
ὄψη τοὺς αὐτά. Σήµερα στὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ σὲ ὅλες τὶς Μη-
τροπόλεις τῆς Ἑλλάδος φιλοξενοῦνται 
καὶ περιθάλπονται χιλιάδες ἀδελφοί 
µας εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γηροκοµεῖα 
καὶ Ὀρφανοτροφεῖα , καὶ σὲ ὅλους 
τους µεγάλους Ναοὺς τῆς Ἑλλάδος λει-
τουργοῦν συσσίτια ποὺ τρέφουν χιλιά-
δες πονεµένες ψυχές. Μήπως τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ στὰ κόµµατα τῆς Ἑλληνικῆς 
Βουλῆς ποὺ εἰσπράττουν ἀρκετὰ εὐρώ, 

ἀπὸ τώρα καὶ
ονται κατὰ τὴν
Μυστηρίων εἰ
φιέστες, ἐντὸ
Ναῶν, ὡς κα
ξεως, χλιδῆς καὶ
ἄλλων, σηµειώνει
δὲν εἶναι πράξ
ἀλλὰ γεγονότα
σίας µὲ τὰ ὁπ
βάνονται στὸ

λειτουργοῦν συσσίτια; Γιατί τώρα τε-
λευταῖα ἔχουν µεγάλες εὐαισθησίες γιὰ 
πεινασµένους, γιὰ ἄνεργους, γιὰ λα-
θροµετανάστες . Ὄχι λόγια κύριοι . 
Ἔργα  κάντε .  ∆όξα  τῷ  Θεῷ ,  ἔχετε 
ἀρκετὰ γραφεῖα καὶ µεγάλα. Φιλοξε-
νεῖστε τους καὶ ταΐστε τους. ∆ὲν εἶναι 
µόνο ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι 
καὶ ὑποχρέωση δική σας , δι ’  αὐτὸ 
ὀνοµάζεστε καὶ «Ἐθνοπατέρες». Ὁ 
πατέρας ὅταν ἔχει δίνει καὶ στὸ παιδί 
του.  
 

Ν Α  Φ Υ Γ Ο Υ Ν  
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ρά-
µας, µὲ ἐγκύκλιόν του πρὸς τὸν Ἱερὸν 
Κλῆρον  καὶ  τὸν  πιστὸν  λαὸν  τῆς  
Μητροπόλεώς του γνωστοποιεῖ ὅτι 

 εἰς τὸ ἑξῆς ἀπαγορεύ-
 τέλεσιν τῶν Ἱερῶν 

ς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς οἱ 
ς καὶ ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν 
ὶ οἱ ἐκδηλώσεις ἐπιδεί-

 πλουτισµοῦ. Μεταξὺ 
 ὅτι «τὰ Μυστήρια 

εις ἰδιωτικῆς εὐσεβείας, 
 τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-

οία οἱ πιστοὶ προσλαµ-
 σῶµα τῆς Ἐκκλησίας… 

∆υστυχῶς διάφοροι λόγοι τείνουν νὰ 
καταντήσουν τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν 
Μυστηρίων κοσµικὰ γεγονότα… ∆ὲν 
ἐπιτρέπεται νὰ ἀνεχόµαστε καὶ νὰ 
ἱκανοποιοῦµε ὅλα τὰ γοῦστα, ὅλες τὶς 
ἰδιοτροπίες, ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος 
καὶ ἡ ἀπειλὴ πῶς θὰ φύγουν ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία .  Μάλιστα .  Νὰ  φύγουν .  
∆ιότι ὅποιος φεύγει, σηµαίνει ὅτι δὲν 
ἀνῆκε συνειδητὰ στὴν Ἐκκλησία…» 
Πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐπανέλθωµεν οἱ 
Ὀρθόδοξοί της Ἑλλάδος εἰς τὴν ἐκ-
κλησιαστικὴν τάξιν καὶ τὴν εὐπρέ-
πειαν ἐν τῇ λατρείᾳ τηροῦντες καὶ ἐ-
φαρµόζοντες τὸν λόγον τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου «Νὰ γίνωνται ὅλα µὲ εὐ-
πρέπειαν καὶ µὲ τάξιν» (Α΄ Κορινθί-
ους, κέφ. Ι∆΄, στ. 40).  

 

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: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 
 
 

ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.30 π.µ. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

 
 
 

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  
 

Κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τελεῖται  

Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς στὶς 6.00 µ.µ. 

 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 

Κάθε Παρασκευὴ τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τελεῖται ἡ Ἀκολουθία 
τῶν Χαιρετισµῶν στὶς 5.00 - 6.00 µ.µ. 

 
 
 

Κ Α Λ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η !
 

      
 (αρ. φυλλ. 23)  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                    Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 1 
       

« Ε Ρ Χ Ο Υ  Κ Α Ι  Ι ∆ Ε »  
 

