
τὴν πολυαρχία, ἐσεῖς ὄψεσθε, ἐσᾶς 
νὰ καταριώνται οἱ ἀπόγονοί μας.» 
Οἱ δυὸ αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τό-
τε τίποτε δὲν μᾶς δίδαξαν… 
 
 
 
 

 
 

 

8 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, τοσελίδα: 
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρ οδόξου 

Ἰσ
θ

www.agiosrafael.gr 
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ , τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: 

Ἀλτιπαρμάκης
p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπι ολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
στ
.Θ. 

 

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 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

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. 

 

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

 

Τ ε λ ο ύ ν τ α ι  
 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓ ΙΑΣ  ΜΑΣ  

 

Τελούνται 
 

Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  

 

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 
Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι καὶ τὴ 

Μεγάλη Τρίτη: 6.00 μ.μ. 
 

Μ. Τετάρτη:  
Ἱερόν Εὐχέλαιον καὶ Ἀκολουθία 
τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου: 5.30 μ.μ. 

 

Μ. Πέμπτη: 
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως: 6.00 μ.μ. 

 

Μ. Παρασκευή: 
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ. 

 

Μ. Σάββατο: 
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: 11.00 μ.μ. 

 

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα: 
Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ. 

 

ΠΠΑΑΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   
ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ

 

ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
  

∆ΕΥΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

     
 (αρ. φυλλ. 66)

 
1 3 - 4 - 2 0 1 5  

 

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 

καὶ Ἀρτοκλασία  
 

ΤΡ Ι ΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  
1 4 - 4 - 2 0 1 5  

 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ. 
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα 

Λειτουργία 

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                     Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 5  
  

Π Ο Υ  Ε Λ Π Ι Ζ Ε Ι Σ ;  
 

Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέ-
ψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖ-
α, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ-
περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θά-
λασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς, ἔχουν 
ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα εἶναι ἀπαραίτη-
τη. Κανένα πλοῖο δὲν ξεκινάει, ἂν 
δὲν ἔχη τὴν ἄγκυρα ἐντάξει. Γιατί ὅ-
ταν σηκωθεῖ τρικυμία καὶ τὸ πλοῖο 
κινδυνεύει νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὰ 
κύματα καὶ νὰ πέση πάνω σὲ ξέρες 
καὶ νὰ γίνη συντρίμμια, τότε ὁ πλοί-
αρχος διατάζει τοὺς ναῦτες νὰ ρί-
ξουν τὴν ἄγκυρα. 
Ἡ ζωή, ἀγαπητοί 
μου ,  ποὺ  ζοῦμε  
στὸν κόσμο αὐτὸ 
μοιάζει μὲ ἕνα τα-
ξίδι. Ἀρχὴ τοῦ τα-
ξιδιοῦ μας εἶναι ἡ 
μέρα ποὺ γεννη-
θήκαμε. Τέλος τοῦ ἐπίγειου ταξι-
διοῦ μας εἶναι ἡ μέρα ποὺ θὰ πεθά-
νουμε. Θάλασσα εἶναι ὁ κόσμος. 
Καὶ ὅπως στὴ θάλασσα δὲν εἶναι 
πάντοτε γαλήνη, ἀλλὰ ἔρχονται μέ-
ρες ποὺ ἡ θάλασσα ταράζεται ἀπὸ 
δυνατοὺς ἀνέμους καὶ σηκώνει τε-
ράστια κύματα, ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ ποὺ 
ζοῦμε στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν εἶναι 
πάντοτε γαλήνια καὶ ἥσυχη. Λίγες 
εἶναι οἱ μέρες ποὺ ἀπολαμβάνουμε 
ἡσυχία καὶ εἰρήνη. Τὸν περισσότερο 
καιρὸ τὰ κύματα δὲν μᾶς ἀφήνουν 

νὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἀναπαυθοῦ-
με. Ἄνεμος καὶ κύματα εἶναι οἱ θλί-
ψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Με-
τρᾶς τὰ κύματα; Ἄλλο τόσο μπορεῖς 
νὰ μετρήσεις καὶ τὰ βάσανα καὶ τὶς 
θλίψεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Φτώ-
χεια, ἀρρώστιες, ἀπιστίες, ἀχαριστί-
ες, διαβολὲς καὶ συκοφαντίες, ἀδικί-
ες καὶ κατατρεγμοί, πλεονεξίες καὶ 
ἁρπαγές, δικαστήρια, καὶ τόσα ἄλ-
λα κακὰ μποροῦν νὰ βροῦν τὸν ἄν-
θρωπο στὸ διάστημα τῆς ἐπίγειου 
ζωῆς του. Εἶναι τόσα τὰ βάσανα καὶ 

οἱ θλίψεις, ὥστε 
ἔρχονται στιγμὲς 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος 
χάνει τὸ άρρος 
του καὶ κλονίζε-
ται .  Χρειάζεται 
κι ’ αὐτὸς μιὰ ἄ-
γκυρα .  Αὐτ  ἡ  

ἄγκυρα εἶναι ἡ ἐλπίς. Χωρὶς ἐλπίδα 
δὲν μπορεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Ἂν 
ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν κοινωνία, 
θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στηρί-
ζουν τὴν ἐλπίδα τους σὲ διάφορα 
πρόσωπα καὶ πράγματα. Ἐλπίδα ἔ-
χουν οἱ πολλοὶ τὰ λεφτά, τὶς κατα-
θέσεις στὶς τράπεζες, τὰ διαμερίσμα-
τα, τὰ καταστήματά τους, τὰ ἐργο-
στάσιά τους, τὰ πλοῖα τους. Ἄλλοι 
στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν 
προστασία ἀνθρώπων ποὺ …  

(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)   

θ

ὴ
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 Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  
 

τὴν ἀλήθεια, αὐτὴν ποὺ βίωσα τόσο 
ἔντονα ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν 
δεύτερο γιό μου, τώρα πᾶμε τριῶν 
μηνῶν, δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Ρηνούλας 
(ἔτσι τὴν ἀποκαλῶ ἐγὼ γιατί εἶναι 
τὸ κοριτσάκι τῆς καρδιᾶς μου) καὶ 
φυσικὰ τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Τολμῶ 
νὰ ὁμολογήσω πὼς τόσα χρόνια, 
παρ’ ὅτι πιστὴ δὲν γνώριζα τοὺς 
συγκεκριμένους Ἁγίους, ἦταν τότε 
ποὺ σὲ μία κατὰ τὰ ἄλλα φυσιολο-
γικὴ ἐγκυμοσύνη ποὺ τὴν παρακο-
λουθοῦσε ὅπως καὶ στὸ 
πρῶτο παιδὶ ἕνας μαιευ-
τῆρας – ἐμβρυολόγος (εἰ-
δικότητα στὸν ὑπέρηχο 
ἐμβρύου μὲ πτυ
κορυφαίου Κύπριου
κολαΐδη στὸ Λον
λαδὴ σὰν νὰ λέμε
τρός μου εἶναι σύγχρονος
καὶ καταπληκτικὰ
δευμένος στὴν ἀνάλυση
ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβρύου
μέσῳ τοῦ ὑπερήχ
ταν λοιπὸν περίπου
5ο μῆνα ἦρθε ἡ ὥρα  Β΄ 
ἐπίπεδου (ἐξέταση ι ὁ 
γιατρὸς ἕνα – ἕνα ῦ 
ἐμβρύου ἀπὸ ἀρτηρίες κέ-
φαλο μέχρι ἄκρα νεφρὰ ἔντερα 
πρόσωπο κ.τ.λ.). Τότε λοιπὸν ἄρχι-
σαν ὅλα. Στὸν ἐγκέφαλο ὅλοι ἔχου-
με δυὸ μικρὰ μπαλονάκια μὲ ἐγκε-
φαλικὸ ὑγρό, στὸ δικό μου μωρὸ τὰ 
μπαλονάκια αὐτὰ ἦταν παραγεμι-
σμένα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πρέπει νὰ 
κάνω ἀμνιοπαρακέντηση γιατί αὐ-
τὸ καταρχᾶς σχετιζόταν μὲ τὸ σύν-
δρομο Down, λοιπόν μοῦ ἔβαλαν βε-
λόνα στὴν κοιλιά, πῆραν ὑγρὸ ἀ-

μνιακό, τὸ ἐξέτασαν καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματα ἦταν ἀρνητικά, εὐτυχῶς. 
Τώρα ἔμεινε κάτι ἐπίσης σημαντικό, 
τὰ παραγεμισμένα μπαλονάκια ἐμ-
πόδιζαν τὸν ἐγκέφαλο νὰ μεγαλώ-
σει, ἐκεῖ μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μαγνητι-
κὴ ποὺ ἔκανα τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ 
τότε λύγισα… ὅλα μαύρισαν, κλεί-
στηκα στὸ δωμάτιο καὶ ἔκλαιγα ὅλη 
μέρα, μοῦ εἶχαν κοπεῖ τὰ πόδια στὸ 
ἄκουσμα τοῦ γιατροῦ νὰ λέει «ἂς 
μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός». Ντρέπομαι νὰ 
τὸ πῶ ὅμως πρέπει νὰ φανῶ εἰλικρι-
νής… Τότε σκέφτηκα νὰ τὸ τελειώ-
σω καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν ἐδῶ, 

ἔψαχνα διαβατήριο γιὰ 
Λονδίνο, ἔβλεπα ἐφιάλτες 
ὅτι μοῦ ἀνοίγουν τὴν κοι-
λιὰ καὶ μοῦ τὸ παίρνουν, 
ἕνα δρᾶμα σκέτο, ἄλλες 
φορὲς οὔρλιαζα, ἄλλες σι-
ωπὴ καὶ σκοτάδι, τύψεις 
γιὰ τὶς σκέψεις μου, τί μά-
να ἤμουν Θεέ μου. Ὁ Θε-
ὸς ἤξερε, μαζὶ καὶ ὁ Ἅ-
γιος… (ἐξομολογήθηκα 
ἀργότερα στὸν ἀγαπημέ-
νο μου πάτερ Θεμιστοκλῆ 
στὴν ἐνορία μας στὸν Ἅ-

