- Ὅ,τι σὲ φωτίσει ὁ Θεός! Ἂν πεῖς
ὅ,τι βαραίνει τὴν ψυχή σου, θὰ φύγει
τὸ βάρος, θὰ κοιµᾶσαι σὰν παιδάκι!
- Καλά, θὰ τὸ σκεφτῶ.
Σὲ µερικὲς µέρες, ὁ θεολόγος παίρνει ἕνα χαρούµενο τηλεφώνηµα:
- Παναγιώτη, ἐξοµολογήθηκα! Ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο, φίλε µου! Γαλήνεψα, ἠρέµησα, τώρα εἶµαι χαρούµενος. Τώρα κοιµᾶµαι, σὰν παιδάκι,
άκι,
ὅπως τὸ εἶπες! Σ’ εὐχαριστῶ, Παναγιώτη, γιατί ἄνοιξες τὰ µάτια µου!
Ὤ! οὐρανόσταλτη, ἀτίµητη µάνα!
Ἐσὺ ἔκρυψες στὴν καρδιὰ τοῦ γιατροῦ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ σπέρµατα. Αὐτὰ βλάστησαν ὕστερα ἀπὸ
πολλὰ χρόνια! Γονεῖς, γιαγιάδες,
παπποῦδες, σπέρνετε χριστιανικοὺς
σπόρους στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν,
ἐγγονῶν σας. Οὐδέποτε τὰ χριστιανικὰ λόγια πηγαίνουν χαµένα! Ὅσοι ἐξοµολογεῖσθε, ὅσοι πίνετε ὁλόδροσα, γάργαρα νερά, ὁδηγεῖστε
κάποιον γνωστὸ φίλο σας στὴ βρυσοµάνα, ποὺ λέγεται ἐξοµολόγηση!
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ΟΛΑ ΤΑ ’ΧΩ! ΕΥΤΥΧΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΩ!!
Ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπιστία ταλαιπωροῦν,
φταίει τὸ ἕνα, πότε τὸ ἄλλο. Πάντα
λυποῦν, «ἀγχώνουν», θλίβουν τὸν
βρίσκει κάτι νὰ δικαιολογήσει τὴ
σηµερινὸν ἄνθρωπον. Κάποτε ἕνας
µεγάλη στενοχώρια του. Κάποια µεἐξαίρετος χειρουργὸς γιατρός, κληρα φωνάζει ἕναν παλιό, παιδικό
ρονοµεῖ µιὰ µεγάλη κλινικὴ ἀπὸ τὸν
του φίλο, θεολόγο, καὶ τοῦ ἐξοµοπατέρα του, καλοπαντρεύεται µὲ
λογεῖται:
µιὰ ἐνάρετη χριστιανὴ καὶ δηµιουρ- Βρὲ Παναγιώτη, ὅλα τὰ καλὰ τοῦ
Θεοῦ τὰ ’χω! ∆ὲν µοῦ λείπει τίποτε!
γεῖ µιὰ ὡραία οἰκογένεια. Σύντοµα
Ἕνα δὲν ἔχω: γαλήνη, χαρά, εὐτυτρία παιδάκια συµπληρώνουν τὴν
χία. ∆ὲν µπορῶ νὰ κοιµηθῶ ἤρεµα
χαρά του. Ὅλα τὰ καλὰ γύρω του:
Χρήµατα, κλινική, παιδιά, τὰ πάτὰ βράδυα. Βλέπω τροµερὰ ὄνειρα,
ντα! Ἡ γυναίκα του, ἀληθινὸ διαστριφογυρίζω ἄυπνος στὸ κρεβάτι
µάντι ἀρετῆς,
µου!
ταπεινή, γλυκο- Μὲ τὴ χριµίλητη, εὐσεβέστιανικὴ πίσ τη
στατη. Τὸ σπίτι
πῶς τὰ πᾶµε;
τοὺς σχεδὸν κα- Θὰ σοῦ µιλήθηµερινά , µ υρίσω «ξεκάθαρα»,
ζει λιβάνι, γιατί
ντόµπ ρ α! ∆ὲν
πιστεύω στὸ
ἡ κυρὰ Μαρία
Θεό! Εἶµαι ἄθεσυχνὰ θυµιατίος! Ἴσως φταίει
ζει, ὅταν ἀνάβει
ἡ Γερµανία, ὅπου σπούδασα, ἴσως ὁ
κάθε βράδυ τὸ καντηλάκι της . Τὰ
… Καζαντζάκης! Ἔχω διαβάσει, Πατρία παιδιά τους, δυὸ ἀγόρια, κι’
ἕνα κορίτσι, προοδεύουν καταπληναγιώτη µου, πολλὰ ἔργα του. Μιὰ
κτικὰ στὰ γράµµατα, στὶς ξένες
σκέψη εἶναι στὸ µυαλό µου: ἡ θρηγλῶσσες, στὴ µουσικὴ (ὅλα µαθαίσκεία εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύανουν πιάνο), στὴν ἀρετή. Ἡ εὐσεβέσµα. Θεὸς δὲν ὑπάρχει!
στατη Μαρία, τὰ ὁδηγεῖ στὰ Κατη- Ἀγαπητὲ Νίκο, µήπως ἐδῶ κρύχητικά, στὴν Ἐκκλησία, στὸ Χριβεται ἡ αἰτία τῆς λύπης σου; Μήπως
δὲν ἔχεις γερὰ στηρίγµατα στὴ ζωή
στό. Ὁ γιατρός, ὁ κ. Νικόλαος, κοσου; Ὁ Πασκάλ, ὁ µεγάλος ἐφευρέλυµπᾶ µέσα σὲ πλούσια ὑλικὰ ἀγαθά. Ὅµως πάντα εἶναι ἄκεφος, δύστης, τὸν ξέρεις, λέγει: «Ἐπειδὴ ἔχω …
θυµος, παραπονούµενος! Πότε τοῦ
(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ.
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ,
καθὼς καὶ στὶς 6/8 καὶ στὶς 15/8
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία:
7.30 – 10.15 π.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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Ἀπὸ τὴν 1 η ἔως καὶ τὴν 13 η
Αὐγούστου
Στὶς 7.00 µ.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Θὰ ξαναρχίσουν
ἀπό Τετάρτη 20 Αὐγούστου
στὶς 7.00 µ.µ.

στό µοναστήρι µαντρί µέ πρόβατα
καί δέν τό ξέρω;» εἶπε µέσα του.
Πρόσεξε ὅµως καί τόν τσοπάνη τοῦ
κοπαδιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκανε κάτι περίεργο: σήκωνε τό χέρι του πρός τόν
οὐρανό, δείχνοντας ἐδῶ κι ἐκεῖ, καί
ὕστερα ἔσκυβε καί κάτι σκάλιζε κάτω στό χῶµα. Αὐτό τό ἔβλεπε νά τό
κάνη συνέχεια καί γιά ἀρκετή ὥρα.
Πλησίασε ὁ Ἡγούµενος περίεργος
καί τόν ρώτησε:
– Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, τί κάνεις ἐδῶ,
µέσ᾿ στή νύχτα;
– Ἄ, λέγει, πάτερ µου, µετράω τ᾿ ἄστρα! Καί γράφω κάτω στό χῶµα
πόσα µέτρησα. Ὕστερα σηκώνω
ξανά τό χέρι µου καί πάλι µετράω:
ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα… Μετράω ἑκατό - διακόσια καί τά ξαναγράφω.
Καί στό τέλος θά κάνω πρόσθεσι!
– Εὐλογηµένε, τοῦ λέει, µετριοῦνται
τά ἄστρα;! Αὐτά εἶναι ἑκατοµµύρια
ἑκατοµµυρίων… Μπορεῖς νά τά µετρήσης τά ἄστρα;
– Μά καί οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, πού
ἐσύ µετρᾶς καί ψάχνεις, µετριοῦνται;
Χωρᾶνε στό µυαλό, πάτερ µου;
Καί εὐθύς ἀµέσως καί ὁ τσοπάνης
καί τό µαντρί ἐξαφανίστηκαν ἀπό
µπροστά του! Μέ σκυµµένο τό κεφάλι καί ταπεινωµένος ὁ Ἡγούµενος γύρισε στό µοναστήρι. «Καλά
νά πάθω – ἔλεγε – καλά νά πάθω!»
Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ δέν
µετρῶνται, δέν ἐρευνῶνται, δέν
ἀνακαλύπτονται µέ τό µυαλό, ἀλλά
ἀποκαλύπτονται µέσα στόν καθαρό
καί φωτισµένο νοῦ, ἐντός τῆς «κεκαθαρµένης καί τεταπεινωµένης
καρδίας». Καί ἄν θέλουµε νά κάνουµε κάποια ἑρµηνεία σέ ἕνα χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, θά τήν κάνουµε πάντοτε µέ βάσι τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ∆έν θά αὐθαιρετοῦµε, ὅπως κάνουν οἱ πάσης φύσεως αἱρετικοί. Ἡ προσκύνησις, λοι-

