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 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Σύναξις  

αγγέλου Γαβριήλ 
ουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Ἡ Κοίµησις  
Ἁγίας Ἄννης 
ουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

τῆς 
Ὄρθρος – Λειτ

 
Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων  
Κοσµὰ καὶ ∆αµιανοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   

ΙΟΥΛΙΟΥ  2011 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἀθῳ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς 

Μεγαλοµάρτυρος 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ ∆΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Εὐφηµίας καὶ  

τῆς Ἁγίας Ὄλγας 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

 

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

 

καὶ  Προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  Ἡµέρα  Ἀνοικτὰ   
Ἐκτὸς  

 

2.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

      

 (αρ. φυλλ. 27)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                    Ἰ ο ύ λ ι ο ς  2 0 1 1 
       

Η  ΛΟΓΙΚΗ ,  ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΙ  Η  ΦΥΣΙΣ  ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ  
 

Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, 
πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ 
σπίτι σου» (Μάτθ. Θ΄, 1-8). Μὲ ἕνα πρό-
σταγµα τοῦ Χριστοῦ ὁ παράλυτος ση-
κώνει τὸ κρεβάτι του στοὺς ὤµους καὶ 
περπατάει. Μὰ αὐτὸ φαίνεται παράλο-
γο. Κι’ ὅµως δὲν εἶναι. Εἶναι θαῦµα. Καὶ 
τὸ θαῦµα εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ λογική. Τὸ 
θαῦµα κρύβει µυστήριο. Καὶ τὸ µυστή-
ριο κρύβει τὴν ἄπειρη 
δύναµη τῆς πίστης, ποὺ 
δὲν µποροῦν νὰ νοιώ-
σουν ὅσοι εἶναι φυλα-
κισµένοι  στὴ  λογική  
τους. Ἔτσι κλείνουν τὸ 
µυαλό τους καὶ τὴν ψυ-
χὴ τοὺς µέσα στὴν ἴδια 
τὴ φυλακή τους. Ὁ Χρι-
στὸς ἦρθε γιὰ νὰ γκρε-
µίσει τὰ σύνορα της λο-
γικῆς καὶ νὰ βγάλει τὴν 
ψυχή µας στὸ ξέφωτο 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
αἰωνιότητας . Τίποτα 
δὲν εἶναι λογικὸ χωρὶς 
τὸν Χριστό. Καὶ τίποτα 
δὲν κατανοεῖται ἔξω ἀ-
πὸ τὸν Χριστό . Ὅλα 
γύρω µας εἶναι ὑπέρλογα. Ἀρκεῖ νὰ 
θελήσουµε νὰ τ’ ἀναλύσουµε. Τότε θὰ 
δοῦµε ὅτι ὅλα, ἀπὸ τὴ σύνθεση καὶ δο-
µὴ τοῦ ἀτόµου τῆς ὕλης ὡς τὰ φαινόµε-
να τοῦ ἐσωτερικοῦ µας κόσµου, κρύ-
βουν ἀπέραντα µυστήρια. Ὅποιος θέλει 
νὰ κλείσει µέσα στὴν ἀνθρώπινη λογι-
κὴ τὰ πάντα, εἶναι σὰν νὰ θέλει νὰ 
κλείσει τὴν αἰωνιότητα µέσα στὸ χρόνο. 

Τὸν ὠκεανὸ µέσα σ’ ἕνα ποτήρι. Αὐτὸ 
εἶναι καθαρὴ τρέλα. Καὶ ὅµως, σ’ αὐτὴ 
τὴν τρέλα ἐπιµένουν µερικοί, δῆθεν ἐπι-
στήµονες. Προσπαθοῦν, µὲ τὶς θεωρίες 
τῆς παραψυχολογίας, νὰ ἑρµηνεύσουν 
τ’ ἀνερµήνευτα θαύµατα. Ἡ ἴδια λογι-
κή, ἄλλωστε, ἀνατρέπει συνέχεια τὸν ἑ-
αυτό της. Κάθε µέρα βγαίνει καὶ µιὰ 
καινούρια «λογική» θεωρία ποὺ ἀνα-

τρέπει τὴν προηγούµε-
νη. Μόνο ἡ πίστη στὸν 
Χριστό, ποὺ στηρίζεται 
στὴν ἀ οκάλυψη τῆς ἀ-
λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Θεό, µένει ἀδιατά-
ραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ 
ἀλήθεια καὶ ἡ πραγµα-
τικότητα ὅµως, δὲν πεί-
θουν πάντοτε ὅλους 
τους ἀνθρώπους. Ὄχι 
γιατί δὲν ἔχουν τὴ δύ-
ναµη, ἀλλὰ γιατί σέβο-
νται τὴν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡ ἀλήθεια 
δὲν θέλει ποτὲ νὰ ἐπι-
βάλλεται µὲ τὴ βία. Ὅ-
ποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπι-
βάλλει τὴν ἀλήθεια µὲ 

τὴ βία, ἀγνοεῖ τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστο-
λὴ τῆς ἀλήθειας. Ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ 
πηγὴ τῆς ἀλήθειας, σεβάστηκε καὶ σέβε-
ται πρῶτος τὴν ἐλευθερία µας. Ἀλήθεια 
καὶ ἐλευθερία πᾶνε πάντα µαζί. Ὅποι-
ος δὲν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ πάθη 
του, δὲν µπορεῖ ν’ ἀναγνωρίσει τὴν ἀ-
λήθεια. Τὴν ἀρνεῖται συστηµατικά, για-
τί τὸν θίγει. Αὐτὸ συνέβαινε µὲ τοὺς 

π
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γραµµατεῖς καὶ φαρισαίους τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔλεγχε τὴν 
ὑποκρισία τους καὶ οἱ φαρισαῖοι ἀρνιό-
νταν τὴν πηγὴ τῆς ἀλήθειας, τὸν Χρι-
στό. Ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ ποῦνε ὅτι 
τὸν δαιµονισµένο, ποὺ ἔκανε καλὰ ὁ 
Χριστὸς (Ματθ. Θ΄, 27-35) τὸν ἔκανε 
καλὰ ἐν ὀνόµατι τοῦ σατανᾶ. Ἂν ἦταν 
ποτὲ δυνατὸ  ὁ σατανᾶς νὰ χτυπάει τὸν 
σατανᾶ. Καὶ ὅµως ὁ σκοτισµὸς τῶν πα-
θῶν τους, τοὺς ὁδηγοῦσε σ’ αὐτὸν τὸν 
παραλογισµό. Ἔτσι παραλογίζονται 
ὅσοι θίγονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν 
ἐννοοῦν νὰ συµµορφωθοῦν µ’ αὐτήν. Ἡ 
ἀλήθεια δὲν µᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἐµεῖς ἔ-
χουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Γιὰ νὰ 
τὴν ἀποκτήσουµε χρειάζονται δυὸ βα-
σικὲς προϋποθέσεις. Εἰλικρίνεια καὶ τα-
πείνωση. Ὁ εἰλικρινὴς ἄνθρωπος ὁµο-
λογεῖ τὰ σφάλµατά του, καθαρίζει τὴν 
καρδιά του κι’ ἔρχεται σ’ ἐπαφὴ µὲ τὴν 
ἀλήθεια. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἀνα-
γνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀλήθειας καὶ 
τὴ δέχεται γιὰ κυβερνήτη του. Οἱ Φαρι-
σαῖοι δὲν παραδέχονταν οὔτε τὰ σφάλ-
µατά τους, οὔτε τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι’ αὐτὸ Τὸν πολέµησαν µὲ µανία. 
Στὸ τέλος ὅµως, αὐτοὶ κατάστράφηκαν. 
Ὁ Χριστὸς θριάµβευσε. Ἔτσι γίνεται πά-
ντα. Ὅποιος πολεµάει τὴν ἀλήθεια κατά-
στρέφεται. Ὅποιος τὴ δέχεται σώζεται. 
 

«ΕΓΩ  ΕΙΜΑΙ  ΠΙΟ  ΤΥΧΕΡΟΣ   
ΑΠΟ  ΤΟ  ∆ΙΟΓΕΝΗ» 

 

«
ὡς γνω ὸ Θεό. 

Ἐ -
µπινιώτη ινωνικὲς 

Ὁ διάσηµος Λουδοβίκος Παστὲρ εἶχε, 
στόν, βαθύτατη πίστη στ

Αὐτὸ τὸ χρωστοῦσε στὸν ἐφηµέριο τοῦ 
χωριοῦ του, ποὺ τὸν καθοδήγησε, ὄχι 
µόνο µὲ ὅσα τοῦ ἔλεγε, ἀλλὰ προπαντὸς 
µὲ τὸ ἅγιο παράδειγµά του. Μιὰ ἡµέρα, 
λοιπόν, ὅταν ὁ Παστὲρ ἦταν µόλις ἑπτὰ 
ἐτῶν, ὁ ἐφηµέριος τοῦ διηγήθηκε τὴ 
γνωστὴ ἱστορία τοῦ ∆ιογένη, ποὺ ἔψα-
χνε τὸ καταµεσήµερο µ’ ἕνα φανάρι, νὰ 
βρεῖ «ἄνθρωπο». Ὁ µικρὸς Παστὲρ εἶπε 
τότε αὐθόρµητα: «Ἐγὼ εἶµαι πιὸ τυχε-
ρὸς ἀπὸ τὸν ∆ιογένη, γιατί βρῆκα ἐ-
σᾶς». Πόσο διδάσκει τὸ καλὸ παράδει-
γµα καὶ ἡ ἁγία ζωὴ ἑνὸς ἐφηµερίου, ἔ- 
στω καὶ ἑνὸς ἀποµακρυσµένου χωριοῦ. 

Καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἔχοµεν ὄχι ὀλίγους 
εὐσεβεῖς ἱερεῖς εἰς τὴν πατρίδα µας. 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
∆ΙΑ ΤΟΝ «ΣΚΑΪ» 

 

πιστολὴν τοῦ τ. Πρυτάνεως Γ. Μπα
εἰς τὸ περιοδικὸν «Κο

Τοµές», ἄρ. τεύχ. 20, ἀναφέρεται εἰς τὴν 
δῆθεν διάψευσιν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ σηµειώνει µεταξὺ ἄλλων: 
«Τὴν Μ. Παρασκευὴ καὶ τὸ Μ. Σάββα-
το ποὺ οἱ Χριστιανοὶ σ’ ὅλο τὸν κόσµο 
καὶ ἐµεῖς στὴν Ἑλλάδα ἰδιαίτερα, ἐκ 
παραδόσεως, ζοῦµε πολὺ ἔντονα τὸ κο-
ρυφαῖο γιὰ τὴν πίστη µας γεγονὸς τῆς 
Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως, µὲ 
τὶς Ἐκκλησίες νὰ γεµίζουν ἀπὸ πιστούς, 
ὁ τηλεοπτικὸς σταθµός, Σκαϊ πρόβαλε 
µιὰ ξένη σειρὰ ντοκιµαντὲρ µὲ τίτλο 
«Τὰ µυστικὰ τοῦ Σταυροῦ»… ὅτι ὁ Χρι-
στὸς δὲν ἀναστήθηκε καὶ ἄλλα. Καὶ ὅτι 
Ἑβραῖος ἀρχαιολόγος βρῆκε ἐπιγραφὴ 
µὲ τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς κ.λ.π.». Καὶ ὁ κ. 
Μπαµπινιώτης προσθέτει: «Μὲ αὐτὲς 
λοιπὸν τὶς ἀτεκµηρίωτες εἰκασίες καὶ µὲ 
αὐτὰ τὰ παιδαριώδη ἐπιχειρήµατα ὁδη-
γήθηκαν σὲ συµπεράσµατα, ποὺ ἐµφα-
νίζονται ὡς προϊὸν ἐπιστηµονικῆς ἔρευ-
νας; ἀπὸ τὸ συνηθισµένο ὄνοµα ἑνὸς 
Ἰησοῦ µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ Εὐαγ-
γελίου, καὶ τὸ τάφο του µὲ τὸν τάφο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;». Καὶ ὅλα αὐτὰ 
εἶναι ἀναµασήµατα τοῦ ὑβριστικοῦ 
Ταλµοὺδ τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ὑπο-
κινοῦν παντοῦ τὴν ἀντιχριστιανικὴν 
προπαγάνδαν τῶν. Τὸ δὲ κανάλι, τὸ 
ὁποῖο καλεῖται Σκαϊ, διερωτώµεθα µη-
πως κατήντησεν ὄργανον τοῦ Σιωνι-
σµοῦ καὶ ἐπιχορηγεῖται πλουσίως; Πά-
ντως, τὸν τελευταῖον καιρὸν ὁ Ἑλληνι-
κὸς λαὸς διεπίστωσεν ἄρνησιν καὶ συ-
κοφάντησιν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως 
καὶ τῆς Πατρίδος. Κρίµα. (Ὄρθ. Τύπος, 
ἄρ. φύλ. 1883, τῆς 17-6-2011). Σχόλιο: 
∆υστυχῶς, τὰ ντοκιµαντὲρ ἔχουν µετα-
τραπεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ σὲ µέσα προπα-
γάνδας µὲ ἐπιστηµονικὸ ἐπικάλυµµα (ὥ-
στε νὰ δείχνουν δῆθεν ἀντικειµενικά), 
πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν, οἰκονοµικῶν, 
ἀντί-θρησκευτικῶν κ.ἄ. συµφέροντων. 

συγχωρεῖ, δὲ σὲ συγχωρεῖ ἡ εἰκόνα. Ἐ-
ξοµολόγηση, λοιπόν, στὸν ἐντεταλµένο, 
ποὺ εἶναι ὁ Ἱερεύς. Ἀπό κεῖ καί πέρα, 
µήν ψάχνεις ἄν ὁ παπάς εἶναι ἁµαρτω-
λός. Ἄν εἶναι ἁµαρτωλός εἶναι γιά λο-
γαριασµό του. Ἔτσι καί ἔβαλε τό πε-
τραχήλι εἶναι Ἅγιος. Καί δέν συγχωρεῖ 
αὐτός, συγχωρεῖ ὁ Χριστός. Ὅταν ὁ Ἱε-
ρεύς διαβάζη τήν εὐχή στόν ἐξοµολο-
γούµενο λέγει: «Σύ Κύριε ὅστις εἴπας, 
ὅσα ἄν δέσειτε ἐπί τῆς γῆς δεδεµένα, ὅ-
σα λελυµένα, λύσε καί τόν δοῦλο σου». 
Ὁ Κύριος συγχωράει. Ὁ Κύριος Βαπτί-
ζει. Ὁ Κύριος Στεφανώνει. Ὁ Κύριος 
Ἁγιάζει. Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἕνα ὄργανο, 
ἕνα σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, τίποτα 
ἄλλο. Καί σκουριασµένο νά εἶναι τό 
σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, ἐάν τό 
πιάσης θά καεῖς. Μένουν πολλοί ἄνθρω-
ποι µακριά ἀπό τήν σωτηρία τους, µα-
κριά ἀπό τήν ἐξοµολόγηση. ∆ιότι ἔχουν 
στραβοπιάσει ἀπό ἄγνοια καί ἀπό 
κακία τό θέµα τοῦ κλήρου. Ἐξοµολό-
γηση λοιπόν µέ ταπείνωση καί σεβασµό 
στόν Ἱερέα, γιά νά βρούµε χάρη ἐνώπι-
ον τοῦ Θεοῦ. 
 

Ο ΣΑΚΟΣ ΜΑΣ 
 

Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν ταξι-
διωτικό µα εγάλο. Ἄλ-

 φορές, πολλοὶ ἄν-
θ

ς σάκο, µικρὸ ἢ µ
λοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλ-
λοι τὸν σέρνουµε βαριά. Τὸ σπουδαιό-
τερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ πιὸ πολλοὶ δὲν 
ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ 
σάκος µας. ∆ὲν τὸν ἀνοίγουµε νὰ τὸν 
δοῦµε καθαρά, βαθιὰ καὶ ξάστερα, για-
τί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµα-
τα καὶ τροµάξουµε. Καταλάβατε τώρα 
γιὰ ποιὸ σάκο µιλᾶµε; Τὸν ὑπαρξιακό 
µας. Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό-
µενο τοῦ εἶναι µας. ∆ηλαδὴ γιὰ τὴν 
αὐτογνωσία µας. ∆υστυχῶς ἀγνοοῦµε τί 
κουβαλᾶµε µέσα στὰ βάθη καὶ πλάτη 
τῆς ὕπαρξής µας. Ἐὰν κατορθώσουµε 
νὰ δοῦµε κατάµατα τί κουβαλάει ὁ σά-
κος µας, τότε θὰ σωθοῦµε, γιατί θ’ ἀπο-
βάλουµε τὰ κακῶς ἔχοντα, καὶ ἐφόσον 
βέβαια διαθέτουµε στοιχειώδη νοηµο-
σύνη καὶ θέληση, θὰ ξεκαθαρίσουµε τὸ 
βοῦρκο µας, θ’ ἀνακαλύψουµε τ' ἀρχέ-

τυπά µας καὶ θ’ ἀξιοποιήσουµε τὰ χαρί-
σµατά µας. ∆ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χω-
ρὶς χαρίσµατα. Μ’ αὐτὰ θὰ φθάσουµε 
στὰ θεία αἰώνια δώµατά µας… µὲ τὸ 
θεῖο σάκο µας. Ἄντε καὶ καλό µας τα-
ξίδι. Νῦν καὶ ἀεί. 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
 

∆υστυχῶς, πολλὲς
ρωποι, κλείνουν τὰ µάτια τοὺς µπρο-

στὰ σὲ τραγικὰ φαινόµενα κατάπτωσης 
καὶ πάσης φύσεως διαφθορᾶς. «Κάνουν 
τὰ στραβὰ µάτια» σὲ ἀτασθαλίες ἐξου-
σίας, οἰκονοµίας, δικαστικές, κρατικὲς 
κ.ὁ.κ. Κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν. Σήµερα 
π.χ. ἔχουµε κρίσεις σὲ πολλὰ ἐθνικά, 
οἰκονοµικὰ καὶ ἄλλα ἐπίπεδα. Καὶ δυσ-
τυχῶς οἱ «ἁρµόδιοι» κοιµοῦνται!! «Κά-
νουν τὰ στραβὰ µάτια» κι’ ἀφήνουν τὰ 
πράγµατα τῆς κοινωνίας, τοῦ ἔθνους νὰ 
πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. 
Οἱ ἀτέρµονες ἐγωπάθειες τῶν ἐξουσια-
στῶν, τὸ σκυλοφάγωµα τῶν κοµµάτων, 
ἡ πλήρης ἀδράνεια τῶν «πνευµατικῶν» 
ἀνθρώπων, Ἀκαδηµαϊκῶν κ.λ.π. τ' ἀλ-
ληλοφαγώµατα τῶν συνδικαλιστῶν, τὰ 
«κουκουλώµατα» τῶν κλοπῶν τῶν πο-
λιτικῶν καὶ ἄλλων. Οἱ ὑπερβάσεις καὶ 
οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποία 
στὸ βωµὸ τοῦ κέρδους δὲν ἀφήνουν 
τίποτα ὄρθιο. Πουλᾶνε πανικὸ ἢ «ἀπο-
κλειστικότητα» ἢ χαβοῦζες, βοῦρκο µὲ 
τὸ τσουβάλι, ἀρκεῖ νὰ τὰ οἰκονοµᾶνε… 
Ἀλλὰ κι’ ἐµεῖς οἱ καθηµερινοὶ ἄνθρω-
ποι ποὺ δὲν ἔχουµε δηµόσια πόστα ἢ 
ἄλλα παρόµοια, πολλὲς φορὲς «κοιµώ-
µαστε» καὶ «κλείνουµε τὰ µάτια» ἢ µὲ 
τὸν τρόπο καὶ τὴν στάση τῆς ζωῆς µας 
ἀνεχόµαστε τὶς διάφορες ἀτασθαλίες, 
ἀκόµα καὶ τὶς προκαλοῦµε, ὅταν ἐξυπη-
ρετοῦν ἰδιοτελῆ καὶ ἄλλα κατώτερα αἰ-
σθήµατά µας καὶ συµφέροντά µας. Ὁ 
καθένας µας ν’ ἀναλάβει τὸ µερίδιο τῆς 
εὐθύνης του καὶ νὰ ἀγωνισθοῦµε σθε-
ναρὰ ἐναντίον τῶν φρικτῶν «κακῶς» 
κειµένων, ἀλλιῶς δὲν βλέπουµε προκο-
πή. Ἐµπρὸς λοιπὸν στὸν ἀγώνα ν’ ἀνοί-
ξουµε φαρδιὰ πλατιὰ τὰ µάτια µας γιὰ 
νὰ σταµατήσει ἡ τραγική µας κατάπτω-
ση καὶ διαφθορά. 
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χρονῶν. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ποὺ δόξασε 
µὲ τὸν πιὸ µ τρόπο, τὴν παι-

