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ὰ λα πάδα γιὰ τὴν ἀδελφή σας, 
γιατί ἔγινε θαῦµα». Ἀπὸ τότε ἡ Σ. Π. 
χαίρει ἄκρας ὑγείας καὶ γνωρίζοντας
πλέον τὴν πραγµατικότητα ὅσον ἀφο-
ρᾶ στὸ τί τῆς συνέβη, ἔχει πιὰ πολὺ 
µεγάλη εὐγνωµοσύνη καὶ ἀτράνταχτη
ἐµπιστοσύνη στοὺς θαυµατουργοὺς 
Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. 

Λ -  Μηνιαί  ο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
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οστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
: www.agiosrafael.gr

άκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
πιστολές, ἐ
αφ

µβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘ

άλυψε ὅτι ἦταν κακοήθης.  
ΙΩΝ   

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Θωµᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 
Ἁγίας Εἰρήνης κ΄ Ἁγίου Ἐφραίµ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.00 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κυρίλλου κ΄ Μεθοδίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 
Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου κ΄ Ἐλένης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τῆς Σαµαρείτιδος 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 
Ἡ Γ΄ Εὔρεσις τῆς τιµίας Κεφαλής τοῦ 

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 

ὄγκο στὸ δεξιὸ µαστὸ καὶ µετὰ ἀπὸ 
βιοψία ἀνακ
Στὴ Σ. Π. δὲν εἶπαν ὅτι ἦταν κακοήθης, 
ἀλλὰ εἶ ει «προ-
ληπτικ ὰ ἀφαι-
ρεθεῖ ὁ

 

 

 

 

 

 
παν ὅτι πρέπει νὰ γίν

ά» ἄµεση ἐπέµβαση γιὰ ν
 ὄγκος. Ἡ µόνη ποὺ ἤξερε τὴν 

πραγµατικότητα ἦταν ἡ µητέρα της, ἡ 
κ. ∆. Π., ποὺ τὴν εἶχαν συνεχῶς µὲ τὸ 
πιεσόµετρο, καθὼς κόντευε νὰ πάθει 
ἐγκεφαλικὸ ἀπὸ τὴ στενοχώρια καὶ τὴν 
ἀγωνία της. Τελικὰ ἡ κ. ∆. Π. ἐξοµολο-
γήθηκε τὸν πόνο της σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
πατέρες τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
στὸ Ἄνω Σούλι, ὁ ὁποῖος τῆς συνέ-
στησε ψυχραιµία καὶ τῆς ἔδωσε λαδάκι 
ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ. Ἡ κ. ∆. Π. πῆγε ἀµέσως τὸ 
λαδάκι στὴν κόρη της καὶ µὲ πίστη
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ τῆς εἶπε νὰ βάλει 
στὸ σηµεῖο ποὺ ὑπῆρχε τὸ πρόβληµα. 
Μετὰ ἀπὸ λίγες ὧρες ἔγινε ἡ ἐγχείρηση. 
Ὁ γιατρὸς ἔµεινε ἔκπληκτος ὅταν συ-
νειδητοποίησε ὅτι … ὁ ὄγκος εἶχε γίνει
ὄντως καλοήθης! «Πρώτη φορὰ στὴ 
ζωή µου εἶδα τέτοιο πράγµα!!» τοὺς 
εἶπε. Πρόσθεσε µάλιστα, στὸν ἀδελφό 
της ἐγχειρισθείσας: «Νὰ πᾶτε νὰ ἀνά-
ψετε µι µ

      

 (αρ. φυλλ. 25)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                      Μ ά ϊ ο ς  2 0 1 1 
       

Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α  
 

Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια 
φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ-
κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ 
καθένας κοιτάζει τὴ βολή του. Αὐτὸ εἶ-
ναι τὸ ἔγκληµα τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ 
παράλυτος ζοῦσε διπλὸ δράµα. Τὴν πα-
ράλυσή του καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ 
κόσµου. Γνωστοί, φίλοι, συγγενεῖς, τὸν 
εἶχαν ἐγκαταλείψει ὅλοι. Γι’ αὐτό, ὅταν 
τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς ἂν ἤθελε νὰ γίνει 
καλὰ τοῦ εἶπε µὲ παράπονο, ναί, ἀλλὰ 
δὲν ἔχω ἄνθρωπο γιὰ νὰ µὲ βοηθήσει. 
Φωνάζω  βοήθεια  
καὶ κανένας δὲ µὲ 
ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ δραµατικὴ φωνὴ 
τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
ὅλους τους αἰῶνες 
καὶ ἰδιαίτερα σήµε-
ρα. Φωνάζει βοήθει-
α, καὶ ὁ ἦχος πέφτει 
στὸ κενό. Παρὰ τὰ 
τέλεια έσα ἐπικοι-
νωνία , π ρὰ τὶς 
πολυσύχναστες πό-
λεις, παρὰ τὶς καταπληκτικ ς ἐπιστ µο-
νικὲς προόδους,  ἄνθρωπος µένει ἀβο-
ήθητος. Ὁ καθένας µας ζεῖ µόνο γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Ἀποµονωµένοι καὶ διασπα-
σµένοι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων, 
ζοῦµε σὲ µιὰ ἀπέραντη ἐγωκεντρικὴ µο-
ναξιά. Συστεγάζονται καὶ συνεργάζο-
νται οἱ ἄνθρωποι στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ 
στὰ ἐργοστάσια. Συναγελάζονται στὶς 
πλατεῖες, στὶς ἀγορές, στὰ πανεπιστήµια, 
ψυχαγωγοῦνται στὰ κέντρα διασκέδα-
σης, στὰ γήπεδα, στὶς τελετὲς καὶ στὶς 

πανηγύρεις. ∆ιασταυρώνονται στοὺς 
δρόµους, ἀλλὰ χωρὶς νὰ βοηθάει ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο οὐσιαστικά. Ὅλα γίνονται, 
σχεδόν, συµβατικά, ἐπιφανειακά. Χω-
ρὶς εἰλικρίνεια, χωρὶς ἀνθρωπιά. Χωρὶς 
Θεό. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σπάσει 
τὴν ἀποµόνωσή του βρίσκει ἄλλα ὑπο-
κατάστατα. Τρέχει δεξιὰ καὶ ἀριστερά, 
γιὰ νὰ µὴν τρελαθεῖ. Λύση ὅµως δὲν 
βρίσκει. Γι’ αὐτὸ καὶ φωνάζει συνέχεια 
βοήθεια. Γι’ αὐτὸ παραπονέθηκε στὸν 
Χριστὸ ὁ παράλυτος. Γιὰ τὴν ἐρηµιά 

του µέσα στὴν πο-
λυκοσµία. Α  εἶ-
ναι τὸ δράµα ὅλης 
της ἀνθρωπό τας. 
Ἀνάµεσα στὰ δισε-
κατοµµύρια ζοῦµε 
µόνοι. Καὶ τὸ χειρό-
τερο ἀπ’ ὅλα, προ-
σπαθοῦµε µὲ τὴν 
κωµωδία νὰ καλύ-
ψουµε τὴν τραγω-
δία. Κινούµεθα κά-
τω ἀπὸ φανταχτε-

ροὺς τίτλους ἑνώσεων, παγκοσµίων 
συµβουλίων, θρησκευτικοπολιτικῶν ὀρ-
γανώσεων, χωρὶς καµιὰ οὐσιαστικὴ ἑ-
νότητα κι’ ἐπαφή. Ὅλα γίνονται συµ-
βατικά, µηχανικά, ἀναγκαστικά, τυπι-
κά. Οἱ σύζυγοι ζοῦν σὰν ἐτερόζυγοι. Οἱ 
φίλοι σὰν ἐχθροί. Οἱ συνέταιροι σὰν οὐ-
δέτεροι. Οἱ συναγωνιστὲς σὰν ἀνταγω-
νιστές. Μετὰ τὸ τριπλὸ ἔγκληµα ποὺ ἔ-
κανε ὁ ἄνθρωπος νὰ σκοτώσει τὴν ἀλή-
θεια καὶ νὰ δεχτεῖ τὸ ψέµα, νὰ χωριστεῖ 
ἀπό τη …  (Συνέχεια στὴν 3
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Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
 

ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 
  

ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης  
 

Ἑβδοµάδος τελέστηκαν ἁπλά, ἀλλὰ 
 

κατανυκτικὰ στὸν ταπεινὸ 
 

προσκυνηµατικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς 
 

Μονῆς µας µὲ τὴ συµµετοχὴ 
 

εὐλαβῶν πιστῶν καὶ προσκυνητῶν . 

