
ταν φθάσει ἡ σειρά µας νὰ κοινω-
νήσουµε, ἀναφέρουµε τὸ ὄνοµά µας 
καὶ ἀνοίγουµε καλὰ τὸ στόµα µας, 
γιὰ νὰ µὴν τυχὸν πέσει Θεία Κοι-
νωνία κάτω. Ἔπειτα ἐπιστρέφουµε 
ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα εἰς τὴν θέσιν 
µας. Πρέπει νὰ γνωρίζουµε ὅτι τὸ 
ἀντίδωρο θὰ τὸ πάρουµε εἰς τὸ τέ-
λος ὅταν ὁ ἱερεὺς κάνει τὴν ἀπόλυ-
σιν µὲ τὸ «∆ι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων ἡµῶν…» καὶ πάλι µὲ σειρὰ 
καὶ εὐλάβεια χωρὶς νὰ συζητοῦµε. 
Θὰ λάβουµε τὸ ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέ-
ρι τοῦ ἱερέως, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἀ-
σπασθοῦµε καὶ θὰ φᾶµε τὸ ἀντίδω-
ρο προσεκτικὰ γιατί δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ πέση οὔτε ἕνα ψιχουλάκι, 
γιατί εἶναι ἁγιασµένο. Ὁρισµένοι 
ἔχουν συνήθεια νὰ παίρνουν ἕξι ἑ-
πτὰ κοµµάτια ἀντίδωρο γιὰ ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα. Τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι 
γιὰ χόρταση. Θὰ πάρης ἕνα κοµµα-
τάκι ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ ἱερεὺς καὶ 
ἀπὸ αὐτὸ κάθε µέρα θὰ παίρνης νη-
στικὸς ἕνα κοµµατάκι γιὰ εὐλογία. 
Ἔτσι ἂς συµπεριφερόµεθα. Μὲ εὐ-
λάβεια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Γιατί 
ὁ Χριστιανὸς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς 

πιὸ µικρὲς πράξεις. Ἀπὸ τὶς κινήσεις 
καὶ ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ τὸ πῶς 
στέκεται καὶ τὸ πῶς κοιτάει καὶ πῶς 
µιλάει καὶ δὲν πρέπει νὰ µὰς δια-
φεύγει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ πηγαίνουµε 
στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν Ἐκκλη-
σία ὅταν θὰ πᾶµε θὰ πρέπει νὰ συ-
ναντήσουµε καὶ νὰ κοινωνήσουµε 
µὲ τὸ Θεό, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀγγέ-
λους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδελφούς µας 
µὲ τὴν συγκέντρωση στὴν προσευχὴ 
καὶ τὴν ἀγάπη, ἐν πνεύµατι καὶ 
ἀληθεία. Μακάρι νὰ τὸ πετύχουµε… 
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Ἡ «ἀτοµι  µόνη της 

 

κὴ ἄσκηση» ἀπὸκὴ ἄσκηση» ἀπὸ
δὲν θὰ «καθορίσει τὴ θέση µας ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 8, 8) Χρει-
άζεται ταυτόχρονα καὶ κάτι παρα-
πάνω: προσοχὴ στὶς ἀνάγκες τῶν 
ἄλλων, στὶς ἀνάγκες τῆς κοινότη-
τας, στὴν ἀνάγκη νὰ θέσουµε κάθε 
γνώση µας, κάθε ἀντίληψή µας, 
κάθε ὑλικὸ καὶ πνευµατικὸ ἀγαθό 
µας στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων .  
∆ιότι µέσα στὸ δικό τους πρόσωπο 
εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Χριστός. 
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Φ Υ Γ Ε  Α Π Ο  Κ Ο Ν Τ Α  Μ Α Σ  
 

Ὁ Θεῖος Λυτρωτὴς καὶ Σωτὴρ τοῦ 
κόσµου περιήρχετο τὰς πόλεις καὶ 
τὰς κώµας κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλι-
ον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ θε-
ραπεύων πάσαν νόσον καὶ ἀρρώ-
στια εἰς τὸν λαόν. Κάποτε εἰσῆλθε 
καὶ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν 
καὶ µόλις ἐπάτησαν τὰ 
ἄχραντα πόδια τοῦ Ἰη-
σοῦ εἰς τὴν περιοχὴν αὐ-
τὴν ἔκανε θαῦµα σωτη-
ρίας, ἀνακουφίσεως καὶ 
σωφροσύνης. Τὸν συνή-
ντησαν δυὸ δαιµονιζόµε-
νοι καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἐ-
θεράπευσε. Οἱ κάτοικοι 
τῶν Γεργεσηνῶν µόλις 
πληροφορήθηκαν τὴ θε-
ραπεία τῶν δυὸ δαιµονι-
σµένων συµπατριωτῶν 
τους , ἔτρεξαν ἀµέσως  
πρὸς τὰ σύνορα τῆς πό-
λης τους, γιὰ νὰ συνα-
ντήσουν τὸν Χριστό. Μὲ 
ποιὸ σκοπὸ ὅµως; Μή-
πως γιὰ νὰ εὐχαριστή-
σουν τὸν Χριστὸ γιὰ τὸ µεγάλο 
θαῦµα; Μήπως γιὰ νὰ τὸν παρακα-
λέσουν νὰ θεραπεύσει καὶ τοὺς ἄλ-
λους ἀσθενεῖς τους; Μήπως γιὰ νὰ 
τὸν ἀκούσουν νὰ διδάσκει τὴν ἀλή-
θεια; Ὄχι. Γιὰ νὰ τὸν διώξουν βγῆ-
καν. Γιὰ νὰ τοῦ ποῦν, φύγε Χριστέ, 
ἀπὸ κοντά µας, γιατί µὰς ἔθιξες τὰ 

παράνοµα συµφέροντά µας. Μὰς 
πέταξες στὴ θάλασσα τοὺς χοίρους 
ποὺ βοσκούσαµε παράνοµα. Οἱ πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας µας στοὺς χοί-
ρους βλέπουν τὴ συµβολικὴ εἰκόνα 
τῶν παθῶν µας. Ἔτσι λέµε κι’ ἑµεῖς, 
πολλὲς φορές: Φύγε, Θεέ, ἀπὸ κοντά 

µας, γιατί µὰς θίγεις τὰ 
πάθη τῆς καρδιᾶς µας . 
Φύγε, Θεέ, ἀπὸ κοντά 
µας, γιατί ἐσύ µὰς λὲς νὰ 
µαθαίνουµε τὴ δικαιοσύ-
νη στὴ Γῆ κι’ ἐµεῖς προτι-
µοῦµε νὰ ἐφαρµόζουµε 
τὴν ἀδικία. Ἐσύ µὰς λὲς 
ν’ ἀγαποῦµε ἀλλήλους, 
κι’ ἐµεῖς µισοῦµε ἀλλή-
λους. Ἐσύ µὰς λὲς νὰ µὴν 
κατακρίνουµε, κι’ ἐµεῖς 
καταδικάζουµε. Ἐσύ µὰς 
λὲς νὰ ἔχουµε πίστη, κι’ 
ἐµεῖς ἔχουµε ὀλιγοπιστία. 
Ἐσύ µὰς λὲς «ἄνω σχῶ-
µεν τᾶς καρδίας» κι’ ἐ-
µεῖς ἔχουµε κάτω τὶς καρ-
διές µας. Φύγε, λοιπόν, 

ἀπὸ  µας. ∆ὲν σὲ θέλει ἡ καρ-
διά µας. Καὶ ὁ Θεός, σεβόµενος τὴν 
ἐλευθερία µας, φεύγει. Φεύγει καὶ 
ρηµάζουν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά 
µας. Ρηµάζουν οἱ σκέψεις µας, οἱ ἐ-
πιστῆµες µας, ἡ παιδεία µας, ἡ πο-
λιτική µας, τὰ σπίτια µας καὶ τὰ  
οἰκονοµικά µας. Ρήµαξε, ἀκόµη, κι’ 

κοντά

1
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Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
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καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 7.30 µ.µ. 

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
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Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

8 

http://www.agiosrafael.gr/
mailto:p.rafael@agiosrafael.gr


αὐτὴ ἡ τυπικὴ καὶ ἀνούσια θρη-
σκευτικότητά µας. Ὅταν φεύγει ὁ 
Θεὸς ὅλα ρηµάζουν. Ἔρχεται ὁ πο-
νηρός, ποὺ εἶναι ὄλεθρος. Οἱ πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας µας λένε, ὅτι 
δαιµονισµένοι δὲν εἶναι µόνο ὅσοι 
σπαράζουν ἀπὸ τὰ δαιµόνια, ἀλλὰ 
καὶ ὅσοι παραχωροῦν τὴ σκέψη 
τους, τὴ θέλησή τους, τὴν ἐλευθερία 
τους στὸν πονηρό. Ὁ Χριστός, ὅ-
µως, µπορεῖ νὰ µὰς γλιτώσει ἀπὸ 
τὸν ὄλεθρο τοῦ πονηροῦ. Ἀρκεῖ νὰ 
βγοῦµε ἀπὸ τὰ σύνορα τῶν παθῶν 
µας καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουµε νὰ 
µείνει κοντά µας. Ἀρκεῖ νὰ τοῦ ποῦ-
µε: Χριστέ µας, ἔλα πάλι κοντά µας. 
Ἐσὺ εἶσαι ἡ ἐλπίδα µας, ἡ ζωή µας 
καὶ ἡ χαρά µας. Ἀδελφοί µου µὴ 
διώχνουµε τὸ Θεὸ ἀπὸ κοντά µας. 
Κίνδυνος θάνατος. 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΟΧΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ 
 