Ὅλοι µας ψάχνουµε νὰ βροῦµε ν’ ἀκου-
µπήσουµε κάπου. ∆ιψᾶµε γιὰ συµπαρά-
σταση. Θέλουµε κάποιον παράγοντα, 
κάποιον ὁµοϊδεάτη µας, κάποιον ἰσχυ-
ρότερό µας, γιὰ νὰ στηριχτοῦµε. Κάποι-
ον ποὺ νὰ µᾶς ἀγαπάει ἀληθινά. Καὶ 
βέβαια, συναντᾶµε ἀρκετοὺς τέτοιους, 
ἄλλοτε ἀξιόλογους, ἄλλοτε ὄχι. Ἡ βοή-
θεια ὅµως, ποὺ µὰς προσφέρουν, εἶναι 
σὲ περιορισµένη κλί-
µακα. Ἔρχεται ὥρα 
ποὺ εἶναι τέτοια τὰ 
θελήµατά µας, ὥστε 
νὰ µὴν µπορεῖ νὰ µᾶς 
βοηθήσει  κανένας .  
Μόνο ὁ Χριστὸς µπο-
ρεῖ νὰ µᾶς προσφέρει 
τὸ πᾶν, γιατί εἶνα  τὸ 
πᾶν. Εἶναι παντοδύ-
ναµος. Ἂν δὲν τὸ πι-
στεύεις αὐτό, ἄνθρω-
πε, ἔλα νὰ δεῖς. «΄Ἔρ-
χου καὶ ἴδ » καὶ θὰ 
πεισθεῖς. Ὁ Χριστὸς 
καὶ ἡ ἀλήθειά Του 
δὲν ἀποδεικνύονται 
µὲ  ὀρθολογιστικὲς  
σκέψεις, µὲ θεωρίες. 
∆ὲν εἶναι ἀκαδηµαϊκὴ θεολογία. Εἶναι 
προσωπικὴ ἐπαφὴ Χριστοῦ καὶ ἀνθρώ-
που. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἀλήθειά Του εἶ-
ναι ἡ ζωή. Ἀπαιτοῦν βίωση. Γι’ αὐτὸ ὁ 
Φίλιππος δὲν κάθησε νὰ ἀραδιάσει θε-
ωρίες γιὰ τὸν Χριστό, προκειµένου νὰ 
πείσει τὸν φίλο τοῦ Ναθαναήλ. Τοῦ εἶ-
πε: «ἔρχου καὶ ἴδε». Ἔλα νὰ δεῖς µόνος 
σου τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς. «Ἔρχου 

καὶ ἴδε» Αὐτὸν ποὺ µποροῦµε νὰ στηρι-
χτοῦµε καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο µποροῦµε νὰ 
καθοδηγηθοῦµε. Ἔλα νὰ συναντηθεῖς 
πρόσωπο µὲ πρόσωπο. Ναί, ταλαιπωρη-
µένε ἄνθρωπε «ἔρχου καὶ ἴδε» τὸν Χρι-
στό, ποὺ Τὸν πολεµοῦν µικροὶ καὶ µε-
γάλοι, στρατοὶ καὶ αὐτοκράτορες, «σο-
φοί» καὶ ἄσοφοι, αἱρετικοί, ὑποκριτὲς 
καὶ διαστρεβλωτές, καὶ ὅµως ὁ Χριστὸς 

µένει ἀήττητος στὸν 
αἰώνα. «Ἔρχου καὶ ἴ-
δε» πῶς ἔφτιαξε καὶ 
µεταµόρφωσε  ὁλό-
κληρες αὐτοκρατορί-
ες .  Πῶς  ἐξηµέρωσε  
τοὺς βαρβάρους. Πῶς 
ἡµέρεψε ληστές. Πῶς 

 ἁγίους τους 
τες καὶ τοὺς ἄ-

χρηστους. Πῶς ἔριξε 
φῶς στὸ σκοτάδι κι’ 
ἔλαµψε σὲ Γῆ καὶ οὐ-
ρανό . Ἔλα νὰ δεῖς 
καὶ θὰ πειστεῖς. Ἔτσι 
µόνο θὰ ἀπαλλαγεῖς 
ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν 
ἀγωνία .  Θὰ  γίνεις  
καινούριος  ἄνθρω-

πος. Θὰ εις «Χριστοφόρος»καὶ «Θεο-
φόρος». Ὅποιος ἔρχεται στὸν Μεσσία 
Χριστὸ ξαναβρίσκει τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό 
του. Ξαναβρίσκε τὸ φῶς του. Ξαναβρί-
σκει τὸν προορισµό του. Ξαναβρίσκει 
τὸ νόηµα τῆς ζωῆς του, γιατί πράγµατι 
ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὁδὸς καὶ ἡ 
ἀλήθεια. Ἔλα νὰ δεῖς, καὶ θὰ πεισθεῖς. 
«΄Ἔρχου καὶ ἴδε!». 
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ – ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 
 

«Ὁ Γέρος τοῦ Μωριά», ὁ νικητὴς στὸ 
Βαλτέτσι καὶ στὴν Τριπολιτσά, στὴν 
Πάτρα καὶ στὰ ∆ερβενάκια εἶναι τὸ ἀ-
τρόµητο παλικάρι, ποὺ µὲ τὴν ἀπαρά-
µιλλη πίστη στὸ δίκιο τοῦ ἀγώνα, καὶ 
στὴ νικηφόρα του ἔκβαση, ὄρθωσε τὸ 
ἀνάστηµά του στὶς δύσκολες ἡµέρες τῆς 
ἐπαναστάσεως. Ὁ Κολοκοτρώνης ἤτανε 
τὸ µυαλό, ἡ καρδιὰ καὶ τὸ ὅπλο τοῦ 
ἀγώνα. Ἀνῆκε σὲ ἐκεῖνο τὸ εἶδος τῶν ἀν-
θρώπων ποὺ θέτοντας ἕνα ὑψηλὸ σκοπὸ 
στὴ ζωή τους, τὸν ὑπηρετοῦν µὲ ἀφοσίω-
ση καὶ πεῖσµα, µὴ παρεκλίνοντας οὔτε 
στὸ ἐλάχιστο. Ὅλο τὸ Κολοκοτρωνέικο 
ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς προγόνους καὶ 
φτάνοντας ὡς τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια 
τοῦ Γέρου, ὅλοι ἀπόµει-
ναν στὴν ἱστορία σὰ 
µιὰ γενιὰ δοσµένη στὸ 
καλό της πατρίδος. Ὁ 
δὲ Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης εἶχε δηλώσει 
«Ἐγώ, ἡ φαµίλια µου, τ’ 
ἅρµατά µου, ὅ,τι ἔχω εἶ-
ναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα». 
Ἔνιωθε τόσο ἰσχυρὴ 
µέσα του τὴν πατριωτι-
κὴ φλόγα ποὺ ἀπὸ δε-
καπέντε χρονῶν παλι-
καρόπουλο εἶχε πάει 
κλέφτης στὰ βουνά. Καὶ 
ἦταν µὲν ἕνα παιδὶ σχε-
δὸν ἀγράµµατο, ὡστό-
σο, ἡ εὐστροφία τοῦ µυαλοῦ του στὴν 
τέχνη τοῦ πολέµου ξεπερνοῦσε σὲ ἀξιό-
τητα τὸν πιὸ σπουδασµένο στρατιωτικό. 
Τὰ δὲ ψυχικά του χαρίσµατα ἦταν πολὺ 
σπουδαῖα. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
δὲν ἦταν µνησίκακος καὶ εὐκολότατα ἐ-
λησµονοῦσε ὅσα κακὰ τοῦ ἔκανε κάποι-
ος. Τὸ ψαλτήρι, ὁ Ὀκτόηχος, τὸ Μηναῖο 
καὶ οἱ Προφητεῖες ἤσαν τὰ βιβλία ποὺ 
ἐδιάβαζε. Ἐσυγχώρησε τοὺς φονεῖς τοῦ 
ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ πατέρα του τὸ 
1870. Σεβόταν τὰ Ἅγια Μυστήρια καὶ 
εἰδικὰ τὸ βάπτισµα. ∆υὸ φράσεις του θὰ 
µείνουν στὴν Ἱστορία: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστη τὴν Ἅγια καὶ τῆς Πατρίδος 

