
 

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχω-
ρᾶ. Ἤδη, ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει ὁλο-
κληρωθεῖ. Ὅποιοι ἀδελφοὶ ἐπιθυ-

λάβουν τὴν Ἁγιογρά-
 Ἁγίου ἢ Ἁγίας µπο-

ροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὸ τηλέφω-
νο 22940-61151.  

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
  

Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά-

µοῦν νὰ ἀνα
φηση κάποιου

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
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 ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

θὰ  ξαναρχίσουν  
 

Ἀπὸ Τετάρτη 21 Αὐγούστου στὶς 
7.30 µ.µ. Τὸ Σεπτέµβρη 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   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  
ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία  
7.30 – 10.15 π.µ. 

 

 

Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΑΝ  ΜΑΣ  

 

ἀρχίζουν  
 

Ἀπὸ Πέµπτη 1η Αὐγούστου  
στὶς 7.30 µ.µ. 

Ε Ο Ρ Τ Η
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
 

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ. 
 

Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
 

Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ. 
Παράκλησις εἰς τοὺς Ἁγίους 

Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ 
προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 

     
 (αρ. φυλλ. 50)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ            Α ὔ γ ο υ σ τ ο ς - Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

ΠΟ Ι Ο Σ  Α Ξ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Ι  ΠΟ Ι Ο Σ  Ο Χ Ι  ! !  
 

Πολλοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δη-
λώνουν δηµοσίως ὅτι δὲν πιστεύουν 
στὸν Θεό. Ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὶς 
ἐντολές του καὶ ἐπιλέγουν τοὺς «θε-
οποιηµένους» συνανθρώπους τους 
νὰ ἔχουν ὡς εἴδωλα. Παρατηρεῖται 
ἕνας παραλογισµὸς στὶς προτιµήσεις 
τους. Πίστη στὸ Θεὸ ὄχι. Πίστη στὰ 
χαρίσµατα τῶν «θεοποιηµένων» ἀν-
θρώπων, ναί. Πολλοὶ ἄνθρωποι λέ-
νε: Αὐτό, τὸ εἶπε 
ὁ Μάρξ. Τὸ εἶπε 
ὁ Ἀϊνστάιν .  Τὸ 
εἶπε ὁ Φρόιντ. Τὸ 
εἶπε ὁ τάδε ἢ ὁ 
δείνα. Ἄρα ἰσχύ-
ει. Εἶναι δεδοµέ-
νο. Εἶναι σίγου-
ρα σωστό . Ἐνῶ 
ἂν στοὺς ἴδιους 
ἀνθρώπους πεῖς 
ὅτι: Αὐτὸ τὸ εἶπε 
ὁ Χριστὸς (τὸ εἶ-
παν οἱ Ἀπόστολοι, τὸ παν οἱ γι-
οι) σοῦ φέρνουν συνεχῶς ἀντιρρή-
σεις καὶ ἀµφιβολίες. Σοῦ ζητοῦν ἀ-
τράνταχτα ἐπιχειρήµατα καὶ ἀπο-
δείξεις γιὰ νὰ τὸ δεχτοῦν καὶ µετὰ 
ἀπὸ λίγο καὶ πάλι δυσπιστοῦν καὶ 
ἀµφιβάλλουν… Κάποτε ὁ Γέρων  
Παΐσιος, ὅταν τοῦ εἶπε κάποιος ἐπι-
σκέπτης: «Γέροντα, ἔχετε ἀπόδειξη 
ὅτι ὑπάρχει Θεός;» Ἐκεῖνος τοῦ ἀ-
πάντησε ἀστειευόµενος: «Ξέρεις πα-

ραγώγους καὶ ὁλοκληρώµατα;» (δη-
λαδὴ µαθηµατικὰ καλά); «Ὄχι!», 
ἀπαντάει ἐκεῖνος. «Κρίµα!», συνεχί-
ζει ὁ γέροντας. «Καὶ ἤξερα µιὰ τέ-
τοια ἀπόδειξη…». Οἱ ἄπιστοι δέχο-
νται µὲ ἐµπιστοσύνη τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ τοὺς ταιριάζουν, ἐνῶ 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀ-
ποστρέφονται. Τοὺς ἐµπαθεῖς καὶ ἁ-
µαρτωλούς τους ἔχουν ὡς παράδει-

γµα ζωῆς. Τοὺς 
καλοὺς καὶ τα-
πεινοὺς ὡς παρά-
δειγµα πρὸς ἀπο-
φυγήν. Ἔχουν ὡς 
θεοὺς πολιτικούς, 
ἀξιωµατικούς, ἠ-
θοποιούς ,  τρα-
γουδιστές , λοι-
ποὺς καλλιτέχνες, 
ἀθλητές , ποδο-
σφαιριστὲς  κ .ἅ .
Γι’ αὐτοὺς µιλοῦν, 

αὐτοὺς θαυµ ουν, αὐτο  µιµοῦ-
νται, τέτοιοι θέλουν νὰ γίνουν καὶ 
αὐτοί, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιά τους. Εἶ-
ναι δυστυχῶς αἰχµάλωτοι τῆς ὕλης 
καὶ τῆς γῆς, χωρὶς καµιὰ πνευµατι-
κὴ ἀναζήτηση, χωρὶς καταφυγὴ στὸ 
Θεὸ καὶ χωρὶς νόηµα στὴ ζωή τους. 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀµε-
τανόητοι. Στὴν ὑπηρεσία αὐτῶν 
τῶν ὑποβαθµισµένων πνευµατικὰ …  

(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα) 

 εἶ Ἅ

 

 

άζ ὺς
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜ

Σᾶς γιά  

ΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

σας ποὺ 
ἔζησε ἡ οἰκογένειά µας χάρη στὴν 
θεία ἐπέµβαση  τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικόλαου καὶ Εἰρήνης καὶ χάρη 
στὴν στήριξη καὶ τὶς θερµὲς προ-
σευχὲς τῶν πατέρων τοῦ µοναστη-
ριοῦ τῶν Ἁγίων στὸ Ἄνω Σούλι.  

Ἡ οἰκογένειά µου πάντα εἶ-
χε µεγάλη εὐλάβεια στὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ καὶ εἴχαµε ἐπισκεφθεῖ καὶ 
προσκυνήσει στὸ παρελθὸν ἀρκετὲς 
φορὲς τοὺς Ἁγίους στὴν Μυτιλήνη. 
Τὸν Σεπτέµβρη τοῦ 2012 µάθαµε ὅτι 
ὁ πατέρας µου εἶχε καρκίνο στὸ πα-
χὺ ἔντερο (οἱ γονεῖς µου ζοῦν στὴν 
Θεσσαλονίκη). Ὁ γιατρὸς 
ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν βιοψία 
δὲν µᾶς ἔδωσε ἐλπίδες γιὰ 
τὴν ζωή του. Χάσαµε τὴν 
γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια µας 
καὶ πήραµε τὴν ἀπόφαση 
νὰ ἔρθει στὴν Ἀθήνα γιὰ 
νὰ µπορέσουµε νὰ τὸ ἀντι-
µετωπίσουµε µαζί.  

Ἐκεῖνες τὶς ἡµέρες, 
µπῆκα στὸ ἴντερνετ νὰ ψά-
ξω νὰ βρῶ κάποια ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴν Ἀθήνα 
καὶ µοῦ ἐµφανίσθηκε η σελίδα ποὺ 
διαθέτει τὸ µοναστήρι τῶν Ἁγίων 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Ἡ µέρα 
ἐκείνη ἦταν Παρασκευὴ καὶ τὴν 
∆ευτέρα θὰ ξεκινούσαµε τὸ πρῶτο 
στάδιο τῆς θεραπείας µὲ ἀκτινοβο-
λίες, ὥστε νὰ µικρύνει κάπως ὁ ὄ-
γκος γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸ χει-
ρουργεῖο. Μόλις τὸ εἶδα εἶπα στὴν 
οἰκογένειά µου ὅτι τὴν ἑπόµενη 
µέρα θὰ πᾶµε στὸ µοναστήρι. Τὸ 
ἴδιο βράδυ στὸν ὕπνο µου εἶδα τὴν 
Ἁγία Εἰρηνούλα µὲ τὶς ξανθὲς κο-
τσίδες της καὶ µὲ ἕνα ἄσπρο φόρε-
µα, νὰ µοῦ χαµογελάει καὶ νὰ µοῦ 

λέει ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Τὴν ἑπό-
µενη µέρα πραγµατικὰ ἐπισκεφτή-
καµε τὸ µοναστήρι τῶν Ἁγίων καὶ 
ὅταν µπῆκα στὸ σηµεῖο ποὺ ἐµφανι-
σθῆκαν οἱ Ἅγιοι καὶ ἀντίκρισα τὸν 
βράχο καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Εἰ-
ρηνούλας µε ἔπιασαν τὰ κλάµατα, 
ἦταν ἀκριβῶς ὅπως τὴν εἶδα στὸν 
ὕπνο µου καὶ παράλληλα µὲ τὴν 
ζεστὴ ὑποδοχὴ τῶν πατέρων καὶ 
τὴν διαβεβαίωσή τους ὅτι ὁ Ἅγιος 
Ραφαὴλ θὰ µᾶς βοηθήσει, πήραµε 
πολὺ δύναµη γιὰ τὴν συνέχεια. 

Ἐν τῷ µεταξύ, ὁ πατέρας 
µου ποὺ ἔχει κλειστοφοβία καὶ τοῦ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ µπεῖ στὸ µηχάνη-

µα γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες, ἐ-
πικαλέστηκε τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ, προσευχήθηκε νὰ 
τὸν βοηθήσει καὶ κάθε φο-
ρὰ ποὺ ἔµπαινε στὸ µηχά-
νηµα ἀντὶ γιὰ φόβο ἔνιωθε 
µιὰ ἀγαλλίαση καὶ χαρά. 
Ἤξερε καὶ ἔνιωθε ὅτι ὁ 
Ἅγιος Ραφαὴλ ἦταν κοντά 
του. Ἕνα βράδυ ὁ πατέρας 
µου εἶδε στὸν ὕπνο του ὅτι 
ἦταν στὸ µοναστήρι στὸ 

Ἄνω Σούλι καὶ ἄκουσε µιὰ φωνὴ νὰ 
τοῦ λέει «Εἶπε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πὼς 
θὰ σὲ θεραπεύσει καὶ νὰ ἀνάψεις 
δυὸ λαµπάδες».  

Οἱ µέρες γιὰ νὰ γίνει τὸ χει-
ρουργεῖο πλησίαζαν καὶ ἡ στενοχώ-
ρια µας καὶ τὸ ἄγχος µας µεγάλωνε, 
τότε ὁ πατέρας µου ξαναεῖδε ὄνειρο 
ὅτι ἦταν στὸν βράχο στὸ µοναστήρι 
καὶ εἶδε ἕναν ἱερέα µὲ ἄµφια χωρὶς 
νὰ βλέπει τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ 
ἔνοιωθε ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ὁ 
ὁποῖος τοῦ εἶπε «ἐγὼ ὅτι ἦταν νὰ 
κάνω, τὸ ἔκανα» καὶ µετὰ τοῦ ἔδει-
ξε τὶς εἰκόνες µὲ τὰ τάµατα. Τηλε-
φωνήσαµε στὸ µοναστήρι, διηγηθή-  

γράφω µὲ βαθιὰ συγκίνηση 
ἐνηµερώσω γιὰ τὸ θαῦµα 
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Η ΓΛΩΣΣΑ Κ
 

 

σσα ἐκ-
ς καὶ ἡ 
οδεικνύ-
ρόνηµα. 
 ἐσωτε-
ς. Εἶναι 
για τοῦ 
ατος τῆς 
» (Μάτθ. 
µα µιλεῖ 
γεµάτη ἡ 

ζουν καὶ καταριῶνται τοὺς συναν-
αν τὸν µακα-

καὶ βδελ
καταριῶ
παιδιά τ
Ἐκκλησί
νεῖς, ποὺ
βαρὸ ἢ 
τους. ∆ὲ
Χριστὸς
γιὰ τοὺς
ἅφες αὐ
ούσι». Κ

ΟΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ 
θρώπους τους. Ρώτησ

Ὅλοι µας γνωρίζουµε ὅτι γλώσσα 
ὀνοµάζουµε τὸ µυῶδες, εὐκίνητο ὄρ-
γανο ποὺ βρίσκεται µέσα στὴ στο-
µατικὴ κοιλότητα καὶ ποὺ εἶναι τὸ 
ὄργανο τῆς γεύσης. Ἀκόµα ἡ γλώσ-
σα βοηθάει στὴ µάσηση καὶ κατά-
ποση τῶν τροφῶν καὶ συµµετέχει 
στὴν ἄρθρωση ὁµιλίας. Ἡ γλώσσα
ἂν καὶ εἶναι µικρὴ στὸ µέγεθος καὶ 
δὲν ἔχει κόκκαλα, ὅπως λέγει ὁ λαός 
µας «κόκκαλα τσακίζει». Μὲ τὴ 
γλώσσα δοξολογοῦµε τὸ Θεό, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ὑβρίζουµε. Μὲ τὴν γλώσσα 
ἐπαινοῦµε τὸ συνάνθρωπό µας, ἀλ-
λὰ καὶ τὸν συκοφαντοῦµε. Μὲ τὴν 
γλώσσα ὁµολογοῦµε τὴν πίστη µας 
στὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ διακηρύττουµε 
τὴν ἀπιστία µας. Μὲ τὴ γλώ
δηλώνεται ὁ ἐγωισµός µα
ὑπερηφάνειά µας, ἀλλὰ ἀπ
εται καὶ τὸ ταπεινό µας φ
Ἡ γλώσσα ἀποκαλύπτει τὸν
ρικὸ κόσµο τοῦ καθενός µα
γνωστὰ σὲ ὅλους µας τὰ λό
Κυρίου: «Ἐκ τοῦ περισσεύµ
καρδίας µας τὸ στόµα λαλεῖ
ΙΒ΄, 35). ∆ηλαδὴ «τὸ στό
ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὁποῖον εἶναι 
καρδιά». Μὲ λίγα λόγια ἡ γλώσσα 
ἐκτὸς ἀπὸ καλὰ µπορεῖ νὰ προξενή-
σει µεγάλα καὶ δυσκολοθεράπευτα 
κακά. Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας µας τὰ µεγαλύτερα ἁµαρτή-
µατα, ποὺ διαπράττει ὁ ἄνθρωπος 
µὲ τὴ γλώσσα του εἶναι: Ἡ πολυλο-
γία, ἡ αἰσχρολογία, ἡ συκοφαντία, 
τὸ ψεῦδος, ἡ διπλοπροσωπεία, ἡ 
ὑποκρισία, ὁ ὅρκος, ἡ κατάκριση, ἡ 
βλασφηµία  καὶ  πολλὰ  ἄλλα  τὰ  
ὁποῖα δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος τὰ 
θεωρεῖ ὡς ἀνάξια λόγου. Ἕνα ἀπὸ 
τὰ µεγαλύτερα ἁµαρτήµατα τῆς 
γλώσσης εἶναι ἡ κατάρα. Πολλοὶ 
ἄνθρωποι µὲ τὸ παραµικρὸν ἀρχί-

ριστὸν π. Παΐσιον τὸν Ἁγιορείτη 
πότε πιάνει ἡ κατάρα καὶ ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν «Ἡ κατάρα πιάνει 
ὅταν ὑπάρχει στὴ µέση ἀδικία. Ἂν 
λ.χ. κάποιος κάνει κάποιο κακὸ καὶ 
ὁ πονεµένος τὸν καταραστεῖ, πιά-
νουν οἱ κατάρες του. Ἐπιτρέπει ὁ 
Θεὸς καὶ πιάνουν. Ὅταν ὅµως δὲν 
ὑπάρχει ἀδικία, τότε ἡ κατάρα γυρ-
νᾶ πίσω σ’ αὐτόν, ποὺ τὴν ἔδωσε». 
Στὴ συνέχεια ρώτησαν τὸν Ἅγιο Γέ-
ροντα, πῶς ἁπαλλάσεται κάποιος 
ἀπὸ τὴν κατάρα. Ἡ ἀπάντησή του 
ἦταν: «Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐ-
ξοµολόγηση». Ἂν εἶναι µεγάλο ἁµά-
ρτηµα νὰ καταρώµεθα τοὺς συναν-
θρώπους µας, εἶναι ἀπείρως µεγάλο 