«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕ,
ΜΕΤΡΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ;»

Ἡ ἀλήθεια γιά τό ∆όγµα τῆς ἁγίας
Τριάδος ξεπερνᾶ τίς νοητικές δυνάµεις τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό βεβαίως
δέν σηµαίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀναφερώµεθα σ᾿ αὐτό, τό ὁποῖο πιστεύουµε, ἀπλὰ σηµαίνει ὄτι δέν µπορεῖ
τό πεπερασµένο καί περιορισµένο
µυαλό µας νά χωρέση τό ἄπειρο τοῦ
Θεοῦ. Κι ὅµως Τόν τιµοῦµε, Τόν
προσκυνοῦµε, Τόν λατρεύουµε. εἶναι ὁ Ἕνας Τριαδικός Θεός µας, ὁ
∆ηµιουργός µας.
Αὐτή ἡ διδασκαλία γιά τήν
τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, γιά τό ἀπρόσιτον τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ, γιά
τήν ἀδιαίρετο φύσι Του, γιά τά ὑποστατικά ἰδιώµατα τῶν τριῶν
Προσώπων, ἀπασχολοῦσαν µέρα –
νύχτα ἕναν διάσηµο Ἡγούµενο σ᾿ ἕνα µοναστήρι. Ἔνα βράδυ, λοιπόν,
µέ ἔναστρο πεντακάθαρο οὐρανό, ὁ
Ἡγούµενος, κουρασµένος ὅπως ἦταν ἀπό τή µελέτη, ἀπό τό στοχασµό καί ἀπό τήν ἔρευνα, ποὺ ἔκανε
γύρω ἀπό τά πράγµατα, πού ἀφοροῦσαν τά Πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδος, βγῆκε ἔξω ἀπό τό µοναστήρι
καί περπατοῦσε, ἀπολαµβάνοντας
τήν ἡσυχία τῆς νύχτας καί λέγοντας
τήν εὐχούλα, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν µε». Περπατῶντας, ὅµως, ἀποµακρύνθηκε ἀπό τό µοναστήρι
καί ὕστερα ἀπό µισή ὥρα περίπου
συνάντησε ἕνα µαντρί µέ πρόβατα.
«Τί παράξενο! ἔχουµε τόσο κοντά
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τερο περιεχόµενο, τὸ ὁποῖο καὶ προσδίδει ἡ χριστιανικὴ δεσποτικὴ καὶ
θεοµητορικὴ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς.
Πῶς θὰ σταθεῖ καὶ ἐξυψωθεῖ τὸ
πρόσωπο τῆς µάνας ἐὰν δὲν γίνει
σύνδεση καὶ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς
ὁποίας ὡς Μητρὸς τοῦ Χριστοῦ, τὴν
πρώτη στὸ Ναὸ ἐπίσηµη εἴσοδο ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν παραπάνω
ἡµεροµηνία; Οἱ ἑορτὲς δὲν µπορεῖ
νὰ µένουν ἠθικῶς ἀνέρειστες, γιατί
τότε παραµένουν ἑορτὲς ἀνέορτες,
κούφιες ἀλλὰ καὶ οὐτοπικές.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΩ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΩ!
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)

πιστεύει σὲ τίποτε, εἶναι ἐλεύθερος!
Ἔτσι καὶ γῶ, δὲν παραδέχοµαι ὅτι
ὑπάρχει κάποια ἀνώτερη δύναµη!
- Ἡ ἀπιστία, Νίκο, γεννᾶ ὅ,τι ὑπάρχει µέσα σου. Θέλεις νὰ φύγει ἡ λύπη σου;
- Ἂν θέλω λέει; Πάρα πολύ!!!
- Ἡ λύση πανεύκολη. Ὀνοµάζεται
Ἐξοµολόγηση!
- Ἅ! Παναγιώτη! Ἐγὼ δὲν ἔχω καµιὰ σχέση µὲ παπάδες, οὔτε θέλω νὰ
‘χῶ. Ὅλοι τους εἶναι «ζήτουλες»,
«τσαρλατάνοι», ἐκµεταλλευτὲς τοῦ
κόσ µ ου! Ζοῦν µὲ τὴν ἀφέλεια τῶν
πολλῶν!
- Τότε µεῖνε µοναχός σου, γιὰ νὰ
ροκανίζει ἡ λύπη τὸ ἐσωτερικό σου!
- Ἕνα λεπτό, Παναγιώτη! Ἐσὺ πιστεύεις ὅτι, ἂν ἐξοµολογηθῶ, θὰ
ἠρεµήσω;
- Ἀπόλυτα! Ἑκατὸ τοὶς ἑκατό!
- Εἶσαι σίγουρος;
- Ἄκου, προσεκτικά! Ὅσοι ἐξοµολογοῦνται εἰλικρινά, βρίσκουν λύτρωση, χαρά, γαλήνη. Ἡ ἐξοµολόγηση εἶναι Μυστήριο µεγάλο, ὠφελιµώτατο, γιατί τὸ πανάγιο Πνεῦµα
ἀποµακρύνει ὅλες τὶς ἐνοχές, δροσίζει ἀπαλὰ κάθε φλεγόµενη καρδιά!
- ∆ιστάζω, Παναγιώτη. Ἐγὼ δὲν πιστεύω. ∆ὲν ἔχω ἐξοµολογηθεῖ ποτέ
µου. Ἀλλὰ καὶ νὰ ’θελα, πάλι δὲν
µπορῶ.
- Γιατί Νικόλα µου;
- Νά, ἐγὼ «κοτζὰµ γιατρός» κλινικάρχης, ντρέποµαι νὰ πῶ τ’ ἁµαρτήµατά µου! Ντρέποµαι! Ἀλλὰ καὶ νὰ
νικήσω τὴ ντροπή µου, πάλι δὲν θὰ
τὸ ἀποφασίσω! Ξέρεις γιατί;
- Ὄχι!
- Ποιὸς µὲ βεβαιώνει ὅτι ὁ παπὰς
δὲν θ’ ἀνοίξει τὸ στόµα του καὶ δὲν
θὰ πεῖ παντοῦ τὰ δικά µου;
- Ἄκου Νίκο, αὐτὲς εἶναι δικαιολογίες γιὰ νὰ µὴν ἐξοµολογηθεῖς.
- Καὶ τί νὰ ἐξοµολογηθῶ Παναγιώτη;

… µελετήσει ἀρκετά, ἔχω πίστη
χωρικοῦ, ἂν µελετήσω περισσότερο θὰ 'χω
πίστη χωρικῆς».
Ἀρκετοὶ ἐπιστήήµονες ὁµολογοῦν δηµόσια τὴν πίστη τους. Ἡ
χριστιανικὴ πίστη , ἡ λατρεία, ἡ
προσευχή, ἡ συµµετοχή µας στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οὐρανόσταλτα δῶρα, χαρίζονται ἀπὸ
τὸν Θεὸ σ’ ὅλους τους ἀνθρώπους,
γιὰ νὰ ἔχουν χαρὰ µόνιµη.
- Τότε, ἀγαπητὲ Παναγιώτη, γιατί
δὲν τὰ δίνει καὶ σὲ µένα; Γιατί ζῶ
µέσα στὸ σκοτάδι, στὴ λύπη;
- Ἐσὺ τὰ ζήτησες; Τὸ Εὐαγγέλιο,
ποὺ δὲν διαβάζεις, γράφει: «Αἰτεῖτε
καὶ δοθήσεται ὑµῖν». Ἐσύ, ἔχεις ζητήσει ποτέ σου τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ;
- Ὅταν ἤµουν στὸ ∆ηµοτικό, ἡ µακαρίτισσα ἡ µητέρα µου µ’ ἔστελνε
στὸ Κατηχητικὸ καὶ τότε πίστευα
ἀρκετά. Τώρα δὲν πιστεύω τίποτε.
«∆ὲν ὑπάρχει Θεός, ἀλλὰ ὕλη», λέγει ὁ Μπύχνερ. Ὁ Καζαντζάκης δὲν

