
λῶ µὲ ἀνθρώπους σὰν ἐσᾶς. Βλέ-
πετε … πρόσθεσε, εἶµαι τυφλός». 
Θεέ µου συγχώρεσε µὲ ὅταν κλαί-
γοµαι, ἔχω δυὸ µάτια. Ἀργότερα, 
καθὼς περπατοῦσα στὸ δρόµο εἶδα 
ἕνα παιδὶ µὲ γαλανὰ µάτια. Στεκό-
ταν καὶ κοίταζε τὰ ἄλλα παιδιὰ 
ποὺ ἔπαιζαν. ∆ὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. 
Σταµάτησα καὶ τοῦ εἶπα: «Γιατί 
δὲν πᾶς νὰ παίξεις καὶ ἐσύ;» Τὸ 
παιδὶ συνέχισε νὰ κοιτάζει µπρο-
στά του, χωὶς νὰ µιλήσει καὶ οὔτε 
κατάλαβα ὅτι δὲν ἄκουγε. Θεέ µου 

συγχώρεσε µὲ ὅταν κλαίγοµαι, ἐγὼ 
ἀκούω. Ὁ κόσµος εἶναι δικός µου. 
Μὲ πόδια νὰ µὲ πηγαίνουν ὅπου 
θέλω, µὲ µάτια γιὰ νὰ βλέπω τὁ 
ἡλιοβασίλεµα ,  µὲ  αὐτιὰ  γιὰ  νὰ  
ἀκούω τὰ πάντα. Θεέ µου συγχώ-
ρεσε  µὲ  ὅταν  κλαίγοµαι .  Εἶµαι  
πραγµατικὰ εὐλογηµένος. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

  

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 

 

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 

  

  
    

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                            Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
 

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γεννήθηκε στὴν 
Ἀλεξάνδρεια τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγά-
λου Κωνσταντίνου. Εἶχε εὐσεβεῖς 
ἀλλὰ καὶ πλουσίους γονεῖς, ποὺ πε-
θαίνοντας τὸν ἄφησαν κληρονόµο 
µεγάλης περιουσίας. Γράµµατα ὅµως 
δὲ θέλησε νὰ µάθη. Νέος στὴν ἡλικία 
πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Μία Κυρια-
κὴ ἄκουσε στὸ Εὐαγγέλιο νὰ λέη ὁ 
Χριστὸς στὸν πλούσιο ἐκεῖνο νέο 
ποὺ ζητοῦσε τὴν τελειότητα νὰ που-
λήση τὰ ὑπάρχοντά του καὶ νὰ τὰ 
δώση στοὺς φτω-
χούς. Ἀµέσως εἶπε: 
«Αὐτὸς ὁ λόγος ἁρ-
µόζει σ’ ἐµένα». Καὶ 
πούλησε ὅλα ὅσα 
κληρονόµησε, τρια-
κόσια ἐκλεκτὰ χω-
ράφια ,  ἔδωσε  τὰ  
χρήµατα στοὺς φτω-
χούς, κι’ ἀφοῦ φρό-
ντισε γιὰ τὴν ὀρφανὴ µικρὴ ἀδελφή 
του, ἀνεχώρησε στὴν ἔρηµο. Ἐκεῖ 
ἔζησε πολλὰ χρόνια, ὀγδονταπέντε 
καὶ πλέον. Κάποτε, σὲ στιγµὴ πει-
ρασµοῦ, ὁ σατανᾶς τοῦ εἶπε: «Ἀ-
ντώνιε, ἄλλος ἀπὸ σένα δὲν ὑπάρ-
χει. Εἶσαι ὁ πιὸ ἅγιος πάνω στὴ 
γῆ…». Ἐπικίνδυνος ὁ λογισµὸς τῆς 
ὑπερηφανείας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος 
τὸν ἔδιωξε. Ἄκουσε ὅµως τότε καὶ 
µιὰ ἄλλη φωνὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ – Θὲς νὰ 
δεῖς ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ ἅγιος; Πήγαι-

νε κάτω στὴν Ἀλεξάνδρεια (στὴ µε-
γάλη πόλι µὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὴ δια-
φθορά) καὶ ἐκεῖ θὰ τὸν βρής. Κατε-
βαίνει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Κι’ ἀφοῦ 
πέρασε κεντρικὰ κι’ ἀπόµερα µέρη, 
φθάνει µπροστὰ σὲ ἕνα ὑπόγειο. 
«Ἐδῶ», τοῦ εἶπε ἄγγελος Κυρίου, 
«κατοικεῖ ὁ πιὸ ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ 
κόσµου». Ὅταν µπῆκε εἶδε ἕνα τσα-
γκάρη. – Ἐσύ, τὸν ἐρωτά, τί κάνεις; 
Πῶς ζῆς; Σηκώνοµαι τὸ πρωΐ καὶ 
κάνω τὸ σταυρό µου. Μαζεύω τὴ 

γυναίκα καὶ τὰ παι-
διά µου , κάνουµε 
προσευχὴ καὶ δια-
βάζουµε τὸ Εὐαγγέ-
λιο. Μετὰ ἔρχοµαι 
ἐδῶ στὸ τσαγκαρά-
δικο καὶ δουλεύω. 
Ἀπὸ ὅ,τι βγάζω, δί-
νω καὶ σὲ κανένα 
πιὸ φτωχό . Κλαίω 

γιὰ τὰ ἁµαρτήµατά µου καὶ ζητῶ τὸ 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. – ∆ὲν κάνεις τίποτε 
ἄλλο; Τίποτε ἄλλο. Μόνο σκέφτο-
µαι πὼς ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλε-
ως, ἀπὸ τὸν πρῶτο µέχρι τὸν τελευ-
ταῖο γιὰ τὶς καλοσύνες τους θὰ πᾶ-
νε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ µόνος 
ἐγὼ θὰ πάω στὴν κόλαση γιὰ τὶς 
ἁµαρτίες µου. Καὶ θαύµασε ὁ Μέγας 
Ἀντώνιος. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου, ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια 
ἕνας τυφλὸς θεολόγος. Λεγόταν ∆ί-

 

 

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

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30–10.15 π.µ. 
 

 

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. 

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, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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δυµος καὶ ἤξερε ἀπ’ ἔξω τὴν Ἁγία 
Γραφή. Τὸν συνήντησε λοιπὸν ὁ 
Μέγας Ἀντώνιος καὶ τοῦ λέει: «Μὴ 
λυπᾶσαι ποὺ δὲν ἔχεις µάτια σωµα-
τικά. Τέτοια µάτια ἔχουν καὶ οἱ µυῖ-
γες καὶ τὰ κουνούπια καὶ ὅλα τὰ 
ζῶα. Ἐσὺ ἔχεις ἄλλα µάτια ἀγγελι-
κὰ ποὺ βλέπουν τὸ Θεὸ καὶ τὸ φῶς. 
Σήµερα οἱ ἄνθρωποι εἶναι τυφλοί. 
Μέσα στοὺς χίλιους πόσοι βλέπουν; 
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἔφτασε νὰ περά-
ση τὰ ἑκατὸ χρόνια. Τί ἔτρωγε; Ἦ-
ταν φοβερὸς νηστευτής. Ἔτρωγε ἐ-
λάχιστα καὶ ἔπινε νερὸ ἀπὸ τὸ Νεῖ-
λο. Ἔλα, ἐσὺ µὲ τὰ µπιφτέκια σου 
νὰ ζήσης 105 χρόνια ποὺ ἔζησε ὁ 
Μέγας Ἀντώνιος. Σήµερα τὸ πρό-
γραµµα τῶν ἀνθρώπων εἶναι «Φά-
γωµεν καὶ πίωµεν αὔριον γὰρ ἀπο-
θνήσκοµεν» (Ἤσ. 22,13, Α). Ἡ νη-
στεία εἶναι φάρµακο µακροβιότη-
τας. Ἐξαρτᾶται λοιπὸν καὶ ἀπὸ ἐ-
µᾶς ἡ µακροβιότης. Ὁ Ἅγιος Ἀντώ-
νιος ἑορτάζει στὶς 17 Ἰανουαρίου. 
 

