
ὁ ἐκπρόσωπος τῆς «Ἕνωσης Πολι-
τῶν ἐνάντια στὴν διαφθορά». Για-
τρὸς Παῦλος ∆εγρές. 
 

∆ΕΝ  ΕΚΑΝΑΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  
 

Στὸ ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς δηµοσιεύ-
τηκε ἕνα σχόλιο, τὸ ὁποῖο µας ἔκανε
µεγάλη ἐντύπωση καὶ

 

 

 µᾶς ἔβαλε σὲ 
σ . 

  

κέψεις . Ὁ δηµοσιογράφος Νικ
Χασαπόπουλος ἐπισφραγίζει τὸ ρε-
πορτὰζ γιὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη 
τοῦ Τσίπρα στὸ Ἅγιο Ὄρος µὲ τὰ ἑ-
ξῆς λόγια «Νὰ σκεφτεῖτε ὅτι πρὶν ἀ-
πὸ τὸ δεῖπνο στὶς Καρυὲς δὲν ὑπῆρ-
ξε προσευχή. Εἶναι δυνατὸν θὰ πεῖ-
τε; ∆εῖπνο στὸ Ἅγιο Ὄρος, χωρὶς 
νὰ προηγηθεῖ προσευχή; Κι’ ὅµως 
ὁρισµένοι ἐνεργοποίησαν κάποιο 
πρωτόκολλο. ∆ὲν ἦταν ἐπίσηµο δεῖ-
πνο, ἀλλὰ ἡµιεπίσηµο…». Καὶ ρωτᾶ-
µε λοιπὸν τοὺς Ἁγιορεῖτες: Τόσο ἀ-
νάγκη εἶχαν τὴν … ἀποδοχὴ τοῦ 
Τσίπρα; Τί εἴδους νεωτερισµοὶ εἶναι 
αὐτοὶ ὅταν ὁ Τσίπρας εἶναι ἄθεος 
καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Περιβόλι 
τῆς Παναγίας, δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ πολιτικὸ τέχνασµα. Ὁ κ. Τσί-

πρας ἤξερε ποὺ πήγαινε καὶ ἔπρεπε 
νὰ ἀκολουθήσει τὸ ἁγιορείτικο καὶ 
χριστιανικὸ τυπικό. Ἀλλὰ ὄχι νὰ 
µὴν κάνουν προσευχὴ οἱ µοναχοί, 
γιὰ νὰ µὴν τὸν φέρουν σὲ δύσκολη 
θέση!! Καὶ ἀλήθεια, βρέθηκε κανείς 
τους νὰ κάνει µιὰ θεολογικὴ συζή-
τηση µὲ τὸν κ. Τσίπρα καὶ νὰ τοῦ 
πεῖ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀθεΐα; Ἢ µη-
πως κάποιοι περιµένουν νὰ ἔρθει 
στὴν ἐξουσία ὁ Τσίπρας καὶ θέλουν 
νὰ τὰ ἔχουν καλὰ µαζί του;» 
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ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια, ἐνῶ βρισκό-
µουν στὸ Κατὰρ (λόγῳ τῆς οἰκονο-
µικῆς κρίσης) καὶ δούλευα ἐκεῖ, ἄρ-
χισα νὰ ἔχω φρικτοὺς πόνους στὸν 
αὐχένα, στὴν ἀριστερὴ ὠµοπλάτη 
καὶ τὸ ἀριστερὸ χέρι, τὸ ὁποῖο µά-
λιστα µουδίαζε. Τὸ χέρι εἰδικότερα 
ἄρχισε νὰ ἀτροφεῖ, φτάνοντας στα-
διακὰ σὲ βαθµὸ 70% ἀτροφίας. Ἐπι-
σκέφτηκα γιατρούς, 
µοῦ ἔδωσαν θεραπεῖες 
µὲ φάρµακα, γιὰ νὰ 
δοῦν πῶς θὰ πάω, πῶς 
θὰ ἀνταποκριθῶ δη-
λαδή. Καὶ ἐπειδὴ δὲν 
ὑπῆρχε καµµία βελτί-
ωση , ἔκανα µιὰ µα-
γνητικὴ τοµογραφία, 
ὅπου αὐτὴ ἔδειξε ὅτι 
ἔχω σοβαρότα  πρό-
βληµα σὲ τρεῖς σπον-
δύλους στὸν αὐχένα 
µου καὶ ὅτι ἡ µόνη θε-
ραπεία ἦταν νὰ γίνει 
µιὰ πολὺ σοβαρὴ ἐ-
πέµβαση, ὅπου θὰ γινόταν µηχανικὴ 
ἀνασύσταση τῶν σπονδύλων. Ὁ δὲ 
νευροχειρουργὸς ποὺ µὲ εἶδε στὴν 
Ἑλλάδα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013, εἶπε 
ὅτι ἂν δὲν τὸ κάνω σύντοµα ὑπάρ-
χει κίνδυνος νὰ µείνω παράλυτος, 
γιατί αὐτὴ ἡ πάθηση (ὀνοµάζεται 
µυελοπάθεια) ἐπηρεάζει ὅλη τη 
σπονδυλικὴ στήλη. Πρέπει νὰ συ-