τὴν ἐλευθερία» καὶ «Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν 
ὑπογραφή του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς 
Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω». 

Μετὰ λοιπόν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση, ὅταν οἱ ἀδίστακτοι βαυαροί, κυ-
βερνοῦσαν τὸ φτωχὸ καὶ µικρὸ Ἑλληνι-
κὸ κρατίδιο, ἔχοντας ἐξασφαλίσει καὶ 
τὴν ὑποστήριξη ἀπάτριδων Ἑλλήνων, 
προχωροῦσαν µὲ ἔντεχνο προγραµµατι-
σµὸ στὸν παραµερισµὸ καὶ τὴν ἐξόντω-
ση τῶν ὑγιῶν στοιχείων, ποὺ τοὺς ἔµπαι-
ναν ἐµπόδιο στὰ σχέδια ἐκγερµανισµοῦ 
καὶ ὑλικῆς ἐκµετάλλευσης τῶν πατριω-
τῶν. Καὶ πρῶτα – πρῶτα ἔπρεπε νὰ φύ-
γει ἀπὸ τὴ µέση ὁ Κολοκοτρώνης. Γιὰ τὸ 
σκοπὸ αὐτὸ ἔφτιαχναν ψευδοµάρτυρες 

καὶ σκηνοθετοῦσαν δί-
κες. Τὸ 1833 ὁ Κολοκο-
τρώνης κλείνεται στὸ 
κάτεργο τοῦ Ἲτς καλέ, 
τὴν Ἀκροναυπλία καὶ 
τὸ 1834, µὲ τὴ δίκη ποὺ 
ἀκολούθησε, Κολοκο-
τρώνης καὶ Πλαπούτας 
καταδικάστηκαν εἰς θα-
νατον. Μετὰ ἀπὸ 177 
χρόνια, οἱ σηµερινοὶ ἀ-
πόγονοι τῶν ἀπάτρι-
δων καὶ προδοτῶν τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης ξαναδί-
κασαν σὲ ποινὴ θανά-
του τὸν ἥρωα τῆς ἐπα-
ναστάσεως Θεόδωρο Κο-

λοκοτρώνη. Ἡ Ἑλλάδα µας ἀπὸ ἀρχαι-
οτάτων ἐτῶν ὑπέφερε ἀπὸ τὰ µιάσµατα, 
ἀπὸ τὰ φίδια, τοὺς διαστρεβλωτὲς καὶ 
τοὺς βλασφήµους. Αὐτοὶ εἶναι καὶ σήµε-
ρα ποὺ ἀσχολοῦνται µὲ τὰ µεγάλα ἠθικὰ 
ἀναστήµατα τῶν ἡρώων γιὰ νὰ τὰ µειώ-
σουν. Στοὺς ἥρωες καὶ τοὺς µάρτυρες 
ἀξίζει σεβασµός, προσοχὴ καὶ τιµή. Ὄχι 
ἀστειότητες, εἰρωνεῖες καὶ ἐµπαιγµοί. 
Ἀλλὰ δυστυχῶς ἰσχύει ἡ παλιὰ παροιµία 
ποὺ λέει «ὅ,τι ἔχει ὁ µπακάλης πουλᾶ». 
Αὐτὸ συµβαίνει µὲ τοὺς προδότες παρα-
χαράκτες τῆς ἱστορίας. Ὅ,τι ἔχουν στὸ 
βρώµικο µυαλὸ τοὺς βγάζουν: Σιχαµάρες 
καὶ ἀηδίες. Μιάσµατα τῆς κοινωνίας. 
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Ο  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ  ΤΩΝ  
ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ  π .  ΙΩΒ  

 