Η  ΦΙΛΙΑ  ΤΟΥ  ΣΑΤΑΝΑ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, ἄνθρωποι, 
πού γιά νά πιτύχουν  πού θέ-ἐ αὐτό
λουν, πηγαίνουν ἀκόµη καί µέ τό 
σατανᾶ. Κάποιος µύθος ἀναφέρει, 
ὅτι ἕνας ξακουστός µάγος θεραπευ-
τής εἶχε ὑπογράψει συµβόλαιο φιλί-
ας µέ τόν «πονηρό» καί σ’ ὅ,τι κι’ ὅ-
ποτε τόν χρειαζόταν, τόν καλοῦσε 
καί ἐκεῖνος ἔτρεχε. Ποτέ δέν τοῦ εἶ-
χε χαλάσει τό χατίρι ὁ σατανᾶς… 
Μία µέρα τοῦ ζήτησε τήν ἐξὴς χάρη: 
«Θέλω», τοῦ εἶπε «νά µέ βοηθήσεις, 

νά γίνω ὑπουργός». Καί ὁ σατανᾶς 
τοῦ ὑποσχέθηκε. «Ναί, θά πάω», 
τοῦ ἐξήγησε, «θά µπῶ στό αὐτί τῆς 
βασιλοπούλας καί θά τήν κάνω νά 
εἶναι ἄρρωστη καί νά πονάει πολύ. 
Κανείς δέν θά µπορεῖ νά τήν κάνη 
καλά. Λοιπόν, θά παρουσιασθεῖς ἐ-
σύ, θά κάνεις ὅτι τήν θεραπεύεις καί 
ἐγώ θά τήν ἐλευθερώσω. Τότε θά ζη-
τήσεις ἀπό τόν βασιλιά ὅ,τι θέλεις 
καί αὐτός θά σέ ἱκανοποιήσει». Ἔ-
τσι καί ἔγινε. Ἡ σατανική ἐπήρεια 
ἔκανε τή βασιλοπούλα νά πονᾶ πο-
λύ, χωρίς κανείς νά µπορεῖ νά τή θε-
ραπεύσει. Μόνο ὁ µάγος τήν ἔκανε 
δῆθεν καλά. Ὀπότε ὁ βασιλιάς, ἀπό 
… εὐχαρίστηση, τόν ἔκανε ὑπουργό. 
∆έν πέρασε ὅµως πολύς καιρός καί 
ἔγινε πραξικόπηµα. Συνέλαβαν καί 
τόν ὑπουργό καί τόν κρέµασαν. Στό 
ἰκρίωµα καλοῦσε τό φίλο του τόν 
σατανᾶ. Ἀλλ’ ἐνῶ ἐκεῖνος πάντοτε 
ἔφθανε ἀµέσως, τώρα ἀργεῖ. Καλεῖ 
ὁ ἄνθρωπος, φωνάζει, ἱκετεύει, ἄλλ’ 
ὁ σατανᾶς δέν φαίνεται. Ὅµως νά, 
τίς τελευταῖες του στιγµές, τόν βλέ-
πει νά ἔρχεται ἀπό µακριά, φορτω-
µένος ἕνα γεµάτο τσουβάλι. – Ἔλα, 
τοῦ φωνάζει, γιατί χάνοµαι! Κι ὁ 
σατανᾶς ἔρχεται κοντά, ἀδειάζει 
στά πόδια τοῦ φίλου του τό τσου-
βάλι πού ἦταν γεµάτο παλιοπάπου-
τσα καί τοῦ λέει: – Τά βλέπεις αὐτά; 
Γι’ αὐτό τά χάλασα τόσα χρόνια. 
Γιά νά σέ ἀνεβάσω στήν κρεµάλα. 
Αὐτό εἶναι τό τέλος σου. Βοήθεια 
δέν ἔχεις πιά. Πράγµατι, ἀγαπητοί, 
ὁ σατανᾶς ποτέ δέν γίνεται φίλος 
τῶν ἀνθρώπων, ἄς τό ξέρουµε καλά. 
Γιατί αὐτός «ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ἦτο ἀν-
θρωποκτόνος καὶ δὲν στέκεται εἰς 
τὴν ἀλήθειαν … διότι εἶναι ψεύτης 
καὶ πατέρας τοῦ ψεύδους» (Ἰωάν. 
κεφ.8, στ. 44), λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. 
Καί ὁ λαός διαπιστώνει: «∆ιαβολο-
µαζώµατα, διαβολοσκορπίσµατα». 
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Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ 

 
Μία ἡµέρα πῆγε 
ἕνας ἄντρας στὸ 
κουρεῖο  γιὰ  τὸ  

ν ο  
ξύ-

Μίλησαν γιὰ τόσα
καὶ πάρα πολλὰ
λικὰ ἄγγιξαν τὸ θ
καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ἀναφώνησε : «∆

 
Πά-

σ µ, 
, 

κ α θ ι ε ρ ω µ έ
ούρεµα καὶ κ

ρισµα. Καθὼς ὁ 
κουρέας ἄρχισε 
νὰ δουλεύει, ἄρχι-
σαν νὰ συζητᾶνε. 
 πολλὰ πράγµατα 

 θέµατα ὅταν τε-
έµα τῆς θρησκείας 
 κουρέας ἀµέσως 
ὲν πιστεύω ὅτι ὁ 

Θεὸς ὑπάρχει». «Γιατί τὸ λὲς αὐτό;» 
ρώτησε ὁ πελάτης. Καὶ ὁ κουρέας 
εἶπε: «Λοιπόν, ἁπλὰ βγὲς ἔξω στὸ 
δρόµο γιὰ νὰ καταλάβεις γιατί ὁ 
Θεὸς δὲν ὑπάρχει. Πές µου γιατί ἂν 
ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ὑπάρχουν τόσοι 
διεστραµµένοι; Γιατί τόσα ἐγκατα-
λελειµµένα παιδιά; Ἂν ὁ Θεὸς ὑπῆρ-
χε, δὲ θὰ ὑπῆρχε οὔτε δυστυχία 
οὔτε πόνος. ∆ὲ µπορῶ νὰ φανταστῶ 
ἕνα Θεὸ ποὺ ἀγαπάει καὶ συµπονᾶ 
νὰ ἐπιτρέπει ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνο-
νται». Ὁ πελάτης τὸ σκέφτηκε γιὰ 
µιὰ στιγµή, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε 
γιατί  δὲν  ἤθελε  νὰ  χαλάσει  τὴ  
συζήτηση. Ὁ κουρέας τελικὰ τελεί-
ωσε τὴ δουλειά του καὶ ὁ πελάτης 
ἔφυγε. Ὅµως µόλις ἔφυγε ἀπὸ τὸ 
κουρεῖο, εἶδε ἕνα ἄντρα στὸ δρόµο 
µὲ µακριὰ κατσαρὰ βρώµικα µαλ-
λιὰ καὶ γένια. Φαινόταν πολὺ βρώ-
µικος καὶ ἀπεριποίητος. Ἐκείνη τὴ 
στιγµὴ ὁ πελάτης γύρισε πίσω καὶ 
ξαναµπῆκε στὸ κουρεῖο. Τότε εἶπε 
στὸν κουρέα: «Ξέρεις τί; Οἱ κουρεῖς 
δὲν ὑπάρχουν!». «Πῶς µπορεῖς νὰ τὸ 
λὲς αὐτό;» ρώτησε ὁ ἔκπληκτος κου-
ρέας. «Εἶµαι ἐδῶ καὶ εἶµαι κουρέας! 
Μόλις σὲ κούρεψα, τί εἶναι αὐτὰ 

ποὺ λές;» «Ὄχι!» ἀπάντησε ὁ πελά-
της καὶ ἐξήγησε: «Οἱ κουρεῖς δὲν 
ὑπάρχουν γιατί ἂν ὑπῆρχαν, δὲ θὰ 
ὑπῆρχαν ἀχτένιστοι ἄνθρωποι καὶ 
µὲ µακριὰ βρώµικα µαλλιά, ὅπως ὁ 
τύπος ἀπ’ ἔξω». «Μά… οἱ κουρεῖς 
ὄντως ὑπάρχουν! Αὐτὸ συµβαίνει 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται σὲ 
µένα». «Ἀκριβῶς!» ἀπάντησε ὁ πε-
λάτης. «Αὐτὸ εἶναι τὸ θέµα! Ὁ Θεός, 
ἐπίσης ὑπάρχει! Καὶ αὐτὸ συµβαίνει 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν πηγαίνουν σὲ 
αὐτὸν καὶ δὲν ἀναζητοῦν σὲ Αὐτὸν 
βοήθεια. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει τόσος πό-
νος καὶ δυστυχία στὸν κόσµο». 
 