7

Τµήµατα, Ἔνοπλες ∆υνάµεις κ.λ.π.,
ὁ ∆ήµαρχος τῆς Ἰταλικῆς πόλεως
Πάδοβα ἀποφάσισε νὰ ὑπάρχη εἰς
ὅλους τους τοίχους τῶν σχολείων
Καθολικὸς Σταυρός. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὰ σύµβολά
της εὑρίσκονται ἐν διωγµῷ, ἐνῶ εἰς
τὴν Πάδοβα τῆς Ἰταλίας συµβαίνει
ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆµα» µετέδωσε τὴν 28 η ν
Ἰουνίου τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ δήµαρχος
τῆς Ἰταλικῆς πόλης τῆς Πάδοβα
Massino Bitonci µὲ κοινοποίηση στὸ
Facebook ἀνακοίνωσε πρὸς ὅλα τὰ
σχολεῖα τῆς πόλης καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ὀργανισµοὺς τοῦ δήµου
τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει στοὺς τοίχους τοὺς Καθολικὸς Σταυρός. Ὁ
∆ήµαρχος διευκρίνησε µάλιστα πὼς
αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἀγοραστῆ ἀπὸ
τὸν προϋπολογισµό. Τώρα, σὲ κάθε
γραφεῖο καὶ σὲ κάθε σχολεῖο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ Σταυρός. Πρὶν
ἀπὸ λίγες ἡµέρες καὶ συγκεκριµένα
στὶς 24 Ἰουνίου ὁ ἴδιος ἀπαγόρευσε
τὴν προσευχὴ τοῦ Ραµαζανιοῦ στὸ
δηµοτικὸ γυµναστήριο».

ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ
Παραδείγµατα σὰν τὸ ἀκόλουθο
µᾶς δίνουν ἐλπίδα πὼς δὲ χάθηκαν
ὅλα καὶ µᾶς δίνουν δύναµη νὰ ἀγωνιζόµαστε κατὰ τοῦ ὀργανωµένου
κακοῦ. Ὁ ὑποστράτηγος ἔ.ἅ. Γεώργιος Γεωργιάδης, πρόεδρος Τ.Σ.
ΕΑΑΣ Ξάνθης, µετὰ τὴν ἀποστρατεία του ἀνέλαβε ἀξιοµίµητη Θρησκευτικὴ καὶ Ἐθνικὴ δράση. ∆εῖτε
τὴν εἴδηση «Ἀκούραστος ὁ Στρατηγὸς Γεωργιάδης πῆρε σβάρνα τὰ
Ποµακοχώρια καὶ ἀνοίγει ὅλα τὰ
ξωκκλήσια καὶ τὰ ἱερὰ προσκυνήµατα. ∆ὲν γνωρίζουµε τὸ Στρατηγὸ
Γεωργιάδη ἀπὸ κοντά, ἀλλὰ ἀντὶ
νὰ κάτσει σπίτι του καὶ στὴ Λέσχη
Ἀξιωµατικῶν της Ξάνθης, ἔχει τάξει
τὸν ἑαυτόν του σὲ ἕνα ἀγώνα, ποὺ
πραγµατικὰ ἐµεῖς οἱ ὑπόλοιποι πρέπει νὰ ντρεπόµαστε γιὰ τὴν «ἀπραξία µας καὶ τὴν ἠρεµία µας». Ὁ Ἀγώνας του εἶναι προσεκτικὸς ἀλλὰ
συνάµα Ἐθνικός. Συγχαίρουµε τὸν
ὑπέροχο Στρατηγό, ὁ ὁποῖος τιµᾶ
τὸ ὑψηλό του ἀξίωµα καὶ εὐχόµαστε νὰ βρεῖ µιµητές. Ὁ παντουρκισµὸς καὶ τὸ Ἰσλὰµ καλπάζουν καὶ
ἐµεῖς ρεµβάζουµε.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ἡ ἑορτὴ τῆς µητέρας στὸν χριστιανικὸ κόσµο ἑορταζόταν τὴν 2αν Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους συνδυασµένη µὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου. Κατ’ αὐτᾶς ὅµως ἀκολουθοῦντες τὸν συρµὸν τῆς παγκοσµιοποίησης καὶ τῆς πολυπολιτισµικότητας µετεφέρθη ἡ ἐν λόγῳ ἑορτὴ
τὸν µήνα Μάιον. Ὡστόσο ὁ δίκαιος
καὶ ὀρθὸς ἑορτασµὸς γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ ἐκτίµηση τῆς ἀξίας τῆς
µητέρας καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ θείου
δώρου τῆς µητρότητος καὶ τοῦ ὀφειλοµένου σεβασµοῦ. Θεωροῦµε ὅτι
θὰ πρέπει νὰ παραµείνει τὴν 2α Φεβρουαρίου, γιὰ νὰ ἔχει πέρα ἀπὸ τὰ
ἐξωτερικὰ στοιχεῖα καὶ οὐσιαστικό-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑ∆ΟΒΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ πάσης φύσεως ψευδό-προοδευτικοὶ καὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀριστεροὶ καὶ
ἄθεοι ὀπαδοὶ τῆς ζούγκλας τῆς ἀγορᾶς ζητοῦν τὸν ἐξοβελισµὸν τῶν
θρησκευτικῶν συµβόλων, ἀπὸ τὴν
δηµοσίαν ζωὴν τοῦ Ἕλληνος καὶ
τὴν ἀποµάκρυνσιν τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ τοῦ Ἐσταυρωµένου ἀπὸ
σχολεῖα, δικαστήρια, Ἀστυνοµικὰ
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πόν, τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ ἱερή
καί ἁγία κληρονοµιά τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ βάσις καί τό θεµέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως!

ἀκούσετε ἀπὸ τὸ στόµα ἑνὸς ἀνθρώπου, ποῦ περιφέρει τὸ ψέµα σὲ
κοινὴ θέα, πάνω στὸ κεφάλι του;»
Μετὰ ἀπὸ καιρό, τὰ γεγονότα ἐπαλήθευσαν τὸν Ἀρχίδαµο, γιὰ τὴ
γνώµη του σχετικὰ µὲ τὸν πρέσβη
καὶ µὲ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε.

Ο ΒΑΨΟΜΑΛΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝ ΨΕΜΜΑ
Ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες τεχνικὲς ἐργασίες ποὺ ἀνακάλυψε ὁ ἄνθρωπος,
ταυτόχρονα καὶ µὲ τὴν φωτιὰ εἶναι
καὶ ἡ Χέννα ἡ ὁποία καλὰ κρατεῖ
ἀκόµη καὶ σήµερα. Ἔτσι βλέπεις νὰ
ἔγινε µόδα ἀκόµη καὶ στοὺς περισσότερους ἄνδρες, νέους καὶ γέρους,
ἀκόµη καὶ στους «εὖ(β)λαβεῖς» νὰ
βάφουν ἀσυστόλως καὶ ἀνενδοιάστως τὰ ἄσπρα µαλλιά τους σὲ ὅλες
τὶς ἀποχρώσεις, σὲ µία πανδαισία
χρωµάτων, ἀπὸ ἀνοιχτὸ λουλακί,
βαθὺ µαῦρο, ἕως τὸ βαθὺ κοµοδινί,
ἀκόµη καὶ µὲ ἀνταύγειες, περιφέροντας ἔτσι ἔνα κραυγαλέο ψέµα
στὸ κεφάλι τους καὶ ξεχνώντας τὸν
λόγο Τοῦ Θεοῦ ποὺ λέει: «δόξα δὲ
πρεσβυτέρων πολιαὶ» (Πάρ.κ΄-29).
Καὶ γιὰ νὰ θυµηθοῦµε καὶ λίγο ἀπὸ
τὴν ἱστορία: Πῆγε, λοπόν, κάποτε
στὴν Σπάρτη, ἕνας ἡλικιωµένος πρέσβης ἀπὸ τὴν Ἰωνία, προκειµένου
νὰ πείσει τοὺς Σπαρτιάτες νὰ συνάψουν συµµαχία µε την πόλη του.
Ἦταν κοµψὰ ντυµένος καὶ παρόλο
ποὺ ἦταν γύρω στὰ 65 µὲ 70 ἐτῶν,
τὰ µαλλιά του ἦταν κατάµαυρα.
Ἤθελε ἀκόµη νὰ ἀρέσει, ὡς νεανίας! Μίλησε στὴν Ἀπέλλα καὶ κολακεύοντας τοὺς ἀκροατές του µὲ εὐφράδεια καὶ µὲ ρητορικὰ τεχνάσµατα, γιὰ νὰ τοὺς πείσει, ἀνέπτυσσε
τὰ ἐπιχειρήµατά του. Εἶχε µάλιστα,
καταφέρει νὰ πείσει καὶ µερικούς.
Ὅταν αὐτὸς τελείωσε τὴν ὁµιλία
του, πῆρε τὸν λόγο ὁ βασιλιὰς Ἀρχίδαµος, ποὺ εἶπε στοὺς συµπατριῶτες του τὰ ἑξῆς: «Ἄνδρες Λακεδαιµόνιοι, ποιὰν ἀλήθεια περιµένετε νὰ

ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κι ἐνῶ περπατούσαµε στὶς ὄχθες τῆς
Νεκρᾶς Θάλασσας ὁ Γέροντάς µου
κι ἐγὼ - διηγεῖτο στοὺς ἀδελφοὺς ὁ
ἄββας Λουλὰς ὁ µαθητὴς τοῦ ὁσίου
Βησσαρίωνος - κυριεύθηκα ἀπὸ ὑπερβολικὴ δίψα.
-∆ιψῶ, Ἄββα, εἶπα στὸν Γέροντά µου.
-Πιὲς ἀπὸ τὴ θάλασσα, µοῦ εἶπε.
Τὸν κοίταξα µὲ ἀπορία. Πινόταν ἐκεῖνο τὸ νερὸ ποὺ ἦταν ὅλο ἁλµύρα
καὶ θειάφι; Ὁ Γέροντας ὅµως εἶχε
σταθεῖ σὲ προσευχὴ καὶ µὲ τὸ εὐλογηµένο χέρι του σταύρωνε τὰ νερά.
-Πιές, µοῦ ξανάπε.
Ὑπήκουσα. Πῆρα µὲ τὴν χούφτα
µου καὶ ἤπια. Τὸ πικρὸ νερὸ τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας εἶχε γίνει πιὸ γλυκὸ
ἀπὸ τὸ µέλι. Σὰν εἶδα τὸ θαῦµα αὐτὸ ἑτοιµάσθηκα νὰ γεµίσω τὸ µικρὸ
λαγήνι ποὺ εἶχα µαζί µου.
-Γιατί τὸ γεµίζεις; µὲ ρώτησε ὁ Γέροντας.
-Τώρα ποὺ εἶναι πόσιµο νὰ τὸ φυλάξω ὥστε ὅταν διψάσω πάλι νὰ πιῶ.
Με κοίταξε µὲ αὐστηρὸ βλέµµα.
-Ὁ Θεὸς ποὺ εἶναι ἐδῶ, ὀλιγόπιστε,
θὰ εἶναι καὶ πιὸ κάτω.
Ἀπὸ τὸ «Μέγα Γεροντικό».
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(καί) στὴν Πατρίδα µας, µὲ τὴν εἴσοδο ἑκατοµµυρίων νόµιµων καὶ
παράνοµων µεταναστῶν. Ἀπὸ ὅ,τι
φαίνεται καὶ οἱ διατροφικές µας συνήθειες κινδυνεύουν νὰ ἀλλοιωθοῦν. Ὡς καὶ σκυλίσιο κρέας θὰ φέρουν στὸ τραπέζι µας! ∆εῖτε τὴν εἴδηση. «Ἡ ἐπιµονὴ κινεζικῶν ἑταιρειῶν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ σκυλίσιου
κρέατος στὰ εὐρωπαϊκὰ σοῦπερ
µάρκετ φαίνεται νὰ πιάνει τόπο καὶ
διόλου ἀπίθανο στὸ ἀµέσως ἑπόµενο χρονικὸ διάστηµα κάτι ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς φρίκη νὰ ἀποτελεῖ
καθηµερινότητα καὶ στὴ Χώρα µας.
Οἱ Κινέζοι λοιπὸν δεδοµένου ὅτι
καὶ οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι
ἀσιατικοὶ λαοὶ ἀρέσκονται νὰ γεύονται κρέας σκύλου ἔχουν προχωρήσει σὲ σαφῆ αἰτήµατα πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ
εἰσαγωγὴ καὶ ἐµπορία σκυλίσιου
κρέατος καὶ στὶς χῶρες – µέλη της.
Μοιάζει λοιπὸν περισσότερο ἀπὸ
σίγουρο ὅτι στὸ ἄµεσο µέλλον θὰ
δοθεῖ τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ κατεψυγµένων κρεάτων ἀπὸ
ἐκτροφὴ σκύλων στὴν ἐλεύθερη ἀγορὰ σὲ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ σοῦπερ
µάρκετ καὶ ἄρα καὶ στὰ Ἑλληνικὰ
(Ἰστολ. Κατοχικὰ Νέα). ∆ὲν εἶναι
λοιπὸν ἀπίθανο νὰ τρῶµε κουτάβι
γιὰ ἀρνάκι ἐφόσον θὰ πωλεῖται νόµιµα ὁσονούπω στὰ καταστήµατα.
(Ὀρθόδ. Τύπος 18-7-2014 σελὶς 2)

O ΘΕΟΣ
∆ΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ...
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει τί µάρκα αὐτοκίνητο ὁδηγοῦµε. Θὰ µᾶς
ρωτήσει πόσους ἀνθρώπους µεταφέραµε µὲ τὸ αὐτοκίνητό µας, ὅταν
δὲν εἶχαν µέσο συγκοινωνίας νὰ µετακινηθοῦν. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει πόσα τετραγωνικὰ εἶναι τὸ
σπίτι µας. Θὰ µᾶς ρωτήσει πόσους
ἀνθρώπους φιλοξενήσαµε σ'αὐτό.
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει γιὰ τὰ
ἐπώνυµα καὶ ἀκριβὰ ροῦχα ποὺ ἔχουµε στὶς ντουλάπες µας. Θὰ µᾶς
ρωτήσει πόσους φτωχοὺς ντύσαµε.
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει πόσο
µεγάλο µισθὸ παίρνουµε. Θὰ µᾶς
ρωτήσει ἐὰν συµβιβάσαµε τὸν χαρακτήρα µας γιὰ νὰ τὸν ἀποκτήσουµε.
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει τὸν τιτλο ἢ τὰ ἀξιώµατα τῆς ἐργασίας
µας. Θὰ µᾶς ρωτήσει ἐὰν ἐκτελέσαµε
τὴν ἐργασία µας µὲ ἦθος καὶ µὲ
προσοχή. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει πόσους φίλους ἔχουµε. Θὰ µᾶς
ρωτήσει µὲ πόσους ἀνθρώπους εἴµαστε φίλοι. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει σὲ ποιὰ γειτονιὰ µένουµε. Θὰ
µᾶς ρωτήσει πῶς φερθήκαµε στοὺς
γείτονές µας. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς
ρωτήσει σὲ πόσα µέρη τοῦ κόσµου
ταξιδεύσαµε καὶ διασκεδάσαµε. Θὰ
µᾶς ρωτήσει ἐὰν ἐπισκεφτήκαµε
φτωχικὲς συνοικίες καὶ ἂν προσφερθήκαµε νὰ βοηθήσουµε. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ µᾶς ρωτήσει ἂν εἴµαστε ἐπώνυµοι καὶ ἰσχυροί. Θὰ µᾶς ρωτήσει ἂν εἴµαστε ταπεινοὶ καὶ ἐὰν
συγχωροῦµε τὸν πλησίον...