υκτὸ στὸ Θεὸ οἱ γονεῖς νὰ 
νται τὰ σπλάχνα τους, τὰ 
ους. Ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς 
ας µας κακίζουν τοὺς γο-
 γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, σο-
ὄχι καταριῶνται τὰ παιδιά 
ν πρέπει νὰ ξεχνοῦµε ὅτι ὁ 
 πάνω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ εἶπε 
 σταυρωτές του: «Πάτερ 
τοίς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποι-
ι ἐµεῖς πρέπει τὸ ἴδιο νὰ 

κάνουµε. ∆ὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦµε 
αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή: «Εὐλογεῖτε 
καὶ µὴ καταράσθε». Ἡ γλώσσα λοι-
πὸν εἶναι πηγὴ πολλῶν καλῶν, ἀλ-
λὰ καὶ πολλῶν κακῶν. Μπορεῖ νὰ 
βάλει τὸν ἄνθρωπο στὸν Παράδει-
σο, ἀλλὰ καὶ νὰ στείλει στὴν αἰώνια 
κόλαση. Μπορεῖ νὰ τὸν ἐξυψώσει 
στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν 
ρίξει στὰ τάρταρα τῆς ἀνυποληψί-
ας. Πολλὰ µπορεῖ νὰ κάνει τὸ µικρὸ 
αὐτὸ ὄργανο τοῦ σώµατός µας γι’ 
αὐτὸ χρειάζεται µεγάλη ἐπαγρύπνη-
ση, γιὰ νὰ µὴ µετανοήσουµε ἀργότε-
ρα γιὰ αὐτὰ ποὺ εἴπαµε. (Γεώργιος 
Θ. Μηλίτσης. διδάσκαλος) 
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µία ἀντανακλαστικὴ ἐξέταση µία ἡ-
µέρα πρὶν τὸ χειρουργεῖο καὶ ἀντι-
λήφθηκε ὅτι ἡ γυναίκα ἀντιδροῦσε. 
Παρόλα αὐτὰ ὁ θεράπων ἰατρός της 
θεώρησε ὅτι δὲν ἦταν ἀντίδραση 
καὶ ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσει τὸ χει-
ρουργεῖο γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀρ-
γάνων. Ὅµως, παρόλο ποὺ εἶχε χο-
ρηγήσει µέθη, ἡ ἀσθενὴς ἄνοιξε τὰ 
µάτια της. Πῶς λοιπὸν νὰ εἶναι κά-
ποιος ὑπὲρ τῶν µεταµοσχεύσεων, ὅ-
ταν ἐπὶ καθηµερινῆς βάσεως, ἀνὰ 
τὸν κόσµο, συµβαίνουν παρόµοια 
περιστατικά; 
 

ΠΟΙΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

ἀνθρώπων ἔχουν τεθεῖ ὅλα τὰ µέσα 
ἐνηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφω-
νο, ἐφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία 
κ.λ.π.) τὰ ὁποία προβάλλουν διαρ-
κῶς τὶς δραστηριότητές τους, ἐνῶ 
ἀποφεύγουν ἐπιµελῶς κάθε ἀναφο-
ρὰ σὲ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
Γέροντας Πορφύριος ἔλεγε «Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι στὴν Ὀρθοδοξία. Ὑπάρ-
χουν πολλὰ φῶτα, ποὺ βλέπει κα-
νεὶς καὶ ἐντυπωσιάζεται, µὰ ἕνα εἶ-
ναι τὸ Φῶς τὸ ἀληθινό, ὁ ἀληθινὸς 
Θεός, δηλαδὴ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστός». Καὶ ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι δὲν 
δέχονται τὸ Χριστὸ ὡς Κύριό Τους 
καὶ δὲν πιστεύουν σ’ Αὐτόν, παρό-
λα αὐτὰ δέχονται πολὺ εὐχαρίστως 
ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ προέρχονται ἀ-
πὸ Ἐκεῖνον. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν τιµὴ καὶ τὴ 
λατρεία ποὺ ἀπονέµουµε στὸν Κύ-
ριο τὴν ἡµέρα αὐτή. Οἱ ἀργίες τῶν 
Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ 
τοῦ Πάσχα, καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοι-
χα δῶρα-προσαυξήσεις στοὺς µισ-
θούς, λόγω τῶν Ἑορτῶν αὐτῶν. Οἱ 
ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι, οἱ ἀδιάφοροι, οἱ 
κοµµουνιστές: Ὅλοι ἀπολαµβάνουν 
τὶς ἀργίες αὐτὲς καὶ τὰ δῶρα, ἐνῶ 

ἀρνοῦνται ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ ἀπὸ τὸν Ὁποῖο προ-
έρχονται οἱ δωρεὲς αὐτές. Ὅλα θέ-
λουµε νὰ τὰ ἀπολαµβάνουµε, ὅλα 
θέλουµε νὰ τὰ γευόµαστε, ἀλλὰ σε-
βασµὸς καὶ ἀναγνώριση καὶ εὐχαρι-
στία στὴν Πηγὴ τῶν δωρεῶν καµ-
µία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔρχεται ἡ Κρίση, 
ποὺ ἐτυµολογικὰ στὴ γλώσσα µας 
ἑρµηνεύεται ὡς «ἀπόφαση». Καὶ 
ποιὰ εἶναι ἡ ἀπόφαση; «Ἀφοῦ εἶσθε 
ἀχάριστοι, ἀφοῦ δὲν µὲ τιµᾶτε, τότε 
εἶσθε ἀνάξιοι τῶν δωρεῶν Μου, ἐνῶ 
εἶσθε ἄξιοι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἑτοιµάζει 
ὁ πονηρὸς ἐναντίον σας. ∆εῖτε τώρα 
ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία ὅλων αὐτῶν ποὺ 
θεοποιήσατε καὶ εἴχατε θέσει ὡς 
πρότυπα. Εἶναι δίκαιο τώρα νὰ σᾶς 
δώσουν ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸ περίσσευµα 
τῶν καρδιῶν τους, ἀφοῦ σὲ ἐκεί-
νους εἴχατε στρέψει τὴν προσοχὴ 
καὶ τὴ λατρεία καὶ τὴν ἀφοσίωσή 
σας». Προσέξτε ἀγαπητοί µου, διότι 
ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἤλπισεν ὁ νέο-
έλληνας εἶναι µάταια, ψευδῆ, ὑπο-
κριτικά, µικρὰ καὶ ἀνάξια. Καὶ τώ-
ρα ὑφιστάµεθα τὶς συνέπειες. Τώρα 
θὰ ἴδωµεν ποιός µᾶς ἀγαπᾶ  καὶ  
ποιὸς ὄχι. Ποιὸς ἀξίζει καὶ ποιὸς 
ὄχι. Ποιός µας πρόδωσε καὶ ποιὸς 
ὄχι. Ἀδελφοί, νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν 
Κύριο, ὡς πρόσωπα καὶ ὡς Ἔθνος, 
διότι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ἐλπίς, εἶναι ἡ 
Ζωή, εἶναι ἡ Σωτηρία, εἶναι ὁ µόνος 
ποὺ δὲν µᾶς προδίδει ποτέ. Μακάρι 
νὰ τὸ καταλάβουµε ὅσο τὸ δυνατὸν 
γρηγορότερα, γιὰ νὰ γλιτώσουµε 
ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα βάσα-
να. ∆ιότι ὅσο πιὸ γρήγορα θὰ ξυ-
πνήσουµε καὶ ἐπικαλεσθοῦµε ὡς Ἔ-
θνος τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου, τόσο 
πιὸ γρήγορα ὁ Κύριος θὰ ἐλαφρύνει 
τὶς συνέπειες τῶν ἁµαρτιῶν µας καὶ 
θὰ πάρει τὴν κατάσταση στὰ χέρια 
Του καὶ θὰ µᾶς σώσει. Εἴθε νὰ ξυ-
πνήσουµε καὶ νὰ µετανοήσουµε.  

καµε τὸ ὄνειρο καὶ οἱ πατέρες µας 
διαβεβαίωσαν ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
θὰ µᾶς βοηθήσει. Τὸ χειρουργεῖο 
ἔγινε, ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ γιατρὸς δὲν 
ἦταν εὐχαριστηµένος, ὁ ὄγκος εἶχε 
ἐπεκταθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ ἔντερο. Οὔτε 
µιὰ στιγµὴ δὲν τὸ πίστεψα καὶ δὲν 
ἔχασα τὴν ἐµπιστοσύνη µου στοὺς 
Ἁγίους καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ζή-
σαµε καὶ εἴδαµε δὲν ἦταν ἀλήθεια.  

Ἡ µητέρα µου τὸ ἴδιο βράδυ 
εἶδε στὸν ὕπνο της τὴν Ἁγία Εἰρήνη 
νὰ κρατάει µιὰ λευκὴ σελίδα καὶ νὰ 
τῆς λέει ὅτι τὰ ἀποτελέσµατα τῶν 
ἐξετάσεων θὰ εἶναι καθαρά. Ὅπως 
καὶ πραγµατικὰ ἔγινε, ἡ βιοψία ἦ-
ταν ἀνέλπιστα καλή, ὁ γιατρὸς δὲν 
πίστευε στὰ µάτια του, τὸ µόνο ποὺ 
ἀπέµεινε νὰ κάνει ὁ πατέρας µου 
ἦταν ἕνα προληπτικὸ σχῆµα ἀπὸ 
ἐλαφριὰ χηµειοθεραπεία. Οἱ ἀξονι-
κὲς καὶ οἱ ἐξετάσεις του ἦταν πεντα-
κάθαρες.  

Ἡ ἐπέµβαση τῶν Ἁγίων σὲ 
ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δοκιµασίας 
µας ἦταν µεγάλη καὶ ὁλοφάνερη µε-
χρι καὶ σήµερα και ευχαριστοῦµε µὲ 
ὅλη µας τὴν δύναµη τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς Ἁγίους του πού µας βοήθησαν 
τόσο πολὺ καθὼς καὶ τοὺς πατέρες 
τῆς µονῆς τῶν Ἁγίων στὸ Ἄνω Σού-
λι Μαραθώνα γιὰ τὴν συµπαράστα-
σή τους. 

Εὐαγγελία Μ. 
 

ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
Η  ΠΕΜΠΤΗ  

 

Ἕνα παιδάκι, δώδεκα ἐτῶν, ξεκίνη-
σε τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς νὰ πάη 
στὴν ἐκκλησία. Μόλις τὸ εἶδε ὁ πα-
τέρας του νὰ φεύγει τὸ ρώτησε: –
Ποῦ πᾶς πρωὶ - πρωί; – Στὴν ἐκ-
κλησία, ἀπάντησε ἐκεῖνο. – Τί; Στὴν 
ἐκκλησία; εἶπε ὁ πατέρας ἀγανακτι-
σµένος. Ἡ ἐκκλησία εἶναι γιὰ τὴ 
µητέρα σου. Ἐσὺ πρέπει νὰ ἀκολου-

θήσης ἐµένα. Καὶ ἐννοοῦσε νὰ τὸν 
ἀκολουθήση στὸν δρόµο τῆς ἀπιστί-
ας, στὴν περιφρόνησι τῆς θρησκεί-
ας. Τὸ παιδάκι, χαµήλωσε τὰ µάτια 
του καὶ ἀπάντησε µὲ δάκρυα: - Στὰ 
µαθήµατα τοῦ κατηχητικοῦ Σχολεί-
ου, µάθαµε ὅτι ἡ τέταρτη ἐντολὴ 
τοῦ Θεοῦ λέγει νὰ πηγαίνουµε στὴν 
ἐκκλησία. Μόνον γιὰ τὴ µητέρα µου 
εἶναι ἡ τετάρτη ἐντολή; - Αὐτὸ εἶναι 
µιὰ µεγάλη ἀνοησία, ἀπάντησε ὁ 
πατέρας. – Ἀλλὰ τότε, πατέρα µου, 
ἀπάντησε πάλι τὸ παιδάκι, ἐὰν εἶ-
ναι ἀνοησία νὰ ἐφαρµόζουµε τὴν 
τετάρτη ἐντολή, εἶναι ἐπίσης ἀνοη-
σία νὰ προσέχουµε τὴν πέµπτη 
ἐντολὴ ποὺ λέει νὰ σεβόµαστε τοὺς 
γονεῖς µας. Τὰ λόγια αὐτὰ ἔπεσαν 
σὰν κεραυνὸς στὰ αὐτιὰ τοῦ ἀσε-
βοῦς πατέρα. Ἡ λογική της ἀφελοῦς 
παιδικῆς ἀπαντήσεως ἦταν τελεία. 
Ἂν µποροῦσαν οἱ γονεῖς νὰ κατά-
λάβουν πὼς ἡ καλύτερη ἐπένδυση 
στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τοὺς εἶναι ἡ 
πίστις στὸ Θεό. Γιατί δίνοντας στὰ 
παιδιὰ τοὺς τὸ Θεὸ νοηµατοδοτοῦν 
τὴ ζωή τους. Παιδιὰ µὲ Θεὸ ἔχουν 
δυνάµεις, ἀντέχουν στὶς φουρτοῦνες 
καὶ ἐλπίδες στὰ ναυάγια. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔχει Θεὸ δὲν γκρινιάζει, δὲν 
ἁρπάζει, δὲν µεµψιµοιρεῖ. Ὅποιος 
ἔχει Θεό, ἔχει πατέρα, ἔχει λιµάνι, 
ποτὲ δὲν εἶναι µόνος σὲ λιακάδες, 
µπουρίνια ἢ τρικυµίες. Ὅποιος ἔχει 
Θεὸ ζεῖ τὴν εὐτυχία τῆς προσφορᾶς, 
γεύεται τὸ µεγαλεῖο της συγνώµης, 
νοιώθει τὴ γλυκύτητα τῆς προσευ-
χῆς, βάζει οὐρανὸ στὴ ζωή του. 
 

ΤΟ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ   
ΤΟΥ  ΓΕ Ι ΤΟΝΑ  

 

Ἔρριξα ἕνα περιφρονητικὸ βλέµµα 
στὸ πεζοδρόµιο τοῦ γείτονα. Γεµάτο 
χῶµα, ξερὰ φύλλα, πεταµένα χαρτά-
κια, σβησµένες γόπες. Κι’ ὕστερα µὲ 
κρυφὸ καµάρι γύρισα στὸ δικό µου, 
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καθαρό, φρεσκοσκουπισµένο, νοι-
κοκυρεµένο. Πόση διαφορά. «Καθέ-
νας κάνει τὶς ἐπιλογές του», σκέφτη-
κα. «∆ὲν µπορῶ νὰ τὸν κάνω µὲ τὸ 
ζόρι  νοικοκύρη».  Μάζεψα  τὴν  
σκούπα καὶ τὸ φαράσι µὲ ἱδρωµένο 
τὸ µέτωπο, ἀλλὰ µὲ συνείδηση ἥσυ-
χη. Λίγη ὥρα ἀργότερα ἕνα ἐλαφρὺ 
καλοκαιρινὸ βοριαδάκι ἔφερε τὰ 
πάνω κάτω! Ὅλα τὰ σκουπίδια ἀπὸ 
τὸ διπλανὸ πεζοδρόµιο, λὲς καὶ 
ὑπάκουσαν σὲ ἕνα µυστικὸ πρόστα-
γµα, στροβιλίστηκαν λίγο καὶ ὕστε-
ρα στρογγυλοκάθισαν ἀναπαυτικὰ 
στὸ δικό µου πεζοδρόµιο! Ἄδικα τὸ 
καµάρι, ἄδικος ὁ κόπος καὶ ὁ χρό-
νος ποὺ ἔχασα. Τί κρίµα! Προβλη-
µατίστηκα. Ὅπως τὰ πεζοδρόµια 
δὲν εἶναι ἀποµονωµένα, ἀλλά ἡ κα-
θαριότητα τοῦ ἑνὸς ἐπηρεάζει τὴν 
καθαριότητα τοῦ ἄλλου, ἔτσι συµ-
βαίνει καὶ στὴ ζωή. Κι’ ἀρκεῖ ἕνα 
ἐλαφρὺ καλοκαιρινὸ βοριαδάκι γιὰ 
νὰ µεταφέρει τὰ ξένα σκουπίδια 
στὴν δική µας καρδιά. Καὶ τότε… 
ἄδικα τὸ καµάρι! Κρίµα στὸν κόπο 
µας! Ἂς διευρύνουµε τοὺς ὁρίζοντές 
µας. Κι’ ἂς συνειδητοποιήσουµε ὅτι 
δουλεύοντας γιὰ τὴν ἀναβάθµισι 
τοῦ συνόλου, δουλεύουµε συγχρό-
νως γιὰ τὴν οἰκογένειά µας. Προ-
σφέροντας στὴν κοινωνία, εὐεργε-
τοῦµε συγχρόνως τὸ σπίτι µας .  
Σκορπώντας φῶς κι’ ἀγάπη στὸν 
κόσµο, ὠφελούµαστε πρῶτοι ἐµεῖς 
οἱ ἴδιοι. Ἀνεβάζοντας τὸ ἐπίπεδό 
της τοπικῆς ἢ εὐρύτερης κοινωνίας, 
διασφαλίζουµε τὰ δικά µας παιδιά. 
Ἡ κοινωνία κι’ ἐγὼ εἴµαστε συγκοι-
νωνοῦντα δοχεῖα. ∆ίνουµε καὶ ταυ-
τόχρονα παίρνουµε. Προσφέρουµε 
καὶ ταυτόχρονα εἰσπράττουµε. 
 

