὶ τὰ ἀμόνια, στὸ 
ἐργοτάξιο τῆς ἀνθρώπινης ἀλαζο-
νείας. Τῆς πέταξαν μία λίμα -προ-
γράμματα, ἐπιδοτήσεις καὶ δάνεια- 
καὶ ἄρχισε νὰ τὴν γλείφει, Καὶ ἐτέρ-
πετο, ἡδονιζόταν. Νόμιζε ὅτι ἦταν 
ἀλλότρια, ξένα, πλούσια περισσεύ-
ματα τῶν Φραγκογερμανῶν. Ἔπινε 
ὅμως τὸ αἷμα της, τὸ αἷμα τῶν ἀγέν-
νητων, τὸ αἷμα τῶν νεκρῶν. Ἔμεινε 
ἄλαλη, ἀναξιοπρεπής, ἄλογη καὶ 
παράλογη. Βρυχῶνται οἱ Τοῦρκοι, 
ἀπειλοῦν, χλευάζουν, προσβάλλουν, 
συκοφαντοῦν, διεκδικοῦν, ἀπὸ τὸν 
ἀνώτατο ἡγέτη τους. Τί ἀπαντοῦν 
οἱ δικοί μας; Τίποτε. Ἀφωνότεροι 
τῶν ἰχθύων καὶ ἀπραγέστεροι τῶν 
βατράχων. Σκότωσαν, ἄνανδρα, οἱ 
Ἀλβανοὶ τὸ «γαλανόλευκο παιδὶ» 
τῆς Βορείου Ἠπείρου (ὅπως κάποτε 
στὴν Κύπρο τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸ Σο-
λωμό). Τί ἀπαντοῦν οἱ ἡμέτεροι; Τί-
ποτε. «τὸ χωριὸ καίγεται καὶ ἡ γριὰ 

λαμπροχτενίζεται» ὅπως γράφει ὁ 
Μακρυγιάννης. 
 

ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

 

Γιὰ ἄλλη μία 
αρότητα κατὰ τῆς θρησκευτικῆ

νορθόδοξης κληρονομιᾶς
Μικρὰ Ἀσία ἔρχεται στὴν ἐπικαιρό-
τητα. Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἴδια 
τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἀσυ-
νείδητοι, προφανῶς φανατικοὶ ἰσ-
λαμιστές, εἰσέβαλαν στὶς λαξευτὲς 
ἐκκλησίες στὴν κοιλάδα τῆς Φρυγί-
ας στὴν κεντρικὴ Μικρὰ Ἀσία στὴν 
περιοχὴ τοῦ Akhisar καὶ πέταξαν 
δυναμίτη, σὲ μία ἱστορικὴ ἐκκλησία 
1000 ἐτῶν, μὲ πολύτιμες ἁγιογραφί-
ες τῆς ἐποχῆς. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ μὲ τὶς 
λαξευτὲς ἐκκλησίες μοιάζει κατα-
πληκτικὰ μὲ τὴν Καππαδοκία καὶ ἔ-
χει μεγάλη ἱστορικὴ ἀξία γιὰ τὴν 
παρουσία τῶν Ἑλληνορθοδόξων 
στὴν περιοχή, ὅπου πρὶν ἀπὸ 1000 
περίπου χρόνια εἶχε ἀκμάσει ὁ μο-
ναχισμὸς μὲ μοναδικὰ δείγματα λα-
ξευτῶν ναῶν. (Ν. Χειλαδάκης, ∆η-
μοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκο-
λόγος) 
 

ΛΕΦΤΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
ΓΙΑ  ΤΕΜΕΝΗ  

 