Ὁ Γέροντας Παΐσιος 

χε

ὶ δ
ές τ

νὰ ἀλλάξουν τ

 τῆς Χριστιανοσύ-
νης προκ σοβαρὴ 

ἐπικοινωνώντας κα-
θηµερινὰ µὲ πολλοὺς 
ἀνθρώπους καὶ ἀντι-
µετωπίζοντας τὰ πνευ-
µατικὰ τους προβλή-
µατα, εἶ  διαπιστώ-
σει ὅτι οἱ περ σότε-
ροι χριστιανο ὲν ἦ-
, γι’ αὐτὸ καὶ ζη οῦσε 
ακτική. Ἔλεγε: «Πρέ-

πει νὰ εἴµαστε ἀγωνιστὲς καὶ ὄχι µό-
νο θαυµαστές. ∆ὲν ὠφελεῖ νὰ θαυ-
µάζουµε µόνο τοὺς Ἁγίους, χρειάζε-
ται νὰ µποῦµε στὸ στάδιο, νὰ ἀνα-
σκουµπωθοῦµε καὶ νὰ παλαίψουµε. 
Πολλοὶ συνηθίζουν νὰ κάθονται ἀ-
ναπαυτικὰ στὶς πολυθρόνες, νὰ τρῶ-
νε πασατέµπο καὶ νὰ χειροκροτοῦν, 
χωρὶς νὰ ἀγωνίζονται. Ἔτσι δὲν γί-
νεται προκοπή». Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ 
ἴδιος ὁ π. Παΐσιος ἦταν ἀγωνιστὴς 
καὶ δὲν συµβιβαζόταν µὲ τὸν κόσµο. 
∆ὲν ἦταν θεωρητικός, οὔτε λόγιος, 

ἀλλὰ ὁ πρακτικὸς µοναχός, ποὺ ὅ,τι 
γνώριζε καὶ ἔλεγε στοὺς ἐπισκέπτες 
του στηριζόταν στὴν ἀσκητική του 
ἐµπειρία καὶ στὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν πειστικός. Οἱ ἄν-
θρωποι ζητοῦσαν τὴν κατὰ Θεὸν 
σοφία του, ὄντας ὁ ἴδιος ἀπόφοιτος 
τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου. Τὸ ὑπαί-
θριο ἀρχονταρίκι τῆς Παναγούδας 
ἦταν τὸ µεγάλο σχολεῖο τῆς εὐσέβει-
ας. Καὶ εἶχαν περάσει ἀπὸ ἐκεῖ, χι-
λιάδες ἄνθρωποι. 
 

ΠΡΟΩΘΟΥΝ   
ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ  ΕΟΡΤΕΣ  

 

Οἱ µεγάλες ἑορτὲς

ισ

ταν ἀγωνιστ

αλοῦν, ὡς φαίνεται, 
πνευµατικὴ ἀλλεργία στοὺς χρι-
στιανοµάχους, οἱ ὁποῖοι κάνουν 
ὅ,τι µποροῦν, γιὰ νὰ τὶς ὑποβαθµί-
σουν καὶ στὸ τέλος νὰ τὶς καταργή-
σουν. Οἱ προθέσεις τούς µας θυµί-
ζουν τὰ µαῦρα χρόνια τοῦ κουµµου-
νισµοῦ στὶς χῶρες τοῦ ἄλλοτε φρι-
κτοῦ «παραπετάσµατος», ὅπου φρό-
ντιζαν τὰ καθεστῶτα νὰ εἶναι ἐργά-
σιµες οἱ ἡµέρες τῶν µεγάλων Ἑορ-
τῶν (Πάσχα, Χριστούγεννα, Θεοφά-
νεια, Πεντηκοστή, µνῆµες τοπικῶν 
Ἁγίων κ.λ.π.) ὥστε νὰ µὴ µποροῦν 
οἱ πιστοὶ νὰ τὶς ἑορτάζουν. Οἱ νέο-
ταξίτες εἶδαν τὸ οἰκτρὸ ἀποτέλεσµα 
τῶν τιτάνιων ἀγώνων τῶν µαρξι-
στοκοµµουνιστῶν καὶ γι’ αὐτὸ ἄλ-
λαξαν «ρότα». Θέσπισαν τὶς λεγόµε-
νες παγκόσµιες «ἑορτές» µὲ στόχο, 
ὀλίγον κατ’ ὀλίγον, νὰ ἀτονήσουν 
οἱ χριστιανικὲς ἑορτὲς καὶ νὰ ἀντι-
κατασταθοῦν ἀπὸ αὐτές! Ἔτσι, ἐδῶ 
καὶ χρόνια θεσπίστηκαν παγκόµιες 
«ἑορτές», ὅπως ἡ «παγκόσµια ἡµέρα 
τῆς γυναίκας», ἡ «παγκόσµια ἡµέρα 
τοῦ νεροῦ», ἡ «παγκόσµια ἡµέρα 
τῆς ὑγείας», ἡ «παγκόσµια ἡµέρα 
ὕπνου» κ.λ.π. Ἐπίσης ἔχουν καθιε-
ρωθεῖ καὶ «ἐθνικές» παρόµοιες «ἑ- 

αὐτὸς ποὺ ἀνεκάλυψε τὴν Πενικιλί-
νη. Χρόνια ἀργότερα, ὁ ἴδιος ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐγενοῦς ποὺ σώθηκε ἀπὸ τὸν 
βάλτο χτυπήθηκε ἀπὸ πνευµονία. Τί 
τοῦ ἔσωσε τὴ ζωὴ αὐτὴ τὴ φορά; Ἡ 
πενικιλίνη. ∆ι’ αὐτὸ ἀγαπητὲ ἀδελ-
φέ: ∆ούλευε ὡσὰν νὰ µὴν χρειάζε-
σαι τὰ χρήµατα – Ἀγάπα ὡσὰν νὰ 
µὴν ἔχεις πληγωθεῖ ποτὲ – Ζῆσε σὰν 
ὁ Παράδεισος νὰ εἶναι στὴ Γῆ.  
 

Η  ΕΠ ΙΣΤΗΜΗ  
 

Ἄλλη µιὰ ἀπόδειξη καταπέλτης ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τῆς ἐπιστήµης, γιὰ αὐ-
τοὺς πο µη καὶ 

πρέπει ια. 
Π ν 

ὺ ἀµφισβητοῦν ἀκό
τὴν ὕπαρξη τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ὡς ἱστορικοῦ προσώπου. 
Ὅπως µας πληροφορεῖ ἡ ἰστοσελίδα 
«agioritikovima.gr» «Ἡ σταύρωση 
καὶ ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ πάνω 
στὸ Σταυρὸ συνέβησαν τὴν Παρα-
σκευὴ 3 Ἀπριλίου τοῦ 33ου ἔτους 
µετὰ Χριστόν. Αὐτὸ ὑποστηρίζουν 
Ἀµερικανοὶ καὶ Γερµανοὶ γεωλόγοι 
βάσει τῆς ἀνάλυσης τῆς σεισµικῆς 
δραστηριότητας στὴν περιοχὴ τῆς 
Νεκρᾶς Θάλασσας. Οἱ εἰδικοὶ συνέ-
κριναν τὰ σεισµολογικὰ δεδοµένα µὲ 
τὸ κείµενο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καὶ 
τὶς ἀστρονοµικὲς παρατηρήσεις καὶ 
προσδιόρισαν τὴν ἀκριβῆ ἡµεροµη-
νία θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
Ἀφοῦ λοιπὸν ὑπάρχει ταύτιση ἐπι-
στηµονικῶν δεδοµένων µὲ τὰ κείµε-
να τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης σὲ πλῆθος 
ἀπὸ ἔρευνες ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς 
τῆς δηµοσιότητας, ποιὸς νοήµων ἄν-
θρωπος µπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ ἀµφι-
σβητεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεανθρώπου; 
 

Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Τ Η Σ   
Μ Ε Σ Α  Ε Ι Σ  Τ Ο  Ν Α Ο  

 