µο 
τοῦ Θεοῦ δὲν π
ἡλικίες τῶν 
καθαρότητα τῆ πί
στὸ Χριστό. Ἡ 
µνήµη της κάθε 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙ

 (Συνέχεια 

… ἐκ βάθρων ἀν
τῆς Ρωσίας πε
ἐκκλησίες, ποὺ
τὴν θρησκευτικ
µήτρας τοῦ συ
Ἕλληνες θὰ πά

άτι ψωµί; Τοῦ παρα-
πονέθηκε ποτὲ τοῦ Θεοῦ  
Ἠλίας; Ποτέ. Ἔπαιρνε τ
δὲν τὸν ἐνδιέφερε ποιὸς  τ
δρόµος, δὲν τὸν ἐνδιέφερε  τοῦ
ἔφερνε. ∆ιότι ὁ κόρακας

ί. Αὐτὸ π
φερε τὸν Προφήτη Ἠλί
τοῦ … τὸ ἔστελνε, καὶ 
Θεός, καὶ τί τοῦ ἐχρειά
ἔλεγε ὁ Προφήτης, ὅτι ἐγὼ
νω ἀπὸ τὸ ράµφος τοῦ 
τὸ ὁποῖο τρέφεται µὲ θνησι
πεθάνει ἐκεῖ εἰς τὴν ἔρηµ

ὰ τε
ι

αρτυρικὸ 
δικὴ ἡλικία καὶ ἔδειξε ὅτι στὸν κόσ

αίζουν ρόλο οὔτε καὶ οἱ 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ µόνο ἡ 

ς καρδιᾶς καὶ ἡ στη 
Ἐκκλησία µας τιµᾶ τὴν 
χρόνο στὶς 17 Ἰουλίου. 

ΛΑ∆Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ 
Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ 
ἀπὸ τὴν 3η σελίδα) 

 

εγερθεῖ στὴν ἐπικράτεια 
ρισσότερες ἀπὸ 23.000 
 ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ 
ὴ εἰκόνα τῆς πάλαι ποτὲ 
γχρόνου ἀθεϊσµοῦ». Οἱ 
ρωµεν µαθήµατα; 

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ 
 

∆ὲν εἶχαν χρήµατα ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν 
τάση νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Ἔτσι, ὁ Παῦ-
λος λέγει «Ἀσήµι ἢ χρυσάφι ἢ ρουχισµὸ 
τίποτα ἀπ’ αὐτὰ δὲν ἐπιθύµησα. Σεῖς οἱ 
ἴδιοι ξέρετε ὅτι τὶς ἀνάγκες τὶς δικές 
µου καὶ ἐκείνων ποὺ ἦταν µαζί µου ἐξυ-
πηρέτησαν τὰ χέρια µου αὐτά» (Πράξ. 
20, 33-34). Καὶ συµβούλευε «ὅταν δὲ 
ἔχουµε τροφὲς καὶ σκεπάσµατα (δηλα-
δὴ ἐνδύµατα καὶ στέγη) αὐτὰ θὰ εἶναι 
ἀρκετὰ γιά µας. Ἐκεῖνοι ὅµως ποὺ θέ-
λουν νὰ πλουτίσουν πέφτουν σὲ πειρα-
σµὸ καὶ σὲ παγίδα καὶ σὲ πολλὲς ἀνό-
ητες καὶ βλαβερὲς ἐπιθυµίες, οἱ ὁποῖες 
βυθίζουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν κατά-
στροφὴ καὶ στὸ χαµὸ (Α΄ Τιµ. 6, 8-10). 
Ἐπίσης, ἐπαναλάµβανε τὸ λόγο τοῦ 
Χριστοῦ «Εἶναι εὐτυχέστερον νὰ δίνει 
κανεὶς παρὰ νὰ παίρνει» (Πράξ. 20,35). 
Ὁ δὲ Πέτρος εὐρισκόµενος µαζὶ µὲ τὸν 
Ἰωάννη πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος 
καὶ βλέποντας ἕνα χωλὸ ἐκ γενετῆς νὰ 
τοὺς ζητὰ ἐλεηµοσύνη εἶπε «Ἀσήµι καὶ 
χρυσάφι δὲν ἔχω· ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχω 
σου τὸ δίνω εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου σήκω καὶ περ-
πάτησε» (Πράξ. 3,6). Καὶ ὁ χωλὸς ἔγινε 
ἀµέσως καλά. Λέγεται, ὅτι ὅταν κάποτε 
ἕνας πάπας ξεναγοῦσε ἕνα ἐπίσηµο προ-
σκεκληµένο του στὰ παλάτια καὶ τὰ 

θησαυροφυλάκια τοῦ Βατικανοῦ εἶπε 
ἐπηρµένος καὶ γεµάτος κοσµικὸ φρόνη-
µα «Ὁ ἀπόστολος Πέτρος δὲν εἶχε αὐτὰ 
ποὺ ἔχω ἐγώ». Κι’ ὁ φιλοξενούµενος τοῦ 
εἶπε θυµόσοφα: «Ἐσὺ ὅµως δὲν µπορεῖς 
νὰ κάνεις θαύµατα οὔτε ἔχεις Ἅγιο 
Πνεῦµα». (∆ίλεπτον, Μάιος-Αὔγ. 2011) 
 

ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; 
 

 

Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὅταν εὑρισκότανε 
εἰς τὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη τοῦ ἔστελνε 
ὁ Θεὸς ἄρτο καὶ κρέας πρωὶ καὶ βράδυ, 
µέσῳ ἑνὸς κόρακος. Ρώτησε ποτὲ τὸν 
Θεὸ ὁ Προφήτης Ἠλίας νὰ τοῦ πεῖ; ∆ὲν 
ἔχεις κανένα καθαρώτερο πουλὶ νὰ µοῦ 
στείλεις ἕνα κοµµ

ὁ Προφήτης
ὸν ἄρτο καὶ 

 εἶναι ὁ αχυ-
 ποιὸς  τὸ 
 εἶναι τὸ πιὸ 
οὺ τὸν ἐνδιέ-
α ἦταν ποιὸς 
αὐτὸς ἦταν ὁ 
ζετο. Γιατί ἂν 

 δὲν τὸ παίρ-
βρωµόπουλου, 

µαία, θὰ εἶχε 
ο τοῦ Ἰορδά-

νου. Πηγαίνετε ν ἐξοµολογηθεῖ  εἰς 
τοὺς Ἱερεῖς, λέγε  ὁ Θεός. Ἔχει ἐντε-
ταλµένους ὁ Χριστός µας, τοὺς Ἱερεῖς. 
Θὰ τὰ ποῦµε εἰς τὴν εἰκόνα, λέγει ὁ 
ἄνθρωπος. Καὶ τί θὰ σοῦ πεῖ ἡ εἰκόνα. 
Ὁ παπὰς ποὺ θεωρεῖται ἁµαρτωλὸς σὲ 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ 
ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 

 

Ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ κ. 
Θεόδωρος Οἰκονόµου, µιλώντας σὲ Ἕλ-
ληνες τῆς Κορυτσᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἀπο-
γραφῆς στὴν Ἀλβανία, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς 
«Χαίροµαι, Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, 
ποὺ βρίσκοµαι ἀνάµεσά σας. Θὰ δώ-
σουµε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ τὸ ἴδιο µήνυ-
µα: Ναί, ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Κο-
ρυτσά. Ναί, οἱ ντόπιοι εἶναι Ἕλληνες. 
∆ὲν πρέπει νὰ διστάσετε νὰ δηλώσετε 
τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας στὴν ἀπο-
γραφή, γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ πραγµα-
τικὴ καταγωγή σας. Ὅσοι βρίσκεστε σὲ 
ἀµφιβολία καὶ φοβάστε, ρωτῆστε τὸν 
ἑαυτό σας νὰ σᾶς ἀπαντήσει γιὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ καταγωγή σας. Πρὶν πάρετε 
τὴν ἀπόφασή σας, νὰ πᾶτε στὸ νεκρο-
ταφεῖο νὰ δεῖτε τοὺς τάφους τῶν παπ-
πούδων καὶ τῶν πατεράδων σας, τὴν 
γλώσσα ποὺ γράφουν τὰ ὀνόµατά τους. 
Εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ µά-
χη δὲν τελειώνει µὲ τὴν ἀπογραφή, ἀλ-
λὰ ξεκινᾶ µὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἀπογραφή. 
Ὑπάρχουν τὰ δικαιώµατα τῆς Μειονό-
τητας. Καὶ αὐτὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ 
ἐφαρµογὴ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἀλ-
βανίας, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Βόρειο Ἤ-
πειρο. Ἐδῶ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος. 
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὑπάρχει. Στὴν Ἑλ-
λάδα αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ θὰ ἀπο-
δειχθεῖ περισσότερο µὲ τὴν καταγραφὴ 
τοῦ πληθυσµοῦ, ὥστε νὰ ἐφαρµοστοῦν 
ἐδῶ ὅλα τὰ δικαιώµατα ποὺ προστα-
τεύουν τὶς µειονότητες. Κουράγιο καὶ 
ἐλπίδα γιὰ τὸν ἀγώνα» (Ἐφηµ. Βορειο-
ηπειρώτικον Βῆµα, Ἰαν - Φεβρ 2011, 
σελ.1). Σχόλιο: Μετὰ τὶς δηλώσεις του 
αὐτὲς ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυ-
τσὰ ἀνεκλήθη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 

βρώµικο πουλ

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
«ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ» 

 

Μεταφέρουµε, µὲ βαθειὰ θλίψη, τὴν 
εἴδηση, ὅπως τὴν µεταδίδουν τὰ Μ.Μ.Ε. 
τοῦ Βατικανοῦ, µὲ ἡµεροµηνία 27 Μαρ-
τίου 2011 «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα». 
Εἶναι τὸ µήνυµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-

τριάρχη σὲ ὁµάδα φοιτητῶν τοῦ Ποντι-
φικοῦ Ἰνστιτούτου Sant’ Apollinare, 
ὅπως ἀναφέρει ἡ L’ Osservatore Roma-
no. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης 
τῶν φοιτητῶν, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατρι-
άρχης Βαρθολοµαῖος, µίλησε γιὰ τὸν 
Πάπα «µὲ πολλὴ ἐκτίµηση καὶ ἀγάπη», 
ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα τοῦ Βατικανοῦ. 
Ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, τόνισε ὁ 
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης, «εἶναι ἕνας 
µεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ 
ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τὸν 
µὲ ἀγάπη καὶ συµπάθεια. (Παρακατα-
θήκη, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2011, σελὶς 
77). Σηµείωσις: Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰ-
τωλὸς ἔλεγε «Τὸν Πάπαν νὰ καταρά-
σθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία». 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ 
 

Εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον ἔχουµε φθάσει! Ἡ 
Ἑλλὰς νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀποστασίαν, ἡ 
δὲ Ρωσία εἰς θρησκευτικότητα καὶ ἐπι-
στροφὴ εἰς τὸν Χριστόν. Ὀρθῶς ἐγρά-
φη ὅτι «Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ κράτος, οἱ 
δήµαρχοι, δηµοσιογράφοι, βάλλουν κα-
τὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῶν χρι-
στιανικῶν συµβόλων ἀπὸ δηµόσια κτή-
ρια, ζητοῦντες τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς περιουσίας καὶ προπαγανδί-
ζοντες τὴν ἀνέγερσιν τεµένους καὶ τζα-
µιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα µὲ 
χρήµατα τοῦ ὑποτιθέµενου χρεωκοπη-
µένου κράτους, ὁ δὲ ∆ήµαρχος ἀπαγο-
ρεύων καὶ αὐτὸ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», 
τὴν ἴδιαν στιγµὴν ὁ ∆ήµαρχος Μόσχας 
ἀνακοινώνει τὴν παραχώρησιν οἰκοπέ-
δων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἱερῶν Ὀρθοδό-
ξων Ναῶν». Συγκεκριµένως, ὁ ∆ήµαρ-
χος τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας Σέργιος 
Σοβιάνιν διαβεβαίωσε τὴν 29ην Ἀπρι-
λίου ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει 
καµµιὰ καθυστέρηση ἢ ἐµπόδιο στὸ 
σχέδιο ἀνέγερσης 200 ὀρθοδόξων Ἐκ-
κλησιῶν στὴ Μόσχα». Τὸ δὲ πλέον ση-
µαντικὸν ὅτι «ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊ-
στικοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος 
στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µέχρι 
σήµερα, ἔχουν ἐπισκευασθεῖ καὶ …  

(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα) 
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   Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 

  

7.30  π μ. 

Π ΑΑ ΝΝ ΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ   
 

Α∆ΕΛΦΕ, 
ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ 

Ἔτσι, ὅλα ἀποκτοῦν εὐλογία. Κα
πει νὰ ξέρετε: Ἐµεῖς οἱ Χριστιαν

 

Ἀδελφὲ νὰ κάνεις  τὸ 
σταυρό σου κανονικά, 
καὶ ὄχι τυπικὰ καὶ βια-
στικά ,  αὐτὸ εἶναι  ἐ-
µπαιγµός. Ὁ σταυρὸς 
εἶναι σύµβολο τῆς θυσί-
ας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅ-
πλο κατὰ τοῦ διαβό-
λου. Ἕνωσε τὰ τρία 
πρῶτα δάχτυλα τοῦ δε-
ξιοῦ σου χεριοῦ, αὐτὸ 
σηµαίνει τὴν Ἁγία Τρι-
άδα. Τὰ δυὸ τελευταῖα 
δάκτυλα κλειστά, αὐτὸ 
σηµαίνει τὶς δυὸ φύσεις 

τοῦ Χριστοῦ, θεία καὶ ἀνθρώπινη. Φέρε 
τὸ χέρι σου ψηλὰ στὸ µέτωπο, αὐτὸ ση-
µαίνει, Χριστέ, ἤσουν στὰ οὐράνια. Με-
τὰ φέρε τὸ χαµηλὰ στὴν κοιλιά· αὐτὸ 
σηµαίνει. Χριστέ, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς 
χαµήλωσες σὰν τὸν ἀετὸ καὶ ἐνανθρώ-
πισες στὴ γῆ νὰ µᾶς σώσεις. Κατόπιν 
φέρε τὸ στὸ δεξιὸ ὦµο, ποὺ σηµαίνει. 
Χριστέ, βάλε µὲ στὸν παράδεισο ἐκ δε-
ξιῶν σου. Ἔπειτα φέρε τὸ στὸν ἀριστε-
ρὸ ὦµο ποὺ σηµαίνει. Κύριε µὴ µὲ βά-
λεις στὴν κόλαση. Ἔτσι, τὸ σηµεῖο τοῦ 
Τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ γίνεται 
ἐπίκλησις τοῦ Θεοῦ, πηγὴ ἁγιασµοῦ καὶ 
θείας προστασίας. Ὅταν γίνεται σω-
στά, µαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺς δαί-
µονες. Μάλιστα δὲν ἁγιάζεται µόνο τὸ 
σῶµα, ἀλλὰ ὅλη ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώ-
που, διότι σταυρώνουµε: Τὸ µέτωπο, 
δηλαδὴ τὶς σκέψεις µας. Τὴν κοιλιά, δη-
λαδὴ τὶς ἐπιθυµίες µας. Τὸ δεξιὸ καὶ τὸν 
ἀριστερὸ ὦµο, δηλαδὴ τὰ ἔργα τῶν χει-
ρῶν µας, τὶς πράξεις µας. Αὐτὸ τὸ σταυ-
ρό µας παρέδωσαν οἱ πρόγονοί µας, αὐ-
τὸν νὰ κάνουµε σὲ κάθε βῆµα. Τὸ πρωὶ 
σηκώνεσαι; σταυρὸ κάνε. Βγαίνεις ἀπ’ 
τὸ σπίτι; Σταυρό. Πιάνεις δουλειά; 
Σταυρό. Πᾶς ταξίδι; Σταυρό. Κάθεσαι 
νὰ φᾶς; Σταυρό. Πέφτεις νὰ κοιµηθεῖς; 
µὴ ξαπλώσεις χωρὶς σταυρὸ καὶ προ-
σευχή. «Πέφτω, κάνω τὸν Σταυρό µου 
κι’ Ἄγγελος εἶναι στὸ πλευρό µου». 

ὶ πρέ-
οὶ δὲν 

ντρεπόµαστε τὸν Σταυρό, διότι ἀπὸ ἀ-
ποτρόπαιο καὶ ἀτιµωτικὸ σύµβολο θα-
νατώσεως κακοποιῶν καὶ ἐξευτελισµοῦ 
ποὺ ἦταν, ἔγινε γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπό-
τητα σύµβολο νίκης καὶ σωτηρίας . 
Μετὰ τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου 
µας εἶναι σηµεῖο δόξας καὶ τιµῆς τοῦ 
Κυρίου ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἔµεινε πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸν Θεὸ 
Πατέρα µέχρι θανάτου, θανάτου µάλι-
στα σταυρικοῦ, διὰ τὴν σωτηρία καὶ 
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
Εἰδικὰ δὲ γιὰ µᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους 
Ἕλληνες ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὑπῆρξε 
ἀνέκαθεν στήριγµα καὶ δύναµις. Ὁ  
διάβολος, ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριά, γνωρίζει 
καὶ τρέµει τὴ δύναµη τοῦ Σταυροῦ. Γι’ 
αὐτὸ καί, ἂν παρατηρήσετε, ὅλοι οἱ αἱ-
ρετικοὶ (παπικοί, προτεστάντες, χιλια-
στὲς κ.ἅ.) πολεµοῦν µὲ λύσσα καὶ δια-
στρέφουν τὸ Ὀρθόδοξο σύµβολο τοῦ 
Σταυροῦ. Ἐµεῖς ὅµως, ἂς µείνουµε πι-
στοὶ σὲ αὐτὰ ποὺ µας παρέδωσαν οἱ 
Ἅγιοι Πατέρες µας καὶ ἂς στηριχθοῦµε 
στὴν ζωοποιὸ δύναµη τοῦ Σταυροῦ γιὰ 
νὰ κατατροπώνουµε τὸν πονηρό, πρὸς 
δόξαν Θεοῦ. Ἀµήν. 
 

