∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚ ΙΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ
«Στὶς ἀρχὲς Ἰουνίου, µιλοῦσα τηλεφωνικὰ µὲ µία φίλη µου καὶ µοῦ ἔλεγε τὰ διάφορα οἰκογενειακά της
προβλήµατα. Ἐγώ, ἐπειδὴ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ εἶναι πολὺ θαυµατουργός,
τῆς πρότεινα νὰ δώσω ἐκ µέρους της
τὰ ὀνόµατα τῆς οἰκογενείας της νὰ
µνηµονευτοῦν στὴν Παράκληση τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Μοναστήρι Του
στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος,
ποὺ εἶναι καὶ σχετικὰ κοντὰ στὸ
σπίτι µου. Ἐκείνη δέχτηκε καὶ ταυτόχρονα µὲ παρακάλεσε νὰ δώσω
νὰ µνηµονευτεῖ καὶ τὸ ὄνοµα µιᾶς
φίλης της, τῆς Στυλιανῆς Τ. (κατοίκου Ἀθηνῶν), γιατί, ὅπως µου ἐξήγησε, ἡ κοπέλα αὐτὴ εἶχε σοβαρότατο πρόβληµα ὑγείας.
Ἦταν νεαρὴ καὶ εἶχε πάθει
καρκίνο τοῦ στήθους καὶ ἔκανε στὴ σ υνέχεια καὶ ἀφαίρεση στήθους. Ὅµως, ὁ
καρκίνος ἔκανε µετάσταση
καὶ ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας
τῆς Στυλιανῆς χειροτέρεψε
δραµατικά, φτάνοντας στὸ
σηµεῖο νὰ λένε οἱ γιατροὶ
στοὺς δικούς της, ὅτι εἶναι πιὰ στὰ
τελευταῖα της. Συγκεκριµένα ἔλεγαν
ὅτι … «εἶναι ἁµαρτία νὰ τὴν κρατᾶτε ἔτσι. Ἔχει 10 µέρες ζωή. Πάρτε
τη στὸ σπίτι νὰ τελειώσει ἐκεῖ…».
Ἐν τῷ µεταξὺ ἡ Στυλιανὴ πονοῦσε
ὑπερβολικὰ καὶ ταλαιπωριόταν. Γι’
αὐτὸ ἡ κοινὴ µας φίλη µε παρακάλεσε νὰ δώσω να µνηµονευτεῖ τὸ
ὄνοµά της στὴν Παράκληση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὥστε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, νὰ µείωνε τουλάχιστον τοὺς πόνους της. Ὅµως, µεγάλα τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων!!! Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ,
δὲν τῆς µείωσε µόνο τοὺς πόνους,
ἀλλὰ ἔκανε τὴ Στυλιανὴ τελείως
καλά!!!! Λίγες µέρες µετὰ ποὺ µνηµο-

νεύτηκε τὸ ὄνοµά της , ἡ Στυλιανὴ
ἄρχισε νὰ λέει: «∆ὲν πονάω, δὲν πονάω. Γιατί δὲν πονάω;». Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐπέµενε, οἱ γιατροὶ τῆς ἔκαναν
ἐξετάσεις, µία καὶ δυὸ καὶ τρεῖς καὶ
ἀκολούθησαν τὰ συγκλονιστικὰ ἀποτελέσµατα τῶν ἐξετάσεων ὅτι:
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ… Μέσα σὲ
λίγες, λοιπόν, µέρες πῆρε ἐξιτήριο
ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ κάποια στιγµὴ ἀργότερα µίλησα µαζί της στὸ
τηλέφωνο. «∆ὲν ξέρω τί ἔκανες γιὰ
µένα, ἀλλὰ ὅ,τι καὶ νὰ ἔκανες σὲ εὐχαριστῶ πάρα πολύ!» µοῦ εἶπε. Ἐγὼ τῆς ἐξήγησα ὅτι τὸ µόνο ποὺ ἔκανα ἦταν νὰ δώσω τὸ ὄνοµά της νὰ µνηµονευτεῖ
στὴν Παράκληση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καὶ ἐκείνη
µοῦ ἀπάντησε: «∆ὲν µοῦ εἴχανε πεῖ τίποτα πιὸ πρὶν
γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τί
µπορῶ νὰ πῶ γιὰ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ! Τὸν εὐχαριστῶ
πολύ! Θὰ πάω ὁπωσδήποτε
νὰ Τὸν προσκυνήσω, πρὶν
πάω στ ὶς διακοπές µου ποὺ ἔχω
κανονίσει στὰ τέλη Ἰουλίου. Ποῦ
εἶναι αὐτὸ τὸ Μοναστήρι;». Κανονίσαµε λοιπὸν νὰ τὴν φέρω στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου στὸ Ἄνω Σούλι νὰ εὐχαριστήσει τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ
µείναµε ὅλοι µας µὲ τὴ µεγαλύτερη
εὐτυχία στὴν ψυχή µας γιὰ τὸ πολὺ
µεγάλο αὐτὸ θαῦµα ποὺ συντελέστηκε. Τὴ χαρά µου αὐτὴ ἤθελα νὰ
µοιραστῶ µαζί σας, γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς
διηγήθηκα ὅ,τι ἐπακριβῶς ἔγινε,
πρὸς δόξαν τοῦ Ὀνόµατος τοῦ µεγάλου Αὐτοῦ καὶ πολὺ θαυµατουργοῦ Ἁγίου ποὺ λέγεται Ραφαήλ, ὁ
Ὁποῖος δὲν σταµατᾶ συνεχῶς νὰ
µᾶς ἐκπλήσει µὲ τὰ συγκλονιστικὰ
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Η ∆ΑΣΚΑΛΑ!!!
Καθὼς στεκόταν µπρὸς στὴν τάξη
της. Ἀλλὰ αὐτὸς ποτὲ δὲν µιλοῦσε.
της, τὴν Ε΄ δηµοτικοῦ, τὴν πρώτη ἡἩ Τζοβάνα τὸ ἀποφάσισε, δὲν µποµέρα τοῦ σχολείου ἡ νέα ∆ασκάλα
ροῦσε νὰ γίνει τίποτε ἄλλο. Ὁ Μανοῦσος ἔπρεπε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ τάτοῦ σχολείου, ἡ κυρία Τζοβάνα εἶπε
ξη της. Μὲ αὐτὸ τὸ σκοπὸ λοιπόν,
στὰ παιδιὰ ἕνα ψέµα. Ὅπως οἱ πεθὰ ἔπρεπε νὰ συντάξει τὰ ἀπαραίρισσότερες δασκάλες, κοίταξε τοὺς
τητα ἔγγραφα γιὰ τὸ µπελὰ ποὺ τὴν
µαθητές της καὶ εἶπε ὅτι τοὺς ἀγαβρῆκε, γιὰ νὰ καλέσει τὴν κοινωνιποῦσε ὅλους τὸ ἴδιο. Ὅτι ὅλοι τους
ἦταν καλὰ παιδιά. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν
κὴ ὑπηρεσία νὰ τὸν πάνε κάπου ἀλἦταν ἀλήθεια. Ἕνα παιδὶ ἦταν διαλοῦ. Μία συγκεκριµένη παράγραφορετικὸ καὶ τῆς προξενοῦσε ἀπέφος τῆς ἀναφορᾶς ζητοῦσε τὸ ἱστορικὸ τοῦ µαθητῆ. «Ὢ
χθεια. Κάπου στὸ βάΘεέ µ ο υ, πρέπει νὰ
θος, µόνο του, µὲ χακοιτάξω καὶ τὸν ἀτοµηλωµένο τὸ κεφάλι
µικὸ φάκελο καὶ ὅλα
ἦταν ἕνα µικρὸ ἀγότὰ χαρτιὰ αὐτοῦ τοῦ
ρι, ὁ Μανοῦσος. Ὁ
χαζοῦ. Αὐτὸ σηµαίνει
Μανοῦσος δὲν ἔπαιζε
ὅτι ἕνα ἀπόγευµα
µὲ τὰ ἄλλα παιδιά.
πρέπει νὰ τὸ χαραµίἮταν παραµεληµένος, µὲ τσαλακωµένα
σω γιὰ αὐτόν. Τί νὰ
πάντα ροῦχα. Ἀνέδικάνω, ἀφοῦ εἶναι γιὰ
δε διάφορες ὀσµές,
τὸ καλό της τάξης καὶ
σηµάδι ὅτι χρειαζότὴ δική µου ψυχικὴ ἠρεµία θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνω».
ταν µπάνιο. ∆ὲν µιλοῦσε ποτέ , δὲν
Ἕνα ἀπόγευµα λοιπὸν ἀποἀπαντοῦσε στὶς ἐρωτήσεις. Ἡ πρώφάσισε νὰ κάνει αὐτὴ τὴν ἀγγαρεία.
τη σκέψη τῆς ∆ασκάλας ἦταν «Τί
Σὲ ἕνα σκονισµένο ἀρχεῖο, µπόρεσε
µπελάς µου φορτώθηκε φέτος. Αὐτὸ
καὶ βρῆκε τὴν πρώτη ἀναφορά . Ἡ
τὸ χαζὸ παιδί µοῦ χαλάει τὴν ἁρµοδασκάλα τῆς Α΄ δηµοτικοῦ ἔγραφε:
νία τῆς τάξης. Τί µοῦ τὸ φέρανε ἐδῶ; Ἄντε τώρα, ἐγὼ πρέπει νὰ κα«Ὁ Μανοῦσος εἶναι ἕνα φωτεινὸ
νονίζω νὰ πάει σὲ κανένα ἵδρυµα».
παιδί, πανέξυπνο, µὲ ἕτοιµο πάντα
τὸ χαµόγελο. Κάνει τὶς ἐργασίες του
Φερόταν ὅσο µποροῦσε καλύτερα
σωστὰ καὶ προσεγµένα, καὶ ἔχει καστὸ Μανοῦσο, ἐπιστρατεύοντας τὸ
λοὺς τρόπους. Εἶναι χαρὰ νὰ τὸν ἔψεύτικο χαµόγελο καὶ τὴν ὑποµονή