Ὅταν εἰσερχόµεθα εἰς τὸν Ναὸν 
 νὰ ἔχουµε µεγάλη εὐλάβε

αλαιότερα ἡ κεντρικὴ πόρτα ἦτα
χαµηλὴ καὶ ἔπρεπε νὰ σκύψης γιὰ νὰ 

εἰσέλθεις εἰς τὸν ναὸν καὶ σοῦ ἐπεν-
θύµιζε ὅτι ὁ τόπος εἶναι Ἱερὸς καὶ 
πρέπει νὰ εἶσαι ταπεινός. Ἀφοῦ ἀνά-
ψουµε τὸ κεράκι µας µὲ προσευχή, 
χωρὶς σχόλια καὶ κουβέντες (µὴν µοῦ 
τὸ σβήσετε. Τὸ ἔχω ταµένο κ.λ.π.) 
προσκυνοῦµε τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες. Ἐὰν 
ἡ εἰκόνα εἶναι ὁλόσωµη προσκυνοῦ-
µε εἰς τὰ πόδια τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἁ-
γίας. Ἐὰν ἡ εἰκόνα εἶναι µέχρι τὴ µέ-
ση, προσκυνοῦµε τὸ χέρι τοῦ Ἁγίου 
ἢ τῆς Ἁγίας. Καὶ οἱ µὲν ἄνδρες πη-
γαίνουν πάντοτε εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ 
Ναοῦ, αἳ δὲ γυναῖκες πάντοτε ἀρι-
στερὰ τοῦ Ναοῦ. Εἴτε εἶναι γεµάτος 
ὁ Ναός, εἴτε εἶναι ἄδειος. Κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας δὲν ὁµι-
λοῦµε, οὔτε καληµέρα δὲν λέµε, ἀλ-
λὰ µὲ τὸ νεῦµα τῆς κεφαλῆς χαιρετί-
ζουµε τὸν ἀδελφόν µας καὶ τὴν ἀδελ-
φήν µας. Ἐπίσης, ὅταν ἔχουµε ἕνα 
κάθισµα µὴν ξεχνᾶµε ὅτι δὲν εἶναι 
δικό µας, ἀλλὰ τὸ ἀλλάζουµε γιὰ νὰ 
καθίση καὶ ὁ ἀδελφός µας καὶ ἔτσι 
δείχνουµε εἰς τὸν Πανάγαθο Θεὸ 
τὴν ἀδελφοσύνη µας. Πότε κάνουµε 
τὸ σταυρό µας; Ὅταν ἀκοῦµε γιὰ 
Ἅγιο, Ἁγία, Παναγία, Χριστό, ∆ό-
ξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύ-
µατι, Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰώνας τῶν αἰώνων. Εἰς τὸ Ἅγιος ὁ 
Θεός, ὅταν ὁ ἱερεύς µας θυµιάζει δὲν 
κάνουµε τὸ σταυρό µας, ἀλλὰ µία 
ὑπόκλιση. Τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοι-
νωνίας θὰ πρέπει νὰ προσέχουµε 
πάρα πολύ. Πρώτον πρέπει νὰ ἔ-
χουµε πάρη τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν ἐξο-
µολόγο, ἀλλιῶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
κοινωνήσουµε. ∆εύτερον θὰ πρέπει 
νὰ εἴµαστε σὲ σειρὰ καὶ ὄχι µπου-
λούκι. Ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο 
καὶ ἐὰν εἶσαι ταπεινὸς δὲν θὰ πᾶς 
πρῶτος ἀλλὰ τελευταῖος. Ὅταν 
πλησιάζουµε νὰ κοινωνήσουµε νοε-
ρὰ προσευχόµεθα «Κύριε συγχώρη-
σον τὸν ἀνάξιον δοῦλον σου». Ὅ-
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Θεέ µου, τὴν καρδούλα νὰ χτυπάει 
κανονικὰ κ

 
νάψω ἕνα κεράκι 

Ἅγιο . Εὐχαριστήσαµε 
γιο λ µέσα ἀπὸ τὴν 

ς θαῦµα πού µας ἔ-
τάτης µου Ἅγιος, 

Ἀρχάγγελος Μιχα-
 µας. Μὰς βοηθάει 

ινὰ µὲ τὴν παρουσία Του. 
ὐχα ῶ σὲ ὅλη µου τὴ 

ιὰ ὅλα Ἅγιέ µου 

αὶ τὸ ἔµβρυο, τὸ ὁποῖο ον γιὰ τὴν οἰκογένειά τ
τὸ ἔβλεπα καὶ ἐγώ!! Ὁ γιατρὸς τὰ ἔ-
χασε. Μὲ ξαναεῖδε 2-3 φορές. Βγαί-
νει ἔξω σαστισµένος, πάει στὸν ὑπο-
λογιστή του νὰ δεῖ τὸ ἱστορικό µου 
(ποῦ νὰ ἤξερε ὅτι εἶχε βάλει ὁ Ἅγι-
ος Ραφαὴλ τὸ χέρι Του). Μετὰ ἀπὸ 
λίγο ἔρχεται µέσα στὸν ὑπέρηχο, 
φωνάζει καὶ τὸν ἄντρα µου καὶ µὰς 
ἀνακοινώνει ὅτι ἡ ἐπέµβαση δὲν 
µπορεῖ νὰ γίνει, γιατί ὑπάρχει µω-
ράκι καὶ µάλιστα χτυπάει κανονι-
κότατα ἡ καρδούλα του. Ἡ χαρά 
µας ἦταν τόσο µεγάλη ποὺ δὲν πε-
ριγράφεται µὲ λόγια. Ἤµασταν πα-
νευτυχεῖς. Μὲ τὸ ποὺ φύγαµε ἀπὸ 
τὸν γιατρὸ ἡ πρώτη σκέψη ποὺ εἶπα 
στὸν ἄντρα µου καὶ τὴν φίλη µας
ἦταν νὰ πάω νὰ ἀ
στὸν  Ραφαήλ
τὸν Ἅ Ραφαὴ
καρδιά µα  γιὰ τὸ 
κανε. Εἶναι ὁ προσ
ὅπως εἶναι καὶ ὁ 
ὴλ καὶ ἡ Παναγία
καθηµερ
Θὰ Τὸν ε ριστ
ζωή! Εὐχαριστῶ γ
Ραφαήλ! 
 

Σηµείωση: Ὁ Ἅγιο
ἀπὸ προστάτης τῶν θενῶν, εἶναι 
καὶ προσ άτης τῶν ἐγκύων. ως 
πολλὲς γυναῖκες τὸ ἔχουν βιώσει 
καὶ συχνὰ τοὺς τὸ ἀποκαλύπτει ὁ 
ἴδιος ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ σὲ ὄνειρο, 
προτρέποντάς τις νὰ Τὸν ἐπικαλοῦ-
νται γιὰ νὰ προστατεύει καὶ ἐκεῖνες 
καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ κυοφοροῦν καὶ 
νὰ τὶς βοηθᾶ νὰ ἔχουν καλὴ γέννα.  
 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Τὸ ὄνοµά του ἦταν Φλέµινκ, καὶ ἦ-
ταν ἕνας φτωχὸς Σκωτσέζος ἀγρό-
της. Μιὰ ἡµέρα, καθὼς προσπαθοῦ-

µιὰ κραυγὴ ποὺ καλοῦσε σὲ βοήθεια, 
ἀπὸ ἕνα κοντινὸ τέλµα. Παράτησε 
τὰ ἐργαλεῖα του καὶ ἔτρεξε στὸ τέλ-
µα. Ἐκεῖ, βυθισµένο µέχρι τὴ µέση 
του, σὲ µαῦρο βόρβορο, βρισκόταν 
ἕνα τροµοκρατηµένο ἀγόρι, φωνά-
ζοντας καὶ παλεύοντας νὰ ἀπελευ-
θερώσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ Ἀγρότης 
Φλέµινκ ἔσωσε τὸ παλληκάρι ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ εἶναι ἕνας 
ἀργὸς καὶ τροµερὸς θάνατος. Τὴν ἑ-
πόµενη µέρα, µιὰ κοµψὴ ἅµαξα στα-
µάτησε στοῦ Σκωτσέζου τὴ φτωχικὴ 
ἀγροικία. Ἕνας κοµψὰ ντυµένος εὐ-
γενὴς κατέβηκε κάτω καὶ συστήθη-
κε ὡς ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ ποὺ ὁ 
Ἀγρότης Φλέµινκ εἶχε σώσει. «Θέλω 

», εἶπε ὁ εὐγενής. 
τοῦ οῦ µου». Ὄ-
δεχτ  ἀµοι ὴ γιὰ 
τησε ὁ Σκωτσέζος 
οντας τὴν προσφο-
βῶς µή, ὁ ἴδιος 

 βγῆκ  στὴν πόρ-
κῆς καλύβας. «Αὐ-
ου;», ρώτησε ὁ εὐ-
ντησε µὲ περηφά-
Θὰ σοῦ κάνω µιὰ 
ε µὲ νὰ τοῦ παρά-

σχω τὸ ἐπίπεδο µόρφωσης ποὺ ὁ ἴ-
διος ὁ υἱός µου θὰ ἀπολαύσει. Ἂν 
τὸ παλληκάρι εἶναι ἔστω καὶ λίγο 
σὰν τὸν πατέρα του, τότε δίχως ἀµ-
φιβολία θὰ µεγαλώσει ὥστε νὰ γίνει 
ἕνας ἄντρας γιὰ τὸν ὁποῖο καὶ οἱ 
δυὸ θὰ καµαρώνουµε». Καὶ αὐτὸ ἔ-
κανε. Ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγρότη Φλέµινκ 
παρακολούθησε τὰ πλέον καλύτερα 
σχολεῖα καὶ ἐν καιρῷ, ἀπεφοίτησε 
ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Νοσο-
κοµείου Ἁγίας Μαρίας στὸ Λονδί-
νο, καὶ προχώρησε στὸ νὰ γίνει γνω-
στὸς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο ὡς ὁ πα-
σίγνωστος Σὲρ Ἀλεξάντερ Φλέµινκ, 