∆ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ  
 

Ἕνας φαλακρὸς ἔβριζε τὸν ∆ιογέ-
νη. Ὁ Φιλόσοφος γύρισε καὶ τοῦ εἶ-

πε: «∆ὲν σοῦ ἀνταποδίδω τὶς βρι-
σιές , ἀλλὰ θὰ ἤθελα νὰ πῶ ἕνα 
µπράβο στὶς τρίχες σου, διότι ἀπαλ-
λάχτηκαν ἀπὸ ἕνα κακορίζικο κε-
φάλι». 
 

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  
 

Παρακινοῦσαν τὸν Φίλιππο τὸν 
Μακεδόνα νὰ ἐξορίσει κάποιον ποὺ 
τὸν  κακολογοῦσε .  «∆ὲν  ε ἶστε  
καλά», εἶπε ὁ Φίλιππος, «Θέλετε νὰ 
τὸν στείλω νὰ µὲ κατηγορεῖ καὶ σὲ 
ἄλλα µέρη;» 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

 
Ἡ ἀγάπη τοῦ παπα-Φιλαρέτου τοῦ 
Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κων-
σταµονίτου στὸ Ἅγιο Ὄρος, δὲν 
περιοριζόταν µόνο στοὺς ἀνθρώ-
πους. Ἁπλωνόταν πιὸ πέρα, στὰ ἄ-
ψυχα, στὰ ζῶα, στὴ φύση. Μία ἡµέ-
ρα, ἔξω ἀπὸ τὸ κελὶ τοῦ Γέροντα, 
γινόταν µεγάλος θόρυβος. ∆υὸ χελι-
δόνια εἶχαν ἀρχίσει µεταξὺ τοὺς 
σφοδρὴ µονοµαχία. Ὁ Γέροντας 
βγῆκε ἔξω καὶ ἀντίκρυσε µὲ λύπη τὸ 
πιὸ µεγαλόσωµο χελιδόνι νὰ χτυπᾶ 
µὲ τὸ ράµφος του τὸ ἄλλο καὶ νὰ τὸ 
ἔχει µαδήσει στὴν κυριολεξία. Χω-
ρὶς νὰ χάσει καιρό, τὸ ἔδιωξε καὶ 
πῆρε στοργικὰ τὸ πληγωµένο χελι-
δόνι στὰ χέρια του. Τὸ περιποιήθη-
κε καὶ τελικὰ τὸ χελιδόνι ἔζησε. Ἀ-
πὸ τότε αὐτὸ ἀκολουθοῦσε παντοῦ 
τὸν παπα-Φιλάρετο, δείχνοντας τὴν 
εὐγνωµοσύνη του καὶ τὴν ἀφοσίω-
σή του. Πετοῦσε µπροστά του, ἔκα-
νε τὰ φτερουγίσµατά του, τὰ παι- 

ἑξακόσια ὀγδοήκοντα εὐρὼ καὶ ὅ-
ταν 1ον) Οἱ µισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις 
ἔχουν ἐξευτελισθῆ 2ον) Τὸ Κοινωνι-
κὸ Κράτος κατέρρευσε 3ον) Σχολεῖα 
κλείνουν 4ον) Τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα 
διαρκῶς περικόπτονται καὶ τὸ αὐτὸ 
σηµειώνεται καὶ µὲ τὰ ἀντίστοιχα 
τῆς Ἀστυνοµίας. 5ον) Τὰ συσσίτια 
αὐξάνονται καθηµερινῶς. 6ον) Ἡ 
συµµετοχὴ εἰς τὴν ἀγορὰν φαρµά-
κων αὐξάνεται καθηµερινῶς 7ον) Ἡ 
ἀνεργία καλπάζει, ἐπειδὴ κλείνουν 
καθηµερινῶς ἐπιχειρήσεις, βιοτεχνί-
ες καὶ οἰκογενειακαὶ ἐπιχειρήσεις. 
8ον) Τὸ ἐπιστηµονικὸν δυναµικόν 
τῆς Χώρας (ἤτοι τὰ Ἑλληνόπουλα) 
ὡς καὶ ἁπλοὶ ἄνεργοι, οἱ ὁποῖοι κά-
νουν χειρονακτικᾶς ἐργασίας, µετα-
ναστεύουν. Ἐὰν ὁ κερδοσκόπος κ. 
Σόρος ἔχει πραγµατικῶς φιλάνθρω-
πα αἰσθήµατα δὲν ἔχει παρὰ νὰ δι-
οργανώση ἕνα διεθνῆ διαγωνισµὸν 
εἰς τὸν ὁποῖον θὰ κληθοῦν νὰ συµ-
µετάσχουν, δωρηταὶ διὰ τὴν ἀντιµε-
τώπισιν τῶν προβληµάτων τῆς Ἑλ-
λάδος. Ὑποδεικνύοµεν δηλαδὴ νὰ 
γίνη ὅ,τι συνήθως ἀκολουθεῖται 
µετὰ ἀπὸ µίαν µεγάλην πολεµικὴν 
ἐνέργειαν εἰς κάποιαν χώραν. Αὐτὸ 
τὸ ὁποῖον συντελεῖται εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα εἶναι πόλεµος τὸν ὁποῖον διε-
ξάγουν Εὐρωπαϊκαί, Ἀµερικανικαί, 
Ἀσιατικαὶ καὶ ἄλλαι δυνάµεις µὲ 
εὐθύνην Ἑλλήνων πολιτικῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἐρρήµαξαν καὶ ἐπρόδωσαν 
τὴν Ἑλλάδα. Πρῶτα θὰ ἀσχοληθῶ-
µεν µὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλλη-
νες καὶ µετὰ µὲ ὅλους τους ἄλλους 
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἑλλά-
δα παρανόµως. Ἄλλως τὸ φιλάν-
θρωπον µήνυµα τοῦ κ. Σόρος διὰ 
τοὺς «ἀδελφοὺς µουσουλµάνους» 
τοὺς εὐρισκοµένους παρανόµως εἰς 
τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχη ἀπήχησιν. 
Ἴσως συγκινήσει ἀπάτριδες πολιτι-
κούς, οἱ ὁποῖοι µετέβαλον τὴν Ἑλ-

λάδα εἰς καταυλισµὸν ἐξαθλιωµέ-
νων ψυχῶν, ἴσως συγκινήση τὴν 
Ἀριστερούλικην πλειοψηφίαν τῆς 
Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἀδιαφορεῖ διὰ 
τὸν Ἕλληνα καὶ τὴν Ἑλληνικὴν οἰ-
κογένειαν, ἀλλὰ προστρέχει εἰς βοή-
θειαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἰσβάλλουν 
παρανόµως (ὁ χαρακτηρισµὸς τοῦ 
ὑπουργοῦ προστασίας τοῦ πολίτου) 
εἰς τὴν Χώραν καὶ ἐπιβάλλουν ἕνα 
βίαιον ἐποικισµόν, ἴσως συγκινήση 
δηµάρχους, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν 
τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ἀπὸ τὸν Ραδι-
οφωνικὸν Σταθµὸν τοῦ δήµου τῶν 
καὶ ὀργανώνουν παρελάσεις ὁµοφυ-
λοφίλων. Τὴν συντριπτικὴν πλειο-
ψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ὁ-
ποία προσέφερε πολλὰ εἰς τοὺς λα-
θροµετανάστες πλέον, τὸ φιλανθρω-
πικὸν µήνυµά του δὲν θὰ τὴν ἀγγί-
ξη, διότι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν κρίσιν 
ἐκέρδισε δισεκατοµµύρια καὶ αὐτὸς 
(µὲ τὰ στοιχήµατα περὶ ἐξόδου ἀπὸ 
τὸ εὐρὼ ἢ καὶ µὲ ἄλλους τρόπους) ἐ-
νῶ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος φι-
λοσκοπιανὸς καὶ ὡς ἔχει ἀποκαλύ-
ψει ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
κ. Σεραφείµ, εἰς τὴν ἰστοσελίδα τοῦ 
ἱδρύµατος Σόρος ὑπῆρχε συνθηµα-
τολογία ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς 
Κρήτης ἐκ τῆς Ἑλλάδος. (Γ. Ζερβός, 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-7-2013, σελ.8) 
 

ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΝΕΚΡΑ 
 

Συµφώνως πρὸς πληροφορίας τοῦ ἰ-
στοτόπου «protothema.gr» ὑπὸ ἡµε-
ροµηνίαν 10ην Ἰουλίου «Οἱ γιατροὶ 
τοῦ νοσοκοµείου «Ἅγιος Ἰωσήφ» 
στὴν Νέα Ὑόρκη ἦταν στὸ στάδιο 
τῆς ἐκκίνησης µίας χειρουργικῆς 
ἐπέµβασης σὲ µία γυναίκα ποὺ ἦ-
ταν, σύµφωνα µὲ αὐτούς, κλινικὰ 
νεκρή. Ἡ οἰκογένεια τῆς γυναίκας 
εἶχε συναινέσει, προκειµένου νὰ γί-
νει διαδικασία δωρεᾶς ὀργάνων. 
Μία νοσοκόµα θέλησε νὰ τῆς κάνει 
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ρὰ πρόστιµα καὶ φυλάκιση σὲ ὅ-
σους ποῦν κάτι ἐναντίον τοὺς ἢ σὲ 
ὅποιον ἀρνηθεῖ κάποια ὑπηρεσία. 
(Συνεπῶς αὔριο µεθαύριο ἐὰν πᾶνε 
2 ἀπὸ αὐτοὺς στὴν ἐκκλησία καὶ 
ζητήσουν νὰ παντρευτοῦν καὶ ὁ 
ἱερέας ἀρνηθεῖ τότε θὰ φυλακιστεῖ). 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 28-6-2013, σ. 8) 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ 
 

 

τ -

Πρόκληση καὶ ἱεροσυλία! Μία ἀπὸ
τὶς τουρκικὲς σει ὲς ποὺ τὸ τελευ-ρ
αῖο διάστηµα εἰσέβαλαν στὴν Ἑλ
ληνικὴ τηλεοπτικὴ πραγµατικότη-
τα, τὸ «Ἕνα ἀστέρι γεννιέται» ποὺ 
προβάλλεται καθηµερινὰ ἀπὸ τὴ 
συχνότητα τοῦ Mega ὑπέπεσε σὲ µε-
γάλο σφάλµα, ἀφοῦ µετέτρεψε ὀρ-
θόδοξη Βυζαντινὴ ἐκκλησία σὲ … 
νυχτερινὸ κέντρο. Οὔτε λίγο, οὔτε 
πολύ , οἱ παραγωγοὶ τῆς σειρᾶς  
µετέτρεψαν τὸ ἱερὸ τοῦ ἱστορικοῦ 
ναοῦ σὲ … πάλκο µὲ ὀρχήστρα καὶ 
τραγουδίστριες νὰ διαγωνίζονται 
στὸ  ποιὰ  εἶναι  ἡ  καλύτερη  στὰ  
τουρκικὰ ἄσµατα. Συγκεκριµένα, σὲ 
µία στιγµὴ ποὺ ἡ «γυαλιστερή» τρα-
γουδίστρια, µὲ µὸβ τουαλέτα στολι-
σµένη µὲ παγιέτες … ἑρµήνευε ἕνα 
τουρκικὸ κοµµάτι (καὶ … λουζόταν 
µὲ χαρτοπόλεµο) τὸ πλάνο «ἄνοιξε» 
καὶ εἴδαµε ἕναν µεγάλο σταυρὸ ποὺ 
ὑπῆρχε πάνω ἀπὸ τὸν χῶρο. Χωρὶς 
ἀµφιβολία ὁ ὀρθόδοξος ναὸς ποὺ 
χρησιµοποιήθηκε γι’ αὐτὸ τὸ προ-
κλητικὸ τηλεοπτικὸ ἀνοσιούργηµα 
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν τῆς Ἁγί-
ας Εἰρήνης (βρίσκεται κοντὰ στὴν 
Ἁγία Σοφία), ποὺ ἀνεγέρθη στὴν 

Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν Μεγά-
λο Κωνσταντῖνο καὶ κουβαλάει  
ἱστορία πολλῶν αἰώνων. (Τετάρτη 
24-7-2013, www.defencenet.gr) 
 

Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ 

 

Τ ε 
ἀπορ ικᾶς 
δραστ ς Νι-

ὸν τελευταῖον καιρὸν ὅλοι ἔχουµ
ήσει µὲ τᾶς φιλανθρωπ
ηριότητας τοῦ Ἱδρύµατο

άρχου. Ἐν µέσῳ κρίσεως διαθέτει 
πολλὰ ἑκατοµµύρια, κατὰ περίστα-
σιν, διὰ φιλανθρωπικοὺς κυρίως 
σκοποὺς καὶ δευτερευόντως διὰ ἄλ-
λους. Ἡ δύναµίς του δὲν ἀποκλείε-
ται νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν διαβόη-
τον φιλοσκοπιανὸ καὶ φιλοσιωνι-
στὴν Τζὼρζ Σόρος, ὁ ὁποῖος ἑτοιµά-
ζεται νὰ διαθέση µέσῳ τοῦ ἱδρύµα-
τος πολλὰ χρήµατα, διὰ νὰ βοηθήση 
τοὺς ἐν Ἑλλάδι µουσουλµάνους λα-
θροµετανάστες… Τὰ γράφουµε ὅλα 
αὐτά, διότι ὁ ζάµπλουτος κερδο-
σκόπος, ὁ ὁποῖος εἶναι προσωπικὸς 
φίλος τοῦ Γ. Παπανδρέου καὶ Ἕλ-
ληνες σύµβουλοί του διωρίσθησαν 
σύµβουλοι µεγάλου ὑπουργοῦ «παι-
διοῦ τοῦ κοµµατικοῦ σωλήνα» µὲ 
τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρωθυπουργοῦ 
Ἀντωνίου Σαµαρά. Ἦλθεν µάλιστα 
ὁ κ. Σόρος εἰς τᾶς Ἀθήνας καὶ ὠµί-
λησεν εἰς συνέδριον διὰ τὴν φιλαν-
θρωπίαν, τὸ ὁποῖον ὠργάνωσε τὸ 
ἵδρυµα Νιάρχος. Ὁ κ. Σόρος ἀφοῦ 
κατενόησε τὰ διεθνεῖς ἀδικίας εἰς 
βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι ὀργισµένοι, τοὺς ἐκάλε-
σε «νὰ πνίγουν» τᾶς πικρίας τῶν 
καὶ νὰ βοηθήσωµεν τοὺς µουσουλ-
µάνους λαθροµετανάστας. Μᾶς ἐκά-
λεσεν νὰ ἀγκαλιάσωµεν τὸν «µου-
σουλµάνον ἀδελφόν», ὅταν τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος «βγάζει εἰς τὸ σφυρί» 
τὴν οἰκίαν µεταλλεργάτου «µὲ γυ-
ναίκα καὶ τρία τέκνα» διὰ χίλια 

χνίδια του, τιτίβιζε. Λίγες ἡµέρες 
ἀργότερα ὁ Γέροντας βγῆκε ἀπὸ τὸ 
Μοναστήρι καὶ περπατοῦσε προ-
σευχόµενος. Τὸ χελιδόνι, ὡς πιστὸς 
φίλος καὶ σύντροφός του, πετοῦσε 
χαρούµενα  κοντά  του .  Κάποια  
στιγµὴ ὁ παπά-Φιλάρετος κάθισε 
λίγο νὰ ξεκουραστεῖ καὶ χωρὶς νὰ 
τὸ καταλάβει ἀποκοιµήθηκε. Ξαφνι-
κὰ  τὸ  χελιδόνι  ἄρχισε  νὰ  πετᾶ  
ἀνήσυχο ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του 
τιτιβίζοντας δυνατά, σὰν νὰ ἤθελε 
νὰ τὸν ξυπνήσει καὶ νὰ τὸν προει-
δοποιήσει γιὰ κάποιον κίνδυνο. Ὁ 
Γέροντας πράγµατι ξύπνησε καὶ τί 
νὰ δεῖ; Λίγο πιὸ πέρα ἕνα µεγάλο 
φίδι ἑτοιµαζόταν νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ. 
Τὸ χελιδόνι εἶχε κάνει µὲ τὴ σειρά 
του τὸ δικό του ἔλεος στὸν ἐλεήµο-
να Γέροντα. 
 