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΤΕ τὸν Θεὸ ἐκεῖ ποὺ 
φθάσατε;» Τὸ ἐρώτηµα, εἰρωνικὰ πολ-
λὲς φορές, κάποτε µὲ εἰλικρίνεια καὶ 
γιὰ κάποιους βασανιστικά, τέθηκε ἐπα-
νειληµµένα σὲ µέλη διαστηµικῶν ἀπο-
στολῶν, µετὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὴ 
Γῆ. Ἀµερικανοὶ ἀστροναῦτες ἀπάντη-
σαν κάποτε, καὶ τὰ λόγια τους ἔµειναν 
στὴν ἱστορία, ὅτι … ἀντίκρυσαν τὰ ἴχνη 
Του. Οἱ σοβιετικοὶ κοσµοναῦτες ἀντί-
θετα δὲν σήκωναν οὔτε ἔκαναν ἀστεῖα 
µὲ τέτοια θέµατα. Στὴν ἄθεη Σοβιετικὴ 
Ἕνωση, ὅπου ἡ θρησκεία ἦταν «τὸ ὄ-
πιο τῶν λαῶν», Θεὸς δὲν ὑπῆρχε. Ὡς τὴ 
δεκαετία τοῦ 80. Σήµερα, στὴ Ρωσία 
τοῦ Βλαντιµὶρ Πούτιν, οἱ συνθῆκες ἔ-
χουν ἀλλάξει. Οἱ Ρῶσοι κοσµοναῦτες 
ὁµολογοῦν ὅτι ἔχουν τὸν δικό τους ἐξο-
µολόγο, µὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦν 
ἀνὰ πάσα στιγµή, ἀκόµη καὶ ἐνῶ βρί-
σκονται στὸ διάστηµα. Ὁ Ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς Fyodor Yurchikhin ποὺ ἐπέ-
στρεψε πρόσφατα ἀπὸ τὴν 6µηνη περι-
στροφή του γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, εἶχε µαζί 
του τὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 
Ὁ πατέρας Ἰὼβ λέει «Ὅλα τὰ πληρώ-
µατα διαστηµοπλοίων ἐπισκέπτονται 
τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση γιὰ νὰ προσκυνή-
σουν τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Σεργίου. 
Κατόπιν τοὺς εὐλογῶ µὲ ἁγιασµὸ καὶ 
δίνω στὸν καθένα τοὺς µικρὰ Εὐαγγέ-
λια τσέπης καὶ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Θεοτόκου ποὺ τὰ παίρνουν µαζί 
τους στὴν πτήση. Τέσσερις µέρες πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση πηγαίνω στὸ Μπαϊ-
κονοὺρ γιὰ νὰ τοὺς ἐξοµολογήσω καὶ 
νὰ τοὺς µεταλάβω. Συζητοῦµε πνευµα-
τικὰ θέµατα, διαβάζουµε µαζὶ τὸ Εὐ-
αγγέλιο καὶ µιλᾶµε γιὰ διάφορα σηµα-
ντικὰ ζητήµατα. Ὅταν οἱ ἄνδρες ἐπι-
στρέφουν στὴ Γῆ εἶµαι ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς 
ὑποδεχτῶ µὲ µιὰ εὐχαριστήρια δέηση 
στὸν Θεό». (ἐφηµερίδα «Τὸ Βῆµα», 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2
&ct=1&artId=381305&dt=30/01/2011#ix
zz1Cnmp3Pig) 

 

«ΚΕΡΑΥΝΟΙ» ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ 
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος εἰς κήρυ-
γµα τὸ ὁποῖο ἔκαµνεν ἀπὸ ἄµβωνος τὴν 
παραµονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀφοῦ 
ἐξήγησε, διατὶ ὁ συγκεκριµένος Ἅγιος 
εἶναι θησαυρὸς διὰ τὴν πίστη µας, καὶ 
ἐπεσήµανεν ὅτι αὐτὸς ὁ γλυκὺς Ἅγιος, 
ποὺ Τὸν τιµοῦµε ὡς εἰκόνα πραότητος, 
ἐχαστούκισε τὸν αἱρετικὸν Ἄρειον εἰς 
τὴν Α΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδον, κατεφέρ-
θη ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν 
νὰ µὴ ὁµιλῆ ἡ Ἐκκλησία, διότι κινδυ-
νεύουν τὰ συµφέροντα τῶν. Ὁ Σέβ. Μη-
τροπολίτης ἔθεσε πολὺ ὠµὰ τὰ ἐρωτή-
µατα: «Νὰ µιλάει ἡ δηµοσιογραφικὴ ἀ-
λητεία τῶν Ἀθηνῶν; Καὶ ὁ ἐπίσκοπος 
δὲν θὰ µιλάει; Εἶναι γελασµένοι ὅλοι 
τους .  Γιατί ;  Ἔχουµε  πρότυπο  καὶ  
παράδειγµα τοὺς Ἁγίους µας καὶ µὲ 
βάση τὸ δικό τους παράδειγµα καὶ ὄχι 
τοῦ κάθε ἐξωνηµένου δηµοσιογράφου ἢ 
ὁποιουδήποτε ἄλλου, ἀκόµη καὶ πολι-
τικῶν, θὰ ὑπηρετήσουµε τὴν Ἐκκλη-
σία… Καὶ αὐτὸ ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι. 
Ἄρχοντες καὶ Ἀρχόµενοι…» (Ὄρθ . 
Τύπος 17-12-2010, σελὶς 5) 
 

ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ; 
 

Κάποιοι ὑδροκέφαλοι ποὺ διακατέχο-
νται ἀπὸ ἄκρατη ἀθεΐα καὶ ὑλισµὸ 
ἐρωτοῦν τί προσέφερε ἡ Ἐκκλησία. Ἂς 
θυµηθοῦµε λοιπὸν τί προσέφερε ἡ Ἐκ-
κλησία. Γιὰ κτιριακὴ ὑποδοµὴ τὰ ἑξῆς: 
Τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστή-
µιο Ἀθηνῶν, τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, 
τὸ Νοσοκοµεῖο Ἀσκληπιεῖο Βούλας, τὸ 
Νοσοκοµεῖο Συγγρού, τὸ Μετσόβιο Πο-
λύτεχνεῖο, τὴν Μαράσλειο Ἀκαδηµία, 
τὴν Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, τὸ Αἰγινήτειο 
Νοσοκοµεῖο, τὸ Ἀρεταίειο Νοσοκοµεῖο, 
τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Βούλας, τὸ ΠΙΚΠΑ 
Βούλας, τὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκοµεῖο, 
τὶς Σχολὲς Ἀστυνοµίας στὴν Μεσογείων 
καὶ ἄλλα πολλά. Ὅσοι ἐµφοροῦνται 
ἀπὸ πνεῦµα καὶ σκέψεις ἀντικληρικὲς 
καὶ ἀντιεκκλησιαστικές, ἂς ἔχουν ὑπ’ 