ορτές» ὅπως «ἑορτὴ τοῦ κρασιοῦ», 
«ἑορτὴ τῆς σαρδέλλας», «ἑορτὴ τοῦ 
σκόρδου», «ἑορτὴ τῆς τσιγαρίδας», 
κ.λ.π. Πιὸ χυδαῖοι εἶναι οἱ ἐτήσιοι 
«ἑορτασµοὶ τοῦ αὐγουστιάτικου φε-
γγαριοῦ», τῶν «ἡλιοστασίων», «τῆς 
µάνας γῆς», κ.λ.π. οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
καθιερωθεῖ ἀπὸ τοὺς νεοπαγανιστὲς 
καὶ στοὺς ὁποίους δίνεται µεγάλη 
δηµοσιότητα. Θεωροῦµε ὅτι ὁ πόλε-
µος κατὰ τῆς ἁγίας µας Ἐκκλησίας 
εἶναι σφοδρὸς καὶ πολυµέτωπος. Εἶ-
ναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ διάβολος, δί-
νει µαζὶ µὲ τὰ ἐπὶ Γῆς ὄργανά του, 
τὴν ὕστατη µάχη του κατὰ τοῦ Θε-
οῦ καὶ τῶν πιστῶν, στὶς ἀποκαλυ-
πτικὲς ἔσχατες ἡµέρες ποὺ διάγουµε 
στὸν 21ο αἰώνα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνά-
γκη νὰ συνειδητοποιήσουµε τὴν ἀ-
νάγκη σθεναρῆς ἀντίστασής µας κα-
τὰ τοῦ «ἄρχοντος τοῦ κόσµου τού-
του». Νὰ µαταιώσουµε τὰ σχέδια 
τῶν ἐπὶ γῆς σκοτεινῶν ὀργάνων του, 
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Παναγίου Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σωτηρία τὴ δική 
µας. Ἡ Ὀρθοδοξία µας κάθε ἡµέρα, 
εἶναι γεµάτη ἀπὸ ἐορταζοµένους Ἁ-
γίους καὶ ἡ Ἑλλάδα µας κάθε ἡµέρα 
εἶναι γεµάτη ἀπὸ ἐορταζόµενους ἥ-
ρωες τῆς Πατρίδος µας. Καλὸ εἶναι 
νὰ µὴν ἀκολουθοῦµε τοὺς Εὐρωπαί-
ους ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε Ἁγίους, οὔ-
τε Ἥρωες καὶ προσπαθοῦν νὰ δηµι-
ουργοῦν «ἑορτές», ὅπως τὴν «ἡµέρα 
τῆς γάτας», «τὴν ἡµέρα τοῦ σκύ-
λου» κ.λ.π. 

ς Ραφαήλ, ἐκτὸς 
 ἀσ

τ Ὅπ

σε νὰ βγάλει τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσι-
ου, ἄκουσε 

νὰ σὲ ἀνταµείψω
«Ἔσωσες τὴ ζωὴ  υἱ
χι, δὲν µπορῶ νὰ ῶ β
ὅ,τι ἔκανα, ἀπήν
ἀγρότης ἀποκρού
ρά. Τὴν ἴδια ἀκρι στιγ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀγρότη ε
τα τῆς οἰκογενεια
τὸς εἶναι ὁ υἱός σ
γενής. «Ναί», ἀπά
νεια ὁ ἀγρότης. «
συµφωνία. Ἄφησ

 

 

∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛ-

ΜΑΝΩΝ  ΤΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  
 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος µὲ ἐπίσηµον ἀνακοίνωσίν 
της ἐγνωστοποίησε εἰς τὸν λαόν, ὅτι 
ἠσχολήθη µὲ τὴν τροπολογίαν, τὴν 
ὁποίαν προώθησεν εἰς τὴν βουλὴν 
(παραµονὰς ἐκλογῶν) ὁ ὑπουργὸς 

ἀναπληρωτὴς Περιβάλλοντος κ. Ση-
φουνάκης, συµφώνως πρὸς τὴν ὁ-
ποίαν ἀπαλλάσσονται οἱ Μουσουλ-
µάνοι τῆς Θράκης ἀπὸ τὸ πρόστιµο 
διὰ τὰ αὐθαίρετα εἰς ποσοστὸν 
80%. Ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος 
ἠσχολήθη µὲ τὴν τροπολογία µετὰ 
ἀπὸ ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀπέστει-
λαν πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ∆ηµο-
κρατίας κ. Παπούλιαν καὶ τὸν Πρό-
εδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
κ. Λουκᾶν Παπαδῆµον τονίζοντες 
µεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ἐὰν αὐτὴ ἡ 
τροπολογία βρεῖ ἐφαρµογή, τότε 
χάνεται κάθε αἴσθηση ἰσονοµίας 
καὶ ἰσοπολιτείας. Σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ 
ἡ κοµµατοκρατία καταβαράθρωσε 
τὴν ὑπόληψι τοῦ Ἕλληνα καὶ βύθι-
σε τὴν οἰκονοµία στὰ τάρταρα καὶ 
τὸν λαὸ σὲ ὁλοένα καὶ διογκούµενη 
ἐξαθλίωση, ἀντὶ γιὰ πολιτικὲς δι-
καιοσύνης καὶ ἀλληλεγκύης οἱ κρα-
τοῦντες περνοῦν νοµοσχέδια ποὺ 
παγιώνουν τὸ αἴσθηµα τῆς ἀδικίας, 
µὴ ἀναλογιζόµενοι τὶς συνέπειες καὶ 
µάλιστα σὲ µία εὐαίσθητη καὶ ἀκρι-
τικὴ περιοχὴ ὅπως ἡ Θράκη µας». Ὁ 
Σέβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ 
Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος σχολιά-
ζων τὴν 5ην Μαΐου τὴν στάσιν τοῦ 
κ. Σηφουνάκη ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα 
εἰς τὸ προσωπικόν του ἰστολόγιον 
(στὸ ἴντερνετ): «Ὁ κ. Σηφουνάκης 
εἶναι ἀπαράδεκτος, ἐπειδὴ µὲ τὴν 
τροπολογία του ἀδικεῖ τοὺς Ἕλλη-
νες πολίτες ὄχι µόνο τῆς περιοχῆς, 
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρής της Χώρας! Οἱ 
Μουσουλµάνοι λοιπὸν τῆς Ἑλλάδος 
εἶναι οἱ προνοµιοῦχοι! Ἐµπρὸς λοι-
πὸν Ἕλληνα ραγιά, Ἕλληνα σκλά-
βε, δούλευε καὶ µὴ µιλᾶς! Κορόιδο 
ραγιὰ δούλευε, «σκάσε καὶ πλήρω-
νε», ὅπως θὰ σοῦ ἔλεγε ὁ κ. Σηφου-
νάκης, ἂν ἤσουνα µπροστά του! Τὴν 
ἔνδοξη καὶ ἡρωικὴ Ἑλλάδα τὴν 
ἔκαναν µπανανία!» 
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Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γράψω τὸ θαῦµα 
πού µου ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Εἶ-
µαι ἡ Ἑλένη Χ. ἀπὸ τὴν Ἀλεξάν-
δρεια Ἠµαθείας. Τὸ Νοέµβριο τοῦ 
2011 µαθαίνω ἀπὸ τὸν γυναικολόγο 
µου ὅτι εἶµαι ἔγκυος στὸ δεύτερο 
παιδάκι µου. Μοῦ εἶπε ὁ γιατρὸς 
ὅτι πρέπει νὰ πάω τὸν ἄλλο µήνα, 
δηλαδὴ τὸν ∆εκέµβριο, νὰ ἀκού-
σουµε τὴν καρδούλα τοῦ µωροῦ. 
Περνάει ὁ καιρὸς καὶ ἦρθε ἡ µέρα 
ποὺ πρέπει νὰ κάνουµε τὸν ὑπέρη-
χο, νὰ ἀκούσουµε τὴν καρδούλα 
τοῦ µωροῦ. Πᾶµε στὸν γιατρό, µὲ 
βάζει στὸν ὑπέρηχο, βλέπει ἀπὸ ἐ-
δῶ, βλέπει ἀπὸ ἐκεῖ, τίποτα. Ὁ σά-
κος πολὺ πιὸ µε-
γάλος  ἀπὸ  τὴν  
πρώτη φορᾶ, ἀλ-
λὰ  ἄδειος .  ∆ὲν  
φαίνεται τίποτα. 
Ἐγὼ  κα ὶ  ὁ  ἄ -
ντρας µου παγώ-
νουµε .  Ἀκοῦµε  
τὸν γιατρὸ νὰ µᾶς 
λέει ὅτι δὲν ἀκού-
ει τὴν καρδούλα 
τοῦ  µωροῦ  καὶ  
δὲν βλέπει ἔµβρυο. Μᾶς φωνάζει 
στὸ γραφεῖο του καὶ µᾶς λέει ὅτι 
πρέπει νὰ κάνω τὸν καθαρισµό, δη-
λαδὴ ἀπόξεση, γιὰ νὰ µὴν µείνουν 
ὑπολείµµατα στὴ µήτρα, γιατί εἶναι 
ἐπικίνδυνο, µπορεῖ νὰ προκληθεῖ 
σηψαιµία καὶ θάνατος. Ἦταν ἡµέρα 
Τρίτη ὅταν ἔγιναν ὅλα αὐτά. Μᾶς 
κλείνει ραντεβοὺ γιὰ τὴν Παρα-
σκευὴ (3 µέρες µετά). Ἐµεῖς αὐτὲς 
τὶς ἡµέρες ἤµασταν πολὺ στεναχω-
ρηµένοι. Παίρνω, λοιπόν, τηλέφωνο 
ἕναν ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς Ἀδελφό-
τητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω 
Σούλι Μαραθῶνος, τὸν ὁποῖο γνώ-
ριζα τηλεφωνικὰ καὶ µὲ στήριζε µὲ 