Η  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  

 

λῆς Ρ

ς

Τὸν  καιρὸ  
ποὺ εἶχε τὴ 
δι εύθυνση  
τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Σχο-

ιζαρείου 
ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος, γιὰ 
κάποιο διά-
στηµα ὁ ἐπι-

στάτης τῆ  Σχολῆς ἀρρώστησε. Ὅ-
ταν βγῆκε ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο, οἱ 
γιατροὶ τοῦ εἶπαν νὰ µὴν ἐργαστεῖ, 
τουλάχιστον γιὰ τρεῖς µῆνες, γιατί 
διαφορετικὰ θὰ βάλει σὲ κίνδυνο τὴ 
ζωή του. Οἱ ἐργαζόµενοι ὅµως τότε 
δὲν ἦταν µόνιµοι καὶ δὲν εἶχαν ἀ-
σφάλεια, ὅποτε ὑπῆρχε τὸ ἐνδεχόµε-
νο νὰ χάσουν τὴ δουλειά τους. Αὐ-
τὸ φοβήθηκε καὶ ὁ ἐπιστάτης τῆς Ρι-
ζαρείου. Μιὰ µέρα λοιπόν, µετὰ ἀ-
πὸ κάποια µικρὴ ἀνάρρωση πῆγε 
στὴ Σχολὴ καὶ εἶδε τὰ πάντα νὰ εἶ-

ναι πεντακάθαρα. Τὸν ἔκοψε κρύος 
ἱδρώτας. Θὰ πῆραν ἄλλον, ὑπέθεσε. 
Πῆγε τὴν ἄλλη ἡµέρα στὴ Σχολὴ καὶ 
διαπίστωσε πάλι τὸ ἴδιο. Βέβαιος 
πιὰ ὅτι τὸν ἀπέλυσαν, πῆγε νὰ βρεῖ 
τὸ διευθυντὴ τῆς Σχολῆς. Ὁ Ἅγιος 
τὸν δέχθηκε µὲ πολλὴ καλοσύνη καὶ 
τοῦ εἶπε – Μὴν ἀνησυχεῖς, παιδί 
µου, δὲν πρόκειται νὰ σὲ ἀπολύ-
σουν. Νὰ κάνεις ὅ,τι σοῦ εἶπαν οἱ 
γιατροὶ – Μὰ ποιὸς καθαρίζει Σεβα-
σµιώτατε τόσον καιρό; Τοῦ ἀποκρί-
θηκε ἐκεῖνος – Μὴν σὲ ἀπασχολεῖ 
παιδί µου, αὐτό . Ὅλα θὰ εἶναι 
καθαρά, σὰν νὰ ἤσουν ἐδῶ ἐσύ. 
Ἔφυγε ὁ ἐπιστάτης γεµάτος χαρά, 
ἀλλὰ καὶ περιέργεια γιὰ τὸ ποιὸς 
θὰ καθάριζε τοὺς χώρους τῆς Σχο-
λῆς τόσους µῆνες ποὺ θὰ ἔλειπε. 
Ὅταν πῆγε σπίτι του, τοῦ ἦλθε µιὰ 
σκέψη νὰ πάει πρωὶ – πρωὶ τὴν 
ἄλλη µέρα γιὰ νὰ δεῖ τί συµβαίνει. 
Πῆγε ἀλλὰ βρῆκε πάλι τὴ Σχολὴ 
πεντακάθαρη. Αὔριο θὰ πάω πιὸ 
πρωί, γιὰ νὰ δῶ ἐπιτέλους τί γί-
νεται, σκέφθηκε. Πράγµατι, µόλις 
χάραξε, ἔφθασε στὴ Σχολή. Καὶ τί 
νὰ δεῖ! Ὁ ∆ιευθυντὴς τῆς Σχολῆς ὁ 
Ἅγιος Νεκτάριος εἶχε µαζεµένα τὰ 
ράσα του καὶ µὲ µιὰ σκούπα καὶ 
ἕναν κουβὰ στὸ χέρι καθάριζε τοὺς 
χώρους καὶ τὰ ἀποχωρητήρια. ∆ὲν 
κρατήθηκε, ἔτρεξε κοντά του καὶ 
τοῦ εἶπε : - Σεβασµιώτατε, ἐσεῖς 
κάνετε αὐτὴ τὴν ταπεινωτικὴ ἐργα-
σία; Σᾶς παρακαλῶ νὰ µὴν τὸ ξα-
νακάνετε αὐτό. Ἀπὸ αὔριο θὰ ἔρ-
χοµαι ἐγώ. Αἰσθάνοµαι τώρα καλύ-
τερα, ἀλλὰ καὶ δὲν θέλω νὰ κάνετε 
ἐσεῖς αὐτὴ τὴ δουλειὰ ποὺ πρέπει 
νὰ τὴν κάνω ἐγώ .  Ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος τὸν πῆρε τότε ἀπὸ τὸ χέρι, 
τὸν ὁδήγησε στὸ Γραφεῖο καὶ τοῦ 
εἶπε: Παιδί µου, καµιὰ ἐργασία δὲν 
εἶναι ταπεινωτική. Ὁ Θεὸς εὐλόγη-
σε τὴν ἐργασία καὶ εὐλογεῖ καὶ αὐ-
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τοὺς ποὺ ἐργάζονται. Αὐτὸ ποὺ εἶ-
δες δὲν θὰ τὸ πεῖς σὲ κανέναν, ἂν 
θέλεις νὰ µὴ σὲ ἀπολύσει ἡ ἐπιτρο-
πὴ τῆς Σχολῆς. Καὶ ὁ µὲν Ἅγιος 
Νεκτάριος ἀπὸ ταπείνωση δὲν ἤθε-
λε νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀρετή του, ὁ 
δὲ Θεὸς ποὺ δοξάζει τοὺς ταπεινοὺς 
τὴν ἀπεκάλυψε καὶ τὴν κατέστησε 
φανερὴ σὲ ὅλους. 
 

Ο  ∆ ΙΑΒΟΛΟΣ  
ΣΤ ΣΗ  

 
ΗΝ  ΤΗΛΕΟΡΑ

 
∆ιαβάστε τὴν συγκλονιστικὴ ἐπιβε-

 

Ὑπῆρ οὺ µι-

βαίωση τῆς προφητείας γιὰ τὴν τη-
λεόραση, ποὺ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Αἰτωλὸ πρὶν 250 
χρόνια. Ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου 
Κοσµᾶ λέει «Θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ ὁ 
διάβολος θὰ µπεῖ σ’ ἕνα κουτὶ καὶ 
τὰ κέρατά του (δηλαδὴ οἱ κεραῖες 
τῆς τηλεόρασης) θὰ εἶναι στὰ κερα-
µίδια». Καὶ ἔτσι εἶναι: Ἐδῶ καὶ χρό-
νια ὁ Ἅγιος γέροντας Ἰωσὴφ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους τὴν τηλεόραση τὴν 
ἔλεγε «τηλεκόλαση», καθὼς πρά-
γµατι ἔχει γίνει τὸ µέσο, ἀπὸ τὸ ὁ-
ποῖο ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Γῆς γίνονται 
κοινωνοὶ κάθε ἀσχήµιας καὶ κάθε 
ἀνηθικότητας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἀντί-
θεης καὶ σκοταδιστικῆς προπαγάν-
δας καὶ παραπληροφόρησης. Μαρ-
τυρία Χρυσοπούλου Ἰωάννου, Ἀρ-
χιτέκτονα ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπο-
λη: «Εἶµαι παντρεµένος µὲ τὴ Σιο-
ντοπούλου Εὐανθία καὶ ἔχουµε τρία 
παιδιά. Πρὶν ἀπὸ µερικὰ χρόνια, 
ὄταν ὁ γυιός µου Χρῆστος ἦταν τρι-
άµισι χρόνων, συνήθιζε βλέποντας 

τὴ µητέρα του νὰ θυµιάζη τὸ σπίτι, 
νὰ τὴν ἀκολουθὴ καὶ νὰ θυµιάζη 
(ὑποτίθεται) καὶ ὁ ἴδιος µὲ τὴν ξύλι-
νη κουδουνίστρα του, ἡ ὁποία ἔµοι-
αζε µὲ θυµιατό, ὅλο τὸ σπίτι ἐπανα-
λαµβάνοντας τὸ «Κύριε ἐλέησον». 
Κάποια ἡµέρα, ἐνῶ θυµίαζε κατὰ 
τὴν συνήθειά του µὲ τὸ παιχνίδι 
του, παρέλειψε νὰ θυµιάση τὴν γω-
νιὰ τοῦ σαλονιοῦ ὅπου βρισκόταν ἡ 
τηλεόραση. Αὐτὸ τὸ πρόσεξε ἡ γυ-
ναίκα µου καὶ τὸν ρώτησε γιατί δὲν 
θυµιάζει καὶ τὸ σαλόνι. Ὁ Χρῆστος 
τῆς ἀπάντησε ἐντελῶς φυσικὰ ὅτι 
«αὐτὸς ὁ ξένος ποὺ κάθεται πάνω 
στὴν τηλεόραση δὲν τοῦ ἐπιτρέπει 
νὰ θυµιάση ἐκεῖ. «Μὰ ποιὸς ξένος 
Χρῆστο», τὸν ξαναρωτᾶ ἡ γυναίκα 
µου. «Νά, αὐτὸς καλὲ µαµά, ποῦ 
κάθεται πάνω στὴν τηλεόραση, δὲν 
τὸν βλέπεις;». Ὁ Χρῆστος ἔβλεπε µὲ 
τὰ καθαρὰ µάτια τῆς ψυχῆς του τὸν 
διάβολο καθήµενο πάνω στὴν τηλε-
όραση καὶ τὸν ὁποῖο µάλιστα ἐνω-
χλοῦσε τὸ ὑποτιθέµενο θυµίαµα τοῦ 
Χρήστου. Μετὰ ἀπὸ συζήτηση τοῦ 
παραπάνω γεγονότος µὲ τὸν Πνευ-
µατικό µας πατέρα, βγάλαµε τὴν τη-
λεόραση ἀπὸ τὸ σπίτι µας». (Πηγή: 
Ἀσκητὲς µέσα στὸν κόσµο, ἐκδόσε-
ως Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Πρόδροµος, Μεταµόρφωσις 
Χαλκιδικής, σελὶς 375-376) 
 

Η  Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α
 

χε ἕνα τυφλὸ κορίτσι π
σοῦσε τὸν ἑαυτό της ἀκριβῶς ἐπειδὴ 
ἦταν τυφλή. Μισοῦσε τοὺς πάντες 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀγαπηµένο της φίλο. 
Αὐτὸς ἦταν πάντα ἐκεῖ γιὰ ἐκείνη. 
Εἶχε πεῖ ὅτι ἂν ποτὲ µποροῦσε νὰ 
δεῖ τὸν κόσµο, θὰ παντρευόταν τὸ 
φίλο της. Μιὰ µέρα ἡ τυφλὴ µπο-
ροῦσε νὰ δεῖ τὰ πάντα, µαζὶ καὶ τὸ 
ἀγόρι της. Ὁ φίλος της τότε τὴν ρώ-
τησε: «Τώρα ποὺ µπορεῖς νὰ δεῖς 

τὸν κόσµο, θὰ µὲ παντρευτεῖς;». Τὸ 
κορίτσι, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τὸν 
ἀντίκρυσε µὲ τὰ µάτια της, τὸν πα-
ρατήρησε προσεκτικά. Σοκαρίστηκε 
ὅταν εἶδε ὅτι καὶ ὁ φίλος της ἦταν 
τυφλὸς καὶ ἀρνήθηκε νὰ τὸν πα-
ντρευτεῖ. Καὶ ὁ φίλος της ἔφυγε δα-
κρυσµένος. Αὐτὸ γίνεται µὲ τοὺς 
ἀνθρώπους: Πολὺ λίγοι θυµοῦνται 
πῶς ἦταν ἡ ζωὴ τοὺς παλιότερα καὶ 
ποιὸς ἦταν πάντα ἐκεῖ γι’ αὐτοὺς 
στὶς πιὸ δύσκολες στιγµές. Ἔτσι, 
πολὺ εὔκολα φέρονται µὲ ἀχαριστία 
ἀκόµα καὶ στοὺς µεγαλύτερους εὐ-
εργέτες τους… 
 

ΕΛΛΑ∆Α  ΧΩΡ ΙΣ   
ΗΘ Σ  

 

Οἱ -

Λ∆ΑΒ ΙΑΣ  

Τὸ ἐ ἐπέ-
βαλε  χώ-

ΙΚΟΥΣ  ΦΡΑΓΜΟΥ

 Ἕλληνες µιµοῦνται τοὺς Εὐρω
παίους. Ὅ,τι ἀνήθικο καὶ ἁµαρτω-
λὸ ὑπάρχει τὸ συνιστοῦν οἱ ἐπιτή-
δειοι νὰ ἐφαρµοσθῆ καὶ εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα: Ἡ γυµνότης εἶναι µία ἀδιά-
ντροπη ἁµαρτία ποὺ ἔχει ἐσχάτως 
κατοχυρωθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γίνε-
ται ὅπως γράφει τὸ «Ἔθνος» τῆς 
10-6-2013 τώρα τελευταῖα εἰς Θεσ-
σαλονίκην ποδηλατοδροµία ἀν-
δρῶν, γυναικῶν, νέων καὶ νεανίδων 
ἀλλὰ καὶ µεγαλυτέρων! Καὶ τὸ σύν-
θηµα εἶναι «ἐλάτε ὅσο γυµνοὶ τολ-
µᾶτε» καὶ µεταξὺ τῶν νέων γίνεται 
συναγωνισµὸς ποιὸς θὰ εἶναι πιὸ 
γυµνός. Εἶναι τὸ δαιµόνιο τῆς γύ-
µνιας, ποὺ εἶναι µία µεγάλη ἁµαρ-
τία. Γράφει ἡ ὡς ἄνω ἐφηµερὶς ὅτι 
ὑπῆρξε κοσµοσυρροὴ διὰ νὰ ἰδοῦν 
τὴν ποδηλατοδροµία. Ἔχοµεν µεγά-
λην εὐθύνην ὅταν δὲν ἐνηµερώνεται 
σωστὰ ἰδίως ἡ νεολαία. Ὑπάρχουν 
ἠθικοὶ φραγµοὶ ποὺ ἂν δὲν τοὺς 
τηροῦµεν, θὰ ἔλθη ἡ θλίψις καὶ ἡ 
ἀπογοήτευσις. Μόνον ἡ τήρησις τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ θὰ φέρει εἰς τοὺς 
νέους τὴν ἀληθινὴν χαρὰν καὶ εὐ-
λογία τοῦ Θεοῦ. 