 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

 

«…Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς 
ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ…» 

 

Μιὰ Κυριακὴ ἦλθε στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω 
Σούλι τοῦ Μαραθώνα, ὁ κ. Γιῶργος Κ. 
µὲ τὴν οἰκογένειά του. Προσκύνησε 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ 
τόπο ἐµφανίσεώς Του, ἔκανε τὴν προ-
σευχή του, ζήτησε καὶ πῆρε λαδάκι ἀπὸ 
τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ καὶ ἀφοῦ συζήτησε κάποια θεο-
λογικὰ θέµατα µὲ τοὺς πατέρες τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, ἀποχώρησε. Τὶς ἑπόµενες 
µέρες, λοιπόν, ὁ Ἅγιος τοῦ ἱκανοποίησε 
ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ζήτησε στὴν προ-
σευχή του, ἐνῶ παράλληλα, βάζοντας 
τὸ λαδάκι στὴ µέση του στὴν ὁποία εἶχε 
χρόνιους πόνους καὶ ταλαιπωρούταν, 
τοῦ πέρασαν αὐτοστιγµεί. Περιχαρής, 
λοιπὸν καὶ ἰδιαίτερα συγκινηµένος, ξα-
ναῆλθε τὴν ἑπόµενη Κυριακὴ µαζὶ µὲ 
τὴν οἰκογένειά του γιὰ νὰ εὐχαριστήσει 
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἐδῶ ἀκολούθησε 
καὶ ἄλλο θαῦµα:  

Στὸ Μοναστήρι ἔφτασαν στὶς 
3.00 ἡ ὥρα τὸ µεσηµέρι. Εἶπαν µεταξύ 
τους, ὅπως ὁµολόγησαν µετὰ στοὺς πα-
τέρες τῆς Μονῆς, ὅτι ἐὰν ἔβρισκαν κλει-
στὴ τὴν πόρτα τοῦ µοναστηριοῦ δὲν θὰ 
χτυποῦσαν τὸ κουδούνι, γιὰ νὰ µὴν ἐ-
νοχλήσουν τοὺς πατέρες, ἐφόσον ἦταν 
ὥρα ξεκούρασης. Καὶ ἐνῶ οἱ πατέρες 
πάντοτε κλείνουν τὴν πόρτα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τὸ µεσηµέρι (ἀλλὰ καὶ κάθε στι-
γµὴ ποὺ δὲν εἶναι κανεὶς ἀπὸ τοὺς πα-
τέρες παρὼν στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς), 
ἐκεῖνοι βρῆκαν τὴν πόρτα ἀνοικτή!!! 
Καὶ ἔτσι µπῆκαν νὰ προσκυνήσουν. Ἔ-
γιναν δὲ ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς πατέρες 
ὅταν ἔµπαιναν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαήλ. Αὐτὸ ἦταν πραγµατικὰ ἕνα θαῦ-
µα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, διότι οἱ πατέρες 
πάντοτε προσέχουν πολὺ νὰ µὴν εἶναι 
ἀνοικτὴ ἡ πόρτα, διότι περνοῦν συχνὰ 
κοπάδια µὲ κατσίκια τὰ ὁποῖα ὑπάρχει 
κίνδυνος νὰ εἰσέλθουν στὸν προαύλιο 
χῶρο τῆς Μονῆς, καὶ νὰ καταστρέψουν 

τὰ δένδρα καὶ τὰ λουλούδια.  
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, λοιπόν, ὁ 

ὁποῖος ἐπιθυµοῦσε νὰ εἰσέλθουν οἱ εὐ-
λαβεῖς προσκυνητὲς καὶ φίλοι του ποὺ 
εἶχαν ἔλθει γιὰ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουν 
ἔδειξε γιὰ ἄλλη µιὰ φορᾶ τὴν ἔµπρακτη 
ἀγάπη Του καὶ τὴν πρόνοιά Του. Ἀπὸ 
τοτε ὁ κ. Γιῶργος Κ. καὶ ἡ οἰκογένειά 
του εἶναι δεµένοι µὲ τὸ µοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἀναγνωρίζουν τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ ὡς προστάτη καὶ στη-
ριγµά τους καὶ τοὺς πατέρες τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Του ὡς φίλους καὶ δικούς τους 
ἀνθρώπους, ὅπως καὶ πράγµατι εἶναι. 
Ἐπισκέπτονται δὲ συχνὰ τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ, γιὰ νὰ Τοῦ ἀποδώσουν τιµές, νὰ 
πάρουν τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία Του 
καὶ νὰ Τοῦ δείξουν τὴν εὐγνωµοσύνη 
τους, ἡ ὁποία µὲ τόσο προφανῆ τρόπο 
φάνηκε ὅτι ἦταν πολὺ εὐπρόσδεκτη 
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.  

Μάλιστα, τὰ θαυµαστὰ σηµεῖα 
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ συνεχίστηκαν καὶ 
στὴν ἐργασία τοῦ κ. Γιώργου Κ., καθὼς 
ἀπὸ τότε ποὺ προσκύνησε τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ γιὰ δεύτερη φορᾶ, καὶ ἐνῶ ὑ-
πῆρχε οἰκονοµικὴ κρίση παντοῦ, σὲ 
ἐκεῖνον ἄρχισαν νὰ ἔρχονται οἱ παρα-
γγελίες ἡ µία µετὰ τὴν ἄλλη καὶ ἄρχισε 
νὰ κλείνει σηµαντικὲς ἐµπορικὲς συµ-
φωνίες γιὰ µεγάλες ποσότητες ἐµπορευ-
µάτων. Ἡ πρόοδός του ἦταν τόσο ξα-
φνικὴ καὶ µεγάλη ποὺ ὁ ἴδιος ἔµεινε 
ἐκστατικὸς καὶ ἔκθαµβος καὶ συχνὰ 
ἐπαναλάµβανε µονολογώντας: «Θαυµα-
στὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ!» 
Ἔστειλε µάλιστα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ ἄλλους φίλους του, ποὺ εἶχαν πρό-
βληµα µὲ τὴν ἐργασία τους µὲ τὴν ἐλ-
πίδα ὅτι θὰ βοηθήσει καὶ κείνους, κάτι 
ποὺ ὄντως ἔγινε. 

 
«Πρώτη φορὰ στὴ ζωή µου 

εἶδα τέτοιο πράγµα!!» 
 