Η  ΑΓ Ι Α  ΜΑΡ Ι ΝΑ  
 

Εἶναι ἀπὸ τὶς 
ὡραιότερες  
καὶ τὶς πιὸ ἁ-
γνὲς παιδικὲς 
µορφὲς στὸ ἀ-
πέραντο Ἁγι-
ολόγ ι ο  τ ῆ ς  
Ἐκκλησίας .  
Παρθενοµάρ-
τυς, καλλίνι-
κος καὶ Μεγα-
λοµάρτυς καὶ 
Πανεύφηµος 

ὀνοµάζεται. Εἶναι δικαιολογηµένη καὶ 
ἀληθινὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θαυµασµὸς τοῦ 
λαοῦ µας γιὰ τὴν τόσο θαυµατουργὴ 
Ἁγία Μαρίνα, τὴν ἀθώα καὶ σεµνὴ παι-
δούλα ποὺ γέµισε τὴν καρδιά της µὲ 
τὴν Ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ σὲ ἡλικία 15 
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Π ΑΑ ΝΝ ΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ   
 

Α∆ΕΛΦΕ, 
ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ 

Ἔτσι, ὅλα ἀποκτοῦν εὐλογία. Κα
πει νὰ ξέρετε: Ἐµεῖς οἱ Χριστιαν

 

Ἀδελφὲ νὰ κάνεις  τὸ 
σταυρό σου κανονικά, 
καὶ ὄχι τυπικὰ καὶ βια-
στικά ,  αὐτὸ εἶναι  ἐ-
µπαιγµός. Ὁ σταυρὸς 
εἶναι σύµβολο τῆς θυσί-
ας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅ-
πλο κατὰ τοῦ διαβό-
λου. Ἕνωσε τὰ τρία 
πρῶτα δάχτυλα τοῦ δε-
ξιοῦ σου χεριοῦ, αὐτὸ 
σηµαίνει τὴν Ἁγία Τρι-
άδα. Τὰ δυὸ τελευταῖα 
δάκτυλα κλειστά, αὐτὸ 
σηµαίνει τὶς δυὸ φύσεις 

τοῦ Χριστοῦ, θεία καὶ ἀνθρώπινη. Φέρε 
τὸ χέρι σου ψηλὰ στὸ µέτωπο, αὐτὸ ση-
µαίνει, Χριστέ, ἤσουν στὰ οὐράνια. Με-
τὰ φέρε τὸ χαµηλὰ στὴν κοιλιά· αὐτὸ 
σηµαίνει. Χριστέ, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς 
χαµήλωσες σὰν τὸν ἀετὸ καὶ ἐνανθρώ-
πισες στὴ γῆ νὰ µᾶς σώσεις. Κατόπιν 
φέρε τὸ στὸ δεξιὸ ὦµο, ποὺ σηµαίνει. 
Χριστέ, βάλε µὲ στὸν παράδεισο ἐκ δε-
ξιῶν σου. Ἔπειτα φέρε τὸ στὸν ἀριστε-
ρὸ ὦµο ποὺ σηµαίνει. Κύριε µὴ µὲ βά-
λεις στὴν κόλαση. Ἔτσι, τὸ σηµεῖο τοῦ 
Τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ γίνεται 
ἐπίκλησις τοῦ Θεοῦ, πηγὴ ἁγιασµοῦ καὶ 
θείας προστασίας. Ὅταν γίνεται σω-
στά, µαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺς δαί-
µονες. Μάλιστα δὲν ἁγιάζεται µόνο τὸ 
σῶµα, ἀλλὰ ὅλη ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώ-
που, διότι σταυρώνουµε: Τὸ µέτωπο, 
δηλαδὴ τὶς σκέψεις µας. Τὴν κοιλιά, δη-
λαδὴ τὶς ἐπιθυµίες µας. Τὸ δεξιὸ καὶ τὸν 
ἀριστερὸ ὦµο, δηλαδὴ τὰ ἔργα τῶν χει-
ρῶν µας, τὶς πράξεις µας. Αὐτὸ τὸ σταυ-
ρό µας παρέδωσαν οἱ πρόγονοί µας, αὐ-
τὸν νὰ κάνουµε σὲ κάθε βῆµα. Τὸ πρωὶ 
σηκώνεσαι; σταυρὸ κάνε. Βγαίνεις ἀπ’ 
τὸ σπίτι; Σταυρό. Πιάνεις δουλειά; 
Σταυρό. Πᾶς ταξίδι; Σταυρό. Κάθεσαι 
νὰ φᾶς; Σταυρό. Πέφτεις νὰ κοιµηθεῖς; 
µὴ ξαπλώσεις χωρὶς σταυρὸ καὶ προ-
σευχή. «Πέφτω, κάνω τὸν Σταυρό µου 
κι’ Ἄγγελος εἶναι στὸ πλευρό µου». 
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χρονῶν. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ποὺ δόξασε 
µὲ τὸν πιὸ µ τρόπο, τὴν παι-

µο 
τοῦ Θεοῦ δὲν π
ἡλικίες τῶν 
καθαρότητα τῆ πί
στὸ Χριστό. Ἡ 
µνήµη της κάθε 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙ

 (Συνέχεια 

… ἐκ βάθρων ἀν
τῆς Ρωσίας πε
ἐκκλησίες, ποὺ
τὴν θρησκευτικ
µήτρας τοῦ συ
Ἕλληνες θὰ πά

άτι ψωµί; Τοῦ παρα-
πονέθηκε ποτὲ τοῦ Θεοῦ  
Ἠλίας; Ποτέ. Ἔπαιρνε τ
δὲν τὸν ἐνδιέφερε ποιὸς  τ
δρόµος, δὲν τὸν ἐνδιέφερε  τοῦ
ἔφερνε. ∆ιότι ὁ κόρακας

ί. Αὐτὸ π
φερε τὸν Προφήτη Ἠλί
τοῦ … τὸ ἔστελνε, καὶ 
Θεός, καὶ τί τοῦ ἐχρειά
ἔλεγε ὁ Προφήτης, ὅτι ἐγὼ
νω ἀπὸ τὸ ράµφος τοῦ 
τὸ ὁποῖο τρέφεται µὲ θνησι
πεθάνει ἐκεῖ εἰς τὴν ἔρηµ

ὰ τε
ι

αρτυρικὸ 
δικὴ ἡλικία καὶ ἔδειξε ὅτι στὸν κόσ

αίζουν ρόλο οὔτε καὶ οἱ 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ µόνο ἡ 

ς καρδιᾶς καὶ ἡ στη 
Ἐκκλησία µας τιµᾶ τὴν 
χρόνο στὶς 17 Ἰουλίου. 

ΛΑ∆Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ 
Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ 
ἀπὸ τὴν 3η σελίδα) 

 

εγερθεῖ στὴν ἐπικράτεια 
ρισσότερες ἀπὸ 23.000 
 ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ 
ὴ εἰκόνα τῆς πάλαι ποτὲ 
γχρόνου ἀθεϊσµοῦ». Οἱ 
ρωµεν µαθήµατα; 

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ 
 

∆ὲν εἶχαν χρήµατα ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν 
τάση νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Ἔτσι, ὁ Παῦ-
λος λέγει «Ἀσήµι ἢ χρυσάφι ἢ ρουχισµὸ 
τίποτα ἀπ’ αὐτὰ δὲν ἐπιθύµησα. Σεῖς οἱ 
ἴδιοι ξέρετε ὅτι τὶς ἀνάγκες τὶς δικές 
µου καὶ ἐκείνων ποὺ ἦταν µαζί µου ἐξυ-
πηρέτησαν τὰ χέρια µου αὐτά» (Πράξ. 
20, 33-34). Καὶ συµβούλευε «ὅταν δὲ 
ἔχουµε τροφὲς καὶ σκεπάσµατα (δηλα-
δὴ ἐνδύµατα καὶ στέγη) αὐτὰ θὰ εἶναι 
ἀρκετὰ γιά µας. Ἐκεῖνοι ὅµως ποὺ θέ-
λουν νὰ πλουτίσουν πέφτουν σὲ πειρα-
σµὸ καὶ σὲ παγίδα καὶ σὲ πολλὲς ἀνό-
ητες καὶ βλαβερὲς ἐπιθυµίες, οἱ ὁποῖες 
βυθίζουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν κατά-
στροφὴ καὶ στὸ χαµὸ (Α΄ Τιµ. 6, 8-10). 
Ἐπίσης, ἐπαναλάµβανε τὸ λόγο τοῦ 
Χριστοῦ «Εἶναι εὐτυχέστερον νὰ δίνει 
κανεὶς παρὰ νὰ παίρνει» (Πράξ. 20,35). 
Ὁ δὲ Πέτρος εὐρισκόµενος µαζὶ µὲ τὸν 
Ἰωάννη πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος 
καὶ βλέποντας ἕνα χωλὸ ἐκ γενετῆς νὰ 
τοὺς ζητὰ ἐλεηµοσύνη εἶπε «Ἀσήµι καὶ 
χρυσάφι δὲν ἔχω· ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχω 
σου τὸ δίνω εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου σήκω καὶ περ-
πάτησε» (Πράξ. 3,6). Καὶ ὁ χωλὸς ἔγινε 
ἀµέσως καλά. Λέγεται, ὅτι ὅταν κάποτε 
ἕνας πάπας ξεναγοῦσε ἕνα ἐπίσηµο προ-
σκεκληµένο του στὰ παλάτια καὶ τὰ 