1

χουµε κοντά µας». Μὲ περιέργεια ἔψαχνε νὰ βρεῖ τὴ δεύτερη ἀναφορά.
Σὲ µία ντουλάπα βρέθηκε. Ἡ δασκάλα τῆς Β΄ δηµοτικοῦ ἔγραφε: «Ὁ Μανοῦσος εἶναι ἄριστος µαθητής. Ἀγαπητὸς ἀπὸ τοὺς συµµαθητές του, ἀλλὰ φαίνεται προβληµατισµένος ἐξ
αἰτίας τῆς µητέρας του, ποὺ ἔχει µιὰ
ἀνίατη ἀσθένεια, ἡ ζωὴ στὸ σπίτι
θὰ εἶναι δύσκολη». Μὲ ἀγωνία ἔψαχνε τὴ τρίτη ἀναφορά, ὥσπου τελικὰ τὴ βρῆκε. Ἡ δασκάλα τῆς Γ΄ δηµοτικοῦ ἔγραφε: «Ἡ µητέρα του δὲν
ἔχει ἐπαφὴ µὲ τὴ πραγµατικότητα ἐδῶ καὶ µῆνες στὸ νοσοκοµεῖο, ὁ πατέρας του εἶναι χαµένος, ὁ Μανοῦσος ὧρες – ὧρες κοιτάζει ἀπόµακρα
τὸ ταβάνι καὶ δὲν δείχνει τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον νὰ κάνει τὶς σχολικές του
ἐργασίες ὅπως καὶ παλαιότερα. Τοῦ
φέροµαι µὲ ἐπιείκεια καὶ προσπαθῶ
νὰ µὴν τὸν ζορίζω». Ἡ Τζοβάνα ἔψαχνε σὲ ὅλο τὸ ἀρχεῖο γιὰ τὴ τέταρτη ἀναφορά, πέταγε τοὺς φακέλους
στὸ πάτωµα, δὲν τὴν ἐνδιέφερε πιὰ
νὰ κρατήσει καµία ταξινόµηση σὲ
αὐτὸ τὸ ἄθλιο ἀρχεῖο. Κάπου τελικὰ σὲ αὐτὸ τὸ χάος βρέθηκε καὶ ἡ
τέταρτη ἀναφορά. Ἡ δασκάλα τῆς
∆΄ δηµοτικοῦ ἔγραφε: «Ὁ Μανοῦσος ἔχασε τὴ µητέρα του καὶ ὁ πατέρας του πίνει. Ὁ Μανοῦσος ἔκλαιγε συχνὰ καὶ ἔλεγε: «Ποῦ εἶναι ἡ µανούλα µου; Ποῦ εἶναι ἡ µανούλα
µου;» συνεχῶς. Τοῦ ἐξηγήθηκε πῶς
ἔχει ἡ κατάσταση ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ τὸ καταλαβαίνει. ∆ὲν δείχνει
πιὰ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ σχολεῖο.» Ἡ
κυρία Τζοβάνα τακτοποίησε ὅπως ὅπως τὸ ἀνάστατο ἀρχεῖο καὶ πῆγε
σπίτι της. Ἔσκισε τὰ χαρτιὰ ἀποποµπῆς τοῦ Μανούσου ποὺ ἑτοίµαζε.
Ἐκεῖνο τὸ βράδυ αἰσθανόταν περισσότερο ζωντανὴ ἀπὸ ὅτι συνήθως,
ἀλλὰ καὶ πολὺ µὰ πολὺ πιὸ µόνη.
Ἀναρωτήθηκε τί ἀληθινὴ χρησιµό-

τητα εἶχε τὸ νὰ µαθαίνει γραφή, ἀνάγνωση καὶ ἀριθµητικὴ στὰ παιδιά.
Τὴν ἑπόµενη µέρα, στὸ διάλλειµα, ὅλα τὰ παιδιὰ βγῆκαν γιὰ νὰ
παίξουν. Ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ διαφορετικὸ παιδί. «Μανοῦσο», τοῦ εἶπε,
«ἡ µανούλα σου πῆγε στὸν οὐρανό,
ἀλλὰ ἄν σου λείπει, µπορεῖς νὰ θεωρεῖς ἐµένα σὰν µανούλα σου ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα». Ἀγκάλιασε µὲ δύναµη τὸ παιδί. Ὁ Μανοῦσος δὲν εἶπε
τίποτα. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ µέρα ἡ κυρία
Τζοβάνα συνειδητά, δὲν ἀγαποῦσε
τὸ ἴδιο ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς τάξης της.
Ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τὸ ἀγαποῦσε
περισσότερο, τὸ θεωροῦσε πιὰ δικό
της καὶ δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ τὸ
δείξει. Τοῦ µιλοῦσε πιὰ ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὰ ὑπόλοιπα, τὸ κράταγε
µία ὥρα παραπάνω γιὰ νὰ τοῦ µαθαίνει νέα πράγµατα, τοῦ ἀγόραζε
πράγµατα, τὸ πήγαινε µὲ τὰ πόδια
µέχρι τὸ σπίτι του, τοῦ ἔκανε µπάνιο, τοῦ σιδέρωνε τὰ ροῦχα σὲ ἕνα
σπίτι ὅπου ὁ πατέρας ἔλειπε, καὶ οἱ
γειτόνισσες πότε ἡ µία, πότε ἡ ἄλλη
φέρναν φαγητό. Σιγὰ - σιγὰ τὸ παιδὶ ἀντιδροῦσε καὶ ξαναγινόταν ὁµιλητικὸ καὶ ζωντανό. Ἐνδιαφερόταν
καὶ πάλι γιὰ τὰ µαθήµατά του. Στὸ
τέλος τῆς χρονιᾶς ἦταν ἔθιµο οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν νὰ δίνουν ἕνα δῶρο στὴ ∆ασκάλα. Ὅλα ἦταν διπλωµένα σὲ πολύχρωµα χαρτιὰ µὲ ὡραίους φιόγκους, καὶ ἡ ∆ασκάλα τὰ ἄνοιγε µὲ εὐχαρίστηση καὶ ὅλα τὰ
παιδιὰ χειροκροτούσανε γιὰ τὸ κάθε δῶρο, τὸ ὁποῖο τὸ κάθε ἕνα συναγωνιζότανε τὸ ἄλλο. Ἀφοῦ τελείωσε ἡ γιορτή, ἡ κυρία Τζοβάνα πῆγε τὸ Μανοῦσο στὸ σπίτι γιὰ τελευταῖα φορά. Ἕνας θεῖος του θὰ τὸν
ἔπαιρνε µακριά, γιὰ πάντα. Ἡ κυρία
Τζοβάνα φίλησε τὸ Μανοῦσο γιὰ
τελευταῖα φορά. Τὸ παιδί, δειλά,
τῆς ἔδωσε κάτι ποὺ εἶχε τυλιγµένο
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σὲ µία χαρτοσακούλα τοῦ µανάβη.
Ἀκολούθησαν οἱ ἀποχαιρετισµοὶ
καὶ οἱ εὐχαριστίες τῶν συγγενῶν. Ἡ
κυρία Τζοβάνα θυµήθηκε τὸ πακετάκι µόνο ἀφοῦ ἔφτασε σπίτι της.
Τὸ ἄνοιξε καὶ βρῆκε µέσα ἕνα βραχιόλι, τίποτα ἰδιαίτερο, ἕνα φτηνὸ
χιλιοφορεµένο βραχιόλι ποὺ λείπανε µερικὲς χάντρες του καὶ ἕνα χρησιµοποιηµένο µπουκαλάκι παλιοµοδίτικο ἄρωµα. Καὶ µία καρτούλα
ζωγραφισµένη. Ἦταν ἡ παιδικὴ ζωγραφιὰ µιᾶς δασκάλας, ποὺ ἡ κυρία
Τζοβάνα ἀναγνώρισε τὰ χαρακτηριστικά της καὶ µία ἐπιγραφή: «Ἡ
µανούλα µου». Ἀπὸ τότε κάθε χρόνο, στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς, ἡ κυρία
Τζοβάνα λάµβανε µία κάρτα ἀπὸ τὸ
Μανοῦσο. Κάποιες φορὲς µὲ φωτογραφία, µὲ τὰ νέα του νὰ τῆς λέει
τοὺς βαθµούς του στὸ Λύκειο, στὸ
Πανεπιστήµιο. Ἄλλες φορὲς νέα ἀπὸ τὰ ταξίδια του, καὶ δῶρα, γιατί
πιὰ ὁ Μανοῦσος εἶχε γίνει ἕνας
σπουδαῖος ἐπιστήµονας. Μία χρονιὰ ὅµως, τὸ γράµµα ἦταν διαφορετικό. Ἦταν προσκλητήριο γάµου
καὶ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια γιὰ ἕναν
µακρινὸ προορισµὸ στὸ ἐξωτερικό.
Ἡ κυρία Τζοβάνα µεγάλη πιὰ ἔφτασε στὴ πολυτελῆ δεξίωση τοῦ γάµου. Ὁ σερβιτόρος ποὺ ἦταν στὴν
εἴσοδο, τῆς ἔκανε ἰδιαίτερες φιλοφρονήσεις. «Oh, Welcome Mrs. Johanna» καὶ τὴν ὁδήγησε στὸ πιὸ ξεχωριστὸ τραπέζι. Ἡ κυρία Τζοβάνα
ἔνιωσε κάπως ἄβολα ἐκεῖ. ∆ὲν εἶχε
καὶ κανέναν γνωστὸ νὰ µιλήσει.
Κάποια στιγµὴ µπῆκε ὁ γαµπρὸς µὲ
µία ἐπίσηµη ἐνδυµασία. Ἦταν φανερὸ ὅτι ὁ Μανοῦσος ἦταν πιὰ ἕνα
σηµαῖνον πρόσωπο τῆς κοινωνίας
ἐκεῖ. Ἀπὸ ὅλους τους ἀνθρώπους
ποὺ τὸν περιτριγύριζαν αὐτὸς ξεχώρισε µὲ πολὺ ἰδιαίτερο τρόπο τὴν κ.
Τζοβάνα. Τὴν ἀποκάλεσε µὲ σεβα-

