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� ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ῾Οσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος (24η Ἰανουαρίου)

Αʹ.

Θαυμαστὴ διάσωσις συλληφθέντος *

Ο
 κάτοικος Νέων Παλατίων ᾿Ωρωποῦ Ἀττικῆς κ. Δ.Κ. ἐμπορεύεται

     «μπετὸν» γιὰ οἰκοδομές.

Τὴν Παρασκευή, 13.1.1995, συνελήφθη καὶ παρεπέμφθη στὸ
αὐτόφωρο γιὰ μία παράβασι. Τοῦ ἐπεβλήθη πρόστιμο 2.750.000
δρχ. προκειμένου νὰ ἀφεθῆ ἐλεύθερος καὶ νὰ ἀποφύγη τὴν κράτησι.

῾Ο κ. Δ. Κ. ἀπελπισμένος, διότι φυσικὰ δὲν εἶχε διαθέσιμο ἕνα
τέτοιο ποσόν, οὔτε μποροῦσε ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ τὸ εὕρη, τηλε-
φώνησε ἐπειγόντως στὴν σύζυγό του στὰ Νέα Παλάτια καὶ τὴν
ἐνημέρωσε γιὰ τὸ συμβάν, παρακαλώντας την, ἂν δὲν μπορῆ νὰ
κάνη τίποτε ἄλλο, τοὐλάχιστον νὰ προσευχηθῆ γιὰ νὰ γίνη ἕνα
θαῦμα.

῾Η σύζυγός του, μία πιστὴ καὶ εὐλαβὴς ἐνορίτισσα τοῦ ῾Ιεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Ξένης, προσευχήθηκε ἀμέσως θερμὰ καὶ ἐζήτησε τὴν
ἐπέμβασι τῆς Ἁγίας, κάνοντας κάποιο τάμα.

Μετὰ ἀπὸ μισὴ μόνον ὥρα τὸ τηλέφωνο τοῦ σπιτιοῦ ξανακτύπησε!
῏Ηταν ὁ σύζυγος, ἔξαλλος ἀπὸ χαρά. Μόλις εἶχε καταφθάσει ἐκεῖ
ὅπου ἐκρατεῖτο κάποιος πελάτης του, ὁ ὁποῖος εἶχε μάθει γιὰ τὸ
δυσάρεστο γεγονὸς καὶ ἔφερε μαζί του ἀκριβῶς 2.750.000 δρχ., ποσὸν
ποὺ χρεωστοῦσε ἀπὸ παλαιὰ στὸν συλληφθέντα!...

Τὸ μόνο πρόβλημα ἦταν, ὅτι λόγῳ χιονοπτώσεως, ὁ δρόμος γιὰ
τὸν ᾿Ωρωπὸ εἶχε κλείσει. ῾Η σύζυγος εἶπε, ὅτι ἀφοῦ ἡ Ἁγία ἔκανε τὸ
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μεγάλο θαῦμα, θὰ ἔκανε καὶ αὐτό.
Προέτρεψε λοιπὸν τὸν σύζυγό της
νὰ ξεκινήση καὶ τὸν ἐνεθάρρυνε,
ὅτι θὰ ἔφθανε ὁπωσδήποτε σῶος.

Πραγματικά, ἔφθασε χωρὶς
κανένα ἀπολύτως πρόβλημα!

Ἀμέσως, ἔσπευσαν στὸν ῾Ιερὸ
Ναὸ τῆς ̔Αγίας Ξένης γιὰ τὰ εὐχα-
ριστήρια. ᾿Εκείνη τὴν στιγμὴ ὁ ἐφη-
μέριος π. Δημήτριος μὲ τὴν πρεσ-
βυτέρα ἑτοίμαζαν τὸν Ναὸ γιὰ τὴν
᾿Αγρυπνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ.
Βασιλείου, κατὰ τὸ Πάτριο ᾿Εκκλη-
σιαστικὸ ῾Ημερολόγιο.

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς

Ἁγίοις Αὐτοῦ»!

(Κατὰ διήγησι τῆς κυρίας Μ. Κ.,

συζύγου τοῦ κ. Δ. Κ.

Διεύθυνσις στὸ Ἀρχεῖο μας)

Βʹ.