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 

 
Ὅταν ἡ Παναγία µας, µὲ τὸν Ἅγιο 
Ἰωσὴφ καὶ τὸν µικρὸ Ἰησοῦ, ἀνέ-
βαιναν στὰ Ἱεροσόλυµα ἀπὸ τὴν
Ναζαρέτ, γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ 
χα. Πέρασαν καὶ ἀπὸ τὴ Βηθλεέ
πὸ ὅπου καταγόταν  ὁ Ἰωσήφἀ

γιὰ νὰ συναντήσουν  κάποιους  
συγγενεῖς του. Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν 
πόλη συνάντησαν ἕνα χωρικό, ὁ 
ὁποῖος ἁλώνιζε ρεβίθια. Ὅπως λέ-
ει ἡ παράδοση, τὰ ζῶα, ὅταν ἔβλε-
παν τὴν κυρία Θεοτόκο µὲ τὸν 
Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά της, ἔµεναν 
ἀκίνητα µέχρι νὰ περάσουν. Ἔτσι 
καὶ τὰ ἄλογα, ποὺ βοηθοῦσαν τὸν 
χωρικὸ στὸ ἁλώνισµα, µόλις εἶδαν 
τὴν Παναγία µας καὶ τὸν Ἰησοῦ, 
σταµάτησαν νὰ δουλεύουν καὶ 
ἔµειναν ἀκίνητα. Ἡ Παναγία µας, 
χαιρέτησε τὸν χωρικὸ καὶ τὸν ρώ-
τησε, τί ἁλωνίζει. Θυµωµένος ἐκεῖ-
νος ποὺ τὰ ζῶα του εἶχαν σταµα-
τήσει  νὰ  δουλεύουν ,  ἀπάντησε  
ἀπότοµα: - Πέτρες ἁλωνίζω. Μόλις 
εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, τὰ ρεβίθια ἔγι-
ναν πέτρες. 

 
 

 

∆ΙΑΣΗΜΟΣ ΡΩΣΟΣ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΗΚΕ ΙΕΡΕΑΣ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ὁ διάσηµος Ρωσος ἐξερευνητὴς 
Fiodor Konyukhov παραιτήθηκε 
ἀπὸ τὶς ἐξερευνήσεις καὶ τὰ παγκό-
σµια ρεκὸρ γιὰ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος 
ἱερέας, ἀναφέρει τὸ Οὐκρανικὸ 
UNIAN. Εἶναι ἕνας ἀτρόµητος ἐξε-
ρευνητής. Ἔφτασε 3 φορὲς στὸ Βό-
ρειο Πόλο, στὸν Νότιο Πόλο, ἐνῶ 
ἔχει ἀνεβεῖ καὶ στὸ Ἔβερεστ. Ἔχει 
καταρρίψει παγκόσµια ρεκὸρ δια-
σχίζοντας τὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό 
σε 46 ἡµέρες σὲ µιὰ βάρκα µὲ κου-
πιά, ἐνῶ ἔχει διασχίσει τὴν Γροιλαν-
δία σὲ 22 ὧρες πάνω σ' ἕνα ἕλκηθρο 
µὲ σκύλους. Ἐπίσης ἔχει κάνει πολ-
λὲς φορὲς τὸν γύρω τοῦ κόσµου µὲ 
γιότ! Ξεκίνησε τὶς ἐξερευνήσεις του 
στὰ 15 τοῦ χρόνια ὅταν διέσχισε τὴ 
θάλασσα τοῦ Azov µὲ µία βάρκα. 
Ἔχει γράψει πολλὰ βιβλία καὶ ἔχει 
ζωγραφίσει πολλοὺς πίνακες κατὰ 
τὰ ταξίδια του. Ὅταν ρωτήθηκε 
γιατί ρισκάρει τόσο πολύ, ἀπάντη-
σε «Ὁ πόνος εἶναι ὁ µόνος δρόµος 
γιὰ νὰ δεῖς τὸ Θεό». Κάτι σοβαρὸ 
συνέβη γιὰ νὰ πάρει τὴν ἀπόφαση: 
«Πολλοὶ οἱ πειρασµοί, νοιώθω τὴν 
ἀνάγκη νὰ προσευχηθῶ περισσότε-
ρο» εἶπε ὁ Konyukhov. Εἶπε ὅτι πῆ-
ρε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση κατὰ τὸ τε-
λευταῖο του ταξίδι στὴν Ἀνταρκτι-
κὴ καὶ ὅτι τώρα θὰ προσεύχεται γιὰ 
ὅσους ταξιδεύουν .  ∆ὲν εἶπε γιὰ 
ποιὸν λόγο ἔκανε αὐτὴν τὴν δρα-
στικὴ ἀλλαγὴ στὴ ζωή του. «Ἐργά-

στηκα γιὰ τὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων 
καὶ γιὰ τὴ δική µου δόξα, ἐνῶ τώρα 
θέλω νὰ ἐργαστῶ γιὰ τὸ Θεὸ καὶ 
τὴν ἐκκλησία» εἶπε ἐπίσης γιὰ νὰ 
συµπληρώσει: «∆ὲν ὑπάρχει µονα-
ξιὰ σ' αὐτὸν τὸν κόσµο. Στὸν ὠκεα-
νὸ σὲ συντροφεύουν οἱ φάλαινες 
καὶ τὰ δελφίνια, τὰ πουλιὰ πετοῦν 
στὸν οὐρανό, ἐνῶ στὸν Πόλο συνα-
ντᾶς τὶς ἀρκοῦδες καὶ τὶς φώκιες. 
Εἶµαι σίγουρος ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ 
ἅγιοι εἶναι κάπου ἐκεῖ γύρω ὅταν 
προσεύχεσαι. Κανεὶς δὲ µπορεῖ νὰ 
σὲ βοηθήσει στὸν ἀπέραντο ὠκεανὸ 
ἐκτὸς ἀπ' αὐτούς. Ο Konyukhov, 59 
ἐτῶν, νωρίτερα εἶχε στείλει ἐπιστο-
λὴ στὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλ-
λο µὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ γίνει ἱε-
ρέας. Ὁ πατριάρχης τοῦ ἀπάντησε 
τὸν περασµένο Ἀπρίλιο καὶ τοῦ εἶ-
πε νὰ διαλέξει ἐπαρχία. Ἐκεῖνος 
διάλεξε τὴν ἐπαρχία Zaporizhia τῆς 
Οὐκρανίας, τὸν τόπο δηλαδὴ ποὺ 
γεννήθηκε τὸ 1951. 
 
ΘΕΛΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ!!!! 

 
Πόσοι ἔρχονται καὶ 
ζητοῦν νὰ τοὺς βοη-
θήσω  σὲ  κάποιο  
πρόβληµά τους καὶ 
οὔτε ἐξοµολογοῦ-
νται οὔτε ἐκκλησιά-
ζονται! «Ἐκκλησιά-
ζεσαι  καθόλου ; »

τοὺς ρωτάω. «Ὄχι» µοῦ λένε. «Ἐξ
µολογήθηκες καµµιὰ φορᾶ;». «Ὄχ
Ἦρθα νὰ µὲ κάνης καλά». «Μὰ πῶς
Πρέπει νὰ µετανοήσης γιὰ τὰ σφάλ
µατά σου, νὰ ἐξοµολογῆσαι, νὰ ἐκ-
κλησιάζεσαι, νὰ κοινωνᾶς ὅταν ἔχης
εὐλογία ἀπὸ τὸν πνευµατικό σου, 
καὶ ἐγὼ θὰ κάνω προσευχὴ νὰ γίνης 
καλά». 
 

 
ο-
ι! 