σµὸ µητέρα καὶ τὴν ἔπιασε ἀγκαζὲ
γιὰ νὰ προχωρήσουν γιὰ τὴ τελετή.
«Ἐσὺ ἤσουν ἡ πιὸ ξεχωριστή µου
δασκάλα, γιατί µὲ ἔκανες ἱκανὸ νὰ
γίνω ἕνας καλὸς µαθητής» – «Ἐσὺ
ἤσουν ὁ πιὸ ξεχωριστός µου µαθητής, γιατί µὲ ἔκανες νὰ γίνω δασκάλα» τοῦ ἀπάντησε ἡ δασκάλα ποὺ
φοροῦσε ἕνα χιλιοφορεµένο φτηνὸ
βραχιόλι καὶ ἕνα ξεχασµένο πιά,
παλιοµοδίτικο ἄρωµα.
ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ
ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ
- «Γέροντα σήµερα πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι δὲν
θέλουν νὰ κάνουν παιδιὰ γιατί σκέφτονται σὲ
τί εἶδος κόσµο θὰ φέρουν τὸ παιδί τους. Μόλυνση ἀπὸ τὰ χηµικά, ἀπὸ τὰ πυρηνικά, ζωὴ γεµάτη ἄγχος, ἄγρια κοινωνία, πόλεµοι, πεῖνα, σκοτωµοί, βιασµοί, ἁρπαγές, ἀπαγωγές… Ἂν εἴµαστε κιόλας στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντίχριστου σκέφτοµαι καὶ ἐγὼ µήπως
δὲν ἀξίζει κανεὶς νὰ παντρεύεται
καὶ νὰ κάνει παιδιά».
- «Ὄχι, Θανάση δὲν εἶναι ἔτσι! Οἱ
χριστιανοὶ στὸ καιρὸ τῶν διωγµῶν
δὲν παντρεύονταν; Καὶ παντρεύονταν καὶ παιδιὰ ἔκαναν! Εἶχαν τὴν
ἐλπίδα τους στηριγµένη στὸ Χριστὸ
ὄχι στοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι ὀλιγοπιστία αὐτὸς ὁ λογισµός. Ὁ Θεὸς
σὲ µιὰ στιγµὴ µπορεῖ νὰ τὰ διορθώσει ὅλα. Νὰ σβήσει ὅλα τὰ στραβά.
Κάνουν οἱ ἄνθρωποι σχέδια, ἔχει
καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του. Νὰ ἤξερες
πόσες φορὲς τύλιξε ὁ διάβολος τὴ
γῆ µὲ τὴν οὐρά του γιὰ νὰ τὴν καταστρέψει. ∆ὲν τὸν ἄφησε ὁ Θεός.
Τοῦ χαλάει τὰ σχέδια. Καὶ τὸ κακὸ
ποὺ πάει νὰ κάνει ὁ διάβολος, ὁ Θεὸς τὸ ἀξιοποιεῖ καὶ βγάζει µεγάλο
καλό. Μὴν ἀνησυχεῖς.»
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να. Ἔπειτα δείπνησες µὲ τοὺς δικούς
σου καὶ γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ δὲν µὲ
θυµήθηκες. Βλέποντας σὲ τόσο κουρασµένο κατάλαβα τὴ σιωπή σου
καὶ ἔσβησα τὴ λαµπρότητα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ µπορεῖς νὰ ξεκουραστεῖς, ἀλλὰ δὲν σὲ ἄφησα σὲ σκοτάδι πίσσα. Ἄφησα ξάγρυπνα γιὰ σένα πλῆθος ἀπὸ ἀστέρια. Ἦταν τόσο
ὄµορφα, κρίµα ποὺ δὲν παρατήρησες...ἀλλὰ δὲν πειράζει! Μήπως πράγµατι συνειδητοποίησες ὅτι Ἐγὼ εἶµαι ἐδῶ γιὰ σένα. Ἔχω περισσότερη ὑποµονὴ ἀπὸ ὅτι ἐσὺ µπορεῖς ποτὲ νὰ φανταστεῖς.

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Σὲ κοίταξα ὅταν ξύπνησες τὸ πρωί.
Περίµενα νὰ µοῦ πεῖς δυό-τρεῖς λέξεις, εὐχαριστώντας µὲ γιὰ ὅσα σοῦ
συνέβαιναν, ζητώντας τὴν γνώµη
µου γιὰ ὅτι πρόκειται νὰ κάνεις σήµερα. Παρατήρησα ὅτι ἤσουν πολὺ
ἀπασχοληµένος προσπαθώντας νὰ
βρεῖς τὰ κατάλληλα ροῦχα γιὰ νὰ
πᾶς στὴ δουλειά σου. Ἤλπιζα νὰ
βρεῖς κάποιες στιγµὲς νὰ µοῦ πεῖς
µιὰ καληµέρα! Ἀλλὰ ἤσουν πολὺ ἀπασχοληµένος. Γιὰ νὰ δεῖς ὅτι εἶµαι
κοντά σου, ἔφτιαξα γιὰ σένα τὸν
πολύχρωµο οὐρανὸ καὶ τὸ κελάηδηµα τῶν πουλιῶν. Κρίµα ὅµως ποὺ
δὲν παρατήρησες οὔτε τότε τὴν Παρουσία µου. Σὲ ἀτένιζα ὅταν ἔφευγες βιαστικὸς πρὸς τὴ δουλειά σου
καὶ πάλι περίµενα. Ὑποθέτω ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἀπασχόλησής σου, δὲν
εἶχες χρόνο οὔτε τότε νὰ µοῦ πεῖς
δυὸ λόγια. Ὅταν γυρνοῦσες ἀπὸ τὴ
δουλειὰ εἶδα τὴ κούραση καὶ τὸ
ἄγχος σου καὶ σοῦ ἔστειλα ἕνα ψιλόβροχο γιὰ νὰ σὲ ἀπαλλάξει ἀπὸ
τὴν πίεση τῆς ἡµέρας. Νόµιζα ὅτι
κάνοντάς σου αὐτὴ τὴ χάρη θὰ µὲ
θυµηθεῖς. Ὡς ἀντάλλαγµα ὅµως στενοχωρηµένος, µὲ ἔβρισες. Ἐπιθυµοῦσα τόσο πολὺ νὰ µοῦ µιλήσεις. Ὁπωσδήποτε ἡ ἡµέρα ἦταν ἀκόµα µεγάλη. Ἄνοιξες µετὰ τὴν τηλεόραση,
καὶ ὅταν παρακολουθοῦσες τὴν ἀγαπηµένη σου ἐκποµπή, ἐγὼ περίµε-