Ἡ Σ . Π .,  νεαρῆς ἡλικίας, 
ἀντιµετώπισε πρόσφατα πρόβληµα ὑ-
γείας. Ὁ γιατρός, τὴν ἐξέτασε καὶ βρῆκε 
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ΗΜΕΡΑ  Γ ΕΝΕΘΛ Ι ΩΝ  Ή  
ΟΝΟΜΑΣΤ ΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ ;  

 

Ὅλοι µας ἔχουµε ἕνα µόνο ὄνοµα. Τό 
αἰώνιο ὄνοµά µας, πού πήραµε κατά τή 
βάπτισή µας. Κι εἶναι ἅγιο, γιατί δόθη-
κε ἀπό τό Θεό καί καταγράφτηκε ἀπό 
τούς ἀγγέλους. Γι’ αὐτό λοιπόν, ἐµεῖς οἱ 
πιστοί πρέπει, νά ἑορτάζουµε τήν ὀνο-
µαστική µας ἑορτή κι ὄχι τήν ἡµέρα τῆς 
γέννησής µας, ὅπως γιορτάζουν σήµερα 
οἱ προτεστάντες καὶ οἱ αἰρετικοὶ ποὺ 
δὲν ἔχουν ὀνόµατα Ἁγίων. Ὁ Ἅγιος, 
πού φέρουµε τό ὄνοµά του, εἶναι βοη-
θός µας στὶς δύσκολες περιστάσεις καὶ 
προστάτης µας. Εἶναι συγχρόνως κι’ ὁ 
πρεσβευτής µας στόν οὐρανό. Θά εἶναι 
ἕνας ἀπό τούς ὑπερασπιστές µας στήν 
τελική κρίση· θά εἶναι πολύ κοντά στήν 
κυρία Θεοτόκο, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ 
µας καί πλάι στό φύλακα ἄγγελό µας. 
 

ΤΟ  ΑΝΤ Ι ∆ΩΡΟ  
 

Τὸ ἀντίδωρο εἶναι εὐλογηµένο, διότι 
βγαίνει ἀπὸ τὰ πρόσφορα, ποὺ προ-
σεκόµισαν οἱ πιστοί, προκειµένου νὰ 
τελεσθεῖ ἡ Θ. Λειτουργία. («πρόσφο-
ρο», ἀπὸ τὸ ρῆµα προσφέρω). Τὸ κα-
λάθι µὲ τὸ ἀντίδωρο παίρνει ὁ Λειτουρ-
γὸς καὶ τὸ ὑψώνει ἐµπρὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Τράπεζα, λέγοντας «Μέγα τὸ Ὄνοµα 
τῆς Ἁγίας Τριάδος». Ἔτσι τὸ Ἀντίδω-
ρο ἀποκτᾶ καὶ µιὰ ἀκόµη εὐλογία. Ὅλοι 
οἱ ἐκκλησιαζόµενοι χριστιανοὶ παίρνουν 
τὸ ἀντίδωρο µέσα στὴ δεξιὰ χούφτα τῆς 
παλάµης καὶ ἀσπάζονται τὸ χέρι τοῦ 
Ἱερέως ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο ἀκούµπησε τὸ 
πανάγιο Σῶµα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 
 

Ο  ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ  ΝΑΟΣ  
 

Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο στὸν χριστια-
νικὸ ναό. Τὸ κάθε τί ἔχει µελετηθεῖ σχο-
λαστικὰ καὶ ἔχει τὴ δική του χρησιµό-
τητα καὶ σηµασία. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας µας ὅρισαν οἱ πιστοὶ µπαίνο-
ντας στὸ ναό, γιὰ νὰ συµµετάσχουν 
στὴν λατρεία καὶ τὴν εὐχαριστιακὴ σύ-
ναξη, νὰ ἐγκαταλείπουν πρὸς ὥρας τὰ 
ἐγκόσµια καὶ νὰ εἰσέρχονται στὴ σφαί-
ρα τοῦ ὑπεραισθητοῦ. Γι’ αὐτὸ τὰ πά-

ντα µέσα στὸ ναὸ ἔχουν τὸ βαθύτερο 
συµβολισµό τους, ὥστε νὰ δίνονται στοὺς 
πιστοὺς σωστικὰ µηνύµατα. Ὁ τροῦλος 
συµβολίζει τὸν οὐρανό. Τὰ κανδήλια καὶ 
οἱ πολυέλαιοι συµβολίζουν τὰ ἄστρα 
τοῦ οὐρανίου θόλου. Τὸ ἅγιο Βῆµα - 
Ἱερὸ συµβολίζει τὸν Παράδεισο, τὴν Ἄ-
νω Ἱερουσαλὴµ (Ἀποκ. 21:2), µέσα στὸν 
ὁποῖο τελεῖται ἀκατάπαυτα ἡ οὐράνια 
Θεία Λειτουργία, µὲ λειτουργούς τους 
ἀγγέλους. Στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, ἡ Πα-
ναγία ἡ Πλατυτέρα, ἑνώνει οὐρανὸ καὶ 
γῆ. Ἡ γῆ συµβολίζεται διὰ τοῦ δαπέδου 
τοῦ ναοῦ. Ἐκεῖ στέκονται οἱ πιστοί, ὁ-
ποῖοι ἀπαρτίζουν τὴν ἐπὶ γῆς στρατευ-
όµενη Ἐκκλησία καὶ ἀτενίζουν τὸν οὐ-
ρανὸ (θόλο), τὸν Παράδεισο (ἱερὸ βῆ-
µα) καὶ τοὺς εἰκονιζόµενος ἁγίους. Ἡ 
ἁγία Τράπεζα συµβολίζει τὸν Τάφο τοῦ 
Χριστοῦ. Τὰ καλύµµατα, τῆς ἁγίας 
Τραπέζης συµβολίζουν τὰ ἱερὰ σάβανα 
καὶ τὴ σινδόνα, µὲ τὴν ὁποία τυλίχθηκε 
τὸ ἄχραντο Σῶµα τοῦ Χριστοῦ κατὰ 
τὴν θεία ταφή Του. Ἡ ἁγία Τράπεζα 
στηρίζεται συνήθως σὲ ἕναν στύλο, ὁ 
ὁποῖος συµβολίζει τὸν ἀσάλευτο στύλο 
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Χριστό, ἢ σὲ τέσσε-
ρις στύλους ποὺ συµβολίζουν τοὺς τέσ-
σερις Εὐαγγελιστές. Τὸ κάθε τί ἔχει τὴ 
σηµασία του. Ἐµεῖς, τὰ ἔχουµε ποτὲ 
σκεφτεῖ ὅλα αὐτά;  
 

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε  Σ Ε Α Υ Τ Ω  
 

«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου καὶ ὅταν κατα-
νοήσεις σωστὰ τὸν ἑαυτό σου, θὰ ἐννοή-
σεις καὶ τὸν Θεόν». Σκύψε µέσα σου καὶ 
θὰ βρεῖς καὶ τὸν Θεό. Τὸν Θεὸ ποὺ ἀναζή-
τησε µὲ ἀγωνία παντοῦ ὁ ἵ. Αὐγουστίνος 
καὶ τελικὰ τὸν βρῆκε µέσα του. Ὁ ἐαυτός 
σου εἶναι ἕνας µικρὸς διάκοσµος, ἕνα µι-
κρὸ ἀριστούργηµα. Ἂν τὸν προσέξεις κα-
λά, θ’ ἀνακαλύψεις τὴν µεγάλη σοφία τοῦ 
δηµιουργοῦ σου. Καὶ καταρχὴν ὅτι, ἀπ’ ὅ-
λα τὰ ζῶα, µόνον ὁ ἄνθρωπος περπατᾶ 
ὄρθιος, γιὰ νὰ γνωρίζεις ὅτι ἔχει οὐράνια 
συγγένεια. Μὴν ἀσχολεῖσαι µὲ τὰ ξένα, 
ἀλλά πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου, ἂν ἡ ζωή 
σου εἶναι σύµφωνη µὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θε-
οῦ. Ἡ αὐτογνωσία ὀδηγεί στὴν ταπείνω-
ση. Καὶ ἐκείνη µὲ τὴ σειρά της στὸ Θεό. 

