
  
ΠΡΟΓΡΑ  

 
  

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµ

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π

 

 

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 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.30 π.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 µ.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου 

6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης  
8.00 π.µ. 

Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. 

ΠΠΑΑ ΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ  
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  
ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ

 

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
    

 

 Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ 

 

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 6.00 µ.µ. 

ου 
, Ἰ
ά
πι προαιρετικὲς 
. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΜΜΑ   
ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  

      

ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  

 

Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος 

Χο
Μ

κ’ Ὠρ λου 

30 – 10.30 π.μ. 
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία 

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ   
ου 
 

      

 (αρ. φυλλ. 47)

6 ‐ 5 ‐ 2 0 1 3  

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 

Ἀρτοκλασία 
ροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
ητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου

ωποῦ κ.κ. Κυρίλ
 

ΤΡ Ι ΤΗ   ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ    
7 ‐ 5 ‐ 2 0 1 3  

 

Πρωί: 7.

Ἀρτοκλασία 
 

 Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.

καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγί
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 3 
       

Χ Ε Ρ Ι Α  Ο Σ Ι Α  Κ Α Ι  Χ Ε Ρ Ι Α  Α Ν Ο Σ Ι Α  
 

Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν’ 
ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν 
θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του 
πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του 
καὶ τοὺς λέει ὅτι «ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
παραδίδεται εἰς χείρας ἀνθρώπων». 
 Ἂς σταθοῦµε στὴ φράση 
«εἰς χείρας ἀνθρώπων». ∆ὲν λέει 
«εἰς χείρας σατανᾶ», ἀλλὰ ἀνθρώ-
πων. Ἂν παραδινότανε στὰ χέρια 
τοῦ ατανᾶ, θὰ ἦταν 
κάπως «φυσικό». 

σ

 Ἀλλὰ νὰ συλ-
ληφθεῖ ἀπὸ χέρια ἀν-
θρώπων καὶ νὰ παρα-
δοθεῖ καὶ νὰ ἐκτελε-
σθεῖ ἀπὸ χέρια ἀνθρώ-
πινα, αὐτὸ εἶναι ἀδια-
νόητο. Γιατί τὰ χέρια 
αὐτὰ γέµισαν ἀπὸ δῶ-
ρα τοῦ Χριστοῦ. 
 Τὰ χέρια ἔγι-
ναν γιὰ προσευχὲς κι’ 
ἐλεηµοσύνες. Τὰ χέρια 
αὐτὰ ἔγιναν γιὰ νὰ θωπεύουν τὸν 
πονεµένο καὶ νὰ σηκώνουν τὸν πε-
σµένο. Καὶ ὄχι νὰ σταυρώνουν τὸν 
Χριστό. Αὐτὸ εἶναι τροµερό. 
 Καὶ τὸ τροµερὸ αὐτὸ δράµα 
συνεχίζεται. Ἀνθρώπινα χέρια κτύ-
πησαν καὶ σκότωσαν Ἀποστόλους 
καὶ Μάρτυρες. Ἀνθρώπινα χέρια 
ἐξακολουθοῦν νὰ βασανίζουν τοὺς 
πιστοὺς Χριστιανούς, ἐκεῖ ὅπου ὁ 

Χριστιανισµὸς βρίσκεται σὲ διωγµό. 
 Ἀνθρώπινα χέρια καὶ µάλι-
στα, δῆθεν χριστιανικά, ἀπὸ τὸ ἕνα 
µέρος σταυροκοπιοῦνται καὶ ἀπὸ 
τὸ ἄλλο κλέβουν ἢ τρέχουν στὰ δι-
καστήρια, γιὰ νὰ µποῦν ἐπάνω στὸ 
Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµα-
τα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλα-
στογραφοῦν. 
 Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔλλειψαν 

καὶ τὰ ὅσια χέρια. Τὰ 
χέρια ποὺ ὑψώνονται 
σὲ ἀληθινὴ προσευχή, 
γιὰ νὰ στηρίζουν πό-
λεις καὶ λαούς. 
 Τὰ χέρια ποὺ  
ὑπηρετοῦν  στὸ κρε-
βάτι τοῦ πόνου. 
 Τὰ  χέρια  ποὺ  
µατώνουν γιὰ νὰ προ-
σφέρουν  ἀγάπη  καὶ  
στοργή. 
 Τὰ χέρια ποὺ  
ἁγιογραφοῦν. 

 Τὰ χέρια ποὺ γράφουν τὴν 
ἀλήθεια. 
 Τὰ χέρια ποὺ πέφτουν στὰ 
πεδία τῶν µαχῶν γιὰ τὴν ἐλευθερία 
τῶν λαῶν. 
 Τὰ χέρια ποὺ σκεπάζουν  
τὸν κάθε ἀδύνατο.  
 Αὐτὰ εἶναι τὰ ὅσια χέρια. 
 Ἐµεῖς τί χέρια ἔχουµε;  
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου εἴχαµε 
πάει µαζὶ µὲ τὸν κουνιάδο µου καὶ 
τὴν γυναίκα µου στὸ Ἄνω Σούλι σὲ 
µιὰ ταβέρνα. Μόλις φτάσαµε στὴν 
ταβέρνα, λίγο πρίν, εἴδαµε τὴν πι-
νακίδα ποὺ ἔδειχνε τὸν δρόµο πρὸς 
τὸ µοναστήρι τοῦ Ἅγ. Ραφαήλ. Λέει 
ἡ κουνιάδα µου, δὲν πᾶµε νὰ προ-
σκυνήσουµε; Πᾶµε, εἴπαµε ὁµόφωνα 
καὶ οἱ τέσσερις. Ἀνηφορήσαµε λοι-
πὸν πρὸς τὸ µοναστήρι. Μόλις φτά-
σαµε ἦταν ἡ ὥρα ποὺ τὸ µοναστήρι 
ἔκλεινε. Ὁ καλόγερος ὅµως µας εἶδε 
ἀπογοητευµένους καὶ µᾶς πέρασε 
µέσα. Τὸ µοναστηράκι 
λιτό, ἁπλὸ καὶ ἔνοιωθες 
νὰ σὲ τυλίγει ἀγάπη, κα-
λοσύνη, ἠρεµία. Ὁ καλό-
γερός µᾶς πῆγε στὴν ἐκ-
κλησία ποὺ γίνε αι ἡ 
λειτουργία. Στὸ προσκύ-
νηµα δὲν ἀνεβήκαµε για-
τί δὲν θέλαµε νὰ γίνουµε 
βάρος λόγω τῆς περα-
σµένης ὥρας . Τὸ ἀπό-
γευµα ποὺ γύρισα σπίτι
ἄρχισε νὰ µὲ ἐνοχλεῖ ἕ-
νας πόνος ἐλαφρὺς στὸν 
αὐχένα. Σκέφτηκα πὼς 
κρύωσα, γιατί εἶχα τὸ παράθυρο 
τοῦ αὐτοκινήτου ἀνοιχτό. Ὅµως τὴ 
νύχτα ὁ πόνο  ἔγινε ὀξὺς καὶ δὲν µὲ 
ἄφησε νὰ κοιµηθῶ. Τί ζεστά, τί 
παυσίπονα, τίποτα. Μὲ ἔπιασε ἕνας 
πανικὸς καὶ µιὰ τροµάρα. Φοβήθη-
κα ὅτι εἶναι βλάβη στὸν αὐχένα, 
στοὺς σπονδύλους καὶ ὄντως εἶχα 
δίκιο. Αὐτὸ ἔδειξε ἡ πλάκα. Ἔχω 
χειρουργηθεῖ ἀρκετὲς φορές, ἔχω 
κάνει δυὸ σπονδυλοδεσίες µὲ ἀπο-
τέλεσµα νὰ ἔχω ὀκτὼ λάµες καὶ δε-
κα βίδες στὴν σπονδυλικὴ στήλη 
µου. Γι’ αὐτὸ δὲν ἀντέχω ἄλλο τὰ 
χειρουργεῖα .  Τὴν ἄλλη µέρα οἱ  

πόνοι συνεχίστηκαν καὶ ἁπλώθη-
καν. Τὸ βράδυ δὲν κοιµήθηκα µόνο 
βόγκαγα ἀπὸ τοὺς πόνους. Τὸ µε-
σηµέρι τῆς ἑποµένης ξάπλωσα µη-
πως µπορέσω νὰ κοιµηθῶ. Τότε λοι-
πὸν θυµήθηκα τὰ λόγια πού µου εἶ-
πε ὁ καλόγερος «ὁ Ἅγιος θεραπεύει 
τὶς ἀσθένειες». Ἔτσι µὲ πῆρε ὁ 
ὕπνος. Κάποια στιγµὴ ξυπνῶ ἀπὸ 
ἕνα φῶς ποὺ µπῆκε στὰ µάτια µου. 
Σηκώνοµαι νὰ δῶ ποιὸς ἄνοιξε τὸ 
παράθυρο καὶ δὲν εἶδα τίποτα, τὸ 
παράθυρο κλειστό. Ξανὰ πέφτω νὰ 
κοιµηθῶ καὶ µόλις κλείνω τὰ µάτια 

µου  σχηµατίστηκαν  
µπροστά µου τρία φω-
τεινὰ φωτοστέφανα. Ἕ-
να µεγάλο, ἕνα µικρότε-
ρο καὶ ἕνα µικρούλι. Πε-
τάχτηκα καὶ εἶπα ὅτι ὁ 
Ἅγιος Ραφαὴλ ἦρθε νὰ 
µὲ βοηθήσει. Τὸ Σαββά-
το τὸ βράδυ ἔπεσα νὰ 
κοιµηθῶ στεναχωρηµένη 
µὲ ἔγνοια γιὰ τὸν ἄνδρα 
µου, ποὺ ἐκτὸς ποὺ ἔχει 
κάνει χειρουργεῖο καρ-
κίνου, ἔχει σὲ ἐκεῖνο τὸ 
σηµεῖο ἕνα ἐξάνθηµα ποὺ 

δὲν µποροῦµε νὰ τὸ καταπολεµή-
σουµε µὲ καµµία θεραπεία, ἔχουµε 
ἀλλάξει τρεῖς. Ἔκλαιγα λοιπὸν καὶ 
γιὰ τοὺς δυό µας. Πρὸς τὸ ξηµέρω-
µα ἄκουσα µία φωνὴ νὰ µοῦ λέει 
«Ἀφοῦ ξέρεις ὅτι µπορῶ νὰ κάνω 
ὅ,τι µου ζητήσεις, γιατί δὲν ἔρχεσαι 
νὰ σοῦ δώσω λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι 
µου». Μόλις ξύπνησε ὁ ἄνδρας µου 
τοῦ λέω, τὸ καὶ τό, πᾶµε στὸ µο-
ναστήρι τώρα. Ἔτσι, φτάσαµε στὸ 
µοναστήρι, πήγαµε στὸ προσκύνη-
µα καὶ τοῦ ζήτησα βοήθεια γιὰ µένα 
νὰ µὲ φυλάξει …  

(Συνέχεια στὴν 5

τ

 

ς

η σελίδα)

καὶ δὲν ἀντιδροῦσε. 
 