Ξεκινᾶ
Βαγιαζὴτ στὸ ∆ιδυμότειχ

μμύρια εὐρὼ ἀπὸ 
τῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακε-
δονίας καὶ Θράκης. Στὴν Ἑλλάδα 
τῶν Μνημονίων, τῶν αὐτοκτονιῶν 
καὶ τῆς γενικότερης οἰκονομικῆς ἀ-
νέχειας τῶν Ἑλλήνων, λεφτὰ ὑπάρ-
χουν τελικὰ ἔστω καὶ μέσω ΕΣΠΑ, 
ὄχι γιὰ τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ γιὰ τὴν 
ἀνάδειξη τεμενῶν, μὲ τὸ πρόσχημα 
τὴν ἀνάδειξη πολιτισμικῆς κληρο-
νομιᾶς. Ἀπὸ πότε στὴν Ἑλληνορθό-
δοξη Ἑλλάδα ἐνισχύονται τζαμιά,  

 

ΟΡΝΕΑ  Σ Ι Τ Ι Σ ΤΕΣ  
 

Στὰ χρόνια ποὺ ἦταν Βασιλιὰς ὁ 
Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννη-
τος (913-959), υἱὸς τοῦ Λέοντα, 
στάλθηκε ἕνας αὐτοκρατορικὸς δι-
οικητὴς στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες 
καὶ πῆγε στὸ Μοναστήρι ποὺ ἦταν 
ἐκεῖ, γιὰ νὰ εἰσπράξει τοὺς φόρους 
ποὺ ὤφειλαν στὸ δημόσιο. Βγῆκε ὁ 
Ἡγούμενος μαζὶ μὲ τοὺς μοναχοὺς 
νὰ προϋπαντήσουν καὶ ἀφοῦ ἀλλη-
λοασπάστηκαν, κάθησαν στὴν αὐ-
λή, ὅπου ὑπῆρχαν δέντρα γεμάτα 
καρπούς. Τὴν ὥρα ποὺ συζητοῦσαν, 
ἐμφανίσθηκαν ὄρνεα καὶ ἔσπαζαν 
κλαδιὰ ἀπὸ τὰ δέν-
τρα ,  τὰ  ἅρπαζαν
μαζὶ μὲ τοὺς καρ-
ποὺς καὶ ἔφευγαν 
πετώντας γρήγορα. 
Ὁ διοικητὴς ρώτη-
σε  μὲ  περιέργεια  
τοὺς  μοναχοὺς  –
Πῶς δὲν τρῶνε τὰ 
ὄρνεα  τοὺς  καρ -
πούς ,  ἀλλὰ  τοὺς
παίρνουν μαζὶ μὲ 
τὰ κλαδιά; –Σήμερα 
συμπληρώθηκαν ἕν-
δεκα  χρόνια  ἀπὸ  
τότε ποὺ κατὰ διαστήματα κάνουν 
ἔτσι τὰ ὄρνεα, ἀπάντησαν οἱ μονα-
χοί. Κι’ ἐμεῖς ἀποροῦμε, τί ἄραγε 
σημαίνει αὐτό. Ἐνῶ μιλοῦσαν, ἐμ-
φανίστηκε ἕνα κοράκι καὶ ἅρπαξε 
κι’ αὐτὸ ἕνα κλαδὶ γεμάτο καρπούς. 
Ὁ διοικητὴς σηκώθηκε καὶ κάλεσε 
τοὺς μοναχοὺς νὰ τὸν ἀκολουθή-
σουν. Τὸ κοράκι πέταξε ψηλά, ἥσυ-
χα, κρατώντας τὸ κλαδί, ἁπλώνο-
ντας τὰ φτερά του καὶ αἰωρούμενο. 
Καθὼς ὁ διοικητὴς μὲ τοὺς μονα-
χοὺς ἀνέβαιναν τὸ βουνὸ καὶ τὸ 
πλησίαζαν, τὸ πουλὶ κατέβηκε σ’ ἕ-
να φαράγγι καί, ἀφοῦ ἄφησε ἐκεῖ 