γιο Ἐλευθέριο Ἀχαρνῶν) μετάνιω-
σα ποὺ φάνηκα ἄπιστη καὶ ἀδύνα-
μη, ἔστω καὶ γιὰ τόσο λίγο 2 ἡμέρες 
μετὰ τὴν μαγνητική. Μία ἡμέρα ψά-
χνοντας νὰ βρῶ κάτι μετρητὲς γιὰ 
τὸ ζάχαρό μου, ἐπειδὴ εἴχαμε μετα-
κομίσει πρόσφατα δὲν εἶχα ἰδέα 
ποῦ μπορεῖ νὰ ἦταν. Βρῆκα μία μι-
κρὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ μὲ 
τὴν Ἅγια Ρηνούλα καὶ τὸν Ἅγιο Νι-
κόλαο, ἔμεινα νὰ κοιτάζω, προσπα-
θῶντας νὰ θυμηθῶ, ποιοὶ εἶναι αὐ-
τοὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ποῦ βρῆκα τὴν εἰ-
κόνα. Τὴν ἑπόμενη μέρα στὴν δου-
λειὰ (βοηθάω τὸν ἄνδρα μου ποὺ εἶ- 

καὶ κοπίασαν πολὺ γιὰ νὰ τὰ μεγα-
λώσουν

 
ὴ γῆ. Βρί-
ποιος πι-
ν ἐλπίδα 
ι ριγμένη 
λὺ ψηλά, 
ποὺ εἶναι 
 ὁ πιστὸς 
αι μήπως 
ισίας. Αἰ-
ιά του τὸ 
νὰ τὸν ἐ-
ιγμὲς τῆς 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α
, ὅταν γέρασαν εἴδαμε νὰ 

Πάει καιρὸς ἀρκετὸς ποὺ θέλω νὰ 
γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα… γιὰ νὰ πῶ 

χίο τοῦ 
 Νι-

δίνο, δη-
 ὁ για-

 
 ἐκπαι-

 
 

ου). Ὅ-
 στὸν 
 τῆς ἐξέτασης
 ποὺ μετράε

 τὰ ὄργανα το
 καρδιὰ ἐγ

2 

τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ ἀχάριστα 
παιδιὰ καὶ οἱ δυστυχισμένοι γονεῖς 
νὰ βρίσκουν ἄσυλο σὲ κάποιο γηρο-
κομεῖο. Εἴδαμε κόμματα νὰ διαλύ-
ωνται καὶ ἄλλα νέα νὰ ἐμφανίζων-
ται .  Τί δείχνουν ὅλα αὐτά ; ∆εί-
χνουν, ὅτι οἱ ἐλπίδες ποὺ στηρίζουν 
οἱ ἄνθρωποι στὰ διάφορα πρόσωπα 
ἢ πράγματα, δὲν εἶχαν βάσεις στερε-
ές. Οἱ ἐλπίδες τους μοιάζουν μὲ ἄγ-
κυρα, ποὺ ἡ ἁλυσίδα της δὲν ἄντεξε 
στὰ ἄγρια κύματα, ἔσπασε καὶ ἄφη-
σε τὸ πλοῖο ἀπροστάτευτο. Ἐλπίδα 
σταθερή, ἀληθινή, φωνάζει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος εἶναι μία. Εἶναι ὁ 
Χριστὸς (Ἑβρ. 6,19). Ὁ Χριστὸς δὲν
βρίσκεται σωματικῶς στ
σκεται στοὺς οὐρανούς. Ὅ
στεύει στὸ Χριστὸ ἔχει τὴ
του σὰν ἄγκυρα ποὺ εἶνα
στερεὰ καὶ ἀκλόνητη πο
πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, ἐκεῖ 
ὁ Χριστὸς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ
κρατιέται καὶ δὲν φοβᾶτ
πέση στὸ χάος τῆς ἀπελπ
σθάνεται, μέσα στὴν καρδ
Χριστὸ νὰ τὸν παρηγορή, 
νισχύη στὶς δύσκολες στ
ζωῆς του. 
 

«ΕΣΕ ΙΣ  ΟΨΕΣΘΕ »  
 

 
 

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1823 εἶχε συνέλθει 
στὸ Ἄστρος Κυνουρίας ἡ Ἐθνοσυ-
νέλευση τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη. Μεταξὺ 
τῶν θεμάτων ποὺ ἤσαν ὑπὸ συζήτη-

συγκρότηση τοῦ Ἑλληνι-
ους, ὕπηρχε καὶ ἄρθρο ποὺ 
 τὸν ἀριθμὸ τῶν τρατη-
νήντα (50) καὶ τὸν ἀριθμὸ 
ευτῶν σὲ ἑκατὸν πενήντα 
Κολοκοτρώνης ὅμως ἦταν 
. Ὁπότε ὁ Ζαΐμης τοῦ εἶπε: 
ρώνη, μὴν κάνεις ἔτσι καὶ 
τὰ χέρια σου εἶναι νὰ λευ-
τὴν πατρίδα καὶ μαζὶ μ’ 
ἐμᾶς. –Σεβαστή συνέλευση, 
 ὁ Κολοκοτρώνης, δὲν εἶ-

ναι καλὰ πράγματα αὐτὰ ποὺ θέλε-
τε νὰ ψηφίσετε. Κάνατε νὰ εἶναι τό-
σοι βουλευτὲς καὶ στρατηγοί. Γιατί; 
Θὰ μᾶς φέρουν τόσα ἔξοδα, καὶ τό-
σες ζημίες ποὺ δὲν μπορῶ νὰ προ-
φητέψω. Πολλοὶ καπεταναίοι, μὲ 
πολλὲς γνῶμες τὸ βουλιάζουν τὸ κα-
ράβι. Τὸ Ἔθνος μας εἶναι νέο καὶ 
φτωχικὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώ-
σει τόσους «ἄκαπνους» στρατηγοὺς 
καὶ τόσους «ἄχρηστους» βουλευτές. 
«∆ὲν εἶναι ἔτσι Γέρο», τοῦ ἀντέλεξε 
ὁ Ζαΐμης, «μὴν γίνεσαι ἐμπόδιο γιὰ 
τὴν πατρίδα». «Ἐγὼ θὰ ψηφίσω, μὰ 
ὅσα κακὰ βροῦν τὸν τόπο μας ἀπὸ 

ση γιὰ τὴ 
κοῦ κράτ
καθόριζε σ
γῶν σὲ πε
τῶν βουλ
(150). Ὁ 
ἀντίθετος
-Κολοκοτ
ψήφισε. Σ
τερώσεις 
αὐτὴ καὶ 
ἀπάντησε
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τὰ γεράματα τοῦ ἰδίου καὶ τῆς συ-
ζύγου του. – Ἅμα ἀρρωστήσει ἡ γυ-
ναῖκα μου πάτερ, τοῦ ἔλεγε, τί θὰ 
γίνει; - Ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ἀγαπώσα 
καρδία σου καὶ δὲν θὰ δώσει ἀσθέ-
νεια, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Αὐτὸς 
παρὰ ταῦτα δὲν ὑπάκουσε. Μετὰ τὸ 
θάνατο τῆς συζύγου του ὁ Γέροντας 
τὸν προέτρεπε ἐκ νέου νὰ δώση ἐλε-
ημοσύνη. Πάτερ, ἔλεγε ἐκεῖνος. Θὰ 
τὰ ἀφήσω μὲ διαθήκη σὲ φιλανθρω-
πικὰ ἱδρύματα. – Τότε, δὲν «θὰ τὰ 
ἀφήσεις». Θὰ σὲ ἀφήσουν ἐκεῖνα! 
τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας χαριτολογών-
τας. – Ὄχι, ἀγαπητέ μου. Ἂν τὰ δώ-
σεις τώρα, τότε πράγματι τὰ ἀφή-
νεις. Ἂν ὅμως τὰ διαθέσεις μετὰ θά-
νατον, τότε σὲ ἀφήνουν. Καὶ γιὰ νὰ 
καταλάβης τί ἐννοῶ, σοῦ λέω τὸ ἑ-
ξῆς· Σοῦ ἐπιτρέπω νὰ τὰ πάρεις μαζί 
σου. Μπορεῖς; Βεβαίως ὄχι! – Βλέ-
πεις λοιπόν; Ἄρα αὐτὰ σὲ ἀφήνουν! 
∆ὲν τὰ ἀφήνεις ἐσύ! Καὶ ὁ συνομι-
λητής του πείσθηκε… (Ὑποθῆκες ζω-
ῆς. Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία 
τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωρό-
πουλου, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Κε-
χαριτωμένης Θεοτόκου) 
 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  
 

Τέλος  -
βρη

Νοέμ
 θὰ ἤτανε… 
η τὴ χρο-

του σὲ μιὰ βιτρίνα. 
λων τῶν εἰδῶν. Ὅπω
νω τους τὰ χρωματισ

ἐλπίδε νῆτες 
πο έ-

Ἐκείν
νιὰ τὰ κρύα εἶ-
χαν ἀρχίσει ἀ-
πὸ νωρίς .  Οἱ 
βιτρίνες ἀπὸ 
καιρὸ στὸν δι-
κό τους κόσμο. 
Ὁ μικρὸς δια-
βάτης εἶχε κολ-
λήσει τὴ μύτη 
Παπούτσια ὅ-
ς ἔπεφταν ἐπά-
τὰ φῶτα ἔφτα-