ΣΥΓΧΑΙΡΟ
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ΥΜΕ  ΘΕΡΜΑ  
 

Τὸ κράτος ἀποδοµεῖται συστηµα-
τικά. Καὶ ἀποδοµεῖται διότι δια-
γράφει κάθε τί ποὺ µιλάει γιὰ ἀξίες 
καὶ ἰδανικά, ποὺ διέκριναν τοὺς 
προγόνους µας, οἱ ὁποῖοι τίµησαν 
τὸ Ἔθνος καὶ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ 
ἀπολαµβάνουµε ἐµεῖς σήµερα, τὰ 
σύγχρονα Ἑλληνόπουλα, τὰ ἀγαθὰ 
τῆς δηµοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας. 
Τὸ σχέδιο τῆς ἀποδόµησης τὸ ἔχουν 
ἀναλάβει αὐτοί, ποὺ ἂν καὶ ἀπο-
τελοῦν λείµµα στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία, ἔχουν καταφέρει ἡ φωνή τους 
νὰ ἀκούγεται περισσότερα ἀπὸ κά-
θε ἄδολη πατριωτικὴ φωνή. Οἱ σύγ-
χρονοι ἀποδοµητὲς τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἔθνους (θολοκουλτουριάρηδες, πο-
λύπολιτισµικοί, ἀριστεριστές, ἐκµη-
δενιστὲς καὶ τουρκολάγνοι κ.ἅ.) 
πρὸς χάριν τῆς ἰσοπέδωσης τῶν πα-
τροπαράδοτων ἀξιῶν ἀποµειώνουν 
κάθε ἐθνικὸ σύµβολο καὶ κάθε πα-
ραδοσιακὸ θεσµό. Τραγικὸ γεγονὸς 
αὐτῆς τῆς ὑφέρπουσας ἀνθελληνι-
κῆς πολιτικῆς ἀποτελεῖ καὶ ὁ πρό-
σφατος ξυλοδαρµὸς Ἕλληνα πολί-
τη στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐπειδὴ 
εἶχε στὰ χέρια του τὴν Ἑλληνικὴ 
σηµαία. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντια τῶν 
νεοελλήνων .  Πῶς δεχόµαστε νὰ 
προσβάλλεται τὸ αἷµα ποὺ ἔχυσαν 
οἱ πρόγονοί µας ἀπὸ τὸν Μαραθώ-
να ὡς καὶ τὴν ὁροσειρὰ τῆς Πίνδου; 
«Μπῆκαν στὴν πόλη, οἱ ὀχτροί, τὶς 
πόρτες σπάσαν οἱ ὀχτροί… κι’ ἐµεῖς 
γελούσαµε στὶς γειτονιές». Εὐτυχῶς, 
ὅµως, ποὺ ὑπάρχει καὶ ὁ ἀντίποδας. 
Φερέλπιδες νέοι ἀπὸ τὸ 2ο  Γυµνά-
σιο τῆς Κορίνθου ὕψωσαν Ἑλληνι-
κὲς σηµαῖες µπροστὰ στὰ µάρµαρα 
τοῦ Παρθενώνα, τὰ ὁποία βρίσκο-
νται στὸ βρετανικὸ µουσεῖο καὶ εἶ-
χαν κλαπεῖ ἀπὸ τὸν λόρδο Ἔλγιν, 

ζητώ νθη-
µα « πίσ  ἐπι-
στροφὴ τῶν ἀρχαιοτήτων στὴ Χώ-
ρα. Ὀφείλουµε νὰ συγχαροῦµε θερ-
µὰ τοὺς µαθητές, ἀλλὰ κυρίως τοὺς 
γονεῖς καὶ τοὺς καθηγητές τους, ποὺ 
τοὺς γαλούχησαν µὲ τὰ νάµατα τοῦ 
Ἔθνους καὶ τοὺς ἐµφύσησαν τὶς 
προγονικὲς ἀρετές. 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ  

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ  
 

Πρῶτα θὰ ἁγιογραφηθοῦν  
τὸ Ἅγιο Μανδήλιο καθῶς καὶ 

Ἅγιοι  Ἱεράρχες  
στὸ  Ἅγιο  Βῆµα ,  δηλαδὴ τὸ Ἱερό 

τῆς Ἐκκλησίας 
 

Ὅσοι θέλετε νὰ συµµετάσχετε µπο-
ρεῖτε νὰ παραγγείλετε κάποιον ἐκ 
τῶν παρακάτω Ἁγίων: 
 

ΟΛΟΣΩΜΟΙ

ντας παράλληλα µὲ τὸ σύ
Ἐπιστρέψτε τὰ ω» τὴν

: 
 

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς 
Ἅγιος Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος 
Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικὸς 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ: 
(σὲ διακοσµηµένους κύκλους) 
 

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, Ἀπόστολος 
Ἰούδας Θαδδαῖος, ∆ιονύσιος Ἀρεο-
παγίτης, Ἅγιος Παγκράτιος Ταυρο-
µενίου, Ἅγιος Νήφων Κωσταντια-
νής, Ἅγιος Νήφων Κωσταντινουπό-
λεως, Ἅγιος Εἰρηναῖος Λυῶνος, Ἅ-
γιος Ἄνθιµος, Ἅγιος ∆ιονύσιος Αἰ-
γίνης, Ἅγιος Βλάσιος. Εκ των Ο΄ Ἀ-
ποστόλων: Ἀπόστ. Φλέγων, Ἅγιος 
Τιµόθεος ἐπ. Εὐρίπου, Ἅγιος Κλεό-
πας, Ἅγιος Ὀνήσιµος, Ἅγιος Ἀντί-
πας,  Ἅγιος Κοδράτος. 
 

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22940-61151 
(ὑπεύθυνος π. Εἴρηναῖος)
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Γ Ι Α  Μ Ι Α  Σ Ω Σ Τ Η  
Ε Ξ ΟΜΟΛΟ Γ Η Σ Η  

 

- Γέροντα, ὅταν στὸν ἀγώνα µου 
ἔχω πτώσεις, πανικοβάλλοµαι. – Μὴ 
φοβᾶσαι. Ἀγώνας εἶναι καὶ θὰ ἔ-
χουµε καὶ τραύµατα. Μὲ τὴν ἐξοµο-
λόγηση αὐτὰ θεραπεύονται. Βλέ-
πεις, οἱ στρατιῶτες στὸν πόλεµο, ὅ-
ταν τραυµατίζονται ἐπάνω στὴν µά-
χη, τρέχουν ἀµέσως στὸν γιατρό, δε-
νουν τὸ τραῦµα τους καὶ συνεχί-
ζουν νὰ πολεµοῦν φιλότιµα. Ἐν τῷ 
µεταξὺ ἀποκτοῦν καὶ πείρα ἀπὸ τὸν 
τραυµατισµὸ καὶ προφυλάγονται 
καλύτερα, ὥστε νὰ µὴν ξανατραυ-
µατισθοῦν. Ἔτσι καὶ ἐµεῖς, ὅταν 
τραυµατιζώµαστε πάνω στὸν ἀγώ-
να µας, δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουµε, 
ἀλλὰ νὰ τρέχουµε στὸν γιατρὸ – 
στὸν πνευµατικὸ – νὰ τοῦ δείξουµε 
τὸ τραῦµα µας, νὰ θεραπευώµαστε 
πνευµατικά, καὶ πάλι νὰ συνεχίζου-
µε «τὸν καλὸ ἀγώνα». Κακὸ εἶναι, 
ὅταν δὲν ψάχνουµε νὰ βροῦµε τοὺς 
φοβεροὺς ἐχθρούς της ψυχῆς, τὰ 
πάθη καὶ δὲν ἀγωνιζόµαστε, γιὰ νὰ 
τοὺς ἐξοντώσουµε. Ὁρισµένοι λένε 
«Ἀφοῦ µπορεῖ νὰ ξανακάνω τὸ ἴδιο 
σφάλµα, γιὰ ποιὸ λόγο νὰ πάω νὰ 
τὸ ἐξοµολογηθῶ; γιὰ νὰ κοροϊδεύω 
τὸν παπά;» Αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. 
Εἶναι σὰν νὰ λέη ἕνας στρατιώτης, 
ὅταν τραυµατίζεται «Ἀφοῦ ὁ πόλε-
µος δὲν τελείωσε καὶ µπορεῖ πάλι νὰ 
τραυµατισθῶ , γιατί νὰ δέσω τὸ 
τραῦµα µου;». Ἀλλά, ἂν δὲν τὸ δε-
ση, θὰ πάθη αἱµορραγία καὶ θὰ πε-
θάνη. Ἂν δὲν καθαρίζουµε µὲ τὴν 
ἐξοµολόγηση τὴν ψυχή µας, ὅταν 
πέφτουµε καὶ λερωνώµαστε, µὲ τὸν 
λογισµὸ ὅτι πάλι θὰ πέσουµε καὶ θὰ 
λερωθοῦµε, προσθέτουµε λάσπες 
πάνω στὶς παλιὲς λάσπες καὶ εἶναι 
δύσκολο µετὰ νὰ καθαρίσουν.  