Μεταστροφὴ ἑτεροδόξου

στὴν ᾿Ορθοδοξία **

Δ
ΙΗΓΗΣΗ ἀπὸ ζῶντα σύγχρονο εὐεργετηθέντα, κάτοικο Γαλλίας.

῞Ενας Γάλλος ὀδοντίατρος μὲ ἰδιωτικὸ ἰατρεῖο  στὸ Παρίσι, μετὰ
ἀπὸ κάποιο αὐτοκινητιστικὸ ἀτύχημα, παρέμεινε γιὰ λίγες ἡμέρες
στὸ νοσοκομεῖο τραυματίας.

Καθολικὸς στὸ θρήσκευμα, ἀλλὰ ἀδιάφορος στὴν πίστη, παρα-
κολουθοῦσε τὸ διπλανό του συνασθενῆ Ρῶσο ἐμιγκρὲ (μετανάστη),
πῶς καὶ πόσο προσευχόταν τὰ βράδυα στὸ θάλαμο καὶ γελοῦσε
κρυφά.

᾿Επειδὴ ἐπαναλαμβανόταν γιὰ ὅσες ἡμέρες ἔμεινε ἡ μακρὰ προσ-
ευχὴ τοῦ Ρώσου, θεωροῦσε σκόπιμο νὰ διακωμωδήσει τὸν προσευχό-
μενο καὶ ἔκανε κέφι μὲ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὰ δωμάτια.
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᾿Εκεῖνο τὸ βράδυ τῆς πρώτης πλάκας μὲ τοὺς ἄλλους ἦταν ἀδύ-
νατο νὰ κοιμηθεῖ.

Ξαφνικὰ ἡ πόρτα τοῦ θαλάμου ἄνοιξε καὶ ἐμφανίσθηκε μιὰ γυναῖκα
μ᾿ ἀντρικὰ ροῦχα φθαρμένα κι ἕνα ραβδὶ στὸ χέρι· ἐρχόταν πρὸς
τὸ δικό του κρεβάτι.

᾿Εκεῖνος τρόμαξε. ̓́Αγνωστη φυσιογνωμία. Γλυκὸ παράξενο πρόσωπο.

«Τί θέλεις κυρούλα; Δὲν ἔχω ψιλὰ... Ποιός σ᾿ ἄφησε νὰ μπεῖς

ἐδῶ;...».

«῏Ηρθα νὰ σοῦ πῶ», τοῦ εἶπε ἐκείνη καὶ ὕψωσε τὸ
ραβδί της, «νὰ πάψεις νὰ κοροϊδεύεις τὸν Γιοῦρι ποὺ

προσεύχεται, γιατὶ θὰ μείνεις ἀκόμα πολὺ καιρὸ ἐσὺ ἐδῶ

καὶ θὰ ἀναζητεῖς (θὰ γυρεύεις) τὴν προσευχή του...».

Πραγματικά. Διεγνώσθη τὶς ἑπόμενες μέρες σοβαρὴ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ ἔμεινε τρεῖς μῆνες στὸ νοσοκομεῖο.

῾Ο Γιοῦρι τὸν ἐπισκέφθηκε κάποια φορὰ καὶ ὅταν τοῦ ἀπεκάλυψε
τὸ ὅραμά του ὁ Γάλλος, ἄρχισε νὰ τοῦ μιλάει γιὰ τὴν ῾Οσία Ξένη καὶ
τὴν ᾿Ορθοδοξία.

Σήμερα ὁ Γάλλος εἶναι ἐνεργὸ μέλος τῆς ᾿Ορθόδοξης γαλλικῆς
κοινότητας καὶ βάπτισε τὸ κοριτσάκι του τὸ νεογέννητο Ξένια τὸν
περασμένο Δεκέμβριο στὴ μνήμη τῆς Ἁγίας καὶ εἰς ἀνάμνησιν τῆς
θαυματουργικῆς του μεταστροφῆς.

Μαρία Μπινιάρη
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(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 270/᾿Ιανουάριος -Φεβρουάριος 1996, σελ. 91.

(**) ᾿Εφημερ. «Χριστιανική», ἀριθ. φ. 515 (829)/9.1.1997, σελ. 8.