τὸ κλαδὶ μὲ τοὺς καρποὺς ποὺ κρα-
τοῦσε, ἀνέβηκε χωρὶς νὰ βαστᾶ τί-
ποτα καὶ ἀπομακρύνθηκε κρώζον-
τας. Οἱ μοναχοὶ καὶ ὁ διοικητὴς ἔρ-
ριξαν πέτρες στὴν χαράδρα καὶ ἄ-
κουσαν φωνές. –Ἄν εἶστε Χριστια-
νοί, μὴ μᾶς σκοτώνετε. Ρίξτε μας 
τρία ἐνδύματα, νὰ καλύψουμε τὴν 
γύμνια μας. Οἱ μοναχοὶ ἔβγαλαν τὰ 
ράσα τους, τὰ τύλιξαν σὲ πέτρες καὶ 
τὰ ἔρριξαν. Μετὰ ἀκολουθώντας ἕ-
να μικρό, δύσβατο μονοπάτι κατέ-
βηκαν στὴν χαράδρα καὶ συνάντη-
σαν τρεῖς γυναῖκες, ποὺ ἔπεσαν στὰ 

γόνατα  καὶ  τοὺς  
προσκύνησαν. Λίγο 
ἀργότερα ἄκουσαν 
τὴν ἱστορία τους . 
Ἡ μία καταγόταν 
ἀπὸ τὴν Κωνσταν-
τινούπολη, εἶχε μεί-
νει νέα χήρα -μόλις 
22 ἐτῶν- καὶ κάποι-
ος  ἀξιωματοῦχος  
θέλησε νὰ τὴν ἁρ-
πάξει μὲ τὴ βία. Ἔ-
στειλε τοὺς ὑπηρέ-
τες του νὰ τὴν πά-
ρουν, ἐκείνη ὅμως 

τοὺς ἀντιμετώπισε ὅπως ἔπρεπε καὶ 
ἔφυγαν ἄπρακτοι. Τὴν ἄλλη ἡμέρα 
ὅμως ἐπέστρεψαν καὶ τὴν πίεζαν νὰ 
πάει μαζί τους. –Μήπως κύριοί μου, 
κι’ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἔλθω πρὸς τὸν 
ἐνδοξώτατο κύριό σας, τοὺς εἶπε 
χαμογελώντας ἡ γυναίκα. Ὅμως ἔ-
χω μία δύσκολη ἀρρώστια, τὴν ὁ-
ποία θεραπεύω. Κάντε ὑπομονὴ καὶ 
μόλις θεραπευθῶ θὰ ἔρθω πρόθυμα 
σ’ αὐτόν. Ὅπως νομίζω, μέσα σὲ σα-
ράντα ἡμέρες θὰ γίνω καλά. Κατά-
φερε κι’ αὐτὴ τὴν φορὰ νὰ τοὺς διώ-
ξει. Ἀμέσως μετά, ἀπελευθέρωσε ὅ-
λους τους δούλους της, ἀφοῦ τοὺς ἔ-
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νὰ πορευόμαστε. Γιὰ νὰ γεμίζει ἡ ὕ-
παρξή μας ἀπό ἕναν πλοῦτο ἐμπει-
ριῶν καὶ βιωμάτων, ὥστεμέσα ἀπὸ 
τὸ διερχόμενο παρόν μας νὰ βλέ-
πουμε τὸ αἰώνιο παρὸν τοῦ Θεοῦ. 
Ἕνας καινούργιος χρόνος ἀρχίζει 
σήμερα, ἔστω στὶς σελίδες τοῦ ἡμε-
ρολογίου μας· καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἐδῶ. 
Ἁπλώνει τὸ χέρι Του καὶ ζητᾶ τὸ δι-
κό μας νὰ πορευθοῦμε μαζί Του. Ἂς 
διώξουμε ἀγωνίες καὶ φόβους καὶ 
ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε. 