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

 

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ 
 

Ὁ καλὸς Θεὸς ὅλα θὰ τὰ οἰκονοµή-
σει µὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀλλὰ 
χρειάζεται πολλὴ ὑποµονὴ καὶ προ-
σοχή, γιατί πολλὲς φορές, µὲ τὸ νὰ 
βιάζωνται οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεµπλέ-
ξουν τὰ κουβάρια, τὰ µπλέκουν πε-
ρισσότερο. Ὁ Θεὸς µὲ ὑποµονὴ τὰ 
ξεµπλέκει. ∆ὲν θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ 
κατάσταση . Θὰ πάρει σκούπα ὁ 
Θεός. Κατὰ τὸ 1830, ἐπειδὴ ὑπῆρχε 
στὸ Ἅγιον Ὄρος πολὺς τούρκικος 
στρατός, γιὰ ἕνα διάστηµα δὲν εἶχε 
µείνει στὴν Μονὴ Ἰβήρων κανένας 
µοναχός. Εἶχαν φύγει οἱ Πατέρες 
γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν Ἐπανάστα-
ση. Ἐρχόταν στὸ µοναστήρι µόνον 
ἕνας µοναχὸς ἀπὸ µακριὰ ποὺ ἄ-
ναβε τὰ κανδήλια καὶ σκούπιζε καὶ 
ἔλεγε «Παναγία µου, τί θὰ γίνει µὲ 
αὐτὴν τὴν κατάσταση». Τὸν πλησι-
άζει µία γυναίκα, ἦταν ἡ Παναγία 
ποὺ ἔλαµπε καὶ τὸ πρόσωπό της 
ἀκτινοβολοῦσε. Τοῦ παίρνει τὴν 
σκούπα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοῦ λέει 
«Ἐσὺ δὲν ξέρεις νὰ σκουπίζεις κα-
λά. Ἐγὼ θὰ σκουπίσω». Καὶ ἄρχισε 
νὰ σκουπίζει. Ὕστερα ἐξαφανίστη-
κε µέσα στὸ Ἱερό. Σὲ τρεῖς ἡµέρες 
ἔφυγαν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι. Τοὺς ἔ-
διωξε ἡ Παναγία. Σήµερα προσπα-
θοῦν νὰ γκρεµίσουν τὴν πίστη, γι’ 
αὐτὸ ἀφαιροῦν σιγά-σιγὰ ἀπὸ µιὰ 
πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθεῖ τὸ οἰκοδό-
µηµα τῆς πίστεως. Ὅλοι εὐθυνόµα-
στε γιὰ τὸ γκρέµισµα αὐτό. Ὄχι µό-
νον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες 
καὶ τὸ γκρεµίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι 
βλέπουµε νὰ γκρεµίζεται καὶ δὲν 
προσπαθοῦµε νὰ τὸ ὑποστηλώσου-
µε. Ὅποιος σπρώχνει στὸ κακὸ τὸν 
ἄλλον θὰ δώσει λόγο στὸ Θεὸ γι’ 
αὐτό. Καὶ ὁ διπλανὸς ὅµως θὰ δώ-
σει λόγο, γιατί ἔβλεπε ἐκεῖνον νὰ 
κάνη κακὸ στὸν συνάνθρωπό του 

 

ΤΑ  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  
 

Μία νεαρὴ κυρία περίµενε τὴν πτή-
ση της στὴν αἴθουσα ἀναµονῆς ἑνὸς 
µεγάλου ἀερολιµένα. Ἐπειδὴ ἔπρε-
πε νὰ περιµένει πολλὲς ὧρες, ἀπο-
φάσισε νὰ ἀγοράσει ἕνα βιβλίο γιὰ 
νὰ περάσει ἡ ὥρα. Ἀγόρασε ἐπίσης 
κι’ ἕνα πακέτο µπισκότα. Κάθισε σὲ 
µιὰ πολυθρόνα, στὴν αἴθουσα γιὰ 
νὰ διαβάσει µὲ ἡσυχία. ∆ίπλα ἀπὸ 
τὴν πολυθρόνα βάζει τὰ µπισκότα 
της, ἐνῶ ἕνας ἄνδρας ποὺ κάθισε 
στὸ διπλανὸ κάθισµα, ἄνοιξε τὸ πε-
ριοδικό του καὶ ἄρχισε νὰ διαβάζει. 
Ὅταν πῆρε τὸ πρῶτο µπισκότο, ὁ 
ἄνδρας πῆρε κι’ αὐτὸς ἄλλο ἕνα. Αἰ-
σθάνθηκε ἐνοχληµένη, ἀλλὰ δὲν εἶ-
πε τίποτα. Σκέφτηκε: «Τί νεῦρα ἔχω! 
Ἐὰν ἤµουν σὲ κατάλληλη διάθεση 
θὰ τὸν χτυποῦσα ποὺ τόλµησε!» Γιὰ 
κάθε µπισκότο ποὺ ἔπαιρνε ἡ κυ-
ρία, ὁ ἄνδρας ἔπαιρνε κι’ αὐτὸς ἄλ-
λο ἕνα. Αὐτὸ τὴν ἐξαγρίωνε ἀλλὰ 
δὲν θέλησε νὰ κάνει σκηνή. Ὅταν 
ἔµεινε µόνο ἕνα µπισκότο, σκέφτη-
κε: «Ἀαα… Τί θὰ κάνει αὐτὸς ὁ κα-
τάχραστὴς τώρα;». Τότε, ὁ ἄνδρας, 
παίρνει τὸ τελευταῖο µπισκότο, τὸ 
κόβει στὴ µέση, δίνοντάς της τὸ ἕνα 
µισό. Ἀάα! Αὐτὸ ἦταν πάρα πολύ! 
Ἦταν πάρα πολὺ θυµωµένη τώρα. 
Σὲ µιὰ στιγµή, πῆρε τὸ βιβλίο της, 
τὰ πράγµατά της καὶ ὅρµησε στὴν 

αἴθουσα ἐπιβίβασης. Ὅταν κάθισε 
στὸ κάθισµά της, µέσα στὸ ἀερο-
πλάνο, ἔψαξε τὴν τσάντα της γιὰ νὰ 
πάρει τὰ γυαλιά της καὶ πρὸς µεγά-
λη της ἔκπληξη, τὸ πακέτο µὲ τὰ 
µπισκότα της ἦταν ἐκεῖ, ἄθικτο, 
κλειστό. Αἰσθάνθηκε τόσο ντροπια-
σµένη. Συνειδητοποίησε ὅτι ἔκανε 
λάθος. Εἶχε ξεχάσει ὅτι τὰ µπισκότα 
της δὲν τὰ εἶχε βγάλει ἀπὸ τὴν τσά-
ντα της. Ὁ ἄνδρας εἶχε µοιραστεῖ τὰ 
δικά του µπισκότα µ’ αὐτήν, χωρὶς 
κανένα συναίσθηµα θυµοῦ ἢ πί-
κρας. Ἐνῶ αὐτὴ ἦταν πολὺ θυµωµέ-
νη, σκεπτόµενη ὅτι µοιραζόταν τὰ 
µπισκότα της µὲ αὐτόν. Καὶ τώρα 
δὲν ὑπῆρχε καµία πιθανότητα νὰ 
ἐξηγήσει, οὔτε νὰ ζητήσει συγνώµη. 
Ὑπάρχουν 4 πράγµατα ποὺ δὲν 
µπορεῖτε νὰ ἀνακτήσετε: Ἡ πέτρα … 
ἀφοῦ ριχθεῖ. – Ἡ λέξη … ἀφοῦ εἰ-
πωθεῖ. – Ἡ εὐκαιρία … ἀφοῦ χαθεῖ. 
– Ὁ χρόνος … ἀφοῦ περάσει . Γι ’ 
αὐτὸ ἂς συµπεριφερόµαστε σωστά, 
µὲ ἀγάπη καὶ σωφροσύνη, γιὰ νὰ µὴ 
µετανοιώνουµε µετὰ πικρά… 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΙ ΘΑ 
ΖΗΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ;» 

 

Ἡ δασκάλα ζήτησε ἀπὸ τὰ παιδιὰ 
νὰ γράψουν ἔκθεση µὲ θέµα: «Τί θὰ 
ζητοῦσα ἀπὸ τὸ Θεό;». Ἕνας µαθη-
τὴς ἔφραψε «Θεέ µου, ἀπόψε σου 
ζητάω κάτι ποὺ τὸ θέλω πάρα πολύ. 
Θέλω νὰ µὲ κάνεις τηλεόραση! Θέλω 
νὰ πάρω τὴ θέση τῆς τηλεόρασης 
ποὺ εἶναι στὸ σπίτι µου. Νὰ ἔχω τὸ 
δικό µου χῶρο. Νὰ ἔχω τὴν οἰκο-
γένειά µου γύρω ἀπὸ ἐµένα. Νὰ µὲ 
παίρνουν στὰ σοβαρὰ ὅταν µιλάω. 
Θέλω νὰ εἶµαι τὸ κέντρο τῆς προσο-
χῆς καὶ νὰ µὲ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι χωρὶς 
διακοπὲς ἢ ἐρωτήσεις. Θέλω νὰ ἔχω 
τὴν ἴδια φροντίδα ποὺ ἔχει ἡ τηλεό-
ραση ὅταν λειτουργεῖ. Ὅταν εἶµαι 
τηλεόραση, θα’χῶ τὴν παρέα τοῦ 
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πατέρα µου, ὅταν ἔρχεται στὸ σπίτι, 
ἀκόµα κι’ἂν εἶναι κουρασµένος. Καὶ 
θέλω τὴ µαµά µου νὰ µὲ θέλει ὅταν 
εἶναι λυπηµένη καὶ στενοχωρηµένη, 
ἀντὶ νὰ µὲ ἀγνοεῖ… θέλω τ’ἀδέλφια 
µου νὰ µαλώνουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ 
περνάει ὧρες µαζί µου . Θέλω νὰ 
νοιώθω ὅτι ἡ οἰκογένειά µου ἀφήνει 
τὰ πάντα στὴν ἄκρη, πότε - πότε, 
µόνο γιὰ νὰ περάσει λίγο χρόνο µὲ 
µένα… Καὶ τὸ τελευταῖο, κάνε µὲ 
ἔτσι, ὥστε νὰ τοὺς κάνω ὅλους εὐ-
τυχισµένους καὶ χαρούµενους. Θεέ 
µου, δὲν ζητάω πολλά. Θέλω µόνο 
νὰ γίνω σὰν µιὰ τηλεόραση!». Τὴ 
δασκάλα ποὺ τὴ διάβασε (καθὼς 
βαθµολογοῦσε) τὴν ἔκανε νὰ κλά-
ψει. Ὁ σύζυγός της, µόλις εἶχε µπεῖ 
στὸ σπίτι, τὴ ρώτησε «τί συµβαί-
νει;». Αὐτὴ ἀπάντησε: «∆ιάβασε αὐ-
τὴ τὴν ἔκθεση, τὴν ἔχει γράψει ἕνας 
µαθητής µου». Ὁ σύζυγος, ἀφοῦ τὴ 
διάβασε, εἶπε: «Τὸ καηµένο τὸ παι-
δί. Τί ἀδιάφοροι γονεῖς εἶναι αὐ-
τοί!». Τότε αὐτὴ τὸν κοίταξε καὶ εἶ-
πε: «Αὐτὴ ἡ ἔκθεση εἶναι τοῦ γιοῦ 
µας…» 
 

ΠΩΣ  ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΤΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ;  

 

Κάποτε ἦταν ἕνα νέο ζευγάρι ποὺ 
µετακόµισε σὲ καινούρια γειτονιά. 
Καθὼς  ἔτρωγαν  τὸ  πρῶτο  τους  
πρωινὸ στὸ νέο τους σπίτι, ἡ γυναί-
κα κοίταξε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο 
καὶ εἶδε τὴ γειτόνισσα ποὺ ἐκείνη 
τὴν ὥρα ἅπλωνε τὴν µπουγάδα της. 