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
«Ἐγὼ ἐδιάβασα πολλὰ περὶ Ἑβραίων, ἀσεβῶν, αἱρετικῶν
καὶ ἀθέων. Τὰ βάθη
τῆς σοφίας ἐρεύνησα. Ὅλες οἱ πίστες
εἶναι ψεύτικες. Τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινό, µόνο ἡ πίστις

ΦΡΙΚΗ
Ἰδοὺ τὰ «καλά» τῆς νεοταξικῆς πολυπολιτισµικότητος. Ἄλλα ἤθη
πρωτόγνωρα γιὰ τὸν πολιτισµό µας
καὶ τὴν κουλτούρα µας, εἰσάγονται
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τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι καλὴ καὶ ἀγία,
τὸ νὰ πιστεύωµεν καὶ νὰ βαπτιζώµεθα εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

ποδεχτεῖτε τὶς δικές µας πεποιθήσεις
καὶ νὰ ζήσετε σὲ ἁρµονία καὶ εἰρήνη µαζί µας» (Ἰστολόγιο apocalypsejohn.com). Ποιὸς µπορεῖ νὰ ἀµφισβητήσει ὅτι τὸ ἔθνος αὐτὸ ἔχει
µέλλον;

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ
ΣΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

ΕΝΑ ΑΛΥΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ἰδοὺ καὶ µία ἄλλη ἐλπιδοφόρα εἴδηση ἡ ὁποία µας ἔρχεται ἀπὸ πολὺ
µακριά. Τὴ στιγµὴ ποὺ ἡ ἀποστατηµένη καὶ πνευµατικὰ νεκρὴ Εὐρώπη
ἀνοίγη διάπλατα τὶς πύλες της στὸ
ἀφηνιασµένο Ἰσλάµ, ἡ Αὐστραλία
πῆρε τὰ µέτρα της. «Οἱ µουσουλµάνοι ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν σύµφωνα
µὲ τὸν Ἰσλαµικὸ νόµο Sharia, ἐνηµερώθηκαν ὅτι πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ
τὴν Αὐστραλία, καθὼς ἡ Κυβέρνηση ἔχει στοχοποιήσει ὅλους τους ἐξτρεµιστὲς στὴν προσπάθειά της νὰ
ἀντιµετωπίσει τὶς ἐν δυνάµει τροµοκρατικὲς ἐπιθέσεις». Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ δήλωση τῆς Πρωθυπουργοῦ κ. Julia Gillard «Οἱ µετανάστες,
ὄχι οἱ Αὐστραλοί, πρέπει νὰ προσαρµοστοῦν… Εἴτε τοὺς ἀρέσει εἴτε
ὄχι. Ἔχω κουραστεῖ ἀπὸ τὴν ἀνησυχία αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους µήπως ἐνοχλοῦµε µερικοὺς ἀνθρώπους ἢ
τὴν κουλτούρα τους […] Οἱ περισσότεροι Αὐστραλοὶ πιστεύουν στὸ
Θεό. Αὐτὸ δὲν εἶναι κάποια χριστιανικὴ δεξιὰ πολιτικὴ προπαγάνδα, ἀλλὰ ἕνα γεγονός, ἐπειδὴ Χριστιανοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες βασισµένοι στὰ Χριστιανικὰ ἰδεώδη, ἵδρυσαν αὐτὸ τὸ ἔθνος, καὶ αὐτὸ εἶναι πλήρως ἐξακριβωµένο. Ἐὰν ὁ
Θεός µας σᾶς ἐνοχλεῖ, τότε σᾶς προτείνω νὰ σκεφτεῖτε κάποιο ἄλλο µερος τοῦ πλανήτη σὰν τὴ νέα σας πατρίδα, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι µέρος τῆς
κουλτούρας µας. Θὰ ἀποδεχτοῦµε
τὶς πεποιθήσεις σας, καὶ δὲν θὰ τὶς
ἀµφισβητήσουµε. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιθυµοῦµε ἐκ µέρους σας εἶναι νὰ ἀ-

Στὶς ἀκριτικὲς καὶ ὀρεινὲς περιοχὲς
τῆς Πατρίδας µας οἱ ἱερεῖς εἶναι ἐλάχιστοι καὶ δὲν µποροῦν νὰ καλύψουν ἐπαρκῶς ὅλες τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἐπιθυµία
τῶν ἀνθρώπων νὰ ἔχουν ἱερεῖς εἶναι
καλὴ καὶ παρήγορη. Ὅµως ἡ ἐντύπωση αὐτὴ ἐξασθενεῖ, ὅταν διαπιστώσει κανεὶς ὅτι ἡ ἐπιθυµία τῶν
ἀνθρώπων νὰ ἐκκλησιαστοῦν, γιὰ
τοὺς περισσότερους εἶναι ἐπιφανειακή, θὰ ἔλεγα, καὶ δὲν δείχνει ὅτι
εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς τους νὰ
προσευχηθοῦν καὶ νὰ συµµετάσχουν στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησί|ας. Καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται περίτρανα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν κάνουν τὸν κόπο νὰ πᾶνε στὸ διπλανὸ
χωριό, νὰ ἐκκλησιαστοῦν, ἀφοῦ στὸ
δικό τους δὲν τελεῖται Λειτουργία.
Ἡ ἀπόσταση µπορεῖ νὰ εἶναι δέκα
λεπτὰ µὲ τὸ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ δὲν
πηγαίνουν. Προτιµοῦν νὰ κάθονται
στὰ καφενεῖα νὰ συζητοῦν γιὰ διάφορα θέµατα, νὰ διαπληκτίζονται,
νὰ κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ σχολιάζουν πικρῶς τοὺς ἱερεῖς.
Ὅταν ὅµως πανηγυρίζει τὸ διπλανὸ
χωριό, ἀλλὰ καὶ τὸ µακρυνότερο
χωριό, πρόθυµα πηγαίνουν χωρὶς
νὰ ὑπολογίζουν δυσκολίες καὶ ἐµπόδια. Θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ
συµµετάσχουν στὶς διάφορες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ νὰ ξεφαντώσουν. Ἂς εὐχηθοῦµε νὰ πάρουν ἄλλη πορεία οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τοὺς Ναούς.
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ὄχι οἱ Αὐστραλοί, πρέπει νὰ προσαρµοστοῦν… Εἴτε τοὺς ἀρέσει εἴτε
ὄχι. Ἔχω κουραστεῖ ἀπὸ τὴν ἀνησυχία αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους µήπως ἐνοχλοῦµε µερικοὺς ἀνθρώπους ἢ
τὴν κουλτούρα τους […] Οἱ περισσότεροι Αὐστραλοὶ πιστεύουν στὸ
Θεό. Αὐτὸ δὲν εἶναι κάποια χριστιανικὴ δεξιὰ πολιτικὴ προπαγάνδα, ἀλλὰ ἕνα γεγονός, ἐπειδὴ Χριστιανοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες βασισµένοι στὰ Χριστιανικὰ ἰδεώδη, ἵδρυσαν αὐτὸ τὸ ἔθνος, καὶ αὐτὸ εἶναι πλήρως ἐξακριβωµένο. Ἐὰν ὁ
Θεός µας σᾶς ἐνοχλεῖ, τότε σᾶς προτείνω νὰ σκεφτεῖτε κάποιο ἄλλο µερος τοῦ πλανήτη σὰν τὴ νέα σας πατρίδα, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι µέρος τῆς
κουλτούρας µας. Θὰ ἀποδεχτοῦµε
τὶς πεποιθήσεις σας, καὶ δὲν θὰ τὶς
ἀµφισβητήσουµε. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιθυµοῦµε ἐκ µέρους σας εἶναι νὰ ἀ-