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιὰ. 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠ-

ΘΥΣΙΑΣΕ

 
Τ , 

 

Χ ῦ 
1 -
δες Το , μὲ ἐ-

υν 
 ἐπίθεση. Σχεδία-
ιτ

να

   

μετὰ τὴν ἥττα, οἱ 
κα

ρωποῦ Κύριλλος 
 

Ο ΗΡΩΑΣ!!! ΠΟΥ 
 ΓΥ-

ΝΑΙΚΑ, ΠΑΙ-
∆ΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ
Ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ ΤΟΥ 1822 

ριστούγεννα το
822. ∆έκα χιλιά

ῦρκοι
πικεφαλῆς τοὺς Ὀ-
μὲρ Βρυώνη καὶ 
Κιουταχὴ πολιορ-
κοῦν  τὸ  Μεσο -
λόγγι καὶ ἀποφα-
σίζο νὰ διεξά-
γουν μία νυχτερινὴ
σαν μάλιστα νὰ ἐπ
νὴ Χριστουγέννων, ὅταν ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες θὰ βρίσκονταν στὴν Ἐκ-
κλησία. Ὁ σωτήρας τῶν Μεσολογγι-
τῶν ἦταν ὁ Γιάννης Γούναρης. Ἦ-
ταν κυνηγὸς τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ 
ἀκολουθοῦσε ὑποχρεωτικὰ τὸν τουρ-
κικὸ στρατό, γιατί κρατοῦσαν ὁμή-
ρους ὅλη τὴν οἰκογένειά του στὴν 
Ἄρτα. Ὁ Γούναρης γνώριζε γιὰ τὴ 
νυχτερινὴ ἐπίθεση, ἀλλὰ ἂν τολμοῦ-

σε νὰ προειδοποιήσει τοὺς Μεσο-
λογγίτες, θὰ καταδίκαζε σὲ θάνατο 
τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του. ∆ὲ 
δίστασε οὔτε στιγμή. Ξέφυγε ἀπὸ τὸ 
τουρκικὸ στρατόπεδο, λέγοντας πὼς 
πήγαινε γιὰ κυνήγι καὶ ἐνημέρωσε 
τοὺς πολιορκημένους. Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Μαυροκορδάτος, ὁ ἐπικεφα-
λῆς τῶν Μεσολογγιτῶν, προέβλεψε 
σωστὰ ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐπιτίθο-
νταν ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ 
τείχους ποὺ ἦταν πιὸ ἀδύναμη. Ἐνί-
σχυσαν, λοιπόν, ἐκεῖνο τὸ τμῆμα 
καὶ ἑτοιμάστηκαν γιὰ τὴ μάχη. Εἶ-
χαν πεῖ μάλιστα σὲ ὅσους δὲν πολε-
μοῦσαν, νὰ πᾶνε στὶς ἐκκλησίες καὶ 

νὰ κάνουν φασα-
ρία, γιὰ νὰ νομί-
σουν οἱ Τοῦρκοι 
ὅτι ὁ κόσμος γιορ-
τάζει. Ὀκτακόσιοι 
Τουρκαλβανοὶ ἐ-
πιτέθηκαν στὴν ἀ-
νατολικὴ πλευρὰ 
τοῦ Μεσολογγίου 
καὶ βρῆκαν σθε-

ρὴ ἀντίσταση. 
Οἱ ἀπώλειες τῶν 
Μεσολογγιτῶν ἦ-
ταν ἐλάχιστες, ἐ-
νῶ  οἱ  ἀπώλειες  
τ ῶ ν  Το ύ ρ κω ν
ξεπερνοῦσαν τὶς 
500. Λίγες μέρες 
Ὀθωμανοὶ λύνουν 
θὼς τὸ ἠθικό τοῦ 

στρατεύματος ἔχει ἐξανεμιστεῖ, οἱ 
προμήθειες τελειώνουν καὶ πληρο-
φορίες ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ γιὰ 
Ἑλληνικὰ σώματα ποὺ καταφθά-
νουν γιὰ νὰ τοὺς χτυπήσουν ἀπὸ τὰ 
μετόπισθεν. Τὴν νύχτα τῆς παραμο-
νῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Ὀθωμανι-
κὸς στρατὸς ἀναχωρεῖ. Λίγοι θὰ 
φτάσουν στὴν Ἄρτα, ἀποδεκατι-
σμένοι... (Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

εθοῦν παραμο- τὴν πολιορκία 

Ἡ Προτομὴ τοῦ Ἥρωα Γιάννη Γούναρη
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θεμελιώνοντας τὸ ἰσλαμικὸ τόξο, τὸ 
ὁποῖο παρεπιπτόντως εἶναι ἕτοιμο 
νὰ κατασπαράξει τὴν πατρίδα μας, 
στερώντας αὐτὰ τὰ χρήματα στὴν 
πιὸ εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἑλλά-
δας, ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνάπτυ-
ξης, εἴτε σὲ ἐπιχειρηματικὸ πλαίσιο, 
εἴτε σὲ ἀνάδειξη καθαρὰ Ἑλληνο-
χριστιανικῆς κληρονομιᾶς. Ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά 
του.  
 