«Ἅ, τὰ ροῦχα δὲν εἶναι καὶ πολὺ 
καθαρά», σχολίασε, «ἡ γειτόνισσα 
δὲν ξέρει νὰ πλένει καλά. Μᾶλλον 
χρειάζεται νὰ χρησιµοποιεῖ περισ-
σότερο σαπούνι». Ὁ σύζυγος κοίτα-
ξε τὴν µπουγάδα ἀλλὰ δὲν εἶπε τι-
ποτα. Κάθε φορὰ ποὺ ἡ γειτόνισσα 
ἅπλωνε τὴν µπουγάδα της, ἡ γυναί-
κα ἔκανε τὰ ἴδια σχόλια. Ἕνα µήνα 
ἀργότερα, ἔνοιωσε µεγάλη ἔκπληξη, 
ὅταν εἶδε ὅτι τὰ ροῦχα ποὺ εἶχε ἁ-
πλώσει ἡ γειτόνισσα ἦταν πιὸ κα-
θαρὰ καὶ εἶπε στὸν ἄντρα της: «Γιὰ 
δές! Ἡ γειτόνισσα ἔµαθε ἐπιτέλους 
νὰ πλένει! Ἀναρωτιέµαι ποιὸς τὴν 
ἔµαθε». «Ξέρεις, ξύπνησα νωρὶς σή-
µερα τὸ πρωὶ καὶ καθάρισα τὰ τζά-
µια µας» γύρισε καὶ τῆς εἶπε ὁ ἄ-
ντρας της… Ἔτσι συµβαίνει καὶ στὴ 
ζωή. Ἡ βρωµιὰ δὲν βρίσκεται πάντα 
στοὺς ἄλλους. Ὁ τρόπος ποὺ βλέ-
πουµε τοὺς ἄλλους ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ πόσο καθαρὰ εἶναι τὰ «τζάµια 
µας». Ἂν καθαρίσουµε τὰ δικά µας 
«τζάµια», θὰ βλέπουµε καὶ τοὺς ἄλ-
λους καθαρούς. 
 

ΤΑ  ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ  
ΤΩΝ  «ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΩΝ» 

 

Μπορεῖ νὰ κόβει ἡ κυβέρνησή µας 
µισθοὺς καὶ συντάξεις. Μπορεῖ νὰ 
«κουτσουρεύει» δαπάνες γιὰ τὴν ὑ-
γεία, τὴν παιδεία καὶ τὴν ἄµυνα τῆς 
Χώρας µας, ἀλλὰ γιὰ τοὺς «ἐθνοπα-
τέρες» µας εἶναι ἰδιαίτερα γενναιό-
δωρη. Ὄχι µόνο δὲν τοὺς στέρησε 
«κεκτηµένα» ἀλλὰ συνεχίζει νὰ τοὺς 
τὰ αὐξάνει! Τὸν περασµένο µήνα 
ἀνακοινώθηκε ἁρµοδίως πὼς ἡ Βου-
λὴ τῶν Ἑλλήνων δαπάνησε περισ-
σότερα ἀπὸ 150.000 εὐρὼ γιὰ τὴν 
ἀγορὰ φορητῶν ὑπολογιστῶν γιὰ 
τοὺς Βουλευτὲς στὸ πλαίσιο «διευ-
κόλυνσης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ 
τους ἔργου». (Ἐφηµ. Ὀρθόδοξος 
Τύπος, 15-3-2013 σελὶς 2) 
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ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε στὴν 
Αἴγυπτο ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. 
Γράµµατα δὲν ἔµαθε, αὐτὸ ὅµως δὲν 
τὸν ἐµπόδισε νὰ ἀποκτήσει τὴν 
«ἔσω σοφίαν», ἡ ὁποία τὸν ἔκανε 
γνωστὸ σὲ ὅλο τὸν κόσµο, ὥστε ἡ 
Ἐκκλησία µας νὰ τὸν ἀποκαλεῖ 
«καθηγητὴ τῆς Ἐρήµου». Ὁ Ἅγιος 
κοιµήθηκε σὲ βαθὺ γῆρας, σὲ ἡλικία 
105 ἐτῶν. Τὸ Μοναστήρι τοῦ Μεγά-
λου Ἀντωνίου βρισκόταν ἐπάνω σ’ 
ἕνα βουνό, σὲ τόπο ὡραῖο, ἀλλὰ 
τραχύ, ὅπου ὑπῆρχε καὶ µιὰ πηγή. 
Γύρω ἀπὸ τὴν πηγὴ ὑπῆρχαν µεγά-
λοι φοίνικες, ποὺ ἔδιναν πολὺ καὶ 
γλυκύτατο καρπὸ καὶ πρόσφεραν 
µιὰ νότα δροσιᾶς µέσα στὴν ἔρηµο. 
∆ίπλα ἀκριβῶς ἁπλωνόταν καὶ ὁ 
κῆπος τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅπου ὁ 
Μέγας Ἀντώνιος εἶχε τὴ συνήθεια 
νὰ περνᾶ πολλὲς ὧρες τῆς ἡµέρας, 
ἀλλὰ καὶ τῆς νύχτας. Εἶχε φυτέψει 
ἀµπέλι, διάφορα ὀπωροφόρα δε-
ντρα, καὶ µὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια 
εἶχε χτίσει καὶ µιὰ στέρνα γιὰ νὰ 
ποτίζει τὸν κῆπο. Ὅλα αὐτὰ τὰ 
φρόντιζε καθηµερινὰ µὲ πολὺ κόπο 
καὶ ἀγάπη. Τὸν πρῶτο καιρὸ ὅµως, 
ἕνα κοπάδι λιοντάρια, ποὺ προσπα-

θοῦσαν νὰ σβήσουν τὴ δίψα τους 
στὰ νερὰ τῆς πηγῆς, ἔµπαιναν στὸν 
κῆπο τῆς Μονῆς καὶ προξενοῦσαν 
πολλὲς καταστροφές. Βλέποντας τὰ 
ὁ Ἅγιος πῆρε µία ράβδο, πλησίασε 
ἕνα ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἔµοιαζε νὰ εἶναι 
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀγέλης καὶ τὸ πρό-
σταξε νὰ φύγει. Ὢ τοῦ θαύµατος, 
τὸ λιοντάρι στάθηκε καὶ ὁ Ἅγιος τὸ 
χτύπησε ἐλαφρὰ στὰ πλευρὰ λέγο-
ντας. «Γιατί µὲ ἀδικεῖτε, ἐνῶ ἐγὼ 
καθόλου δὲν σᾶς ἀδίκησα; Γιατί 
τρῶτε τοὺς καρποὺς γιὰ τοὺς ὁποί-
ους καθόλου δὲν κοπιάσατε; Φύγετε 
ἀµέσως καὶ µὴν τολµήσετε νὰ µπεῖτε 
ξανὰ στὸν κῆπο µου.» Καὶ πράγµα-
τι, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος, ἀπὸ τὴ στι-
γµὴ ἐκείνη τὰ λιοντάρια δὲν ξανα-
µπήκαν στὸν κῆπο. Πήγαιναν µόνο 
στὴν πηγή, ἔπιναν νερὸ νὰ ξεδιψά-
σουν καὶ ἔφευγαν. 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ 

 

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2P

η
P σελίδα) 

 

… µακρυὰ ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα νὰ µὲ 
ἀφήσει νὰ ζήσω χωρὶς πόνους πιὰ 
καὶ νὰ βοηθήσει νὰ ἰαθεῖ ὁ ἄνδρας 
µου. Φεύγοντας πῆρα καὶ λαδάκι ἀ-
πὸ τὸ ἀκοίµητο καντηλάκι τοῦ Ἁγί-
ου Ραφαὴλ καὶ πήραµε τὸ δρόµο 
τῆς ἐπιστροφῆς. Ὁ πόνος µου στὸν 
αὐχένα ἄρχισε νὰ µοῦ περνᾶ καὶ µε-
χρι τὸ σπίτι δὲν εἶχα πόνους. Ὁ για-
τρὸς ποὺ ξαναπῆγα ξαφνιάστηκε 
πῶς µου πέρασε τόσο γρήγορα. Ὁ 
ἄνδρας µου τώρα εἶναι πολὺ καλὰ 
καὶ τὸ κυριότερο αὐτὸς ποὺ εἶναι ἀ-
ντιδραστικὸς µὲ τὰ µοναστήρια, τώ-
ρα ἔχει ἀλλάξει, δέχτηκε ποὺ τοῦ ἔ-
κανα θεραπεία µὲ τὸ ἅγιο λαδάκι. 
Ὅλα εἶναι δόξα τῷ Θεῷ καλὰ θὰ εἶ-
ναι ἀκόµα καλύτερα, τὸ νοιώθω. ∆ο-
ξάζω τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καὶ Εἰρήνη καὶ τοὺς εὐχαριστῶ. 