µπληρώσω δὲ ὅτι ἦταν τόσο τραυ-
µατικὴ ἡ κατάστασή µου ποὺ ἐπὶ ἑ-
νάµισι χρόνο δὲν µποροῦσα οὔτε νὰ 
κοιµηθῶ, διότι δὲν µποροῦσα νὰ ξα-
πλώσω, οὔτε καλά-καλὰ νὰ καθίσω. 
Κοιµόµουν καθιστὸς δυὸ ὧρες τὸ 
πολὺ µέχρι ποὺ µὲ ξυπνοῦσαν οἱ πό-
νοι. Ἀφοῦ, γιὰ νὰ καταλάβετε, γιὰ 
νὰ µοῦ κάνουν τὴν µαγνητικὴ µὲ 

ναρκώσανε, γιατί εἰ-
δάλως δὲν µποροῦσα 
νὰ ἀντέξω τοὺς πό-
νους νὰ ξαπλώσω σὲ 
αὐτὴ τὴ στάση…  

Φτάνουµε στὸ 
Φλεβάρη τοῦ 2014. Μέ-
χρι τότε δὲν ἤξερα τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ -ἴσως νὰ 
εἶχα ἀκ
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Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

 

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. ούσει, δὲν εἶ-
µαι σίγουρος , ἀλλὰ  
πάντως δὲν ἦταν στὴ 
σκέψη µου-. Ἐκεῖνες 
τὶς ἡµέρες ὅµως, µοῦ 
ἦρθε  ξαφνικὰ  στὸ  
µυαλό µου ἡ σκέψη: 

«Προσευχήσου στὸν Ἅγιο Ραφαήλ», 
σὰν ἔµπνευση. Μοῦ φυτεύτηκε στὸ 
µυαλὸ αὐτὸ τὸ πράγµα, σὰν νὰ µοῦ 
τὸ ψιθύρησε κάποιος ὅτι: «Ὑπάρχει 
ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ποὺ κάνει θαύµα-
τα. Προσευχήσου σὲ Αὐτόν». Αὐτὴ 
τὴν περίοδο ἦρθε ἡ γυναίκα µου µὲ 
ἄδεια στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς εἶπα …  