νε νὰ ἁπλώσεις τὰ χέρια σου καὶ νὰ 

τὰ πάρεις. Ὁ μικρός μας οὔτε καν 
ποὺ τὸ σκεφτόταν. Τὰ χέρια του ἦ-
ταν κοκκαλωμένα ἀπὸ τὸ κρύο καὶ 
δὲν ἔβγαιναν εὔκολα ἀπὸ τὶς τσέπες. 
«Τί κάνεις ἐδῶ;» τὸν ρώτησε μία κα-
λοβαλμένη ψηλὴ γυναῖκα. Σήκωσε 
τὰ μάτια του καὶ ἔκανε κάμποση ὥ-
ρα μέχρι νὰ φτάσει τὰ μάτια της. 
Πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὰ ἀκριβά της 
ροῦχα, τὴν τσάντα, τὰ βραχιόλια, 
τὰ κολλιὲ καὶ κατέληξε στὰ μεγάλα 
της μάτια ποὺ τὸν κοιτοῦσαν ἴσαμε 
τὴν ψυχή του. Ξανακολλᾶ τὸ πρό-
σωπό του στὴ βιτρίνα καὶ λέει «Πε-
ριμένω νὰ μοῦ χαρίσει ὁ Θεὸς ἕνα 
ζευγάρι παπούτσια…» ∆ίχως δεύτε-
ρη σκέψη ἡ γυναῖκα παίρνει τὸν μι-
κρὸ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μπαίνουν στὸ 
κατάστημα. Κάθεται ἐκεῖνος στὸν 
μικρὸ καναπὲ καὶ κάποια πωλήτρια 
πλησιάζει καὶ τοῦ καθαρίζει τὰ πό-
δια. Ὕστερα τοῦ φοράει ἕνα ζευγά-
ρι καινούριες κάλτσες καὶ πάνω ἀ-
πὸ αὐτὲς ἐκεῖνο τὸ ζευγάρι παπού-
τσια ποὺ ζήλευε τόσην ὥρα. Βγῆκαν 
ἀπὸ τὸ κατάστημα. Ἡ γυναῖκα ἔ-
σκυψε καὶ φίλησε τὸν μικρὸ τρυφε-
ρὰ στὸ μέτωπο. «Νὰ προσέχεις» τοῦ 
εἶπε καὶ ἔκανε νὰ φύγει. «Συγνώμη…» 
εἶπε ὁ μικρὸς ποὺ δὲν εἶχε συνέλθει 
ἀπὸ τὴν ἔκπληξη. «Ναί;» κοντοστά-
θηκε ἡ γυναῖκα. «Μήπως εἶστε ἡ σύ-
ζυγος τοῦ Θεοῦ;» ρώτησε ἐκεῖνος καὶ 
ἔμεινε ἀρκετὴ ὥρα μὲ τὴ χαρὰ μπερ-
δεμένη μὲ ἀπορία καὶ εὐγνωμοσύνη. 
 

ΠΟΥ  ΕΛΠ ΙΖΕ Ι Σ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε πό-
σο ἀπατηλές, πόσο ψεύτικες εἶναι οἱ 

ς αὐτές. Εἴδαμε κυβερ
ὺ τοὺς ἔτρεμε ὁ κόσμος, νὰ π

φτουν, νὰ γίνονται οἱ πιὸ ἀδύναμοι. 
Εἴδαμε ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν ὑγεία 
ἀτσάλινη ξαφνικὰ νὰ πέφτουν στὸ 
κρεβάτι. Ἄλλους, ποὺ εἶχαν παιδιὰ 

6 

ναι ὀδοντίατρος) χτυπάει τὸ κου-
δοῦνι καὶ ἔρχεται μιὰ κυρία παλιὰ 
ἀσθενὴς καὶ μοῦ λέει… ἔμαθα πὼς 
εἶσαι ἔγκυος καὶ θέλησα νὰ σοῦ δώ-
σω αὐτὸ «εἶναι ἕνα βαμβάκι μὲ λάδι 
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ Μυτιλήνης» 
μοῦ λέει. Τὰ ἔχασα, δυὸ φορὲς ἀπα-
νωτὰ ὁ ἴδιος Ἅγιος. Τὴν ἴδια ἡμέρα 
ἔψαχνα στὸ ἴντερνετ γιὰ τὰ προβλή-
ματα τοῦ ἐμβρύου καὶ ἔβλεπα παν-
τοῦ «θαῦμα ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα… στὸ ἄλλο 
πρόβλημα κ.τ.λ.». Ὅλα σχετίζονταν 
μὲ ἔμβρυα, τότε ἦταν ποὺ μοῦ χτύ-
πησε καμπανάκι. Θέλω νὰ τὸν γνω-
ρίσω εἶπα καὶ ἔτρεξα νὰ μάθω πλη-
ροφορίες στὸ ἴντερνετ. Ὅση ὥρα ἔ-
ψαχνα μύριζα μύρο, τὰ ἔμαθα ὅλα 
καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς τί πέρασαν ἀπὸ 
τοὺς Τουρκαλαράδες, μακελειό, ἔ-
κλαψα λὲς καὶ ἤμουν μπροστά. Τότε 
ἦταν ποὺ ἔψαξα νὰ βρῶ Ἅγιο Ρα-
φαὴλ  στὴν  Ἀθῆνα .  Βρῆκα  Ἄνω  
Σούλι Μαραθῶνα. Θεολόγε, λέω 
στὸν ἄνδρα μου, θέλω νὰ μὲ πᾶς. Ἦ-
ταν Πέμπτη 12/6/2014 ὅταν ἄγγιξα 
τὸν Βράχο, ὅταν τὸν πρωτοεῖδα ἦ-
ταν σὰν νὰ μὲ γέννησε ξανά. Μύρι-
ζα μύρο συνέχεια, ἔπινα κάθε πρωὶ 
Ἁγιασμὸ τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ Μαρα-
θῶνα καὶ ἔβαζα 3 μὲ 4 φορὲς τὴν ἡ-
μέρα λαδάκι στὴν κοιλιὰ ἀπὸ τὸ ἀ-
κοίμητο καντίλι τοῦ Ἁγίου, προσευ-
χὴ καθημερινή, τοῦ μιλοῦσα συνέ-
χεια. Πέρασαν οἱ μῆνες καὶ λίγο 
πρὶν γεννήσω τὸν Ἰωάννη μου, οἱ 
μετρήσεις εἶχαν πέσει, τὰ μπαλονά-
κια μίκρυναν, ὁ ἐγκέφαλος μεγάλω-
σε κανονικά, ἐπιστημονικὸς ὅρος 
δὲν ὑπάρχει «διάταση κοιλιῶν ἐγκέ-
φαλου» πιά, μοῦ εἶπε ὁ γιατρός μου! 
Ἔκλαψα ἀπὸ εὐτυχία πιά, ὅλα ἦ-
ταν τέλεια, ἦταν θαῦμα. Ὅλα πῆ-
γαν καλά, γέννησα μὲ καισαρικὴ ἕ-
να ὑγιέστατο ἀγοράκι 3,800 κιλὰ 
πολὺ ὄμορφο μὲ ἕνα σημάδι στὸ μέ-

τωπο  ποὺ  θύμιζε  ἀνεπαίσθητα  
σταυρό!!! ∆ὲν τὸ πίστευα. Τὸ λαδάκι 
τοῦ Ἁγίου ποὺ σταύρωνα τὴν κοι-
λιὰ τὸ ἔβαζα πάντα ἐκεῖ ποὺ ἦταν 
τὸ κεφάλι τοῦ μωροῦ (τὸ ἤξερα λό-
γω τῶν συχνῶν ὑπερήχων). Αἱμαγ-
γίωμα τὸ ὀνόμασαν οἱ γιατροί, ἐγὼ 
ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Ἅγιος θέλη-
σε νὰ μοῦ δείξει πὼς ἦταν ἐκεῖ. Νὰ 
σημειώσω πὼς 5 ἡμερῶν τὸ μωρὸ ἔ-
παθε πνιγμὸ ἐπειδὴ τοῦ ἀνέβηκε τὸ 
γάλα στὸν ὕπνο του, εἶχε μαυρίσει, 
τὸ πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο καὶ πα-
ρακαλοῦσα «Ἅγιέ μου, μὴ μοῦ τὸ 
πάρεις. Σῶσε το.» Ὅταν βγῆκε ὁ ἄν-
δρας μου καὶ μοῦ εἶπε πὼς τοῦ ρού-
φηξαν μὲ ἀναρρόφηση τὰ ὑγρὰ καὶ 
τὸ ἔσωσαν. Σχεδὸν ἀπὸ τὸ στρὲς ἔ-
πεσα κάτω, καὶ τότε ἔνιωσα τὸν Ἅ-
γιο νὰ μοῦ λέει, σήκω ὄρθια. Ἅγιε 
Ραφαήλ μου, Ἅγια Ρηνούλα, Ἅγιε 
Νικόλα. Μεγάλη ἡ μεσιτεία σας 
πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν οἰκογένειά 
μου!! Σᾶς ἀγαπῶ βαθειά, σᾶς σκέ-
φτομαι συνέχεια. 
 

Μαρία Κ., Ἅγ. Ἐλευθέριος, Ἀθῆνα. 
 

(Θὰ ἤθελα νὰ δημοσιεύσετε  
ὅ,τι μπορεῖτε ἀπὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ 
δώσουμε κουράγιο σὲ ἀνθρώπους 

ποὺ τὸ ἔχουν ἀνάγκη) 
 

ΤΟ  ΠΙΣΤΟ  ΕΛΑΦΙ  
 

 
 

Ἡ Ἅγια Μαῦρα ἔζησε τὸν 17ο – 18ο 
αἰῶνα. Καταγόταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ 
τῆς κοιλάδας Μπιστρίτα καὶ στὰ εἴ-
κοσί της χρόνια ἐγκατέλειψε τὰ ἐγ-
κόσμια καὶ πῆγε στὴ Σκήτη Σιλβέ-
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στρου. Ἡ ζωή της ἦταν ἀσκητική, 
λίγες ὧρες ὕπνου σὲ μία καρέκλα, ἐ-
λάχιστο φαγητὸ μία φορὰ τὴν ἡμέ-
ρα, μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, ἑκα-
τοντάδες μετάνοιες, σιωπή, προσευ-
χή, δάκρυα. Μόνο μιὰ συντροφιὰ 
εἶχε, τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους, ποὺ τὴν 
ἀγαποῦσαν καὶ τὴν ἐπισκέπτονταν 
συχνά. Ὕπηρχε ὅμως καὶ ἕνα ἐλάφι, 
ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε παντοῦ, ὅπου 
κι’ ἂν πήγαινε. Ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο 
καιρό, ἡ Ἅγια Μαῦρα ἀναζήτησε 
τὴν τέλεια ἀπομόνωση καὶ ἀποτρα-
βήχτηκε σ’ ἕνα ξέφωτο, κάτω ἀπὸ 
τὴν κορυφὴ ἑνὸς ὄρους, ὅπου ἔφτια-
ξε ἕνα στοιχειῶδες κατάλυμα γιὰ νὰ 
προφυλάσσεται ἀπὸ τὰ χιόνια καὶ 
τὶς βροχές, τὸ ἐλάφι τὴν ἀκολούθη-
σε κι’ ἐκεῖ καὶ ἦταν ἡ μόνη της συν-
τροφιά, μέχρι τὸ θάνατό της. (Ἀπὸ 
τὸ βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ, Ζῷα 
καὶ Ἄνθρωποι, ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος 
Στέφανος», Ἀθῆνα 2007. 
 

