
ἡµῶν» ἢ «Ἅγιε Ραφαὴλ πρέσβευε ὑ-
πὲρ ἡµῶν». Ὅταν τὸ χέρι συναντή-
σει τὸν Σταυρὸ τοῦ κοµποσχοινιοῦ, 
ἕνας µικρὸς κύκλος προσευχῆς ἔχει 
ὁλοκληρωθεῖ, ἕνας νέος κύκλος ἀρ-
χίζει… Σὲ ὅποια στιγµὴ τῆς ἡµέρας 
τὸ θυµηθεῖς, πάρε στὸ χέρι σου ἕνα 
µικρὸ κοµποσχοίνι. Θὰ σὲ βοηθήσει 

νὰ συγκεντρωθεῖς καὶ νὰ προσευχη-
θεῖς µερικὲς φορὲς στὴν διαρκεια 
τῆς ἡµέρας, ὅπου κι ἂν εἶσαι καὶ 
ὅ,τι κι ἂν κάνεις. Στὴν ἐργασία, στὸ 
ταξίδι, στὴν ξεκούραση. Εἶναι οἱ λί-
γοι κόκκοι ἁλάτι ποὺ θὰ νοστιµί-
σουν ὅλη τὴν πνευµατική µας ζωή. 
Ἂς τὸ δοκιµάσουµε… 

 
ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

ου κι ἂν εἶσαι καὶ 
ὅ,τι κι ἂν κάνεις. Στὴν ἐργασία, στὸ 
ταξίδι, στὴν ξεκούραση. Εἶναι οἱ λί-
γοι κόκκοι ἁλάτι ποὺ θὰ νοστιµί-
σουν ὅλη τὴν πνευµατική µας ζωή. 
Ἂς τὸ δοκιµάσουµε… 

 
ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

  

1) Ἀπὸ αρίου 
τοῦ Τελ ου µέχρι 

ὴν Κυριακὴ 

 

Τὰ Ψυχο : 

υ 

 π.µ. 

 

 π.µ. 

ν 5.00 µ.µ. 

1) Ἀπὸ αρίου 
τοῦ Τελ ου µέχρι 

ὴν Κυριακὴ 

ᾶ ἡ Νη-

 

Τὰ Ψυχο : 

υ 

 π.µ. 

 

 π.µ. 

ν 5.00 µ.µ. 

 τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρου
ώνου καὶ Φαρισαί

 τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρου
ώνου καὶ Φαρισαί

τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου τοῦ 
Ἀσώτου. Τρῶµε τὰ πάντα καὶ Τε-
τάρτη καὶ Παρασκευή. 
 

2) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρί-
ου τῆς Ἀπόκρεω µέχρι τ

τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου τοῦ 
Ἀσώτου. Τρῶµε τὰ πάντα καὶ Τε-
τάρτη καὶ Παρασκευή. 
 

2) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρί-
ου τῆς Ἀπόκρεω µέχρι τ
26 Φεβρουαρίου τῆς Τυρινῆς τρῶµε 
τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας. 
 

3) Ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρί-
ου. Καθαρὰ ∆ευτέρα ξεκιν

26 Φεβρουαρίου τῆς Τυρινῆς τρῶµε 
τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας. 
 

3) Ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρί-
ου. Καθαρὰ ∆ευτέρα ξεκινᾶ ἡ Νη-
στεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, ψάρια, τυριὰ καὶ 
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δὲν τρῶµε 
λάδι καὶ δὲν πίνουµε οἶνο. 
 
 
  

στεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, ψάρια, τυριὰ καὶ 
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δὲν τρῶµε 
λάδι καὶ δὲν πίνουµε οἶνο. 
 
 
  

  

Σάββατα εἶναι τρίαΣάββατα εἶναι τρία
  

1) Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίο
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
1) Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίο
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30
 

2) Παρασκευὴ 24 Φεβρουαρίου
 

2) Παρασκευὴ 24 Φεβρουαρίου
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30
 

3) Παρασκευὴ 2 Μαρτίου 
 

3) Παρασκευὴ 2 Μαρτίου 
Ἀκολουθία Κολύβων 4.50 µ.µ. Ἀκολουθία Κολύβων 4.50 µ.µ. 
Ἀκολουθία τῶν ΧαιρετισµῶἈκολουθία τῶν Χαιρετισµῶ
Σάββατο 3 Μαρτίου Σάββατο 3 Μαρτίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

  

       

 (αρ. φυλλ. 34)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Ξ Ε Μ Α Σ Κ Α Ρ Ε Μ Α  
 

Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου-
µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυ-
σικὰ ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀναφέρει τὸ Εὐ-
αγγέλιο. Αὐτὸν τὸν ξέρουµε ὅλοι 
µας. Τὸν ἀκοῦµε στὶς ἐκκλησίες καὶ 
στὰ σχολεῖα ἀπὸ µικρὰ παιδιά. Σή-
µερα πρέπει νὰ γνωρίσουµε ἕναν ἄλ-
λο φαρισαῖο, αὐτὸν ποὺ κουβαλᾶµε 
ὅλοι µέσα µας µέρα καὶ νύχτα. Κι’ 
αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν ἑαυτό µας. 
Εἴµαστε  ἐµεῖς  
ποὺ θέλου ε νὰ 
παρουσια µα-
στε ἄλλοι ἀντὶ 
ἄλλων. Εἴµαστε 
ἐµεῖς ποὺ φορᾶ-
µε τὶς µάσκες τὴ 
µιὰ πάνω στὴν 
ἄλλη, ἀνάλογα 
µὲ τὸ ποιὰ ἔχει 
πέραση  στὴν  
κάθε περίσταση. 
Παριστάνουµε τὸν καλό, τὸν ἥρωα, 
τὸν φιλάνθρωπο, τὸν εὐγενῆ, τὸν ἀ-
θῶο, τὸν σπουδαῖο, ἐνῶ δὲν εἴµαστε 
παρὰ εὐτελῆ ὑποκείµενα. Ἀπὸ τὰ 
παλιὰ τὰ χρόνια ὑπῆρχε ἡ συνήθεια 
οἱ ἄνθρωποι νὰ µασκαρεύονται. Ἔ-
βαζαν µιὰ τεχνητὴ µάσκα καὶ φέρο-
νταν «καθὼς πρέπει». Πότε ἦταν ἀ-
ληθινοί; Τότε ποὺ φοροῦσαν τὴ µά-
σκα ἢ τότε ποὺ τὴν ἔβγαζαν; Μὰ ἡ 
τραγωδία εἶναι φανερή. Ὁ ἄνθρω-

πος, µόλις βάζει τὴν τεχνητὴ µάσκα, 
ἔστω καὶ γιὰ µιὰ ὥρα, ἀποκαλύπτε-
ται αὐτὸς ποὺ εἶναι. Στὴν ὑπόλοιπη 
ζωή του, ποὺ δὲν φοράει τὴν τεχνη-
τὴ µάσκα, ἀλλὰ τὴ «φυσική» φέρε-
ται µὲ σκοπιµότητα, ἀνάλογα µὲ τὰ 
συµφέροντά του καὶ τὶς περιστάσεις 
ποὺ τὸν κυκλώνουν. Ὁ ἄνθρωπος 
ζεῖ µέσα στὶς µάσκες σὲ ὅλη του τὴ 
ζωή. Ἰδιαίτερα σήµερα, ποὺ ζοῦµε 

µέσα σὲ ἕνα φα-
ρισαϊκὸ πολιτι-
σµό, ποὺ ἄλλο 
εἶναι καὶ ἄλλο 
φαίνεται. Ὁ πο-
λιτισµός µας εἶ-
ναι ὁ ἐπίσηµος 
φαρισαῖος µας. 
Αὐτὸν ἔχουµε ἀ-
γκα σει ὅλοι 
µας µέσα σ’ ἕνα 
ψεύτικο σπίτι. Ἀ-
πὸ τὴ διπλωµα-

τία καὶ τὴν ἄστοχη πολιτική, µέχρι 
τὴν συµβατικὴ ἠθική, ὅλα εἶναι ψεύ-
τικα. Παρουσιάζουµε βιτρίνα ωρὶς 
περιεχόµενο. Νόµισµα χωρὶς ἀν ίκρι-
σµα. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς πολιτι-
σµὸς ἦταν κοσµοκεντρικός. Εἶχε κέ-
ντρο τὸν κόσµο, τὴ φύση, τὸ σύµπαν. 
Ὁ Βυζαντινὸς ἦταν Θεοκεντρικός. 
Εἶχε κέντρο τὸν Θεό. Ὁ δικός µας, ὁ 
δυτικὸς πολιτισµός, εἶναι ἐγωκεντρι-
κός. Προσπαθοῦµε, κρυφὰ ἢ φανερά, 

µ
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 
 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-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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νὰ ὑποτάξουµε τὰ πάντα στὸ ἐγώ 
µας. Κι’ ἂς καµωνόµαστε γιὰ τὸ ἀντί-
θετο. Ψευδόµαστε ἀσύστολα. Ἂν θέ-
λουµε ὅµως σωτηρία πρέπει τὸ γρη-
γορότερο νὰ ξεµασκαρευτοῦµε. Νὰ 
παραδεχτοῦµε αὐτὸ ποὺ εἴµαστε. Νὰ 
ποῦµε τελικά, ἀπὸ τὰ κατάβαθα τοῦ 
εἶναι µας, τὸ «Ἰλάσθητι µοὶ τῷ ἁµαρ-
τωλῷ». Νὰ ποθήσουµε αὐτὸ γιὰ τὸ 
ὁποῖο ἔχουµε πλαστεῖ: Τὴ θέωση. Ἐ-
µπρός, λοιπόν, ἂς ξεµασκαρευτοῦµε. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ µεγαλύτερος ἡρωισµός. 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΡΩ∆ΙΑ∆ΕΣ 
 