(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

το
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Η  ΣΩΤΗΡ ΙΑ  Κ
 

Ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀν-

Α Ι  Α

νὰ δεῖ τὸ Θεό. Τότε πληροφορεῖται 
 πρέπει νὰ βγεῖ 

Γ ΙΑ  Σ ΙΩΠΗ  

 µιλάει ἐκεῖ ποὺ δὲν ὅτι τὴν ἑπόµενη µέραθρώπου νὰ µὴ
χρειάζεται. Νὰ σωπαίνει, µόνο ὅπου 
χρειάζεται, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχει τὴ δύ-
ναµη νὰ διακόπτει τὴ ροὴ τοῦ λό-
γου, τὴ στιγµὴ ποὺ πρέπει νὰ σωπά-
σει. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη 
ἀπὸ ἡσυχία καὶ σιωπή. Μέσα στὴ 
σιωπὴ οἱ πνευµατικὲς δυνάµεις ἀνα-
νεώνονται. Ὁ ἐπιστήµονας ἔχει ἀνά-
γκη ἀπὸ τὴν σιωπὴ γιὰ νὰ κάνει τὰ 
πειράµατά του. Ὁ φιλόσοφος ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ τὴν σιωπὴ γιὰ νὰ ἐµβα-
θύνει στὶς σκέψεις του καὶ νὰ τὶς δι-
ατυπώσει καλύτερα. Ὁ µαθητὴς ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ τὴν σιωπὴ γιὰ νὰ κα-
ταλάβει τὰ µαθήµατά του καὶ νὰ 
µπορέσει νὰ τὰ ἀφοµειώσει. Ὅλοι 
ἔχουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν σιωπὴ γιὰ 
νὰ βροῦµε τὸν ἑαυτό µας, νὰ συζη-
τήσουµε µαζί του, νὰ βροῦµε τὰ λά-
θη µας, νὰ ἀνανεώσουµε τὶς ὑποσχέ-
σεις µας. Ἡ σιωπὴ εἶναι ἀρετὴ ποὺ 
χαρακτηρίζει τοὺς συνετούς, αὐτοὺς 
ποὺ ἔχουν αὐτοκυριαρχία. Οἱ συνε-
τοὶ λένε λίγα καὶ µετρηµένα, δὲν λέ-
νε περισσότερα οὔτε λιγότερα ἀπὸ 
ὅ,τι πρέπει.  Τὴν ἀρετὴ τῆς σιωπῆς 
τὴν βλέπουµε νὰ λάµπει στὸ Πρό-
σωπο τοῦ Κυρίου µας. Ὅταν Τὸν 
χτυποῦσαν, Τὸν λοιδοροῦσαν, Τὸν 
ἔφτυναν… ἡ ἀπάντησή Του ἦταν ἡ 
σιωπή. Ἡ ἅγια σιωπή. Αὐτὴ ποὺ συ-
γκρατεῖ τὸν θυµό, ποὺ δείχνει ἀξιο-
πρέπεια κι’ ἀρχοντιά, αὐτὴ ποὺ ἐ-
µπνέει σεβασµὸ καὶ θαυµασµό. Ὁ 
Θεὸς φαίνεται νὰ ἀγαπᾶ πολὺ τὴν 
σιωπὴ γιατί βρίσκεται καὶ µιλᾶ µό-
νο µέσα σὲ αὐτήν. Ὁ προφήτης Ἠλί-
ας καταδιωκόµενος ἀπὸ τὴν Βασί-
λισσα Ἰεζάβελ, ἔφθασε στὴν κορυ-
φὴ τοῦ ὄρους Χωρὴβ καὶ ἔµεινε ἐκεῖ 
κρυµµένος µέσα σὲ µιὰ σπηλιά. Φο-
βισµένος καὶ ἀπογοητευµένος ζητᾶ 

καὶ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὸ βουνό, 
γιατί ἐκεῖ θὰ ἐµφανισθεῖ ὁ Θεός. Ἔ-
τσι, τὴν ἄλλη µέρα περιµένοντας, ἄ-
κουσε ἐκκωφαντικὸ θόρυβο ἀπὸ ἰ-
σχυρὸ ἀέρα σὰν νὰ συντρίβονταν 
καὶ νὰ διαλύονταν βουνὰ ὁλόκλη-
ρα, ἀλλὰ δὲν ἦταν ἐκεῖ τὸ Πνεῦµα 
τοῦ Κυρίου. Μετὰ ἔγινε δυνατὸς 
σεισµός, ὅµως οὔτε κι’ ἐκεῖ ἦταν ὁ 
Κύριος. Στὴν συνέχεια ἦρθε φωτιά, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ µέσα στὶς φλόγες ἦ-
ταν ὁ Θεός. Τότε, ἀκούστηκε «φωνὴ 
αὔρας λεπτῆς» (Γ΄ Βασ. 19,12). Ἕνα 
ἁπαλό, γλυκὸ ἀεράκι. Ἐκεῖ ἦταν ὁ 
Θεός. Κι’ ὁ προφήτης Ἠλίας ἀπὸ σε-
βασµό, ἔκρυψε τὸ πρόσωπό του µὲ 
τὸν µανδύα του καὶ συνοµίλησε µὲ 
τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς παρουσιάζεται … 
καὶ µιλᾶ µόνο στὴν σιωπὴ καὶ στὴν 
γαλήνη. Ἀλλὰ καὶ ἡ παρουσία τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὰ Εὐαγγέ-
λια καὶ στὶς Πράξεις εἶναι ἀθόρυβη. 
Αὐτή, ποὺ εἶναι ὁ θρόνος τῆς Σοφί-
ας. Ἐλάχιστα τὰ λόγια Της ποὺ διέ-
σωσαν οἱ εὐαγγελιστές. «Ἡ ψυχή 
µου δοξάζει τὸν Κύριο» (Λούκ. 
1,46). Ὁ ὕµνος ποὺ ἀπηύθυνε µετὰ 
τὴν ὁµολογία τῆς Ἐλισάβετ ὅτι εἶ-
ναι «µήτηρ τοῦ Κυρίου» (Λούκ .  
1,43). «Παιδί µου γιατί µᾶς τὸ κά-
νεις αὐτό; Ὁ πατέρας σου κι’ ἐγὼ σὲ 
ἀναζητούσαµε µὲ πολλὴ ἀγωνία» 
(Λούκ. 2,48). Τὰ λόγια ποὺ ἀπήυθη-
νε στὸν δωδεκαετῆ Χριστό, µετὰ ἀ-
πὸ ἐναγώνια ἀναζήτηση στὰ Ἱερο-
σόλυµα. Ἀλλὰ καὶ ἡ παράκλησή της 
στὸν Γάµο τῆς Κανά: «Οἶνον οὐκ ἔ-
χουσι» (Ἰωάν. 2,3). Ἔζησε µὲ σιωπὴ 
ἡ Παναγία µας «Ἡ δὲ Μαρία πάντα 
συνετήρει τὰ ρήµατα ταῦτα συµβάλ-
λουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» (Λούκ. 
2,51). Μὲ σιωπὴ καὶ σεµνότητα συ- 