 

Ο  Ε Π Α Ι Τ Η Σ  Η Ρ Ω Α Σ  
 

 
Ὁ Νικήτας Σταµατελόπουλος ὁ ἀπο-
κληθεῖς Νικηταρᾶς , ἥρωας ἀπὸ τοὺς 
λίγους της Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 
πέθανε «στὴν ψάθα», ὡς γνωστόν, ἐπαι-
τῶν στὰ σοκάκια τοῦ Πειραιᾶ. Ἡ ἁρ-
µόδια ἀρχή, µάλιστα, ἡ ὁποία χορη-
γοῦσε τὰ πόστα στοὺς ἐπαῖτες, εἶχε 
ὁρίσει γιὰ τὸν ἥρωα – ἐπαίτη µιὰ θέση 
κοντὰ στὸ σηµεῖο, ὅπου βρίσκεται 
σήµερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Εὐαγγελίστρι-
ας καὶ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἐπαιτεῖ κάθε 
Παρασκευή. Ἦταν τέτοια ἡ φτώχειά 
τοῦ, σχεδὸν τυφλοῦ πλέον, στρατηγοῦ, 
ποὺ ἡ Πατρίδα δὲν τοῦ εἶχε χορηγήσει 
σύνταξη, ὥστε δὲν εἶχε χρήµατα, οὔτε 
γιὰ νὰ ἀγοράσει ψωµὶ γιὰ τὴν ἄρρωστη 
γυναίκα του – ἐκεῖνος µποροῦσε νὰ 
ἀντέξει περισσότερο τὴν πείνα. Ἡ πε-
ριπέτεια τοῦ ἥρωα ἔφθασε στ’ αὐτιὰ 
πρέσβη Μεγάλης ∆υνάµεως, ὁ ὁποῖος 
ἐνηµέρωσε σχετικὰ τὴν κυβέρνησή του. 
Ἔτσι, κάποια στιγµή, ἀπεσταλµένος 
τῆς πρεσβείας, βρέθηκε στὸ «πόστο» 
ὅπου ἐζητιάνευε ὁ ὁπλαρχηγός. Μόλις ὁ 
Νικηταρᾶς ἀντελήφθη τὸν ξένο, µάζεψε 
ἀµέσως τὸ ἁπλωµένο του χέρι. «Τί κά-
νετε, στρατηγέ µου;» ρώτησε ὁ ἀπε-
σταλµένος. «Ἀπολαµβάνω ἐλεύθερη πα-
τρίδα» ἀπάντησε περήφανα ὁ ἥρωας. 
«Μὰ ἐδῶ τὴν ἀπολαµβάνετε, καθι-

σµένος στὸ δρόµο;» ἐπέµενε ὁ ξένος, 
ποὺ εἶχε ἐντολὴ νὰ µάθει τί γίνεται. «Ἡ 
πατρίδα µου ἔχει χορηγήσει σύνταξη, 
γιὰ νὰ ζῶ καλά, ἀλλὰ ἔρχοµαι ἐδῶ γιὰ 
νὰ παίρνω µιὰ ἰδέα πῶς περνάει ὁ 
κόσµος» ἀντέτεινε ὁ περήφανος Νικη-
ταρᾶς. Εἶδε κι’ ἀπόειδε ὁ ξένος, γύρισε 
νὰ φύγει, χαιρετώντας εὐγενικά. Φεύ-
γοντας, ὅµως, ἄφησε νὰ τοῦ πέσει ἕνα 
πουγγὶ µὲ χρυσὲς λίρες, ὥστε νὰ µὴν 
προσβάλει τὸν φτωχὸ στρατηγό. Ὁ Νι-
κηταρᾶς ἄκουσε τὸν ἦχο, ἔπιασε τὸ 
πουγγί, τὸ ψηλάφησε καὶ φώναξε στὸν 
ξένο «Σοῦ ἔπεσε τὸ πουγγί σου. Πάρε 
τό, µὴν τὸ βρεῖ κανεὶς καὶ τὸ χάσεις». 
 

Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α  
(συνέχεια από την 1P

η
P σελίδα) 

 
… φύση καὶ νὰ ζεῖ παρὰ φύση, ν’ ἀρ-
νηθεῖ τὸν Θεὸ καὶ νὰ θεοποιήσει τὸ ἐγώ 
του, ἔχει σύντροφο µόνο τὴν ἔρηµό του. 
∆ιχασµένα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό 
του, τὰ βάζει πότε µὲ τὴν καρδιά του 
καὶ πότε µὲ τὸ µυαλό του. «Ἄνθρωπο 
οὐκ ἔχω», φωνάζει σήµερα ἡ ἐπιστήµη, 
γιὰ νὰ µορφώσει ἀληθινὰ τὸν κόσµο. 
Παρ’ ὅτι ἔχει µεγάλους ἐγκεφάλους. 
«Ἄνθρωπο οὐκ ἔχω», φωνάζουν οἱ 
θεσµοί, ποῦ κινδυνεύουν ν’ ἀποµείνουν 
ἱστορικὰ µουσεῖα. Ζητεῖται λοιπόν, ἄν-
θρωπος. Ζητεῖται βοήθεια. Καὶ βοήθεια 
δὲν φαίνεται ἀπὸ πουθενά. Καὶ ὅµως 
βοήθεια ὑπάρχει. Ἀρκεῖ νὰ τὴν ἀνα-
γνωρίσουµε καὶ νὰ τὴν ἀναζητήσουµε 
ἐκεῖ ποῦ πρέπει. Καὶ ὅµως τὸ δράµα 
τοῦ παραλύτου λύθηκε . Ὁ Χριστὸς 
συνάντησε τὸν παράλυτο καὶ τοῦ ἔλυσε 
τὴν µοναξιά. Τοῦ χάρισε ὑγεία καὶ σι-
γουριά. Ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ νὰ ἑνώσει 
τὰ διαιρεµένα καὶ νὰ ἀποκαταστήσει 
τὰ διεσπασµένα, «ἴνα πάντες ὦσι ἕν». Ἂν 
κι’ ἐµεῖς συναντηθοῦµε µὲ τὸν Χριστό, 
θὰ σταµατήσουµε νὰ εἴµαστε µόνοι. Θὰ 
ἑνωθοῦµε µὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ µὲ ὅλη 
τὴν κτίση. Θὰ ἑνωθοῦµε καὶ µὲ τὸν 
ἑαυτό µας. Ἴσως αὐτὸς θὰ εἶναι καὶ ὁ 
µεγαλύτερος θρίαµβός µας. Ὅποιος 
ἑνώνεται µὲ τὸν ἑαυτό του, ξαναβρίσκει 
καὶ τὸν Θεό του. Ζεῖ ἀληθινά. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
ΡΑΦΑΗΛ ,   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΙ  Ε ΙΡΗΝΗΣ   

ΤΗΝ  ΤΡ ΙΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  
 

   Μὲ ἱεροπρέπεια καὶ κατάνυξη ἡ Ἱερὰ Ἀδελφότητά µας γιόρτασε
πανηγυρικῶς τὴν Ἱερὰ Μνήµη τοῦ Μαρτυρίου τῶν πολιούχων της
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸς
Μέγας Ἑσπερινός, Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καὶ 
Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κυρίλλου, παρουσίᾳ 
κληρικῶν τῆς καθ' ἠµᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πλήθους πιστῶν.
Οἱ δὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις εἰς τιµὴν τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων
συνεχίστηκαν τὴν ἑποµένη, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς, µὲ τὴν τέλεση
Θείας Λειτουργίας καὶ Παρακλήσεως στὸν Ἅγιο Μεγαλοµάρτυρα
Ραφαὴλ καὶ τὴν προσκύνηση τεµαχίου τοῦ Ἁγίου Λειψάνου Του. Ἡ ΑρτοκλασίαΚατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Ποιµενάρχη µας 