Κάθε χρόνο, στὶς 29 ∆εκεµβρίου, ἡ 
Ἐκ ῶν 

 ΝΑ ΒΟΗΘΑ 

Μαρτυρί Ἐλευθε-
ρ

κλησία µας τιµᾶ τὴν µνήµη τ
14.000 νηπίων ποὺ δολοφονήθηκαν 
ὑπὸ τοῦ Βασιλέως Ἡρώδου. Ὅµως, 
αὐτὴ ἡ ἀπάνθρωπη καὶ ἄνανδρη 
ἐνέργεια, δυστυχῶς, συνεχίζεται καὶ 
στὶς ἡµέρες µας, ἀφοῦ οἱ σύγχρονοι 
«Ἠρώδηδες» καὶ «Ἡρωδιάδες» θυ-
σιάζουν ἀνθρώπινες ζωὲς µὲ τὴν µε-
θοδο τῆς ἔκτρωσης ἔχοντας ὡς βα-
σικὴ δικαιολογία τὴν ἀποφυγὴ τῶν 
πρόωρων εὐθυνῶν καὶ τῆς δέσµευ-
σης ἑνὸς γάµου . Ὅπως µας πλη-
ροφορεῖ µάλιστα ἡ ἰστοσελίδα 
www.agioritikovima.gr «Ἀπὸ τὸν Ἰα-
νουάριο τοῦ 1970 µέχρι τὸ ∆εκέµ-
βριο τοῦ 2010 κατακρεουργήθηκαν 
ἀπὸ τὶς «Ἡρωδιάδες» Ἑλληνίδες 
14.860.000 βρέφη, δηλαδὴ τέσσερα 
περίπου ἑκατοµµύρια περισσότερα 
ἀπὸ τὸν πληθυσµὸ τῆς Ἑλλάδος. 
Ντροπή. Συµφορά.» 
  

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ

 

α κ. Ταµιωλάκη 
ίου ἀπὸ τὴν Κρήτη: «Βρέθηκα κά-

ποτε σὲ δύσκολη θέση ἐξ’ αἰτίας τῶν 
πολλῶν µου ὑποχρεώσεων, καὶ πῆ-
γα νὰ δῶ τὸν Γέροντα Παΐσιο εἰς τὸ 
Ἅγιο Ὄρος γιὰ νὰ µὲ στηρίξει. Με-
σα στὰ χιόνια µὲ πολὺ ἄσχηµο και-

ρὸ ἔφθασα καὶ χτύπησα τὴν πόρτα. 
Μοῦ ἄνοιξε ἀµέσως ὁ Γέροντας καὶ 
µὲ ἔβαλε µέσα γρήγορα. «Σὲ περίµε-
να», µοῦ εἶπε. Ἐγὼ φυσικὰ δὲν τὸν 
εἶχα ἐνηµερώσει. Μὲ ἔβαλε νὰ καθί-
σω κοντὰ στὴν σόµπα καὶ ἄρχισε µὲ 
ὑποµονὴ νὰ µοῦ φτιάχνει τσάϊ. Ἔ-
βαλε νερὸ στὸ µπρίκι καὶ ἔκανε τὸν 
σταυρό του λέγοντας «δόξα σοὶ ὁ 
Θεός». Ἔβαλε τὸ τσάϊ στὸ µπρίκι, 
ξανάκανε τὸν σταυρό του καὶ ξανα-
εῖπε «δόξα σοὶ ὁ Θεός». Μέχρι τότε 
δὲν µοῦ εἶχε πεῖ λέξη ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
«σὲ περίµενα». Ἐγὼ τὸν παρακο-
λουθοῦσα καὶ ἄρχισα νὰ νευριάζω 
µὲ τὴν ἀπάθειά του, γιατί ἐµένα µὲ 
καίγανε τὰ δικά µου. Ὅταν ἔβρασε 
τὸ τσάϊ, µοῦ ἔδωσε τὸ κύπελλο, µὲ 
κοίταξε  µὲ  ἐκεῖνο  τὸ  ἀθῶο  καὶ  
συµπονετικὸ βλέµµα του καὶ µὲ ρώ-
τησε ἤρεµα τί εἶχα καὶ γιατί φαινό-
µουν ἀνήσυχος. Ἐγὼ νευριασµένος 
ἄρχισα νὰ τοῦ ξεφουρνίζω τὰ προ-
βλήµατά µου µὲ ἔµφαση, τονίζοντας 
ὅτι ὁ κόσµος ἔξω ἔχει πολλὲς σκο-
τοῦρες. Ἐκεῖνος µισοχαµογέλασε, ἤ-
πιε µιὰ γουλιὰ ἀπὸ τὸ δικό του τσάϊ 
καὶ µοῦ εἶπε ἀπαθέστατα: «Ε, καὶ τί 
ἀνησυχεῖς; Θὰ βοηθήσει ὁ Θεός». Ἐ-
γὼ νευρίασα ἀκόµη περισσότερο καὶ 
µὲ τὸ θάρρος ποὺ τοῦ εἶχα, γιατί 
τὸν ἀγαποῦσα καὶ πολύ, τοῦ εἶπα. 
Ἔ, καλὰ τώρα, Γέροντα, ὁ Θεὸς βο-
ηθάει µιά, βοηθάει δυό. Ὑποχρεω-
µένος εἶναι νὰ βοηθάει συνέχεια; 
Τότε µὲ κοίταξε σοβαρὰ καὶ µοῦ εἶ-
πε κάτι ποὺ µὲ κεραυνοβόλησε κυ-
ριολεκτικά. «Ναί» µου εἶπε «ὑπο-
χρεωµένος εἶναι». Ἦταν τόσο µεγά-
λη  σιγουριά του καὶ ἦταν τόσο φα-
νερὸ ὅτι αὐτὸ τὸ ἤξερε ἀπὸ πρῶτο 
χέρι ποὺ ξαφνικά µου ἦλθαν τὰ πά-
νω κάτω. Μοῦ ἔφυγαν τὰ νεῦρα, 
ἠρέµησα, ἔνιωσα µιὰ ἀπέραντη γα-
λήνη καὶ εἶχα µόνο µιὰ ἀπορία ποὺ 
τοῦ τὴν εἶπα. Καλά, καὶ γιατί εἶναι 

µως µοῦ εἶπαν πὼς οἱ δυὸ πῆγαν 
ἀπὸ αἱµορραγία. Λοιπόν, εἶπα στὴν 
γυναίκα µου: Θὰ εἶναι καὶ ἄλλοι 
πατεράδες, ποὺ µπορεῖ νὰ χάσουν 
τὰ παληκάρια τους, γιατί δὲν θὰ 
ἔχουν οἱ γιατροὶ αἷµα νὰ τοὺς δώ-
σουν. Νὰ πάω νὰ δώσω κι’ ἐγὼ τὸ 
δικό µου. – Ἄιντε, πήγαινε, γέρο, 
µοῦ εἶπε, κι’ ἂς εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ 
τῶν παιδιῶν µας. Κι’ ἐγὼ σηκώθηκα 
καὶ ἦρθα». Καὶ σχολιάζει ὁ Ἀκαδη-
µαϊκὸς Στρ. Μυριβήλης τὸ περιστα-
τικό. «Ἀνδρείους µπορεῖ νὰ βγάζει 
κάθε πατρίδα. Ἁγίους ὅµως µόνο ἡ 
Ἑλλάδα. Αὐτὰ δὲν εἶναι ἱστορίες. 
Εἶναι συναξάρια, δηλαδὴ Βίοι Ἁγί-
ων.» (Πανηγυρικοὶ Λόγοι Ἀκαδη-
µαϊκῶν, Ἀθήνα 1978, σέλ. 322) 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ 
ΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

 

Κοµποσχοίνι εἶναι ἕνα µαῦρο σχοι-
νί, σὰν κοµπολόι, φτιαγµένο ἀπὸ 
συνεχεῖς κόµπους Ὁ κάθε κόµπος 

  

 

. 
ἀποτελεῖται ἀπὸ 9 πλεγµένους σταυ-
ρούς, ποὺ συµβολίζουν τὰ ἐννέα τά-
γµατα τῶν Ἀγγέλων. Παρότι ὁ ἀ-
ριθµὸς τῶν σταυρῶν ποὺ ἀποτελοῦν 
κάθε κόµπο παραµένει σταθερός, ὁ 
ἀριθµὸς τῶν κόµπων ποὺ ἀποτελοῦν 
τὸ κοµποσχοίνι ποικίλει. Ὑπάρχουν 
κοµποσχοίνια πολὺ µικρά, στὸ µε-
γεθος τοῦ βραχιολιοῦ, µὲ τριάντα 
τρεῖς κόµπους, ὅσα δηλαδὴ ἦταν 
καὶ τὰ χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν κοµπο-
σχοίνια µὲ 99 κόµπους, ὅσα τὰ χρό-