Ροµὰ καὶ τοὺς Ποµάκους, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι  µουσουλµάνοι ,  ἀλλὰ  ὄχι  
Τοῦρκοι». Καὶ συνεχίζει ὁ Μητρο-
πολίτης «∆υστυχῶς συντελεῖται ἐ-
θνικὴ προδοσία. Οἱ Ἕλληνες πολι-
τικοὶ στέλνουν τὴ µουσουλµανικὴ 
µειονότητα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Τουρ-
κίας». «Ἂς καµαρώνουν οἱ «νονοί» 
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὰ πολιτι-
κὰ κόµµατα τῆς Ἑλλάδος». «Ἂν ἡ 
Θράκη  θὰ  σωθεῖ ,  θὰ  σωθεῖ  ἀπὸ  
ἄλλους καὶ ὄχι ἀπὸ πολιτικούς της 
καὶ προπαντῶς θὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν 
λαό της. Εἶναι πολὺ µεγάλη ὑπόθε-
ση ἡ Θράκη γιὰ νὰ τὴν χαρίσουµε 
σὲ µερικοὺς ἐπαγγελµατίες». Καὶ 
καταλήγει ὁ Μητροπολίτης: «Ἐκεῖ 
στὸ Μέγαρο Μαξίµου, τὴ Χαριλάου 
Τρικούπη ἢ τὴν Κουµουνδούρου 
ἀκούει κανείς; Προφανῶς ἂν ἄκου-
γαν δὲν θὰ ἔκαναν αὐτὰ ποὺ ἔκα-
ναν στὶς πρόσφατες Εὐρω-εκλογὲς 
ἐνισχύοντας τὸ Κόµµα τῶν «Γκρί-
ζων Λύκων» τὸ D.E.B. (Τµῆµα Εἰδή-
σεων defencenet.gr) 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… νὰ ἔρθει  νὰ προσκυνήσει  στὴ
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ρα

 
φαὴλ στὸ Ἄνω 

 
βρ ε-

ΥΣ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ  

Σά η-
ση τοῦ Ε. εῖ τὴν ἀ-

Σούλι, τὴν ὁποία εἶχα ἐν τῷ µεταξὺ
εῖ ἀπ’ τὸ ἴντερνετ, ψάχνοντας π

ρισσότερα γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. 
Τῆς εἶπα νὰ µοῦ ἀνάψει ἕνα κεράκι 
στὸν Ἅγιο καὶ νὰ µοῦ φέρει λίγο 
λαδάκι, τὸ ὁποῖο µου ἔφερε µαζὶ µὲ 
Ἁγιασµὸ καὶ µία εἰκόνα. Ἐν τῷ µε-
ταξὺ ἐγὼ προσευχόµουν. ∆υὸ µέρες 
πρὶν ἐπιστρέψει ἡ γυναίκα µου ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα, οἱ πόνοι ἐντάθηκαν 
τόσο ποὺ νόµιζα ὅτι θὰ µοῦ πέσει 
κυριολεκτικὰ τὸ χέρι. Ἔκλαιγα ἀπὸ 
τοὺς πόνους. ∆ὲν µὲ ἔπιανε κανένα 
ἠρεµιστικὸ καὶ καµµία ἔνεση. Οἱ πό-
νοι εἶχαν δεκαπλασιαστεῖ ξαφνικά. 
∆ὲν µποροῦσα νὰ δουλέψω πιὰ κα-