τὰ καλά του λόγια, µὲ τὶς εὐχὲς καὶ 
τὶς προσευχές του. Γεµάτη πόνο τοῦ 
ἐξιστόρησα ὅσα συνέβησαν καὶ τὸν 
παρακάλεσα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ 
µένα καὶ τὸ µωρό µου. Ἐκεῖνος µου 
ἔδωσε θάρρος καὶ δύναµη. Μοῦ εἶπε 
νὰ µὴν ἀπελπίζοµαι, ἀλλὰ νὰ ἔχω 
πίστη τὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους. Μοῦ 
εἶπε ὅτι θὰ προσευχηθεῖ, ἀλλὰ νὰ 
προσευχηθῶ καὶ γῶ, νὰ παρακαλέ-
σω τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ ἀναλάβει 
τὴν κατάσταση καὶ νὰ λέω στὸν Ἅ-
γιο Ραφαήλ: «Ἅγιε Ραφαήλ, προχώ-
ρα ἐσὺ µπροστὰ καὶ ἐγὼ σ’ ἀκολου-
θῶ!». Αὐτὸ καὶ ἔκανα. Ἔρχεται ἡ 
Παρασκευὴ καὶ πᾶµε στὸν γιατρὸ 

νὰ κάνω τὴν ἐπέ-
µβαση (δὲν παύει 
νὰ εἶναι χειρουρ-
γεῖο). Φτάνουµε 
στὸ ἰατρεῖο .  Ὁ 
γιατρὸς εἶναι πά-
νω στὰ χειρουρ-
γεῖα ,  γιατί  ἔχει  
µιὰ γέννα. Μόλις 
τελείωνε θὰ ἀνέ-
βαινα καὶ ἐγὼ νὰ 
κάνω τὴν ἀπόξε-

ση. Περίµενα λίγη ὥρα µαζὶ µὲ τὸν 
ἄντρα µου καὶ µὲ µιὰ φίλη µας .  
Χτυπάει τὸ τηλέφωνο εἶναι ὁ για-
τρός µου καὶ ρωτάει τὴν ὑπάλληλό 
του ἂν ἔχω ἔρθει καὶ τοῦ λέει ὅτι 
εἶµαι στὸ ἰατρεῖο του καὶ εἶµαι ἕ-
τοιµη νὰ ἀνέβω πάνω γιὰ τὴν ἐπέµ-
βαση. Τότε ὁ γιατρὸς τῆς λέει νὰ πε-
ριµένω νὰ µὲ ξαναδεῖ, προκειµένου 
νὰ µοῦ φύγει κάθε ἀµφιβολία, καὶ 
µετὰ νὰ γίνει ἡ ἐπέµβαση. Κατεβαί-
νει ὁ γιατρός, µὲ φωνάζει καὶ µὲ βά-
ζει στὸν ὑπέρηχο. Ὁ ἄντρας µου, σί-
γουρος ὅτι δὲν ὑπάρχει µωρό, κάθε-
ται ἔξω καὶ µὲ περιµένει. Βάζει ὁ 
γιατρὸς τὸ µηχάνηµα καὶ τί νὰ δεῖ! 
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γάλος  ἀπὸ  τὴν  
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στὸ γραφεῖο του καὶ µᾶς λέει ὅτι 
πρέπει νὰ κάνω τὸν καθαρισµό, δη-
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σηψαιµία καὶ θάνατος. Ἦταν ἡµέρα 
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τὶς προσευχές του. Γεµάτη πόνο τοῦ 
ἐξιστόρησα ὅσα συνέβησαν καὶ τὸν 
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Παρασκευὴ καὶ πᾶµε στὸν γιατρὸ 

νὰ κάνω τὴν ἐπέ-
µβαση (δὲν παύει 
νὰ εἶναι χειρουρ-
γεῖο). Φτάνουµε 
στὸ ἰατρεῖο .  Ὁ 
γιατρὸς εἶναι πά-
νω στὰ χειρουρ-
γεῖα ,  γιατί  ἔχει  
µιὰ γέννα. Μόλις 
τελείωνε θὰ ἀνέ-
βαινα καὶ ἐγὼ νὰ 
κάνω τὴν ἀπόξε-

ση. Περίµενα λίγη ὥρα µαζὶ µὲ τὸν 
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νει ὁ γιατρός, µὲ φωνάζει καὶ µὲ βά-
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Θεέ µου, τὴν καρδούλα νὰ χτυπάει 
κανονικὰ κ

 
νάψω ἕνα κεράκι 

Ἅγιο . Εὐχαριστήσαµε 
γιο λ µέσα ἀπὸ τὴν 

ς θαῦµα πού µας ἔ-
τάτης µου Ἅγιος, 

Ἀρχάγγελος Μιχα-
 µας. Μὰς βοηθάει 

ινὰ µὲ τὴν παρουσία Του. 
ὐχα ῶ σὲ ὅλη µου τὴ 

ιὰ ὅλα Ἅγιέ µου 

αὶ τὸ ἔµβρυο, τὸ ὁποῖο ον γιὰ τὴν οἰκογένειά τ
τὸ ἔβλεπα καὶ ἐγώ!! Ὁ γιατρὸς τὰ ἔ-
χασε. Μὲ ξαναεῖδε 2-3 φορές. Βγαί-
νει ἔξω σαστισµένος, πάει στὸν ὑπο-
λογιστή του νὰ δεῖ τὸ ἱστορικό µου 
(ποῦ νὰ ἤξερε ὅτι εἶχε βάλει ὁ Ἅγι-
ος Ραφαὴλ τὸ χέρι Του). Μετὰ ἀπὸ 
λίγο ἔρχεται µέσα στὸν ὑπέρηχο, 
φωνάζει καὶ τὸν ἄντρα µου καὶ µὰς 
ἀνακοινώνει ὅτι ἡ ἐπέµβαση δὲν 
µπορεῖ νὰ γίνει, γιατί ὑπάρχει µω-
ράκι καὶ µάλιστα χτυπάει κανονι-
κότατα ἡ καρδούλα του. Ἡ χαρά 
µας ἦταν τόσο µεγάλη ποὺ δὲν πε-
ριγράφεται µὲ λόγια. Ἤµασταν πα-
νευτυχεῖς. Μὲ τὸ ποὺ φύγαµε ἀπὸ 
τὸν γιατρὸ ἡ πρώτη σκέψη ποὺ εἶπα 
στὸν ἄντρα µου καὶ τὴν φίλη µας
ἦταν νὰ πάω νὰ ἀ
στὸν  Ραφαήλ
τὸν Ἅ Ραφαὴ
καρδιά µα  γιὰ τὸ 
κανε. Εἶναι ὁ προσ
ὅπως εἶναι καὶ ὁ 
ὴλ καὶ ἡ Παναγία
καθηµερ
Θὰ Τὸν ε ριστ
ζωή! Εὐχαριστῶ γ
Ραφαήλ! 
 

Σηµείωση: Ὁ Ἅγιο
ἀπὸ προστάτης τῶν θενῶν, εἶναι 
καὶ προσ άτης τῶν ἐγκύων. ως 
πολλὲς γυναῖκες τὸ ἔχουν βιώσει 
καὶ συχνὰ τοὺς τὸ ἀποκαλύπτει ὁ 
ἴδιος ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ σὲ ὄνειρο, 
προτρέποντάς τις νὰ Τὸν ἐπικαλοῦ-
νται γιὰ νὰ προστατεύει καὶ ἐκεῖνες 
καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ κυοφοροῦν καὶ 
νὰ τὶς βοηθᾶ νὰ ἔχουν καλὴ γέννα.  
 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Τὸ ὄνοµά του ἦταν Φλέµινκ, καὶ ἦ-
ταν ἕνας φτωχὸς Σκωτσέζος ἀγρό-
της. Μιὰ ἡµέρα, καθὼς προσπαθοῦ-

µιὰ κραυγὴ ποὺ καλοῦσε σὲ βοήθεια, 
ἀπὸ ἕνα κοντινὸ τέλµα. Παράτησε 
τὰ ἐργαλεῖα του καὶ ἔτρεξε στὸ τέλ-
µα. Ἐκεῖ, βυθισµένο µέχρι τὴ µέση 
του, σὲ µαῦρο βόρβορο, βρισκόταν 
ἕνα τροµοκρατηµένο ἀγόρι, φωνά-
ζοντας καὶ παλεύοντας νὰ ἀπελευ-
θερώσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ Ἀγρότης 
Φλέµινκ ἔσωσε τὸ παλληκάρι ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ εἶναι ἕνας 
ἀργὸς καὶ τροµερὸς θάνατος. Τὴν ἑ-
πόµενη µέρα, µιὰ κοµψὴ ἅµαξα στα-
µάτησε στοῦ Σκωτσέζου τὴ φτωχικὴ 
ἀγροικία. Ἕνας κοµψὰ ντυµένος εὐ-
γενὴς κατέβηκε κάτω καὶ συστήθη-
κε ὡς ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ ποὺ ὁ 
Ἀγρότης Φλέµινκ εἶχε σώσει. «Θέλω 

», εἶπε ὁ εὐγενής. 
τοῦ οῦ µου». Ὄ-
δεχτ  ἀµοι ὴ γιὰ 
τησε ὁ Σκωτσέζος 
οντας τὴν προσφο-
βῶς µή, ὁ ἴδιος 

 βγῆκ  στὴν πόρ-
κῆς καλύβας. «Αὐ-
ου;», ρώτησε ὁ εὐ-
ντησε µὲ περηφά-
Θὰ σοῦ κάνω µιὰ 
ε µὲ νὰ τοῦ παρά-