 

Η  Ι Ε ΡΑ  ΣΥΝΟ∆ΟΣ  
ΤΗΣ  ΜΟ

 

πιτίµιον τῆς ἀκοινωνησίας 
 εἰς τοὺς κυβερνώντας τῆς

ρας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξου 
Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας κατὰ 
τὴν συνεδρίαν τῆς 20ης Ἰουνίου, 
ἐπειδὴ ἐψήφισαν «ἀντιρατσιστικὸν 
νόµον», ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει αὐστη-
ρὰ πρόστιµα καὶ ποινᾶς εἰς ὅσους 
ἀρνηθοῦν νὰ ὑπηρετήσουν τᾶς «οἰ-
κογενείας» τῶν ὁµοφυλοφίλων. Αἳ 
ποιναὶ ἀφοροῦν καὶ ἱερεῖς ἐφόσον 
οὗτοι ἀρνηθοῦν νὰ τελέσουν γά-
µους ὁµοφυλοφίλων. Παρ’ ὅλες τὶς 
ἐκκλήσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡ κυβέρ-
νηση τὴν ἀγνόησε πλήρως. Ἂς δοῦ-
µε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Μολδαβίας. «Ἔχοντας τὸ καθῆ-
κον νὰ ἀντιτασσόµαστε στὴν ἐξά-
πλωση τῆς ἁµαρτίας, ἡ σηµερινὴ 
κατάσταση µᾶς ζητάει νὰ διαλέξου-
µε µεταξὺ τοῦ αἰωνίου Χριστοῦ καὶ 
τῆς πρόσκαιρης κυβέρνησης, ποὺ 
ψηφίζει ἀντιχριστιανικὲς νοµοθεσί-
ες. Σίγουρα ἐµεῖς διαλέγουµε τὸν 
πρῶτο δρόµο. Ἡ ἐξέλιξη τῶν πρα-
γµάτων µας κάνει νὰ ἐκφράσουµε 
τὴν ἀντίθεσή µας καὶ νὰ διαχωρί-
σουµε τὴν θέση µας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
φανερὰ διώκουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἐπικαλούµαστε γιὰ κα-
θαρὰ θεραπευτικοὺς σκοποὺς τὴν 
κανονικὴ παράδοση τῆς ἐπιβολῆς 
τοῦ ἐπιτιµίου  τῆς ἀκοινωνησίας µε-
χρι νὰ συνετιστοῦν. Μὲ αὐτή µας 
τὴν ἀπόφαση οἱ κυβερνῶντες δὲν θὰ 
µπορέσουν  νὰ  κοινωνοῦν  τῶν  
Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἔπειτα 
ἀνάλογα µὲ τὴ µετάνοιά τους θὰ 
γίνουν δεκτοί». Ὁ ἀντιρατσιστικὸς 
νόµος στὴν Μολδαβία (µεταξὺ ἄλ-
λων) ἐπιτρέπει στοὺς ὁµοφυλόφι-
λους νὰ υἱοθετοῦν παιδιὰ καὶ νὰ 
παντρεύονται. Ἐπιβάλλει τσουχτε-
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τὸν κόσµο, θὰ µὲ παντρευτεῖς;». Τὸ 
κορίτσι, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τὸν 
ἀντίκρυσε µὲ τὰ µάτια της, τὸν πα-
ρατήρησε προσεκτικά. Σοκαρίστηκε 
ὅταν εἶδε ὅτι καὶ ὁ φίλος της ἦταν 
τυφλὸς καὶ ἀρνήθηκε νὰ τὸν πα-
ντρευτεῖ. Καὶ ὁ φίλος της ἔφυγε δα-
κρυσµένος. Αὐτὸ γίνεται µὲ τοὺς 
ἀνθρώπους: Πολὺ λίγοι θυµοῦνται 
πῶς ἦταν ἡ ζωὴ τοὺς παλιότερα καὶ 
ποιὸς ἦταν πάντα ἐκεῖ γι’ αὐτοὺς 
στὶς πιὸ δύσκολες στιγµές. Ἔτσι, 
πολὺ εὔκολα φέρονται µὲ ἀχαριστία 
ἀκόµα καὶ στοὺς µεγαλύτερους εὐ-
εργέτες τους… 
 

ΕΛΛΑ∆Α  ΧΩΡ ΙΣ   
ΗΘ ΙΚΟΥΣ  ΦΡΑΓΜΟΥΣ  

 

Οἱ Ἕλληνες µιµοῦνται τοὺς Εὐρω-
παίους. Ὅ,τι ἀνήθικο καὶ ἁµαρτω-
λὸ ὑπάρχει τὸ συνιστοῦν οἱ ἐπιτή-
δειοι νὰ ἐφαρµοσθῆ καὶ εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα: Ἡ γυµνότης εἶναι µία ἀδιά-
ντροπη ἁµαρτία ποὺ ἔχει ἐσχάτως 
κατοχυρωθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γίνε-
ται ὅπως γράφει τὸ «Ἔθνος» τῆς 
10-6-2013 τώρα τελευταῖα εἰς Θεσ-
σαλονίκην ποδηλατοδροµία ἀν-
δρῶν, γυναικῶν, νέων καὶ νεανίδων 
ἀλλὰ καὶ µεγαλυτέρων! Καὶ τὸ σύν-
θηµα εἶναι «ἐλάτε ὅσο γυµνοὶ τολ-
µᾶτε» καὶ µεταξὺ τῶν νέων γίνεται 
συναγωνισµὸς ποιὸς θὰ εἶναι πιὸ 
γυµνός. Εἶναι τὸ δαιµόνιο τῆς γύ-
µνιας, ποὺ εἶναι µία µεγάλη ἁµαρ-
τία. Γράφει ἡ ὡς ἄνω ἐφηµερὶς ὅτι 
ὑπῆρξε κοσµοσυρροὴ διὰ νὰ ἰδοῦν 
τὴν ποδηλατοδροµία. Ἔχοµεν µεγά-
λην εὐθύνην ὅταν δὲν ἐνηµερώνεται 
σωστὰ ἰδίως ἡ νεολαία. Ὑπάρχουν 
ἠθικοὶ φραγµοὶ ποὺ ἂν δὲν τοὺς 
τηροῦµεν, θὰ ἔλθη ἡ θλίψις καὶ ἡ 
ἀπογοήτευσις. Μόνον ἡ τήρησις τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ θὰ φέρει εἰς τοὺς 
νέους τὴν ἀληθινὴν χαρὰν καὶ εὐ-
λογία τοῦ Θεοῦ. 

 

Η  Ι Ε ΡΑ  ΣΥΝΟ∆ΟΣ  
ΤΗΣ  ΜΟΛ∆ΑΒ ΙΑΣ  

 

Τὸ ἐπιτίµιον τῆς ἀκοινωνησίας ἐπέ-
βαλε εἰς τοὺς κυβερνώντας τῆς χώ-
ρας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξου 
Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας κατὰ 
τὴν συνεδρίαν τῆς 20ης Ἰουνίου, 
ἐπειδὴ ἐψήφισαν «ἀντιρατσιστικὸν 
νόµον», ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει αὐστη-
ρὰ πρόστιµα καὶ ποινᾶς εἰς ὅσους 
ἀρνηθοῦν νὰ ὑπηρετήσουν τᾶς «οἰ-
κογενείας» τῶν ὁµοφυλοφίλων. Αἳ 
ποιναὶ ἀφοροῦν καὶ ἱερεῖς ἐφόσον 
οὗτοι ἀρνηθοῦν νὰ τελέσουν γά-
µους ὁµοφυλοφίλων. Παρ’ ὅλες τὶς 
ἐκκλήσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡ κυβέρ-
νηση τὴν ἀγνόησε πλήρως. Ἂς δοῦ-
µε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Μολδαβίας. «Ἔχοντας τὸ καθῆ-
κον νὰ ἀντιτασσόµαστε στὴν ἐξά-
πλωση τῆς ἁµαρτίας, ἡ σηµερινὴ 
κατάσταση µᾶς ζητάει νὰ διαλέξου-
µε µεταξὺ τοῦ αἰωνίου Χριστοῦ καὶ 
τῆς πρόσκαιρης κυβέρνησης, ποὺ 
ψηφίζει ἀντιχριστιανικὲς νοµοθεσί-
ες. Σίγουρα ἐµεῖς διαλέγουµε τὸν 
πρῶτο δρόµο. Ἡ ἐξέλιξη τῶν πρα-
γµάτων µας κάνει νὰ ἐκφράσουµε 
τὴν ἀντίθεσή µας καὶ νὰ διαχωρί-
σουµε τὴν θέση µας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
φανερὰ διώκουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἐπικαλούµαστε γιὰ κα-
θαρὰ θεραπευτικοὺς σκοποὺς τὴν 
κανονικὴ παράδοση τῆς ἐπιβολῆς 
τοῦ ἐπιτιµίου  τῆς ἀκοινωνησίας µε-
χρι νὰ συνετιστοῦν. Μὲ αὐτή µας 
τὴν ἀπόφαση οἱ κυβερνῶντες δὲν θὰ 
µπορέσουν  νὰ  κοινωνοῦν  τῶν  
Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἔπειτα 
ἀνάλογα µὲ τὴ µετάνοιά τους θὰ 
γίνουν δεκτοί». Ὁ ἀντιρατσιστικὸς 
νόµος στὴν Μολδαβία (µεταξὺ ἄλ-
λων) ἐπιτρέπει στοὺς ὁµοφυλόφι-
λους νὰ υἱοθετοῦν παιδιὰ καὶ νὰ 
παντρεύονται. Ἐπιβάλλει τσουχτε-
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ρὰ πρόστιµα καὶ φυλάκιση σὲ ὅ-
σους ποῦν κάτι ἐναντίον τοὺς ἢ σὲ 
ὅποιον ἀρνηθεῖ κάποια ὑπηρεσία. 
(Συνεπῶς αὔριο µεθαύριο ἐὰν πᾶνε 
2 ἀπὸ αὐτοὺς στὴν ἐκκλησία καὶ 
ζητήσουν νὰ παντρευτοῦν καὶ ὁ 
ἱερέας ἀρνηθεῖ τότε θὰ φυλακιστεῖ). 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 28-6-2013, σ. 8) 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ 
 

 

τ -

Πρόκληση καὶ ἱεροσυλία! Μία ἀπὸ
τὶς τουρκικὲς σει ὲς ποὺ τὸ τελευ-ρ
αῖο διάστηµα εἰσέβαλαν στὴν Ἑλ
ληνικὴ τηλεοπτικὴ πραγµατικότη-
τα, τὸ «Ἕνα ἀστέρι γεννιέται» ποὺ 
προβάλλεται καθηµερινὰ ἀπὸ τὴ 
συχνότητα τοῦ Mega ὑπέπεσε σὲ µε-
γάλο σφάλµα, ἀφοῦ µετέτρεψε ὀρ-
θόδοξη Βυζαντινὴ ἐκκλησία σὲ … 
νυχτερινὸ κέντρο. Οὔτε λίγο, οὔτε 
πολύ , οἱ παραγωγοὶ τῆς σειρᾶς  
µετέτρεψαν τὸ ἱερὸ τοῦ ἱστορικοῦ 
ναοῦ σὲ … πάλκο µὲ ὀρχήστρα καὶ 
τραγουδίστριες νὰ διαγωνίζονται 
στὸ  ποιὰ  εἶναι  ἡ  καλύτερη  στὰ  
τουρκικὰ ἄσµατα. Συγκεκριµένα, σὲ 
µία στιγµὴ ποὺ ἡ «γυαλιστερή» τρα-
γουδίστρια, µὲ µὸβ τουαλέτα στολι-
σµένη µὲ παγιέτες … ἑρµήνευε ἕνα 
τουρκικὸ κοµµάτι (καὶ … λουζόταν 
µὲ χαρτοπόλεµο) τὸ πλάνο «ἄνοιξε» 
καὶ εἴδαµε ἕναν µεγάλο σταυρὸ ποὺ 
ὑπῆρχε πάνω ἀπὸ τὸν χῶρο. Χωρὶς 
ἀµφιβολία ὁ ὀρθόδοξος ναὸς ποὺ 
χρησιµοποιήθηκε γι’ αὐτὸ τὸ προ-
κλητικὸ τηλεοπτικὸ ἀνοσιούργηµα 
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν τῆς Ἁγί-
ας Εἰρήνης (βρίσκεται κοντὰ στὴν 
Ἁγία Σοφία), ποὺ ἀνεγέρθη στὴν 

Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν Μεγά-
λο Κωνσταντῖνο καὶ κουβαλάει  
ἱστορία πολλῶν αἰώνων. (Τετάρτη 
24-7-2013, www.defencenet.gr) 
 

Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ 

 

Τ ε 
ἀπορ ικᾶς 
δραστ ς Νι-

ὸν τελευταῖον καιρὸν ὅλοι ἔχουµ
ήσει µὲ τᾶς φιλανθρωπ
ηριότητας τοῦ Ἱδρύµατο

άρχου. Ἐν µέσῳ κρίσεως διαθέτει 
πολλὰ ἑκατοµµύρια, κατὰ περίστα-
σιν, διὰ φιλανθρωπικοὺς κυρίως 
σκοποὺς καὶ δευτερευόντως διὰ ἄλ-
λους. Ἡ δύναµίς του δὲν ἀποκλείε-
ται νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν διαβόη-
τον φιλοσκοπιανὸ καὶ φιλοσιωνι-
στὴν Τζὼρζ Σόρος, ὁ ὁποῖος ἑτοιµά-
ζεται νὰ διαθέση µέσῳ τοῦ ἱδρύµα-
τος πολλὰ χρήµατα, διὰ νὰ βοηθήση 
τοὺς ἐν Ἑλλάδι µουσουλµάνους λα-
θροµετανάστες… Τὰ γράφουµε ὅλα 
αὐτά, διότι ὁ ζάµπλουτος κερδο-
σκόπος, ὁ ὁποῖος εἶναι προσωπικὸς 
φίλος τοῦ Γ. Παπανδρέου καὶ Ἕλ-
ληνες σύµβουλοί του διωρίσθησαν 
σύµβουλοι µεγάλου ὑπουργοῦ «παι-
διοῦ τοῦ κοµµατικοῦ σωλήνα» µὲ 
τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρωθυπουργοῦ 
Ἀντωνίου Σαµαρά. Ἦλθεν µάλιστα 
ὁ κ. Σόρος εἰς τᾶς Ἀθήνας καὶ ὠµί-
λησεν εἰς συνέδριον διὰ τὴν φιλαν-
θρωπίαν, τὸ ὁποῖον ὠργάνωσε τὸ 
ἵδρυµα Νιάρχος. Ὁ κ. Σόρος ἀφοῦ 
κατενόησε τὰ διεθνεῖς ἀδικίας εἰς 
βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι ὀργισµένοι, τοὺς ἐκάλε-
σε «νὰ πνίγουν» τᾶς πικρίας τῶν 
καὶ νὰ βοηθήσωµεν τοὺς µουσουλ-
µάνους λαθροµετανάστας. Μᾶς ἐκά-
λεσεν νὰ ἀγκαλιάσωµεν τὸν «µου-
σουλµάνον ἀδελφόν», ὅταν τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος «βγάζει εἰς τὸ σφυρί» 
τὴν οἰκίαν µεταλλεργάτου «µὲ γυ-
ναίκα καὶ τρία τέκνα» διὰ χίλια 

χνίδια του, τιτίβιζε. Λίγες ἡµέρες 
ἀργότερα ὁ Γέροντας βγῆκε ἀπὸ τὸ 
Μοναστήρι καὶ περπατοῦσε προ-
σευχόµενος. Τὸ χελιδόνι, ὡς πιστὸς 
φίλος καὶ σύντροφός του, πετοῦσε 
χαρούµενα  κοντά  του .  Κάποια  
στιγµὴ ὁ παπά-Φιλάρετος κάθισε 
λίγο νὰ ξεκουραστεῖ καὶ χωρὶς νὰ 
τὸ καταλάβει ἀποκοιµήθηκε. Ξαφνι-
κὰ  τὸ  χελιδόνι  ἄρχισε  νὰ  πετᾶ  
ἀνήσυχο ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του 
τιτιβίζοντας δυνατά, σὰν νὰ ἤθελε 
νὰ τὸν ξυπνήσει καὶ νὰ τὸν προει-
δοποιήσει γιὰ κάποιον κίνδυνο. Ὁ 
Γέροντας πράγµατι ξύπνησε καὶ τί 
νὰ δεῖ; Λίγο πιὸ πέρα ἕνα µεγάλο 
φίδι ἑτοιµαζόταν νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ. 
Τὸ χελιδόνι εἶχε κάνει µὲ τὴ σειρά 
του τὸ δικό του ἔλεος στὸν ἐλεήµο-
να Γέροντα. 
 