Στὶς ἀκριτικὲς καὶ ὀρεινὲς περιοχὲς
τῆς Πατρίδας µας οἱ ἱερεῖς εἶναι ἐλάχιστοι καὶ δὲν µποροῦν νὰ καλύψουν ἐπαρκῶς ὅλες τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἐπιθυµία
τῶν ἀνθρώπων νὰ ἔχουν ἱερεῖς εἶναι
καλὴ καὶ παρήγορη. Ὅµως ἡ ἐντύπωση αὐτὴ ἐξασθενεῖ, ὅταν διαπιστώσει κανεὶς ὅτι ἡ ἐπιθυµία τῶν
ἀνθρώπων νὰ ἐκκλησιαστοῦν, γιὰ
τοὺς περισσότερους εἶναι ἐπιφανειακή, θὰ ἔλεγα, καὶ δὲν δείχνει ὅτι
εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς τους νὰ
προσευχηθοῦν καὶ νὰ συµµετάσχουν στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησί|ας. Καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται περίτρανα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν κάνουν τὸν κόπο νὰ πᾶνε στὸ διπλανὸ
χωριό, νὰ ἐκκλησιαστοῦν, ἀφοῦ στὸ
δικό τους δὲν τελεῖται Λειτουργία.
Ἡ ἀπόσταση µπορεῖ νὰ εἶναι δέκα
λεπτὰ µὲ τὸ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ δὲν
πηγαίνουν. Προτιµοῦν νὰ κάθονται
στὰ καφενεῖα νὰ συζητοῦν γιὰ διάφορα θέµατα, νὰ διαπληκτίζονται,
νὰ κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ σχολιάζουν πικρῶς τοὺς ἱερεῖς.
Ὅταν ὅµως πανηγυρίζει τὸ διπλανὸ
χωριό, ἀλλὰ καὶ τὸ µακρυνότερο
χωριό, πρόθυµα πηγαίνουν χωρὶς
νὰ ὑπολογίζουν δυσκολίες καὶ ἐµπόδια. Θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ
συµµετάσχουν στὶς διάφορες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ νὰ ξεφαντώσουν. Ἂς εὐχηθοῦµε νὰ πάρουν ἄλλη πορεία οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τοὺς Ναούς.
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Τµήµατα, Ἔνοπλες ∆υνάµεις κ.λ.π.,
ὁ ∆ήµαρχος τῆς Ἰταλικῆς πόλεως
Πάδοβα ἀποφάσισε νὰ ὑπάρχη εἰς
ὅλους τους τοίχους τῶν σχολείων
Καθολικὸς Σταυρός. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὰ σύµβολά
της εὑρίσκονται ἐν διωγµῷ, ἐνῶ εἰς
τὴν Πάδοβα τῆς Ἰταλίας συµβαίνει
ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆµα» µετέδωσε τὴν 28 η ν
Ἰουνίου τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ δήµαρχος
τῆς Ἰταλικῆς πόλης τῆς Πάδοβα
Massino Bitonci µὲ κοινοποίηση στὸ
Facebook ἀνακοίνωσε πρὸς ὅλα τὰ
σχολεῖα τῆς πόλης καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ὀργανισµοὺς τοῦ δήµου
τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει στοὺς τοίχους τοὺς Καθολικὸς Σταυρός. Ὁ
∆ήµαρχος διευκρίνησε µάλιστα πὼς
αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἀγοραστῆ ἀπὸ
τὸν προϋπολογισµό. Τώρα, σὲ κάθε
γραφεῖο καὶ σὲ κάθε σχολεῖο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ Σταυρός. Πρὶν
ἀπὸ λίγες ἡµέρες καὶ συγκεκριµένα
στὶς 24 Ἰουνίου ὁ ἴδιος ἀπαγόρευσε
τὴν προσευχὴ τοῦ Ραµαζανιοῦ στὸ
δηµοτικὸ γυµναστήριο».

ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ
Παραδείγµατα σὰν τὸ ἀκόλουθο
µᾶς δίνουν ἐλπίδα πὼς δὲ χάθηκαν
ὅλα καὶ µᾶς δίνουν δύναµη νὰ ἀγωνιζόµαστε κατὰ τοῦ ὀργανωµένου
κακοῦ. Ὁ ὑποστράτηγος ἔ.ἅ. Γεώργιος Γεωργιάδης, πρόεδρος Τ.Σ.
ΕΑΑΣ Ξάνθης, µετὰ τὴν ἀποστρατεία του ἀνέλαβε ἀξιοµίµητη Θρησκευτικὴ καὶ Ἐθνικὴ δράση. ∆εῖτε
τὴν εἴδηση «Ἀκούραστος ὁ Στρατηγὸς Γεωργιάδης πῆρε σβάρνα τὰ
Ποµακοχώρια καὶ ἀνοίγει ὅλα τὰ
ξωκκλήσια καὶ τὰ ἱερὰ προσκυνήµατα. ∆ὲν γνωρίζουµε τὸ Στρατηγὸ
Γεωργιάδη ἀπὸ κοντά, ἀλλὰ ἀντὶ
νὰ κάτσει σπίτι του καὶ στὴ Λέσχη
Ἀξιωµατικῶν της Ξάνθης, ἔχει τάξει
τὸν ἑαυτόν του σὲ ἕνα ἀγώνα, ποὺ
πραγµατικὰ ἐµεῖς οἱ ὑπόλοιποι πρέπει νὰ ντρεπόµαστε γιὰ τὴν «ἀπραξία µας καὶ τὴν ἠρεµία µας». Ὁ Ἀγώνας του εἶναι προσεκτικὸς ἀλλὰ
συνάµα Ἐθνικός. Συγχαίρουµε τὸν
ὑπέροχο Στρατηγό, ὁ ὁποῖος τιµᾶ
τὸ ὑψηλό του ἀξίωµα καὶ εὐχόµαστε νὰ βρεῖ µιµητές. Ὁ παντουρκισµὸς καὶ τὸ Ἰσλὰµ καλπάζουν καὶ
ἐµεῖς ρεµβάζουµε.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ἡ ἑορτὴ τῆς µητέρας στὸν χριστιανικὸ κόσµο ἑορταζόταν τὴν 2αν Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους συνδυασµένη µὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου. Κατ’ αὐτᾶς ὅµως ἀκολουθοῦντες τὸν συρµὸν τῆς παγκοσµιοποίησης καὶ τῆς πολυπολιτισµικότητας µετεφέρθη ἡ ἐν λόγῳ ἑορτὴ
τὸν µήνα Μάιον. Ὡστόσο ὁ δίκαιος
καὶ ὀρθὸς ἑορτασµὸς γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ ἐκτίµηση τῆς ἀξίας τῆς
µητέρας καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ θείου
δώρου τῆς µητρότητος καὶ τοῦ ὀφειλοµένου σεβασµοῦ. Θεωροῦµε ὅτι
θὰ πρέπει νὰ παραµείνει τὴν 2α Φεβρουαρίου, γιὰ νὰ ἔχει πέρα ἀπὸ τὰ
ἐξωτερικὰ στοιχεῖα καὶ οὐσιαστικό-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑ∆ΟΒΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ πάσης φύσεως ψευδό-προοδευτικοὶ καὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀριστεροὶ καὶ
ἄθεοι ὀπαδοὶ τῆς ζούγκλας τῆς ἀγορᾶς ζητοῦν τὸν ἐξοβελισµὸν τῶν
θρησκευτικῶν συµβόλων, ἀπὸ τὴν
δηµοσίαν ζωὴν τοῦ Ἕλληνος καὶ
τὴν ἀποµάκρυνσιν τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ τοῦ Ἐσταυρωµένου ἀπὸ
σχολεῖα, δικαστήρια, Ἀστυνοµικὰ

6

πόν, τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ ἱερή
καί ἁγία κληρονοµιά τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ βάσις καί τό θεµέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως!

ἀκούσετε ἀπὸ τὸ στόµα ἑνὸς ἀνθρώπου, ποῦ περιφέρει τὸ ψέµα σὲ
κοινὴ θέα, πάνω στὸ κεφάλι του;»
Μετὰ ἀπὸ καιρό, τὰ γεγονότα ἐπαλήθευσαν τὸν Ἀρχίδαµο, γιὰ τὴ
γνώµη του σχετικὰ µὲ τὸν πρέσβη
καὶ µὲ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε.

Ο ΒΑΨΟΜΑΛΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝ ΨΕΜΜΑ
Ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες τεχνικὲς ἐργασίες ποὺ ἀνακάλυψε ὁ ἄνθρωπος,
ταυτόχρονα καὶ µὲ τὴν φωτιὰ εἶναι
καὶ ἡ Χέννα ἡ ὁποία καλὰ κρατεῖ
ἀκόµη καὶ σήµερα. Ἔτσι βλέπεις νὰ
ἔγινε µόδα ἀκόµη καὶ στοὺς περισσότερους ἄνδρες, νέους καὶ γέρους,
ἀκόµη καὶ στους «εὖ(β)λαβεῖς» νὰ
βάφουν ἀσυστόλως καὶ ἀνενδοιάστως τὰ ἄσπρα µαλλιά τους σὲ ὅλες
τὶς ἀποχρώσεις, σὲ µία πανδαισία
χρωµάτων, ἀπὸ ἀνοιχτὸ λουλακί,
βαθὺ µαῦρο, ἕως τὸ βαθὺ κοµοδινί,
ἀκόµη καὶ µὲ ἀνταύγειες, περιφέροντας ἔτσι ἔνα κραυγαλέο ψέµα
στὸ κεφάλι τους καὶ ξεχνώντας τὸν
λόγο Τοῦ Θεοῦ ποὺ λέει: «δόξα δὲ
πρεσβυτέρων πολιαὶ» (Πάρ.κ΄-29).
Καὶ γιὰ νὰ θυµηθοῦµε καὶ λίγο ἀπὸ
τὴν ἱστορία: Πῆγε, λοπόν, κάποτε
στὴν Σπάρτη, ἕνας ἡλικιωµένος πρέσβης ἀπὸ τὴν Ἰωνία, προκειµένου
νὰ πείσει τοὺς Σπαρτιάτες νὰ συνάψουν συµµαχία µε την πόλη του.
Ἦταν κοµψὰ ντυµένος καὶ παρόλο
ποὺ ἦταν γύρω στὰ 65 µὲ 70 ἐτῶν,
τὰ µαλλιά του ἦταν κατάµαυρα.
Ἤθελε ἀκόµη νὰ ἀρέσει, ὡς νεανίας! Μίλησε στὴν Ἀπέλλα καὶ κολακεύοντας τοὺς ἀκροατές του µὲ εὐφράδεια καὶ µὲ ρητορικὰ τεχνάσµατα, γιὰ νὰ τοὺς πείσει, ἀνέπτυσσε
τὰ ἐπιχειρήµατά του. Εἶχε µάλιστα,
καταφέρει νὰ πείσει καὶ µερικούς.
Ὅταν αὐτὸς τελείωσε τὴν ὁµιλία
του, πῆρε τὸν λόγο ὁ βασιλιὰς Ἀρχίδαµος, ποὺ εἶπε στοὺς συµπατριῶτες του τὰ ἑξῆς: «Ἄνδρες Λακεδαιµόνιοι, ποιὰν ἀλήθεια περιµένετε νὰ

ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κι ἐνῶ περπατούσαµε στὶς ὄχθες τῆς
Νεκρᾶς Θάλασσας ὁ Γέροντάς µου
κι ἐγὼ - διηγεῖτο στοὺς ἀδελφοὺς ὁ
ἄββας Λουλὰς ὁ µαθητὴς τοῦ ὁσίου
Βησσαρίωνος - κυριεύθηκα ἀπὸ ὑπερβολικὴ δίψα.
-∆ιψῶ, Ἄββα, εἶπα στὸν Γέροντά µου.
-Πιὲς ἀπὸ τὴ θάλασσα, µοῦ εἶπε.
Τὸν κοίταξα µὲ ἀπορία. Πινόταν ἐκεῖνο τὸ νερὸ ποὺ ἦταν ὅλο ἁλµύρα
καὶ θειάφι; Ὁ Γέροντας ὅµως εἶχε
σταθεῖ σὲ προσευχὴ καὶ µὲ τὸ εὐλογηµένο χέρι του σταύρωνε τὰ νερά.
-Πιές, µοῦ ξανάπε.
Ὑπήκουσα. Πῆρα µὲ τὴν χούφτα
µου καὶ ἤπια. Τὸ πικρὸ νερὸ τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας εἶχε γίνει πιὸ γλυκὸ
ἀπὸ τὸ µέλι. Σὰν εἶδα τὸ θαῦµα αὐτὸ ἑτοιµάσθηκα νὰ γεµίσω τὸ µικρὸ
λαγήνι ποὺ εἶχα µαζί µου.
-Γιατί τὸ γεµίζεις; µὲ ρώτησε ὁ Γέροντας.
-Τώρα ποὺ εἶναι πόσιµο νὰ τὸ φυλάξω ὥστε ὅταν διψάσω πάλι νὰ πιῶ.
Με κοίταξε µὲ αὐστηρὸ βλέµµα.
-Ὁ Θεὸς ποὺ εἶναι ἐδῶ, ὀλιγόπιστε,
θὰ εἶναι καὶ πιὸ κάτω.
Ἀπὸ τὸ «Μέγα Γεροντικό».
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τερο περιεχόµενο, τὸ ὁποῖο καὶ προσδίδει ἡ χριστιανικὴ δεσποτικὴ καὶ
θεοµητορικὴ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς.
Πῶς θὰ σταθεῖ καὶ ἐξυψωθεῖ τὸ
πρόσωπο τῆς µάνας ἐὰν δὲν γίνει
σύνδεση καὶ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς
ὁποίας ὡς Μητρὸς τοῦ Χριστοῦ, τὴν
πρώτη στὸ Ναὸ ἐπίσηµη εἴσοδο ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν παραπάνω
ἡµεροµηνία; Οἱ ἑορτὲς δὲν µπορεῖ
νὰ µένουν ἠθικῶς ἀνέρειστες, γιατί
τότε παραµένουν ἑορτὲς ἀνέορτες,
κούφιες ἀλλὰ καὶ οὐτοπικές.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΩ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΩ!
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)

πιστεύει σὲ τίποτε, εἶναι ἐλεύθερος!
Ἔτσι καὶ γῶ, δὲν παραδέχοµαι ὅτι
ὑπάρχει κάποια ἀνώτερη δύναµη!
- Ἡ ἀπιστία, Νίκο, γεννᾶ ὅ,τι ὑπάρχει µέσα σου. Θέλεις νὰ φύγει ἡ λύπη σου;
- Ἂν θέλω λέει; Πάρα πολύ!!!
- Ἡ λύση πανεύκολη. Ὀνοµάζεται
Ἐξοµολόγηση!
- Ἅ! Παναγιώτη! Ἐγὼ δὲν ἔχω καµιὰ σχέση µὲ παπάδες, οὔτε θέλω νὰ
‘χῶ. Ὅλοι τους εἶναι «ζήτουλες»,
«τσαρλατάνοι», ἐκµεταλλευτὲς τοῦ
κόσµου! Ζοῦν µὲ τὴν ἀφέλεια τῶν
πολλῶν!
- Τότε µεῖνε µοναχός σου, γιὰ νὰ
ροκανίζει ἡ λύπη τὸ ἐσωτερικό σου!
- Ἕνα λεπτό, Παναγιώτη! Ἐσὺ πιστεύεις ὅτι, ἂν ἐξοµολογηθῶ, θὰ
ἠρεµήσω;
- Ἀπόλυτα! Ἑκατὸ τοὶς ἑκατό!
- Εἶσαι σίγουρος;
- Ἄκου, προσεκτικά! Ὅσοι ἐξοµολογοῦνται εἰλικρινά, βρίσκουν λύτρωση, χαρά, γαλήνη. Ἡ ἐξοµολόγηση εἶναι Μυστήριο µεγάλο, ὠφελιµώτατο, γιατί τὸ πανάγιο Πνεῦµα
ἀποµακρύνει ὅλες τὶς ἐνοχές, δροσίζει ἀπαλὰ κάθε φλεγόµενη καρδιά!
- ∆ιστάζω, Παναγιώτη. Ἐγὼ δὲν πιστεύω. ∆ὲν ἔχω ἐξοµολογηθεῖ ποτέ
µου. Ἀλλὰ καὶ νὰ ’θελα, πάλι δὲν
µπορῶ.
- Γιατί Νικόλα µου;
- Νά, ἐγὼ «κοτζὰµ γιατρός» κλινικάρχης, ντρέποµαι νὰ πῶ τ’ ἁµαρτήµατά µου! Ντρέποµαι! Ἀλλὰ καὶ νὰ
νικήσω τὴ ντροπή µου, πάλι δὲν θὰ
τὸ ἀποφασίσω! Ξέρεις γιατί;
- Ὄχι!
- Ποιὸς µὲ βεβαιώνει ὅτι ὁ παπὰς
δὲν θ’ ἀνοίξει τὸ στόµα του καὶ δὲν
θὰ πεῖ παντοῦ τὰ δικά µου;
- Ἄκου Νίκο, αὐτὲς εἶναι δικαιολογίες γιὰ νὰ µὴν ἐξοµολογηθεῖς.
- Καὶ τί νὰ ἐξοµολογηθῶ Παναγιώτη;