σχω τὸ ἐπίπεδο µόρφωσης ποὺ ὁ ἴ-
διος ὁ υἱός µου θὰ ἀπολαύσει. Ἂν 
τὸ παλληκάρι εἶναι ἔστω καὶ λίγο 
σὰν τὸν πατέρα του, τότε δίχως ἀµ-
φιβολία θὰ µεγαλώσει ὥστε νὰ γίνει 
ἕνας ἄντρας γιὰ τὸν ὁποῖο καὶ οἱ 
δυὸ θὰ καµαρώνουµε». Καὶ αὐτὸ ἔ-
κανε. Ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγρότη Φλέµινκ 
παρακολούθησε τὰ πλέον καλύτερα 
σχολεῖα καὶ ἐν καιρῷ, ἀπεφοίτησε 
ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Νοσο-
κοµείου Ἁγίας Μαρίας στὸ Λονδί-
νο, καὶ προχώρησε στὸ νὰ γίνει γνω-
στὸς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο ὡς ὁ πα-
σίγνωστος Σὲρ Ἀλεξάντερ Φλέµινκ, 

ορτές» ὅπως «ἑορτὴ τοῦ κρασιοῦ», 
«ἑορτὴ τῆς σαρδέλλας», «ἑορτὴ τοῦ 
σκόρδου», «ἑορτὴ τῆς τσιγαρίδας», 
κ.λ.π. Πιὸ χυδαῖοι εἶναι οἱ ἐτήσιοι 
«ἑορτασµοὶ τοῦ αὐγουστιάτικου φε-
γγαριοῦ», τῶν «ἡλιοστασίων», «τῆς 
µάνας γῆς», κ.λ.π. οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
καθιερωθεῖ ἀπὸ τοὺς νεοπαγανιστὲς 
καὶ στοὺς ὁποίους δίνεται µεγάλη 
δηµοσιότητα. Θεωροῦµε ὅτι ὁ πόλε-
µος κατὰ τῆς ἁγίας µας Ἐκκλησίας 
εἶναι σφοδρὸς καὶ πολυµέτωπος. Εἶ-
ναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ διάβολος, δί-
νει µαζὶ µὲ τὰ ἐπὶ Γῆς ὄργανά του, 
τὴν ὕστατη µάχη του κατὰ τοῦ Θε-
οῦ καὶ τῶν πιστῶν, στὶς ἀποκαλυ-
πτικὲς ἔσχατες ἡµέρες ποὺ διάγουµε 
στὸν 21ο αἰώνα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνά-
γκη νὰ συνειδητοποιήσουµε τὴν ἀ-
νάγκη σθεναρῆς ἀντίστασής µας κα-
τὰ τοῦ «ἄρχοντος τοῦ κόσµου τού-
του». Νὰ µαταιώσουµε τὰ σχέδια 
τῶν ἐπὶ γῆς σκοτεινῶν ὀργάνων του, 
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Παναγίου Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σωτηρία τὴ δική 
µας. Ἡ Ὀρθοδοξία µας κάθε ἡµέρα, 
εἶναι γεµάτη ἀπὸ ἐορταζοµένους Ἁ-
γίους καὶ ἡ Ἑλλάδα µας κάθε ἡµέρα 
εἶναι γεµάτη ἀπὸ ἐορταζόµενους ἥ-
ρωες τῆς Πατρίδος µας. Καλὸ εἶναι 
νὰ µὴν ἀκολουθοῦµε τοὺς Εὐρωπαί-
ους ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε Ἁγίους, οὔ-
τε Ἥρωες καὶ προσπαθοῦν νὰ δηµι-
ουργοῦν «ἑορτές», ὅπως τὴν «ἡµέρα 
τῆς γάτας», «τὴν ἡµέρα τοῦ σκύ-
λου» κ.λ.π. 

ς Ραφαήλ, ἐκτὸς 
 ἀσ

τ Ὅπ

σε νὰ βγάλει τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσι-
ου, ἄκουσε 

νὰ σὲ ἀνταµείψω
«Ἔσωσες τὴ ζωὴ  υἱ
χι, δὲν µπορῶ νὰ ῶ β
ὅ,τι ἔκανα, ἀπήν
ἀγρότης ἀποκρού
ρά. Τὴν ἴδια ἀκρι στιγ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀγρότη ε
τα τῆς οἰκογενεια
τὸς εἶναι ὁ υἱός σ
γενής. «Ναί», ἀπά
νεια ὁ ἀγρότης. «
συµφωνία. Ἄφησ

 

 

∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛ-

ΜΑΝΩΝ  ΤΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  
 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος µὲ ἐπίσηµον ἀνακοίνωσίν 
της ἐγνωστοποίησε εἰς τὸν λαόν, ὅτι 
ἠσχολήθη µὲ τὴν τροπολογίαν, τὴν 
ὁποίαν προώθησεν εἰς τὴν βουλὴν 
(παραµονὰς ἐκλογῶν) ὁ ὑπουργὸς 

ἀναπληρωτὴς Περιβάλλοντος κ. Ση-
φουνάκης, συµφώνως πρὸς τὴν ὁ-
ποίαν ἀπαλλάσσονται οἱ Μουσουλ-
µάνοι τῆς Θράκης ἀπὸ τὸ πρόστιµο 
διὰ τὰ αὐθαίρετα εἰς ποσοστὸν 
80%. Ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος 
ἠσχολήθη µὲ τὴν τροπολογία µετὰ 
ἀπὸ ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀπέστει-
λαν πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ∆ηµο-
κρατίας κ. Παπούλιαν καὶ τὸν Πρό-
εδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
κ. Λουκᾶν Παπαδῆµον τονίζοντες 
µεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ἐὰν αὐτὴ ἡ 
τροπολογία βρεῖ ἐφαρµογή, τότε 
χάνεται κάθε αἴσθηση ἰσονοµίας 
καὶ ἰσοπολιτείας. Σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ 
ἡ κοµµατοκρατία καταβαράθρωσε 
τὴν ὑπόληψι τοῦ Ἕλληνα καὶ βύθι-
σε τὴν οἰκονοµία στὰ τάρταρα καὶ 
τὸν λαὸ σὲ ὁλοένα καὶ διογκούµενη 
ἐξαθλίωση, ἀντὶ γιὰ πολιτικὲς δι-
καιοσύνης καὶ ἀλληλεγκύης οἱ κρα-
τοῦντες περνοῦν νοµοσχέδια ποὺ 
παγιώνουν τὸ αἴσθηµα τῆς ἀδικίας, 
µὴ ἀναλογιζόµενοι τὶς συνέπειες καὶ 
µάλιστα σὲ µία εὐαίσθητη καὶ ἀκρι-
τικὴ περιοχὴ ὅπως ἡ Θράκη µας». Ὁ 
Σέβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ 
Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος σχολιά-
ζων τὴν 5ην Μαΐου τὴν στάσιν τοῦ 
κ. Σηφουνάκη ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα 
εἰς τὸ προσωπικόν του ἰστολόγιον 
(στὸ ἴντερνετ): «Ὁ κ. Σηφουνάκης 
εἶναι ἀπαράδεκτος, ἐπειδὴ µὲ τὴν 
τροπολογία του ἀδικεῖ τοὺς Ἕλλη-
νες πολίτες ὄχι µόνο τῆς περιοχῆς, 
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρής της Χώρας! Οἱ 
Μουσουλµάνοι λοιπὸν τῆς Ἑλλάδος 
εἶναι οἱ προνοµιοῦχοι! Ἐµπρὸς λοι-
πὸν Ἕλληνα ραγιά, Ἕλληνα σκλά-
βε, δούλευε καὶ µὴ µιλᾶς! Κορόιδο 
ραγιὰ δούλευε, «σκάσε καὶ πλήρω-
νε», ὅπως θὰ σοῦ ἔλεγε ὁ κ. Σηφου-
νάκης, ἂν ἤσουνα µπροστά του! Τὴν 
ἔνδοξη καὶ ἡρωικὴ Ἑλλάδα τὴν 
ἔκαναν µπανανία!» 
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αὐτὸς ποὺ ἀνεκάλυψε τὴν Πενικιλί-
νη. Χρόνια ἀργότερα, ὁ ἴδιος ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐγενοῦς ποὺ σώθηκε ἀπὸ τὸν 
βάλτο χτυπήθηκε ἀπὸ πνευµονία. Τί 
τοῦ ἔσωσε τὴ ζωὴ αὐτὴ τὴ φορ ; Ἡ 
πενικιλίνη. ∆ι’ αὐτὸ ἀγαπητὲ ἀδελ-
φέ: ∆ούλευε ὡσὰν νὰ µὴν χρειάζε-
σαι τὰ χρήµατα – Ἀγάπα ὡσὰν νὰ 
µὴν ἔχεις πληγωθεῖ ποτὲ – Ζῆσε σὰν 
ὁ Παράδεισος νὰ εἶναι στὴ Γῆ.  
 

Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  
 

Ἄλλη µιὰ ἀπόδειξη καταπέλτης

ά

 ἀπὸ 
τὴν πλ ὰ αὐ-

Ὅταν ὸν 
πρ α. 