3



 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ – ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 
 

«Ὁ Γέρος τοῦ Μωριά», ὁ νικητὴς στὸ 
Βαλτέτσι καὶ στὴν Τριπολιτσά, στὴν 
Πάτρα καὶ στὰ ∆ερβενάκια εἶναι τὸ ἀ-
τρόµητο παλικάρι, ποὺ µὲ τὴν ἀπαρά-
µιλλη πίστη στὸ δίκιο τοῦ ἀγώνα, καὶ 
στὴ νικηφόρα του ἔκβαση, ὄρθωσε τὸ 
ἀνάστηµά του στὶς δύσκολες ἡµέρες τῆς 
ἐπαναστάσεως. Ὁ Κολοκοτρώνης ἤτανε 
τὸ µυαλό, ἡ καρδιὰ καὶ τὸ ὅπλο τοῦ 
ἀγώνα. Ἀνῆκε σὲ ἐκεῖνο τὸ εἶδος τῶν ἀν-
θρώπων ποὺ θέτοντας ἕνα ὑψηλὸ σκοπὸ 
στὴ ζωή τους, τὸν ὑπηρετοῦν µὲ ἀφοσίω-
ση καὶ πεῖσµα, µὴ παρεκλίνοντας οὔτε 
στὸ ἐλάχιστο. Ὅλο τὸ Κολοκοτρωνέικο 
ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς προγόνους καὶ 
φτάνοντας ὡς τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια 
τοῦ Γέρου, ὅλοι ἀπόµει-
ναν στὴν ἱστορία σὰ 
µιὰ γενιὰ δοσµένη στὸ 
καλό της πατρίδος. Ὁ 
δὲ Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης εἶχε δηλώσει 
«Ἐγώ, ἡ φαµίλια µου, τ’ 
ἅρµατά µου, ὅ,τι ἔχω εἶ-
ναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα». 
Ἔνιωθε τόσο ἰσχυρὴ 
µέσα του τὴν πατριωτι-
κὴ φλόγα ποὺ ἀπὸ δε-
καπέντε χρονῶν παλι-
καρόπουλο εἶχε πάει 
κλέφτης στὰ βουνά. Καὶ 
ἦταν µὲν ἕνα παιδὶ σχε-
δὸν ἀγράµµατο, ὡστό-
σο, ἡ εὐστροφία τοῦ µυαλοῦ του στὴν 
τέχνη τοῦ πολέµου ξεπερνοῦσε σὲ ἀξιό-
τητα τὸν πιὸ σπουδασµένο στρατιωτικό. 
Τὰ δὲ ψυχικά του χαρίσµατα ἦταν πολὺ 
σπουδαῖα. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
δὲν ἦταν µνησίκακος καὶ εὐκολότατα ἐ-
λησµονοῦσε ὅσα κακὰ τοῦ ἔκανε κάποι-
ος. Τὸ ψαλτήρι, ὁ Ὀκτόηχος, τὸ Μηναῖο 
καὶ οἱ Προφητεῖες ἤσαν τὰ βιβλία ποὺ 
ἐδιάβαζε. Ἐσυγχώρησε τοὺς φονεῖς τοῦ 
ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ πατέρα του τὸ 
1870. Σεβόταν τὰ Ἅγια Μυστήρια καὶ 
εἰδικὰ τὸ βάπτισµα. ∆υὸ φράσεις του θὰ 
µείνουν στὴν Ἱστορία: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστη τὴν Ἅγια καὶ τῆς Πατρίδος 

τὴν ἐλευθερία» καὶ «Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν 
ὑπογραφή του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς 
Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω». 

Μετὰ λοιπόν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση, ὅταν οἱ ἀδίστακτοι βαυαροί, κυ-
βερνοῦσαν τὸ φτωχὸ καὶ µικρὸ Ἑλληνι-
κὸ κρατίδιο, ἔχοντας ἐξασφαλίσει καὶ 
τὴν ὑποστήριξη ἀπάτριδων Ἑλλήνων, 
προχωροῦσαν µὲ ἔντεχνο προγραµµατι-
σµὸ στὸν παραµερισµὸ καὶ τὴν ἐξόντω-
ση τῶν ὑγιῶν στοιχείων, ποὺ τοὺς ἔµπαι-
ναν ἐµπόδιο στὰ σχέδια ἐκγερµανισµοῦ 
καὶ ὑλικῆς ἐκµετάλλευσης τῶν πατριω-
τῶν. Καὶ πρῶτα – πρῶτα ἔπρεπε νὰ φύ-
γει ἀπὸ τὴ µέση ὁ Κολοκοτρώνης. Γιὰ τὸ 
σκοπὸ αὐτὸ ἔφτιαχναν ψευδοµάρτυρες 

καὶ σκηνοθετοῦσαν δί-
κες. Τὸ 1833 ὁ Κολοκο-
τρώνης κλείνεται στὸ 
κάτεργο τοῦ Ἲτς καλέ, 
τὴν Ἀκροναυπλία καὶ 
τὸ 1834, µὲ τὴ δίκη ποὺ 
ἀκολούθησε, Κολοκο-
τρώνης καὶ Πλαπούτας 
καταδικάστηκαν εἰς θα-
νατον. Μετὰ ἀπὸ 177 
χρόνια, οἱ σηµερινοὶ ἀ-
πόγονοι τῶν ἀπάτρι-
δων καὶ προδοτῶν τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης ξαναδί-
κασαν σὲ ποινὴ θανά-
του τὸν ἥρωα τῆς ἐπα-
ναστάσεως Θεόδωρο Κο-