Α.Π. – Κερατέα. 
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πατέρα µου, ὅταν ἔρχεται στὸ σπίτι, 
ἀκόµα κι’ἂν εἶναι κουρασµένος. Καὶ 
θέλω τὴ µαµά µου νὰ µὲ θέλει ὅταν 
εἶναι λυπηµένη καὶ στενοχωρηµένη, 
ἀντὶ νὰ µὲ ἀγνοεῖ… θέλω τ’ἀδέλφια 
µου νὰ µαλώνουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ 
περνάει ὧρες µαζί µου . Θέλω νὰ 
νοιώθω ὅτι ἡ οἰκογένειά µου ἀφήνει 
τὰ πάντα στὴν ἄκρη, πότε - πότε, 
µόνο γιὰ νὰ περάσει λίγο χρόνο µὲ 
µένα… Καὶ τὸ τελευταῖο, κάνε µὲ 
ἔτσι, ὥστε νὰ τοὺς κάνω ὅλους εὐ-
τυχισµένους καὶ χαρούµενους. Θεέ 
µου, δὲν ζητάω πολλά. Θέλω µόνο 
νὰ γίνω σὰν µιὰ τηλεόραση!». Τὴ 
δασκάλα ποὺ τὴ διάβασε (καθὼς 
βαθµολογοῦσε) τὴν ἔκανε νὰ κλά-
ψει. Ὁ σύζυγός της, µόλις εἶχε µπεῖ 
στὸ σπίτι, τὴ ρώτησε «τί συµβαί-
νει;». Αὐτὴ ἀπάντησε: «∆ιάβασε αὐ-
τὴ τὴν ἔκθεση, τὴν ἔχει γράψει ἕνας 
µαθητής µου». Ὁ σύζυγος, ἀφοῦ τὴ 
διάβασε, εἶπε: «Τὸ καηµένο τὸ παι-
δί. Τί ἀδιάφοροι γονεῖς εἶναι αὐ-
τοί!». Τότε αὐτὴ τὸν κοίταξε καὶ εἶ-
πε: «Αὐτὴ ἡ ἔκθεση εἶναι τοῦ γιοῦ 
µας…» 
 

ΠΩΣ  ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΤΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ;  

 

Κάποτε ἦταν ἕνα νέο ζευγάρι ποὺ 
µετακόµισε σὲ καινούρια γειτονιά. 
Καθὼς  ἔτρωγαν  τὸ  πρῶτο  τους  
πρωινὸ στὸ νέο τους σπίτι, ἡ γυναί-
κα κοίταξε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο 
καὶ εἶδε τὴ γειτόνισσα ποὺ ἐκείνη 
τὴν ὥρα ἅπλωνε τὴν µπουγάδα της. 

«Ἅ, τὰ ροῦχα δὲν εἶναι καὶ πολὺ 
καθαρά», σχολίασε, «ἡ γειτόνισσα 
δὲν ξέρει νὰ πλένει καλά. Μᾶλλον 
χρειάζεται νὰ χρησιµοποιεῖ περισ-
σότερο σαπούνι». Ὁ σύζυγος κοίτα-
ξε τὴν µπουγάδα ἀλλὰ δὲν εἶπε τι-
ποτα. Κάθε φορὰ ποὺ ἡ γειτόνισσα 
ἅπλωνε τὴν µπουγάδα της, ἡ γυναί-
κα ἔκανε τὰ ἴδια σχόλια. Ἕνα µήνα 
ἀργότερα, ἔνοιωσε µεγάλη ἔκπληξη, 
ὅταν εἶδε ὅτι τὰ ροῦχα ποὺ εἶχε ἁ-
πλώσει ἡ γειτόνισσα ἦταν πιὸ κα-
θαρὰ καὶ εἶπε στὸν ἄντρα της: «Γιὰ 
δές! Ἡ γειτόνισσα ἔµαθε ἐπιτέλους 
νὰ πλένει! Ἀναρωτιέµαι ποιὸς τὴν 
ἔµαθε». «Ξέρεις, ξύπνησα νωρὶς σή-
µερα τὸ πρωὶ καὶ καθάρισα τὰ τζά-
µια µας» γύρισε καὶ τῆς εἶπε ὁ ἄ-
ντρας της… Ἔτσι συµβαίνει καὶ στὴ 
ζωή. Ἡ βρωµιὰ δὲν βρίσκεται πάντα 
στοὺς ἄλλους. Ὁ τρόπος ποὺ βλέ-
πουµε τοὺς ἄλλους ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ πόσο καθαρὰ εἶναι τὰ «τζάµια 
µας». Ἂν καθαρίσουµε τὰ δικά µας 
«τζάµια», θὰ βλέπουµε καὶ τοὺς ἄλ-
λους καθαρούς. 
 

ΤΑ  ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ  
ΤΩΝ  «ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΩΝ» 

 

Μπορεῖ νὰ κόβει ἡ κυβέρνησή µας 
µισθοὺς καὶ συντάξεις. Μπορεῖ νὰ 
«κουτσουρεύει» δαπάνες γιὰ τὴν ὑ-
γεία, τὴν παιδεία καὶ τὴν ἄµυνα τῆς 
Χώρας µας, ἀλλὰ γιὰ τοὺς «ἐθνοπα-
τέρες» µας εἶναι ἰδιαίτερα γενναιό-
δωρη. Ὄχι µόνο δὲν τοὺς στέρησε 
«κεκτηµένα» ἀλλὰ συνεχίζει νὰ τοὺς 
τὰ αὐξάνει! Τὸν περασµένο µήνα 
ἀνακοινώθηκε ἁρµοδίως πὼς ἡ Βου-
λὴ τῶν Ἑλλήνων δαπάνησε περισ-
σότερα ἀπὸ 150.000 εὐρὼ γιὰ τὴν 
ἀγορὰ φορητῶν ὑπολογιστῶν γιὰ 
τοὺς Βουλευτὲς στὸ πλαίσιο «διευ-
κόλυνσης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ 
τους ἔργου». (Ἐφηµ. Ὀρθόδοξος 
Τύπος, 15-3-2013 σελὶς 2) 
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ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε στὴν 
Αἴγυπτο ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. 
Γράµµατα δὲν ἔµαθε, αὐτὸ ὅµως δὲν 
τὸν ἐµπόδισε νὰ ἀποκτήσει τὴν 
«ἔσω σοφίαν», ἡ ὁποία τὸν ἔκανε 
γνωστὸ σὲ ὅλο τὸν κόσµο, ὥστε ἡ 
Ἐκκλησία µας νὰ τὸν ἀποκαλεῖ 
«καθηγητὴ τῆς Ἐρήµου». Ὁ Ἅγιος 
κοιµήθηκε σὲ βαθὺ γῆρας, σὲ ἡλικία 
105 ἐτῶν. Τὸ Μοναστήρι τοῦ Μεγά-
λου Ἀντωνίου βρισκόταν ἐπάνω σ’ 
ἕνα βουνό, σὲ τόπο ὡραῖο, ἀλλὰ 
τραχύ, ὅπου ὑπῆρχε καὶ µιὰ πηγή. 
Γύρω ἀπὸ τὴν πηγὴ ὑπῆρχαν µεγά-
λοι φοίνικες, ποὺ ἔδιναν πολὺ καὶ 
γλυκύτατο καρπὸ καὶ πρόσφεραν 
µιὰ νότα δροσιᾶς µέσα στὴν ἔρηµο. 
∆ίπλα ἀκριβῶς ἁπλωνόταν καὶ ὁ 
κῆπος τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅπου ὁ 
Μέγας Ἀντώνιος εἶχε τὴ συνήθεια 
νὰ περνᾶ πολλὲς ὧρες τῆς ἡµέρας, 
ἀλλὰ καὶ τῆς νύχτας. Εἶχε φυτέψει 
ἀµπέλι, διάφορα ὀπωροφόρα δε-
ντρα, καὶ µὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια 
εἶχε χτίσει καὶ µιὰ στέρνα γιὰ νὰ 
ποτίζει τὸν κῆπο. Ὅλα αὐτὰ τὰ 
φρόντιζε καθηµερινὰ µὲ πολὺ κόπο 
καὶ ἀγάπη. Τὸν πρῶτο καιρὸ ὅµως, 
ἕνα κοπάδι λιοντάρια, ποὺ προσπα-

θοῦσαν νὰ σβήσουν τὴ δίψα τους 
στὰ νερὰ τῆς πηγῆς, ἔµπαιναν στὸν 
κῆπο τῆς Μονῆς καὶ προξενοῦσαν 
πολλὲς καταστροφές. Βλέποντας τὰ 
ὁ Ἅγιος πῆρε µία ράβδο, πλησίασε 
ἕνα ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἔµοιαζε νὰ εἶναι 
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀγέλης καὶ τὸ πρό-
σταξε νὰ φύγει. Ὢ τοῦ θαύµατος, 
τὸ λιοντάρι στάθηκε καὶ ὁ Ἅγιος τὸ 
χτύπησε ἐλαφρὰ στὰ πλευρὰ λέγο-
ντας. «Γιατί µὲ ἀδικεῖτε, ἐνῶ ἐγὼ 
καθόλου δὲν σᾶς ἀδίκησα; Γιατί 
τρῶτε τοὺς καρποὺς γιὰ τοὺς ὁποί-
ους καθόλου δὲν κοπιάσατε; Φύγετε 
ἀµέσως καὶ µὴν τολµήσετε νὰ µπεῖτε 
ξανὰ στὸν κῆπο µου.» Καὶ πράγµα-
τι, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος, ἀπὸ τὴ στι-
γµὴ ἐκείνη τὰ λιοντάρια δὲν ξανα-
µπήκαν στὸν κῆπο. Πήγαιναν µόνο 
στὴν πηγή, ἔπιναν νερὸ νὰ ξεδιψά-
σουν καὶ ἔφευγαν. 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ 

 

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2P

η
P σελίδα) 

 

… µακρυὰ ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα νὰ µὲ 
ἀφήσει νὰ ζήσω χωρὶς πόνους πιὰ 
καὶ νὰ βοηθήσει νὰ ἰαθεῖ ὁ ἄνδρας 
µου. Φεύγοντας πῆρα καὶ λαδάκι ἀ-
πὸ τὸ ἀκοίµητο καντηλάκι τοῦ Ἁγί-
ου Ραφαὴλ καὶ πήραµε τὸ δρόµο 
τῆς ἐπιστροφῆς. Ὁ πόνος µου στὸν 
αὐχένα ἄρχισε νὰ µοῦ περνᾶ καὶ µε-
χρι τὸ σπίτι δὲν εἶχα πόνους. Ὁ για-
τρὸς ποὺ ξαναπῆγα ξαφνιάστηκε 
πῶς µου πέρασε τόσο γρήγορα. Ὁ 
ἄνδρας µου τώρα εἶναι πολὺ καλὰ 
καὶ τὸ κυριότερο αὐτὸς ποὺ εἶναι ἀ-
ντιδραστικὸς µὲ τὰ µοναστήρια, τώ-
ρα ἔχει ἀλλάξει, δέχτηκε ποὺ τοῦ ἔ-
κανα θεραπεία µὲ τὸ ἅγιο λαδάκι. 
Ὅλα εἶναι δόξα τῷ Θεῷ καλὰ θὰ εἶ-
ναι ἀκόµα καλύτερα, τὸ νοιώθω. ∆ο-
ξάζω τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καὶ Εἰρήνη καὶ τοὺς εὐχαριστῶ. 