; 
-

 

Γέροντας Παΐσιος 
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ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΖΑ« Ν 
ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΟΥΣ 

ΤΗΝ Σ…» 

οµον
λεπ

τελευταῖ

λὺς λόγος γιὰ τὸ ν
γκα, µὲ ἀφορµὴ τ βιβ

α

ὰ

καράβι. 
Ἄλλος κοι ζεύει. Αὐ-
τὸ ι 

 ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ
 

Τὸ νησὶ τῆς Σπι-
ναλόγκας εὑρί-
σκεται στὴν Κρή-
τη καὶ ἦταν το-
πος ἀπ ώσε-
ως τῶν ρῶν. 
Τὸ ο δι-
άστηµα ἔγινε πο-
ησὶ τῆς Σπιναλό-
ὸ ὁµώνυµο λίο 

µὲ τίτλο «Τὸ νησί», τῆς Ἀγγλίδας 
Victoria Hislop. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἱστο-
ρικὰ στοιχεῖα ποὺ πληροφορούµα-
στε εἶν ι ὅτι οἱ λεπροὶ ποὺ κατοι-
κοῦσαν στὴ Σπιναλόγκα ἦταν ὀργι-
σµένοι µὲ τὸν Θεό, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἡ 
ἀσθένειά τους ἦταν µι  µεγάλη καὶ 
ἀφόρητη δοκιµασία. Ἕνας Ἱεραπε-
τρίτης παπὰς τόλµησε νὰ τοὺς ἐπι-
σκεφθεῖ κάποτε καὶ νὰ λειτουρ-
γήσει στὸν Ἅγιο Παντελεήµονα, 
ποὺ ὑπῆρχε καὶ ρήµαζε στὸ νησί, 
συντροφιὰ µὲ τοὺς νέους του κατοί-
κους. Λένε πὼς στὴν πρώτη Λει-
τουργία δὲν πάτησε ψυχή. Οἱ λε-
προὶ ἄκουγαν πεισµωµένοι ἀπὸ τὰ 
κελιὰ τοὺς τὴν ψαλµωδία, κι ἄλλοτε 
τὴν σκέπαζαν µὲ τὰ βογκητά τους κι 
ἄλλοτε µὲ τὶς κατάρες τους. Ὁ ἱερέ-
ας ὅµως ξαναπῆγε. Στὴν δεύτερη 
τούτη ἐπίσκεψη ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀ-
σθενεῖς πρόβαλε θαρρετὰ στὸ κατώ-
φλι τοῦ ναοῦ. - Παπά, θὰ κάτσω 
στὴν Λειτουργία σου µ’ ἕναν ὄρο 
ὅµως. Στὸ τέλος θὰ µὲ κοινωνήσεις. 
Κι ἂν ὁ Θεός σου εἶναι τόσο παντο-
δύναµος, ἐσὺ µετὰ θὰ κάµεις τὴν 
κατάλυση καὶ δὲν θὰ φοβηθεῖς τὴ 
λέπρα µου. Ὁ ἱερέας ἔγνευσε συ-
γκαταβατικά. Στὰ κοντινὰ κελιὰ 
ἀκούστηκε ἡ κουβέντα κι ἄρχισαν 
νὰ µαζεύονται διάφοροι στὸ πλάι 

τοῦ ναοῦ, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἕνα µικρὸ 
χάλασµα, µὲ λιγοστὴ θέα στὸ ἱερό. 
Παραµόνευσαν οἱ λεπροὶ στὸ τέλος 
τῆς Λειτουργίας κι εἶδαν τὸν παπὰ 
δακρυσµένο καὶ γονατιστὸ στὴν Ἁ-
γία Πρόθεση νὰ κάνει τὴν κατάλυ-
ση. Πέρασε µήνας. Οἱ λεπροὶ τὸν πε-
ρίµεναν. Πίστευαν πὼς θὰ ’ρθει τού-
τη τὴ φορὰ ὡς ἀσθενὴς κι ὄχι ὡς ἱε-
ρέας. Ὅµως, ὁ παπὰς ἐπέστρεψε ὑ-
γιὴς καὶ ροδαλὸς κι ἄρχισε µὲ ἠθικὸ 
ἀναπτερωµένο νὰ χτυπᾶ τὴν κα-
µπάνα τοῦ παλιοῦ ναΐσκου. Ἔκτο-
τε καὶ γιὰ δέκα τουλάχιστον χρόνια 
ἡ Σπιναλόγκα εἶχε τὸν ἱερέα της. Οἱ 
λεπροὶ ἀναστύλωσαν µόνοι τους 
τὴν ἐκκλησία καὶ συνάµα ἀναστύ-
λωσαν καὶ τὴν πίστη τους. Κοινω-
νοῦσαν τακτικὰ καὶ πάντα κρυφο-
κοίταζαν τὸν παπὰ τοὺς τὴν ὥρα 
τῆς κατάλυσης, γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν 
πὼς τὸ «θαῦµα τῆς Σπιναλόγκα» 
συνέβαινε ξανὰ καὶ ξανά. Τὸ 1957, 
µὲ τὴν ἀνακάλυψη τῶν ἀντιβιοτι-
κῶν καὶ τὴν ἴαση τῶν λεπρῶν, τὸ 
λεπροκοµεῖο ἔκλεισε καὶ τὸ νησὶ ἐ-
ρηµώθηκε. Μόνο ὁ ἱερέας ἔµεινε στὸ 
νησὶ ὡς τὸ 1962, γιὰ νὰ µνηµονεύει 
τοὺς λεπροὺς µέχρι 5 χρόνια µετὰ τὸ 
θάνατό τους. Ἰδού, λοιπόν, ἕνας 
σύγχρονος ἀθόρυβος ἥρωας, ποὺ 
δὲν τιµήθηκε γιὰ τὸ ἔργο του ἀπὸ 
κανέναν. Τιµήθηκε ὅµως –σίγουρα–  
ἀπὸ τὸ Θεό! Κι αὐτό µας ἀρκεῖ! 
 

Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
ΕΙΝΑΙ  ΟΠΩΣ  ΤΟ  ΚΑΡΑΒΙ  

 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅπως τὸ 
µᾶται, ἄλλος χα

 τραβᾶ τὸ δρόµο του. Ἄλλος πάλ
ἀγωνίζεται, παλεύει πάνω µὲ τὰ κύ-
µατα. Ὅλοι µαζὶ προχωροῦν. Φθά-
νει νὰ εἶσαι µέσα στὴν Ἐκκλησία. 
Γι’ αὐτὸ νὰ φροντίζετε νὰ εἶστε πά-
ντα στὶς ἀκολουθίες. Νὰ µὴ λείπετε.  

(Γέροντας Παΐσιος). 

 

ΓΙΑΤΙ ∆ΟΘΗΚΕ Ο∆ΗΓΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΑΝ ΟΥΣ! 

π ι 

Χώρα Ὑπο-
γε ί-
ση ἀναδει µερο ἕνα 

 ναυτι-
-

τροπικὸ νησὶ µόνος κι’ 
πολλοὺς κόπους, χωρὶ
ἐργαζόµενος µόνο µὲ τ
κατάφερε νὰ φτιάξει µιὰ

του

ΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τ
 

Εἰδικὴ σύσταση στοὺς διαιτητὲς τῆς 
Σοῦπερ Λίγκας να µὴν σταυροκο-
ιοῦνται πρὶν ἀρχίσει ἕνα παιχνίδ

ἔγινε στὸ τελευταῖο σεµινάριο τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ιαιτησίας. 
Κάποιοι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες διαιτη-
τὲς ἔχουν... καλὴ σχέση µὲ τὰ Θεία, 
ἐνῶ ἄλλοι τὸ ἔχουν καὶ γιὰ γούρι 
νὰ κάνουν τὸν σταυρὸ τοὺς πρὶν ἀ-
πὸ τὴν ἔναρξη ἢ µετὰ τὴ λήξη ἑνὸς 
µάτς. Στὸ τελευταῖο σεµινάριο τῆς 
ΚΕ∆ ὅµως, ἔγινε εἰδικὴ σύσταση σὲ 
ρεφερὶ τῆς Σοῦπερ Λίγκας, νὰ τὸ 
σταµατήσουν! Γιὰ ποιὸν λόγο; Γιατί 
εἶναι δεῖγµα, λέει, χαµηλῆς αὐτοε-
κτίµησης! Σηµείωσις: Αὐτοὶ σὲ λίγο 
θὰ ἀπαγορεύσουν καὶ στοὺς ποδο-
σφαιριστὲς νὰ σηκώνουν τὸ βλέµµα 
τοὺς πρὸς τὸν οὐρανὸ µετὰ ἀπὸ µία 
ἐπιτυχία. Εἶναι ξεκάθαρο πὼς τοὺς 
ἐνοχλεῖ ὁ Σταυρός. Ἐὰν φιλοῦσαν 
κανένα χαϊµάλι ἢ ἐὰν ἔφτυναν στὸν 
κόρφο τοὺς ὅλα θὰ ἦταν καλά!  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΑΛΒΑΝΟΥΣ 
 