ΚΥΡΙΕ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
Τὸ τρένο σταµάτησε στὸ σταθµό.
Ἕνα µικρὸ ἀνάπηρο ἀγόρι πουλοῦσε φροῦτα στοὺς ἐπιβάτες. Ἕνας ταξιδιώτης, στὴν προσπάθειά του νὰ
κατέβει γρήγορα ἀπὸ τὸ τρένο ἔπεσε πάνω στὸ ἀγόρι, σκορπίζοντας
τὰ φροῦτα γύρω του. Βιαστικὸς καθὼς ἦταν καὶ βλέποντας ὅτι ὁ ζηµιωµένος ἦταν ἁπλὰ ἕνα παιδὶ ὁ ἄνθρωπος ἀποµακρύνθηκε. Σὲ λίγο κατέβηκαν οἱ ἄλλοι ἐπιβάτες. Ἀνάµεσά τους κι ἕνας ἄντρας ποὺ εἶδε µὲ
µιᾶς τὴν κατάσταση: Τὰ σκορπισµένα φροῦτα, τὸ ἀνάπηρο παιδί, τὸ
βλέµµα τὸ γεµάτο ἀπόγνωση. Ἂν
καὶ βιαστικὸς σταµάτησε καὶ χωρὶς
κουβέντα ἄρχισε νὰ µαζεύει τὰ
φροῦτα καὶ νὰ τὰ σώζει ἀπὸ τοὺς
διαβάτες πρὶν τὰ ποδοπατήσουν.
Ἀφοῦ τελείωσε, ἔβγαλε ἀπὸ τὴν
τσέπη του ἕνα κέρµα καὶ τὸ ἔβαλε
πάνω στὸ καλάθι. Τὸ παιδὶ τὸν κοίταξε µέσα ἀπὸ τὰ δάκρυά του. «Κύριε», εἶπε, «µήπως εἶστε ὁ Χριστός;»
«Ὄχι» χαµογέλασε ὁ ἄνθρωπος.
«Εἶµαι ἁπλὰ ἕνας ἀκόλουθός Του
καὶ προσπαθῶ νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ
Ἐκεῖνος θὰ ἔκανε ἂν ἦταν ἐδῶ». Οἱ
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σὲ µία χαρτοσακούλα τοῦ µανάβη.
Ἀκολούθησαν οἱ ἀποχαιρετισµοὶ
καὶ οἱ εὐχαριστίες τῶν συγγενῶν. Ἡ
κυρία Τζοβάνα θυµήθηκε τὸ πακετάκι µόνο ἀφοῦ ἔφτασε σπίτι της.
Τὸ ἄνοιξε καὶ βρῆκε µέσα ἕνα βραχιόλι, τίποτα ἰδιαίτερο, ἕνα φτηνὸ
χιλιοφορεµένο βραχιόλι ποὺ λείπανε µερικὲς χάντρες του καὶ ἕνα χρησιµοποιηµένο µπουκαλάκι παλιοµοδίτικο ἄρωµα. Καὶ µία καρτούλα
ζωγραφισµένη. Ἦταν ἡ παιδικὴ ζωγραφιὰ µιᾶς δασκάλας, ποὺ ἡ κυρία
Τζοβάνα ἀναγνώρισε τὰ χαρακτηριστικά της καὶ µία ἐπιγραφή: «Ἡ
µανούλα µου». Ἀπὸ τότε κάθε χρόνο, στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς, ἡ κυρία
Τζοβάνα λάµβανε µία κάρτα ἀπὸ τὸ
Μανοῦσο. Κάποιες φορὲς µὲ φωτογραφία, µὲ τὰ νέα του νὰ τῆς λέει
τοὺς βαθµούς του στὸ Λύκειο, στὸ
Πανεπιστήµιο. Ἄλλες φορὲς νέα ἀπὸ τὰ ταξίδια του, καὶ δῶρα, γιατί
πιὰ ὁ Μανοῦσος εἶχε γίνει ἕνας
σπουδαῖος ἐπιστήµονας. Μία χρονιὰ ὅµως, τὸ γράµµα ἦταν διαφορετικό. Ἦταν προσκλητήριο γάµου
καὶ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια γιὰ ἕναν
µακρινὸ προορισµὸ στὸ ἐξωτερικό.
Ἡ κυρία Τζοβάνα µεγάλη πιὰ ἔφτασε στὴ πολυτελῆ δεξίωση τοῦ γάµου. Ὁ σερβιτόρος ποὺ ἦταν στὴν
εἴσοδο, τῆς ἔκανε ἰδιαίτερες φιλοφρονήσεις. «Oh, Welcome Mrs. Johanna» καὶ τὴν ὁδήγησε στὸ πιὸ ξεχωριστὸ τραπέζι. Ἡ κυρία Τζοβάνα
ἔνιωσε κάπως ἄβολα ἐκεῖ. ∆ὲν εἶχε
καὶ κανέναν γνωστὸ νὰ µιλήσει.
Κάποια στιγµὴ µπῆκε ὁ γαµπρὸς µὲ
µία ἐπίσηµη ἐνδυµασία. Ἦταν φανερὸ ὅτι ὁ Μανοῦσος ἦταν πιὰ ἕνα
σηµαῖνον πρόσωπο τῆς κοινωνίας
ἐκεῖ. Ἀπὸ ὅλους τους ἀνθρώπους
ποὺ τὸν περιτριγύριζαν αὐτὸς ξεχώρισε µὲ πολὺ ἰδιαίτερο τρόπο τὴν κ.
Τζοβάνα. Τὴν ἀποκάλεσε µὲ σεβα-

σµὸ µητέρα καὶ τὴν ἔπιασε ἀγκαζὲ
γιὰ νὰ προχωρήσουν γιὰ τὴ τελετή.
«Ἐσὺ ἤσουν ἡ πιὸ ξεχωριστή µου
δασκάλα, γιατί µὲ ἔκανες ἱκανὸ νὰ
γίνω ἕνας καλὸς µαθητής» – «Ἐσὺ
ἤσουν ὁ πιὸ ξεχωριστός µου µαθητής, γιατί µὲ ἔκανες νὰ γίνω δασκάλα» τοῦ ἀπάντησε ἡ δασκάλα ποὺ
φοροῦσε ἕνα χιλιοφορεµένο φτηνὸ
βραχιόλι καὶ ἕνα ξεχασµένο πιά,
παλιοµοδίτικο ἄρωµα.
ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ
ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ
- «Γέροντα σήµερα πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι δὲν
θέλουν νὰ κάνουν παιδιὰ γιατί σκέφτονται σὲ
τί εἶδος κόσµο θὰ φέρουν τὸ παιδί τους. Μόλυνση ἀπὸ τὰ χηµικά, ἀπὸ τὰ πυρηνικά, ζωὴ γεµάτη ἄγχος, ἄγρια κοινωνία, πόλεµοι, πεῖνα, σκοτωµοί, βιασµοί, ἁρπαγές, ἀπαγωγές… Ἂν εἴµαστε κιόλας στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντίχριστου σκέφτοµαι καὶ ἐγὼ µήπως
δὲν ἀξίζει κανεὶς νὰ παντρεύεται
καὶ νὰ κάνει παιδιά».
- «Ὄχι, Θανάση δὲν εἶναι ἔτσι! Οἱ
χριστιανοὶ στὸ καιρὸ τῶν διωγµῶν
δὲν παντρεύονταν; Καὶ παντρεύονταν καὶ παιδιὰ ἔκαναν! Εἶχαν τὴν
ἐλπίδα τους στηριγµένη στὸ Χριστὸ
ὄχι στοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι ὀλιγοπιστία αὐτὸς ὁ λογισµός. Ὁ Θεὸς
σὲ µιὰ στιγµὴ µπορεῖ νὰ τὰ διορθώσει ὅλα. Νὰ σβήσει ὅλα τὰ στραβά.
Κάνουν οἱ ἄνθρωποι σχέδια, ἔχει
καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του. Νὰ ἤξερες
πόσες φορὲς τύλιξε ὁ διάβολος τὴ
γῆ µὲ τὴν οὐρά του γιὰ νὰ τὴν καταστρέψει. ∆ὲν τὸν ἄφησε ὁ Θεός.
Τοῦ χαλάει τὰ σχέδια. Καὶ τὸ κακὸ
ποὺ πάει νὰ κάνει ὁ διάβολος, ὁ Θεὸς τὸ ἀξιοποιεῖ καὶ βγάζει µεγάλο
καλό. Μὴν ἀνησυχεῖς.»
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∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚ ΙΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ
«Στὶς ἀρχὲς Ἰουνίου, µιλοῦσα τηλεφωνικὰ µὲ µία φίλη µου καὶ µοῦ ἔλεγε τὰ διάφορα οἰκογενειακά της
προβλήµατα. Ἐγώ, ἐπειδὴ ὁ Ἅγιος
Ραφαὴλ εἶναι πολὺ θαυµατουργός,
τῆς πρότεινα νὰ δώσω ἐκ µέρους της
τὰ ὀνόµατα τῆς οἰκογενείας της νὰ
µνηµονευτοῦν στὴν Παράκληση τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ, στὸ Μοναστήρι Του
στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνος,
ποὺ εἶναι καὶ σχετικὰ κοντὰ στὸ
σπίτι µου. Ἐκείνη δέχτηκε καὶ ταυτόχρονα µὲ παρακάλεσε νὰ δώσω
νὰ µνηµονευτεῖ καὶ τὸ ὄνοµα µιᾶς
φίλης της, τῆς Στυλιανῆς Τ. (κατοίκου Ἀθηνῶν), γιατί, ὅπως µου ἐξήγησε, ἡ κοπέλα αὐτὴ εἶχε σοβαρότατο πρόβληµα ὑγείας.
Ἦταν νεαρὴ καὶ εἶχε πάθει
καρκίνο τοῦ στήθους καὶ ἔκανε στὴ σ υνέχεια καὶ ἀφαίρεση στήθους. Ὅµως, ὁ
καρκίνος ἔκανε µετάσταση
καὶ ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας
τῆς Στυλιανῆς χειροτέρεψε
δραµατικά, φτάνοντας στὸ
σηµεῖο νὰ λένε οἱ γιατροὶ
στοὺς δικούς της, ὅτι εἶναι πιὰ στὰ
τελευταῖα της. Συγκεκριµένα ἔλεγαν
ὅτι … «εἶναι ἁµαρτία νὰ τὴν κρατᾶτε ἔτσι. Ἔχει 10 µέρες ζωή. Πάρτε
τη στὸ σπίτι νὰ τελειώσει ἐκεῖ…».
Ἐν τῷ µεταξὺ ἡ Στυλιανὴ πονοῦσε
ὑπερβολικὰ καὶ ταλαιπωριόταν. Γι’
αὐτὸ ἡ κοινὴ µας φίλη µε παρακάλεσε νὰ δώσω να µνηµονευτεῖ τὸ
ὄνοµά της στὴν Παράκληση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὥστε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, νὰ µείωνε τουλάχιστον τοὺς πόνους της. Ὅµως, µεγάλα τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων!!! Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ,
δὲν τῆς µείωσε µόνο τοὺς πόνους,
ἀλλὰ ἔκανε τὴ Στυλιανὴ τελείως
καλά!!!! Λίγες µέρες µετὰ ποὺ µνηµο-