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Τὸ υστήριο 
τῆς Ἐξομολο-
γήσεως εἶναι ὁ 
ΜΟΝΟΣ τρό-
πος μὲ τὸν ὁ-
ποῖο καθαρί-
ζουν οἱ ἁμαρ-
τίες μας. Οὔτε 
ἐὰν σταθοῦμε 
μπροστὰ  σὲ  
μιὰ εἰκόνα καὶ 

αριθμήσου-
με τὶς ἁμαρτίες μας ἐξαλείφονται, 
οὔτε ἐὰν πᾶμε σὲ ἕ α ἐρημικὸ ξω-
κλῆσι καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ 
νὰ μᾶς τὶς ἀφαιρέσει θὰ καταφέ-
ρουμε κάτι. Ἡ ψυχὴ καθαρίζει μόνο 
ὅταν ἀναφέρουμε τὶς ἁμαρτίες μας 
στὸν Πνευματικὸ καὶ λάβουμε τὴν 
συγχωρητικὴ εὐχὴ κάτω ἀπὸ τὸ πε-
τραχῆλι του. Αὐτὴ τὴν ἐντολή, ἄλ-

λωστε, μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος, δίνον-
τας τὴν ἐξουσία στοὺς Ἀποστόλους 
Του, καὶ κατ’ ἐπέκταση στοὺς ἱερω-
μένους, λέγοντάς τους: «ἂν τινῶν ἀ-
φῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, 
ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰ-
ωάν. 20,23). ∆ηλαδὴ σὲ ὅποιους θὰ 
συγχωρήσετε τὶς ἁμαρτίες, θὰ τοὺς 
συγχωρεθοῦν· καὶ σ’ ὅποιον θὰ τὶς 
κρατήσετε, θὰ μείνουν κρατημένες 
καὶ ἀσυγχώρητες. Τὸ ἔλεος τοῦ Θε-
οῦ καὶ ἡ μεγάλη εὐσπλαχνία Του 
μᾶς δίνουν τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπί-
δα νὰ προσερχόμαστε στὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἔ-
τσι λαμβάνουμε τὴν συγχώρεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας, διότι δὲν ὑπάρχει ἁ-
μαρτία, ποὺ δὲν τὴν συγχωρεῖ ὁ Θε-
ός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἂν ἐμεῖς δὲν μετα-
νοοῦμε καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ κα-
θαρίζουμε τὴν ψυχή μας ἀπὸ κάθε 
ἀκαθαρσία. Ἂς μὴν ἀφήσουμε, λοι-
πόν, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία καὶ φέτος. 
Ἂς τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε γιὰ τὸ ὄ-
φελος τῆς αἰώνιας ψυχῆς μας. Μὴ 
μείνουμε, καὶ πάλι, μόνο στὰ αὐγά, 
στὰ κουλούρια καὶ στὰ ἀρνιά. Αὐ-
τὰ μᾶς δίνουν, ἴσως μόνο μία πρό-
σκαιρη χαρά. Τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ, θὰ τὰ νιώσουμε 
καὶ θὰ τὰ βιώσουμε ἀληθινά, μόνο 
ἐὰν ἔχουμε προετοιμαστεῖ κατάλλη-
λα μὲ τὴν νηστεία, τὴν μετάνοια καὶ 
τὴν ἐξομολόγηση καὶ ἔτσι, προσέλ-
θουμε καθαροὶ νὰ μεταλάβουμε τὰ 
Ἄχραντα Μυστήρια, τὴν ἡμέρα ἐ-
κείνη, κάνοντας τὸν ἑαυτὸ μας κοι-
νωνὸ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα μας. 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝ

Μ

ἀπ

ν
Η 

 

Πολλοί, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση 
ποὺ βιώνουμε στεναχωριοῦνται ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν οἰκονο-
μικᾶ τοὺς συνανθρώπους τους. Ὅ-
μως, ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο νὰ 
δώσουμε χρήματα. Πάνω ἀπὸ τὴν ὑ-

λικὴ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πνευματικὴ 
ἐλεημοσύνη. Νὰ παρηγορήσουμε ἕ-
να πενθοῦντα. Νὰ ἐνισχύσουμε ἕναν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει ταλαιπωρη-
θεῖ στὴ ζωή του. Αὐτὰ εἶναι πνευμα-
τικὴ ἐλεημοσύνη. Νὰ συμπαραστα-
θοῦμε σὲ κάποιον ὅταν ἀδικῆται, 
προτάσσοντας τὸ στῆθος μας γιὰ νὰ 
τὸν ὑπερασπίσουμε, ἐνδεχομένως, ἔ-
χοντας κι’ ἐμεῖς συνέπειες. Αὐτὸ εἶ-
ναι μεγάλη, ὕψιστη ἐλεημοσύνη. Εἶ-
ναι θυσία. Ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὑλική. 
Μποροῦμε νὰ ψωνίσουμε γιὰ ἕναν 
κατάκοιτο, νὰ τοῦ κάνουμε συντρο-
φιά, νὰ τὸν ταΐσουμε ἐνδεχομένως ἢ 
νὰ τοῦ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Σὲ 
μιὰ τέτοια περίπτωση μπορεῖ νὰ εἶ-
ναι ἄρρωστος ἕνας πλούσιος καὶ νὰ 
εἶναι ἕνας φτωχὸς ἐκεῖνος ποὺ τὸν 
βοηθᾶ καὶ προσφέρει τὴν ἐλεημοσύ-
νη. Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ μὲ τὰ ὁ-
ποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ δείξει ἔμπρα-
κτα τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλανθρωπία 
του, ὅταν ἀντιληφθεῖ πὼς σὲ κάτι 
μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμος γιὰ νὰ θε-
ραπεύσει μιὰ ἀνάγκη ἢ μιὰ δύσκολη 
κατάσταση ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ συ-
νάνθρωπός του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ 
πνευματικὴ ἐλεημοσύνη. 
 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ. 

 

ΑΛΛΑ!!! 

υὸ 

μποροῦσαν νὰ τὸ κατ

ΣΕ  ΑΦΗΝΟΥΝ !  

γε  
νὰ συμ ευθῆ 

πιφάνι

σία του, συντάσσο

 

Κάποτε δ
καλόγηροι, 
λέγει τὸ Γε-
ροντικό, ἀ-
ποροῦσαν  
πῶς  μαλώ -
νουν οἱ ἄν-
θρωποι. ∆ὲν 
αλάβουν. Λέ-

γει, λοιπόν, ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: Ἄ-
κουσε. Θὰ κάνουμε κι’ ἐμεῖς μία δο-
κιμή, μία «πρόβα» γιὰ νὰ καταλά-
βουμε πῶς μαλώνουν. Αὐτὸ τὸ σκα-
μνί, θὰ λέγω ὅτι εἶναι δικό μου. Ἐ-
σὺ θὰ λέγης ὅτι εἶναι δικό σου. Ἐγὼ 

δικό μου, ἐσὺ δικό σου καὶ θὰ μα-
λώσουμε καὶ θὰ πάρουμε μία ἰδέα 
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐντά-
ξει, λέγει, ἄντε, κᾶνε τὴν ἀρχή. Λέ-
γει, λοιπόν, ὁ πρῶτος : «Αὐτὸ τὸ 
σκαμνὶ εἶναι δικό μου!». «Πάρτο!» 
τοῦ λέγει ὁ ἄλλος. «Μὰ δὲν εἴπαμε 
ὅτι θὰ μαλώσουμε;». «Ἄντε, καημέ-
νε», λέγει, «ποὺ θὰ μαλώσω γιὰ ἕνα 
σκαμνί». Οὔτε γιὰ ἀστεῖο δὲν μπό-
ρεσε νὰ τὸν κάνη νὰ θυμώση! Οὔτε 
γιὰ ἀστεῖο δὲν μποροῦσε νὰ μαλώ-
ση ὁ εὐλογημένος, ἀφοῦ εἶχε τὴν ἐ-
σωτερικὴ εἰρήνη! Ἐμεῖς σήμερα, κι’ 
ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶναι δικό μας, θέ-
λουμε νὰ τὸ πάρουμε! Ὅταν ὁ ἄν-
θρωπος εἰρηνεύση ἐσωτερικῶς, θὰ 
εἰρηνεύση καὶ ἐξωτερικῶς. Ὅταν ἔ-
χω εἰρήνη ἐγὼ μὲ τὸν ἑαυτό μου, 
γιατί νὰ τσακωθῶ μὲ τὸν ἕνα, γιατί 
νὰ μαλώσω μὲ τὸν ἄλλον; Καὶ ὁ ἄλ-
λος τὸ ἴδιο. Καὶ ἐὰν σήμερα κάποτε 
καυγαδίζουμε κι’ ἐμεῖς οἱ Χριστια-
νοὶ μέσα στὰ σπίτια μας, εἶναι διό-
τι εἴμεθα ἀκόμη ἀτελεῖς· δὲν ἔχουμε 
προχωρήσει στὴν χριστιανικὴ τελει-
ότητα. 
 