Α.Π. – Κερατέα. 
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Γ Ι Α  Μ Ι Α  Σ Ω Σ Τ Η  
Ε Ξ ΟΜΟΛΟ Γ Η Σ Η  

 

- Γέροντα, ὅταν στὸν ἀγώνα µου 
ἔχω πτώσεις, πανικοβάλλοµαι. – Μὴ 
φοβᾶσαι. Ἀγώνας εἶναι καὶ θὰ ἔ-
χουµε καὶ τραύµατα. Μὲ τὴν ἐξοµο-
λόγηση αὐτὰ θεραπεύονται. Βλέ-
πεις, οἱ στρατιῶτες στὸν πόλεµο, ὅ-
ταν τραυµατίζονται ἐπάνω στὴν µά-
χη, τρέχουν ἀµέσως στὸν γιατρό, δε-
νουν τὸ τραῦµα τους καὶ συνεχί-
ζουν νὰ πολεµοῦν φιλότιµα. Ἐν τῷ 
µεταξὺ ἀποκτοῦν καὶ πείρα ἀπὸ τὸν 
τραυµατισµὸ καὶ προφυλάγονται 
καλύτερα, ὥστε νὰ µὴν ξανατραυ-
µατισθοῦν. Ἔτσι καὶ ἐµεῖς, ὅταν 
τραυµατιζώµαστε πάνω στὸν ἀγώ-
να µας, δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουµε, 
ἀλλὰ νὰ τρέχουµε στὸν γιατρὸ – 
στὸν πνευµατικὸ – νὰ τοῦ δείξουµε 
τὸ τραῦµα µας, νὰ θεραπευώµαστε 
πνευµατικά, καὶ πάλι νὰ συνεχίζου-
µε «τὸν καλὸ ἀγώνα». Κακὸ εἶναι, 
ὅταν δὲν ψάχνουµε νὰ βροῦµε τοὺς 
φοβεροὺς ἐχθρούς της ψυχῆς, τὰ 
πάθη καὶ δὲν ἀγωνιζόµαστε, γιὰ νὰ 
τοὺς ἐξοντώσουµε. Ὁρισµένοι λένε 
«Ἀφοῦ µπορεῖ νὰ ξανακάνω τὸ ἴδιο 
σφάλµα, γιὰ ποιὸ λόγο νὰ πάω νὰ 
τὸ ἐξοµολογηθῶ; γιὰ νὰ κοροϊδεύω 
τὸν παπά;» Αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. 
Εἶναι σὰν νὰ λέη ἕνας στρατιώτης, 
ὅταν τραυµατίζεται «Ἀφοῦ ὁ πόλε-
µος δὲν τελείωσε καὶ µπορεῖ πάλι νὰ 
τραυµατισθῶ , γιατί νὰ δέσω τὸ 
τραῦµα µου;». Ἀλλά, ἂν δὲν τὸ δε-
ση, θὰ πάθη αἱµορραγία καὶ θὰ πε-
θάνη. Ἂν δὲν καθαρίζουµε µὲ τὴν 
ἐξοµολόγηση τὴν ψυχή µας, ὅταν 
πέφτουµε καὶ λερωνώµαστε, µὲ τὸν 
λογισµὸ ὅτι πάλι θὰ πέσουµε καὶ θὰ 
λερωθοῦµε, προσθέτουµε λάσπες 
πάνω στὶς παλιὲς λάσπες καὶ εἶναι 
δύσκολο µετὰ νὰ καθαρίσουν.  

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

 

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ 
 

Ὁ καλὸς Θεὸς ὅλα θὰ τὰ οἰκονοµή-
σει µὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀλλὰ 
χρειάζεται πολλὴ ὑποµονὴ καὶ προ-
σοχή, γιατί πολλὲς φορές, µὲ τὸ νὰ 
βιάζωνται οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεµπλέ-
ξουν τὰ κουβάρια, τὰ µπλέκουν πε-
ρισσότερο. Ὁ Θεὸς µὲ ὑποµονὴ τὰ 
ξεµπλέκει. ∆ὲν θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ 
κατάσταση . Θὰ πάρει σκούπα ὁ 
Θεός. Κατὰ τὸ 1830, ἐπειδὴ ὑπῆρχε 
στὸ Ἅγιον Ὄρος πολὺς τούρκικος 
στρατός, γιὰ ἕνα διάστηµα δὲν εἶχε 
µείνει στὴν Μονὴ Ἰβήρων κανένας 
µοναχός. Εἶχαν φύγει οἱ Πατέρες 
γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν Ἐπανάστα-
ση. Ἐρχόταν στὸ µοναστήρι µόνον 
ἕνας µοναχὸς ἀπὸ µακριὰ ποὺ ἄ-
ναβε τὰ κανδήλια καὶ σκούπιζε καὶ 
ἔλεγε «Παναγία µου, τί θὰ γίνει µὲ 
αὐτὴν τὴν κατάσταση». Τὸν πλησι-
άζει µία γυναίκα, ἦταν ἡ Παναγία 
ποὺ ἔλαµπε καὶ τὸ πρόσωπό της 
ἀκτινοβολοῦσε. Τοῦ παίρνει τὴν 
σκούπα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοῦ λέει 
«Ἐσὺ δὲν ξέρεις νὰ σκουπίζεις κα-
λά. Ἐγὼ θὰ σκουπίσω». Καὶ ἄρχισε 
νὰ σκουπίζει. Ὕστερα ἐξαφανίστη-
κε µέσα στὸ Ἱερό. Σὲ τρεῖς ἡµέρες 
ἔφυγαν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι. Τοὺς ἔ-
διωξε ἡ Παναγία. Σήµερα προσπα-
θοῦν νὰ γκρεµίσουν τὴν πίστη, γι’ 
αὐτὸ ἀφαιροῦν σιγά-σιγὰ ἀπὸ µιὰ 
πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθεῖ τὸ οἰκοδό-
µηµα τῆς πίστεως. Ὅλοι εὐθυνόµα-
στε γιὰ τὸ γκρέµισµα αὐτό. Ὄχι µό-
νον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες 
καὶ τὸ γκρεµίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι 
βλέπουµε νὰ γκρεµίζεται καὶ δὲν 
προσπαθοῦµε νὰ τὸ ὑποστηλώσου-
µε. Ὅποιος σπρώχνει στὸ κακὸ τὸν 
ἄλλον θὰ δώσει λόγο στὸ Θεὸ γι’ 
αὐτό. Καὶ ὁ διπλανὸς ὅµως θὰ δώ-
σει λόγο, γιατί ἔβλεπε ἐκεῖνον νὰ 
κάνη κακὸ στὸν συνάνθρωπό του 

 

ΤΑ  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  
 

Μία νεαρὴ κυρία περίµενε τὴν πτή-
ση της στὴν αἴθουσα ἀναµονῆς ἑνὸς 
µεγάλου ἀερολιµένα. Ἐπειδὴ ἔπρε-
πε νὰ περιµένει πολλὲς ὧρες, ἀπο-
φάσισε νὰ ἀγοράσει ἕνα βιβλίο γιὰ 
νὰ περάσει ἡ ὥρα. Ἀγόρασε ἐπίσης 
κι’ ἕνα πακέτο µπισκότα. Κάθισε σὲ 
µιὰ πολυθρόνα, στὴν αἴθουσα γιὰ 
νὰ διαβάσει µὲ ἡσυχία. ∆ίπλα ἀπὸ 
τὴν πολυθρόνα βάζει τὰ µπισκότα 
της, ἐνῶ ἕνας ἄνδρας ποὺ κάθισε 
στὸ διπλανὸ κάθισµα, ἄνοιξε τὸ πε-
ριοδικό του καὶ ἄρχισε νὰ διαβάζει. 
Ὅταν πῆρε τὸ πρῶτο µπισκότο, ὁ 
ἄνδρας πῆρε κι’ αὐτὸς ἄλλο ἕνα. Αἰ-
σθάνθηκε ἐνοχληµένη, ἀλλὰ δὲν εἶ-
πε τίποτα. Σκέφτηκε: «Τί νεῦρα ἔχω! 
Ἐὰν ἤµουν σὲ κατάλληλη διάθεση 
θὰ τὸν χτυποῦσα ποὺ τόλµησε!» Γιὰ 
κάθε µπισκότο ποὺ ἔπαιρνε ἡ κυ-
ρία, ὁ ἄνδρας ἔπαιρνε κι’ αὐτὸς ἄλ-
λο ἕνα. Αὐτὸ τὴν ἐξαγρίωνε ἀλλὰ 
δὲν θέλησε νὰ κάνει σκηνή. Ὅταν 
ἔµεινε µόνο ἕνα µπισκότο, σκέφτη-
κε: «Ἀαα… Τί θὰ κάνει αὐτὸς ὁ κα-
τάχραστὴς τώρα;». Τότε, ὁ ἄνδρας, 
παίρνει τὸ τελευταῖο µπισκότο, τὸ 
κόβει στὴ µέση, δίνοντάς της τὸ ἕνα 
µισό. Ἀάα! Αὐτὸ ἦταν πάρα πολύ! 
Ἦταν πάρα πολὺ θυµωµένη τώρα. 
Σὲ µιὰ στιγµή, πῆρε τὸ βιβλίο της, 
τὰ πράγµατά της καὶ ὅρµησε στὴν 