νεύτηκε τὸ ὄνοµά της , ἡ Στυλιανὴ
ἄρχισε νὰ λέει: «∆ὲν πονάω, δὲν πονάω. Γιατί δὲν πονάω;». Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐπέµενε, οἱ γιατροὶ τῆς ἔκαναν
ἐξετάσεις, µία καὶ δυὸ καὶ τρεῖς καὶ
ἀκολούθησαν τὰ συγκλονιστικὰ ἀποτελέσµατα τῶν ἐξετάσεων ὅτι:
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ… Μέσα σὲ
λίγες, λοιπόν, µέρες πῆρε ἐξιτήριο
ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ κάποια στιγµὴ ἀργότερα µίλησα µαζί της στὸ
τηλέφωνο. «∆ὲν ξέρω τί ἔκανες γιὰ
µένα, ἀλλὰ ὅ,τι καὶ νὰ ἔκανες σὲ εὐχαριστῶ πάρα πολύ!» µοῦ εἶπε. Ἐγὼ τῆς ἐξήγησα ὅτι τὸ µόνο ποὺ ἔκανα ἦταν νὰ δώσω τὸ ὄνοµά της νὰ µνηµονευτεῖ
στὴν Παράκληση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καὶ ἐκείνη
µοῦ ἀπάντησε: «∆ὲν µοῦ εἴχανε πεῖ τίποτα πιὸ πρὶν
γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τί
µπορῶ νὰ πῶ γιὰ τὸν Ἅγιο
Ραφαήλ! Τὸν εὐχαριστῶ
πολύ! Θὰ πάω ὁπωσδήποτε
νὰ Τὸν προσκυνήσω, πρὶν
πάω στ ὶς διακοπές µου ποὺ ἔχω
κανονίσει στὰ τέλη Ἰουλίου. Ποῦ
εἶναι αὐτὸ τὸ Μοναστήρι;». Κανονίσαµε λοιπὸν νὰ τὴν φέρω στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου στὸ Ἄνω Σούλι νὰ εὐχαριστήσει τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ
µείναµε ὅλοι µας µὲ τὴ µεγαλύτερη
εὐτυχία στὴν ψυχή µας γιὰ τὸ πολὺ
µεγάλο αὐτὸ θαῦµα ποὺ συντελέστηκε. Τὴ χαρά µου αὐτὴ ἤθελα νὰ
µοιραστῶ µαζί σας, γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς
διηγήθηκα ὅ,τι ἐπακριβῶς ἔγινε,
πρὸς δόξαν τοῦ Ὀνόµατος τοῦ µεγάλου Αὐτοῦ καὶ πολὺ θαυµατουργοῦ Ἁγίου ποὺ λέγεται Ραφαήλ, ὁ
Ὁποῖος δὲν σταµατᾶ συνεχῶς νὰ
µᾶς ἐκπλήσει µὲ τὰ συγκλονιστικὰ
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Η ∆ΑΣΚΑΛΑ!!!
Καθὼς στεκόταν µπρὸς στὴν τάξη
της. Ἀλλὰ αὐτὸς ποτὲ δὲν µιλοῦσε.
της, τὴν Ε΄ δηµοτικοῦ, τὴν πρώτη ἡἩ Τζοβάνα τὸ ἀποφάσισε, δὲν µποµέρα τοῦ σχολείου ἡ νέα ∆ασκάλα
ροῦσε νὰ γίνει τίποτε ἄλλο. Ὁ Μανοῦσος ἔπρεπε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ τάτοῦ σχολείου, ἡ κυρία Τζοβάνα εἶπε
ξη της. Μὲ αὐτὸ τὸ σκοπὸ λοιπόν,
στὰ παιδιὰ ἕνα ψέµα. Ὅπως οἱ πεθὰ ἔπρεπε νὰ συντάξει τὰ ἀπαραίρισσότερες δασκάλες, κοίταξε τοὺς
τητα ἔγγραφα γιὰ τὸ µπελὰ ποὺ τὴν
µαθητές της καὶ εἶπε ὅτι τοὺς ἀγαβρῆκε, γιὰ νὰ καλέσει τὴν κοινωνιποῦσε ὅλους τὸ ἴδιο. Ὅτι ὅλοι τους
ἦταν καλὰ παιδιά. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν
κὴ ὑπηρεσία νὰ τὸν πάνε κάπου ἀλἦταν ἀλήθεια. Ἕνα παιδὶ ἦταν διαλοῦ. Μία συγκεκριµένη παράγραφορετικὸ καὶ τῆς προξενοῦσε ἀπέφος τῆς ἀναφορᾶς ζητοῦσε τὸ ἱστορικὸ τοῦ µαθητῆ. «Ὢ
χθεια. Κάπου στὸ βάΘεέ µ ο υ, πρέπει νὰ
θος, µόνο του, µὲ χακοιτάξω καὶ τὸν ἀτοµηλωµένο τὸ κεφάλι
µικὸ φάκελο καὶ ὅλα
ἦταν ἕνα µικρὸ ἀγότὰ χαρτιὰ αὐτοῦ τοῦ
ρι, ὁ Μανοῦσος. Ὁ
χαζοῦ. Αὐτὸ σηµαίνει
Μανοῦσος δὲν ἔπαιζε
ὅτι ἕνα ἀπόγευµα
µὲ τὰ ἄλλα παιδιά.
πρέπει νὰ τὸ χαραµίἮταν παραµεληµένος, µὲ τσαλακωµένα
σω γιὰ αὐτόν. Τί νὰ
πάντα ροῦχα. Ἀνέδικάνω, ἀφοῦ εἶναι γιὰ
δε διάφορες ὀσµές,
τὸ καλό της τάξης καὶ
σηµάδι ὅτι χρειαζότὴ δική µου ψυχικὴ ἠρεµία θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνω».
ταν µπάνιο. ∆ὲν µιλοῦσε ποτέ , δὲν
Ἕνα ἀπόγευµα λοιπὸν ἀποἀπαντοῦσε στὶς ἐρωτήσεις. Ἡ πρώφάσισε νὰ κάνει αὐτὴ τὴν ἀγγαρεία.
τη σκέψη τῆς ∆ασκάλας ἦταν «Τί
Σὲ ἕνα σκονισµένο ἀρχεῖο, µπόρεσε
µπελάς µου φορτώθηκε φέτος. Αὐτὸ
καὶ βρῆκε τὴν πρώτη ἀναφορά . Ἡ
τὸ χαζὸ παιδί µοῦ χαλάει τὴν ἁρµοδασκάλα τῆς Α΄ δηµοτικοῦ ἔγραφε:
νία τῆς τάξης. Τί µοῦ τὸ φέρανε ἐδῶ; Ἄντε τώρα, ἐγὼ πρέπει νὰ κα«Ὁ Μανοῦσος εἶναι ἕνα φωτεινὸ
νονίζω νὰ πάει σὲ κανένα ἵδρυµα».
παιδί, πανέξυπνο, µὲ ἕτοιµο πάντα
τὸ χαµόγελο. Κάνει τὶς ἐργασίες του
Φερόταν ὅσο µποροῦσε καλύτερα
σωστὰ καὶ προσεγµένα, καὶ ἔχει καστὸ Μανοῦσο, ἐπιστρατεύοντας τὸ
λοὺς τρόπους. Εἶναι χαρὰ νὰ τὸν ἔψεύτικο χαµόγελο καὶ τὴν ὑποµονή
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Ἀµέσως µετὰ τὶς ὁµιλίες ἀκολούθησε αγρυπνια. Στὴν προσλαλιά του ὁ
µοναχὸς Ἀρσένιος, ἀπὸ τὴ µόνη τοῦ
Ἄγ. Ἀρσενίου στὴ Χαλκιδικὴ τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει τὴν
ἁµαρτία καὶ ὄχι τὰ πρόσωπα, ὄχι
τοὺς ἁµαρτωλούς. "Γιὰ αὐτοὺς ζητᾶµε συγχώρηση" ἀνέφερε. Ὑποστήριξε ὅτι τὸ Ἰσλὰµ καὶ ἡ ὁµοφυλοφιλία
εἶναι προπαγάνδα τῆς ∆ύσης καὶ
πὼς δὲν εἶναι πρόοδος ἀλλὰ ἡ Νέα
Τάξη Πραγµάτων ποὺ θέλει νὰ διαλύσει τὴν κοινωνία, ἐνῶ ἔδωσε ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸ γεγονὸς πὼς
τὸ ... δρώµενο (ἡ παρέλαση τῶν ὁµοφυλοφίλων) εἶχε τὴν στήριξη "11
πρωτοκλασάτων πρεσβειῶν ξένων
χωρῶν" ὅπως εἶπε. Ένας ἐκ τῶν παρόντων δηµοτικῶν συµβούλων,
στὴν ὁµιλία του, κατέκρινε τὴν διοίκηση Μπουτάρη ποὺ στηρίζει τὸ
gay pride καὶ τὸ στηρίζει µὲ λεφτὰ
τῶν δηµοτῶν.
Τὰ πανὸ τῆς διαµαρτυρίας
ἔγραφαν: Ὑπερήφανοι γιὰ ὑψηλὲς
ἀξίες καὶ ὄχι γιὰ ἐφήµερες ἀκολασίες. Ὄχι στὴν προβολὴ τῆς διαστροφῆς. Προάσπιση τοῦ θεσµοῦ
τῆς οἰκογένειας. Ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτία, δοῦλος ἐστὶ τῆς ἁµαρτίας. Μὴ
βεβηλώνετε τὴν Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη… καὶ ἄλλα συνθήµατα.