νια τοῦ Χριστοῦ πολλαπλασιασµέ-
νο µὲ τὸν ἀριθµὸ 3, ὅσα καὶ τὰ πρό-
σωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ ἑκατοστάρικα ὑπάρχουν κο-
µποσχοίνια µὲ τριακόσιους κόµπους 
(τριακοσάρια), πεντακόσιους (πε-
ντακοσάρια), ἀκόµα καὶ µὲ χίλιους 
κόµπους (χιλιάρια). Εἶναι πλεγµένο 
κυρίως ἀπὸ µαλλί, γιὰ νὰ θυµίζει 
στὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι 
τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ (Ἰωάν. 10,11). Θυµίζει ἀκόµη 
τὸν «Ἀµνόν τοῦ Θεοῦ, τὸν αἴροντα 
τὰς ἀµαρτίας τοῦ Κόσµου». Ἔχει 
χρῶµα µαῦρο γιὰ νὰ συµβολίζει τὸ 
πένθος  τῶν  ἁµαρτ ιῶν  καὶ  νὰ  
ὑπενθυµίζει στοὺς Χριστιανοὺς ὅτι 
πρέπει νὰ εἶναι νηφάλιοι, ἤρεµοι, 
ψύχραιµοι καὶ σοβαροὶ στὴ ζωή 
τους, γι’ αὐτὸ δίδεται στὸ µοναχὸ 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κουρᾶς του. 
Ὁ σταυρός µας θυµίζει ὅτι «Χριστὸς 
ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανε» (Ρώµ. 5,8). 
Ἐπίσης µας θυµίζει τὴ Θυσία καὶ τὴ 
νίκη τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς 
ταπεινώσεως ἐπὶ τῆς περηφάνιας. 
Συνήθως τὸ κοµποσχοίνι καταλήγει 
σὲ µιὰ φούντα γιὰ τὸ σκούπισµα 
τῶν δακρύων. Σύµφωνα µὲ τὴν πα-
ράδοση, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ πα-
ρουσιάστηκε στὸν ὕπνο τοῦ Ὁσίου 
Παχωµίου, στὸ πρῶτο µοναστήρι 
ποὺ ἵδρυσε στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύ-
πτου µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου καὶ τοῦ ἔδειξε πῶς θὰ 
φτιάξει τὸ κοµποσχοίνι ποὺ θὰ βοη-
θοῦσε στὴν αὐτοσυγκέντρωση στὴν 
προσευχή. Τὸ κοµποσχοίνι δὲν πρέ-
πει νὰ χρησιµοποιεῖται ὡς διακοσµη-
τικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ ὡς µέσο προσευ-
χῆς. Σὲ κάθε κόµπο ποὺ περνᾶ ἀνά-
µεσα στὰ δάχτυλά του ὁ πιστὸς ποὺ 
προσεύχεται λέει τὴ σύντοµη εὐχή
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον µὲ» - 
ἢ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµὰς» 
ἢ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ 
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ραπονεῖται πὼς τὸ κράτος δὲν συ-
νεργάζεται µαζί του. Τώρα ποῦ τὸν 
ξεµπρόστιασε τὸ ἴδιο τὸ Ὑπουργεῖο 
Ἀναπτύξεως, τί ἐπιχείρηµα θὰ βρεῖ 
γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ὁ Καµίνης; Εἶ-
ναι φοβερό. Οἱ ∆ήµαρχοι τῆς Ἑλλά-
δος προτιµοῦν νὰ βλέπουν νὰ κλεί-
νουν τὰ µαγαζιὰ τῶν Ἑλλήνων, νὰ 
ψωµολυσσᾶνε χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰ-
κογένειες, νὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ κα-
θηµερινὸ αἶσχος σὲ ὅλη τὴν Ἀττικὴ 
µὲ τοὺς Ἀφρικανοὺς καὶ τοὺς Ἀσιά-
τες ποὺ ἔχουν καταλάβει τὰ πεζο-
δρόµια καὶ πουλᾶνε τὰ λαθραία 
τους ἐµπορεύµατα, παρὰ νὰ ἐφαρ-
µόζουν τὸν Νόµον. Χωρὶς ντροπὴ ὁ 
∆ήµαρχος Ἀθηναίων Γεώργιος Κα-
µίνης ἀρνεῖται νὰ προµηθευθεῖ τὰ 
εἰδικὰ πιστολάκια µὲ χρῶµα ποὺ ἐν 
ριπῇ ὀφθαλµοῦ ἀχρηστεύουν τὰ λα-
θραία ἐµπορεύµατα. Καὶ ποιὸ ἐπι-
χείρηµα προβάλλει: Ὅτι καὶ οἱ Λα-
θρέµποροι, Λαθροµετανάστες εἶναι 
ἄνθρωποι. (Οἱ νόµιµοι καὶ πτωχεύ-
οντες καὶ φορολογούµενοι µαγαζά-
τορες δὲν εἶναι;;) Αὐτὰ λέει, γι’ αὐτὸ 
αὐξάνονται καὶ πληθύνονται οἱ Ἀλ-
λόφυλοι. Ἢ ὅπως λέει ὁ λαός µας: 
Ἦρθαν τὰ ἄγρια νὰ διώξουν τὰ 
ἥµερα... 
 

ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011 
 

Ἡ Γενικὴ Ἀστυνοµικὴ ∆ιεύθυνση 
στὸ πλαίσιο τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ σχε-
διασµοῦ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς ἐγ-
κ ὶ 

ΝΑ »  
 

Μᾶς γο-
τέχ ὴς 
Μυ ώ-
νησε  τὸν 

ληµατικότητας στὸ ἱστορικὸ κα
ἐµπορικὸ κέντρο κατὰ τὸ µήνα ∆ε-
κέµβριο. Ἐλέγχθησαν 36.125 ἀλλο-
δαποί. Ἀδικήµατα περὶ ἐκδιδόµενων 
προσώπων 375 ἀλλοδαποί, 141 περὶ 
Ναρκωτικῶν, 250 γιὰ κλοπὲς καὶ δι-
αρρήξεις, 33 γιὰ ληστεῖες, 24 περὶ 
ὅπλων, 58 περὶ λαθρεµπορίου. Συ-
νελήφθησαν 980 ἄτοµα, ἀπὸ τὰ ὁ-
ποία 365 γιὰ παράβαση τοῦ Νόµου 
περὶ ἀλλοδαπῶν, 145 ἄτοµα περὶ 

ναρκωτικῶν, 130 ἄτοµα γιὰ κλοπές. 
Κατασχέθηκαν Κάνναβη, Ἡρωίνη, 
Κοκαΐνη, Ναρκωτικὰ χάπια, χρηµα-
τικὰ ποσά, κινητὰ τηλέφωνα, Τσι-
γάρα, κλεµµένα ὀχήµατα. Καὶ ὅλα 
τὰ ἀνωτέρω µόνο εἰς τὸ Ἱστορικὸ 
Κέντρο τῆς Ἀθήνας. Μένουν ἐκτὸς ἡ 
ὑπόλοιπη Ἀθήνα, οἱ Συνοικίες καὶ 
ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ντροπὴ 
σὲ ὅλους τοὺς ὑπευθύνους ποὺ ἔ-
χουν ὁδηγήσει τὴν πατρίδα µας σὲ 
αὐτὴ τὴν κατάσταση. 

 

ΤΟ  ΜΕΓΑΛΕ ΙΩ∆ΕΣ  
ΠΑΡΑ∆Ε Ι ΓΜΑ  ΕΝΟΣ  
«ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΡΟΥ  –  

ΓΕΡΟΕΛΛΗ

 τὸ παραδίδει ὁ γνωστὸς λο
νης καὶ Ἀκαδηµαϊκὸς Στρατ
ριβήλης, ὁ ὁποῖος τὸ 1960 ἐξεφ

στὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν
Πανηγυρικὸ Λόγο γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ 
1940. Τὸ «κορυφαῖο» αὐτὸ περιστα-
τικὸ τοῦ τὸ διηγήθηκε γνωστός του 
ἰατρὸς τοῦ Ε.Ε.Σ. καὶ εἶναι τὸ ἑπό-
µενο. «Εἶχε ὀργανωθεῖ κατὰ τὴν δι-
άρκεια τοῦ Ἀγώνα Ὑπηρεσία Με-
ταγγίσεως Αἵµατος ἀπ’ τὸν Ἑλληνι-
κὸ Ἐρυθρὸ Σταυρό. Ὁ κόσµος ἔκα-
νε κάθε µέρα οὐρά, γιὰ νὰ δώσει τὸ 
αἷµα του γιὰ τοὺς τραυµατίες µας. 
Ἦταν ἐκεῖ νέοι, κοπέλες, γυναῖκες, 
µαθητές, παιδιά, ποὺ περίµεναν. 
Στεκόταν καὶ ἕνα γεροντάκι. –Ἐσὺ 
παππούλη, τί θέλεις ἐδῶ; τοῦ εἶπε ἐ-
νοχληµένος ὁ γιατρὸς –Ἦρθα κι’ 
ἐγὼ γιατρέ, νὰ δώσω αἷµα. Ὁ για-
τρὸς τὸν κοίταξε µὲ ἀπορία, ἀλλὰ 
καὶ συγκίνηση. Ὁ γέρος παρεξήγησε 
τὸ δισταγµό του καὶ πρόσθεσε µὲ 
πιὸ ζωηρὴ φωνή. – Μὴ µὲ βλέπεις 
ἔτσι, γιατρέ! Εἶµαι γέρος, µὰ τὸ αἷ-
µα µου εἶναι καθαρὸ καὶ ἀκόµα πο-
τὲς δὲν ἀρρώστησα. Εἶχα τρεῖς 
γιούς. Σκοτώθηκαν καὶ οἱ τρεῖς ἐκεῖ 
ἐπάνω. Χαλάλι τῆς Πατρίδας! Ὅ-  