λοκοτρώνη. Ἡ Ἑλλάδα µας ἀπὸ ἀρχαι-
οτάτων ἐτῶν ὑπέφερε ἀπὸ τὰ µιάσµατα, 
ἀπὸ τὰ φίδια, τοὺς διαστρεβλωτὲς καὶ 
τοὺς βλασφήµους. Αὐτοὶ εἶναι καὶ σήµε-
ρα ποὺ ἀσχολοῦνται µὲ τὰ µεγάλα ἠθικὰ 
ἀναστήµατα τῶν ἡρώων γιὰ νὰ τὰ µειώ-
σουν. Στοὺς ἥρωες καὶ τοὺς µάρτυρες 
ἀξίζει σεβασµός, προσοχὴ καὶ τιµή. Ὄχι 
ἀστειότητες, εἰρωνεῖες καὶ ἐµπαιγµοί. 
Ἀλλὰ δυστυχῶς ἰσχύει ἡ παλιὰ παροιµία 
ποὺ λέει «ὅ,τι ἔχει ὁ µπακάλης πουλᾶ». 
Αὐτὸ συµβαίνει µὲ τοὺς προδότες παρα-
χαράκτες τῆς ἱστορίας. Ὅ,τι ἔχουν στὸ 
βρώµικο µυαλὸ τοὺς βγάζουν: Σιχαµάρες 
καὶ ἀηδίες. Μιάσµατα τῆς κοινωνίας. 
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Ο  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ  ΤΩΝ  
ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ  π .  ΙΩΒ  

 

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΤΕ τὸν Θεὸ ἐκεῖ ποὺ 
φθάσατε;» Τὸ ἐρώτηµα, εἰρωνικὰ πολ-
λὲς φορές, κάποτε µὲ εἰλικρίνεια καὶ 
γιὰ κάποιους βασανιστικά, τέθηκε ἐπα-
νειληµµένα σὲ µέλη διαστηµικῶν ἀπο-
στολῶν, µετὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὴ 
Γῆ. Ἀµερικανοὶ ἀστροναῦτες ἀπάντη-
σαν κάποτε, καὶ τὰ λόγια τους ἔµειναν 
στὴν ἱστορία, ὅτι … ἀντίκρυσαν τὰ ἴχνη 
Του. Οἱ σοβιετικοὶ κοσµοναῦτες ἀντί-
θετα δὲν σήκωναν οὔτε ἔκαναν ἀστεῖα 
µὲ τέτοια θέµατα. Στὴν ἄθεη Σοβιετικὴ 
Ἕνωση, ὅπου ἡ θρησκεία ἦταν «τὸ ὄ-
πιο τῶν λαῶν», Θεὸς δὲν ὑπῆρχε. Ὡς τὴ 
δεκαετία τοῦ 80. Σήµερα, στὴ Ρωσία 
τοῦ Βλαντιµὶρ Πούτιν, οἱ συνθῆκες ἔ-
χουν ἀλλάξει. Οἱ Ρῶσοι κοσµοναῦτες 
ὁµολογοῦν ὅτι ἔχουν τὸν δικό τους ἐξο-
µολόγο, µὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦν 
ἀνὰ πάσα στιγµή, ἀκόµη καὶ ἐνῶ βρί-
σκονται στὸ διάστηµα. Ὁ Ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς Fyodor Yurchikhin ποὺ ἐπέ-
στρεψε πρόσφατα ἀπὸ τὴν 6µηνη περι-
στροφή του γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, εἶχε µαζί 
του τὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 
Ὁ πατέρας Ἰὼβ λέει «Ὅλα τὰ πληρώ-
µατα διαστηµοπλοίων ἐπισκέπτονται 
τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση γιὰ νὰ προσκυνή-
σουν τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Σεργίου. 
Κατόπιν τοὺς εὐλογῶ µὲ ἁγιασµὸ καὶ 
δίνω στὸν καθένα τοὺς µικρὰ Εὐαγγέ-
λια τσέπης καὶ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Θεοτόκου ποὺ τὰ παίρνουν µαζί 
τους στὴν πτήση. Τέσσερις µέρες πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση πηγαίνω στὸ Μπαϊ-
κονοὺρ γιὰ νὰ τοὺς ἐξοµολογήσω καὶ 
νὰ τοὺς µεταλάβω. Συζητοῦµε πνευµα-
τικὰ θέµατα, διαβάζουµε µαζὶ τὸ Εὐ-
αγγέλιο καὶ µιλᾶµε γιὰ διάφορα σηµα-
ντικὰ ζητήµατα. Ὅταν οἱ ἄνδρες ἐπι-
στρέφουν στὴ Γῆ εἶµαι ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς 
ὑποδεχτῶ µὲ µιὰ εὐχαριστήρια δέηση 
στὸν Θεό». (ἐφηµερίδα «Τὸ Βῆµα», 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2
&ct=1&artId=381305&dt=30/01/2011#ix
zz1Cnmp3Pig) 

 

«ΚΕΡΑΥΝΟΙ» ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ 
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος εἰς κήρυ-
γµα τὸ ὁποῖο ἔκαµνεν ἀπὸ ἄµβωνος τὴν 
παραµονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀφοῦ 
ἐξήγησε, διατὶ ὁ συγκεκριµένος Ἅγιος 
εἶναι θησαυρὸς διὰ τὴν πίστη µας, καὶ 
ἐπεσήµανεν ὅτι αὐτὸς ὁ γλυκὺς Ἅγιος, 
ποὺ Τὸν τιµοῦµε ὡς εἰκόνα πραότητος, 
ἐχαστούκισε τὸν αἱρετικὸν Ἄρειον εἰς 
τὴν Α΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδον, κατεφέρ-
θη ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν 
νὰ µὴ ὁµιλῆ ἡ Ἐκκλησία, διότι κινδυ-
νεύουν τὰ συµφέροντα τῶν. Ὁ Σέβ. Μη-
τροπολίτης ἔθεσε πολὺ ὠµὰ τὰ ἐρωτή-
µατα: «Νὰ µιλάει ἡ δηµοσιογραφικὴ ἀ-
λητεία τῶν Ἀθηνῶν; Καὶ ὁ ἐπίσκοπος 
δὲν θὰ µιλάει; Εἶναι γελασµένοι ὅλοι 
τους .  Γιατί ;  Ἔχουµε  πρότυπο  καὶ  
παράδειγµα τοὺς Ἁγίους µας καὶ µὲ 
βάση τὸ δικό τους παράδειγµα καὶ ὄχι 
τοῦ κάθε ἐξωνηµένου δηµοσιογράφου ἢ 
ὁποιουδήποτε ἄλλου, ἀκόµη καὶ πολι-
τικῶν, θὰ ὑπηρετήσουµε τὴν Ἐκκλη-
σία… Καὶ αὐτὸ ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι. 
Ἄρχοντες καὶ Ἀρχόµενοι…» (Ὄρθ . 
Τύπος 17-12-2010, σελὶς 5) 
 

ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ; 
 

Κάποιοι ὑδροκέφαλοι ποὺ διακατέχο-
νται ἀπὸ ἄκρατη ἀθεΐα καὶ ὑλισµὸ 
ἐρωτοῦν τί προσέφερε ἡ Ἐκκλησία. Ἂς 
θυµηθοῦµε λοιπὸν τί προσέφερε ἡ Ἐκ-
κλησία. Γιὰ κτιριακὴ ὑποδοµὴ τὰ ἑξῆς: 
Τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστή-
µιο Ἀθηνῶν, τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, 
τὸ Νοσοκοµεῖο Ἀσκληπιεῖο Βούλας, τὸ 
Νοσοκοµεῖο Συγγρού, τὸ Μετσόβιο Πο-
λύτεχνεῖο, τὴν Μαράσλειο Ἀκαδηµία, 
τὴν Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, τὸ Αἰγινήτειο 
Νοσοκοµεῖο, τὸ Ἀρεταίειο Νοσοκοµεῖο, 
τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Βούλας, τὸ ΠΙΚΠΑ 
Βούλας, τὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκοµεῖο, 
τὶς Σχολὲς Ἀστυνοµίας στὴν Μεσογείων 
καὶ ἄλλα πολλά. Ὅσοι ἐµφοροῦνται 
ἀπὸ πνεῦµα καὶ σκέψεις ἀντικληρικὲς 
καὶ ἀντιεκκλησιαστικές, ἂς ἔχουν ὑπ’ 
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ὄψη τοὺς αὐτά. Σήµερα στὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ σὲ ὅλες τὶς Μη-
τροπόλεις τῆς Ἑλλάδος φιλοξενοῦνται 
καὶ περιθάλπονται χιλιάδες ἀδελφοί 
µας εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γηροκοµεῖα 
καὶ Ὀρφανοτροφεῖα , καὶ σὲ ὅλους 
τους µεγάλους Ναοὺς τῆς Ἑλλάδος λει-
τουργοῦν συσσίτια ποὺ τρέφουν χιλιά-
δες πονεµένες ψυχές. Μήπως τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ στὰ κόµµατα τῆς Ἑλληνικῆς 
Βουλῆς ποὺ εἰσπράττουν ἀρκετὰ εὐρώ, 

ἀπὸ τώρα καὶ
ονται κατὰ τὴν
Μυστηρίων εἰ
φιέστες, ἐντὸ
Ναῶν, ὡς κα
ξεως, χλιδῆς καὶ
ἄλλων, σηµειώνει
δὲν εἶναι πράξ
ἀλλὰ γεγονότα
σίας µὲ τὰ ὁπ
βάνονται στὸ

λειτουργοῦν συσσίτια; Γιατί τώρα τε-
λευταῖα ἔχουν µεγάλες εὐαισθησίες γιὰ 
πεινασµένους, γιὰ ἄνεργους, γιὰ λα-
θροµετανάστες . Ὄχι λόγια κύριοι . 
Ἔργα  κάντε .  ∆όξα  τῷ  Θεῷ ,  ἔχετε 
ἀρκετὰ γραφεῖα καὶ µεγάλα. Φιλοξε-
νεῖστε τους καὶ ταΐστε τους. ∆ὲν εἶναι 
µόνο ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι 
καὶ ὑποχρέωση δική σας , δι ’  αὐτὸ 
ὀνοµάζεστε καὶ «Ἐθνοπατέρες». Ὁ 
πατέρας ὅταν ἔχει δίνει καὶ στὸ παιδί 
του.  
 

Ν Α  Φ Υ Γ Ο Υ Ν  
 

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ρά-
µας, µὲ ἐγκύκλιόν του πρὸς τὸν Ἱερὸν 
Κλῆρον  καὶ  τὸν  πιστὸν  λαὸν  τῆς  
Μητροπόλεώς του γνωστοποιεῖ ὅτι 

 εἰς τὸ ἑξῆς ἀπαγορεύ-
 τέλεσιν τῶν Ἱερῶν 

ς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς οἱ 
ς καὶ ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν 
ὶ οἱ ἐκδηλώσεις ἐπιδεί-

 πλουτισµοῦ. Μεταξὺ 
 ὅτι «τὰ Μυστήρια 

εις ἰδιωτικῆς εὐσεβείας, 
 τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-

οία οἱ πιστοὶ προσλαµ-
 σῶµα τῆς Ἐκκλησίας… 

∆υστυχῶς διάφοροι λόγοι τείνουν νὰ 
καταντήσουν τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν 
Μυστηρίων κοσµικὰ γεγονότα… ∆ὲν 
ἐπιτρέπεται νὰ ἀνεχόµαστε καὶ νὰ 
ἱκανοποιοῦµε ὅλα τὰ γοῦστα, ὅλες τὶς 
ἰδιοτροπίες, ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος 
καὶ ἡ ἀπειλὴ πῶς θὰ φύγουν ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία .  Μάλιστα .  Νὰ  φύγουν .  
∆ιότι ὅποιος φεύγει, σηµαίνει ὅτι δὲν 
ἀνῆκε συνειδητὰ στὴν Ἐκκλησία…» 
Πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐπανέλθωµεν οἱ 
Ὀρθόδοξοί της Ἑλλάδος εἰς τὴν ἐκ-
κλησιαστικὴν τάξιν καὶ τὴν εὐπρέ-
πειαν ἐν τῇ λατρείᾳ τηροῦντες καὶ ἐ-
φαρµόζοντες τὸν λόγον τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου «Νὰ γίνωνται ὅλα µὲ εὐ-
πρέπειαν καὶ µὲ τάξιν» (Α΄ Κορινθί-
ους, κέφ. Ι∆΄, στ. 40).  