θαύµατά Του.»
Σοφία Π.,
Μαραθώνας, Ἰούλιος 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014
Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ.
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
ΠΕΜΠΤΗ 24-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία: 7.30–10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτ ίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς
ἀποστέλλονται εἰς ∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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τοποθετηµένα ἐκεῖ. «-Καλὲ µητέρα,
τρῶς ξένα κόλλυβα;» Τὴν ρώτησα.
Κι ἐκείνη ἀπάντησε: «-Τί νὰ κάνω,
κόρη µου, ἀφοῦ δὲν µοῦ ἐφτίαξες
ἐσύ;». Τὸ παράπονό της µ’ ἄγγιξε
στὴν καρδιά. Ἀπὸ τότε ποτὲ δὲν παρέλειψα τὰ καθήκοντά µου ἔναντι
τῶν κεκοιµηµένων.»
Ἕνα σχετικὸ µὲ τὰ κόλυβα
περιστατικὸ εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς: Σ’
ἕνα χωριὸ τῆς Ρούµελης ἔφυγε γιὰ
τὸν Οὐρανὸ ἕνας ἀρκετὰ νέος ἄνθρωπος. Ὅταν ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ γίνει τὸ µνηµόσυνο τῶν σαράντα ἡµερῶν, γιὰ νὰ τιµήσουν, ὅπως νόµιζαν, τὸν νεκρὸ παρήγγειλαν οἱ συγγενεῖς τὸν δίσκο τῶν κολλύβων σ’
ἕνα καλὸ ζαχαροπλαστεῖο τῆς γειτονικῆς πόλεως. Κι ἐκεῖ, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τοὺς πελάτες τους, καὶ
τί δὲν ἔβαλαν ἐπάνω στὸν δίσκο!
Ζαχαρένια στολίδια καὶ λουλούδια,
ζάχαρες, κρέµες κ.λ.π. Ὅλα, ἐκτὸς
ἀπὸ σιτάρι! Ἔγινε τὸ µνηµόσυνο
καὶ τὸ βράδυ µία θεία τοῦ κεκοιµηµένου τὸν εἶδε στὸν ὕπνο της νὰ πετάει µὲ ἀγανάκτηση ἐπάνω ἀπ’ τὸν
δίσκο ὅλα αὐτὰ τὰ περιττὰ στολίδια. «-Κώστα µου! Τοῦ εἶπε, γιατί
πετᾶς τὰ στολίδια ἀπὸ τὸν δίσκο
σου;» Τότε ἐκεῖνος τὴν κοίταξε αὐστηρὰ καὶ τῆς εἶπε: «-Τί νὰ κάνω,
καηµένη θειά; Ψάχνω νὰ βρῶ δυὸ
σπυριὰ σιτάρι νὰ φάω!»… Ἂς τὸ λάβουµε ὑπ’ ὄψιν µας αὐτό, διότι τὰ
κόλλυβα πρέπει νὰ γίνονται µὲ σιτάρι. Ὁ στολισµὸς ἂς εἶναι λιτός. Ὁ
Κύριος εἶπε: “ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν,
ἐὰν µὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν
εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς µόνος
µένει, ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει” (Ιωάν.12,24).
Πηγή: «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οὐράνια µηνύµατα. Θαυµαστὰ
γεγονότα»

ΑΜΑ ΜΑΣ ΞΕΧΝΑΤΕ,
ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΑ…
Πόσο ἀπαραίτητο εἶναι νὰ
προσευχόµαστε καὶ νὰ κάνουµε
στὴν Ἐκκλησία τὰ µνηµόσυνα γιὰ
τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιµ ηµένων, τὸ
ἀποδεικνύουν καὶ τὰ ἀκόλουθα δυὸ
π ερι στατικά. Τὰ διηγήθηκαν δυὸ
εὐσ εβεῖς καὶ καλλιεργηµένες πρ οσκυνήτριες ἀπὸ γειτονικὸ χωριό.
Ἡ µία εἶπε: «Πάνω στὸν
χρόνο ποὺ κοιµήθηκε ἡ µητέρα µου,
λησµόνησα τὴν ἡµέρα ποὺ ἔπρεπε
νὰ γίνει τὸ µνηµόσυνο. Τὸ βράδυ
τὴν εἶδε στὸν ὕπνο της ἡ κόρη µου
(ἡ ἐγγονή της) καὶ τῆς εἶπε µὲ παράπονο καὶ στενοχωρηµένη: -Πὲς
στὴ µάνα σου, γιατί µὲ ξέχασε; Οὔτε
ἕνα κερί; Ἐγὼ τὴν ἄφησα στὸ πόδι
µου. Ὅταν µας ξεχνᾶτε, πέφτουµε
χαµηλά! Πράγµατι, ἡ µητέρα µου
φρόντιζε πολὺ τὰ καθήκοντά της
ἔναντι τῶν κεκοιµηµένων. Τὴν ἄλλη
µέρα, ὅταν ἄκουσα τὸ µήνυµά της
ἀπὸ τὸ στόµα τῆς κόρης µου, ἀµέσως ἔβρασα σιτάρι καὶ τὸ πῆγα
στὴν Ἐκκλησία νὰ µνηµονευθῆ».
Ἡ ἄλλη κυρία εἶπε κάτι σχετικό: «Λησµόνησα νὰ κάνω τὰ χρυσὰ κόλλυβα γιὰ τὴν µητέρα µου.
(Στὴν Ρούµελη “χρυσὰ κόλλυβα”
λένε τὰ κόλλυβα ποὺ γίνονται τὸ
Σάββατο τῆς ἑβδοµάδας τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τελειώνει ἡ ἀναστάσιµη χάρι ποὺ δίδεται στὶς ψυχὲς τῶν
κεκοιµηµένων, σύµφωνα µὲ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας). Τὸ βράδυ
τὴν βλέπω στὸν ὕπνο µου ὅτι στεκόταν µπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ µ’ ἕνα κουτάλι ἔτρωγε
κόλλυβα ἀπὸ ξένα πιάτα ποὺ ἤσαν
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να. Ἔπειτα δείπνησες µὲ τοὺς δικούς
σου καὶ γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ δὲν µὲ
θυµήθηκες. Βλέποντας σὲ τόσο κουρασµένο κατάλαβα τὴ σιωπή σου
καὶ ἔσβησα τὴ λαµπρότητα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ µπορεῖς νὰ ξεκουραστεῖς, ἀλλὰ δὲν σὲ ἄφησα σὲ σκοτάδι πίσσα. Ἄφησα ξάγρυπνα γιὰ σένα πλῆθος ἀπὸ ἀστέρια. Ἦταν τόσο
ὄµορφα, κρίµα ποὺ δὲν παρατήρησες...ἀλλὰ δὲν πειράζει! Μήπως πράγµατι συνειδητοποίησες ὅτι Ἐγὼ εἶµαι ἐδῶ γιὰ σένα. Ἔχω περισσότερη ὑποµονὴ ἀπὸ ὅτι ἐσὺ µπορεῖς ποτὲ νὰ φανταστεῖς.

Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Σὲ κοίταξα ὅταν ξύπνησες τὸ πρωί.
Περίµενα νὰ µοῦ πεῖς δυό-τρεῖς λέξεις, εὐχαριστώντας µὲ γιὰ ὅσα σοῦ
συνέβαιναν, ζητώντας τὴν γνώµη
µου γιὰ ὅτι πρόκειται νὰ κάνεις σήµερα. Παρατήρησα ὅτι ἤσουν πολὺ
ἀπασχοληµένος προσπαθώντας νὰ
βρεῖς τὰ κατάλληλα ροῦχα γιὰ νὰ
πᾶς στὴ δουλειά σου. Ἤλπιζα νὰ
βρεῖς κάποιες στιγµὲς νὰ µοῦ πεῖς
µιὰ καληµέρα! Ἀλλὰ ἤσουν πολὺ ἀπασχοληµένος. Γιὰ νὰ δεῖς ὅτι εἶµαι
κοντά σου, ἔφτιαξα γιὰ σένα τὸν
πολύχρωµο οὐρανὸ καὶ τὸ κελάηδηµα τῶν πουλιῶν. Κρίµα ὅµως ποὺ
δὲν παρατήρησες οὔτε τότε τὴν Παρουσία µου. Σὲ ἀτένιζα ὅταν ἔφευγες βιαστικὸς πρὸς τὴ δουλειά σου
καὶ πάλι περίµενα. Ὑποθέτω ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἀπασχόλησής σου, δὲν
εἶχες χρόνο οὔτε τότε νὰ µοῦ πεῖς
δυὸ λόγια. Ὅταν γυρνοῦσες ἀπὸ τὴ
δουλειὰ εἶδα τὴ κούραση καὶ τὸ
ἄγχος σου καὶ σοῦ ἔστειλα ἕνα ψιλόβροχο γιὰ νὰ σὲ ἀπαλλάξει ἀπὸ
τὴν πίεση τῆς ἡµέρας. Νόµιζα ὅτι
κάνοντάς σου αὐτὴ τὴ χάρη θὰ µὲ
θυµηθεῖς. Ὡς ἀντάλλαγµα ὅµως στενοχωρηµένος, µὲ ἔβρισες. Ἐπιθυµοῦσα τόσο πολὺ νὰ µοῦ µιλήσεις. Ὁπωσδήποτε ἡ ἡµέρα ἦταν ἀκόµα µεγάλη. Ἄνοιξες µετὰ τὴν τηλεόραση,
καὶ ὅταν παρακολουθοῦσες τὴν ἀγαπηµένη σου ἐκποµπή, ἐγὼ περίµε-

ἄνθρωποι γύρω µας ἔχουν ἀνάγκη
νὰ δοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Μᾶς ἔδωσε ὁδηγὸ τὸ Λόγο Του, τὴν Ἁγία
Γραφή. Μᾶς δίνει τὸ Ἅγιο Πνεῦµα
στὴν καρδιά µας. Καὶ ἔτσι κάθε στιγµὴ µποροῦµε νὰ Τὸν ρωτᾶµε καὶ
νὰ ξέρουµε πῶς νὰ φερθοῦµε ὥστε
νὰ εἴµαστε ἄξια παιδιά Του. Μακάρι στὴ ζωή, τὴ συµπεριφορὰ καὶ τὸν
τρόπο µας νὰ µποροῦν οἱ ἄνθρωποι
στὴ ζωή µας νὰ βλέπουν τὸν Ἰησοῦ.