ὑποχρεωµένος ὁ Θεὸς νὰ µὰς βοηθᾶ; 
Τὴν ἀπάντηση ποὺ µοῦ ἔδωσε, µόνο 
ἕνας ἄνθρωπος ποὺ νιώθει πραγµα-
τικὰ σὰν παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει 
παρρησία στὸν πατέρα του, µπο-
ροῦσε νὰ τὴ δώσει. Μοῦ εἶπε. «Ὅ-
πως ἐσὺ ποὺ ἔκανες παιδιά, νιώθεις 
τώρα τὴν ὑποχρέωση νὰ τὰ βοηθή-
σης καὶ ξεκινᾶς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονί-
κη καὶ ἔρχεσαι ἐδῶ µὲ τέτοιο καιρὸ 
γιατί ἀνησυχεῖς, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς 
ποὺ µὰς ἔφτιαξε καὶ µὰς ἔχει παιδιά 
Του, ἐνδιαφέρεται καὶ Αὐτὸς γιὰ 
µὰς, καὶ νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ µᾶς 
βοηθήση. Ναί, ὑποχρεωµένος εἶναι». 
Ἡ ἀµεσότητα αὐτῆς τῆς ἀπάντησης 
ἦταν τέτοια ποὺ ξαφνικά µοῦ ἔφυγε 
κάθε βάρος καὶ ἔπαψα ἀπὸ τότε ὁ-
ριστικὰ νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὸ µέλλον. 
 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Ἡ παρακάτω εἴδηση ἀποτελεῖ σο-
βαρὸ πλῆγµα στὴν ἐπιχειρηµατολο-
γία ὅσων εἶναι ὑπέρµαχοι τῶν µετα-
µοσχεύσεων καὶ δηµιουργεῖ ἔντονο 
προβληµατισµὸ κάτω ὑπὸ ποιὲς 
προϋποθέσεις µπορεῖ κάποιος νὰ δι-
αγνωσθεῖ ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρός. Ὁ 
21χρονος φοιτητὴς Σὰµ Σµίντ, εἶχε 
τραυµατιστεῖ σοβαρὰ στὰ µέσα Ὀ-
κτωβρίου σὲ τροχαῖο δυστύχηµα. 
Λόγῳ τῆς κρίσιµης κατάστασής του 
µεταφέρθηκε ἐσπευσµένα στὴν νευ-
ρολογικὴ κλινικὴ Φοῖνιξ. Οἱ γιατροὶ 
ἐντόπισαν ἀνεύρισµα, τὸ ὁποῖο ἔ-
πρεπε νὰ χειρουργηθεῖ ἐπειγόντως, 
γιατί ἀπειλοῦσε ἄµεσα τὴν ἴδια του 
τὴ ζωή. Ἡ ἐγχείρηση ὅµως δὲν στέ-
φθηκε µὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ ὁ 
νεαρὸς Σὰµ διεγνώσθη ἐγκεφαλικὰ 
νεκρός, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τοὺς 
θεράποντες ἰατροὺς στὸ νὰ προτεί-
νουν στὴν οἰκογένειά του τὴν δωρε-
ὰν τῶν ὀργάνων του. Ὅµως, λίγο 
πρὶν οἱ γιατροὶ διακόψουν τὴν ἐγκε-
φαλική του λειτουργία, ὁ Σὰµ ἄρ-

χισε νὰ ἐπανακάµπτει καὶ ἡ ὑγεία 
του ἀποκαταστάθηκε πλήρως. Οἱ 
θεράποντες γιατροὶ δὲν πίστευαν 
στὰ µάτια τους, ἀπὸ τὴν ἀπροσδό-
κητη αὐτὴ ἐξέλιξη καὶ ἀπέδωσαν τὸ 
γεγονὸς τῆς ὁλικῆς ἐπαναφορᾶς του 
σὲ θαῦµα. Μάλιστα, ἕνας ἐξ’ αὐτῶν 
εἶπε χαρακτηριστικὰ «Τὰ ἔχω χάσει 
µὲ τὴν ἀπίστευτη ἀνάρρωση τοῦ νε-
αροῦ Σὰµ σὲ τόσο σύντοµο χρονικὸ 
διάστηµα, ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς 
τὴν ἔκταση τῶν θανάσιµων τραυµά-
των του». Συµπερασµατικὰ λοιπόν, 
ἡ ἐπιστήµη, ὅπως ὅλα δείχνουν µε-
χρι στιγµῆς δὲν ἔχει προχωρήσει 
στὴν εὕρεση κάποιας ἀσφαλοῦς πρό-
βλεψης, ποὺ θὰ καθιστᾶ µὲ ἀπόλυτη 
σιγουριὰ ἕνα ἀσθενῆ ὡς «ἐγκεφαλι-
κὰ νεκρό», ὥστε νὰ ἐγγυᾶται ὅτι ἡ 
κατάστασή του εἶναι µὴ ἀναστρέψι-
µη. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα σήµε-
ρα νὰ ἀµφισβητοῦνται ἔντονα πολ-
λὲς ἀποφάσεις γιατρῶν οἱ ὁποῖοι δι-
έγνωσαν «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» καὶ 
προχώρησαν στὴν πρόωρη θανάτω-
ση τοῦ ἀσθενοῦς, κατηγορώντας 
τους, σαφῶς, ὡς ὑπευθύνους γιὰ δο-
λοφονία ἐκ προµελέτης. Ἔχουν δη-
µοσιευθεῖ πολλὰ ἄρθρα καὶ ἔχουν 
καταχωρηθεῖ πολλὲς ἀπόψεις, ἀρνη-
τικὲς ἢ θετικὲς γύρω ἀπὸ τὸ θέµα 
τῶν µεταµοσχεύσεων. Ἐµεῖς θὰ κα-
ταθέσουµε τὴν ἄποψη ποὺ ἐξέφρα-
σε περὶ τῶν µεταµοσχεύσεων ὁ µα-
καριστὸς γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖ-
ος ἀνέφερε µεταξὺ ἄλλων «Ἀποτε-
λεῖ ἀνεπίτρεπτον παρέµβασιν ἀντι-
στρατευοµένην τὸ δηµιουργικὸν ἔρ-
γον τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν µία θανα-
τώνοντας τὸν δότη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλ-
λην δηµιουργώντας µας τὴν ἔπαρσιν 
γιὰ τὴν «ζωοποίησιν» τοῦ λαµβάνο-
ντος. Θὰ γίνει µάλιστα αἰτία ἐφευ-
ρέσεως τρόπων νὰ σκοτώνουν τοὺς 
ἀσθενεῖς, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄρ-
γανά τους. (Ὀρθόδ. Τύπος 6-1-2012) 
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ :  ΠΟΡΕΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΓΚΡΕΜΟ  
 

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολοµαῖος συνεχίζει ἀκάθεκτος συµ-
προσευχές του µὲ τοὺς ἀρχηγοὺς 
τῶν διαφόρων θρησκειῶν τοῦ κό-
σµου, προκειµένου νὰ ἐπικρατήσει 
ἡ εἰρήνη καὶ νὰ λυθοῦν τὰ σοβαρὰ 
κοινωνικὰ προβλήµατα, ποὺ ἀντιµε-
τωπίζουν οἱ ἄνθρωποι – σύµφωνα 
πάντα µὲ τὸν ἰσχυρισµό του. Οἱ κι-
νήσεις αὐτὲς εἶναι θεατρικὲς καὶ οἱ 
«προσευχές» του δὲν γίνονται εὐ-
πρόσδεκτες ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ τὸν 
ἁπλούστατο λόγο ὅτι ὑποδεικνύο-
νται ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς της Γῆς καὶ 
γιατί ἐπι-
πλέον ἀ-
πευθύν
ν τ α ι  σ ὲ
ψεύτικους
Θεούς
συµµετο-
χ ὴ   τ ῶ ν  
Ὀρθοδό-
ξων  στὶς
συµπρο
σευχὲς
τοὺς  ἀλ-
λ ό θ ρ η -
σκους
νιστᾶ πτώση, γιατί ἐθελοντικ  ἐξι-
σώνονται µὲ τοὺς ἄλλους θρησκευ-
τικοὺς ἡγέτες καὶ προδίδουν τὴν 
Ὀρθόδοξη Πίστη. Προσωπικά, κάθε 
φορὰ ποὺ βλέπω τοὺς θρησκευτι-
κοὺς ἡγέτες σὲ κοινὴ προσευχή, µοῦ 
ἔρχεται στὸ νοῦ ἡ ἀρχὴ τῶν συγκοι-
νωνούντων δοχείων. ∆υστυχῶς, ἡ ἀ-
ληθινὴ πίστη νοθεύεται ἀπὸ τὶς αἱ-
ρέσεις καὶ τὶς ψεύτικες θρησκεῖες. Ἡ 
στάση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολοµαίου στὶς συµπρο-
σευχὲς αὐτὲς εἶναι προκλητικὴ γιὰ 
τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔχει τὴν ψευδαί-
σθηση ὁ παναγιώτατος ὅτι σύντοµα 