ευρὰ τῆς ἐπιστήµης, γι
τοὺς ποὺ ἀµφισβητοῦν ἀκόµη καὶ 
τὴν ὕπαρξη τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ὡς ἱστορικοῦ προσώπου. 
Ὅπως µας πληροφορεῖ ἡ ἰστοσελίδα 
«agioritikovima.gr» «Ἡ σταύρωση 
καὶ ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ πάνω 
στὸ Σταυρὸ συνέβησαν τὴν Παρα-
σκευὴ 3 Ἀπριλίου τοῦ 33ου ἔτους 
µετὰ Χριστόν. Αὐτὸ ὑποστηρίζουν 
Ἀµερικανοὶ καὶ Γερµανοὶ γεωλόγοι 
βάσει τῆς ἀνάλυσης τῆς σεισµικῆς 
δραστηριότητας στὴν περιοχὴ τῆς 
Νεκρᾶς Θάλασσας. Οἱ εἰδικοὶ συνέ-
κριναν τὰ σεισµολογικὰ δεδοµένα µὲ 
τὸ κείµενο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καὶ 
τὶς ἀστρονοµικὲς παρατηρήσεις καὶ 
προσδιόρισαν τὴν ἀκριβῆ ἡµεροµη-
νία θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
Ἀφοῦ λοιπὸν ὑπάρχει ταύτιση ἐπι-
στηµονικῶν δεδοµένων µὲ τὰ κείµε-
να τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης σὲ πλῆθος 
ἀπὸ ἔρευνες ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς 
τῆς δηµοσιότητας, ποιὸς νοήµων ἄν-
θρωπος µπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ ἀµφι-
σβητεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεανθρώπου; 
 

Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Τ Η Σ   
Μ Ε Σ Α  Ε Ι Σ  Τ Ο  Ν Α Ο  

 

 εἰσερχόµεθα εἰς τὸν Να
έπει νὰ ἔχουµε µεγάλη εὐλάβει

Παλαιότερα ἡ κεντρικὴ πόρτα ἦταν 
χαµηλὴ καὶ ἔπρεπε νὰ σκύψης γιὰ νὰ 

εἰσέλθεις εἰς τὸν ναὸν καὶ σοῦ ἐπεν-
θύµιζε ὅτι ὁ τόπος εἶναι Ἱερὸς καὶ 
πρέπει νὰ εἶσαι ταπεινός. Ἀφοῦ ἀνά-
ψουµε τὸ κεράκι µας µὲ προσευχή, 
χωρὶς σχόλια καὶ κουβέντες (µὴν µοῦ 
τὸ σβήσετε. Τὸ ἔχω ταµένο κ.λ.π.) 
προσκυνοῦµε τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες. Ἐὰν 
ἡ εἰκόνα εἶναι ὁλόσωµη προσκυνοῦ-
µε εἰς τὰ πόδια τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἁ-
γίας. Ἐὰν ἡ εἰκόνα εἶναι µέχρι τὴ µέ-
ση, προσκυνοῦµε τὸ χέρι τοῦ Ἁγίου 
ἢ τῆς Ἁγίας. Καὶ οἱ µὲν ἄνδρες πη-
γαίνουν πάντοτε εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ 
Ναοῦ, αἳ δὲ γυναῖκες πάντοτε ἀρι-
στερὰ τοῦ Ναοῦ. Εἴτε εἶναι γεµάτος 
ὁ Ναός, εἴτε εἶναι ἄδειος. Κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας δὲν ὁµι-
λοῦµε, οὔτε καληµέρα δὲν λέµε, ἀλ-
λὰ µὲ τὸ νεῦµα τῆς κεφαλῆς χαιρετί-
ζουµε τὸν ἀδελφόν µας καὶ τὴν ἀδελ-
φήν µας. Ἐπίσης, ὅταν ἔχουµε ἕνα 
κάθισµα µὴν ξεχνᾶµε ὅτι δὲν εἶναι 
δικό µας, ἀλλὰ τὸ ἀλλάζουµε γιὰ νὰ 
καθίση καὶ ὁ ἀδελφός µας καὶ ἔτσι 
δείχνουµε εἰς τὸν Πανάγαθο Θεὸ 
τὴν ἀδελφοσύνη µας. Πότε κάνουµε 
τὸ σταυρό µας; Ὅταν ἀκοῦµε γιὰ 
Ἅγιο, Ἁγία, Παναγία, Χριστό, ∆ό-
ξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύ-
µατι, Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰώνας τῶν αἰώνων. Εἰς τὸ Ἅγιος ὁ 
Θεός, ὅταν ὁ ἱερεύς µας θυµιάζει δὲν 
κάνουµε τὸ σταυρό µας, ἀλλὰ µία 
ὑπόκλιση. Τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοι-
νωνίας θὰ πρέπει νὰ προσέχουµε 
πάρα πολύ. Πρώτον πρέπει νὰ ἔ-
χουµε πάρη τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν ἐξο-
µολόγο, ἀλλιῶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
κοινωνήσουµε. ∆εύτερον θὰ πρέπει 
νὰ εἴµαστε σὲ σειρὰ καὶ ὄχι µπου-
λούκι. Ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο 
καὶ ἐὰν εἶσαι ταπεινὸς δὲν θὰ πᾶς 
πρῶτος ἀλλὰ τελευταῖος. Ὅταν 
πλησιάζουµε νὰ κοινωνήσουµε νοε-
ρὰ προσευχόµεθα «Κύριε συγχώρη-
σον τὸν ἀνάξιον δοῦλον σου». Ὅ-

ταν φθάσει ἡ σειρά µας νὰ κοινω-
νήσουµε, ἀναφέρουµε τὸ ὄνοµά µας 
καὶ ἀνοίγουµε καλὰ τὸ στόµα µας, 
γιὰ νὰ µὴν τυχὸν πέσει Θεία Κοι-
νωνία κάτω. Ἔπειτα ἐπιστρέφουµε 
ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα εἰς τὴν θέσιν 
µας. Πρέπει νὰ γνωρίζουµε ὅτι τὸ 
ἀντίδωρο θὰ τὸ πάρουµε εἰς τὸ τέ-
λος ὅταν ὁ ἱερεὺς κάνει τὴν ἀπόλυ-
σιν µὲ τὸ «∆ι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων ἡµῶν…» καὶ πάλι µὲ σειρὰ 
καὶ εὐλάβεια χωρὶς νὰ συζητοῦµε. 
Θὰ λάβουµε τὸ ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέ-
ρι τοῦ ἱερέως, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἀ-
σπασθοῦµε καὶ θὰ φᾶµε τὸ ἀντίδω-
ρο προσεκτικὰ γιατί δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ πέση οὔτε ἕνα ψιχουλάκι, 
γιατί εἶναι ἁγιασµένο. Ὁρισµένοι 
ἔχουν συνήθεια νὰ παίρνουν ἕξι ἑ-
πτὰ κοµµάτια ἀντίδωρο γιὰ ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα. Τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι 
γιὰ χόρταση. Θὰ πάρης ἕνα κοµµα-
τάκι ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ ἱερεὺς καὶ 
ἀπὸ αὐτὸ κάθε µέρα θὰ παίρνης νη-
στικὸς ἕνα κοµµατάκι γιὰ εὐλογία. 
Ἔτσι ἂς συµπεριφερόµεθα. Μὲ εὐ-
λάβεια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Γιατί 
ὁ Χριστιανὸς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς 

πιὸ µικρὲς πράξεις. Ἀπὸ τὶς κινήσεις 
καὶ ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ τὸ πῶς 
στέκεται καὶ τὸ πῶς κοιτάει καὶ πῶς 
µιλάει καὶ δὲν πρέπει νὰ µὰς δια-
φεύγει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ πηγαίνουµε 
στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν Ἐκκλη-
σία ὅταν θὰ πᾶµε θὰ πρέπει νὰ συ-
ναντήσουµε καὶ νὰ κοινωνήσουµε 
µὲ τὸ Θεό, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀγγέ-
λους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδελφούς µας 
µὲ τὴν συγκέντρωση στὴν προσευχὴ 
καὶ τὴν ἀγάπη, ἐν πνεύµατι καὶ 
ἀληθεία. Μακάρι νὰ τὸ πετύχουµε… 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΩΝ  ΑΛΛΩΝ  

 

Ἡ «ἀτοµι  µόνη της 

 

κὴ ἄσκηση» ἀπὸ
δὲν θὰ «καθορίσει τὴ θέση µας ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 8, 8) Χρει-
άζεται ταυτόχρονα καὶ κάτι παρα-
πάνω: προσοχὴ στὶς ἀνάγκες τῶν 
ἄλλων, στὶς ἀνάγκες τῆς κοινότη-
τας, στὴν ἀνάγκη νὰ θέσουµε κάθε 
γνώση µας, κάθε ἀντίληψή µας, 
κάθε ὑλικὸ καὶ πνευµατικὸ ἀγαθό 
µας στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων .  
∆ιότι µέσα στὸ δικό τους πρόσωπο 
εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Χριστός. 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 

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 7.30 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο  
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ταν φθάσει ἡ σειρά µας νὰ κοινω-
νήσουµε, ἀναφέρουµε τὸ ὄνοµά µας 
καὶ ἀνοίγουµε καλὰ τὸ στόµα µας, 
γιὰ νὰ µὴν τυχὸν πέσει Θεία Κοι-
νωνία κάτω. Ἔπειτα ἐπιστρέφουµε 
ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα εἰς τὴν θέσιν 
µας. Πρέπει νὰ γνωρίζουµε ὅτι τὸ 
ἀντίδωρο θὰ τὸ πάρουµε εἰς τὸ τέ-
λος ὅταν ὁ ἱερεὺς κάνει τὴν ἀπόλυ-
σιν µὲ τὸ «∆ι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων ἡµῶν…» καὶ πάλι µὲ σειρὰ 
καὶ εὐλάβεια χωρὶς νὰ συζητοῦµε. 
Θὰ λάβουµε τὸ ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέ-
ρι τοῦ ἱερέως, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἀ-
σπασθοῦµε καὶ θὰ φᾶµε τὸ ἀντίδω-
ρο προσεκτικὰ γιατί δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ πέση οὔτε ἕνα ψιχουλάκι, 
γιατί εἶναι ἁγιασµένο. Ὁρισµένοι 
ἔχουν συνήθεια νὰ παίρνουν ἕξι ἑ-
πτὰ κοµµάτια ἀντίδωρο γιὰ ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα. Τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι 
γιὰ χόρταση. Θὰ πάρης ἕνα κοµµα-
τάκι ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ ἱερεὺς καὶ 
ἀπὸ αὐτὸ κάθε µέρα θὰ παίρνης νη-
στικὸς ἕνα κοµµατάκι γιὰ εὐλογία. 
Ἔτσι ἂς συµπεριφερόµεθα. Μὲ εὐ-
λάβεια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Γιατί 
ὁ Χριστιανὸς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς 