αἴθουσα ἐπιβίβασης. Ὅταν κάθισε 
στὸ κάθισµά της, µέσα στὸ ἀερο-
πλάνο, ἔψαξε τὴν τσάντα της γιὰ νὰ 
πάρει τὰ γυαλιά της καὶ πρὸς µεγά-
λη της ἔκπληξη, τὸ πακέτο µὲ τὰ 
µπισκότα της ἦταν ἐκεῖ, ἄθικτο, 
κλειστό. Αἰσθάνθηκε τόσο ντροπια-
σµένη. Συνειδητοποίησε ὅτι ἔκανε 
λάθος. Εἶχε ξεχάσει ὅτι τὰ µπισκότα 
της δὲν τὰ εἶχε βγάλει ἀπὸ τὴν τσά-
ντα της. Ὁ ἄνδρας εἶχε µοιραστεῖ τὰ 
δικά του µπισκότα µ’ αὐτήν, χωρὶς 
κανένα συναίσθηµα θυµοῦ ἢ πί-
κρας. Ἐνῶ αὐτὴ ἦταν πολὺ θυµωµέ-
νη, σκεπτόµενη ὅτι µοιραζόταν τὰ 
µπισκότα της µὲ αὐτόν. Καὶ τώρα 
δὲν ὑπῆρχε καµία πιθανότητα νὰ 
ἐξηγήσει, οὔτε νὰ ζητήσει συγνώµη. 
Ὑπάρχουν 4 πράγµατα ποὺ δὲν 
µπορεῖτε νὰ ἀνακτήσετε: Ἡ πέτρα … 
ἀφοῦ ριχθεῖ. – Ἡ λέξη … ἀφοῦ εἰ-
πωθεῖ. – Ἡ εὐκαιρία … ἀφοῦ χαθεῖ. 
– Ὁ χρόνος … ἀφοῦ περάσει . Γι ’ 
αὐτὸ ἂς συµπεριφερόµαστε σωστά, 
µὲ ἀγάπη καὶ σωφροσύνη, γιὰ νὰ µὴ 
µετανοιώνουµε µετὰ πικρά… 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΙ ΘΑ 
ΖΗΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ;» 

 

Ἡ δασκάλα ζήτησε ἀπὸ τὰ παιδιὰ 
νὰ γράψουν ἔκθεση µὲ θέµα: «Τί θὰ 
ζητοῦσα ἀπὸ τὸ Θεό;». Ἕνας µαθη-
τὴς ἔφραψε «Θεέ µου, ἀπόψε σου 
ζητάω κάτι ποὺ τὸ θέλω πάρα πολύ. 
Θέλω νὰ µὲ κάνεις τηλεόραση! Θέλω 
νὰ πάρω τὴ θέση τῆς τηλεόρασης 
ποὺ εἶναι στὸ σπίτι µου. Νὰ ἔχω τὸ 
δικό µου χῶρο. Νὰ ἔχω τὴν οἰκο-
γένειά µου γύρω ἀπὸ ἐµένα. Νὰ µὲ 
παίρνουν στὰ σοβαρὰ ὅταν µιλάω. 
Θέλω νὰ εἶµαι τὸ κέντρο τῆς προσο-
χῆς καὶ νὰ µὲ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι χωρὶς 
διακοπὲς ἢ ἐρωτήσεις. Θέλω νὰ ἔχω 
τὴν ἴδια φροντίδα ποὺ ἔχει ἡ τηλεό-
ραση ὅταν λειτουργεῖ. Ὅταν εἶµαι 
τηλεόραση, θα’χῶ τὴν παρέα τοῦ 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου εἴχαµε 
πάει µαζὶ µὲ τὸν κουνιάδο µου καὶ 
τὴν γυναίκα µου στὸ Ἄνω Σούλι σὲ 
µιὰ ταβέρνα. Μόλις φτάσαµε στὴν 
ταβέρνα, λίγο πρίν, εἴδαµε τὴν πι-
νακίδα ποὺ ἔδειχνε τὸν δρόµο πρὸς 
τὸ µοναστήρι τοῦ Ἅγ. Ραφαήλ. Λέει 
ἡ κουνιάδα µου, δὲν πᾶµε νὰ προ-
σκυνήσουµε; Πᾶµε, εἴπαµε ὁµόφωνα 
καὶ οἱ τέσσερις. Ἀνηφορήσαµε λοι-
πὸν πρὸς τὸ µοναστήρι. Μόλις φτά-
σαµε ἦταν ἡ ὥρα ποὺ τὸ µοναστήρι 
ἔκλεινε. Ὁ καλόγερος ὅµως µας εἶδε 
ἀπογοητευµένους καὶ µᾶς πέρασε 
µέσα. Τὸ µοναστηράκι 
λιτό, ἁπλὸ καὶ ἔνοιωθες 
νὰ σὲ τυλίγει ἀγάπη, κα-
λοσύνη, ἠρεµία. Ὁ καλό-
γερός µᾶς πῆγε στὴν ἐκ-
κλησία ποὺ γίνεται ἡ 
λειτουργία. Στὸ προσκύ-
νηµα δὲν ἀνεβήκαµε για-
τί δὲν θέλαµε νὰ γίνουµε 
βάρος λόγω τῆς περα-
σµένης ὥρας . Τὸ ἀπό-
γευµα ποὺ γύρισα σπίτι 
ἄρχισε νὰ µὲ ἐνοχλεῖ ἕ-
νας πόνος ἐλαφρὺς στὸν 
αὐχένα. Σκέφτηκα πὼς 
κρύωσα, γιατί εἶχα τὸ παράθυρο 
τοῦ αὐτοκινήτου ἀνοιχτό. Ὅµως τὴ 
νύχτα ὁ πόνος ἔγινε ὀξὺς καὶ δὲν µὲ 
ἄφησε νὰ κοιµηθῶ. Τί ζεστά, τί 
παυσίπονα, τίποτα. Μὲ ἔπιασε ἕνας 
πανικὸς καὶ µιὰ τροµάρα. Φοβήθη-
κα ὅτι εἶναι βλάβη στὸν αὐχένα, 
στοὺς σπονδύλους καὶ ὄντως εἶχα 
δίκιο. Αὐτὸ ἔδειξε ἡ πλάκα. Ἔχω 
χειρουργηθεῖ ἀρκετὲς φορές, ἔχω 
κάνει δυὸ σπονδυλοδεσίες µὲ ἀπο-
τέλεσµα νὰ ἔχω ὀκτὼ λάµες καὶ δε-
κα βίδες στὴν σπονδυλικὴ στήλη 
µου. Γι’ αὐτὸ δὲν ἀντέχω ἄλλο τὰ 
χειρουργεῖα .  Τὴν ἄλλη µέρα οἱ  

πόνοι συνεχίστηκαν καὶ ἁπλώθη-
καν. Τὸ βράδυ δὲν κοιµήθηκα µόνο 
βόγκαγα ἀπὸ τοὺς πόνους. Τὸ µε-
σηµέρι τῆς ἑποµένης ξάπλωσα µη-
πως µπορέσω νὰ κοιµηθῶ. Τότε λοι-
πὸν θυµήθηκα τὰ λόγια πού µου εἶ-
πε ὁ καλόγερος «ὁ Ἅγιος θεραπεύει 
τὶς ἀσθένειες». Ἔτσι µὲ πῆρε ὁ 
ὕπνος. Κάποια στιγµὴ ξυπνῶ ἀπὸ 
ἕνα φῶς ποὺ µπῆκε στὰ µάτια µου. 
Σηκώνοµαι νὰ δῶ ποιὸς ἄνοιξε τὸ 
παράθυρο καὶ δὲν εἶδα τίποτα, τὸ 
παράθυρο κλειστό. Ξανὰ πέφτω νὰ 
κοιµηθῶ καὶ µόλις κλείνω τὰ µάτια 

µου  σχηµατίστηκαν  
µπροστά µου τρία φω-
τεινὰ φωτοστέφανα. Ἕ-
να µεγάλο, ἕνα µικρότε-
ρο καὶ ἕνα µικρούλι. Πε-
τάχτηκα καὶ εἶπα ὅτι ὁ 
Ἅγιος Ραφαὴλ ἦρθε νὰ 
µὲ βοηθήσει. Τὸ Σαββά-
το τὸ βράδυ ἔπεσα νὰ 
κοιµηθῶ στεναχωρηµένη 
µὲ ἔγνοια γιὰ τὸν ἄνδρα 
µου, ποὺ ἐκτὸς ποὺ ἔχει 
κάνει χειρουργεῖο καρ-
κίνου, ἔχει σὲ ἐκεῖνο τὸ 
σηµεῖο ἕνα ἐξάνθηµα ποὺ 

δὲν µποροῦµε νὰ τὸ καταπολεµή-
σουµε µὲ καµµία θεραπεία, ἔχουµε 
ἀλλάξει τρεῖς. Ἔκλαιγα λοιπὸν καὶ 
γιὰ τοὺς δυό µας. Πρὸς τὸ ξηµέρω-
µα ἄκουσα µία φωνὴ νὰ µοῦ λέει 
«Ἀφοῦ ξέρεις ὅτι µπορῶ νὰ κάνω 
ὅ,τι µου ζητήσεις, γιατί δὲν ἔρχεσαι 
νὰ σοῦ δώσω λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι 
µου». Μόλις ξύπνησε ὁ ἄνδρας µου 
τοῦ λέω, τὸ καὶ τό, πᾶµε στὸ µο-
ναστήρι τώρα. Ἔτσι, φτάσαµε στὸ 
µοναστήρι, πήγαµε στὸ προσκύνη-
µα καὶ τοῦ ζήτησα βοήθεια γιὰ µένα 
νὰ µὲ φυλάξει …  

(Συνέχεια στὴν 5P

η
P σελίδα)
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καὶ δὲν ἀντιδροῦσε. 
 