Η  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  

 

λῆς Ρ

ς

Τὸν  καιρὸ  
ποὺ εἶχε τὴ 
δι εύθυνση  
τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Σχο-

ιζαρείου 
ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος, γιὰ 
κάποιο διά-
στηµα ὁ ἐπι-

στάτης τῆ  Σχολῆς ἀρρώστησε. Ὅ-
ταν βγῆκε ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο, οἱ 
γιατροὶ τοῦ εἶπαν νὰ µὴν ἐργαστεῖ, 
τουλάχιστον γιὰ τρεῖς µῆνες, γιατί 
διαφορετικὰ θὰ βάλει σὲ κίνδυνο τὴ 
ζωή του. Οἱ ἐργαζόµενοι ὅµως τότε 
δὲν ἦταν µόνιµοι καὶ δὲν εἶχαν ἀ-
σφάλεια, ὅποτε ὑπῆρχε τὸ ἐνδεχόµε-
νο νὰ χάσουν τὴ δουλειά τους. Αὐ-
τὸ φοβήθηκε καὶ ὁ ἐπιστάτης τῆς Ρι-
ζαρείου. Μιὰ µέρα λοιπόν, µετὰ ἀ-
πὸ κάποια µικρὴ ἀνάρρωση πῆγε 
στὴ Σχολὴ καὶ εἶδε τὰ πάντα νὰ εἶ-

ναι πεντακάθαρα. Τὸν ἔκοψε κρύος 
ἱδρώτας. Θὰ πῆραν ἄλλον, ὑπέθεσε. 
Πῆγε τὴν ἄλλη ἡµέρα στὴ Σχολὴ καὶ 
διαπίστωσε πάλι τὸ ἴδιο. Βέβαιος 
πιὰ ὅτι τὸν ἀπέλυσαν, πῆγε νὰ βρεῖ 
τὸ διευθυντὴ τῆς Σχολῆς. Ὁ Ἅγιος 
τὸν δέχθηκε µὲ πολλὴ καλοσύνη καὶ 
τοῦ εἶπε – Μὴν ἀνησυχεῖς, παιδί 
µου, δὲν πρόκειται νὰ σὲ ἀπολύ-
σουν. Νὰ κάνεις ὅ,τι σοῦ εἶπαν οἱ 
γιατροὶ – Μὰ ποιὸς καθαρίζει Σεβα-
σµιώτατε τόσον καιρό; Τοῦ ἀποκρί-
θηκε ἐκεῖνος – Μὴν σὲ ἀπασχολεῖ 
παιδί µου, αὐτό . Ὅλα θὰ εἶναι 
καθαρά, σὰν νὰ ἤσουν ἐδῶ ἐσύ. 
Ἔφυγε ὁ ἐπιστάτης γεµάτος χαρά, 
ἀλλὰ καὶ περιέργεια γιὰ τὸ ποιὸς 
θὰ καθάριζε τοὺς χώρους τῆς Σχο-
λῆς τόσους µῆνες ποὺ θὰ ἔλειπε. 
Ὅταν πῆγε σπίτι του, τοῦ ἦλθε µιὰ 
σκέψη νὰ πάει πρωὶ – πρωὶ τὴν 
ἄλλη µέρα γιὰ νὰ δεῖ τί συµβαίνει. 
Πῆγε ἀλλὰ βρῆκε πάλι τὴ Σχολὴ 
πεντακάθαρη. Αὔριο θὰ πάω πιὸ 
πρωί, γιὰ νὰ δῶ ἐπιτέλους τί γί-
νεται, σκέφθηκε. Πράγµατι, µόλις 
χάραξε, ἔφθασε στὴ Σχολή. Καὶ τί 
νὰ δεῖ! Ὁ ∆ιευθυντὴς τῆς Σχολῆς ὁ 
Ἅγιος Νεκτάριος εἶχε µαζεµένα τὰ 
ράσα του καὶ µὲ µιὰ σκούπα καὶ 
ἕναν κουβὰ στὸ χέρι καθάριζε τοὺς 
χώρους καὶ τὰ ἀποχωρητήρια. ∆ὲν 
κρατήθηκε, ἔτρεξε κοντά του καὶ 
τοῦ εἶπε : - Σεβασµιώτατε, ἐσεῖς 
κάνετε αὐτὴ τὴν ταπεινωτικὴ ἐργα-
σία; Σᾶς παρακαλῶ νὰ µὴν τὸ ξα-
νακάνετε αὐτό. Ἀπὸ αὔριο θὰ ἔρ-
χοµαι ἐγώ. Αἰσθάνοµαι τώρα καλύ-
τερα, ἀλλὰ καὶ δὲν θέλω νὰ κάνετε 
ἐσεῖς αὐτὴ τὴ δουλειὰ ποὺ πρέπει 
νὰ τὴν κάνω ἐγώ .  Ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος τὸν πῆρε τότε ἀπὸ τὸ χέρι, 
τὸν ὁδήγησε στὸ Γραφεῖο καὶ τοῦ 
εἶπε: Παιδί µου, καµιὰ ἐργασία δὲν 
εἶναι ταπεινωτική. Ὁ Θεὸς εὐλόγη-
σε τὴν ἐργασία καὶ εὐλογεῖ καὶ αὐ-
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καθαρό, φρεσκοσκουπισµένο, νοι-
κοκυρεµένο. Πόση διαφορά. «Καθέ-
νας κάνει τὶς ἐπιλογές του», σκέφτη-
κα. «∆ὲν µπορῶ νὰ τὸν κάνω µὲ τὸ 
ζόρι  νοικοκύρη».  Μάζεψα  τὴν  
σκούπα καὶ τὸ φαράσι µὲ ἱδρωµένο 
τὸ µέτωπο, ἀλλὰ µὲ συνείδηση ἥσυ-
χη. Λίγη ὥρα ἀργότερα ἕνα ἐλαφρὺ 
καλοκαιρινὸ βοριαδάκι ἔφερε τὰ 
πάνω κάτω! Ὅλα τὰ σκουπίδια ἀπὸ 
τὸ διπλανὸ πεζοδρόµιο, λὲς καὶ 
ὑπάκουσαν σὲ ἕνα µυστικὸ πρόστα-
γµα, στροβιλίστηκαν λίγο καὶ ὕστε-
ρα στρογγυλοκάθισαν ἀναπαυτικὰ 
στὸ δικό µου πεζοδρόµιο! Ἄδικα τὸ 
καµάρι, ἄδικος ὁ κόπος καὶ ὁ χρό-
νος ποὺ ἔχασα. Τί κρίµα! Προβλη-
µατίστηκα. Ὅπως τὰ πεζοδρόµια 
δὲν εἶναι ἀποµονωµένα, ἀλλά ἡ κα-
θαριότητα τοῦ ἑνὸς ἐπηρεάζει τὴν 
καθαριότητα τοῦ ἄλλου, ἔτσι συµ-
βαίνει καὶ στὴ ζωή. Κι’ ἀρκεῖ ἕνα 
ἐλαφρὺ καλοκαιρινὸ βοριαδάκι γιὰ 
νὰ µεταφέρει τὰ ξένα σκουπίδια 
στὴν δική µας καρδιά. Καὶ τότε… 
ἄδικα τὸ καµάρι! Κρίµα στὸν κόπο 
µας! Ἂς διευρύνουµε τοὺς ὁρίζοντές 
µας. Κι’ ἂς συνειδητοποιήσουµε ὅτι 
δουλεύοντας γιὰ τὴν ἀναβάθµισι 
τοῦ συνόλου, δουλεύουµε συγχρό-
νως γιὰ τὴν οἰκογένειά µας. Προ-
σφέροντας στὴν κοινωνία, εὐεργε-
τοῦµε συγχρόνως τὸ σπίτι µας .  
Σκορπώντας φῶς κι’ ἀγάπη στὸν 
κόσµο, ὠφελούµαστε πρῶτοι ἐµεῖς 
οἱ ἴδιοι. Ἀνεβάζοντας τὸ ἐπίπεδό 
της τοπικῆς ἢ εὐρύτερης κοινωνίας, 
διασφαλίζουµε τὰ δικά µας παιδιά. 
Ἡ κοινωνία κι’ ἐγὼ εἴµαστε συγκοι-
νωνοῦντα δοχεῖα. ∆ίνουµε καὶ ταυ-
τόχρονα παίρνουµε. Προσφέρουµε 
καὶ ταυτόχρονα εἰσπράττουµε. 
 

∆ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ  
 

Ἕνας φαλακρὸς ἔβριζε τὸν ∆ιογέ-
νη. Ὁ Φιλόσοφος γύρισε καὶ τοῦ εἶ-

πε: «∆ὲν σοῦ ἀνταποδίδω τὶς βρι-
σιές , ἀλλὰ θὰ ἤθελα νὰ πῶ ἕνα 
µπράβο στὶς τρίχες σου, διότι ἀπαλ-
λάχτηκαν ἀπὸ ἕνα κακορίζικο κε-
φάλι». 
 

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  
 

Παρακινοῦσαν τὸν Φίλιππο τὸν 
Μακεδόνα νὰ ἐξορίσει κάποιον ποὺ 
τὸν  κακολογοῦσε .  «∆ὲν  ε ἶστε  
καλά», εἶπε ὁ Φίλιππος, «Θέλετε νὰ 
τὸν στείλω νὰ µὲ κατηγορεῖ καὶ σὲ 
ἄλλα µέρη;» 
 

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΩΑ  
 

 
Ἡ ἀγάπη τοῦ παπα-Φιλαρέτου τοῦ 
Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κων-
σταµονίτου στὸ Ἅγιο Ὄρος, δὲν 
περιοριζόταν µόνο στοὺς ἀνθρώ-
πους. Ἁπλωνόταν πιὸ πέρα, στὰ ἄ-
ψυχα, στὰ ζῶα, στὴ φύση. Μία ἡµέ-
ρα, ἔξω ἀπὸ τὸ κελὶ τοῦ Γέροντα, 
γινόταν µεγάλος θόρυβος. ∆υὸ χελι-
δόνια εἶχαν ἀρχίσει µεταξὺ τοὺς 
σφοδρὴ µονοµαχία. Ὁ Γέροντας 
βγῆκε ἔξω καὶ ἀντίκρυσε µὲ λύπη τὸ 
πιὸ µεγαλόσωµο χελιδόνι νὰ χτυπᾶ 
µὲ τὸ ράµφος του τὸ ἄλλο καὶ νὰ τὸ 
ἔχει µαδήσει στὴν κυριολεξία. Χω-
ρὶς νὰ χάσει καιρό, τὸ ἔδιωξε καὶ 
πῆρε στοργικὰ τὸ πληγωµένο χελι-
δόνι στὰ χέρια του. Τὸ περιποιήθη-
κε καὶ τελικὰ τὸ χελιδόνι ἔζησε. Ἀ-
πὸ τότε αὐτὸ ἀκολουθοῦσε παντοῦ 
τὸν παπα-Φιλάρετο, δείχνοντας τὴν 
εὐγνωµοσύνη του καὶ τὴν ἀφοσίω-
σή του. Πετοῦσε µπροστά του, ἔκα-
νε τὰ φτερουγίσµατά του, τὰ παι- 

ἑξακόσια ὀγδοήκοντα εὐρὼ καὶ ὅ-
ταν 1ον) Οἱ µισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις 
ἔχουν ἐξευτελισθῆ 2ον) Τὸ Κοινωνι-
κὸ Κράτος κατέρρευσε 3ον) Σχολεῖα 
κλείνουν 4ον) Τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα 
διαρκῶς περικόπτονται καὶ τὸ αὐτὸ 
σηµειώνεται καὶ µὲ τὰ ἀντίστοιχα 
τῆς Ἀστυνοµίας. 5ον) Τὰ συσσίτια 
αὐξάνονται καθηµερινῶς. 6ον) Ἡ 
συµµετοχὴ εἰς τὴν ἀγορὰν φαρµά-
κων αὐξάνεται καθηµερινῶς 7ον) Ἡ 
ἀνεργία καλπάζει, ἐπειδὴ κλείνουν 
καθηµερινῶς ἐπιχειρήσεις, βιοτεχνί-
ες καὶ οἰκογενειακαὶ ἐπιχειρήσεις. 
8ον) Τὸ ἐπιστηµονικὸν δυναµικόν 
τῆς Χώρας (ἤτοι τὰ Ἑλληνόπουλα) 
ὡς καὶ ἁπλοὶ ἄνεργοι, οἱ ὁποῖοι κά-
νουν χειρονακτικᾶς ἐργασίας, µετα-
ναστεύουν. Ἐὰν ὁ κερδοσκόπος κ. 
Σόρος ἔχει πραγµατικῶς φιλάνθρω-
πα αἰσθήµατα δὲν ἔχει παρὰ νὰ δι-
οργανώση ἕνα διεθνῆ διαγωνισµὸν 
εἰς τὸν ὁποῖον θὰ κληθοῦν νὰ συµ-
µετάσχουν, δωρηταὶ διὰ τὴν ἀντιµε-
τώπισιν τῶν προβληµάτων τῆς Ἑλ-
λάδος. Ὑποδεικνύοµεν δηλαδὴ νὰ 
γίνη ὅ,τι συνήθως ἀκολουθεῖται 
µετὰ ἀπὸ µίαν µεγάλην πολεµικὴν 
ἐνέργειαν εἰς κάποιαν χώραν. Αὐτὸ 
τὸ ὁποῖον συντελεῖται εἰς τὴν Ἑλ-
λάδα εἶναι πόλεµος τὸν ὁποῖον διε-
ξάγουν Εὐρωπαϊκαί, Ἀµερικανικαί, 
Ἀσιατικαὶ καὶ ἄλλαι δυνάµεις µὲ 
εὐθύνην Ἑλλήνων πολιτικῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἐρρήµαξαν καὶ ἐπρόδωσαν 
τὴν Ἑλλάδα. Πρῶτα θὰ ἀσχοληθῶ-
µεν µὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλλη-
νες καὶ µετὰ µὲ ὅλους τους ἄλλους 
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἑλλά-
δα παρανόµως. Ἄλλως τὸ φιλάν-
θρωπον µήνυµα τοῦ κ. Σόρος διὰ 
τοὺς «ἀδελφοὺς µουσουλµάνους» 
τοὺς εὐρισκοµένους παρανόµως εἰς 
τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχη ἀπήχησιν. 
Ἴσως συγκινήσει ἀπάτριδες πολιτι-
κούς, οἱ ὁποῖοι µετέβαλον τὴν Ἑλ-

λάδα εἰς καταυλισµὸν ἐξαθλιωµέ-
νων ψυχῶν, ἴσως συγκινήση τὴν 
Ἀριστερούλικην πλειοψηφίαν τῆς 
Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἀδιαφορεῖ διὰ 
τὸν Ἕλληνα καὶ τὴν Ἑλληνικὴν οἰ-
κογένειαν, ἀλλὰ προστρέχει εἰς βοή-
θειαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἰσβάλλουν 
παρανόµως (ὁ χαρακτηρισµὸς τοῦ 
ὑπουργοῦ προστασίας τοῦ πολίτου) 
εἰς τὴν Χώραν καὶ ἐπιβάλλουν ἕνα 
βίαιον ἐποικισµόν, ἴσως συγκινήση 
δηµάρχους, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν 
τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ἀπὸ τὸν Ραδι-
οφωνικὸν Σταθµὸν τοῦ δήµου τῶν 
καὶ ὀργανώνουν παρελάσεις ὁµοφυ-
λοφίλων. Τὴν συντριπτικὴν πλειο-
ψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ὁ-
ποία προσέφερε πολλὰ εἰς τοὺς λα-
θροµετανάστες πλέον, τὸ φιλανθρω-
πικὸν µήνυµά του δὲν θὰ τὴν ἀγγί-
ξη, διότι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν κρίσιν 
ἐκέρδισε δισεκατοµµύρια καὶ αὐτὸς 
(µὲ τὰ στοιχήµατα περὶ ἐξόδου ἀπὸ 
τὸ εὐρὼ ἢ καὶ µὲ ἄλλους τρόπους) ἐ-
νῶ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος φι-
λοσκοπιανὸς καὶ ὡς ἔχει ἀποκαλύ-
ψει ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
κ. Σεραφείµ, εἰς τὴν ἰστοσελίδα τοῦ 
ἱδρύµατος Σόρος ὑπῆρχε συνθηµα-
τολογία ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς 
Κρήτης ἐκ τῆς Ἑλλάδος. (Γ. Ζερβός, 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-7-2013, σελ.8) 
 

ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΝΕΚΡΑ 
 

Συµφώνως πρὸς πληροφορίας τοῦ ἰ-
στοτόπου «protothema.gr» ὑπὸ ἡµε-
ροµηνίαν 10ην Ἰουλίου «Οἱ γιατροὶ 
τοῦ νοσοκοµείου «Ἅγιος Ἰωσήφ» 
στὴν Νέα Ὑόρκη ἦταν στὸ στάδιο 
τῆς ἐκκίνησης µίας χειρουργικῆς 
ἐπέµβασης σὲ µία γυναίκα ποὺ ἦ-
ταν, σύµφωνα µὲ αὐτούς, κλινικὰ 
νεκρή. Ἡ οἰκογένεια τῆς γυναίκας 
εἶχε συναινέσει, προκειµένου νὰ γί-
νει διαδικασία δωρεᾶς ὀργάνων. 
Μία νοσοκόµα θέλησε νὰ τῆς κάνει 
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µία ἀντανακλαστικὴ ἐξέταση µία ἡ-
µέρα πρὶν τὸ χειρουργεῖο καὶ ἀντι-
λήφθηκε ὅτι ἡ γυναίκα ἀντιδροῦσε. 
Παρόλα αὐτὰ ὁ θεράπων ἰατρός της 
θεώρησε ὅτι δὲν ἦταν ἀντίδραση 
καὶ ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσει τὸ χει-
ρουργεῖο γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀρ-
γάνων. Ὅµως, παρόλο ποὺ εἶχε χο-
ρηγήσει µέθη, ἡ ἀσθενὴς ἄνοιξε τὰ 
µάτια της. Πῶς λοιπὸν νὰ εἶναι κά-
ποιος ὑπὲρ τῶν µεταµοσχεύσεων, ὅ-
ταν ἐπὶ καθηµερινῆς βάσεως, ἀνὰ 
τὸν κόσµο, συµβαίνουν παρόµοια 
περιστατικά; 
 

ΠΟΙΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

ἀνθρώπων ἔχουν τεθεῖ ὅλα τὰ µέσα 
ἐνηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφω-
νο, ἐφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία 
κ.λ.π.) τὰ ὁποία προβάλλουν διαρ-
κῶς τὶς δραστηριότητές τους, ἐνῶ 
ἀποφεύγουν ἐπιµελῶς κάθε ἀναφο-
ρὰ σὲ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
Γέροντας Πορφύριος ἔλεγε «Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι στὴν Ὀρθοδοξία. Ὑπάρ-
χουν πολλὰ φῶτα, ποὺ βλέπει κα-
νεὶς καὶ ἐντυπωσιάζεται, µὰ ἕνα εἶ-
ναι τὸ Φῶς τὸ ἀληθινό, ὁ ἀληθινὸς 
Θεός, δηλαδὴ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς 
Χριστός». Καὶ ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι δὲν 
δέχονται τὸ Χριστὸ ὡς Κύριό Τους 
καὶ δὲν πιστεύουν σ’ Αὐτόν, παρό-
λα αὐτὰ δέχονται πολὺ εὐχαρίστως 
ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ προέρχονται ἀ-
πὸ Ἐκεῖνον. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν τιµὴ καὶ τὴ 
λατρεία ποὺ ἀπονέµουµε στὸν Κύ-
ριο τὴν ἡµέρα αὐτή. Οἱ ἀργίες τῶν 
Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ 
τοῦ Πάσχα, καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοι-
χα δῶρα-προσαυξήσεις στοὺς µισ-
θούς, λόγω τῶν Ἑορτῶν αὐτῶν. Οἱ 
ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι, οἱ ἀδιάφοροι, οἱ 
κοµµουνιστές: Ὅλοι ἀπολαµβάνουν 
τὶς ἀργίες αὐτὲς καὶ τὰ δῶρα, ἐνῶ 

ἀρνοῦνται ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ ἀπὸ τὸν Ὁποῖο προ-
έρχονται οἱ δωρεὲς αὐτές. Ὅλα θέ-
λουµε νὰ τὰ ἀπολαµβάνουµε, ὅλα 
θέλουµε νὰ τὰ γευόµαστε, ἀλλὰ σε-
βασµὸς καὶ ἀναγνώριση καὶ εὐχαρι-
στία στὴν Πηγὴ τῶν δωρεῶν καµ-
µία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔρχεται ἡ Κρίση, 
ποὺ ἐτυµολογικὰ στὴ γλώσσα µας 
ἑρµηνεύεται ὡς «ἀπόφαση». Καὶ 
ποιὰ εἶναι ἡ ἀπόφαση; «Ἀφοῦ εἶσθε 
ἀχάριστοι, ἀφοῦ δὲν µὲ τιµᾶτε, τότε 
εἶσθε ἀνάξιοι τῶν δωρεῶν Μου, ἐνῶ 
εἶσθε ἄξιοι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἑτοιµάζει 
ὁ πονηρὸς ἐναντίον σας. ∆εῖτε τώρα 
ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία ὅλων αὐτῶν ποὺ 
θεοποιήσατε καὶ εἴχατε θέσει ὡς 
πρότυπα. Εἶναι δίκαιο τώρα νὰ σᾶς 
δώσουν ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸ περίσσευµα 
τῶν καρδιῶν τους, ἀφοῦ σὲ ἐκεί-
νους εἴχατε στρέψει τὴν προσοχὴ 
καὶ τὴ λατρεία καὶ τὴν ἀφοσίωσή 
σας». Προσέξτε ἀγαπητοί µου, διότι 
ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἤλπισεν ὁ νέο-
έλληνας εἶναι µάταια, ψευδῆ, ὑπο-
κριτικά, µικρὰ καὶ ἀνάξια. Καὶ τώ-
ρα ὑφιστάµεθα τὶς συνέπειες. Τώρα 
θὰ ἴδωµεν ποιός µᾶς ἀγαπᾶ  καὶ  
ποιὸς ὄχι. Ποιὸς ἀξίζει καὶ ποιὸς 
ὄχι. Ποιός µας πρόδωσε καὶ ποιὸς 
ὄχι. Ἀδελφοί, νὰ ἐπιστρέψουµε στὸν 
Κύριο, ὡς πρόσωπα καὶ ὡς Ἔθνος, 
διότι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ἐλπίς, εἶναι ἡ 
Ζωή, εἶναι ἡ Σωτηρία, εἶναι ὁ µόνος 
ποὺ δὲν µᾶς προδίδει ποτέ. Μακάρι 
νὰ τὸ καταλάβουµε ὅσο τὸ δυνατὸν 
γρηγορότερα, γιὰ νὰ γλιτώσουµε 
ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα βάσα-
να. ∆ιότι ὅσο πιὸ γρήγορα θὰ ξυ-
πνήσουµε καὶ ἐπικαλεσθοῦµε ὡς Ἔ-
θνος τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου, τόσο 
πιὸ γρήγορα ὁ Κύριος θὰ ἐλαφρύνει 
τὶς συνέπειες τῶν ἁµαρτιῶν µας καὶ 
θὰ πάρει τὴν κατάσταση στὰ χέρια 
Του καὶ θὰ µᾶς σώσει. Εἴθε νὰ ξυ-
πνήσουµε καὶ νὰ µετανοήσουµε.  

καµε τὸ ὄνειρο καὶ οἱ πατέρες µας 
διαβεβαίωσαν ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
θὰ µᾶς βοηθήσει. Τὸ χειρουργεῖο 
ἔγινε, ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ γιατρὸς δὲν 
ἦταν εὐχαριστηµένος, ὁ ὄγκος εἶχε 
ἐπεκταθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ ἔντερο. Οὔτε 
µιὰ στιγµὴ δὲν τὸ πίστεψα καὶ δὲν 
ἔχασα τὴν ἐµπιστοσύνη µου στοὺς 
Ἁγίους καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ζή-
σαµε καὶ εἴδαµε δὲν ἦταν ἀλήθεια.  

Ἡ µητέρα µου τὸ ἴδιο βράδυ 
εἶδε στὸν ὕπνο της τὴν Ἁγία Εἰρήνη 
νὰ κρατάει µιὰ λευκὴ σελίδα καὶ νὰ 
τῆς λέει ὅτι τὰ ἀποτελέσµατα τῶν 
ἐξετάσεων θὰ εἶναι καθαρά. Ὅπως 
καὶ πραγµατικὰ ἔγινε, ἡ βιοψία ἦ-
ταν ἀνέλπιστα καλή, ὁ γιατρὸς δὲν 
πίστευε στὰ µάτια του, τὸ µόνο ποὺ 
ἀπέµεινε νὰ κάνει ὁ πατέρας µου 
ἦταν ἕνα προληπτικὸ σχῆµα ἀπὸ 
ἐλαφριὰ χηµειοθεραπεία. Οἱ ἀξονι-
κὲς καὶ οἱ ἐξετάσεις του ἦταν πεντα-
κάθαρες.  

Ἡ ἐπέµβαση τῶν Ἁγίων σὲ 
ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δοκιµασίας 
µας ἦταν µεγάλη καὶ ὁλοφάνερη µε-
χρι καὶ σήµερα και ευχαριστοῦµε µὲ 
ὅλη µας τὴν δύναµη τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς Ἁγίους του πού µας βοήθησαν 
τόσο πολὺ καθὼς καὶ τοὺς πατέρες 
τῆς µονῆς τῶν Ἁγίων στὸ Ἄνω Σού-
λι Μαραθώνα γιὰ τὴν συµπαράστα-
σή τους. 

Εὐαγγελία Μ. 
 

ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
Η  ΠΕΜΠΤΗ  

 

Ἕνα παιδάκι, δώδεκα ἐτῶν, ξεκίνη-
σε τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς νὰ πάη 
στὴν ἐκκλησία. Μόλις τὸ εἶδε ὁ πα-
τέρας του νὰ φεύγει τὸ ρώτησε: –
Ποῦ πᾶς πρωὶ - πρωί; – Στὴν ἐκ-
κλησία, ἀπάντησε ἐκεῖνο. – Τί; Στὴν 
ἐκκλησία; εἶπε ὁ πατέρας ἀγανακτι-
σµένος. Ἡ ἐκκλησία εἶναι γιὰ τὴ 
µητέρα σου. Ἐσὺ πρέπει νὰ ἀκολου-

θήσης ἐµένα. Καὶ ἐννοοῦσε νὰ τὸν 
ἀκολουθήση στὸν δρόµο τῆς ἀπιστί-
ας, στὴν περιφρόνησι τῆς θρησκεί-
ας. Τὸ παιδάκι, χαµήλωσε τὰ µάτια 
του καὶ ἀπάντησε µὲ δάκρυα: - Στὰ 
µαθήµατα τοῦ κατηχητικοῦ Σχολεί-
ου, µάθαµε ὅτι ἡ τέταρτη ἐντολὴ 
τοῦ Θεοῦ λέγει νὰ πηγαίνουµε στὴν 
ἐκκλησία. Μόνον γιὰ τὴ µητέρα µου 
εἶναι ἡ τετάρτη ἐντολή; - Αὐτὸ εἶναι 
µιὰ µεγάλη ἀνοησία, ἀπάντησε ὁ 
πατέρας. – Ἀλλὰ τότε, πατέρα µου, 
ἀπάντησε πάλι τὸ παιδάκι, ἐὰν εἶ-
ναι ἀνοησία νὰ ἐφαρµόζουµε τὴν 
τετάρτη ἐντολή, εἶναι ἐπίσης ἀνοη-
σία νὰ προσέχουµε τὴν πέµπτη 
ἐντολὴ ποὺ λέει νὰ σεβόµαστε τοὺς 
γονεῖς µας. Τὰ λόγια αὐτὰ ἔπεσαν 
σὰν κεραυνὸς στὰ αὐτιὰ τοῦ ἀσε-
βοῦς πατέρα. Ἡ λογική της ἀφελοῦς 
παιδικῆς ἀπαντήσεως ἦταν τελεία. 
Ἂν µποροῦσαν οἱ γονεῖς νὰ κατά-
λάβουν πὼς ἡ καλύτερη ἐπένδυση 
στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τοὺς εἶναι ἡ 
πίστις στὸ Θεό. Γιατί δίνοντας στὰ 
παιδιὰ τοὺς τὸ Θεὸ νοηµατοδοτοῦν 
τὴ ζωή τους. Παιδιὰ µὲ Θεὸ ἔχουν 
δυνάµεις, ἀντέχουν στὶς φουρτοῦνες 
καὶ ἐλπίδες στὰ ναυάγια. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔχει Θεὸ δὲν γκρινιάζει, δὲν 
ἁρπάζει, δὲν µεµψιµοιρεῖ. Ὅποιος 
ἔχει Θεό, ἔχει πατέρα, ἔχει λιµάνι, 
ποτὲ δὲν εἶναι µόνος σὲ λιακάδες, 
µπουρίνια ἢ τρικυµίες. Ὅποιος ἔχει 
Θεὸ ζεῖ τὴν εὐτυχία τῆς προσφορᾶς, 
γεύεται τὸ µεγαλεῖο της συγνώµης, 
νοιώθει τὴ γλυκύτητα τῆς προσευ-
χῆς, βάζει οὐρανὸ στὴ ζωή του. 
 

ΤΟ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ   
ΤΟΥ  ΓΕ Ι ΤΟΝΑ  

 

Ἔρριξα ἕνα περιφρονητικὸ βλέµµα 
στὸ πεζοδρόµιο τοῦ γείτονα. Γεµάτο 
χῶµα, ξερὰ φύλλα, πεταµένα χαρτά-
κια, σβησµένες γόπες. Κι’ ὕστερα µὲ 
κρυφὸ καµάρι γύρισα στὸ δικό µου, 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜ

Σᾶς γιά  

ΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  
 

σας ποὺ 
ἔζησε ἡ οἰκογένειά µας χάρη στὴν 
θεία ἐπέµβαση  τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικόλαου καὶ Εἰρήνης καὶ χάρη 
στὴν στήριξη καὶ τὶς θερµὲς προ-
σευχὲς τῶν πατέρων τοῦ µοναστη-
ριοῦ τῶν Ἁγίων στὸ Ἄνω Σούλι.  

Ἡ οἰκογένειά µου πάντα εἶ-
χε µεγάλη εὐλάβεια στὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ καὶ εἴχαµε ἐπισκεφθεῖ καὶ 
προσκυνήσει στὸ παρελθὸν ἀρκετὲς 
φορὲς τοὺς Ἁγίους στὴν Μυτιλήνη. 
Τὸν Σεπτέµβρη τοῦ 2012 µάθαµε ὅτι 
ὁ πατέρας µου εἶχε καρκίνο στὸ πα-
χὺ ἔντερο (οἱ γονεῖς µου ζοῦν στὴν 
Θεσσαλονίκη). Ὁ γιατρὸς 
ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν βιοψία 
δὲν µᾶς ἔδωσε ἐλπίδες γιὰ 
τὴν ζωή του. Χάσαµε τὴν 
γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια µας 
καὶ πήραµε τὴν ἀπόφαση 
νὰ ἔρθει στὴν Ἀθήνα γιὰ 
νὰ µπορέσουµε νὰ τὸ ἀντι-
µετωπίσουµε µαζί.  