∆ΕΝ  ΤΑ  ΑΦΗΝΕ ΙΣ ,  

 

Κάποτε  ἐπή
βουλ

τὸν γέροντα Ἐ-
ο Θεοδω-

ρόπουλο  ἕνας  
εὐκατάστατος ἡ-
λικιωμένος κύ-
ριος πῶς νὰ δια-
θέση τὴν περιου-
ντας τὴ διαθήκη 

του. Ἦταν ἄτεκνος. Ὁ Γέροντας τὸν 
συμβούλευσε νὰ ἀρχίση νὰ διαθέτη 
τὴν περιουσία του, ἡ ὁποία ἦταν 
ἀρκετή, ὅσο ἀκόμη θὰ βρισκόταν 
στὴ ζωή. Ἐκεῖνος ἀντιδροῦσε μὲ τὴ 
δικαιολογία ὅτι τὰ χρειάζεται γιὰ 
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στρου. Ἡ ζωή της ἦταν ἀσκητική, 
λίγες ὧρες ὕπνου σὲ μία καρέκλα, ἐ-
λάχιστο φαγητὸ μία φορὰ τὴν ἡμέ-
ρα, μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, ἑκα-
τοντάδες μετάνοιες, σιωπή, προσευ-
χή, δάκρυα. Μόνο μιὰ συντροφιὰ 
εἶχε, τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους, ποὺ τὴν 
ἀγαποῦσαν καὶ τὴν ἐπισκέπτονταν 
συχνά. Ὕπηρχε ὅμως καὶ ἕνα ἐλάφι, 
ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε παντοῦ, ὅπου 
κι’ ἂν πήγαινε. Ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο 
καιρό, ἡ Ἅγια Μαῦρα ἀναζήτησε 
τὴν τέλεια ἀπομόνωση καὶ ἀποτρα-
βήχτηκε σ’ ἕνα ξέφωτο, κάτω ἀπὸ 
τὴν κορυφὴ ἑνὸς ὄρους, ὅπου ἔφτια-
ξε ἕνα στοιχειῶδες κατάλυμα γιὰ νὰ 
προφυλάσσεται ἀπὸ τὰ χιόνια καὶ 
τὶς βροχές, τὸ ἐλάφι τὴν ἀκολούθη-
σε κι’ ἐκεῖ καὶ ἦταν ἡ μόνη της συν-
τροφιά, μέχρι τὸ θάνατό της. (Ἀπὸ 
τὸ βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ, Ζῷα 
καὶ Ἄνθρωποι, ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος 
Στέφανος», Ἀθῆνα 2007. 
 

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Τὸ υστήριο 
τῆς Ἐξομολο-
γήσεως εἶναι ὁ 
ΜΟΝΟΣ τρό-
πος μὲ τὸν ὁ-
ποῖο καθαρί-
ζουν οἱ ἁμαρ-
τίες μας. Οὔτε 
ἐὰν σταθοῦμε 
μπροστὰ  σὲ  
μιὰ εἰκόνα καὶ 

αριθμήσου-
με τὶς ἁμαρτίες μας ἐξαλείφονται, 
οὔτε ἐὰν πᾶμε σὲ ἕ α ἐρημικὸ ξω-
κλῆσι καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ 
νὰ μᾶς τὶς ἀφαιρέσει θὰ καταφέ-
ρουμε κάτι. Ἡ ψυχὴ καθαρίζει μόνο 
ὅταν ἀναφέρουμε τὶς ἁμαρτίες μας 
στὸν Πνευματικὸ καὶ λάβουμε τὴν 
συγχωρητικὴ εὐχὴ κάτω ἀπὸ τὸ πε-
τραχῆλι του. Αὐτὴ τὴν ἐντολή, ἄλ-

λωστε, μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος, δίνον-
τας τὴν ἐξουσία στοὺς Ἀποστόλους 
Του, καὶ κατ’ ἐπέκταση στοὺς ἱερω-
μένους, λέγοντάς τους: «ἂν τινῶν ἀ-
φῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, 
ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰ-
ωάν. 20,23). ∆ηλαδὴ σὲ ὅποιους θὰ 
συγχωρήσετε τὶς ἁμαρτίες, θὰ τοὺς 
συγχωρεθοῦν· καὶ σ’ ὅποιον θὰ τὶς 
κρατήσετε, θὰ μείνουν κρατημένες 
καὶ ἀσυγχώρητες. Τὸ ἔλεος τοῦ Θε-
οῦ καὶ ἡ μεγάλη εὐσπλαχνία Του 
μᾶς δίνουν τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπί-
δα νὰ προσερχόμαστε στὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἔ-
τσι λαμβάνουμε τὴν συγχώρεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας, διότι δὲν ὑπάρχει ἁ-
μαρτία, ποὺ δὲν τὴν συγχωρεῖ ὁ Θε-
ός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἂν ἐμεῖς δὲν μετα-
νοοῦμε καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ κα-
θαρίζουμε τὴν ψυχή μας ἀπὸ κάθε 
ἀκαθαρσία. Ἂς μὴν ἀφήσουμε, λοι-
πόν, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία καὶ φέτος. 
Ἂς τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε γιὰ τὸ ὄ-
φελος τῆς αἰώνιας ψυχῆς μας. Μὴ 
μείνουμε, καὶ πάλι, μόνο στὰ αὐγά, 
στὰ κουλούρια καὶ στὰ ἀρνιά. Αὐ-
τὰ μᾶς δίνουν, ἴσως μόνο μία πρό-
σκαιρη χαρά. Τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ, θὰ τὰ νιώσουμε 
καὶ θὰ τὰ βιώσουμε ἀληθινά, μόνο 
ἐὰν ἔχουμε προετοιμαστεῖ κατάλλη-
λα μὲ τὴν νηστεία, τὴν μετάνοια καὶ 
τὴν ἐξομολόγηση καὶ ἔτσι, προσέλ-
θουμε καθαροὶ νὰ μεταλάβουμε τὰ 
Ἄχραντα Μυστήρια, τὴν ἡμέρα ἐ-
κείνη, κάνοντας τὸν ἑαυτὸ μας κοι-
νωνὸ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα μας. 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝ

Μ

ἀπ

ν
Η 

 

Πολλοί, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση 
ποὺ βιώνουμε στεναχωριοῦνται ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν οἰκονο-
μικᾶ τοὺς συνανθρώπους τους. Ὅ-
μως, ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο νὰ 
δώσουμε χρήματα. Πάνω ἀπὸ τὴν ὑ-

λικὴ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πνευματικὴ 
ἐλεημοσύνη. Νὰ παρηγορήσουμε ἕ-
να πενθοῦντα. Νὰ ἐνισχύσουμε ἕναν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει ταλαιπωρη-
θεῖ στὴ ζωή του. Αὐτὰ εἶναι πνευμα-
τικὴ ἐλεημοσύνη. Νὰ συμπαραστα-
θοῦμε σὲ κάποιον ὅταν ἀδικῆται, 
προτάσσοντας τὸ στῆθος μας γιὰ νὰ 
τὸν ὑπερασπίσουμε, ἐνδεχομένως, ἔ-
χοντας κι’ ἐμεῖς συνέπειες. Αὐτὸ εἶ-
ναι μεγάλη, ὕψιστη ἐλεημοσύνη. Εἶ-
ναι θυσία. Ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὑλική. 
Μποροῦμε νὰ ψωνίσουμε γιὰ ἕναν 
κατάκοιτο, νὰ τοῦ κάνουμε συντρο-
φιά, νὰ τὸν ταΐσουμε ἐνδεχομένως ἢ 
νὰ τοῦ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Σὲ 
μιὰ τέτοια περίπτωση μπορεῖ νὰ εἶ-
ναι ἄρρωστος ἕνας πλούσιος καὶ νὰ 
εἶναι ἕνας φτωχὸς ἐκεῖνος ποὺ τὸν 
βοηθᾶ καὶ προσφέρει τὴν ἐλεημοσύ-
νη. Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ μὲ τὰ ὁ-
ποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ δείξει ἔμπρα-
κτα τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλανθρωπία 
του, ὅταν ἀντιληφθεῖ πὼς σὲ κάτι 
μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμος γιὰ νὰ θε-
ραπεύσει μιὰ ἀνάγκη ἢ μιὰ δύσκολη 
κατάσταση ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ συ-
νάνθρωπός του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ 
πνευματικὴ ἐλεημοσύνη. 
 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ. 

 

ΑΛΛΑ!!! 

υὸ 

μποροῦσαν νὰ τὸ κατ

ΣΕ  ΑΦΗΝΟΥΝ !  

γε  
νὰ συμ ευθῆ 

πιφάνι

σία του, συντάσσο

 

Κάποτε δ
καλόγηροι, 
λέγει τὸ Γε-
ροντικό, ἀ-
ποροῦσαν  
πῶς  μαλώ -
νουν οἱ ἄν-
θρωποι. ∆ὲν 
αλάβουν. Λέ-

γει, λοιπόν, ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: Ἄ-
κουσε. Θὰ κάνουμε κι’ ἐμεῖς μία δο-
κιμή, μία «πρόβα» γιὰ νὰ καταλά-
βουμε πῶς μαλώνουν. Αὐτὸ τὸ σκα-
μνί, θὰ λέγω ὅτι εἶναι δικό μου. Ἐ-
σὺ θὰ λέγης ὅτι εἶναι δικό σου. Ἐγὼ 

δικό μου, ἐσὺ δικό σου καὶ θὰ μα-
λώσουμε καὶ θὰ πάρουμε μία ἰδέα 
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐντά-
ξει, λέγει, ἄντε, κᾶνε τὴν ἀρχή. Λέ-
γει, λοιπόν, ὁ πρῶτος : «Αὐτὸ τὸ 
σκαμνὶ εἶναι δικό μου!». «Πάρτο!» 
τοῦ λέγει ὁ ἄλλος. «Μὰ δὲν εἴπαμε 
ὅτι θὰ μαλώσουμε;». «Ἄντε, καημέ-
νε», λέγει, «ποὺ θὰ μαλώσω γιὰ ἕνα 
σκαμνί». Οὔτε γιὰ ἀστεῖο δὲν μπό-
ρεσε νὰ τὸν κάνη νὰ θυμώση! Οὔτε 
γιὰ ἀστεῖο δὲν μποροῦσε νὰ μαλώ-
ση ὁ εὐλογημένος, ἀφοῦ εἶχε τὴν ἐ-
σωτερικὴ εἰρήνη! Ἐμεῖς σήμερα, κι’ 
ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶναι δικό μας, θέ-
λουμε νὰ τὸ πάρουμε! Ὅταν ὁ ἄν-
θρωπος εἰρηνεύση ἐσωτερικῶς, θὰ 
εἰρηνεύση καὶ ἐξωτερικῶς. Ὅταν ἔ-
χω εἰρήνη ἐγὼ μὲ τὸν ἑαυτό μου, 
γιατί νὰ τσακωθῶ μὲ τὸν ἕνα, γιατί 
νὰ μαλώσω μὲ τὸν ἄλλον; Καὶ ὁ ἄλ-
λος τὸ ἴδιο. Καὶ ἐὰν σήμερα κάποτε 
καυγαδίζουμε κι’ ἐμεῖς οἱ Χριστια-
νοὶ μέσα στὰ σπίτια μας, εἶναι διό-
τι εἴμεθα ἀκόμη ἀτελεῖς· δὲν ἔχουμε 
προχωρήσει στὴν χριστιανικὴ τελει-
ότητα. 
 