θησαυροφυλάκια τοῦ Βατικανοῦ εἶπε 
ἐπηρµένος καὶ γεµάτος κοσµικὸ φρόνη-
µα «Ὁ ἀπόστολος Πέτρος δὲν εἶχε αὐτὰ 
ποὺ ἔχω ἐγώ». Κι’ ὁ φιλοξενούµενος τοῦ 
εἶπε θυµόσοφα: «Ἐσὺ ὅµως δὲν µπορεῖς 
νὰ κάνεις θαύµατα οὔτε ἔχεις Ἅγιο 
Πνεῦµα». (∆ίλεπτον, Μάιος-Αὔγ. 2011) 
 

ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; 
 

 

Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὅταν εὑρισκότανε 
εἰς τὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη τοῦ ἔστελνε 
ὁ Θεὸς ἄρτο καὶ κρέας πρωὶ καὶ βράδυ, 
µέσῳ ἑνὸς κόρακος. Ρώτησε ποτὲ τὸν 
Θεὸ ὁ Προφήτης Ἠλίας νὰ τοῦ πεῖ; ∆ὲν 
ἔχεις κανένα καθαρώτερο πουλὶ νὰ µοῦ 
στείλεις ἕνα κοµµ

ὁ Προφήτης
ὸν ἄρτο καὶ 

 εἶναι ὁ αχυ-
 ποιὸς  τὸ 
 εἶναι τὸ πιὸ 
οὺ τὸν ἐνδιέ-
α ἦταν ποιὸς 
αὐτὸς ἦταν ὁ 
ζετο. Γιατί ἂν 

 δὲν τὸ παίρ-
βρωµόπουλου, 

µαία, θὰ εἶχε 
ο τοῦ Ἰορδά-

νου. Πηγαίνετε ν ἐξοµολογηθεῖ  εἰς 
τοὺς Ἱερεῖς, λέγε  ὁ Θεός. Ἔχει ἐντε-
ταλµένους ὁ Χριστός µας, τοὺς Ἱερεῖς. 
Θὰ τὰ ποῦµε εἰς τὴν εἰκόνα, λέγει ὁ 
ἄνθρωπος. Καὶ τί θὰ σοῦ πεῖ ἡ εἰκόνα. 
Ὁ παπὰς ποὺ θεωρεῖται ἁµαρτωλὸς σὲ 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ 
ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 

 

Ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ κ. 
Θεόδωρος Οἰκονόµου, µιλώντας σὲ Ἕλ-
ληνες τῆς Κορυτσᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἀπο-
γραφῆς στὴν Ἀλβανία, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς 
«Χαίροµαι, Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, 
ποὺ βρίσκοµαι ἀνάµεσά σας. Θὰ δώ-
σουµε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ τὸ ἴδιο µήνυ-
µα: Ναί, ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Κο-
ρυτσά. Ναί, οἱ ντόπιοι εἶναι Ἕλληνες. 
∆ὲν πρέπει νὰ διστάσετε νὰ δηλώσετε 
τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας στὴν ἀπο-
γραφή, γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ πραγµα-
τικὴ καταγωγή σας. Ὅσοι βρίσκεστε σὲ 
ἀµφιβολία καὶ φοβάστε, ρωτῆστε τὸν 
ἑαυτό σας νὰ σᾶς ἀπαντήσει γιὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ καταγωγή σας. Πρὶν πάρετε 
τὴν ἀπόφασή σας, νὰ πᾶτε στὸ νεκρο-
ταφεῖο νὰ δεῖτε τοὺς τάφους τῶν παπ-
πούδων καὶ τῶν πατεράδων σας, τὴν 
γλώσσα ποὺ γράφουν τὰ ὀνόµατά τους. 
Εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ µά-
χη δὲν τελειώνει µὲ τὴν ἀπογραφή, ἀλ-
λὰ ξεκινᾶ µὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἀπογραφή. 
Ὑπάρχουν τὰ δικαιώµατα τῆς Μειονό-
τητας. Καὶ αὐτὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ 
ἐφαρµογὴ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἀλ-
βανίας, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Βόρειο Ἤ-
πειρο. Ἐδῶ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος. 
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὑπάρχει. Στὴν Ἑλ-
λάδα αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ θὰ ἀπο-
δειχθεῖ περισσότερο µὲ τὴν καταγραφὴ 
τοῦ πληθυσµοῦ, ὥστε νὰ ἐφαρµοστοῦν 
ἐδῶ ὅλα τὰ δικαιώµατα ποὺ προστα-
τεύουν τὶς µειονότητες. Κουράγιο καὶ 
ἐλπίδα γιὰ τὸν ἀγώνα» (Ἐφηµ. Βορειο-
ηπειρώτικον Βῆµα, Ἰαν - Φεβρ 2011, 
σελ.1). Σχόλιο: Μετὰ τὶς δηλώσεις του 
αὐτὲς ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυ-
τσὰ ἀνεκλήθη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 

βρώµικο πουλ

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
«ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ» 

 

Μεταφέρουµε, µὲ βαθειὰ θλίψη, τὴν 
εἴδηση, ὅπως τὴν µεταδίδουν τὰ Μ.Μ.Ε. 
τοῦ Βατικανοῦ, µὲ ἡµεροµηνία 27 Μαρ-
τίου 2011 «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα». 
Εἶναι τὸ µήνυµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-

τριάρχη σὲ ὁµάδα φοιτητῶν τοῦ Ποντι-
φικοῦ Ἰνστιτούτου Sant’ Apollinare, 
ὅπως ἀναφέρει ἡ L’ Osservatore Roma-
no. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης 
τῶν φοιτητῶν, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατρι-
άρχης Βαρθολοµαῖος, µίλησε γιὰ τὸν 
Πάπα «µὲ πολλὴ ἐκτίµηση καὶ ἀγάπη», 
ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα τοῦ Βατικανοῦ. 
Ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, τόνισε ὁ 
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης, «εἶναι ἕνας 
µεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ 
ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τὸν 
µὲ ἀγάπη καὶ συµπάθεια. (Παρακατα-
θήκη, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2011, σελὶς 
77). Σηµείωσις: Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰ-
τωλὸς ἔλεγε «Τὸν Πάπαν νὰ καταρά-
σθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία». 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ 
 

Εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον ἔχουµε φθάσει! Ἡ 
Ἑλλὰς νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀποστασίαν, ἡ 
δὲ Ρωσία εἰς θρησκευτικότητα καὶ ἐπι-
στροφὴ εἰς τὸν Χριστόν. Ὀρθῶς ἐγρά-
φη ὅτι «Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ κράτος, οἱ 
δήµαρχοι, δηµοσιογράφοι, βάλλουν κα-
τὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῶν χρι-
στιανικῶν συµβόλων ἀπὸ δηµόσια κτή-
ρια, ζητοῦντες τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς περιουσίας καὶ προπαγανδί-
ζοντες τὴν ἀνέγερσιν τεµένους καὶ τζα-
µιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα µὲ 
χρήµατα τοῦ ὑποτιθέµενου χρεωκοπη-
µένου κράτους, ὁ δὲ ∆ήµαρχος ἀπαγο-
ρεύων καὶ αὐτὸ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», 
τὴν ἴδιαν στιγµὴν ὁ ∆ήµαρχος Μόσχας 
ἀνακοινώνει τὴν παραχώρησιν οἰκοπέ-
δων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἱερῶν Ὀρθοδό-
ξων Ναῶν». Συγκεκριµένως, ὁ ∆ήµαρ-
χος τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας Σέργιος 
Σοβιάνιν διαβεβαίωσε τὴν 29ην Ἀπρι-
λίου ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει 
καµµιὰ καθυστέρηση ἢ ἐµπόδιο στὸ 
σχέδιο ἀνέγερσης 200 ὀρθοδόξων Ἐκ-
κλησιῶν στὴ Μόσχα». Τὸ δὲ πλέον ση-
µαντικὸν ὅτι «ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊ-
στικοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος 
στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µέχρι 
σήµερα, ἔχουν ἐπισκευασθεῖ καὶ …  

(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα) 
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γραµµατεῖς καὶ φαρισαίους τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔλεγχε τὴν 
ὑποκρισία τους καὶ οἱ φαρισαῖοι ἀρνιό-
νταν τὴν πηγὴ τῆς ἀλήθειας, τὸν Χρι-
στό. Ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ ποῦνε ὅτι 
τὸν δαιµονισµένο, ποὺ ἔκανε καλὰ ὁ 
Χριστὸς (Ματθ. Θ΄, 27-35) τὸν ἔκανε 
καλὰ ἐν ὀνόµατι τοῦ σατανᾶ. Ἂν ἦταν 
ποτὲ δυνατὸ  ὁ σατανᾶς νὰ χτυπάει τὸν 
σατανᾶ. Καὶ ὅµως ὁ σκοτισµὸς τῶν πα-
θῶν τους, τοὺς ὁδηγοῦσε σ’ αὐτὸν τὸν 
παραλογισµό. Ἔτσι παραλογίζονται 
ὅσοι θίγονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν 
ἐννοοῦν νὰ συµµορφωθοῦν µ’ αὐτήν. Ἡ 
ἀλήθεια δὲν µᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἐµεῖς ἔ-
χουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Γιὰ νὰ 
τὴν ἀποκτήσουµε χρειάζονται δυὸ βα-
σικὲς προϋποθέσεις. Εἰλικρίνεια καὶ τα-
πείνωση. Ὁ εἰλικρινὴς ἄνθρωπος ὁµο-
λογεῖ τὰ σφάλµατά του, καθαρίζει τὴν 
καρδιά του κι’ ἔρχεται σ’ ἐπαφὴ µὲ τὴν 
ἀλήθεια. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἀνα-
γνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀλήθειας καὶ 
τὴ δέχεται γιὰ κυβερνήτη του. Οἱ Φαρι-
σαῖοι δὲν παραδέχονταν οὔτε τὰ σφάλ-
µατά τους, οὔτε τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι’ αὐτὸ Τὸν πολέµησαν µὲ µανία. 
Στὸ τέλος ὅµως, αὐτοὶ κατάστράφηκαν. 
Ὁ Χριστὸς θριάµβευσε. Ἔτσι γίνεται πά-
ντα. Ὅποιος πολεµάει τὴν ἀλήθεια κατά-
στρέφεται. Ὅποιος τὴ δέχεται σώζεται. 
 