πιὸ µικρὲς πράξεις. Ἀπὸ τὶς κινήσεις 
καὶ ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ τὸ πῶς 
στέκεται καὶ τὸ πῶς κοιτάει καὶ πῶς 
µιλάει καὶ δὲν πρέπει νὰ µὰς δια-
φεύγει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ πηγαίνουµε 
στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν Ἐκκλη-
σία ὅταν θὰ πᾶµε θὰ πρέπει νὰ συ-
ναντήσουµε καὶ νὰ κοινωνήσουµε 
µὲ τὸ Θεό, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀγγέ-
λους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδελφούς µας 
µὲ τὴν συγκέντρωση στὴν προσευχὴ 
καὶ τὴν ἀγάπη, ἐν πνεύµατι καὶ 
ἀληθεία. Μακάρι νὰ τὸ πετύχουµε… 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  

τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων ἡµῶν…» καὶ πάλι µὲ σειρὰ 
καὶ εὐλάβεια χωρὶς νὰ συζητοῦµε. 
Θὰ λάβουµε τὸ ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέ-
ρι τοῦ ἱερέως, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἀ-
σπασθοῦµε καὶ θὰ φᾶµε τὸ ἀντίδω-
ρο προσεκτικὰ γιατί δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ πέση οὔτε ἕνα ψιχουλάκι, 
γιατί εἶναι ἁγιασµένο. Ὁρισµένοι 
ἔχουν συνήθεια νὰ παίρνουν ἕξι ἑ-
πτὰ κοµµάτια ἀντίδωρο γιὰ ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα. Τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι 
γιὰ χόρταση. Θὰ πάρης ἕνα κοµµα-
τάκι ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ ἱερεὺς καὶ 
ἀπὸ αὐτὸ κάθε µέρα θὰ παίρνης νη-
στικὸς ἕνα κοµµατάκι γιὰ εὐλογία. 
Ἔτσι ἂς συµπεριφερόµεθα. Μὲ εὐ-
λάβεια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Γιατί 
ὁ Χριστιανὸς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς 

πιὸ µικρὲς πράξεις. Ἀπὸ τὶς κινήσεις 
καὶ ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ τὸ πῶς 
στέκεται καὶ τὸ πῶς κοιτάει καὶ πῶς 
µιλάει καὶ δὲν πρέπει νὰ µὰς δια-
φεύγει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ πηγαίνουµε 
στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν Ἐκκλη-
σία ὅταν θὰ πᾶµε θὰ πρέπει νὰ συ-
ναντήσουµε καὶ νὰ κοινωνήσουµε 
µὲ τὸ Θεό, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀγγέ-
λους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδελφούς µας 
µὲ τὴν συγκέντρωση στὴν προσευχὴ 
καὶ τὴν ἀγάπη, ἐν πνεύµατι καὶ 
ἀληθεία. Μακάρι νὰ τὸ πετύχουµε… 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  

      

 (αρ. φυλλ. 39)

ΤΩΝ  ΑΛΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΛΛΩΝ  
 

Ἡ «ἀτοµι  µόνη της 

 

 

Ἡ «ἀτοµι  µόνη της 

 

κὴ ἄσκηση» ἀπὸκὴ ἄσκηση» ἀπὸ
δὲν θὰ «καθορίσει τὴ θέση µας ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 8, 8) Χρει-
άζεται ταυτόχρονα καὶ κάτι παρα-
πάνω: προσοχὴ στὶς ἀνάγκες τῶν 
ἄλλων, στὶς ἀνάγκες τῆς κοινότη-
τας, στὴν ἀνάγκη νὰ θέσουµε κάθε 
γνώση µας, κάθε ἀντίληψή µας, 
κάθε ὑλικὸ καὶ πνευµατικὸ ἀγαθό 
µας στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων .  
∆ιότι µέσα στὸ δικό τους πρόσωπο 
εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Χριστός. 

δὲν θὰ «καθορίσει τὴ θέση µας ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 8, 8) Χρει-
άζεται ταυτόχρονα καὶ κάτι παρα-
πάνω: προσοχὴ στὶς ἀνάγκες τῶν 
ἄλλων, στὶς ἀνάγκες τῆς κοινότη-
τας, στὴν ἀνάγκη νὰ θέσουµε κάθε 
γνώση µας, κάθε ἀντίληψή µας, 
κάθε ὑλικὸ καὶ πνευµατικὸ ἀγαθό 
µας στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων .  
∆ιότι µέσα στὸ δικό τους πρόσωπο 
εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Χριστός. 

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

Φ Υ Γ Ε  Α Π Ο  Κ Ο Ν Τ Α  Μ Α Σ  
 

Ὁ Θεῖος Λυτρωτὴς καὶ Σωτὴρ τοῦ 
κόσµου περιήρχετο τὰς πόλεις καὶ 
τὰς κώµας κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλι-
ον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ θε-
ραπεύων πάσαν νόσον καὶ ἀρρώ-
στια εἰς τὸν λαόν. Κάποτε εἰσῆλθε 
καὶ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν 
καὶ µόλις ἐπάτησαν τὰ 
ἄχραντα πόδια τοῦ Ἰη-
σοῦ εἰς τὴν περιοχὴν αὐ-
τὴν ἔκανε θαῦµα σωτη-
ρίας, ἀνακουφίσεως καὶ 
σωφροσύνης. Τὸν συνή-
ντησαν δυὸ δαιµονιζόµε-
νοι καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἐ-
θεράπευσε. Οἱ κάτοικοι 
τῶν Γεργεσηνῶν µόλις 
πληροφορήθηκαν τὴ θε-
ραπεία τῶν δυὸ δαιµονι-
σµένων συµπατριωτῶν 
τους , ἔτρεξαν ἀµέσως  
πρὸς τὰ σύνορα τῆς πό-
λης τους, γιὰ νὰ συνα-
ντήσουν τὸν Χριστό. Μὲ 
ποιὸ σκοπὸ ὅµως; Μή-
πως γιὰ νὰ εὐχαριστή-
σουν τὸν Χριστὸ γιὰ τὸ µεγάλο 
θαῦµα; Μήπως γιὰ νὰ τὸν παρακα-
λέσουν νὰ θεραπεύσει καὶ τοὺς ἄλ-
λους ἀσθενεῖς τους; Μήπως γιὰ νὰ 
τὸν ἀκούσουν νὰ διδάσκει τὴν ἀλή-
θεια; Ὄχι. Γιὰ νὰ τὸν διώξουν βγῆ-
καν. Γιὰ νὰ τοῦ ποῦν, φύγε Χριστέ, 
ἀπὸ κοντά µας, γιατί µὰς ἔθιξες τὰ 

παράνοµα συµφέροντά µας. Μὰς 
πέταξες στὴ θάλασσα τοὺς χοίρους 
ποὺ βοσκούσαµε παράνοµα. Οἱ πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας µας στοὺς χοί-
ρους βλέπουν τὴ συµβολικὴ εἰκόνα 
τῶν παθῶν µας. Ἔτσι λέµε κι’ ἑµεῖς, 
πολλὲς φορές: Φύγε, Θεέ, ἀπὸ κοντά 

µας, γιατί µὰς θίγεις τὰ 
πάθη τῆς καρδιᾶς µας . 
Φύγε, Θεέ, ἀπὸ κοντά 
µας, γιατί ἐσύ µὰς λὲς νὰ 
µαθαίνουµε τὴ δικαιοσύ-
νη στὴ Γῆ κι’ ἐµεῖς προτι-
µοῦµε νὰ ἐφαρµόζουµε 
τὴν ἀδικία. Ἐσύ µὰς λὲς 
ν’ ἀγαποῦµε ἀλλήλους, 
κι’ ἐµεῖς µισοῦµε ἀλλή-
λους. Ἐσύ µὰς λὲς νὰ µὴν 
κατακρίνουµε, κι’ ἐµεῖς 
καταδικάζουµε. Ἐσύ µὰς 
λὲς νὰ ἔχουµε πίστη, κι’ 
ἐµεῖς ἔχουµε ὀλιγοπιστία. 
Ἐσύ µὰς λὲς «ἄνω σχῶ-
µεν τᾶς καρδίας» κι’ ἐ-
µεῖς ἔχουµε κάτω τὶς καρ-
διές µας. Φύγε, λοιπόν, 

ἀπὸ  µας. ∆ὲν σὲ θέλει ἡ καρ-
διά µας. Καὶ ὁ Θεός, σεβόµενος τὴν 
ἐλευθερία µας, φεύγει. Φεύγει καὶ 
ρηµάζουν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά 
µας. Ρηµάζουν οἱ σκέψεις µας, οἱ ἐ-
πιστῆµες µας, ἡ παιδεία µας, ἡ πο-
λιτική µας, τὰ σπίτια µας καὶ τὰ  
οἰκονοµικά µας. Ρήµαξε, ἀκόµη, κι’ 

κοντά
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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 7.30 µ.µ. 

 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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