Ὁ Ποιµενάρχης µας εὐλογεῖ τοὺς πιστοὺς Ἡ Νεολαία µας κοντὰ στὸν Ἅγιο Ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας

Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό της Ἑορτῆς Στιγµιότυπο ἀπὸ τὴν Λιτανεία Πλῆθος πιστῶν



 

ΗΜΕΡΑ  Γ ΕΝΕΘΛ Ι ΩΝ  Ή  
ΟΝΟΜΑΣΤ ΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ ;  

 

Ὅλοι µας ἔχουµε ἕνα µόνο ὄνοµα. Τό 
αἰώνιο ὄνοµά µας, πού πήραµε κατά τή 
βάπτισή µας. Κι εἶναι ἅγιο, γιατί δόθη-
κε ἀπό τό Θεό καί καταγράφτηκε ἀπό 
τούς ἀγγέλους. Γι’ αὐτό λοιπόν, ἐµεῖς οἱ 
πιστοί πρέπει, νά ἑορτάζουµε τήν ὀνο-
µαστική µας ἑορτή κι ὄχι τήν ἡµέρα τῆς 
γέννησής µας, ὅπως γιορτάζουν σήµερα 
οἱ προτεστάντες καὶ οἱ αἰρετικοὶ ποὺ 
δὲν ἔχουν ὀνόµατα Ἁγίων. Ὁ Ἅγιος, 
πού φέρουµε τό ὄνοµά του, εἶναι βοη-
θός µας στὶς δύσκολες περιστάσεις καὶ 
προστάτης µας. Εἶναι συγχρόνως κι’ ὁ 
πρεσβευτής µας στόν οὐρανό. Θά εἶναι 
ἕνας ἀπό τούς ὑπερασπιστές µας στήν 
τελική κρίση· θά εἶναι πολύ κοντά στήν 
κυρία Θεοτόκο, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ 
µας καί πλάι στό φύλακα ἄγγελό µας. 
 

ΤΟ  ΑΝΤ Ι ∆ΩΡΟ  
 

Τὸ ἀντίδωρο εἶναι εὐλογηµένο, διότι 
βγαίνει ἀπὸ τὰ πρόσφορα, ποὺ προ-
σεκόµισαν οἱ πιστοί, προκειµένου νὰ 
τελεσθεῖ ἡ Θ. Λειτουργία. («πρόσφο-
ρο», ἀπὸ τὸ ρῆµα προσφέρω). Τὸ κα-
λάθι µὲ τὸ ἀντίδωρο παίρνει ὁ Λειτουρ-
γὸς καὶ τὸ ὑψώνει ἐµπρὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Τράπεζα, λέγοντας «Μέγα τὸ Ὄνοµα 
τῆς Ἁγίας Τριάδος». Ἔτσι τὸ Ἀντίδω-
ρο ἀποκτᾶ καὶ µιὰ ἀκόµη εὐλογία. Ὅλοι 
οἱ ἐκκλησιαζόµενοι χριστιανοὶ παίρνουν 
τὸ ἀντίδωρο µέσα στὴ δεξιὰ χούφτα τῆς 
παλάµης καὶ ἀσπάζονται τὸ χέρι τοῦ 
Ἱερέως ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο ἀκούµπησε τὸ 
πανάγιο Σῶµα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 
 

Ο  ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ  ΝΑΟΣ  
 

Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο στὸν χριστια-
νικὸ ναό. Τὸ κάθε τί ἔχει µελετηθεῖ σχο-
λαστικὰ καὶ ἔχει τὴ δική του χρησιµό-
τητα καὶ σηµασία. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας µας ὅρισαν οἱ πιστοὶ µπαίνο-
ντας στὸ ναό, γιὰ νὰ συµµετάσχουν 
στὴν λατρεία καὶ τὴν εὐχαριστιακὴ σύ-
ναξη, νὰ ἐγκαταλείπουν πρὸς ὥρας τὰ 
ἐγκόσµια καὶ νὰ εἰσέρχονται στὴ σφαί-
ρα τοῦ ὑπεραισθητοῦ. Γι’ αὐτὸ τὰ πά-

ντα µέσα στὸ ναὸ ἔχουν τὸ βαθύτερο 
συµβολισµό τους, ὥστε νὰ δίνονται στοὺς 
πιστοὺς σωστικὰ µηνύµατα. Ὁ τροῦλος 
συµβολίζει τὸν οὐρανό. Τὰ κανδήλια καὶ 
οἱ πολυέλαιοι συµβολίζουν τὰ ἄστρα 
τοῦ οὐρανίου θόλου. Τὸ ἅγιο Βῆµα - 
Ἱερὸ συµβολίζει τὸν Παράδεισο, τὴν Ἄ-
νω Ἱερουσαλὴµ (Ἀποκ. 21:2), µέσα στὸν 
ὁποῖο τελεῖται ἀκατάπαυτα ἡ οὐράνια 
Θεία Λειτουργία, µὲ λειτουργούς τους 
ἀγγέλους. Στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, ἡ Πα-
ναγία ἡ Πλατυτέρα, ἑνώνει οὐρανὸ καὶ 
γῆ. Ἡ γῆ συµβολίζεται διὰ τοῦ δαπέδου 
τοῦ ναοῦ. Ἐκεῖ στέκονται οἱ πιστοί, ὁ-
ποῖοι ἀπαρτίζουν τὴν ἐπὶ γῆς στρατευ-
όµενη Ἐκκλησία καὶ ἀτενίζουν τὸν οὐ-
ρανὸ (θόλο), τὸν Παράδεισο (ἱερὸ βῆ-
µα) καὶ τοὺς εἰκονιζόµενος ἁγίους. Ἡ 
ἁγία Τράπεζα συµβολίζει τὸν Τάφο τοῦ 
Χριστοῦ. Τὰ καλύµµατα, τῆς ἁγίας 
Τραπέζης συµβολίζουν τὰ ἱερὰ σάβανα 
καὶ τὴ σινδόνα, µὲ τὴν ὁποία τυλίχθηκε 
τὸ ἄχραντο Σῶµα τοῦ Χριστοῦ κατὰ 
τὴν θεία ταφή Του. Ἡ ἁγία Τράπεζα 
στηρίζεται συνήθως σὲ ἕναν στύλο, ὁ 
ὁποῖος συµβολίζει τὸν ἀσάλευτο στύλο 
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Χριστό, ἢ σὲ τέσσε-
ρις στύλους ποὺ συµβολίζουν τοὺς τέσ-
σερις Εὐαγγελιστές. Τὸ κάθε τί ἔχει τὴ 
σηµασία του. Ἐµεῖς, τὰ ἔχουµε ποτὲ 
σκεφτεῖ ὅλα αὐτά;  
 

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε  Σ Ε Α Υ Τ Ω  
 

«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου καὶ ὅταν κατα-
νοήσεις σωστὰ τὸν ἑαυτό σου, θὰ ἐννοή-
σεις καὶ τὸν Θεόν». Σκύψε µέσα σου καὶ 
θὰ βρεῖς καὶ τὸν Θεό. Τὸν Θεὸ ποὺ ἀναζή-
τησε µὲ ἀγωνία παντοῦ ὁ ἵ. Αὐγουστίνος 
καὶ τελικὰ τὸν βρῆκε µέσα του. Ὁ ἐαυτός 
σου εἶναι ἕνας µικρὸς διάκοσµος, ἕνα µι-
κρὸ ἀριστούργηµα. Ἂν τὸν προσέξεις κα-
λά, θ’ ἀνακαλύψεις τὴν µεγάλη σοφία τοῦ 
δηµιουργοῦ σου. Καὶ καταρχὴν ὅτι, ἀπ’ ὅ-
λα τὰ ζῶα, µόνον ὁ ἄνθρωπος περπατᾶ 
ὄρθιος, γιὰ νὰ γνωρίζεις ὅτι ἔχει οὐράνια 
συγγένεια. Μὴν ἀσχολεῖσαι µὲ τὰ ξένα, 
ἀλλά πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου, ἂν ἡ ζωή 
σου εἶναι σύµφωνη µὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θε-
οῦ. Ἡ αὐτογνωσία ὀδηγεί στὴν ταπείνω-
ση. Καὶ ἐκείνη µὲ τὴ σειρά της στὸ Θεό. 