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ  ΘΕΡΜΑ  
 

Τὸ κράτος ἀποδοµεῖται συστηµα-
τικά. Καὶ ἀποδοµεῖται διότι δια-
γράφει κάθε τί ποὺ µιλάει γιὰ ἀξίες 
καὶ ἰδανικά, ποὺ διέκριναν τοὺς 
προγόνους µας, οἱ ὁποῖοι τίµησαν 
τὸ Ἔθνος καὶ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ 
ἀπολαµβάνουµε ἐµεῖς σήµερα, τὰ 
σύγχρονα Ἑλληνόπουλα, τὰ ἀγαθὰ 
τῆς δηµοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας. 
Τὸ σχέδιο τῆς ἀποδόµησης τὸ ἔχουν 
ἀναλάβει αὐτοί, ποὺ ἂν καὶ ἀπο-
τελοῦν λείµµα στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία, ἔχουν καταφέρει ἡ φωνή τους 
νὰ ἀκούγεται περισσότερα ἀπὸ κά-
θε ἄδολη πατριωτικὴ φωνή. Οἱ σύγ-
χρονοι ἀποδοµητὲς τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἔθνους (θολοκουλτουριάρηδες, πο-
λύπολιτισµικοί, ἀριστεριστές, ἐκµη-
δενιστὲς καὶ τουρκολάγνοι κ.ἅ.) 
πρὸς χάριν τῆς ἰσοπέδωσης τῶν πα-
τροπαράδοτων ἀξιῶν ἀποµειώνουν 
κάθε ἐθνικὸ σύµβολο καὶ κάθε πα-
ραδοσιακὸ θεσµό. Τραγικὸ γεγονὸς 
αὐτῆς τῆς ὑφέρπουσας ἀνθελληνι-
κῆς πολιτικῆς ἀποτελεῖ καὶ ὁ πρό-
σφατος ξυλοδαρµὸς Ἕλληνα πολί-
τη στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐπειδὴ 
εἶχε στὰ χέρια του τὴν Ἑλληνικὴ 
σηµαία. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντια τῶν 
νεοελλήνων .  Πῶς δεχόµαστε νὰ 
προσβάλλεται τὸ αἷµα ποὺ ἔχυσαν 
οἱ πρόγονοί µας ἀπὸ τὸν Μαραθώ-
να ὡς καὶ τὴν ὁροσειρὰ τῆς Πίνδου; 
«Μπῆκαν στὴν πόλη, οἱ ὀχτροί, τὶς 
πόρτες σπάσαν οἱ ὀχτροί… κι’ ἐµεῖς 
γελούσαµε στὶς γειτονιές». Εὐτυχῶς, 
ὅµως, ποὺ ὑπάρχει καὶ ὁ ἀντίποδας. 
Φερέλπιδες νέοι ἀπὸ τὸ 2 P

ο
P  Γυµνά-

σιο τῆς Κορίνθου ὕψωσαν Ἑλληνι-
κὲς σηµαῖες µπροστὰ στὰ µάρµαρα 
τοῦ Παρθενώνα, τὰ ὁποία βρίσκο-
νται στὸ βρετανικὸ µουσεῖο καὶ εἶ-
χαν κλαπεῖ ἀπὸ τὸν λόρδο Ἔλγιν, 

ζητώντας παράλληλα µὲ τὸ σύνθη-
µα «Ἐπιστρέψτε τὰ πίσω» τὴν ἐπι-
στροφὴ τῶν ἀρχαιοτήτων στὴ Χώ-
ρα. Ὀφείλουµε νὰ συγχαροῦµε θερ-
µὰ τοὺς µαθητές, ἀλλὰ κυρίως τοὺς 
γονεῖς καὶ τοὺς καθηγητές τους, ποὺ 
τοὺς γαλούχησαν µὲ τὰ νάµατα τοῦ 
Ἔθνους καὶ τοὺς ἐµφύσησαν τὶς 
προγονικὲς ἀρετές. 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ  

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ  
 

Πρῶτα θὰ ἁγιογραφηθοῦν  
τὸ Ἅγιο Μανδήλιο καθῶς καὶ 

Ἅγιοι  Ἱεράρχες  
στὸ  Ἅγιο  Βῆµα ,  δηλαδὴ τὸ Ἱερό 

τῆς Ἐκκλησίας 
 

Ὅσοι θέλετε νὰ συµµετάσχετε µπο-
ρεῖτε νὰ παραγγείλετε κάποιον ἐκ 
τῶν παρακάτω Ἁγίων: 
 

UΟΛΟΣΩΜΟΙ U: 
 

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς 
Ἅγιος Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος 
Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικὸς 
 

UΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ U: 
(σὲ διακοσµηµένους κύκλους) 
 

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, Ἀπόστολος 
Ἰούδας Θαδδαῖος, ∆ιονύσιος Ἀρεο-
παγίτης, Ἅγιος Παγκράτιος Ταυρο-
µενίου, Ἅγιος Νήφων Κωσταντια-
νής, Ἅγιος Νήφων Κωσταντινουπό-
λεως, Ἅγιος Εἰρηναῖος Λυῶνος, Ἅ-
γιος Ἄνθιµος, Ἅγιος ∆ιονύσιος Αἰ-
γίνης, Ἅγιος Βλάσιος. Εκ των Ο΄ Ἀ-
ποστόλων: Ἀπόστ. Φλέγων, Ἅγιος 
Τιµόθεος ἐπ. Εὐρίπου, Ἅγιος Κλεό-
πας, Ἅγιος Ὀνήσιµος, Ἅγιος Ἀντί-
πας,  Ἅγιος Κοδράτος. 
 

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22940-61151 
(ὑπεύθυνος π. Εἴρηναῖος)
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ΠΡΟΓΡΑ  

 
  

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµ

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π

 

 

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 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.30 π.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 µ.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου 

6.00 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης  
8.00 π.µ. 

Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. 

ΠΠΑΑ ΝΝΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ  
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  
ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ

 

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
    

 

 Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ 

 

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 6.00 µ.µ. 

ου 
, Ἰ
ά
πι προαιρετικὲς 
. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΜΜΑ   
ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  

      

ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  

 

Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ  

ΤΡ Α    

νη ὑπὸ τ ῦ 
ου Ποιμενάρχου μας 

, Ἀμαρουσίου 
υ 

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ   
ου 
 

      

 (αρ. φυλλ. 47)

6 ‐ 5 ‐ 2 0 1 3  

Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. 
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς 

Ἀρτοκλασία 
 

Ι ΤΗ   ΤΟΥ  ΠΑΣΧ
7 ‐ 5 ‐ 2 0 1 3  

 

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

Λειτουργία τελεσθησομέ ο
Σεβασμιωτάτ

Μητροπολίτου Κηφισίας
κ΄ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλο

 

 Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.

καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγί
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 3 
       

Χ Ε Ρ Ι Α  Ο Σ Ι Α  Κ Α Ι  Χ Ε Ρ Ι Α  Α Ν Ο Σ Ι Α  
 

Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν’ 
ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν 
θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του 
πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του 
καὶ τοὺς λέει ὅτι «ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
παραδίδεται εἰς χείρας ἀνθρώπων». 
 Ἂς σταθοῦµε στὴ φράση 
«εἰς χείρας ἀνθρώπων». ∆ὲν λέει 
«εἰς χείρας σατανᾶ», ἀλλὰ ἀνθρώ-
πων. Ἂν παραδινότανε στὰ χέρια 
τοῦ ατανᾶ, θὰ ἦταν 
κάπως «φυσικό». 

σ

 Ἀλλὰ νὰ συλ-
ληφθεῖ ἀπὸ χέρια ἀν-
θρώπων καὶ νὰ παρα-
δοθεῖ καὶ νὰ ἐκτελε-
σθεῖ ἀπὸ χέρια ἀνθρώ-
πινα, αὐτὸ εἶναι ἀδια-
νόητο. Γιατί τὰ χέρια 
αὐτὰ γέµισαν ἀπὸ δῶ-
ρα τοῦ Χριστοῦ. 
 Τὰ χέρια ἔγι-
ναν γιὰ προσευχὲς κι’ 
ἐλεηµοσύνες. Τὰ χέρια 
αὐτὰ ἔγιναν γιὰ νὰ θωπεύουν τὸν 
πονεµένο καὶ νὰ σηκώνουν τὸν πε-
σµένο. Καὶ ὄχι νὰ σταυρώνουν τὸν 
Χριστό. Αὐτὸ εἶναι τροµερό. 
 Καὶ τὸ τροµερὸ αὐτὸ δράµα 
συνεχίζεται. Ἀνθρώπινα χέρια κτύ-
πησαν καὶ σκότωσαν Ἀποστόλους 
καὶ Μάρτυρες. Ἀνθρώπινα χέρια 
ἐξακολουθοῦν νὰ βασανίζουν τοὺς 
πιστοὺς Χριστιανούς, ἐκεῖ ὅπου ὁ 

Χριστιανισµὸς βρίσκεται σὲ διωγµό. 
 Ἀνθρώπινα χέρια καὶ µάλι-
στα, δῆθεν χριστιανικά, ἀπὸ τὸ ἕνα 
µέρος σταυροκοπιοῦνται καὶ ἀπὸ 
τὸ ἄλλο κλέβουν ἢ τρέχουν στὰ δι-
καστήρια, γιὰ νὰ µποῦν ἐπάνω στὸ 
Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµα-
τα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλα-
στογραφοῦν. 
 Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔλλειψαν 

καὶ τὰ ὅσια χέρια. Τὰ 
χέρια ποὺ ὑψώνονται 
σὲ ἀληθινὴ προσευχή, 
γιὰ νὰ στηρίζουν πό-
λεις καὶ λαούς. 
 Τὰ χέρια ποὺ  
ὑπηρετοῦν  στὸ κρε-
βάτι τοῦ πόνου. 
 Τὰ  χέρια  ποὺ  
µατώνουν γιὰ νὰ προ-
σφέρουν  ἀγάπη  καὶ  
στοργή. 
 Τὰ χέρια ποὺ  
ἁγιογραφοῦν. 

 Τὰ χέρια ποὺ γράφουν τὴν 
ἀλήθεια. 
 Τὰ χέρια ποὺ πέφτουν στὰ 
πεδία τῶν µαχῶν γιὰ τὴν ἐλευθερία 
τῶν λαῶν. 
 Τὰ χέρια ποὺ σκεπάζουν  
τὸν κάθε ἀδύνατο.  
 Αὐτὰ εἶναι τὰ ὅσια χέρια. 
 Ἐµεῖς τί χέρια ἔχουµε;  
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