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΗ
Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν
στὸν ὑπουργὸ τῶν ἐξωτερικῶν καὶ τέως πρωθυπουργὸ (1991-94) τῆς Σουηδίας Κὰρλ Μπίλντ. Ὁ κύριος αὐτός, βλέποντας τὶς ἀστοχίες
τῶν δυτικῶν ἑταίρων του στὴν κρίση τῆς Οὐκρανίας, τὰ ἔβαλε µὲ τὸν
Ρῶσο ἡγέτη Βλαδίµηρο Πούτιν. Τὸν
κατηγορεῖ εὐθέως, ὅτι εἶνε προσηλωµένος ὄχι στὶς διεθνεῖς ἀξίες
(ποιὲς ἄρ αγε εἶναι αὐτές;;;), ἀλλὰ
στὶς ἀξίες τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι ὑπερασπίζεται
τὰ δίκαια τῶν ρωσοφώνων κατοίκων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας. Ὁ
ἀνωτέρω ὑπουργὸς εἶναι γνωστὸς
καὶ γιὰ τὰ ἀνθελληνικά του φρονήµατα. Ὅσες φορὲς ἔχει προκύψει ζήτηµα µὲ τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο καὶ
τὴν Τουρκία, οἱ θέσεις του εἶνε ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Φαίνεται ὅτι στὴ
λέσχη Μπίλντερµπερκ καὶ σὲ ἄλλα
διεθνῆ φόρουµ ποὺ µετέχει διδάσκονται θρησκευτικὴ προσήλωση καὶ
πίστι στὶς «διεθνεῖς ἀξίες». Νὰ ἑτοιµαζόµαστε λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες νὰ ἀντιµετωπίσουµε τὸ δίληµµα: διεθνεῖς ἀξίες ἢ Ὀρθοδοξία;
Ἤ πιὸ ἁπλά καὶ εἰλικρινά: Σιωνισµὸς
ἢ Ὀρθοδοξία;

ΣΑΣ ΕΦΤΑΙΞΕ Η ΣΗΜΑΙΑ

ΚΥΡΙΕ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
Τὸ τρένο σταµάτησε στὸ σταθµό.
Ἕνα µικρὸ ἀνάπηρο ἀγόρι πουλοῦσε φροῦτα στοὺς ἐπιβάτες. Ἕνας ταξιδιώτης, στὴν προσπάθειά του νὰ
κατέβει γρήγορα ἀπὸ τὸ τρένο ἔπεσε πάνω στὸ ἀγόρι , σκορπίζοντας
τὰ φροῦτα γύρω του. Βιαστικὸς καθὼς ἦταν καὶ βλέποντας ὅτι ὁ ζηµιωµένος ἦταν ἁπλὰ ἕνα παιδὶ ὁ ἄνθρωπος ἀποµακρύνθηκε. Σὲ λίγο κατέβηκαν οἱ ἄλλοι ἐπιβάτες. Ἀνάµεσά τους κι ἕνας ἄντρας ποὺ εἶδε µὲ
µιᾶς τὴν κατάσταση: Τὰ σκορπισµένα φροῦτα, τὸ ἀνάπηρο παιδί, τὸ
βλέµµα τὸ γεµάτο ἀπόγνωση. Ἂν
καὶ βιαστικὸς σταµάτησε καὶ χωρὶς
κουβέντα ἄρχισε νὰ µαζεύει τὰ
φροῦτα καὶ νὰ τὰ σώζει ἀπὸ τοὺς
διαβάτες πρὶν τὰ ποδοπατήσουν.
Ἀφοῦ τελείωσε, ἔβγαλε ἀπὸ τὴν
τσέπη του ἕνα κέρµα καὶ τὸ ἔβαλε
πάνω στὸ καλάθι. Τὸ παιδὶ τὸν κοίταξε µέσα ἀπὸ τὰ δάκρυά του. «Κύριε», εἶπε, «µήπως εἶστε ὁ Χριστός;»
«Ὄχι» χαµογέλασε ὁ ἄνθρωπος.
«Εἶµαι ἁπλὰ ἕνας ἀκόλουθός Του
καὶ προσπαθῶ νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ
Ἐκεῖνος θὰ ἔκανε ἂν ἦταν ἐδῶ». Οἱ
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Ἡ τεραστίων διαστάσεων ἑλληνικὴ
σηµαία µὲ τὴν ὁποία ἕντυσε τὸ
κλὰµπ SABAI στὴ Λευκωσία, γνωστὸς Κύπριος ἐπιχειρηµατίας Χριστόφορος Τορναρίτης ἔγινε ἀφορµὴ
γιὰ νὰ ξεσπάσει πόλεµος µεταξὺ τοῦ
Κύπριου ἐπιχειρηµατία καὶ τῶν δηµοσιογράφων βουλευτίνας καὶ εὐρωβουλευτὴ τοῦ ΑΚΕΛ Εἰρήνης Χαραλαµπίδου καὶ Τάκη Χατζηγεωργίου.
Οἱ δυὸ πολιτικοὶ τοῦ ΑΚΕΛ χαρακτήρισαν ὑπερβολὴ τὴν κίνηση τοῦ
κ. Τορναρίτη. Στὰ κατεχόµενα ἐδάφη ὅµως, ἀκριβῶς δίπλα στὰ σύνορα Κυπρίων καὶ ψευδοκράτους ὑπάρχει µιὰ πραγµατικὰ πελώρια καὶ
µόνιµη τουρκικὴ σηµαία σὲ µέγεθος
πλαγιᾶς βουνοῦ ποὺ ἔχουν κατάσκευάσει οἱ τουρκοκύπριοι. Ἀναρωτιώµαστε, γιατί δὲν ἐνοχλοῦνται
οἱ ἀξιότιµοι κοµµουνιστὲς βουλευτὲς
ἀπ’ αὐτὴ καὶ ἀπασχολοῦνται µὲ τὴν
ἑλληνικὴ σηµαία; Πότε θὰ ξυπνήσουν
οἱ ἀδελφοὶ Κύπριοι, νὰ ἀποτινάξουν
τὴν ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα;

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ἠχηρὸ µήνυµα πρὸς πάσα κατεύθυνση ἔστειλε πλῆθος πιστῶν, κλῆρος
καὶ λαὸς ἀπὸ διάφορες πόλεις τῆς
Βορείου Ἑλλάδος, γιὰ δεύτερη φορὰ µέσα σὲ λίγες µέρες, ποὺ συγκεντρώθηκαν στὸν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονίκης, κατὰ τῆς διεξαγωγῆς τῆς παρέλασης ὁµοφυλόφιλων στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης.
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καὶ γιὰ τὰ ἀνθελληνικά του φρονήµατα. Ὅσες φορὲς ἔχει προκύψει ζήτηµα µὲ τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο καὶ
τὴν Τουρκία, οἱ θέσεις του εἶνε ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Φαίνεται ὅτι στὴ
λέσχη Μπίλντερµπερκ καὶ σὲ ἄλλα
διεθνῆ φόρουµ ποὺ µετέχει διδάσκονται θρησκευτικὴ προσήλωση καὶ
πίστι στὶς «διεθνεῖς ἀξίες». Νὰ ἑτοιµαζόµαστε λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες νὰ ἀντιµετωπίσουµε τὸ δίληµµα: διεθνεῖς ἀξίες ἢ Ὀρθοδοξία;
Ἤ πιὸ ἁπλά καὶ εὐθέως: Σιωνισµὸς
ἢ Ὀρθοδοξία;

ΣΑΣ ΕΦΤΑΙΞΕ Η ΣΗΜΑΙΑ

Ἡ τεραστίων διαστάσεων ἑλληνικὴ
σηµαία µὲ τὴν ὁποία ἕντυσε τὸ
κλὰµπ SABAI στὴ Λευκωσία, γνωστὸς Κύπριος ἐπιχειρηµατίας Χριστόφορος Τορναρίτης ἔγινε ἀφορµὴ
γιὰ νὰ ξεσπάσει πόλεµος µεταξὺ τοῦ
Κύπριου ἐπιχειρηµατία καὶ τῶν δηµοσιογράφων βουλευτίνας καὶ εὐρωβουλευτὴ τοῦ ΑΚΕΛ Εἰρήνης Χαραλαµπίδου καὶ Τάκη Χατζηγεωργίου.
Οἱ δυὸ πολιτικοὶ τοῦ ΑΚΕΛ χαρακτήρισαν ὑπερβολὴ τὴν κίνηση τοῦ
κ. Τορναρίτη. Στὰ κατεχόµενα ἐδάφη ὅµως, ἀκριβῶς δίπλα στὰ σύνορα Κυπρίων καὶ ψευδοκράτους ὑπάρχει µιὰ πραγµατικὰ πελώρια καὶ
µόνιµη τουρκικὴ σηµαία σὲ µέγεθος
πλαγιᾶς βουνοῦ ποὺ ἔχουν κατάσκευάσει οἱ τουρκοκύπριοι. Ἀναρωτιώµαστε, γιατί δὲν ἐνοχλοῦνται
οἱ ἀξιότιµοι βουλευτὲς ἀπ’ αὐτὴ καὶ
ἀπασχολοῦνται µὲ τὴν ἑλληνικὴ σηµαία; Πότε θὰ ξυπνήσουν οἱ ἀδελφοὶ Κύπριοι, νὰ ἀποτινάξουν τὴν
ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα;