«ΕΓΩ  ΕΙΜΑΙ  ΠΙΟ  ΤΥΧΕΡΟΣ   
ΑΠΟ  ΤΟ  ∆ΙΟΓΕΝΗ» 

 

«
ὡς γνω ὸ Θεό. 

Ἐ -
µπινιώτη ινωνικὲς 

Ὁ διάσηµος Λουδοβίκος Παστὲρ εἶχε, 
στόν, βαθύτατη πίστη στ

Αὐτὸ τὸ χρωστοῦσε στὸν ἐφηµέριο τοῦ 
χωριοῦ του, ποὺ τὸν καθοδήγησε, ὄχι 
µόνο µὲ ὅσα τοῦ ἔλεγε, ἀλλὰ προπαντὸς 
µὲ τὸ ἅγιο παράδειγµά του. Μιὰ ἡµέρα, 
λοιπόν, ὅταν ὁ Παστὲρ ἦταν µόλις ἑπτὰ 
ἐτῶν, ὁ ἐφηµέριος τοῦ διηγήθηκε τὴ 
γνωστὴ ἱστορία τοῦ ∆ιογένη, ποὺ ἔψα-
χνε τὸ καταµεσήµερο µ’ ἕνα φανάρι, νὰ 
βρεῖ «ἄνθρωπο». Ὁ µικρὸς Παστὲρ εἶπε 
τότε αὐθόρµητα: «Ἐγὼ εἶµαι πιὸ τυχε-
ρὸς ἀπὸ τὸν ∆ιογένη, γιατί βρῆκα ἐ-
σᾶς». Πόσο διδάσκει τὸ καλὸ παράδει-
γµα καὶ ἡ ἁγία ζωὴ ἑνὸς ἐφηµερίου, ἔ- 
στω καὶ ἑνὸς ἀποµακρυσµένου χωριοῦ. 

Καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἔχοµεν ὄχι ὀλίγους 
εὐσεβεῖς ἱερεῖς εἰς τὴν πατρίδα µας. 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
∆ΙΑ ΤΟΝ «ΣΚΑΪ» 

 

πιστολὴν τοῦ τ. Πρυτάνεως Γ. Μπα
εἰς τὸ περιοδικὸν «Κο

Τοµές», ἄρ. τεύχ. 20, ἀναφέρεται εἰς τὴν 
δῆθεν διάψευσιν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ σηµειώνει µεταξὺ ἄλλων: 
«Τὴν Μ. Παρασκευὴ καὶ τὸ Μ. Σάββα-
το ποὺ οἱ Χριστιανοὶ σ’ ὅλο τὸν κόσµο 
καὶ ἐµεῖς στὴν Ἑλλάδα ἰδιαίτερα, ἐκ 
παραδόσεως, ζοῦµε πολὺ ἔντονα τὸ κο-
ρυφαῖο γιὰ τὴν πίστη µας γεγονὸς τῆς 
Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως, µὲ 
τὶς Ἐκκλησίες νὰ γεµίζουν ἀπὸ πιστούς, 
ὁ τηλεοπτικὸς σταθµός, Σκαϊ πρόβαλε 
µιὰ ξένη σειρὰ ντοκιµαντὲρ µὲ τίτλο 
«Τὰ µυστικὰ τοῦ Σταυροῦ»… ὅτι ὁ Χρι-
στὸς δὲν ἀναστήθηκε καὶ ἄλλα. Καὶ ὅτι 
Ἑβραῖος ἀρχαιολόγος βρῆκε ἐπιγραφὴ 
µὲ τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς κ.λ.π.». Καὶ ὁ κ. 
Μπαµπινιώτης προσθέτει: «Μὲ αὐτὲς 
λοιπὸν τὶς ἀτεκµηρίωτες εἰκασίες καὶ µὲ 
αὐτὰ τὰ παιδαριώδη ἐπιχειρήµατα ὁδη-
γήθηκαν σὲ συµπεράσµατα, ποὺ ἐµφα-
νίζονται ὡς προϊὸν ἐπιστηµονικῆς ἔρευ-
νας; ἀπὸ τὸ συνηθισµένο ὄνοµα ἑνὸς 
Ἰησοῦ µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ Εὐαγ-
γελίου, καὶ τὸ τάφο του µὲ τὸν τάφο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;». Καὶ ὅλα αὐτὰ 
εἶναι ἀναµασήµατα τοῦ ὑβριστικοῦ 
Ταλµοὺδ τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ὑπο-
κινοῦν παντοῦ τὴν ἀντιχριστιανικὴν 
προπαγάνδαν τῶν. Τὸ δὲ κανάλι, τὸ 
ὁποῖο καλεῖται Σκαϊ, διερωτώµεθα µη-
πως κατήντησεν ὄργανον τοῦ Σιωνι-
σµοῦ καὶ ἐπιχορηγεῖται πλουσίως; Πά-
ντως, τὸν τελευταῖον καιρὸν ὁ Ἑλληνι-
κὸς λαὸς διεπίστωσεν ἄρνησιν καὶ συ-
κοφάντησιν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως 
καὶ τῆς Πατρίδος. Κρίµα. (Ὄρθ. Τύπος, 
ἄρ. φύλ. 1883, τῆς 17-6-2011). Σχόλιο: 
∆υστυχῶς, τὰ ντοκιµαντὲρ ἔχουν µετα-
τραπεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ σὲ µέσα προπα-
γάνδας µὲ ἐπιστηµονικὸ ἐπικάλυµµα (ὥ-
στε νὰ δείχνουν δῆθεν ἀντικειµενικά), 
πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν, οἰκονοµικῶν, 
ἀντί-θρησκευτικῶν κ.ἄ. συµφέροντων. 

συγχωρεῖ, δὲ σὲ συγχωρεῖ ἡ εἰκόνα. Ἐ-
ξοµολόγηση, λοιπόν, στὸν ἐντεταλµένο, 
ποὺ εἶναι ὁ Ἱερεύς. Ἀπό κεῖ καί πέρα, 
µήν ψάχνεις ἄν ὁ παπάς εἶναι ἁµαρτω-
λός. Ἄν εἶναι ἁµαρτωλός εἶναι γιά λο-
γαριασµό του. Ἔτσι καί ἔβαλε τό πε-
τραχήλι εἶναι Ἅγιος. Καί δέν συγχωρεῖ 
αὐτός, συγχωρεῖ ὁ Χριστός. Ὅταν ὁ Ἱε-
ρεύς διαβάζη τήν εὐχή στόν ἐξοµολο-
γούµενο λέγει: «Σύ Κύριε ὅστις εἴπας, 
ὅσα ἄν δέσειτε ἐπί τῆς γῆς δεδεµένα, ὅ-
σα λελυµένα, λύσε καί τόν δοῦλο σου». 
Ὁ Κύριος συγχωράει. Ὁ Κύριος Βαπτί-
ζει. Ὁ Κύριος Στεφανώνει. Ὁ Κύριος 
Ἁγιάζει. Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἕνα ὄργανο, 
ἕνα σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, τίποτα 
ἄλλο. Καί σκουριασµένο νά εἶναι τό 
σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, ἐάν τό 
πιάσης θά καεῖς. Μένουν πολλοί ἄνθρω-
ποι µακριά ἀπό τήν σωτηρία τους, µα-
κριά ἀπό τήν ἐξοµολόγηση. ∆ιότι ἔχουν 
στραβοπιάσει ἀπό ἄγνοια καί ἀπό 
κακία τό θέµα τοῦ κλήρου. Ἐξοµολό-
γηση λοιπόν µέ ταπείνωση καί σεβασµό 
στόν Ἱερέα, γιά νά βρούµε χάρη ἐνώπι-
ον τοῦ Θεοῦ. 
 