Ἐκεῖνες τὶς ἡµέρες, 
µπῆκα στὸ ἴντερνετ νὰ ψά-
ξω νὰ βρῶ κάποια ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴν Ἀθήνα 
καὶ µοῦ ἐµφανίσθηκε η σελίδα ποὺ 
διαθέτει τὸ µοναστήρι τῶν Ἁγίων 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Ἡ µέρα 
ἐκείνη ἦταν Παρασκευὴ καὶ τὴν 
∆ευτέρα θὰ ξεκινούσαµε τὸ πρῶτο 
στάδιο τῆς θεραπείας µὲ ἀκτινοβο-
λίες, ὥστε νὰ µικρύνει κάπως ὁ ὄ-
γκος γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸ χει-
ρουργεῖο. Μόλις τὸ εἶδα εἶπα στὴν 
οἰκογένειά µου ὅτι τὴν ἑπόµενη 
µέρα θὰ πᾶµε στὸ µοναστήρι. Τὸ 
ἴδιο βράδυ στὸν ὕπνο µου εἶδα τὴν 
Ἁγία Εἰρηνούλα µὲ τὶς ξανθὲς κο-
τσίδες της καὶ µὲ ἕνα ἄσπρο φόρε-
µα, νὰ µοῦ χαµογελάει καὶ νὰ µοῦ 

λέει ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Τὴν ἑπό-
µενη µέρα πραγµατικὰ ἐπισκεφτή-
καµε τὸ µοναστήρι τῶν Ἁγίων καὶ 
ὅταν µπῆκα στὸ σηµεῖο ποὺ ἐµφανι-
σθῆκαν οἱ Ἅγιοι καὶ ἀντίκρισα τὸν 
βράχο καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Εἰ-
ρηνούλας µε ἔπιασαν τὰ κλάµατα, 
ἦταν ἀκριβῶς ὅπως τὴν εἶδα στὸν 
ὕπνο µου καὶ παράλληλα µὲ τὴν 
ζεστὴ ὑποδοχὴ τῶν πατέρων καὶ 
τὴν διαβεβαίωσή τους ὅτι ὁ Ἅγιος 
Ραφαὴλ θὰ µᾶς βοηθήσει, πήραµε 
πολὺ δύναµη γιὰ τὴν συνέχεια. 

Ἐν τῷ µεταξύ, ὁ πατέρας 
µου ποὺ ἔχει κλειστοφοβία καὶ τοῦ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ µπεῖ στὸ µηχάνη-

µα γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες, ἐ-
πικαλέστηκε τὸν Ἅγιο Ρα-
φαήλ, προσευχήθηκε νὰ 
τὸν βοηθήσει καὶ κάθε φο-
ρὰ ποὺ ἔµπαινε στὸ µηχά-
νηµα ἀντὶ γιὰ φόβο ἔνιωθε 
µιὰ ἀγαλλίαση καὶ χαρά. 
Ἤξερε καὶ ἔνιωθε ὅτι ὁ 
Ἅγιος Ραφαὴλ ἦταν κοντά 
του. Ἕνα βράδυ ὁ πατέρας 
µου εἶδε στὸν ὕπνο του ὅτι 
ἦταν στὸ µοναστήρι στὸ 

Ἄνω Σούλι καὶ ἄκουσε µιὰ φωνὴ νὰ 
τοῦ λέει «Εἶπε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πὼς 
θὰ σὲ θεραπεύσει καὶ νὰ ἀνάψεις 
δυὸ λαµπάδες».  

Οἱ µέρες γιὰ νὰ γίνει τὸ χει-
ρουργεῖο πλησίαζαν καὶ ἡ στενοχώ-
ρια µας καὶ τὸ ἄγχος µας µεγάλωνε, 
τότε ὁ πατέρας µου ξαναεῖδε ὄνειρο 
ὅτι ἦταν στὸν βράχο στὸ µοναστήρι 
καὶ εἶδε ἕναν ἱερέα µὲ ἄµφια χωρὶς 
νὰ βλέπει τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ 
ἔνοιωθε ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ὁ 
ὁποῖος τοῦ εἶπε «ἐγὼ ὅτι ἦταν νὰ 
κάνω, τὸ ἔκανα» καὶ µετὰ τοῦ ἔδει-
ξε τὶς εἰκόνες µὲ τὰ τάµατα. Τηλε-
φωνήσαµε στὸ µοναστήρι, διηγηθή-  

γράφω µὲ βαθιὰ συγκίνηση 
ἐνηµερώσω γιὰ τὸ θαῦµα 

2 

 

Η ΓΛΩΣΣΑ Κ
 

 

σσα ἐκ-
ς καὶ ἡ 
οδεικνύ-
ρόνηµα. 
 ἐσωτε-
ς. Εἶναι 
για τοῦ 
ατος τῆς 
» (Μάτθ. 
µα µιλεῖ 
γεµάτη ἡ 

ζουν καὶ καταριῶνται τοὺς συναν-
αν τὸν µακα-

καὶ βδελ
καταριῶ
παιδιά τ
Ἐκκλησί
νεῖς, ποὺ
βαρὸ ἢ 
τους. ∆ὲ
Χριστὸς
γιὰ τοὺς
ἅφες αὐ
ούσι». Κ

ΟΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ 
θρώπους τους. Ρώτησ

Ὅλοι µας γνωρίζουµε ὅτι γλώσσα 
ὀνοµάζουµε τὸ µυῶδες, εὐκίνητο ὄρ-
γανο ποὺ βρίσκεται µέσα στὴ στο-
µατικὴ κοιλότητα καὶ ποὺ εἶναι τὸ 
ὄργανο τῆς γεύσης. Ἀκόµα ἡ γλώσ-
σα βοηθάει στὴ µάσηση καὶ κατά-
ποση τῶν τροφῶν καὶ συµµετέχει 
στὴν ἄρθρωση ὁµιλίας. Ἡ γλώσσα
ἂν καὶ εἶναι µικρὴ στὸ µέγεθος καὶ 
δὲν ἔχει κόκκαλα, ὅπως λέγει ὁ λαός 
µας «κόκκαλα τσακίζει». Μὲ τὴ 
γλώσσα δοξολογοῦµε τὸ Θεό, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ὑβρίζουµε. Μὲ τὴν γλώσσα 
ἐπαινοῦµε τὸ συνάνθρωπό µας, ἀλ-
λὰ καὶ τὸν συκοφαντοῦµε. Μὲ τὴν 
γλώσσα ὁµολογοῦµε τὴν πίστη µας 
στὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ διακηρύττουµε 
τὴν ἀπιστία µας. Μὲ τὴ γλώ
δηλώνεται ὁ ἐγωισµός µα
ὑπερηφάνειά µας, ἀλλὰ ἀπ
εται καὶ τὸ ταπεινό µας φ
Ἡ γλώσσα ἀποκαλύπτει τὸν
ρικὸ κόσµο τοῦ καθενός µα
γνωστὰ σὲ ὅλους µας τὰ λό
Κυρίου: «Ἐκ τοῦ περισσεύµ
καρδίας µας τὸ στόµα λαλεῖ
ΙΒ΄, 35). ∆ηλαδὴ «τὸ στό
ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὁποῖον εἶναι 
καρδιά». Μὲ λίγα λόγια ἡ γλώσσα 
ἐκτὸς ἀπὸ καλὰ µπορεῖ νὰ προξενή-
σει µεγάλα καὶ δυσκολοθεράπευτα 
κακά. Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας µας τὰ µεγαλύτερα ἁµαρτή-
µατα, ποὺ διαπράττει ὁ ἄνθρωπος 
µὲ τὴ γλώσσα του εἶναι: Ἡ πολυλο-
γία, ἡ αἰσχρολογία, ἡ συκοφαντία, 
τὸ ψεῦδος, ἡ διπλοπροσωπεία, ἡ 
ὑποκρισία, ὁ ὅρκος, ἡ κατάκριση, ἡ 
βλασφηµία  καὶ  πολλὰ  ἄλλα  τὰ  
ὁποῖα δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος τὰ 
θεωρεῖ ὡς ἀνάξια λόγου. Ἕνα ἀπὸ 
τὰ µεγαλύτερα ἁµαρτήµατα τῆς 
γλώσσης εἶναι ἡ κατάρα. Πολλοὶ 
ἄνθρωποι µὲ τὸ παραµικρὸν ἀρχί-

ριστὸν π. Παΐσιον τὸν Ἁγιορείτη 
πότε πιάνει ἡ κατάρα καὶ ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν «Ἡ κατάρα πιάνει 
ὅταν ὑπάρχει στὴ µέση ἀδικία. Ἂν 
λ.χ. κάποιος κάνει κάποιο κακὸ καὶ 
ὁ πονεµένος τὸν καταραστεῖ, πιά-
νουν οἱ κατάρες του. Ἐπιτρέπει ὁ 
Θεὸς καὶ πιάνουν. Ὅταν ὅµως δὲν 
ὑπάρχει ἀδικία, τότε ἡ κατάρα γυρ-
νᾶ πίσω σ’ αὐτόν, ποὺ τὴν ἔδωσε». 
Στὴ συνέχεια ρώτησαν τὸν Ἅγιο Γέ-
ροντα, πῶς ἁπαλλάσεται κάποιος 
ἀπὸ τὴν κατάρα. Ἡ ἀπάντησή του 
ἦταν: «Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐ-
ξοµολόγηση». Ἂν εἶναι µεγάλο ἁµά-
ρτηµα νὰ καταρώµεθα τοὺς συναν-
θρώπους µας, εἶναι ἀπείρως µεγάλο 

υκτὸ στὸ Θεὸ οἱ γονεῖς νὰ 
νται τὰ σπλάχνα τους, τὰ 
ους. Ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς 
ας µας κακίζουν τοὺς γο-
 γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, σο-
ὄχι καταριῶνται τὰ παιδιά 
ν πρέπει νὰ ξεχνοῦµε ὅτι ὁ 
 πάνω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ εἶπε 
 σταυρωτές του: «Πάτερ 
τοίς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποι-
ι ἐµεῖς πρέπει τὸ ἴδιο νὰ 

κάνουµε. ∆ὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦµε 
αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή: «Εὐλογεῖτε 
καὶ µὴ καταράσθε». Ἡ γλώσσα λοι-
πὸν εἶναι πηγὴ πολλῶν καλῶν, ἀλ-
λὰ καὶ πολλῶν κακῶν. Μπορεῖ νὰ 
βάλει τὸν ἄνθρωπο στὸν Παράδει-
σο, ἀλλὰ καὶ νὰ στείλει στὴν αἰώνια 
κόλαση. Μπορεῖ νὰ τὸν ἐξυψώσει 
στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν 
ρίξει στὰ τάρταρα τῆς ἀνυποληψί-
ας. Πολλὰ µπορεῖ νὰ κάνει τὸ µικρὸ 
αὐτὸ ὄργανο τοῦ σώµατός µας γι’ 
αὐτὸ χρειάζεται µεγάλη ἐπαγρύπνη-
ση, γιὰ νὰ µὴ µετανοήσουµε ἀργότε-
ρα γιὰ αὐτὰ ποὺ εἴπαµε. (Γεώργιος 
Θ. Μηλίτσης. διδάσκαλος) 

11



 

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχω-
ρᾶ. Ἤδη, ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει ὁλο-
κληρωθεῖ. Ὅποιοι ἀδελφοὶ ἐπιθυ-

λάβουν τὴν Ἁγιογρά-
 Ἁγίου ἢ Ἁγίας µπο-

ροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὸ τηλέφω-
νο 22940-61151.  

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος)
  

Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά-

µοῦν νὰ ἀνα
φηση κάποιου

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
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 ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

θὰ  ξαναρχίσουν  
 

Ἀπὸ Τετάρτη 21 Αὐγούστου στὶς 
7.30 µ.µ. Τὸ Σεπτέµβρη 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   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  ΣΤΟΝ  
ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία  
7.30 – 10.15 π.µ. 

 

 

Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΑΝ  ΜΑΣ  

 

ἀρχίζουν  
 

Ἀπὸ Πέµπτη 1η Αὐγούστου  
στὶς 7.30 µ.µ. 

Ε Ο Ρ Τ Η
 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
 

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ. 
 

Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ. 
 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
 

Ἀπόγευµα: 7.00 µ.µ. 
Παράκλησις εἰς τοὺς Ἁγίους 

Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ 
προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 

     
 (αρ. φυλλ. 50)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ            Α ὔ γ ο υ σ τ ο ς - Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 3  
       

ΠΟ Ι Ο Σ  Α Ξ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Ι  ΠΟ Ι Ο Σ  Ο Χ Ι  ! !  
 

Πολλοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δη-
λώνουν δηµοσίως ὅτι δὲν πιστεύουν 
στὸν Θεό. Ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὶς 
ἐντολές του καὶ ἐπιλέγουν τοὺς «θε-
οποιηµένους» συνανθρώπους τους 
νὰ ἔχουν ὡς εἴδωλα. Παρατηρεῖται 
ἕνας παραλογισµὸς στὶς προτιµήσεις 
τους. Πίστη στὸ Θεὸ ὄχι. Πίστη στὰ 
χαρίσµατα τῶν «θεοποιηµένων» ἀν-
θρώπων, ναί. Πολλοὶ ἄνθρωποι λέ-
νε: Αὐτό, τὸ εἶπε 
ὁ Μάρξ. Τὸ εἶπε 
ὁ Ἀϊνστάιν .  Τὸ 
εἶπε ὁ Φρόιντ. Τὸ 
εἶπε ὁ τάδε ἢ ὁ 
δείνα. Ἄρα ἰσχύ-
ει. Εἶναι δεδοµέ-
νο. Εἶναι σίγου-
ρα σωστό . Ἐνῶ 
ἂν στοὺς ἴδιους 
ἀνθρώπους πεῖς 
ὅτι: Αὐτὸ τὸ εἶπε 
ὁ Χριστὸς (τὸ εἶ-
παν οἱ Ἀπόστολοι, τὸ παν οἱ γι-
οι) σοῦ φέρνουν συνεχῶς ἀντιρρή-
σεις καὶ ἀµφιβολίες. Σοῦ ζητοῦν ἀ-
τράνταχτα ἐπιχειρήµατα καὶ ἀπο-
δείξεις γιὰ νὰ τὸ δεχτοῦν καὶ µετὰ 
ἀπὸ λίγο καὶ πάλι δυσπιστοῦν καὶ 
ἀµφιβάλλουν… Κάποτε ὁ Γέρων  
Παΐσιος, ὅταν τοῦ εἶπε κάποιος ἐπι-
σκέπτης: «Γέροντα, ἔχετε ἀπόδειξη 
ὅτι ὑπάρχει Θεός;» Ἐκεῖνος τοῦ ἀ-
πάντησε ἀστειευόµενος: «Ξέρεις πα-

ραγώγους καὶ ὁλοκληρώµατα;» (δη-
λαδὴ µαθηµατικὰ καλά); «Ὄχι!», 
ἀπαντάει ἐκεῖνος. «Κρίµα!», συνεχί-
ζει ὁ γέροντας. «Καὶ ἤξερα µιὰ τέ-
τοια ἀπόδειξη…». Οἱ ἄπιστοι δέχο-
νται µὲ ἐµπιστοσύνη τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ τοὺς ταιριάζουν, ἐνῶ 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀ-
ποστρέφονται. Τοὺς ἐµπαθεῖς καὶ ἁ-
µαρτωλούς τους ἔχουν ὡς παράδει-

γµα ζωῆς. Τοὺς 
καλοὺς καὶ τα-
πεινοὺς ὡς παρά-
δειγµα πρὸς ἀπο-
φυγήν. Ἔχουν ὡς 
θεοὺς πολιτικούς, 
ἀξιωµατικούς, ἠ-
θοποιούς ,  τρα-
γουδιστές , λοι-
ποὺς καλλιτέχνες, 
ἀθλητές , ποδο-
σφαιριστὲς  κ .ἅ .
Γι’ αὐτοὺς µιλοῦν, 

αὐτοὺς θαυµ ουν, αὐτο  µιµοῦ-
νται, τέτοιοι θέλουν νὰ γίνουν καὶ 
αὐτοί, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιά τους. Εἶ-
ναι δυστυχῶς αἰχµάλωτοι τῆς ὕλης 
καὶ τῆς γῆς, χωρὶς καµιὰ πνευµατι-
κὴ ἀναζήτηση, χωρὶς καταφυγὴ στὸ 
Θεὸ καὶ χωρὶς νόηµα στὴ ζωή τους. 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀµε-
τανόητοι. Στὴν ὑπηρεσία αὐτῶν 
τῶν ὑποβαθµισµένων πνευµατικὰ …  

(Συνέχεια στὴν 10η σελίδα) 
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