θὰ µᾶς ὁδηγή ει ἐκε ποὺ αὐτὸς ἐ-
πιθυµεῖ. Κάνει λάθος ὅµως. Οὔτε 
καὶ βοηθᾶνε οἱ συνεχεῖς µεταµορ-
φώσεις του, ποὺ µὲ βαθιὰ λύπη πα-
ρατηροῦµε κατὰ καιρούς. Στὴν Πό-
λη ἐµφανίζεται ὡς ὁ ἀµετακίνητος 
Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ἑλλή-
νων, στὸ Ἅγιο Ὄρος γίνεται φιλο-
µόναχος καὶ ἀνύστακτος ὑπερασπι-
στὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν Ἑλλάδα 
εὐλογεῖ καὶ παρηγορεῖ τοὺς χειµα-
ζόµενους ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση, 
καὶ ὄχι µόνο, ἀδελφούς, ἐνῶ στὸ 
Βατικανὸ ἀγάλλεται ἀσπαζόµενος 

τὸν αἱρε-
τικὸ πάπα 
καὶ  στὸ  
Παγκό -
σµ Συµ-
β ο ύ λ ι ο  
τῶν  Ἐκ-
λησιῶν  

γίνεται ἕ-
να µὲ τὶς 
ἀµέτρητες 
παραφυ-
άδες τῶν 
Π ρ ο τ ε -
σταντῶν. 

Ἐπίσ ς, ὁ Πατριάρχη  ἀποφεύγει 
νὰ µιλήσει γιὰ τοὺς ἐχθρούς της πί-
στεως, γιατ  ὁ σκοπός του εἶναι νὰ 
ἐπικοινωνεῖ µὲ αὐτούς, προκειµένου 
νὰ γίνουν πράξη τὰ σχέδια τῶν ἰ-
σχυρῶν της Γῆς, οἱ ὁποῖοι θέλουν 
ὅλες οἱ θρησκεῖες νὰ γίνουν µία, γιὰ 
νὰ καταδυναστεύουν τοὺς λαοὺς εὐ-
κολότερα. Καὶ φτάνουµε στὸ κρίσι-
µο ἐρώτηµα. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ 
στάση µας ἀπέναντι στὸν Οἰκουµε-
νικὸ Πατριάρχη; Ἀπαντῶ ὡς ἑξῆς: 
α) Χρειάζεται ἔντονη καὶ δηµόσια 
διαµαρτυρία. ∆ὲν ἔχουν ἀξία οἱ 
κατ’ ἰδὶαν συζητήσεις καὶ διαφορο-

ποιήσεις. Αὐτὴ εἶναι εὔκολη καὶ 
ἀνώδυνη στάση, ἡ ὁποία δὲν φέρει 
ἀποτέλεσµα. Στὸ θέµα αὐτὸ οἱ Ἁ-
γιορεῖτες σήµερα δὲν µᾶς δίνουν τὸ 
καλύτερο παράδειγµα. ∆ὲν τολµοῦν 
νὰ ποῦν ὄχι στὶς οἰκουµενιστικὲς 
δραστηριότητες τοῦ Πατριάρχου 
Βαρθολοµαίου. Φοβοῦνται τὴν ὀργή 
του καὶ ὑπολογίζουν τὶς σκληρὲς 
ποινές, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβάλλει καὶ 
αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τους. Τὸ ἴδιο 
δυστυχῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Μη-
τροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος καὶ ἰδιαίτερα τῶν λεγόµενων 
Νέων Χωρῶν. β) Στὰ κηρύγµατα, 
τὶς δηλώσεις καὶ τὶς διαψεύσεις τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου πρέπει 
νὰ εἴµαστε ἐπιφυλακτικοί, ἂν ὄχι 
καὶ δύσπιστοι, ὅσο ἐκεῖνος συµπρο-
σεύχεται µὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ 
τοὺς ἀλλόθρησκους γ) Οἱ ἐπισκέ-
ψεις τοῦ Πατριάρχου στὴν Ἑλλάδα 
τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι συχνές. 
Γιὰ ἀσήµαντες ἀφορµὲς καὶ ἐπετεί-
ους τὸν καλοῦν οἱ Μητροπολίτες – 
κάποτε πλαγίως τὸ ζητάει καὶ ὁ 
ἴδιος – προκειµένου καὶ νὰ δοθεῖ 
ἰδιαίτερη σηµασία στὶς σχετικὲς ἐκ-
δηλώσεις καὶ νὰ ἀνταλλαγοῦν λό-
γοι ἐγκωµιαστικοῦ περιεχοµένου 
καὶ βαρύτιµα δῶρα. Καὶ ὅλα αὐτὰ 
τὴν ὥρα, ποὺ ὁ λαὸς περνάει δύ-
σκολες ἡµέρες, λόγω τῆς οἰκονοµι-
κῆς κρίσης. ∆υστυχῶς, οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ ἄρχοντες ζοῦν στὸ δικό τους 
κόσµο, µακριὰ ἀπὸ τὴ δυστυχία τοῦ 
λαοῦ. Κατὰ τὰ ἄλλα µας διδάσκουν 
ἀφθόνως, µᾶς εὐλογοῦν προθύµως 
καὶ µᾶς ἀποµονώνουν ἀσπλάχνως. 
δ) Ὁ κάθε πιστὸς εἶναι ἐλεύθερος 
νὰ κρίνει τὸν Οἰκουµενικὸ Πατρι-
άρχη γιὰ τὴ συµµετοχή του στὸν οἰ-
κουµενισµό. Νὰ µὴν δέχεται παθη-
τικὰ τὰ ὅσα ἐκεῖνος διαπράττει. Ἡ 
παρρησία στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶ-
ναι ἀπαραίτητη. Ὁ φόβος δὲν πρέ-

πει νὰ κλείνει τὸ στόµα του. Ὁ Πα-
τριάρχης εἶναι θερµὸς ὑποστηρικτὴς 
τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Ὁ πιστὸς γιατί 
νὰ εἶναι ψοφοδεής, ὅταν ὑπερασπί-
ζεται τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη του; Πε-
ριµένουµε µὲ ἀγωνία ὁ Οἰκουµενι-
κὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος 
νὰ ἀρνηθεῖ τὸν οἰκουµενισµὸ καὶ νὰ 
γίνει πιὸ εἰλικρινὴς ἀπέναντι στὸν 
ἑλληνικὸ λαό. Οἱ δηλώσεις του νὰ 
συνοδεύονται καὶ ἀπὸ πράξεις. Ὄχι 
τὴ µία ἑβδοµάδα κατανυκτικὲς προ-
σευχὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν ἑ-
πόµενην συµπροσευχὲς σὲ διαθρη-
σκειακὲς διασκέψεις στὴν Ἀσίζη τῆς 
Ἰταλίας. Θέλουµε νὰ τὸν βλέπουµε 
ὡς πνευµατικὸ πατέρα, ποὺ ἐνδια-
φέρεται γιὰ τὴ σωτηρία µας καὶ ἀ-
γρυπνεῖ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Τὰ γεγονότα ὅµως, 
παρὰ τὴν ἐπιθυµία µας, µᾶς ἐµποδί-
ζουν νὰ ἔχουµε τὴν ἀπαιτούµενη ἐ-
µπιστοσύνη πρὸς τὸ πρόσωπό του. 
(τοῦ ∆ιονυσίου Τάτση πρωτοπρε-
σβυτέρου, Ἐφηµερὶς Ὀρθόδοξος 
Τύπος 6-1-2012) 
 

ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως ἀνεκοί-
νωσε τὴν Τρίτη

ο-
 

. Ἡ 

 
-

 µὲ 

 συ-
ὰ

σ ῖ 

ιο 

κ

η ς

ί

 

 10 Ἰανουαρίου 2012 
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µ ὰ 
τι ἀπὸ τοὺς 300 ∆ήµους τῆς χώρα
όνο οἱ 25 ἀπέστειλαν στοιχεῖα γι