Ο ΣΑΚΟΣ ΜΑΣ 
 

Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν ταξι-
διωτικό µα εγάλο. Ἄλ-

 φορές, πολλοὶ ἄν-
θ

ς σάκο, µικρὸ ἢ µ
λοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλ-
λοι τὸν σέρνουµε βαριά. Τὸ σπουδαιό-
τερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ πιὸ πολλοὶ δὲν 
ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ 
σάκος µας. ∆ὲν τὸν ἀνοίγουµε νὰ τὸν 
δοῦµε καθαρά, βαθιὰ καὶ ξάστερα, για-
τί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµα-
τα καὶ τροµάξουµε. Καταλάβατε τώρα 
γιὰ ποιὸ σάκο µιλᾶµε; Τὸν ὑπαρξιακό 
µας. Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό-
µενο τοῦ εἶναι µας. ∆ηλαδὴ γιὰ τὴν 
αὐτογνωσία µας. ∆υστυχῶς ἀγνοοῦµε τί 
κουβαλᾶµε µέσα στὰ βάθη καὶ πλάτη 
τῆς ὕπαρξής µας. Ἐὰν κατορθώσουµε 
νὰ δοῦµε κατάµατα τί κουβαλάει ὁ σά-
κος µας, τότε θὰ σωθοῦµε, γιατί θ’ ἀπο-
βάλουµε τὰ κακῶς ἔχοντα, καὶ ἐφόσον 
βέβαια διαθέτουµε στοιχειώδη νοηµο-
σύνη καὶ θέληση, θὰ ξεκαθαρίσουµε τὸ 
βοῦρκο µας, θ’ ἀνακαλύψουµε τ' ἀρχέ-

τυπά µας καὶ θ’ ἀξιοποιήσουµε τὰ χαρί-
σµατά µας. ∆ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χω-
ρὶς χαρίσµατα. Μ’ αὐτὰ θὰ φθάσουµε 
στὰ θεία αἰώνια δώµατά µας… µὲ τὸ 
θεῖο σάκο µας. Ἄντε καὶ καλό µας τα-
ξίδι. Νῦν καὶ ἀεί. 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
 

∆υστυχῶς, πολλὲς
ρωποι, κλείνουν τὰ µάτια τοὺς µπρο-

στὰ σὲ τραγικὰ φαινόµενα κατάπτωσης 
καὶ πάσης φύσεως διαφθορᾶς. «Κάνουν 
τὰ στραβὰ µάτια» σὲ ἀτασθαλίες ἐξου-
σίας, οἰκονοµίας, δικαστικές, κρατικὲς 
κ.ὁ.κ. Κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν. Σήµερα 
π.χ. ἔχουµε κρίσεις σὲ πολλὰ ἐθνικά, 
οἰκονοµικὰ καὶ ἄλλα ἐπίπεδα. Καὶ δυσ-
τυχῶς οἱ «ἁρµόδιοι» κοιµοῦνται!! «Κά-
νουν τὰ στραβὰ µάτια» κι’ ἀφήνουν τὰ 
πράγµατα τῆς κοινωνίας, τοῦ ἔθνους νὰ 
πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. 
Οἱ ἀτέρµονες ἐγωπάθειες τῶν ἐξουσια-
στῶν, τὸ σκυλοφάγωµα τῶν κοµµάτων, 
ἡ πλήρης ἀδράνεια τῶν «πνευµατικῶν» 
ἀνθρώπων, Ἀκαδηµαϊκῶν κ.λ.π. τ' ἀλ-
ληλοφαγώµατα τῶν συνδικαλιστῶν, τὰ 
«κουκουλώµατα» τῶν κλοπῶν τῶν πο-
λιτικῶν καὶ ἄλλων. Οἱ ὑπερβάσεις καὶ 
οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποία 
στὸ βωµὸ τοῦ κέρδους δὲν ἀφήνουν 
τίποτα ὄρθιο. Πουλᾶνε πανικὸ ἢ «ἀπο-
κλειστικότητα» ἢ χαβοῦζες, βοῦρκο µὲ 
τὸ τσουβάλι, ἀρκεῖ νὰ τὰ οἰκονοµᾶνε… 
Ἀλλὰ κι’ ἐµεῖς οἱ καθηµερινοὶ ἄνθρω-
ποι ποὺ δὲν ἔχουµε δηµόσια πόστα ἢ 
ἄλλα παρόµοια, πολλὲς φορὲς «κοιµώ-
µαστε» καὶ «κλείνουµε τὰ µάτια» ἢ µὲ 
τὸν τρόπο καὶ τὴν στάση τῆς ζωῆς µας 
ἀνεχόµαστε τὶς διάφορες ἀτασθαλίες, 
ἀκόµα καὶ τὶς προκαλοῦµε, ὅταν ἐξυπη-
ρετοῦν ἰδιοτελῆ καὶ ἄλλα κατώτερα αἰ-
σθήµατά µας καὶ συµφέροντά µας. Ὁ 
καθένας µας ν’ ἀναλάβει τὸ µερίδιο τῆς 
εὐθύνης του καὶ νὰ ἀγωνισθοῦµε σθε-
ναρὰ ἐναντίον τῶν φρικτῶν «κακῶς» 
κειµένων, ἀλλιῶς δὲν βλέπουµε προκο-
πή. Ἐµπρὸς λοιπὸν στὸν ἀγώνα ν’ ἀνοί-
ξουµε φαρδιὰ πλατιὰ τὰ µάτια µας γιὰ 
νὰ σταµατήσει ἡ τραγική µας κατάπτω-
ση καὶ διαφθορά. 
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συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 Σύναξις  

αγγέλου Γαβριήλ 
ουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Ἡ Κοίµησις  
Ἁγίας Ἄννης 
ουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

τῆς 
Ὄρθρος – Λειτ

 
Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων  
Κοσµὰ καὶ ∆αµιανοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   

ΙΟΥΛΙΟΥ  2011 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἀθῳ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς 

Μεγαλοµάρτυρος 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κυριακὴ ∆΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Τῆς Ἁγίας Εὐφηµίας καὶ  

τῆς Ἁγίας Ὄλγας 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

 

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

 

καὶ  Προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  Ἡµέρα  Ἀνοικτὰ   
Ἐκτὸς  

 

2.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

      

 (αρ. φυλλ. 27)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                    Ἰ ο ύ λ ι ο ς  2 0 1 1 
       

Η  ΛΟΓΙΚΗ ,  ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΙ  Η  ΦΥΣΙΣ  ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ  
 

Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, 
πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ 
σπίτι σου» (Μάτθ. Θ΄, 1-8). Μὲ ἕνα πρό-
σταγµα τοῦ Χριστοῦ ὁ παράλυτος ση-
κώνει τὸ κρεβάτι του στοὺς ὤµους καὶ 
περπατάει. Μὰ αὐτὸ φαίνεται παράλο-
γο. Κι’ ὅµως δὲν εἶναι. Εἶναι θαῦµα. Καὶ 
τὸ θαῦµα εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ λογική. Τὸ 
θαῦµα κρύβει µυστήριο. Καὶ τὸ µυστή-
ριο κρύβει τὴν ἄπειρη 
δύναµη τῆς πίστης, ποὺ 
δὲν µποροῦν νὰ νοιώ-
σουν ὅσοι εἶναι φυλα-
κισµένοι  στὴ  λογική  
τους. Ἔτσι κλείνουν τὸ 
µυαλό τους καὶ τὴν ψυ-
χὴ τοὺς µέσα στὴν ἴδια 
τὴ φυλακή τους. Ὁ Χρι-
στὸς ἦρθε γιὰ νὰ γκρε-
µίσει τὰ σύνορα της λο-
γικῆς καὶ νὰ βγάλει τὴν 
ψυχή µας στὸ ξέφωτο 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
αἰωνιότητας . Τίποτα 
δὲν εἶναι λογικὸ χωρὶς 
τὸν Χριστό. Καὶ τίποτα 
δὲν κατανοεῖται ἔξω ἀ-
πὸ τὸν Χριστό . Ὅλα 
γύρω µας εἶναι ὑπέρλογα. Ἀρκεῖ νὰ 
θελήσουµε νὰ τ’ ἀναλύσουµε. Τότε θὰ 
δοῦµε ὅτι ὅλα, ἀπὸ τὴ σύνθεση καὶ δο-
µὴ τοῦ ἀτόµου τῆς ὕλης ὡς τὰ φαινόµε-
να τοῦ ἐσωτερικοῦ µας κόσµου, κρύ-
βουν ἀπέραντα µυστήρια. Ὅποιος θέλει 
νὰ κλείσει µέσα στὴν ἀνθρώπινη λογι-
κὴ τὰ πάντα, εἶναι σὰν νὰ θέλει νὰ 
κλείσει τὴν αἰωνιότητα µέσα στὸ χρόνο. 

Τὸν ὠκεανὸ µέσα σ’ ἕνα ποτήρι. Αὐτὸ 
εἶναι καθαρὴ τρέλα. Καὶ ὅµως, σ’ αὐτὴ 
τὴν τρέλα ἐπιµένουν µερικοί, δῆθεν ἐπι-
στήµονες. Προσπαθοῦν, µὲ τὶς θεωρίες 
τῆς παραψυχολογίας, νὰ ἑρµηνεύσουν 
τ’ ἀνερµήνευτα θαύµατα. Ἡ ἴδια λογι-
κή, ἄλλωστε, ἀνατρέπει συνέχεια τὸν ἑ-
αυτό της. Κάθε µέρα βγαίνει καὶ µιὰ 
καινούρια «λογική» θεωρία ποὺ ἀνα-

τρέπει τὴν προηγούµε-
νη. Μόνο ἡ πίστη στὸν 
Χριστό, ποὺ στηρίζεται 
στὴν ἀ οκάλυψη τῆς ἀ-
λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Θεό, µένει ἀδιατά-
ραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ 
ἀλήθεια καὶ ἡ πραγµα-
τικότητα ὅµως, δὲν πεί-
θουν πάντοτε ὅλους 
τους ἀνθρώπους. Ὄχι 
γιατί δὲν ἔχουν τὴ δύ-
ναµη, ἀλλὰ γιατί σέβο-
νται τὴν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡ ἀλήθεια 
δὲν θέλει ποτὲ νὰ ἐπι-
βάλλεται µὲ τὴ βία. Ὅ-
ποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπι-
βάλλει τὴν ἀλήθεια µὲ 

τὴ βία, ἀγνοεῖ τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστο-
λὴ τῆς ἀλήθειας. Ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ 
πηγὴ τῆς ἀλήθειας, σεβάστηκε καὶ σέβε-
ται πρῶτος τὴν ἐλευθερία µας. Ἀλήθεια 
καὶ ἐλευθερία πᾶνε πάντα µαζί. Ὅποι-
ος δὲν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ πάθη 
του, δὲν µπορεῖ ν’ ἀναγνωρίσει τὴν ἀ-
λήθεια. Τὴν ἀρνεῖται συστηµατικά, για-
τί τὸν θίγει. Αὐτὸ συνέβαινε µὲ τοὺς 

π

1