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ἠχηρὸ µήνυµα πρὸς πάσα κατεύθυνση ἔστειλε πλῆθος πιστῶν, κλῆρος
καὶ λαὸς ἀπὸ διάφορες πόλεις τῆς
Βορείου Ἑλλάδος, γιὰ δεύτερη φορὰ µέσα σὲ λίγες µέρες, ποὺ συγκεντρώθηκαν στὸν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονίκης, κατὰ τῆς διεξαγωγῆς τῆς παρέλασης ὁµοφυλόφιλων στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης.
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Ἀµέσως µετὰ τὶς ὁµιλίες ἀκολούθησε αγρυπνια. Στὴν προσλαλιά του ὁ
µοναχὸς Ἀρσένιος, ἀπὸ τὴ µόνη τοῦ
Ἄγ. Ἀρσενίου στὴ Χαλκιδικὴ τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει τὴν
ἁµαρτία καὶ ὄχι τὰ πρόσωπα, ὄχι
τοὺς ἁµαρτωλούς. "Γιὰ αὐτοὺς ζητᾶµε συγχώρηση" ἀνέφερε. Ὑποστήριξε ὅτι τὸ Ἰσλὰµ καὶ ἡ ὁµοφυλοφιλία
εἶναι προπαγάνδα τῆς ∆ύσης καὶ
πὼς δὲν εἶναι πρόοδος ἀλλὰ ἡ Νέα
Τάξη Πραγµάτων ποὺ θέλει νὰ διαλύσει τὴν κοινωνία, ἐνῶ ἔδωσε ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸ γεγονὸς πὼς
τὸ ... δρώµενο (ἡ παρέλαση τῶν ὁµοφυλοφίλων) εἶχε τὴν στήριξη "11
πρωτοκλασάτων πρεσβειῶν ξένων
χωρῶν" ὅπως εἶπε. Ένας ἐκ τῶν παρόντων δηµοτικῶν συµβούλων,
στὴν ὁµιλία του, κατέκρινε τὴν διοίκηση Μπουτάρη ποὺ στηρίζει τὸ
gay pride καὶ τὸ στηρίζει µὲ λεφτὰ
τῶν δηµοτῶν.
Τὰ πανὸ τῆς διαµαρτυρίας
ἔγραφαν: Ὑπερήφανοι γιὰ ὑψηλὲς
ἀξίες καὶ ὄχι γιὰ ἐφήµερες ἀκολασίες. Ὄχι στὴν προβολὴ τῆς διαστροφῆς. Προάσπιση τοῦ θεσµοῦ
τῆς οἰκογένειας. Ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτία, δοῦλος ἐστὶ τῆς ἁµαρτίας. Μὴ
βεβηλώνετε τὴν Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη… καὶ ἄλλα συνθήµατα.

θαύµατά Του.»
Σοφία Π.,
Μαραθώνας, Ἰούλιος 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014
Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ.
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
ΠΕΜΠΤΗ 24-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
Ὄρθρος–Λειτουργία: 7.30–10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεµαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.30 µ.µ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ
5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ια ῖ ο Ἐνη µερωτικὸ ∆ε λτ ίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς
ἀποστέλλονται εἰς ∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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τοποθετηµένα ἐκεῖ. «-Καλὲ µητέρα,
τρῶς ξένα κόλλυβα;» Τὴν ρώτησα.
Κι ἐκείνη ἀπάντησε: «-Τί νὰ κάνω,
κόρη µου, ἀφοῦ δὲν µοῦ ἐφτίαξες
ἐσύ;». Τὸ παράπονό της µ’ ἄγγιξε
στὴν καρδιά. Ἀπὸ τότε ποτὲ δὲν παρέλειψα τὰ καθήκοντά µου ἔναντι
τῶν κεκοιµηµένων.»
Ἕνα σχετικὸ µὲ τὰ κόλυβα
περιστατικὸ εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς: Σ’
ἕνα χωριὸ τῆς Ρούµελης ἔφυγε γιὰ
τὸν Οὐρανὸ ἕνας ἀρκετὰ νέος ἄνθρωπος. Ὅταν ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ γίνει τὸ µνηµόσυνο τῶν σαράντα ἡµερῶν, γιὰ νὰ τιµήσουν, ὅπως νόµιζαν, τὸν νεκρὸ παρήγγειλαν οἱ συγγενεῖς τὸν δίσκο τῶν κολλύβων σ’
ἕνα καλὸ ζαχαροπλαστεῖο τῆς γειτονικῆς πόλεως. Κι ἐκεῖ, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τοὺς πελάτες τους, καὶ
τί δὲν ἔβαλαν ἐπάνω στὸν δίσκο!
Ζαχαρένια στολίδια καὶ λουλούδια,
ζάχαρες, κρέµες κ.λ.π. Ὅλα, ἐκτὸς
ἀπὸ σιτάρι! Ἔγινε τὸ µνηµόσυνο
καὶ τὸ βράδυ µία θεία τοῦ κεκοιµηµένου τὸν εἶδε στὸν ὕπνο της νὰ πετάει µὲ ἀγανάκτηση ἐπάνω ἀπ’ τὸν
δίσκο ὅλα αὐτὰ τὰ περιττὰ στολίδια. «-Κώστα µου! Τοῦ εἶπε, γιατί
πετᾶς τὰ στολίδια ἀπὸ τὸν δίσκο
σου;» Τότε ἐκεῖνος τὴν κοίταξε αὐστηρὰ καὶ τῆς εἶπε: «-Τί νὰ κάνω,
καηµένη θειά; Ψάχνω νὰ βρῶ δυὸ
σπυριὰ σιτάρι νὰ φάω!»… Ἂς τὸ λάβουµε ὑπ’ ὄψιν µας αὐτό, διότι τὰ
κόλλυβα πρέπει νὰ γίνονται µὲ σιτάρι. Ὁ στολισµὸς ἂς εἶναι λιτός. Ὁ
Κύριος εἶπε: “ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν,
ἐὰν µὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν
εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς µόνος
µένει, ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει” (Ιωάν.12,24).
Πηγή: «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οὐράνια µηνύµατα. Θαυµαστὰ
γεγονότα»

ΑΜΑ ΜΑΣ ΞΕΧΝΑΤΕ,
ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΑ…
Πόσο ἀπαραίτητο εἶναι νὰ
προσευχόµαστε καὶ νὰ κάνουµε
στὴν Ἐκκλησία τὰ µνηµόσυνα γιὰ
τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιµ ηµένων, τὸ
ἀποδεικνύουν καὶ τὰ ἀκόλουθα δυὸ
π ερι στατικά. Τὰ διηγήθηκαν δυὸ
εὐσ εβεῖς καὶ καλλιεργηµένες πρ οσκυνήτριες ἀπὸ γειτονικὸ χωριό.
Ἡ µία εἶπε: «Πάνω στὸν
χρόνο ποὺ κοιµήθηκε ἡ µητέρα µου,
λησµόνησα τὴν ἡµέρα ποὺ ἔπρεπε
νὰ γίνει τὸ µνηµόσυνο. Τὸ βράδυ
τὴν εἶδε στὸν ὕπνο της ἡ κόρη µου
(ἡ ἐγγονή της) καὶ τῆς εἶπε µὲ παράπονο καὶ στενοχωρηµένη: -Πὲς
στὴ µάνα σου, γιατί µὲ ξέχασε; Οὔτε
ἕνα κερί; Ἐγὼ τὴν ἄφησα στὸ πόδι
µου. Ὅταν µας ξεχνᾶτε, πέφτουµε
χαµηλά! Πράγµατι, ἡ µητέρα µου
φρόντιζε πολὺ τὰ καθήκοντά της
ἔναντι τῶν κεκοιµηµένων. Τὴν ἄλλη
µέρα, ὅταν ἄκουσα τὸ µήνυµά της
ἀπὸ τὸ στόµα τῆς κόρης µου, ἀµέσως ἔβρασα σιτάρι καὶ τὸ πῆγα
στὴν Ἐκκλησία νὰ µνηµονευθῆ».
Ἡ ἄλλη κυρία εἶπε κάτι σχετικό: «Λησµόνησα νὰ κάνω τὰ χρυσὰ κόλλυβα γιὰ τὴν µητέρα µου.
(Στὴν Ρούµελη “χρυσὰ κόλλυβα”
λένε τὰ κόλλυβα ποὺ γίνονται τὸ
Σάββατο τῆς ἑβδοµάδας τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τελειώνει ἡ ἀναστάσιµη χάρι ποὺ δίδεται στὶς ψυχὲς τῶν
κεκοιµηµένων, σύµφωνα µὲ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας). Τὸ βράδυ
τὴν βλέπω στὸν ὕπνο µου ὅτι στεκόταν µπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ µ’ ἕνα κουτάλι ἔτρωγε
κόλλυβα ἀπὸ ξένα πιάτα ποὺ ἤσαν
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