σὲ πλήρη ἀποσύνθεση. 
ννητικότητα καὶ οἰκονοµικὴ κρ

κνύουν σὲ νού
πρόβληµα τὸ δηµογραφικό. Χαρα-
κτηριστικὸ παράδειγµα ἀποτελεῖ τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὸ χωριὸ 
ποὺ οἱ ντόπιοι κάτοικοί του τὸ 
ἔχουν ἐγκαταλείψει, µὲ ἀποτέλεσµα 
νὰ κατοικεῖται µόνο ἀπὸ ἀλλοδα-
πούς, Ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Πρό-
κειται, ὅπως γράφει τὸ portal afto-
dioikisi, γιὰ τὸ ὀρεινὸ Ἀσηµοχώρι, 
στὴν ἐπαρχία Κόνιτσας, ποὺ κατοι-
κεῖται τὸ χειµώνα µόνο ἀπὸ Ἀλβα-
νοὺς καὶ ἀπὸ κανέναν ντόπιο. Ἐπι-

τακτικὴ ἀνάγκη νὰ βγεῖ ἡ χώρα 
ἄµεσα ἀπὸ τὰ δεσµὰ τοῦ µνηµονίου 
ἀλλιῶς θὰ συνεχίσουµε νὰ βλέπουµε 
χωριὰ καὶ πόλεις στὶς ὁποῖες θὰ εἴ-
µαστε µειονότητα πλέον... 
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΣΩΤΗΡΙΑ;; 
 

Κάποτε  ἕ-
νας
κὸς  βρέθη
κε ναυαγὸς 
σ’ ἕνα ἀκα-
τ ο ί κ η τ ο  
ἔρηµος. Μὲ 
ς ἐργαλεῖα, 
ὰ χέρια του, 

 ξύλινη κα-
λύβα γιὰ νὰ µπορέσει νὰ προστα-
τευτεῖ κατὰ τὴν περίοδο τῶν βρο-
χῶν. Πράγµατι εἶχε µόλις τελειώσει 
τὴν καλύβα ὅταν ἄρχισε νὰ βρέχει 
ἀσταµάτητα. Ὅµως, τὴν δεύτερη 
κιόλας µέρα ἕνας κεραυνὸς ἔκαψε 
τὴν καλύβα του καὶ τὴν ἔκανε στα-
χτη. Ὁ ναυαγός, ποὺ πρῶτα δόξασε 
τὸν Θεὸ γιὰ τὴν σωτηρία , τώρα 
ἀναλύθηκε σὲ δάκρυα. «Γιατί, Θεέ 
µου;» ἄρχισε νὰ λέει καὶ νὰ παρα-
πονιέται γιὰ τὴν καταστροφή. Κι’ 
ἐνῶ ἡ ἀπελπισία πληµµύριζε τὴν 
καρδιά του ἄκουσε ἀπὸ τὸ πέλαγος 
τὸ σφύριγµα ἑνὸς µεγάλου πλοίου. 
Σὲ λίγο µιὰ βάρκα ἦταν στὴν παρα-
λία. «Πῶς µὲ βρήκατε σὲ τούτη τὴν 
ἐρηµιά;» τοὺς ρώτησε. «Εἴδαµε», 
τοῦ εἶπαν, «τὸ σινιάλο τοῦ καπνοῦ 
ἀπὸ τὴ φωτιὰ ποὺ ἄναψες». Ὅταν 
βλέπεις τὰ ὄνειρα, τὶς ἐπιδιώξεις καὶ 
τὰ ἔργα σου κάποιες φορὲς νὰ γίνο-
νται στάχτη κι ’ ἀποκαΐδια, µὴν 
ἀπελπίζεσαι. Γιατί στὰ ἀλήθεια: 
«Τοὶς ἀγαπώσι τὸν Θεόν, τὰ πάντα 
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Ἀκόµα δηλα-
δὴ καὶ ἀπὸ τὸ πικρό, ὁ Θεὸς βγάζει 
γλυκό. Ἀπὸ τὴ συµφορά, βγάζει 
εὐεργεσία… 
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ΓΙΑΤΙ ∆ΟΘΗΚΕ Ο∆ΗΓΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ! 

 

Εἰδικὴ σύσταση στοὺς διαιτητὲς τῆς 
Σοῦπερ Λίγκας να µὴν σταυροκο-
πιοῦνται πρὶν ἀρχίσει ἕνα παιχνίδι 
ἔγινε στὸ τελευταῖο σεµινάριο τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ιαιτησίας. 
Κάποιοι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες διαιτη-
τὲς ἔχουν... καλὴ σχέση µὲ τὰ Θεία, 
ἐνῶ ἄλλοι τὸ ἔχουν καὶ γιὰ γούρι 
νὰ κάνουν τὸν σταυρὸ τοὺς πρὶν ἀ-
πὸ τὴν ἔναρξη ἢ µετὰ τὴ λήξη ἑνὸς 
µάτς. Στὸ τελευταῖο σεµινάριο τῆς 
ΚΕ∆ ὅµως, ἔγινε εἰδικὴ σύσταση σὲ 
ρεφερὶ τῆς Σοῦπερ Λίγκας, νὰ τὸ 
σταµατήσουν! Γιὰ ποιὸν λόγο; Γιατί 
εἶναι δεῖγµα, λέει, χαµηλῆς αὐτοε-
κτίµησης! Σηµείωσις: Αὐτοὶ σὲ λίγο 
θὰ ἀπαγορεύσουν καὶ στοὺς ποδο-
σφαιριστὲς νὰ σηκώνουν τὸ βλέµµα 
τοὺς πρὸς τὸν οὐρανὸ µετὰ ἀπὸ µία 
ἐπιτυχία. Εἶναι ξεκάθαρο πὼς τοὺς 
ἐνοχλεῖ ὁ Σταυρός. Ἐὰν φιλοῦσαν 
κανένα χαϊµάλι ἢ ἐὰν ἔφτυναν στὸν 
κόρφο τοὺς ὅλα θὰ ἦταν καλά!  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΑΛΒΑΝΟΥΣ 
 

Χώρα σὲ πλήρη ἀποσύνθεση. Ὑπο-
γεννητικότητα καὶ οἰκονοµικὴ κρί-
ση ἀναδεικνύουν σὲ νούµερο ἕνα 
πρόβληµα τὸ δηµογραφικό. Χαρα-
κτηριστικὸ παράδειγµα ἀποτελεῖ τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὸ χωριὸ 
ποὺ οἱ ντόπιοι κάτοικοί του τὸ 
ἔχουν ἐγκαταλείψει, µὲ ἀποτέλεσµα 
νὰ κατοικεῖται µόνο ἀπὸ ἀλλοδα-
πούς, Ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Πρό-
κειται, ὅπως γράφει τὸ portal afto-
dioikisi, γιὰ τὸ ὀρεινὸ Ἀσηµοχώρι, 
στὴν ἐπαρχία Κόνιτσας, ποὺ κατοι-
κεῖται τὸ χειµώνα µόνο ἀπὸ Ἀλβα-
νοὺς καὶ ἀπὸ κανέναν ντόπιο. Ἐπι-

τακτικὴ ἀνάγκη νὰ βγεῖ ἡ χώρα 
ἄµεσα ἀπὸ τὰ δεσµὰ τοῦ µνηµονίου 
ἀλλιῶς θὰ συνεχίσουµε νὰ βλέπουµε 
χωριὰ καὶ πόλεις στὶς ὁποῖες θὰ εἴ-
µαστε µειονότητα πλέον... 
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΣΩΤΗΡΙΑ;; 
 