Ο ΗΡΩΑΣ!!! ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΕ ΓΥ-
ΝΑΙΚΑ, ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ, 

, 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1822 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 

 

 … ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπιθέσεις ἀλλὰ
καὶ τὰ φουσκωμένα νερὰ τοῦ Ἀχε-
λώου ποὺ προσπαθοῦν νὰ διαβοῦν. 
Τὸ Μεσολόγγι σώζεται καὶ ἔτσι σώ-
ζεται καὶ ἡ ἐπανάσταση. ∆υστυχῶς, 
ὁ πληροφοριοδότης ποὺ ἔσωσε τὸ 
Μεσολόγγι, ὁ ἡρωικὸς Γιάννης Γού-
ναρης, δὲν ἔσωσε τοὺς δικούς του 
ἀνθρώπους. Οἱ Τοῦρκοι ἐκτέλεσαν 
τοὺς γονεῖς, τὴ γυναίκα, τὰ παιδιά 
του καὶ ἀρκετοὺς συγγενεῖς του. Τό-
τε ὁ Γούναρης, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ 
μανία τοῦ ἀφέντη του, ἔφυγε. Ἔγι-
νε καλόγερος στὸ μοναστήρι τῆς Ἁ-
γίας Ἐλεούσας, ἔξω ἀπὸ τὸ Μεσο-
λόγγι. Ἔδινε νερὸ στοὺς διαβάτες 

θερώθηκε τυχαία. Κανεὶς δὲν δικαι-
οῦται νὰ ἀγνοεῖ κι’ οὔτε νὰ ἀπο-
κρύπτει τὸν παράγοντα ἄνθρωπο, ὁ 
ὁποῖος καὶ σφραγίζει τελικὰ τὶς ἐξε-
λίξεις τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Αἰ-
ωνία σου ἡ μνήμη πατριώτη Ἰωάννη 
Γούναρη. Ἡ πατρίδα δὲν θὰ ξεχάσει 
ποτὲ τὸ βαρύτιμο δῶρο σου. 
 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

καὶ τὸν ἐλεοῦσαν, ὥσπου πέθανε. 
Νὰ γιατί αὐτὴ ἡ πατρίδα δὲν ἐλευ-

 
 

Θαλὴς ὁ Μιλήσιος 
 

Τὸ πρῶτο πανεπιστήμιο ποὺ ἱδρύ-
θηκε στὴν οἰκουμένη εἶναι τὸ Ἑλλη-
νικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μιλήτου, 
ποὺ ἱδρύθηκε Θαλὴ τὸν  ἀπὸ τὸν 
Μιλήσιο. Ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ 
ἀπὸ μεταγενέστερους συγγραφεῖς, 
γνωρίζουμε ὅτι στὸ ἐν λόγῳ πανεπι-
στήμιο φοιτοῦσαν δεκάδες σπουδα-
στὲς ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διδασκαλία 
φιλοσοφικῶν θεμάτων, ἡ ἀστρολο-
γία καὶ οἱ μετεωρολογικὲς ἔρευνες 
συγκαταλέγονταν στὰ γνωστικὰ 
ἀντικείμενα τοῦ Θαλῆ, ὁ ὁποῖος ἦ-
ταν ὁ πρῶτος μετεωρολόγος τοῦ κό-
σμου καὶ ὁ πρῶτος φυσικός, ἀφοῦ 
αὐτὸς ἀνακάλυψε τὸν μαγνητισμὸ 
καὶ τὸν ἠλεκτρισμό. Μετὰ τὸν Θαλὴ 