τὸ παρεµπόριο τῶν Λαθροµετανα-
στῶν. Οἱ ὑπόλοιποι 275 ∆ήµαρχοι 
ἀρνοῦνται πεισµατωδῶς, γιὰ νὰ µὴ 
θιγοῦν τὰ συµφέροντα τῶν ἀγαπη-
µένων τοὺς Λαθροµεταναστῶν. Με-
ταξὺ τῶν ∆ηµάρχων ποὺ ἀρνοῦνται 
νὰ συνεργαστοῦν µὲ τὸ Ἑλληνικὸ 
Κράτος γιὰ νὰ παταχθεῖ τὸ παρε-
µπόριο τῶν Ξένων Μεταναστῶν εἶ-
ναι ὁ Θεσσαλονικέων Γ. Μπουτάρης 
καὶ ὁ Ἀθηναίων Γ. Καµίνης. Εἰδικὰ 
ὁ ∆ήµαρχος Ἀθηναίων βγαίνει κάθε 
τόσο στὰ µεγάλα κανάλια καὶ πα-
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γίνει πιὸ εἰλικρινὴς ἀπέναντι στὸν 
ἑλληνικὸ λαό. Οἱ δηλώσεις του νὰ 
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ραπονεῖται πὼς τὸ κράτος δὲν συ-
νεργάζεται µαζί του. Τώρα ποῦ τὸν 
ξεµπρόστιασε τὸ ἴδιο τὸ Ὑπουργεῖο 
Ἀναπτύξεως, τί ἐπιχείρηµα θὰ βρεῖ 
γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ὁ Καµίνης; Εἶ-
ναι φοβερό. Οἱ ∆ήµαρχοι τῆς Ἑλλά-
δος προτιµοῦν νὰ βλέπουν νὰ κλεί-
νουν τὰ µαγαζιὰ τῶν Ἑλλήνων, νὰ 
ψωµολυσσᾶνε χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰ-
κογένειες, νὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ κα-
θηµερινὸ αἶσχος σὲ ὅλη τὴν Ἀττικὴ 
µὲ τοὺς Ἀφρικανοὺς καὶ τοὺς Ἀσιά-
τες ποὺ ἔχουν καταλάβει τὰ πεζο-
δρόµια καὶ πουλᾶνε τὰ λαθραία 
τους ἐµπορεύµατα, παρὰ νὰ ἐφαρ-
µόζουν τὸν Νόµον. Χωρὶς ντροπὴ ὁ 
∆ήµαρχος Ἀθηναίων Γεώργιος Κα-
µίνης ἀρνεῖται νὰ προµηθευθεῖ τὰ 
εἰδικὰ πιστολάκια µὲ χρῶµα ποὺ ἐν 
ριπῇ ὀφθαλµοῦ ἀχρηστεύουν τὰ λα-
θραία ἐµπορεύµατα. Καὶ ποιὸ ἐπι-
χείρηµα προβάλλει: Ὅτι καὶ οἱ Λα-
θρέµποροι, Λαθροµετανάστες εἶναι 
ἄνθρωποι. (Οἱ νόµιµοι καὶ πτωχεύ-
οντες καὶ φορολογούµενοι µαγαζά-
τορες δὲν εἶναι;;) Αὐτὰ λέει, γι’ αὐτὸ 
αὐξάνονται καὶ πληθύνονται οἱ Ἀλ-
λόφυλοι. Ἢ ὅπως λέει ὁ λαός µας: 
Ἦρθαν τὰ ἄγρια νὰ διώξουν τὰ 
ἥµερα... 
 

ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011 
 

Ἡ Γενικὴ Ἀστυνοµικὴ ∆ιεύθυνση 
στὸ πλαίσιο τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ σχε-
διασµοῦ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς ἐγ-
κ ὶ 

ΝΑ »  
 

Μᾶς γο-
τέχ ὴς 
Μυ ώ-
νησε  τὸν 

ληµατικότητας στὸ ἱστορικὸ κα
ἐµπορικὸ κέντρο κατὰ τὸ µήνα ∆ε-
κέµβριο. Ἐλέγχθησαν 36.125 ἀλλο-
δαποί. Ἀδικήµατα περὶ ἐκδιδόµενων 
προσώπων 375 ἀλλοδαποί, 141 περὶ 
Ναρκωτικῶν, 250 γιὰ κλοπὲς καὶ δι-
αρρήξεις, 33 γιὰ ληστεῖες, 24 περὶ 
ὅπλων, 58 περὶ λαθρεµπορίου. Συ-
νελήφθησαν 980 ἄτοµα, ἀπὸ τὰ ὁ-
ποία 365 γιὰ παράβαση τοῦ Νόµου 
περὶ ἀλλοδαπῶν, 145 ἄτοµα περὶ 

ναρκωτικῶν, 130 ἄτοµα γιὰ κλοπές. 
Κατασχέθηκαν Κάνναβη, Ἡρωίνη, 
Κοκαΐνη, Ναρκωτικὰ χάπια, χρηµα-
τικὰ ποσά, κινητὰ τηλέφωνα, Τσι-
γάρα, κλεµµένα ὀχήµατα. Καὶ ὅλα 
τὰ ἀνωτέρω µόνο εἰς τὸ Ἱστορικὸ 
Κέντρο τῆς Ἀθήνας. Μένουν ἐκτὸς ἡ 
ὑπόλοιπη Ἀθήνα, οἱ Συνοικίες καὶ 
ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ντροπὴ 
σὲ ὅλους τοὺς ὑπευθύνους ποὺ ἔ-
χουν ὁδηγήσει τὴν πατρίδα µας σὲ 
αὐτὴ τὴν κατάσταση. 

 

ΤΟ  ΜΕΓΑΛΕ ΙΩ∆ΕΣ  
ΠΑΡΑ∆Ε Ι ΓΜΑ  ΕΝΟΣ  
«ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΡΟΥ  –  

ΓΕΡΟΕΛΛΗ

 τὸ παραδίδει ὁ γνωστὸς λο
νης καὶ Ἀκαδηµαϊκὸς Στρατ
ριβήλης, ὁ ὁποῖος τὸ 1960 ἐξεφ

στὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν
Πανηγυρικὸ Λόγο γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ 
1940. Τὸ «κορυφαῖο» αὐτὸ περιστα-
τικὸ τοῦ τὸ διηγήθηκε γνωστός του 
ἰατρὸς τοῦ Ε.Ε.Σ. καὶ εἶναι τὸ ἑπό-
µενο. «Εἶχε ὀργανωθεῖ κατὰ τὴν δι-
άρκεια τοῦ Ἀγώνα Ὑπηρεσία Με-
ταγγίσεως Αἵµατος ἀπ’ τὸν Ἑλληνι-
κὸ Ἐρυθρὸ Σταυρό. Ὁ κόσµος ἔκα-
νε κάθε µέρα οὐρά, γιὰ νὰ δώσει τὸ 
αἷµα του γιὰ τοὺς τραυµατίες µας. 
Ἦταν ἐκεῖ νέοι, κοπέλες, γυναῖκες, 
µαθητές, παιδιά, ποὺ περίµεναν. 
Στεκόταν καὶ ἕνα γεροντάκι. –Ἐσὺ 
παππούλη, τί θέλεις ἐδῶ; τοῦ εἶπε ἐ-
νοχληµένος ὁ γιατρὸς –Ἦρθα κι’ 
ἐγὼ γιατρέ, νὰ δώσω αἷµα. Ὁ για-
τρὸς τὸν κοίταξε µὲ ἀπορία, ἀλλὰ 
καὶ συγκίνηση. Ὁ γέρος παρεξήγησε 
τὸ δισταγµό του καὶ πρόσθεσε µὲ 
πιὸ ζωηρὴ φωνή. – Μὴ µὲ βλέπεις 
ἔτσι, γιατρέ! Εἶµαι γέρος, µὰ τὸ αἷ-
µα µου εἶναι καθαρὸ καὶ ἀκόµα πο-
τὲς δὲν ἀρρώστησα. Εἶχα τρεῖς 
γιούς. Σκοτώθηκαν καὶ οἱ τρεῖς ἐκεῖ 
ἐπάνω. Χαλάλι τῆς Πατρίδας! Ὅ-  

ὑποχρεωµένος ὁ Θεὸς νὰ µὰς βοηθᾶ; 
Τὴν ἀπάντηση ποὺ µοῦ ἔδωσε, µόνο 
ἕνας ἄνθρωπος ποὺ νιώθει πραγµα-
τικὰ σὰν παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει 
παρρησία στὸν πατέρα του, µπο-
ροῦσε νὰ τὴ δώσει. Μοῦ εἶπε. «Ὅ-
πως ἐσὺ ποὺ ἔκανες παιδιά, νιώθεις 
τώρα τὴν ὑποχρέωση νὰ τὰ βοηθή-
σης καὶ ξεκινᾶς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονί-
κη καὶ ἔρχεσαι ἐδῶ µὲ τέτοιο καιρὸ 
γιατί ἀνησυχεῖς, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς 
ποὺ µὰς ἔφτιαξε καὶ µὰς ἔχει παιδιά 
Του, ἐνδιαφέρεται καὶ Αὐτὸς γιὰ 
µὰς, καὶ νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ µᾶς 
βοηθήση. Ναί, ὑποχρεωµένος εἶναι». 
Ἡ ἀµεσότητα αὐτῆς τῆς ἀπάντησης 
ἦταν τέτοια ποὺ ξαφνικά µοῦ ἔφυγε 
κάθε βάρος καὶ ἔπαψα ἀπὸ τότε ὁ-
ριστικὰ νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὸ µέλλον. 
 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Ἡ παρακάτω εἴδηση ἀποτελεῖ σο-
βαρὸ πλῆγµα στὴν ἐπιχειρηµατολο-
γία ὅσων εἶναι ὑπέρµαχοι τῶν µετα-
µοσχεύσεων καὶ δηµιουργεῖ ἔντονο 
προβληµατισµὸ κάτω ὑπὸ ποιὲς 
προϋποθέσεις µπορεῖ κάποιος νὰ δι-
αγνωσθεῖ ὡς ἐγκεφαλικὰ νεκρός. Ὁ 
21χρονος φοιτητὴς Σὰµ Σµίντ, εἶχε 
τραυµατιστεῖ σοβαρὰ στὰ µέσα Ὀ-
κτωβρίου σὲ τροχαῖο δυστύχηµα. 
Λόγῳ τῆς κρίσιµης κατάστασής του 
µεταφέρθηκε ἐσπευσµένα στὴν νευ-
ρολογικὴ κλινικὴ Φοῖνιξ. Οἱ γιατροὶ 
ἐντόπισαν ἀνεύρισµα, τὸ ὁποῖο ἔ-
πρεπε νὰ χειρουργηθεῖ ἐπειγόντως, 
γιατί ἀπειλοῦσε ἄµεσα τὴν ἴδια του 
τὴ ζωή. Ἡ ἐγχείρηση ὅµως δὲν στέ-
φθηκε µὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ ὁ 
νεαρὸς Σὰµ διεγνώσθη ἐγκεφαλικὰ 
νεκρός, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τοὺς 
θεράποντες ἰατροὺς στὸ νὰ προτεί-
νουν στὴν οἰκογένειά του τὴν δωρε-
ὰν τῶν ὀργάνων του. Ὅµως, λίγο 
πρὶν οἱ γιατροὶ διακόψουν τὴν ἐγκε-
φαλική του λειτουργία, ὁ Σὰµ ἄρ-