∆ΕΝ  ΤΑ  ΑΦΗΝΕ ΙΣ ,  

 

Κάποτε  ἐπή
βουλ

τὸν γέροντα Ἐ-
ο Θεοδω-

ρόπουλο  ἕνας  
εὐκατάστατος ἡ-
λικιωμένος κύ-
ριος πῶς νὰ δια-
θέση τὴν περιου-
ντας τὴ διαθήκη 

του. Ἦταν ἄτεκνος. Ὁ Γέροντας τὸν 
συμβούλευσε νὰ ἀρχίση νὰ διαθέτη 
τὴν περιουσία του, ἡ ὁποία ἦταν 
ἀρκετή, ὅσο ἀκόμη θὰ βρισκόταν 
στὴ ζωή. Ἐκεῖνος ἀντιδροῦσε μὲ τὴ 
δικαιολογία ὅτι τὰ χρειάζεται γιὰ 
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τὰ γεράματα τοῦ ἰδίου καὶ τῆς συ-
ζύγου του. – Ἅμα ἀρρωστήσει ἡ γυ-
ναῖκα μου πάτερ, τοῦ ἔλεγε, τί θὰ 
γίνει; - Ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ἀγαπώσα 
καρδία σου καὶ δὲν θὰ δώσει ἀσθέ-
νεια, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Αὐτὸς 
παρὰ ταῦτα δὲν ὑπάκουσε. Μετὰ τὸ 
θάνατο τῆς συζύγου του ὁ Γέροντας 
τὸν προέτρεπε ἐκ νέου νὰ δώση ἐλε-
ημοσύνη. Πάτερ, ἔλεγε ἐκεῖνος. Θὰ 
τὰ ἀφήσω μὲ διαθήκη σὲ φιλανθρω-
πικὰ ἱδρύματα. – Τότε, δὲν «θὰ τὰ 
ἀφήσεις». Θὰ σὲ ἀφήσουν ἐκεῖνα! 
τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας χαριτολογών-
τας. – Ὄχι, ἀγαπητέ μου. Ἂν τὰ δώ-
σεις τώρα, τότε πράγματι τὰ ἀφή-
νεις. Ἂν ὅμως τὰ διαθέσεις μετὰ θά-
νατον, τότε σὲ ἀφήνουν. Καὶ γιὰ νὰ 
καταλάβης τί ἐννοῶ, σοῦ λέω τὸ ἑ-
ξῆς· Σοῦ ἐπιτρέπω νὰ τὰ πάρεις μαζί 
σου. Μπορεῖς; Βεβαίως ὄχι! – Βλέ-
πεις λοιπόν; Ἄρα αὐτὰ σὲ ἀφήνουν! 
∆ὲν τὰ ἀφήνεις ἐσύ! Καὶ ὁ συνομι-
λητής του πείσθηκε… (Ὑποθῆκες ζω-
ῆς. Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία 
τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωρό-
πουλου, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Κε-
χαριτωμένης Θεοτόκου) 
 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  
 

Τέλος  -
βρη

Νοέμ
 θὰ ἤτανε… 
η τὴ χρο-

του σὲ μιὰ βιτρίνα. 
λων τῶν εἰδῶν. Ὅπω
νω τους τὰ χρωματισ

ἐλπίδε νῆτες 
πο έ-

Ἐκείν
νιὰ τὰ κρύα εἶ-
χαν ἀρχίσει ἀ-
πὸ νωρίς .  Οἱ 
βιτρίνες ἀπὸ 
καιρὸ στὸν δι-
κό τους κόσμο. 
Ὁ μικρὸς δια-
βάτης εἶχε κολ-
λήσει τὴ μύτη 
Παπούτσια ὅ-
ς ἔπεφταν ἐπά-
τὰ φῶτα ἔφτα-

νε νὰ ἁπλώσεις τὰ χέρια σου καὶ νὰ 

τὰ πάρεις. Ὁ μικρός μας οὔτε καν 
ποὺ τὸ σκεφτόταν. Τὰ χέρια του ἦ-
ταν κοκκαλωμένα ἀπὸ τὸ κρύο καὶ 
δὲν ἔβγαιναν εὔκολα ἀπὸ τὶς τσέπες. 
«Τί κάνεις ἐδῶ;» τὸν ρώτησε μία κα-
λοβαλμένη ψηλὴ γυναῖκα. Σήκωσε 
τὰ μάτια του καὶ ἔκανε κάμποση ὥ-
ρα μέχρι νὰ φτάσει τὰ μάτια της. 
Πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὰ ἀκριβά της 
ροῦχα, τὴν τσάντα, τὰ βραχιόλια, 
τὰ κολλιὲ καὶ κατέληξε στὰ μεγάλα 
της μάτια ποὺ τὸν κοιτοῦσαν ἴσαμε 
τὴν ψυχή του. Ξανακολλᾶ τὸ πρό-
σωπό του στὴ βιτρίνα καὶ λέει «Πε-
ριμένω νὰ μοῦ χαρίσει ὁ Θεὸς ἕνα 
ζευγάρι παπούτσια…» ∆ίχως δεύτε-
ρη σκέψη ἡ γυναῖκα παίρνει τὸν μι-
κρὸ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μπαίνουν στὸ 
κατάστημα. Κάθεται ἐκεῖνος στὸν 
μικρὸ καναπὲ καὶ κάποια πωλήτρια 
πλησιάζει καὶ τοῦ καθαρίζει τὰ πό-
δια. Ὕστερα τοῦ φοράει ἕνα ζευγά-
ρι καινούριες κάλτσες καὶ πάνω ἀ-
πὸ αὐτὲς ἐκεῖνο τὸ ζευγάρι παπού-
τσια ποὺ ζήλευε τόσην ὥρα. Βγῆκαν 
ἀπὸ τὸ κατάστημα. Ἡ γυναῖκα ἔ-
σκυψε καὶ φίλησε τὸν μικρὸ τρυφε-
ρὰ στὸ μέτωπο. «Νὰ προσέχεις» τοῦ 
εἶπε καὶ ἔκανε νὰ φύγει. «Συγνώμη…» 
εἶπε ὁ μικρὸς ποὺ δὲν εἶχε συνέλθει 
ἀπὸ τὴν ἔκπληξη. «Ναί;» κοντοστά-
θηκε ἡ γυναῖκα. «Μήπως εἶστε ἡ σύ-
ζυγος τοῦ Θεοῦ;» ρώτησε ἐκεῖνος καὶ 
ἔμεινε ἀρκετὴ ὥρα μὲ τὴ χαρὰ μπερ-
δεμένη μὲ ἀπορία καὶ εὐγνωμοσύνη. 
 

ΠΟΥ  ΕΛΠ ΙΖΕ Ι Σ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε πό-
σο ἀπατηλές, πόσο ψεύτικες εἶναι οἱ 

ς αὐτές. Εἴδαμε κυβερ
ὺ τοὺς ἔτρεμε ὁ κόσμος, νὰ π

φτουν, νὰ γίνονται οἱ πιὸ ἀδύναμοι. 
Εἴδαμε ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν ὑγεία 
ἀτσάλινη ξαφνικὰ νὰ πέφτουν στὸ 
κρεβάτι. Ἄλλους, ποὺ εἶχαν παιδιὰ 
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ναι ὀδοντίατρος) χτυπάει τὸ κου-
δοῦνι καὶ ἔρχεται μιὰ κυρία παλιὰ 
ἀσθενὴς καὶ μοῦ λέει… ἔμαθα πὼς 
εἶσαι ἔγκυος καὶ θέλησα νὰ σοῦ δώ-
σω αὐτὸ «εἶναι ἕνα βαμβάκι μὲ λάδι 
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ Μυτιλήνης» 
μοῦ λέει. Τὰ ἔχασα, δυὸ φορὲς ἀπα-
νωτὰ ὁ ἴδιος Ἅγιος. Τὴν ἴδια ἡμέρα 
ἔψαχνα στὸ ἴντερνετ γιὰ τὰ προβλή-
ματα τοῦ ἐμβρύου καὶ ἔβλεπα παν-
τοῦ «θαῦμα ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα… στὸ ἄλλο 
πρόβλημα κ.τ.λ.». Ὅλα σχετίζονταν 
μὲ ἔμβρυα, τότε ἦταν ποὺ μοῦ χτύ-
πησε καμπανάκι. Θέλω νὰ τὸν γνω-
ρίσω εἶπα καὶ ἔτρεξα νὰ μάθω πλη-
ροφορίες στὸ ἴντερνετ. Ὅση ὥρα ἔ-
ψαχνα μύριζα μύρο, τὰ ἔμαθα ὅλα 
καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς τί πέρασαν ἀπὸ 
τοὺς Τουρκαλαράδες, μακελειό, ἔ-
κλαψα λὲς καὶ ἤμουν μπροστά. Τότε 
ἦταν ποὺ ἔψαξα νὰ βρῶ Ἅγιο Ρα-
φαὴλ  στὴν  Ἀθῆνα .  Βρῆκα  Ἄνω  
Σούλι Μαραθῶνα. Θεολόγε, λέω 
στὸν ἄνδρα μου, θέλω νὰ μὲ πᾶς. Ἦ-
ταν Πέμπτη 12/6/2014 ὅταν ἄγγιξα 
τὸν Βράχο, ὅταν τὸν πρωτοεῖδα ἦ-
ταν σὰν νὰ μὲ γέννησε ξανά. Μύρι-
ζα μύρο συνέχεια, ἔπινα κάθε πρωὶ 
Ἁγιασμὸ τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ Μαρα-
θῶνα καὶ ἔβαζα 3 μὲ 4 φορὲς τὴν ἡ-
μέρα λαδάκι στὴν κοιλιὰ ἀπὸ τὸ ἀ-
κοίμητο καντίλι τοῦ Ἁγίου, προσευ-
χὴ καθημερινή, τοῦ μιλοῦσα συνέ-
χεια. Πέρασαν οἱ μῆνες καὶ λίγο 
πρὶν γεννήσω τὸν Ἰωάννη μου, οἱ 
μετρήσεις εἶχαν πέσει, τὰ μπαλονά-
κια μίκρυναν, ὁ ἐγκέφαλος μεγάλω-
σε κανονικά, ἐπιστημονικὸς ὅρος 
δὲν ὑπάρχει «διάταση κοιλιῶν ἐγκέ-
φαλου» πιά, μοῦ εἶπε ὁ γιατρός μου! 
Ἔκλαψα ἀπὸ εὐτυχία πιά, ὅλα ἦ-
ταν τέλεια, ἦταν θαῦμα. Ὅλα πῆ-
γαν καλά, γέννησα μὲ καισαρικὴ ἕ-
να ὑγιέστατο ἀγοράκι 3,800 κιλὰ 
πολὺ ὄμορφο μὲ ἕνα σημάδι στὸ μέ-