Τὸ Προσκύνημα τῆς Παναγίας Ἐλεούσας
στὸ φαράγγι τῆς Κλεισούρας Αιτωλίας, ὅ-
που ἀσκήτεψε ὁ ἥρωας Γιάννης Γούναρης 
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τὴ διεύθυνση τοῦ πανεπιστημίου 
τῆς Μιλήτου ἀνέλαβε ὁ ἀντάξιος 
μαθητής του, ἐπίσης Μιλήσιος, φι-
λόσοφος Ἀναξίμανδρος (610-545 
π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ 
ἐπινόησε τὴν κατασκευὴ ἡλιακῶν 
ρολογιῶν (μετὰ τὸ ἡλιακὸ ἡμερολό-
γιο τῶν Μινωιτῶν), ὁ πρῶτος ποὺ 
κατασκεύασε γεωγραφικὸ χάρτη τὸν 
ὁποῖο στὴν συνέχεια βελτίωσε ὁ ἐπί-
σης Μιλήσιος Ἐκαταῖος. Ὅποιος δὲν 
γνωρίζει τὴν ἱστορία του δὲν ἔχει, 
ὄχι ἁπλῶς μέλλον, ἀλλὰ δὲν ἔχει, 
οὔτε λόγους ὕπαρξης στὸ παρόν. 
 

ΑΧ  ΕΛΛΗΝΑ ! ! !  
 

Στὸ Τελωνεῖο Κήπων, σύνορα μὲ 
τὴν Τουρκία, παραμονή, πρώτη καὶ 
δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων 
πέρασα ν ἡμέ-

 
γιὰ τὶς  

θρη λά-

ν 1.000 αὐτοκίνητα τὴ
ρα γιὰ γιὰ πᾶνε γιὰ ψώνια στὴν 
Τουρκία. Οἱ οὐρὲς ἦταν στὸ ἀπρο-
χώρητο... (Ἰστολόγιο Κατάνυξις, 29-
12-2018). 
 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκρηξη βόμβας στὸ 
Κολωνάκι, σοκάρουν τὰ ἐπίσημα
στοιχεῖα  ἐπιθέσεις σὲ χώρους

σκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλ
δα. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀφο-

ροῦν 525 περιστατικά, ἀρκετὰ ἀπὸ 
τὰ ὁποία φέρουν χαρακτηριστικὰ 
θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας. Ποῦ 
τὴν κατάντησαν τὴν Ἑλλάδα μας. 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΠΟ ΙΟΥΝ   
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ  

 

Ἀλλοιώνει τὸ ἐκλογικὸ σῶμα ἡ κυ-
βέρνηση μὲ μαζικὲς ἐλληνοποιήσεις 
περίπου 300.000 ψηφοφόρων -σὲ 
πρώτη φάση τουλάχιστον- ποὺ ἀντι-
στοιχοῦν στὸ 4% τοῦ ἐκλογικοῦ σώ-
ματος. Μειώνεται τὸ παράβολο γιὰ 
πολιτογράφηση ἀπὸ 700 σὲ 500 εὐ-
ρώ. Ὁμογενοποιοῦνται γιὰ πρώτη 
φορὰ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἀπόδο-
σης ἰθαγένειας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ 
χρόνος ἐξέτασης νὰ μειώνεται κατὰ 
ἑνάμισι ἔτος. 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  
 

Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς 
νὰ χαρίζει φωτισμὸ 
δύναμη, εὐλογία 

μαζὶ δὲ καὶ ἕνα χαρούμενο 
καὶ ἐλπιδοφόρο 2019 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  Φυλλάδιο
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Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
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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 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 95)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                       Ἲανουάριος  2019  
  

ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝ ΙΑΣ  
Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου 

 

                Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 
Ἕνας ἀκόμη χρόνος τελείωσε καὶ ἕ-
νας ἄλλος ἀρχίζει. Αὐτὸ μᾶς κάνει 
νὰ λέμε ὅτι ὁ χρόνος «κυλᾶ» καὶ 
«φεύγει», χωρὶς ποτὲ νὰ προσδιορί-
ζουμε τί εἴδους «πρᾶγμα» εἶναι αὐ-
τὸ ποὺ κυλᾶ καὶ φεύγει ἀσταμάτη-
τα. Ἀναμφίβολα, ὁ «χρόνος» ἀποτε-
λεῖ  τὸ  πιὸ  σκοτεινὸ  
καὶ ἄπιαστο ἀντικεί-
μενο τῆς ἀνθρώπινης 
σκέψης. Πρὸκειται γιὰ 
κάτ ι  ποὺ  ὑπάρχ ε ι  
«πραγματικά;» Ἤ, ἀν-
τίθετα, εἶναι ἕνας βο-
λικὸς τρόπος νὰ «με-
τρᾶμε» ὅ,τι συνεχῶς 
μεταβάλλεται καὶ πα-
ρέρχεται γύρω ἀπὸ ἐ-
μᾶς  κα ὶ  μέσα  μας ;  
Πρωτοχρονιὰ σήμερα 
καὶ ἐμ ῖς πάλι μπρο-
στὰ σὲ αὐτὸ τὸ μυστή-
ριο  τοῦ  χρόνου  καὶ  
τῆς ζωῆς. Τί εἶναι ἄραγε ἡ ζωή μας 
μέσα στὸν χρόνο; «Ὄναρ ἐστὶν οὒχ 
ἱστάμενον», ὄνειρο εἶναι φευγαλέο 
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος. «Φάσμα τι μὴ κρατούμενον», 
κάποιο φαινόμενο παροδικό· «πτῆ-
σις ὀρνέου παρερχομένου», πέταγ-
μα πουλιοῦ ποὺ φεύγει· «ναῦς ἐπὶ 
θαλάσσης ἴχνος οὐκ ἔχουσα», πλοῖο 

ποὺ δὲν ἀφήνει ἴχνος στὴν θάλασ-
σα· «κόνις, ἀτμίς, ἑωθινὴ δρόσος», 
σκόνη , σταλαγματιὰ ὑδρατμοῦ, 
πρωινὴ δροσιά· «ἄνθος καιρῷ φυό-
μενον καὶ καιρῷ λυόμενον», λου-
λούδι ποὺ φυτρώνει μὲ τὸν καιρὸ 
καὶ μὲ τὸν καιρὸ μαραίνεται. Ὅλα 
αὐτά, λοιπόν, καταδεικνύουν ὅτι 

δὲν εἴμαστε καθηλωμέ-
νοι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, 
ἀλλὰ διερχόμενοι. ∆ὲν 
εἴμαστε μόνο πολῖτες 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλ-
λὰ «ὁδῖτες» τοῦ οὐρα-
νοῦ, ποὺ ὁδεύουν σὲ ἕ-
ναν προορισμό, σὲ ἕνα 
σκοπό, δηλαδὴ στὴν τε-
λείωση, στὴν ὁλοκλή-
ρωση. Ὅμως ἐμεῖς, κα-
θὼς συνειδητοποιοῦμε 
ὅτι ἐρχόμαστε καὶ φεύ-
γουμε, μελαγχολοῦμε. 
Μέσα στὴν  ἐγκόσμια 
αἰχμαλωσία μας ξεχνᾶ-

με ὅτι παροδικότητα κα θνητότητα 
δὲν εἶναι ἕνα ἐλάττωμα τῆς φύσης 
μας, ὥστε νὰ θλιβόμαστε. Οὔτε πο-
λύ περισσότερο ἕνα λάθος τοῦ Θε-
οῦ, ὥστε νὰ ἀπελπιζόμαστε. Παρο-
δικότητα καὶ θνητότητα εἶναι προ-
νόμια τῆς φύσης μας, γιὰ νὰ ἐξελισ-
σόμαστε, γιὰ νὰ μὴ μένουμε στάσι-
μοι. Εἶναι εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ, γιὰ 

 

 

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 5.00 μ.μ. 

ε

ὶ 
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