Κάποτε  ἕ-
νας ναυτι-
ὸς  βρέθη-
 ναυαγὸς 

σ’ ἕνα ἀκα-
τ ο ί κ η τ ο  
ἔρηµος. Μὲ 

πολλοὺς κόπους, χωρὶς ἐργαλεῖα, 
ἐργαζόµενος µόνο µὲ τὰ  του, 
κατάφερε νὰ φτιάξει µιὰ ξύλινη κα-
λύβα γιὰ νὰ µπορέσει νὰ προστα-
τευτεῖ κατὰ τὴν περίοδο τῶν βρο-
χῶν. Πράγµατι εἶχε µόλις τελειώσει 
τὴν καλύβα ὅταν ἄρχισε νὰ βρέχει 
ἀσταµάτητα. Ὅµως, τὴν δεύτερη 
κιόλας µέρα ἕνας κεραυν  ἔκαψε 
τὴν καλύβα του καὶ τὴν ἔκανε στα-
χτη. Ὁ ναυαγός, ποὺ πρῶτα δόξασε 
τὸν Θεὸ γιὰ τὴν σωτηρία του, τώρα 
ἀναλύθηκε σὲ δάκρυα. «Γιατί, Θεέ 
µου;» ἄρχισε νὰ λέει καὶ νὰ παρα-
πονιέται γιὰ τὴν καταστροφή. Κι’ 
ἐνῶ ἡ ἀπελπισία πληµµύριζε τὴν 
καρδιά του ἄκουσε ἀπὸ τὸ πέλαγος 
τὸ σφύριγµα ἑνὸς µεγάλου πλοίου. 
Σὲ λίγο µιὰ βάρκα ἦταν στὴν παρα-
λία. «Πῶς µὲ βρήκατε σὲ τούτη τὴν 
ἐρηµιά;» τοὺς ρώτησε. «Εἴδαµε», 
τοῦ εἶπαν, «τὸ σινιάλο τοῦ καπνοῦ 
ἀπὸ τὴ φωτιὰ ποὺ ἄναψες». Ὅταν 
βλέπεις τὰ ὄνειρα, τὶς ἐπιδιώξεις καὶ 
τὰ ἔργα σου κάποιες φορὲς νὰ γίνο-
νται στάχτη κι ’ ἀποκαΐδια, µὴν 
ἀπελπίζεσαι. Γιατί στὰ ἀλήθεια: 
«Τοὶς ἀγαπώσι τὸν Θεόν, τὰ πάντα 
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Ἀκόµα δηλα-
δὴ καὶ ἀπὸ τὸ πικρό, ὁ Θεὸς βγάζει 
γλυκό. Ἀπὸ τὴ συµφορά, βγάζει 
εὐεργεσία… 

κ
κε

τροπικὸ νησὶ µόνος κι’ 

χέρια

ὸς
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Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ 

 
Μία ἡµέρα πῆγε 
ἕνας ἄντρας στὸ 
κουρεῖο  γιὰ  τὸ  

ν ο  
ξύ-

Μίλησαν γιὰ τόσα
καὶ πάρα πολλὰ
λικὰ ἄγγιξαν τὸ θ
καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ἀναφώνησε : «∆

 
Πά-

σ µ, 
, 

κ α θ ι ε ρ ω µ έ
ούρεµα καὶ κ

ρισµα. Καθὼς ὁ 
κουρέας ἄρχισε 
νὰ δουλεύει, ἄρχι-
σαν νὰ συζητᾶνε. 
 πολλὰ πράγµατα 

 θέµατα ὅταν τε-
έµα τῆς θρησκείας 
 κουρέας ἀµέσως 
ὲν πιστεύω ὅτι ὁ 

Θεὸς ὑπάρχει». «Γιατί τὸ λὲς αὐτό;» 
ρώτησε ὁ πελάτης. Καὶ ὁ κουρέας 
εἶπε: «Λοιπόν, ἁπλὰ βγὲς ἔξω στὸ 
δρόµο γιὰ νὰ καταλάβεις γιατί ὁ 
Θεὸς δὲν ὑπάρχει. Πές µου γιατί ἂν 
ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ὑπάρχουν τόσοι 
διεστραµµένοι; Γιατί τόσα ἐγκατα-
λελειµµένα παιδιά; Ἂν ὁ Θεὸς ὑπῆρ-
χε, δὲ θὰ ὑπῆρχε οὔτε δυστυχία 
οὔτε πόνος. ∆ὲ µπορῶ νὰ φανταστῶ 
ἕνα Θεὸ ποὺ ἀγαπάει καὶ συµπονᾶ 
νὰ ἐπιτρέπει ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνο-
νται». Ὁ πελάτης τὸ σκέφτηκε γιὰ 
µιὰ στιγµή, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε 
γιατί  δὲν  ἤθελε  νὰ  χαλάσει  τὴ  
συζήτηση. Ὁ κουρέας τελικὰ τελεί-
ωσε τὴ δουλειά του καὶ ὁ πελάτης 
ἔφυγε. Ὅµως µόλις ἔφυγε ἀπὸ τὸ 
κουρεῖο, εἶδε ἕνα ἄντρα στὸ δρόµο 
µὲ µακριὰ κατσαρὰ βρώµικα µαλ-
λιὰ καὶ γένια. Φαινόταν πολὺ βρώ-
µικος καὶ ἀπεριποίητος. Ἐκείνη τὴ 
στιγµὴ ὁ πελάτης γύρισε πίσω καὶ 
ξαναµπῆκε στὸ κουρεῖο. Τότε εἶπε 
στὸν κουρέα: «Ξέρεις τί; Οἱ κουρεῖς 
δὲν ὑπάρχουν!». «Πῶς µπορεῖς νὰ τὸ 
λὲς αὐτό;» ρώτησε ὁ ἔκπληκτος κου-
ρέας. «Εἶµαι ἐδῶ καὶ εἶµαι κουρέας! 
Μόλις σὲ κούρεψα, τί εἶναι αὐτὰ 

ποὺ λές;» «Ὄχι!» ἀπάντησε ὁ πελά-
της καὶ ἐξήγησε: «Οἱ κουρεῖς δὲν 
ὑπάρχουν γιατί ἂν ὑπῆρχαν, δὲ θὰ 
ὑπῆρχαν ἀχτένιστοι ἄνθρωποι καὶ 
µὲ µακριὰ βρώµικα µαλλιά, ὅπως ὁ 
τύπος ἀπ’ ἔξω». «Μά… οἱ κουρεῖς 
ὄντως ὑπάρχουν! Αὐτὸ συµβαίνει 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται σὲ 
µένα». «Ἀκριβῶς!» ἀπάντησε ὁ πε-
λάτης. «Αὐτὸ εἶναι τὸ θέµα! Ὁ Θεός, 
ἐπίσης ὑπάρχει! Καὶ αὐτὸ συµβαίνει 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν πηγαίνουν σὲ 
αὐτὸν καὶ δὲν ἀναζητοῦν σὲ Αὐτὸν 
βοήθεια. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει τόσος πό-
νος καὶ δυστυχία στὸν κόσµο». 
 
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 

 
Ὅταν ἡ Παναγία µας, µὲ τὸν Ἅγιο 
Ἰωσὴφ καὶ τὸν µικρὸ Ἰησοῦ, ἀνέ-
βαιναν στὰ Ἱεροσόλυµα ἀπὸ τὴν
Ναζαρέτ, γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ 
χα. Πέρασαν καὶ ἀπὸ τὴ Βηθλεέ
πὸ ὅπου καταγόταν  ὁ Ἰωσήφἀ

γιὰ νὰ συναντήσουν  κάποιους  
συγγενεῖς του. Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν 
πόλη συνάντησαν ἕνα χωρικό, ὁ 
ὁποῖος ἁλώνιζε ρεβίθια. Ὅπως λέ-
ει ἡ παράδοση, τὰ ζῶα, ὅταν ἔβλε-
παν τὴν κυρία Θεοτόκο µὲ τὸν 
Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά της, ἔµεναν 
ἀκίνητα µέχρι νὰ περάσουν. Ἔτσι 
καὶ τὰ ἄλογα, ποὺ βοηθοῦσαν τὸν 
χωρικὸ στὸ ἁλώνισµα, µόλις εἶδαν 
τὴν Παναγία µας καὶ τὸν Ἰησοῦ, 
σταµάτησαν νὰ δουλεύουν καὶ 
ἔµειναν ἀκίνητα. Ἡ Παναγία µας, 
χαιρέτησε τὸν χωρικὸ καὶ τὸν ρώ-
τησε, τί ἁλωνίζει. Θυµωµένος ἐκεῖ-
νος ποὺ τὰ ζῶα του εἶχαν σταµα-
τήσει  νὰ  δουλεύουν ,  ἀπάντησε  
ἀπότοµα: - Πέτρες ἁλωνίζω. Μόλις 
εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, τὰ ρεβίθια ἔγι-
ναν πέτρες. 