 

Ο  Ε Π Α Ι Τ Η Σ  Η Ρ Ω Α Σ  
 

 
Ὁ Νικήτας Σταµατελόπουλος ὁ ἀπο-
κληθεῖς Νικηταρᾶς , ἥρωας ἀπὸ τοὺς 
λίγους της Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 
πέθανε «στὴν ψάθα», ὡς γνωστόν, ἐπαι-
τῶν στὰ σοκάκια τοῦ Πειραιᾶ. Ἡ ἁρ-
µόδια ἀρχή, µάλιστα, ἡ ὁποία χορη-
γοῦσε τὰ πόστα στοὺς ἐπαῖτες, εἶχε 
ὁρίσει γιὰ τὸν ἥρωα – ἐπαίτη µιὰ θέση 
κοντὰ στὸ σηµεῖο, ὅπου βρίσκεται 
σήµερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Εὐαγγελίστρι-
ας καὶ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἐπαιτεῖ κάθε 
Παρασκευή. Ἦταν τέτοια ἡ φτώχειά 
τοῦ, σχεδὸν τυφλοῦ πλέον, στρατηγοῦ, 
ποὺ ἡ Πατρίδα δὲν τοῦ εἶχε χορηγήσει 
σύνταξη, ὥστε δὲν εἶχε χρήµατα, οὔτε 
γιὰ νὰ ἀγοράσει ψωµὶ γιὰ τὴν ἄρρωστη 
γυναίκα του – ἐκεῖνος µποροῦσε νὰ 
ἀντέξει περισσότερο τὴν πείνα. Ἡ πε-
ριπέτεια τοῦ ἥρωα ἔφθασε στ’ αὐτιὰ 
πρέσβη Μεγάλης ∆υνάµεως, ὁ ὁποῖος 
ἐνηµέρωσε σχετικὰ τὴν κυβέρνησή του. 
Ἔτσι, κάποια στιγµή, ἀπεσταλµένος 
τῆς πρεσβείας, βρέθηκε στὸ «πόστο» 
ὅπου ἐζητιάνευε ὁ ὁπλαρχηγός. Μόλις ὁ 
Νικηταρᾶς ἀντελήφθη τὸν ξένο, µάζεψε 
ἀµέσως τὸ ἁπλωµένο του χέρι. «Τί κά-
νετε, στρατηγέ µου;» ρώτησε ὁ ἀπε-
σταλµένος. «Ἀπολαµβάνω ἐλεύθερη πα-
τρίδα» ἀπάντησε περήφανα ὁ ἥρωας. 
«Μὰ ἐδῶ τὴν ἀπολαµβάνετε, καθι-

σµένος στὸ δρόµο;» ἐπέµενε ὁ ξένος, 
ποὺ εἶχε ἐντολὴ νὰ µάθει τί γίνεται. «Ἡ 
πατρίδα µου ἔχει χορηγήσει σύνταξη, 
γιὰ νὰ ζῶ καλά, ἀλλὰ ἔρχοµαι ἐδῶ γιὰ 
νὰ παίρνω µιὰ ἰδέα πῶς περνάει ὁ 
κόσµος» ἀντέτεινε ὁ περήφανος Νικη-
ταρᾶς. Εἶδε κι’ ἀπόειδε ὁ ξένος, γύρισε 
νὰ φύγει, χαιρετώντας εὐγενικά. Φεύ-
γοντας, ὅµως, ἄφησε νὰ τοῦ πέσει ἕνα 
πουγγὶ µὲ χρυσὲς λίρες, ὥστε νὰ µὴν 
προσβάλει τὸν φτωχὸ στρατηγό. Ὁ Νι-
κηταρᾶς ἄκουσε τὸν ἦχο, ἔπιασε τὸ 
πουγγί, τὸ ψηλάφησε καὶ φώναξε στὸν 
ξένο «Σοῦ ἔπεσε τὸ πουγγί σου. Πάρε 
τό, µὴν τὸ βρεῖ κανεὶς καὶ τὸ χάσεις». 
 

Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α  
(συνέχεια από την 1P

η
P σελίδα) 

 
… φύση καὶ νὰ ζεῖ παρὰ φύση, ν’ ἀρ-
νηθεῖ τὸν Θεὸ καὶ νὰ θεοποιήσει τὸ ἐγώ 
του, ἔχει σύντροφο µόνο τὴν ἔρηµό του. 
∆ιχασµένα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό 
του, τὰ βάζει πότε µὲ τὴν καρδιά του 
καὶ πότε µὲ τὸ µυαλό του. «Ἄνθρωπο 
οὐκ ἔχω», φωνάζει σήµερα ἡ ἐπιστήµη, 
γιὰ νὰ µορφώσει ἀληθινὰ τὸν κόσµο. 
Παρ’ ὅτι ἔχει µεγάλους ἐγκεφάλους. 
«Ἄνθρωπο οὐκ ἔχω», φωνάζουν οἱ 
θεσµοί, ποῦ κινδυνεύουν ν’ ἀποµείνουν 
ἱστορικὰ µουσεῖα. Ζητεῖται λοιπόν, ἄν-
θρωπος. Ζητεῖται βοήθεια. Καὶ βοήθεια 
δὲν φαίνεται ἀπὸ πουθενά. Καὶ ὅµως 
βοήθεια ὑπάρχει. Ἀρκεῖ νὰ τὴν ἀνα-
γνωρίσουµε καὶ νὰ τὴν ἀναζητήσουµε 
ἐκεῖ ποῦ πρέπει. Καὶ ὅµως τὸ δράµα 
τοῦ παραλύτου λύθηκε . Ὁ Χριστὸς 
συνάντησε τὸν παράλυτο καὶ τοῦ ἔλυσε 
τὴν µοναξιά. Τοῦ χάρισε ὑγεία καὶ σι-
γουριά. Ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ νὰ ἑνώσει 
τὰ διαιρεµένα καὶ νὰ ἀποκαταστήσει 
τὰ διεσπασµένα, «ἴνα πάντες ὦσι ἕν». Ἂν 
κι’ ἐµεῖς συναντηθοῦµε µὲ τὸν Χριστό, 
θὰ σταµατήσουµε νὰ εἴµαστε µόνοι. Θὰ 
ἑνωθοῦµε µὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ µὲ ὅλη 
τὴν κτίση. Θὰ ἑνωθοῦµε καὶ µὲ τὸν 
ἑαυτό µας. Ἴσως αὐτὸς θὰ εἶναι καὶ ὁ 
µεγαλύτερος θρίαµβός µας. Ὅποιος 
ἑνώνεται µὲ τὸν ἑαυτό του, ξαναβρίσκει 
καὶ τὸν Θεό του. Ζεῖ ἀληθινά. 
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Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
 

ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 
  

ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης  
 

Ἑβδοµάδος τελέστηκαν ἁπλά, ἀλλὰ 
 

κατανυκτικὰ στὸν ταπεινὸ 
 

προσκυνηµατικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς 
 

Μονῆς µας µὲ τὴ συµµετοχὴ 
 

εὐλαβῶν πιστῶν καὶ προσκυνητῶν . 