χισε νὰ ἐπανακάµπτει καὶ ἡ ὑγεία 
του ἀποκαταστάθηκε πλήρως. Οἱ 
θεράποντες γιατροὶ δὲν πίστευαν 
στὰ µάτια τους, ἀπὸ τὴν ἀπροσδό-
κητη αὐτὴ ἐξέλιξη καὶ ἀπέδωσαν τὸ 
γεγονὸς τῆς ὁλικῆς ἐπαναφορᾶς του 
σὲ θαῦµα. Μάλιστα, ἕνας ἐξ’ αὐτῶν 
εἶπε χαρακτηριστικὰ «Τὰ ἔχω χάσει 
µὲ τὴν ἀπίστευτη ἀνάρρωση τοῦ νε-
αροῦ Σὰµ σὲ τόσο σύντοµο χρονικὸ 
διάστηµα, ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς 
τὴν ἔκταση τῶν θανάσιµων τραυµά-
των του». Συµπερασµατικὰ λοιπόν, 
ἡ ἐπιστήµη, ὅπως ὅλα δείχνουν µε-
χρι στιγµῆς δὲν ἔχει προχωρήσει 
στὴν εὕρεση κάποιας ἀσφαλοῦς πρό-
βλεψης, ποὺ θὰ καθιστᾶ µὲ ἀπόλυτη 
σιγουριὰ ἕνα ἀσθενῆ ὡς «ἐγκεφαλι-
κὰ νεκρό», ὥστε νὰ ἐγγυᾶται ὅτι ἡ 
κατάστασή του εἶναι µὴ ἀναστρέψι-
µη. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα σήµε-
ρα νὰ ἀµφισβητοῦνται ἔντονα πολ-
λὲς ἀποφάσεις γιατρῶν οἱ ὁποῖοι δι-
έγνωσαν «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» καὶ 
προχώρησαν στὴν πρόωρη θανάτω-
ση τοῦ ἀσθενοῦς, κατηγορώντας 
τους, σαφῶς, ὡς ὑπευθύνους γιὰ δο-
λοφονία ἐκ προµελέτης. Ἔχουν δη-
µοσιευθεῖ πολλὰ ἄρθρα καὶ ἔχουν 
καταχωρηθεῖ πολλὲς ἀπόψεις, ἀρνη-
τικὲς ἢ θετικὲς γύρω ἀπὸ τὸ θέµα 
τῶν µεταµοσχεύσεων. Ἐµεῖς θὰ κα-
ταθέσουµε τὴν ἄποψη ποὺ ἐξέφρα-
σε περὶ τῶν µεταµοσχεύσεων ὁ µα-
καριστὸς γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖ-
ος ἀνέφερε µεταξὺ ἄλλων «Ἀποτε-
λεῖ ἀνεπίτρεπτον παρέµβασιν ἀντι-
στρατευοµένην τὸ δηµιουργικὸν ἔρ-
γον τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν µία θανα-
τώνοντας τὸν δότη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλ-
λην δηµιουργώντας µας τὴν ἔπαρσιν 
γιὰ τὴν «ζωοποίησιν» τοῦ λαµβάνο-
ντος. Θὰ γίνει µάλιστα αἰτία ἐφευ-
ρέσεως τρόπων νὰ σκοτώνουν τοὺς 
ἀσθενεῖς, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄρ-
γανά τους. (Ὀρθόδ. Τύπος 6-1-2012) 

6 3



µως µοῦ εἶπαν πὼς οἱ δυὸ πῆγαν 
ἀπὸ αἱµορραγία. Λοιπόν, εἶπα στὴν 
γυναίκα µου: Θὰ εἶναι καὶ ἄλλοι 
πατεράδες, ποὺ µπορεῖ νὰ χάσουν 
τὰ παληκάρια τους, γιατί δὲν θὰ 
ἔχουν οἱ γιατροὶ αἷµα νὰ τοὺς δώ-
σουν. Νὰ πάω νὰ δώσω κι’ ἐγὼ τὸ 
δικό µου. – Ἄιντε, πήγαινε, γέρο, 
µοῦ εἶπε, κι’ ἂς εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ 
τῶν παιδιῶν µας. Κι’ ἐγὼ σηκώθηκα 
καὶ ἦρθα». Καὶ σχολιάζει ὁ Ἀκαδη-
µαϊκὸς Στρ. Μυριβήλης τὸ περιστα-
τικό. «Ἀνδρείους µπορεῖ νὰ βγάζει 
κάθε πατρίδα. Ἁγίους ὅµως µόνο ἡ 
Ἑλλάδα. Αὐτὰ δὲν εἶναι ἱστορίες. 
Εἶναι συναξάρια, δηλαδὴ Βίοι Ἁγί-
ων.» (Πανηγυρικοὶ Λόγοι Ἀκαδη-
µαϊκῶν, Ἀθήνα 1978, σέλ. 322) 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ 
ΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

 

 

ιΚοµποσχοίνι εἶνα  ἕνα µαῦρο σχοι-
νί, σὰν κοµπολόι, φτιαγµένο ἀπὸ 
συνεχεῖς κόµπους. Ὁ κάθε κόµπος 
ἀποτελεῖται ἀπὸ 9 πλεγµένους σταυ-
ρούς, ποὺ συµβολίζουν τὰ ἐννέα τά-
γµατα τῶν Ἀγγέλων. Παρότι ὁ ἀ-
ριθµὸς τῶν σταυρῶν ποὺ ἀποτελοῦν 
κάθε κόµπο παραµένει σταθερός, ὁ 
ἀριθµὸς τῶν κόµπων ποὺ ἀποτελοῦν 
τὸ κοµποσχοίνι ποικίλει. Ὑπάρχουν 
κοµποσχοίνια πολὺ µικρά, στὸ µε-
γεθος τοῦ βραχιολιοῦ, µὲ τριάντα 
τρεῖς κόµπους, ὅσα δηλαδὴ ἦταν 
καὶ τὰ χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν κοµπο-
σχοίνια µὲ 99 κόµπους, ὅσα τὰ χρό-

νια τοῦ Χριστοῦ πολλαπλασιασµέ-
νο µὲ τὸν ἀριθµὸ 3, ὅσα καὶ τὰ πρό-
σωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ ἑκατοστάρικα ὑπάρχουν κο-
µποσχοίνια µὲ τριακόσιους κόµπους 
(τριακοσάρια), πεντακόσιους (πε-
ντακοσάρια), ἀκόµα καὶ µὲ χίλιους 
κόµπους (χιλιάρια). Εἶναι πλεγµένο 
κυρίως ἀπὸ µαλλί, γιὰ νὰ θυµίζει 
στὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι 
τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ (Ἰωάν. 10,11). Θυµίζει ἀκόµη 
τὸν «Ἀµνόν τοῦ Θεοῦ, τὸν αἴροντα 
τὰς ἀµαρτίας τοῦ Κόσµου». Ἔχει 
χρῶµα µαῦρο γιὰ νὰ συµβολίζει τὸ 
πένθος  τῶν  ἁµαρτ ιῶν  καὶ  νὰ  
ὑπενθυµίζει στοὺς Χριστιανοὺς ὅτι 
πρέπει νὰ εἶναι νηφάλιοι, ἤρεµοι, 
ψύχραιµοι καὶ σοβαροὶ στὴ ζωή 
τους, γι’ αὐτὸ δίδεται στὸ µοναχὸ 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κουρᾶς του. 
Ὁ σταυρός µας θυµίζει ὅτι «Χριστὸς 
ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανε» (Ρώµ. 5,8). 
Ἐπίσης µας θυµίζει τὴ Θυσία καὶ τὴ 
νίκη τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς 
ταπεινώσεως ἐπὶ τῆς περηφάνιας. 
Συνήθως τὸ κοµποσχοίνι καταλήγει 
σὲ µιὰ φούντα γιὰ τὸ σκούπισµα 
τῶν δακρύων. Σύµφωνα µὲ τὴν πα-
ράδοση, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ πα-
ρουσιάστηκε στὸν ὕπνο τοῦ Ὁσίου 
Παχωµίου, στὸ πρῶτο µοναστήρι 
ποὺ ἵδρυσε στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύ-
πτου µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου καὶ τοῦ ἔδειξε πῶς θὰ 
φτιάξει τὸ κοµποσχοίνι ποὺ θὰ βοη-
θοῦσε στὴν αὐτοσυγκέντρωση στὴν 
προσευχή. Τὸ κοµποσχοίνι δὲν πρέ-
πει νὰ χρησιµοποιεῖται ὡς διακοσµη-
τικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ ὡς µέσο προσευ-
χῆς. Σὲ κάθε κόµπο ποὺ περνᾶ ἀνά-
µεσα στὰ δάχτυλά του ὁ πιστὸς ποὺ 
προσεύχεται λέει τὴ σύντοµη εὐχή  
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον µὲ» - 
ἢ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµὰς» 
ἢ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ 
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ἡµῶν» ἢ «Ἅγιε Ραφαὴλ πρέσβευε ὑ-
πὲρ ἡµῶν». Ὅταν τὸ χέρι συναντή-
σει τὸν Σταυρὸ τοῦ κοµποσχοινιοῦ, 
ἕνας µικρὸς κύκλος προσευχῆς ἔχει 
ὁλοκληρωθεῖ, ἕνας νέος κύκλος ἀρ-
χίζει… Σὲ ὅποια στιγµὴ τῆς ἡµέρας 
τὸ θυµηθεῖς, πάρε στὸ χέρι σου ἕνα 
µικρὸ κοµποσχοίνι. Θὰ σὲ βοηθήσει 