 

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: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 
 
 

ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.30 π.µ. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

 
 
 

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  
 

Κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τελεῖται  

Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς στὶς 6.00 µ.µ. 

 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 

Κάθε Παρασκευὴ τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τελεῖται ἡ Ἀκολουθία 
τῶν Χαιρετισµῶν στὶς 5.00 - 6.00 µ.µ. 

 
 
 

Κ Α Λ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η !
 

      
 (αρ. φυλλ. 23)  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                    Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 1 
       

« Ε Ρ Χ Ο Υ  Κ Α Ι  Ι ∆ Ε »  
 

Ὅλοι µας ψάχνουµε νὰ βροῦµε ν’ ἀκου-
µπήσουµε κάπου. ∆ιψᾶµε γιὰ συµπαρά-
σταση. Θέλουµε κάποιον παράγοντα, 
κάποιον ὁµοϊδεάτη µας, κάποιον ἰσχυ-
ρότερό µας, γιὰ νὰ στηριχτοῦµε. Κάποι-
ον ποὺ νὰ µᾶς ἀγαπάει ἀληθινά. Καὶ 
βέβαια, συναντᾶµε ἀρκετοὺς τέτοιους, 
ἄλλοτε ἀξιόλογους, ἄλλοτε ὄχι. Ἡ βοή-
θεια ὅµως, ποὺ µὰς προσφέρουν, εἶναι 
σὲ περιορισµένη κλί-
µακα. Ἔρχεται ὥρα 
ποὺ εἶναι τέτοια τὰ 
θελήµατά µας, ὥστε 
νὰ µὴν µπορεῖ νὰ µᾶς 
βοηθήσει  κανένας .  
Μόνο ὁ Χριστὸς µπο-
ρεῖ νὰ µᾶς προσφέρει 
τὸ πᾶν, γιατί εἶνα  τὸ 
πᾶν. Εἶναι παντοδύ-
ναµος. Ἂν δὲν τὸ πι-
στεύεις αὐτό, ἄνθρω-
πε, ἔλα νὰ δεῖς. «΄Ἔρ-
χου καὶ ἴδ » καὶ θὰ 
πεισθεῖς. Ὁ Χριστὸς 
καὶ ἡ ἀλήθειά Του 
δὲν ἀποδεικνύονται 
µὲ  ὀρθολογιστικὲς  
σκέψεις, µὲ θεωρίες. 
∆ὲν εἶναι ἀκαδηµαϊκὴ θεολογία. Εἶναι 
προσωπικὴ ἐπαφὴ Χριστοῦ καὶ ἀνθρώ-
που. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἀλήθειά Του εἶ-
ναι ἡ ζωή. Ἀπαιτοῦν βίωση. Γι’ αὐτὸ ὁ 
Φίλιππος δὲν κάθησε νὰ ἀραδιάσει θε-
ωρίες γιὰ τὸν Χριστό, προκειµένου νὰ 
πείσει τὸν φίλο τοῦ Ναθαναήλ. Τοῦ εἶ-
πε: «ἔρχου καὶ ἴδε». Ἔλα νὰ δεῖς µόνος 
σου τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς. «Ἔρχου 

καὶ ἴδε» Αὐτὸν ποὺ µποροῦµε νὰ στηρι-
χτοῦµε καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο µποροῦµε νὰ 
καθοδηγηθοῦµε. Ἔλα νὰ συναντηθεῖς 
πρόσωπο µὲ πρόσωπο. Ναί, ταλαιπωρη-
µένε ἄνθρωπε «ἔρχου καὶ ἴδε» τὸν Χρι-
στό, ποὺ Τὸν πολεµοῦν µικροὶ καὶ µε-
γάλοι, στρατοὶ καὶ αὐτοκράτορες, «σο-
φοί» καὶ ἄσοφοι, αἱρετικοί, ὑποκριτὲς 
καὶ διαστρεβλωτές, καὶ ὅµως ὁ Χριστὸς 

µένει ἀήττητος στὸν 
αἰώνα. «Ἔρχου καὶ ἴ-
δε» πῶς ἔφτιαξε καὶ 
µεταµόρφωσε  ὁλό-
κληρες αὐτοκρατορί-
ες .  Πῶς  ἐξηµέρωσε  
τοὺς βαρβάρους. Πῶς 
ἡµέρεψε ληστές. Πῶς 

 ἁγίους τους 
τες καὶ τοὺς ἄ-

χρηστους. Πῶς ἔριξε 
φῶς στὸ σκοτάδι κι’ 
ἔλαµψε σὲ Γῆ καὶ οὐ-
ρανό . Ἔλα νὰ δεῖς 
καὶ θὰ πειστεῖς. Ἔτσι 
µόνο θὰ ἀπαλλαγεῖς 
ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν 
ἀγωνία .  Θὰ  γίνεις  
καινούριος  ἄνθρω-

πος. Θὰ εις «Χριστοφόρος»καὶ «Θεο-
φόρος». Ὅποιος ἔρχεται στὸν Μεσσία 
Χριστὸ ξαναβρίσκει τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό 
του. Ξαναβρίσκε τὸ φῶς του. Ξαναβρί-
σκει τὸν προορισµό του. Ξαναβρίσκει 
τὸ νόηµα τῆς ζωῆς του, γιατί πράγµατι 
ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὁδὸς καὶ ἡ 
ἀλήθεια. Ἔλα νὰ δεῖς, καὶ θὰ πεισθεῖς. 
«΄Ἔρχου καὶ ἴδε!». 
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