 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
 

 

«…Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς 
ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ…» 

 

Μιὰ Κυριακὴ ἦλθε στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω 
Σούλι τοῦ Μαραθώνα, ὁ κ. Γιῶργος Κ. 
µὲ τὴν οἰκογένειά του. Προσκύνησε 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ 
τόπο ἐµφανίσεώς Του, ἔκανε τὴν προ-
σευχή του, ζήτησε καὶ πῆρε λαδάκι ἀπὸ 
τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ καὶ ἀφοῦ συζήτησε κάποια θεο-
λογικὰ θέµατα µὲ τοὺς πατέρες τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, ἀποχώρησε. Τὶς ἑπόµενες 
µέρες, λοιπόν, ὁ Ἅγιος τοῦ ἱκανοποίησε 
ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ζήτησε στὴν προ-
σευχή του, ἐνῶ παράλληλα, βάζοντας 
τὸ λαδάκι στὴ µέση του στὴν ὁποία εἶχε 
χρόνιους πόνους καὶ ταλαιπωρούταν, 
τοῦ πέρασαν αὐτοστιγµεί. Περιχαρής, 
λοιπὸν καὶ ἰδιαίτερα συγκινηµένος, ξα-
ναῆλθε τὴν ἑπόµενη Κυριακὴ µαζὶ µὲ 
τὴν οἰκογένειά του γιὰ νὰ εὐχαριστήσει 
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἐδῶ ἀκολούθησε 
καὶ ἄλλο θαῦµα:  

Στὸ Μοναστήρι ἔφτασαν στὶς 
3.00 ἡ ὥρα τὸ µεσηµέρι. Εἶπαν µεταξύ 
τους, ὅπως ὁµολόγησαν µετὰ στοὺς πα-
τέρες τῆς Μονῆς, ὅτι ἐὰν ἔβρισκαν κλει-
στὴ τὴν πόρτα τοῦ µοναστηριοῦ δὲν θὰ 
χτυποῦσαν τὸ κουδούνι, γιὰ νὰ µὴν ἐ-
νοχλήσουν τοὺς πατέρες, ἐφόσον ἦταν 
ὥρα ξεκούρασης. Καὶ ἐνῶ οἱ πατέρες 
πάντοτε κλείνουν τὴν πόρτα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τὸ µεσηµέρι (ἀλλὰ καὶ κάθε στι-
γµὴ ποὺ δὲν εἶναι κανεὶς ἀπὸ τοὺς πα-
τέρες παρὼν στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς), 
ἐκεῖνοι βρῆκαν τὴν πόρτα ἀνοικτή!!! 
Καὶ ἔτσι µπῆκαν νὰ προσκυνήσουν. Ἔ-
γιναν δὲ ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς πατέρες 
ὅταν ἔµπαιναν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαήλ. Αὐτὸ ἦταν πραγµατικὰ ἕνα θαῦ-
µα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, διότι οἱ πατέρες 
πάντοτε προσέχουν πολὺ νὰ µὴν εἶναι 
ἀνοικτὴ ἡ πόρτα, διότι περνοῦν συχνὰ 
κοπάδια µὲ κατσίκια τὰ ὁποῖα ὑπάρχει 
κίνδυνος νὰ εἰσέλθουν στὸν προαύλιο 
χῶρο τῆς Μονῆς, καὶ νὰ καταστρέψουν 

τὰ δένδρα καὶ τὰ λουλούδια.  
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, λοιπόν, ὁ 

ὁποῖος ἐπιθυµοῦσε νὰ εἰσέλθουν οἱ εὐ-
λαβεῖς προσκυνητὲς καὶ φίλοι του ποὺ 
εἶχαν ἔλθει γιὰ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουν 
ἔδειξε γιὰ ἄλλη µιὰ φορᾶ τὴν ἔµπρακτη 
ἀγάπη Του καὶ τὴν πρόνοιά Του. Ἀπὸ 
τοτε ὁ κ. Γιῶργος Κ. καὶ ἡ οἰκογένειά 
του εἶναι δεµένοι µὲ τὸ µοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἀναγνωρίζουν τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ ὡς προστάτη καὶ στη-
ριγµά τους καὶ τοὺς πατέρες τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Του ὡς φίλους καὶ δικούς τους 
ἀνθρώπους, ὅπως καὶ πράγµατι εἶναι. 
Ἐπισκέπτονται δὲ συχνὰ τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ, γιὰ νὰ Τοῦ ἀποδώσουν τιµές, νὰ 
πάρουν τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία Του 
καὶ νὰ Τοῦ δείξουν τὴν εὐγνωµοσύνη 
τους, ἡ ὁποία µὲ τόσο προφανῆ τρόπο 
φάνηκε ὅτι ἦταν πολὺ εὐπρόσδεκτη 
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.  

Μάλιστα, τὰ θαυµαστὰ σηµεῖα 
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ συνεχίστηκαν καὶ 
στὴν ἐργασία τοῦ κ. Γιώργου Κ., καθὼς 
ἀπὸ τότε ποὺ προσκύνησε τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ γιὰ δεύτερη φορᾶ, καὶ ἐνῶ ὑ-
πῆρχε οἰκονοµικὴ κρίση παντοῦ, σὲ 
ἐκεῖνον ἄρχισαν νὰ ἔρχονται οἱ παρα-
γγελίες ἡ µία µετὰ τὴν ἄλλη καὶ ἄρχισε 
νὰ κλείνει σηµαντικὲς ἐµπορικὲς συµ-
φωνίες γιὰ µεγάλες ποσότητες ἐµπορευ-
µάτων. Ἡ πρόοδός του ἦταν τόσο ξα-
φνικὴ καὶ µεγάλη ποὺ ὁ ἴδιος ἔµεινε 
ἐκστατικὸς καὶ ἔκθαµβος καὶ συχνὰ 
ἐπαναλάµβανε µονολογώντας: «Θαυµα-
στὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ!» 
Ἔστειλε µάλιστα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ ἄλλους φίλους του, ποὺ εἶχαν πρό-
βληµα µὲ τὴν ἐργασία τους µὲ τὴν ἐλ-
πίδα ὅτι θὰ βοηθήσει καὶ κείνους, κάτι 
ποὺ ὄντως ἔγινε. 

 
«Πρώτη φορὰ στὴ ζωή µου 

εἶδα τέτοιο πράγµα!!» 
 

Ἡ Σ . Π .,  νεαρῆς ἡλικίας, 
ἀντιµετώπισε πρόσφατα πρόβληµα ὑ-
γείας. Ὁ γιατρός, τὴν ἐξέτασε καὶ βρῆκε 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

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

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ρ

 

 

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

 

καὶ  Προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

ΜΑΪΟΥ  2011 

ὰ λα πάδα γιὰ τὴν ἀδελφή σας, 
γιατί ἔγινε θαῦµα». Ἀπὸ τότε ἡ Σ. Π. 
χαίρει ἄκρας ὑγείας καὶ γνωρίζοντας
πλέον τὴν πραγµατικότητα ὅσον ἀφο-
ρᾶ στὸ τί τῆς συνέβη, ἔχει πιὰ πολὺ 
µεγάλη εὐγνωµοσύνη καὶ ἀτράνταχτη
ἐµπιστοσύνη στοὺς θαυµατουργοὺς 
Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. 