 
 

 

∆ΙΑΣΗΜΟΣ ΡΩΣΟΣ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΗΚΕ ΙΕΡΕΑΣ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ὁ διάσηµος Ρωσος ἐξερευνητὴς 
Fiodor Konyukhov παραιτήθηκε 
ἀπὸ τὶς ἐξερευνήσεις καὶ τὰ παγκό-
σµια ρεκὸρ γιὰ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος 
ἱερέας, ἀναφέρει τὸ Οὐκρανικὸ 
UNIAN. Εἶναι ἕνας ἀτρόµητος ἐξε-
ρευνητής. Ἔφτασε 3 φορὲς στὸ Βό-
ρειο Πόλο, στὸν Νότιο Πόλο, ἐνῶ 
ἔχει ἀνεβεῖ καὶ στὸ Ἔβερεστ. Ἔχει 
καταρρίψει παγκόσµια ρεκὸρ δια-
σχίζοντας τὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό 
σε 46 ἡµέρες σὲ µιὰ βάρκα µὲ κου-
πιά, ἐνῶ ἔχει διασχίσει τὴν Γροιλαν-
δία σὲ 22 ὧρες πάνω σ' ἕνα ἕλκηθρο 
µὲ σκύλους. Ἐπίσης ἔχει κάνει πολ-
λὲς φορὲς τὸν γύρω τοῦ κόσµου µὲ 
γιότ! Ξεκίνησε τὶς ἐξερευνήσεις του 
στὰ 15 τοῦ χρόνια ὅταν διέσχισε τὴ 
θάλασσα τοῦ Azov µὲ µία βάρκα. 
Ἔχει γράψει πολλὰ βιβλία καὶ ἔχει 
ζωγραφίσει πολλοὺς πίνακες κατὰ 
τὰ ταξίδια του. Ὅταν ρωτήθηκε 
γιατί ρισκάρει τόσο πολύ, ἀπάντη-
σε «Ὁ πόνος εἶναι ὁ µόνος δρόµος 
γιὰ νὰ δεῖς τὸ Θεό». Κάτι σοβαρὸ 
συνέβη γιὰ νὰ πάρει τὴν ἀπόφαση: 
«Πολλοὶ οἱ πειρασµοί, νοιώθω τὴν 
ἀνάγκη νὰ προσευχηθῶ περισσότε-
ρο» εἶπε ὁ Konyukhov. Εἶπε ὅτι πῆ-
ρε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση κατὰ τὸ τε-
λευταῖο του ταξίδι στὴν Ἀνταρκτι-
κὴ καὶ ὅτι τώρα θὰ προσεύχεται γιὰ 
ὅσους ταξιδεύουν .  ∆ὲν εἶπε γιὰ 
ποιὸν λόγο ἔκανε αὐτὴν τὴν δρα-
στικὴ ἀλλαγὴ στὴ ζωή του. «Ἐργά-

στηκα γιὰ τὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων 
καὶ γιὰ τὴ δική µου δόξα, ἐνῶ τώρα 
θέλω νὰ ἐργαστῶ γιὰ τὸ Θεὸ καὶ 
τὴν ἐκκλησία» εἶπε ἐπίσης γιὰ νὰ 
συµπληρώσει: «∆ὲν ὑπάρχει µονα-
ξιὰ σ' αὐτὸν τὸν κόσµο. Στὸν ὠκεα-
νὸ σὲ συντροφεύουν οἱ φάλαινες 
καὶ τὰ δελφίνια, τὰ πουλιὰ πετοῦν 
στὸν οὐρανό, ἐνῶ στὸν Πόλο συνα-
ντᾶς τὶς ἀρκοῦδες καὶ τὶς φώκιες. 
Εἶµαι σίγουρος ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ 
ἅγιοι εἶναι κάπου ἐκεῖ γύρω ὅταν 
προσεύχεσαι. Κανεὶς δὲ µπορεῖ νὰ 
σὲ βοηθήσει στὸν ἀπέραντο ὠκεανὸ 
ἐκτὸς ἀπ' αὐτούς. Ο Konyukhov, 59 
ἐτῶν, νωρίτερα εἶχε στείλει ἐπιστο-
λὴ στὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλ-
λο µὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ γίνει ἱε-
ρέας. Ὁ πατριάρχης τοῦ ἀπάντησε 
τὸν περασµένο Ἀπρίλιο καὶ τοῦ εἶ-
πε νὰ διαλέξει ἐπαρχία. Ἐκεῖνος 
διάλεξε τὴν ἐπαρχία Zaporizhia τῆς 
Οὐκρανίας, τὸν τόπο δηλαδὴ ποὺ 
γεννήθηκε τὸ 1951. 
 
ΘΕΛΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ!!!! 

 
Πόσοι ἔρχονται καὶ 
ζητοῦν νὰ τοὺς βοη-
θήσω  σὲ  κάποιο  
πρόβληµά τους καὶ 
οὔτε ἐξοµολογοῦ-
νται οὔτε ἐκκλησιά-
ζονται! «Ἐκκλησιά-
ζεσαι  καθόλου ; »

τοὺς ρωτάω. «Ὄχι» µοῦ λένε. «Ἐξ
µολογήθηκες καµµιὰ φορᾶ;». «Ὄχ
Ἦρθα νὰ µὲ κάνης καλά». «Μὰ πῶς
Πρέπει νὰ µετανοήσης γιὰ τὰ σφάλ
µατά σου, νὰ ἐξοµολογῆσαι, νὰ ἐκ-
κλησιάζεσαι, νὰ κοινωνᾶς ὅταν ἔχης
εὐλογία ἀπὸ τὸν πνευµατικό σου, 
καὶ ἐγὼ θὰ κάνω προσευχὴ νὰ γίνης 
καλά». 
 

 
ο-
ι! 

; 
-

 

Γέροντας Παΐσιος 
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ΑΝ ΛΕΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΑΝΘΙΖΕΙ, 
ΞΥΠΝΑΕΙ Η ΧΑΡΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΦΤΙΣΗ ΣΟΥ 
 

 
 

Ἂν µιὰ ζωὴ Τὸν φωνάζεις µὲ 
τὴν εὐχὴ: «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστὲ  
ἐλέησε µε», εἶναι δυνατὸν Ἐκεῖνος 
νὰ  µὴν  σὲ  ἐλεήσει ;  Ἐδῶ  ἐλεεῖ  
ἀνθρώπους ποὺ δὲν Τὸν φωνάζουν!  

Νὰ Τὸν φωνάζεις ὅσο πιὸ 
πολὺ µπορεῖς .  Ἂν λὲς τὴν εὐχή , 
ἀνθίζει, ξυπνάει ἡ χάρη ποὺ πῆρες 
µὲ τὴν βάφτισή σου. Λέγε τὴν εὐχὴ 
ὅσο πιὸ πολὺ µπορεῖς! 
 

(Ἀπόσπασµα ἀπὸ ὁµιλία  
τοῦ π. Ἀνδρέα Κονάνου)  

 
ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ 

∆ΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 
 

∆ὲν εἶναι µόνο ὁ ἀλήστου µνήµης 
«Γιωργάκης» ποὺ διαβεβαίωνε ὅτι 
«λεφτὰ ὑπάρχουν». Τέσσερα χρόνια 
µετὰ ὁ διάδοχός του στὸ κόµµα του, 
Ε. Βενιζέλος καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς 
κυβέρνησης, διαβεβαίωσε τὸν ἀντι-
πρόεδρο τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης 
Νίκο Πελέσι ὅτι «λεφτὰ ὑπάρχουν» 
καὶ ἐκ τούτου τοῦ ἔταξε 2.500.000  
εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Θεάτρου τῆς Ἀλβανίας! Καὶ αὐ-
τὸ τὴν ὥρα ποὺ καρκινοπαθεῖς δὲν 
ἔχουν νὰ πάρουν φάρµακα, µαθητὲς 
λιποθυµοῦν στὰ σχολεῖα. Οἱ Ἕλλη-
νες πολίτες «ξεζουµίζονται» κυριο-
λεκτικά, γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀπάν-

θρωπες ἀπαιτήσεις τῶν ἀδίστακτων 
δανειστῶν µας καὶ ὁ κ. Βενιζέλος τὰ 
χαρίζει στοὺς Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι 
τὸ λιγότερο ποὺ κάνουν γιὰ τὴν ἑλ-
ληνοαλβανικὴ «φιλία» εἶναι νὰ ἀ-
παιτοῦν νὰ µετατεθοῦν τὰ σύνορά 
τους στὴν Ἄρτα.  

(Ἐφηµ. Ὀρθόδ. Τύπος, 6-12-2013) 
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ 
 

 
 

«Πίνετε ἁγιασµό, ὅσο πιὸ συχνά, 
τόσο πιὸ καλά. Εἶναι τὸ καλύτερο 
καὶ ἀποτελεσµατικότερο φάρµακο. 
Αὐτὸ δὲν τὸ λέγω σὰν παπάς, τὸ λέ-
γω σὰν γιατρός. Ἀπὸ τὴν ἰατρική 

µου πείρα». 
 

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, ὁ Ρῶσος. 
 

ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ 
ΟΤΑΝ ΚΛΑΙΓΟΜΑΙ 

 

Σήµερα σὲ ἕνα λεωφορεῖο, εἶδα µία 
ὄµορφη  κοπέλα  µὲ  χρυσαφένια  
µαλλιά .  Τὴ  ζήλεψα… Φαινόταν  
τόσο χαρούµενη… Καὶ εὐχήθηκα νὰ 
ἤµουν καὶ ἐγὼ τόσο ὄµορφος. Ὅ-
ταν σηκώθηκε νὰ κατέβει, τὴν εἶδα 
νὰ περπατάει κουτσαίνοντας στὸ 
διάδροµο, εἶχε ἕνα πόδι καὶ περπα-
τοῦσε µὲ δεκανίκι. Θεέ µου, συγχώ-
ρεσε µὲ ὅταν κλαίγοµαι . Σταµά-
τησα νὰ ἀγοράσω καραµέλες. Τὸ 
παιδὶ ποὺ τὶς πουλοῦσε ἦταν τόσο 
χαριτωµένο. Μίλησα µαζί του καὶ 
ἦταν πολὺ χαρούµενο. Καθὼς ἔφευ-
γά µου εἶπε. «Σᾶς εὐχαριστῶ. Εἶστε 
τόσο εὐγενικός. Μοῦ ἀρέσει νὰ µι-
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λῶ µὲ ἀνθρώπους σὰν ἐσᾶς. Βλέ-
πετε … πρόσθεσε, εἶµαι τυφλός». 
Θεέ µου συγχώρεσε µὲ ὅταν κλαί-
γοµαι, ἔχω δυὸ µάτια. Ἀργότερα, 
καθὼς περπατοῦσα στὸ δρόµο εἶδα 
ἕνα παιδὶ µὲ γαλανὰ µάτια. Στεκό-
ταν καὶ κοίταζε τὰ ἄλλα παιδιὰ 
ποὺ ἔπαιζαν. ∆ὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. 
Σταµάτησα καὶ τοῦ εἶπα: «Γιατί 
δὲν πᾶς νὰ παίξεις καὶ ἐσύ;» Τὸ 
παιδὶ συνέχισε νὰ κοιτάζει µπρο-
στά του, χωὶς νὰ µιλήσει καὶ οὔτε 
κατάλαβα ὅτι δὲν ἄκουγε. Θεέ µου 

συγχώρεσε µὲ ὅταν κλαίγοµαι, ἐγὼ 
ἀκούω. Ὁ κόσµος εἶναι δικός µου. 
Μὲ πόδια νὰ µὲ πηγαίνουν ὅπου 
θέλω, µὲ µάτια γιὰ νὰ βλέπω τὁ 
ἡλιοβασίλεµα ,  µὲ  αὐτιὰ  γιὰ  νὰ  
ἀκούω τὰ πάντα. Θεέ µου συγχώ-
ρεσε  µὲ  ὅταν  κλαίγοµαι .  Εἶµαι  
πραγµατικὰ εὐλογηµένος. 
 

 

παιδὶ συνέχισε νὰ κοιτάζει µπρο-
στά του, χωὶς νὰ µιλήσει καὶ οὔτε 
κατάλαβα ὅτι δὲν ἄκουγε. Θεέ µου 

συγχώρεσε µὲ ὅταν κλαίγοµαι, ἐγὼ 
ἀκούω. Ὁ κόσµος εἶναι δικός µου. 
Μὲ πόδια νὰ µὲ πηγαίνουν ὅπου 
θέλω, µὲ µάτια γιὰ νὰ βλέπω τὁ 
ἡλιοβασίλεµα ,  µὲ  αὐτιὰ  γιὰ  νὰ  
ἀκούω τὰ πάντα. Θεέ µου συγχώ-
ρεσε  µὲ  ὅταν  κλαίγοµαι .  Εἶµαι  
πραγµατικὰ εὐλογηµένος. 
 

 

     
 (αρ. φυλλ. 54)
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κκααὶὶ  ἐἐλλππιιδδοοφφόόρροο    
  

22001144  
  

22001144  

  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

  

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 

 

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 

  

  
    

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                            Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
 

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γεννήθηκε στὴν 
Ἀλεξάνδρεια τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγά-
λου Κωνσταντίνου. Εἶχε εὐσεβεῖς 
ἀλλὰ καὶ πλουσίους γονεῖς, ποὺ πε-
θαίνοντας τὸν ἄφησαν κληρονόµο 
µεγάλης περιουσίας. Γράµµατα ὅµως 
δὲ θέλησε νὰ µάθη. Νέος στὴν ἡλικία 
πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Μία Κυρια-
κὴ ἄκουσε στὸ Εὐαγγέλιο νὰ λέη ὁ 
Χριστὸς στὸν πλούσιο ἐκεῖνο νέο 
ποὺ ζητοῦσε τὴν τελειότητα νὰ που-
λήση τὰ ὑπάρχοντά του καὶ νὰ τὰ 
δώση στοὺς φτω-
χούς. Ἀµέσως εἶπε: 
«Αὐτὸς ὁ λόγος ἁρ-
µόζει σ’ ἐµένα». Καὶ 
πούλησε ὅλα ὅσα 
κληρονόµησε, τρια-
κόσια ἐκλεκτὰ χω-
ράφια ,  ἔδωσε  τὰ  
χρήµατα στοὺς φτω-
χούς, κι’ ἀφοῦ φρό-
ντισε γιὰ τὴν ὀρφανὴ µικρὴ ἀδελφή 
του, ἀνεχώρησε στὴν ἔρηµο. Ἐκεῖ 
ἔζησε πολλὰ χρόνια, ὀγδονταπέντε 
καὶ πλέον. Κάποτε, σὲ στιγµὴ πει-
ρασµοῦ, ὁ σατανᾶς τοῦ εἶπε: «Ἀ-
ντώνιε, ἄλλος ἀπὸ σένα δὲν ὑπάρ-
χει. Εἶσαι ὁ πιὸ ἅγιος πάνω στὴ 
γῆ…». Ἐπικίνδυνος ὁ λογισµὸς τῆς 
ὑπερηφανείας. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος 
τὸν ἔδιωξε. Ἄκουσε ὅµως τότε καὶ 
µιὰ ἄλλη φωνὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ – Θὲς νὰ 
δεῖς ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ ἅγιος; Πήγαι-

νε κάτω στὴν Ἀλεξάνδρεια (στὴ µε-
γάλη πόλι µὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὴ δια-
φθορά) καὶ ἐκεῖ θὰ τὸν βρής. Κατε-
βαίνει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Κι’ ἀφοῦ 
πέρασε κεντρικὰ κι’ ἀπόµερα µέρη, 
φθάνει µπροστὰ σὲ ἕνα ὑπόγειο. 
«Ἐδῶ», τοῦ εἶπε ἄγγελος Κυρίου, 
«κατοικεῖ ὁ πιὸ ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ 
κόσµου». Ὅταν µπῆκε εἶδε ἕνα τσα-
γκάρη. – Ἐσύ, τὸν ἐρωτά, τί κάνεις; 
Πῶς ζῆς; Σηκώνοµαι τὸ πρωΐ καὶ 
κάνω τὸ σταυρό µου. Μαζεύω τὴ 

γυναίκα καὶ τὰ παι-
διά µου , κάνουµε 
προσευχὴ καὶ δια-
βάζουµε τὸ Εὐαγγέ-
λιο. Μετὰ ἔρχοµαι 
ἐδῶ στὸ τσαγκαρά-
δικο καὶ δουλεύω. 
Ἀπὸ ὅ,τι βγάζω, δί-
νω καὶ σὲ κανένα 
πιὸ φτωχό . Κλαίω 

γιὰ τὰ ἁµαρτήµατά µου καὶ ζητῶ τὸ 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. – ∆ὲν κάνεις τίποτε 
ἄλλο; Τίποτε ἄλλο. Μόνο σκέφτο-
µαι πὼς ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλε-
ως, ἀπὸ τὸν πρῶτο µέχρι τὸν τελευ-
ταῖο γιὰ τὶς καλοσύνες τους θὰ πᾶ-
νε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ µόνος 
ἐγὼ θὰ πάω στὴν κόλαση γιὰ τὶς 
ἁµαρτίες µου. Καὶ θαύµασε ὁ Μέγας 
Ἀντώνιος. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου, ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια 
ἕνας τυφλὸς θεολόγος. Λεγόταν ∆ί-

 

 

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

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30–10.15 π.µ. 
 

 

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. 

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, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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