τωπο  ποὺ  θύμιζε  ἀνεπαίσθητα  
σταυρό!!! ∆ὲν τὸ πίστευα. Τὸ λαδάκι 
τοῦ Ἁγίου ποὺ σταύρωνα τὴν κοι-
λιὰ τὸ ἔβαζα πάντα ἐκεῖ ποὺ ἦταν 
τὸ κεφάλι τοῦ μωροῦ (τὸ ἤξερα λό-
γω τῶν συχνῶν ὑπερήχων). Αἱμαγ-
γίωμα τὸ ὀνόμασαν οἱ γιατροί, ἐγὼ 
ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Ἅγιος θέλη-
σε νὰ μοῦ δείξει πὼς ἦταν ἐκεῖ. Νὰ 
σημειώσω πὼς 5 ἡμερῶν τὸ μωρὸ ἔ-
παθε πνιγμὸ ἐπειδὴ τοῦ ἀνέβηκε τὸ 
γάλα στὸν ὕπνο του, εἶχε μαυρίσει, 
τὸ πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο καὶ πα-
ρακαλοῦσα «Ἅγιέ μου, μὴ μοῦ τὸ 
πάρεις. Σῶσε το.» Ὅταν βγῆκε ὁ ἄν-
δρας μου καὶ μοῦ εἶπε πὼς τοῦ ρού-
φηξαν μὲ ἀναρρόφηση τὰ ὑγρὰ καὶ 
τὸ ἔσωσαν. Σχεδὸν ἀπὸ τὸ στρὲς ἔ-
πεσα κάτω, καὶ τότε ἔνιωσα τὸν Ἅ-
γιο νὰ μοῦ λέει, σήκω ὄρθια. Ἅγιε 
Ραφαήλ μου, Ἅγια Ρηνούλα, Ἅγιε 
Νικόλα. Μεγάλη ἡ μεσιτεία σας 
πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν οἰκογένειά 
μου!! Σᾶς ἀγαπῶ βαθειά, σᾶς σκέ-
φτομαι συνέχεια. 
 

Μαρία Κ., Ἅγ. Ἐλευθέριος, Ἀθῆνα. 
 

(Θὰ ἤθελα νὰ δημοσιεύσετε  
ὅ,τι μπορεῖτε ἀπὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ 
δώσουμε κουράγιο σὲ ἀνθρώπους 

ποὺ τὸ ἔχουν ἀνάγκη) 
 

ΤΟ  ΠΙΣΤΟ  ΕΛΑΦΙ  
 

 
 

Ἡ Ἅγια Μαῦρα ἔζησε τὸν 17ο – 18ο 
αἰῶνα. Καταγόταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ 
τῆς κοιλάδας Μπιστρίτα καὶ στὰ εἴ-
κοσί της χρόνια ἐγκατέλειψε τὰ ἐγ-
κόσμια καὶ πῆγε στὴ Σκήτη Σιλβέ-
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 Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  
 

τὴν ἀλήθεια, αὐτὴν ποὺ βίωσα τόσο 
ἔντονα ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν 
δεύτερο γιό μου, τώρα πᾶμε τριῶν 
μηνῶν, δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Ρηνούλας 
(ἔτσι τὴν ἀποκαλῶ ἐγὼ γιατί εἶναι 
τὸ κοριτσάκι τῆς καρδιᾶς μου) καὶ 
φυσικὰ τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Τολμῶ 
νὰ ὁμολογήσω πὼς τόσα χρόνια, 
παρ’ ὅτι πιστὴ δὲν γνώριζα τοὺς 
συγκεκριμένους Ἁγίους, ἦταν τότε 
ποὺ σὲ μία κατὰ τὰ ἄλλα φυσιολο-
γικὴ ἐγκυμοσύνη ποὺ τὴν παρακο-
λουθοῦσε ὅπως καὶ στὸ 
πρῶτο παιδὶ ἕνας μαιευ-
τῆρας – ἐμβρυολόγος (εἰ-
δικότητα στὸν ὑπέρηχο 
ἐμβρύου μὲ πτυ
κορυφαίου Κύπριου
κολαΐδη στὸ Λον
λαδὴ σὰν νὰ λέμε
τρός μου εἶναι σύγχρονος
καὶ καταπληκτικὰ
δευμένος στὴν ἀνάλυση
ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβρύου
μέσῳ τοῦ ὑπερήχ
ταν λοιπὸν περίπου
5ο μῆνα ἦρθε ἡ ὥρα  Β΄ 
ἐπίπεδου (ἐξέταση ι ὁ 
γιατρὸς ἕνα – ἕνα ῦ 
ἐμβρύου ἀπὸ ἀρτηρίες κέ-
φαλο μέχρι ἄκρα νεφρὰ ἔντερα 
πρόσωπο κ.τ.λ.). Τότε λοιπὸν ἄρχι-
σαν ὅλα. Στὸν ἐγκέφαλο ὅλοι ἔχου-
με δυὸ μικρὰ μπαλονάκια μὲ ἐγκε-
φαλικὸ ὑγρό, στὸ δικό μου μωρὸ τὰ 
μπαλονάκια αὐτὰ ἦταν παραγεμι-
σμένα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πρέπει νὰ 
κάνω ἀμνιοπαρακέντηση γιατί αὐ-
τὸ καταρχᾶς σχετιζόταν μὲ τὸ σύν-
δρομο Down, λοιπόν μοῦ ἔβαλαν βε-
λόνα στὴν κοιλιά, πῆραν ὑγρὸ ἀ-

μνιακό, τὸ ἐξέτασαν καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματα ἦταν ἀρνητικά, εὐτυχῶς. 
Τώρα ἔμεινε κάτι ἐπίσης σημαντικό, 
τὰ παραγεμισμένα μπαλονάκια ἐμ-
πόδιζαν τὸν ἐγκέφαλο νὰ μεγαλώ-
σει, ἐκεῖ μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μαγνητι-
κὴ ποὺ ἔκανα τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ 
τότε λύγισα… ὅλα μαύρισαν, κλεί-
στηκα στὸ δωμάτιο καὶ ἔκλαιγα ὅλη 
μέρα, μοῦ εἶχαν κοπεῖ τὰ πόδια στὸ 
ἄκουσμα τοῦ γιατροῦ νὰ λέει «ἂς 
μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός». Ντρέπομαι νὰ 
τὸ πῶ ὅμως πρέπει νὰ φανῶ εἰλικρι-
νής… Τότε σκέφτηκα νὰ τὸ τελειώ-
σω καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν ἐδῶ, 

ἔψαχνα διαβατήριο γιὰ 
Λονδίνο, ἔβλεπα ἐφιάλτες 
ὅτι μοῦ ἀνοίγουν τὴν κοι-
λιὰ καὶ μοῦ τὸ παίρνουν, 
ἕνα δρᾶμα σκέτο, ἄλλες 
φορὲς οὔρλιαζα, ἄλλες σι-
ωπὴ καὶ σκοτάδι, τύψεις 
γιὰ τὶς σκέψεις μου, τί μά-
να ἤμουν Θεέ μου. Ὁ Θε-
ὸς ἤξερε, μαζὶ καὶ ὁ Ἅ-
γιος… (ἐξομολογήθηκα 
ἀργότερα στὸν ἀγαπημέ-
νο μου πάτερ Θεμιστοκλῆ 
στὴν ἐνορία μας στὸν Ἅ-

γιο Ἐλευθέριο Ἀχαρνῶν) μετάνιω-
σα ποὺ φάνηκα ἄπιστη καὶ ἀδύνα-
μη, ἔστω καὶ γιὰ τόσο λίγο 2 ἡμέρες 
μετὰ τὴν μαγνητική. Μία ἡμέρα ψά-
χνοντας νὰ βρῶ κάτι μετρητὲς γιὰ 
τὸ ζάχαρό μου, ἐπειδὴ εἴχαμε μετα-
κομίσει πρόσφατα δὲν εἶχα ἰδέα 
ποῦ μπορεῖ νὰ ἦταν. Βρῆκα μία μι-
κρὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ μὲ 
τὴν Ἅγια Ρηνούλα καὶ τὸν Ἅγιο Νι-
κόλαο, ἔμεινα νὰ κοιτάζω, προσπα-
θῶντας νὰ θυμηθῶ, ποιοὶ εἶναι αὐ-
τοὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ποῦ βρῆκα τὴν εἰ-
κόνα. Τὴν ἑπόμενη μέρα στὴν δου-
λειὰ (βοηθάω τὸν ἄνδρα μου ποὺ εἶ- 