νὰ συγκεντρωθεῖς καὶ νὰ προσευχη-
θεῖς µερικὲς φορὲς στὴν διαρκεια 
τῆς ἡµέρας, ὅπου κι ἂν εἶσαι καὶ 
ὅ,τι κι ἂν κάνεις. Στὴν ἐργασία, στὸ 
ταξίδι, στὴν ξεκούραση. Εἶναι οἱ λί-
γοι κόκκοι ἁλάτι ποὺ θὰ νοστιµί-
σουν ὅλη τὴν πνευµατική µας ζωή. 
Ἂς τὸ δοκιµάσουµε… 

 
ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

ου κι ἂν εἶσαι καὶ 
ὅ,τι κι ἂν κάνεις. Στὴν ἐργασία, στὸ 
ταξίδι, στὴν ξεκούραση. Εἶναι οἱ λί-
γοι κόκκοι ἁλάτι ποὺ θὰ νοστιµί-
σουν ὅλη τὴν πνευµατική µας ζωή. 
Ἂς τὸ δοκιµάσουµε… 

 
ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

  

1) Ἀπὸ αρίου 
τοῦ Τελ ου µέχρι 

ὴν Κυριακὴ 

 

Τὰ Ψυχο : 

υ 

 π.µ. 

 

 π.µ. 

ν 5.00 µ.µ. 

1) Ἀπὸ αρίου 
τοῦ Τελ ου µέχρι 

ὴν Κυριακὴ 

ᾶ ἡ Νη-

 

Τὰ Ψυχο : 

υ 

 π.µ. 

 

 π.µ. 

ν 5.00 µ.µ. 

 τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρου
ώνου καὶ Φαρισαί

 τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρου
ώνου καὶ Φαρισαί

τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου τοῦ 
Ἀσώτου. Τρῶµε τὰ πάντα καὶ Τε-
τάρτη καὶ Παρασκευή. 
 

2) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρί-
ου τῆς Ἀπόκρεω µέχρι τ

τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου τοῦ 
Ἀσώτου. Τρῶµε τὰ πάντα καὶ Τε-
τάρτη καὶ Παρασκευή. 
 

2) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρί-
ου τῆς Ἀπόκρεω µέχρι τ
26 Φεβρουαρίου τῆς Τυρινῆς τρῶµε 
τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας. 
 

3) Ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρί-
ου. Καθαρὰ ∆ευτέρα ξεκιν

26 Φεβρουαρίου τῆς Τυρινῆς τρῶµε 
τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας. 
 

3) Ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρί-
ου. Καθαρὰ ∆ευτέρα ξεκινᾶ ἡ Νη-
στεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, ψάρια, τυριὰ καὶ 
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δὲν τρῶµε 
λάδι καὶ δὲν πίνουµε οἶνο. 
 
 
  

στεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, ψάρια, τυριὰ καὶ 
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δὲν τρῶµε 
λάδι καὶ δὲν πίνουµε οἶνο. 
 
 
  

  

Σάββατα εἶναι τρίαΣάββατα εἶναι τρία
  

1) Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίο
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
1) Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίο
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30
 

2) Παρασκευὴ 24 Φεβρουαρίου
 

2) Παρασκευὴ 24 Φεβρουαρίου
Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. Ἑσπερινὸς τῶν ψυχῶν 5.00 µ.µ. 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30
 

3) Παρασκευὴ 2 Μαρτίου 
 

3) Παρασκευὴ 2 Μαρτίου 
Ἀκολουθία Κολύβων 4.50 µ.µ. Ἀκολουθία Κολύβων 4.50 µ.µ. 
Ἀκολουθία τῶν ΧαιρετισµῶἈκολουθία τῶν Χαιρετισµῶ
Σάββατο 3 Μαρτίου Σάββατο 3 Μαρτίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

  

       

 (αρ. φυλλ. 34)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Ξ Ε Μ Α Σ Κ Α Ρ Ε Μ Α  
 

Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου-
µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυ-
σικὰ ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀναφέρει τὸ Εὐ-
αγγέλιο. Αὐτὸν τὸν ξέρουµε ὅλοι 
µας. Τὸν ἀκοῦµε στὶς ἐκκλησίες καὶ 
στὰ σχολεῖα ἀπὸ µικρὰ παιδιά. Σή-
µερα πρέπει νὰ γνωρίσουµε ἕναν ἄλ-
λο φαρισαῖο, αὐτὸν ποὺ κουβαλᾶµε 
ὅλοι µέσα µας µέρα καὶ νύχτα. Κι’ 
αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν ἑαυτό µας. 
Εἴµαστε  ἐµεῖς  
ποὺ θέλου ε νὰ 
παρουσια µα-
στε ἄλλοι ἀντὶ 
ἄλλων. Εἴµαστε 
ἐµεῖς ποὺ φορᾶ-
µε τὶς µάσκες τὴ 
µιὰ πάνω στὴν 
ἄλλη, ἀνάλογα 
µὲ τὸ ποιὰ ἔχει 
πέραση  στὴν  
κάθε περίσταση. 
Παριστάνουµε τὸν καλό, τὸν ἥρωα, 
τὸν φιλάνθρωπο, τὸν εὐγενῆ, τὸν ἀ-
θῶο, τὸν σπουδαῖο, ἐνῶ δὲν εἴµαστε 
παρὰ εὐτελῆ ὑποκείµενα. Ἀπὸ τὰ 
παλιὰ τὰ χρόνια ὑπῆρχε ἡ συνήθεια 
οἱ ἄνθρωποι νὰ µασκαρεύονται. Ἔ-
βαζαν µιὰ τεχνητὴ µάσκα καὶ φέρο-
νταν «καθὼς πρέπει». Πότε ἦταν ἀ-
ληθινοί; Τότε ποὺ φοροῦσαν τὴ µά-
σκα ἢ τότε ποὺ τὴν ἔβγαζαν; Μὰ ἡ 
τραγωδία εἶναι φανερή. Ὁ ἄνθρω-

πος, µόλις βάζει τὴν τεχνητὴ µάσκα, 
ἔστω καὶ γιὰ µιὰ ὥρα, ἀποκαλύπτε-
ται αὐτὸς ποὺ εἶναι. Στὴν ὑπόλοιπη 
ζωή του, ποὺ δὲν φοράει τὴν τεχνη-
τὴ µάσκα, ἀλλὰ τὴ «φυσική» φέρε-
ται µὲ σκοπιµότητα, ἀνάλογα µὲ τὰ 
συµφέροντά του καὶ τὶς περιστάσεις 
ποὺ τὸν κυκλώνουν. Ὁ ἄνθρωπος 
ζεῖ µέσα στὶς µάσκες σὲ ὅλη του τὴ 
ζωή. Ἰδιαίτερα σήµερα, ποὺ ζοῦµε 

µέσα σὲ ἕνα φα-
ρισαϊκὸ πολιτι-
σµό, ποὺ ἄλλο 
εἶναι καὶ ἄλλο 
φαίνεται. Ὁ πο-
λιτισµός µας εἶ-
ναι ὁ ἐπίσηµος 
φαρισαῖος µας. 
Αὐτὸν ἔχουµε ἀ-
γκα σει ὅλοι 
µας µέσα σ’ ἕνα 
ψεύτικο σπίτι. Ἀ-
πὸ τὴ διπλωµα-

τία καὶ τὴν ἄστοχη πολιτική, µέχρι 
τὴν συµβατικὴ ἠθική, ὅλα εἶναι ψεύ-
τικα. Παρουσιάζουµε βιτρίνα ωρὶς 
περιεχόµενο. Νόµισµα χωρὶς ἀν ίκρι-
σµα. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς πολιτι-
σµὸς ἦταν κοσµοκεντρικός. Εἶχε κέ-
ντρο τὸν κόσµο, τὴ φύση, τὸ σύµπαν. 
Ὁ Βυζαντινὸς ἦταν Θεοκεντρικός. 
Εἶχε κέντρο τὸν Θεό. Ὁ δικός µας, ὁ 
δυτικὸς πολιτισµός, εἶναι ἐγωκεντρι-
κός. Προσπαθοῦµε, κρυφὰ ἢ φανερά, 

µ
ζό

 

λιά

χ
τ

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 
 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-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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