Λ -  Μηνιαί  ο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
υ Ἱεραπ
Ἰστοσελίδα

οστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
: www.agiosrafael.gr

άκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
πιστολές, ἐ
αφ

µβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘ

άλυψε ὅτι ἦταν κακοήθης.  
ΙΩΝ   

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Θωµᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 
Ἁγίας Εἰρήνης κ΄ Ἁγίου Ἐφραίµ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.00 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κυρίλλου κ΄ Μεθοδίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 
Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου κ΄ Ἐλένης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τῆς Σαµαρείτιδος 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 
Ἡ Γ΄ Εὔρεσις τῆς τιµίας Κεφαλής τοῦ 

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.00 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30-10.30 π.µ. 

ὄγκο στὸ δεξιὸ µαστὸ καὶ µετὰ ἀπὸ 
βιοψία ἀνακ
Στὴ Σ. Π. δὲν εἶπαν ὅτι ἦταν κακοήθης, 
ἀλλὰ εἶ ει «προ-
ληπτικ ὰ ἀφαι-
ρεθεῖ ὁ

 

 

 

 

 

 
παν ὅτι πρέπει νὰ γίν

ά» ἄµεση ἐπέµβαση γιὰ ν
 ὄγκος. Ἡ µόνη ποὺ ἤξερε τὴν 

πραγµατικότητα ἦταν ἡ µητέρα της, ἡ 
κ. ∆. Π., ποὺ τὴν εἶχαν συνεχῶς µὲ τὸ 
πιεσόµετρο, καθὼς κόντευε νὰ πάθει 
ἐγκεφαλικὸ ἀπὸ τὴ στενοχώρια καὶ τὴν 
ἀγωνία της. Τελικὰ ἡ κ. ∆. Π. ἐξοµολο-
γήθηκε τὸν πόνο της σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
πατέρες τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
στὸ Ἄνω Σούλι, ὁ ὁποῖος τῆς συνέ-
στησε ψυχραιµία καὶ τῆς ἔδωσε λαδάκι 
ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ. Ἡ κ. ∆. Π. πῆγε ἀµέσως τὸ 
λαδάκι στὴν κόρη της καὶ µὲ πίστη
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ τῆς εἶπε νὰ βάλει 
στὸ σηµεῖο ποὺ ὑπῆρχε τὸ πρόβληµα. 
Μετὰ ἀπὸ λίγες ὧρες ἔγινε ἡ ἐγχείρηση. 
Ὁ γιατρὸς ἔµεινε ἔκπληκτος ὅταν συ-
νειδητοποίησε ὅτι … ὁ ὄγκος εἶχε γίνει
ὄντως καλοήθης! «Πρώτη φορὰ στὴ 
ζωή µου εἶδα τέτοιο πράγµα!!» τοὺς 
εἶπε. Πρόσθεσε µάλιστα, στὸν ἀδελφό 
της ἐγχειρισθείσας: «Νὰ πᾶτε νὰ ἀνά-
ψετε µι µ

      

 (αρ. φυλλ. 25)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                      Μ ά ϊ ο ς  2 0 1 1 
       

Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α  
 

Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια 
φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ-
κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ 
καθένας κοιτάζει τὴ βολή του. Αὐτὸ εἶ-
ναι τὸ ἔγκληµα τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ 
παράλυτος ζοῦσε διπλὸ δράµα. Τὴν πα-
ράλυσή του καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ 
κόσµου. Γνωστοί, φίλοι, συγγενεῖς, τὸν 
εἶχαν ἐγκαταλείψει ὅλοι. Γι’ αὐτό, ὅταν 
τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς ἂν ἤθελε νὰ γίνει 
καλὰ τοῦ εἶπε µὲ παράπονο, ναί, ἀλλὰ 
δὲν ἔχω ἄνθρωπο γιὰ νὰ µὲ βοηθήσει. 
Φωνάζω  βοήθεια  
καὶ κανένας δὲ µὲ 
ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ δραµατικὴ φωνὴ 
τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
ὅλους τους αἰῶνες 
καὶ ἰδιαίτερα σήµε-
ρα. Φωνάζει βοήθει-
α, καὶ ὁ ἦχος πέφτει 
στὸ κενό. Παρὰ τὰ 
τέλεια έσα ἐπικοι-
νωνία , π ρὰ τὶς 
πολυσύχναστες πό-
λεις, παρὰ τὶς καταπληκτικ ς ἐπιστ µο-
νικὲς προόδους,  ἄνθρωπος µένει ἀβο-
ήθητος. Ὁ καθένας µας ζεῖ µόνο γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Ἀποµονωµένοι καὶ διασπα-
σµένοι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων, 
ζοῦµε σὲ µιὰ ἀπέραντη ἐγωκεντρικὴ µο-
ναξιά. Συστεγάζονται καὶ συνεργάζο-
νται οἱ ἄνθρωποι στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ 
στὰ ἐργοστάσια. Συναγελάζονται στὶς 
πλατεῖες, στὶς ἀγορές, στὰ πανεπιστήµια, 
ψυχαγωγοῦνται στὰ κέντρα διασκέδα-
σης, στὰ γήπεδα, στὶς τελετὲς καὶ στὶς 

πανηγύρεις. ∆ιασταυρώνονται στοὺς 
δρόµους, ἀλλὰ χωρὶς νὰ βοηθάει ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο οὐσιαστικά. Ὅλα γίνονται, 
σχεδόν, συµβατικά, ἐπιφανειακά. Χω-
ρὶς εἰλικρίνεια, χωρὶς ἀνθρωπιά. Χωρὶς 
Θεό. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σπάσει 
τὴν ἀποµόνωσή του βρίσκει ἄλλα ὑπο-
κατάστατα. Τρέχει δεξιὰ καὶ ἀριστερά, 
γιὰ νὰ µὴν τρελαθεῖ. Λύση ὅµως δὲν 
βρίσκει. Γι’ αὐτὸ καὶ φωνάζει συνέχεια 
βοήθεια. Γι’ αὐτὸ παραπονέθηκε στὸν 
Χριστὸ ὁ παράλυτος. Γιὰ τὴν ἐρηµιά 

του µέσα στὴν πο-
λυκοσµία. Α  εἶ-
ναι τὸ δράµα ὅλης 
της ἀνθρωπό τας. 
Ἀνάµεσα στὰ δισε-
κατοµµύρια ζοῦµε 
µόνοι. Καὶ τὸ χειρό-
τερο ἀπ’ ὅλα, προ-
σπαθοῦµε µὲ τὴν 
κωµωδία νὰ καλύ-
ψουµε τὴν τραγω-
δία. Κινούµεθα κά-
τω ἀπὸ φανταχτε-

ροὺς τίτλους ἑνώσεων, παγκοσµίων 
συµβουλίων, θρησκευτικοπολιτικῶν ὀρ-
γανώσεων, χωρὶς καµιὰ οὐσιαστικὴ ἑ-
νότητα κι’ ἐπαφή. Ὅλα γίνονται συµ-
βατικά, µηχανικά, ἀναγκαστικά, τυπι-
κά. Οἱ σύζυγοι ζοῦν σὰν ἐτερόζυγοι. Οἱ 
φίλοι σὰν ἐχθροί. Οἱ συνέταιροι σὰν οὐ-
δέτεροι. Οἱ συναγωνιστὲς σὰν ἀνταγω-
νιστές. Μετὰ τὸ τριπλὸ ἔγκληµα ποὺ ἔ-
κανε ὁ ἄνθρωπος νὰ σκοτώσει τὴν ἀλή-
θεια καὶ νὰ δεχτεῖ τὸ ψέµα, νὰ χωριστεῖ 
ἀπό τη …  (Συνέχεια στὴν 3
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