καὶ κοπίασαν πολὺ γιὰ νὰ τὰ μεγα-
λώσουν
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τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ ἀχάριστα 
παιδιὰ καὶ οἱ δυστυχισμένοι γονεῖς 
νὰ βρίσκουν ἄσυλο σὲ κάποιο γηρο-
κομεῖο. Εἴδαμε κόμματα νὰ διαλύ-
ωνται καὶ ἄλλα νέα νὰ ἐμφανίζων-
ται .  Τί δείχνουν ὅλα αὐτά ; ∆εί-
χνουν, ὅτι οἱ ἐλπίδες ποὺ στηρίζουν 
οἱ ἄνθρωποι στὰ διάφορα πρόσωπα 
ἢ πράγματα, δὲν εἶχαν βάσεις στερε-
ές. Οἱ ἐλπίδες τους μοιάζουν μὲ ἄγ-
κυρα, ποὺ ἡ ἁλυσίδα της δὲν ἄντεξε 
στὰ ἄγρια κύματα, ἔσπασε καὶ ἄφη-
σε τὸ πλοῖο ἀπροστάτευτο. Ἐλπίδα 
σταθερή, ἀληθινή, φωνάζει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος εἶναι μία. Εἶναι ὁ 
Χριστὸς (Ἑβρ. 6,19). Ὁ Χριστὸς δὲν
βρίσκεται σωματικῶς στ
σκεται στοὺς οὐρανούς. Ὅ
στεύει στὸ Χριστὸ ἔχει τὴ
του σὰν ἄγκυρα ποὺ εἶνα
στερεὰ καὶ ἀκλόνητη πο
πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, ἐκεῖ 
ὁ Χριστὸς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ
κρατιέται καὶ δὲν φοβᾶτ
πέση στὸ χάος τῆς ἀπελπ
σθάνεται, μέσα στὴν καρδ
Χριστὸ νὰ τὸν παρηγορή, 
νισχύη στὶς δύσκολες στ
ζωῆς του. 
 

«ΕΣΕ ΙΣ  ΟΨΕΣΘΕ »  
 

 
 

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1823 εἶχε συνέλθει 
στὸ Ἄστρος Κυνουρίας ἡ Ἐθνοσυ-
νέλευση τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη. Μεταξὺ 
τῶν θεμάτων ποὺ ἤσαν ὑπὸ συζήτη-

συγκρότηση τοῦ Ἑλληνι-
ους, ὕπηρχε καὶ ἄρθρο ποὺ 
 τὸν ἀριθμὸ τῶν τρατη-
νήντα (50) καὶ τὸν ἀριθμὸ 
ευτῶν σὲ ἑκατὸν πενήντα 
Κολοκοτρώνης ὅμως ἦταν 
. Ὁπότε ὁ Ζαΐμης τοῦ εἶπε: 
ρώνη, μὴν κάνεις ἔτσι καὶ 
τὰ χέρια σου εἶναι νὰ λευ-
τὴν πατρίδα καὶ μαζὶ μ’ 
ἐμᾶς. –Σεβαστή συνέλευση, 
 ὁ Κολοκοτρώνης, δὲν εἶ-

ναι καλὰ πράγματα αὐτὰ ποὺ θέλε-
τε νὰ ψηφίσετε. Κάνατε νὰ εἶναι τό-
σοι βουλευτὲς καὶ στρατηγοί. Γιατί; 
Θὰ μᾶς φέρουν τόσα ἔξοδα, καὶ τό-
σες ζημίες ποὺ δὲν μπορῶ νὰ προ-
φητέψω. Πολλοὶ καπεταναίοι, μὲ 
πολλὲς γνῶμες τὸ βουλιάζουν τὸ κα-
ράβι. Τὸ Ἔθνος μας εἶναι νέο καὶ 
φτωχικὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώ-
σει τόσους «ἄκαπνους» στρατηγοὺς 
καὶ τόσους «ἄχρηστους» βουλευτές. 
«∆ὲν εἶναι ἔτσι Γέρο», τοῦ ἀντέλεξε 
ὁ Ζαΐμης, «μὴν γίνεσαι ἐμπόδιο γιὰ 
τὴν πατρίδα». «Ἐγὼ θὰ ψηφίσω, μὰ 
ὅσα κακὰ βροῦν τὸν τόπο μας ἀπὸ 

ση γιὰ τὴ 
κοῦ κράτ
καθόριζε σ
γῶν σὲ πε
τῶν βουλ
(150). Ὁ 
ἀντίθετος
-Κολοκοτ
ψήφισε. Σ
τερώσεις 
αὐτὴ καὶ 
ἀπάντησε
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τὴν πολυαρχία, ἐσεῖς ὄψεσθε, ἐσᾶς 
νὰ καταριώνται οἱ ἀπόγονοί μας.» 
Οἱ δυὸ αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τό-
τε τίποτε δὲν μᾶς δίδαξαν… 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, τοσελίδα: 
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρ οδόξου 

Ἰσ
θ

www.agiosrafael.gr 
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ , τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: 

Ἀλτιπαρμάκης
p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπι ολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
στ
.Θ. 

 

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 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 

 

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. 

 

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

 

Τ ε λ ο ύ ν τ α ι  
 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓ ΙΑΣ  ΜΑΣ  

 

Τελούνται 
 

Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  

 

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 
Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι καὶ τὴ 

Μεγάλη Τρίτη: 6.00 μ.μ. 
 

Μ. Τετάρτη:  
Ἱερόν Εὐχέλαιον καὶ Ἀκολουθία 
τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου: 5.30 μ.μ. 

 

Μ. Πέμπτη: 
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως: 6.00 μ.μ. 

 

Μ. Παρασκευή: 
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ. 

 

Μ. Σάββατο: 
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: 11.00 μ.μ. 

 

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα: 
Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ. 

 

ΠΠΑΑΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   
ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ

 

ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
  

∆ΕΥΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

     
 (αρ. φυλλ. 66)

 
1 3 - 4 - 2 0 1 5  

 

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 

καὶ Ἀρτοκλασία  
 

ΤΡ Ι ΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  
1 4 - 4 - 2 0 1 5  

 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ. 
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα 

Λειτουργία 

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                     Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 5  
  

Π Ο Υ  Ε Λ Π Ι Ζ Ε Ι Σ ;  
 

Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέ-
ψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖ-
α, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ-
περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θά-
λασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς, ἔχουν 
ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα εἶναι ἀπαραίτη-
τη. Κανένα πλοῖο δὲν ξεκινάει, ἂν 
δὲν ἔχη τὴν ἄγκυρα ἐντάξει. Γιατί ὅ-
ταν σηκωθεῖ τρικυμία καὶ τὸ πλοῖο 
κινδυνεύει νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὰ 
κύματα καὶ νὰ πέση πάνω σὲ ξέρες 
καὶ νὰ γίνη συντρίμμια, τότε ὁ πλοί-
αρχος διατάζει τοὺς ναῦτες νὰ ρί-
ξουν τὴν ἄγκυρα. 
Ἡ ζωή, ἀγαπητοί 
μου ,  ποὺ  ζοῦμε  
στὸν κόσμο αὐτὸ 
μοιάζει μὲ ἕνα τα-
ξίδι. Ἀρχὴ τοῦ τα-
ξιδιοῦ μας εἶναι ἡ 
μέρα ποὺ γεννη-
θήκαμε. Τέλος τοῦ ἐπίγειου ταξι-
διοῦ μας εἶναι ἡ μέρα ποὺ θὰ πεθά-
νουμε. Θάλασσα εἶναι ὁ κόσμος. 
Καὶ ὅπως στὴ θάλασσα δὲν εἶναι 
πάντοτε γαλήνη, ἀλλὰ ἔρχονται μέ-
ρες ποὺ ἡ θάλασσα ταράζεται ἀπὸ 
δυνατοὺς ἀνέμους καὶ σηκώνει τε-
ράστια κύματα, ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ ποὺ 
ζοῦμε στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν εἶναι 
πάντοτε γαλήνια καὶ ἥσυχη. Λίγες 
εἶναι οἱ μέρες ποὺ ἀπολαμβάνουμε 
ἡσυχία καὶ εἰρήνη. Τὸν περισσότερο 
καιρὸ τὰ κύματα δὲν μᾶς ἀφήνουν 

νὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἀναπαυθοῦ-
με. Ἄνεμος καὶ κύματα εἶναι οἱ θλί-
ψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Με-
τρᾶς τὰ κύματα; Ἄλλο τόσο μπορεῖς 
νὰ μετρήσεις καὶ τὰ βάσανα καὶ τὶς 
θλίψεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Φτώ-
χεια, ἀρρώστιες, ἀπιστίες, ἀχαριστί-
ες, διαβολὲς καὶ συκοφαντίες, ἀδικί-
ες καὶ κατατρεγμοί, πλεονεξίες καὶ 
ἁρπαγές, δικαστήρια, καὶ τόσα ἄλ-
λα κακὰ μποροῦν νὰ βροῦν τὸν ἄν-
θρωπο στὸ διάστημα τῆς ἐπίγειου 
ζωῆς του. Εἶναι τόσα τὰ βάσανα καὶ 

οἱ θλίψεις, ὥστε 
ἔρχονται στιγμὲς 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος 
χάνει τὸ άρρος 
του καὶ κλονίζε-
ται .  Χρειάζεται 
κι ’ αὐτὸς μιὰ ἄ-
γκυρα .  Αὐτ  ἡ  

ἄγκυρα εἶναι ἡ ἐλπίς. Χωρὶς ἐλπίδα 
δὲν μπορεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Ἂν 
ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν κοινωνία, 
θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στηρί-
ζουν τὴν ἐλπίδα τους σὲ διάφορα 
πρόσωπα καὶ πράγματα. Ἐλπίδα ἔ-
χουν οἱ πολλοὶ τὰ λεφτά, τὶς κατα-
θέσεις στὶς τράπεζες, τὰ διαμερίσμα-
τα, τὰ καταστήματά τους, τὰ ἐργο-
στάσιά τους, τὰ πλοῖα τους. Ἄλλοι 
στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν 
προστασία ἀνθρώπων ποὺ …  

(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)   
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