… µελετήσει ἀρκετά, ἔχω πίστη
χωρικοῦ, ἂν µελετήσω περισσότερο θὰ 'χω
πίστη χωρικῆς».
Ἀρκετοὶ ἐπιστήήµονες ὁµολογοῦν δηµόσια τὴν πίστη τους. Ἡ
χριστιανικὴ πίστη, ἡ λατρεία, ἡ
προσευχή, ἡ συµµετοχή µας στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οὐρανόσταλτα δῶρα, χαρίζονται ἀπὸ
τὸν Θεὸ σ’ ὅλους τους ἀνθρώπους,
γιὰ νὰ ἔχουν χαρὰ µόνιµη.
- Τότε, ἀγαπητὲ Παναγιώτη, γιατί
δὲν τὰ δίνει καὶ σὲ µένα; Γιατί ζῶ
µέσα στὸ σκοτάδι, στὴ λύπη;
- Ἐσὺ τὰ ζήτησες; Τὸ Εὐαγγέλιο,
ποὺ δὲν διαβάζεις, γράφει: «Αἰτεῖτε
καὶ δοθήσεται ὑµῖν». Ἐσύ, ἔχεις ζητήσει ποτέ σου τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ;
- Ὅταν ἤµουν στὸ ∆ηµοτικό, ἡ µακαρίτισσα ἡ µητέρα µου µ’ ἔστελνε
στὸ Κατηχητικὸ καὶ τότε πίστευα
ἀρκετά. Τώρα δὲν πιστεύω τίποτε.
«∆ὲν ὑπάρχει Θεός, ἀλλὰ ὕλη», λέγει ὁ Μπύχνερ. Ὁ Καζαντζάκης δὲν
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- Ὅ,τι σὲ φωτίσει ὁ Θεός! Ἂν πεῖς
ὅ,τι βαραίνει τὴν ψυχή σου, θὰ φύγει
τὸ βάρος, θὰ κοιµᾶσαι σὰν παιδάκι!
- Καλά, θὰ τὸ σκεφτῶ.
Σὲ µερικὲς µέρες, ὁ θεολόγος παίρνει ἕνα χαρούµενο τηλεφώνηµα:
- Παναγιώτη, ἐξοµολογήθηκα! Ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο, φίλε µου! Γαλήνεψα, ἠρέµησα, τώρα εἶµαι χαρούµενος. Τώρα κοιµᾶµαι, σὰν παιδάκι,
άκι,
ὅπως τὸ εἶπες! Σ’ εὐχαριστῶ, Παναγιώτη, γιατί ἄνοιξες τὰ µάτια µου!
Ὤ! οὐρανόσταλτη, ἀτίµητη µάνα!
Ἐσὺ ἔκρυψες στὴν καρδιὰ τοῦ γιατροῦ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ σπέρµατα. Αὐτὰ βλάστησαν ὕστερα ἀπὸ
πολλὰ χρόνια! Γονεῖς, γιαγιάδες,
παπποῦδες, σπέρνετε χριστιανικοὺς
σπόρους στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν,
ἐγγονῶν σας. Οὐδέποτε τὰ χριστιανικὰ λόγια πηγαίνουν χαµένα! Ὅσοι ἐξοµολογεῖσθε, ὅσοι πίνετε ὁλόδροσα, γάργαρα νερά, ὁδηγεῖστε
κάποιον γνωστὸ φίλο σας στὴ βρυσοµάνα, ποὺ λέγεται ἐξοµολόγηση!

ΕΟΡΤΗ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 60)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΟΛΑ ΤΑ ’ΧΩ! ΕΥΤΥΧΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΩ!!
Ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπιστία ταλαιπωροῦν,
φταίει τὸ ἕνα, πότε τὸ ἄλλο. Πάντα
λυποῦν, «ἀγχώνουν», θλίβουν τὸν
βρίσκει κάτι νὰ δικαιολογήσει τὴ
σηµερινὸν ἄνθρωπον. Κάποτε ἕνας
µεγάλη στενοχώρια του. Κάποια µεἐξαίρετος χειρουργὸς γιατρός, κληρα φωνάζει ἕναν παλιό, παιδικό
ρονοµεῖ µιὰ µεγάλη κλινικὴ ἀπὸ τὸν
του φίλο, θεολόγο, καὶ τοῦ ἐξοµοπατέρα του, καλοπαντρεύεται µὲ
λογεῖται:
µιὰ ἐνάρετη χριστιανὴ καὶ δηµιουρ- Βρὲ Παναγιώτη, ὅλα τὰ καλὰ τοῦ
Θεοῦ τὰ ’χω! ∆ὲν µοῦ λείπει τίποτε!
γεῖ µιὰ ὡραία οἰκογένεια. Σύντοµα
Ἕνα δὲν ἔχω: γαλήνη, χαρά, εὐτυτρία παιδάκια συµπληρώνουν τὴν
χία. ∆ὲν µπορῶ νὰ κοιµηθῶ ἤρεµα
χαρά του. Ὅλα τὰ καλὰ γύρω του:
Χρήµατα, κλινική, παιδιά, τὰ πάτὰ βράδυα. Βλέπω τροµερὰ ὄνειρα,
ντα! Ἡ γυναίκα του, ἀληθινὸ διαστριφογυρίζω ἄυπνος στὸ κρεβάτι
µάντι ἀρετῆς,
µου!
ταπεινή, γλυκο- Μὲ τὴ χριµίλητη, εὐσεβέστιανικὴ πίσ τη
στατη. Τὸ σπίτι
πῶς τὰ πᾶµε;
τοὺς σχεδὸν κα- Θὰ σοῦ µιλήθηµερινά , µ υρίσω «ξεκάθαρα»,
ζει λιβάνι, γιατί
ντόµπ ρ α! ∆ὲν
πιστεύω στὸ
ἡ κυρὰ Μαρία
Θεό! Εἶµαι ἄθεσυχνὰ θυµιατίος! Ἴσως φταίει
ζει, ὅταν ἀνάβει
ἡ Γερµανία, ὅπου σπούδασα, ἴσως ὁ
κάθε βράδυ τὸ καντηλάκι της . Τὰ
… Καζαντζάκης! Ἔχω διαβάσει, Πατρία παιδιά τους, δυὸ ἀγόρια, κι’
ἕνα κορίτσι, προοδεύουν καταπληναγιώτη µου, πολλὰ ἔργα του. Μιὰ
κτικὰ στὰ γράµµατα, στὶς ξένες
σκέψη εἶναι στὸ µυαλό µου: ἡ θρηγλῶσσες, στὴ µουσικὴ (ὅλα µαθαίσκεία εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύανουν πιάνο), στὴν ἀρετή. Ἡ εὐσεβέσµα. Θεὸς δὲν ὑπάρχει!
στατη Μαρία, τὰ ὁδηγεῖ στὰ Κατη- Ἀγαπητὲ Νίκο, µήπως ἐδῶ κρύχητικά, στὴν Ἐκκλησία, στὸ Χριβεται ἡ αἰτία τῆς λύπης σου; Μήπως
δὲν ἔχεις γερὰ στηρίγµατα στὴ ζωή
στό. Ὁ γιατρός, ὁ κ. Νικόλαος, κοσου; Ὁ Πασκάλ, ὁ µεγάλος ἐφευρέλυµπᾶ µέσα σὲ πλούσια ὑλικὰ ἀγαθά. Ὅµως πάντα εἶναι ἄκεφος, δύστης, τὸν ξέρεις, λέγει: «Ἐπειδὴ ἔχω …
θυµος, παραπονούµενος! Πότε τοῦ
(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα)
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ.
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.µ.
Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία
Ἀπόγευµα: 6.30 µ.µ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ,
καθὼς καὶ στὶς 6/8 καὶ στὶς 15/8
Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία:
7.30 – 10.15 π.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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Ἀπὸ τὴν 1 η ἔως καὶ τὴν 13 η
Αὐγούστου
Στὶς 7.00 µ.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Θὰ ξαναρχίσουν
ἀπό Τετάρτη 20 Αὐγούστου
στὶς 7.00 µ.µ.