θόλου (παρὰ τὸ ὅτι εἶµαι σὲ µιὰ πο-
λὺ ὑπεύθυνη θέση µὲ πολλοὺς ἐργα-
ζοµένους ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψή µου). 
Ταυτόχρονα ὅµως πίστεψα ὅτι ὅταν 
ἐπιστρέψει ἡ σύζυγος καὶ θὰ σταυ-
ρωθῶ µὲ τὸ λαδάκι θὰ γίνω καλά. 
Τὸ πίστεψα τελείως, τόσο ὅσο πι-
στεύω ὅτι ὑπάρχει ὁ ἥλιος καὶ λά-
µπει. Τὴν ἡµέρα ποὺ ἡ σύζυγός µου 
ἐπέστρεφε στὸ Κατάρ, προσευχήθη-
κα στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ὅπως ἔκανα 
κάθε µέρα καὶ µέχρι νὰ πάω νὰ πά-
ρω τὴ γυναίκα µου στὸ ἀεροδρόµιο, 
τὸ 95% τῶν πόνων εἶχε περάσει. Ὅ-
ταν τελικῶς ἔφτασε, πῆγα σπίτι, 
προσευχήθηκα, ἔβαλα λαδάκι τοῦ 
Ἁγίου καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἀπὸ ἐκείνη 
τὴ στιγµὴ δὲν ἔχω κανένα ἀπολύτως 
πρόβληµα. Πόνο κανένα. Ἡ ἀτρο-
φία τοῦ χεριοῦ µου σταδιακὰ ἐξα-
φανίζεται. Ἔχω ξεχάσει πλέον ὅλο 
τὸ πρόβληµά µου. Σὰν νὰ ἦταν ἕνα 
ὄνειρο ποὺ πέρασε. Καὶ σταδιακὰ 
χάνω καὶ τὰ κιλὰ ποὺ πῆρα ἀπὸ τὶς 
κορτιζόνες. Ἡ ζωή µου ἔχει ἐπανέλ-
θει ἀπολύτως στὸ φυσιολογικό. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἦρθα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος ἐδῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ Τὸν εὐχαρι-
στήσω, γιὰ τὸ µεγάλο θαῦµα ποὺ 
µοῦ ἔκανε. 
 

Ἰορδάνης Φ., Αὔγουστος 2014 
 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ  
ΑΠΟ  ΤΟ
 

λος στὸ Ναύπλιο µετὰ τὴν ἄρν
Ο.Τ. νὰ ἀποδεχτ
τοῦ Ἀρείου Πάγουπόφαση , ὅτι τὰ 

ἐξωκλήσια ἔχουν νοµικὴ προσωπι-
κότητα καὶ προχωρᾶ στὴν πώληση 
τῆς ἀκτῆς Καραθώνα, µαζὶ µὲ τοὺς 
ἱστορικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς χώ-
ρους, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 
Ἐνδιαφερόµενοι ἀγοραστὲς εἶναι 
Τοῦρκοι ἐπιχειρηµατίες, καταγγέλει 
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ἀλλὰ ὡς τὸν υἱὸν τῆς Μαρίας; 4ον) 
Μὲ ποὶον δικαίωµα σπείρουν τὴν 
σύγχυσιν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρω-
µα; 5ον) Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶναι 
καθοδηγηταὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας καὶ ὄχι ὑπηρέται κέντρων 
ἀποφάσεων, τὰ ὁποία προωθοῦν 
τὴν Πανθρησκείαν διὰ τῆς Νέας Τά-
ξεως Πραγµάτων καὶ τῆς Παγκοσµι-
οποιήσεως; (Ὀρθόδ.Τύπος, 1-8-2014, 
σελὶς 5) 
 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ 

 ἑνὸς ἀκόµη 
ν Ἑλλάδα 

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α 
 

 

Μὲ ἀφορµὴ τὴν ἵδρυση
ἀλβανικοῦ σχολείου στὴ

 

(στὴν Καλαµαριά) καὶ τὴν ἀνάληψη 
ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Ἀλµπα» τῆς 
ἐκτύπωσης … τῶν βιβλίων καὶ ὅ-
ποιων ἄλλων διδακτικῶν βοηθηµά-
των χρειαστοῦν, ἀξίζει νὰ µαθευτεῖ 
τὸ περιεχόµενο τῶν βιβλίων ποὺ δι-
δάσκονται οἱ µαθητὲς τῶν ἀλβανι-
κῶν σχολείων στὴν Ἑλλάδα. Οἱ νε-
αροὶ Ἀλβανοί, µέσα ἀπὸ τὰ νέα ἐπί-
σηµα βιβλία τοὺς µαθαίνουν τὴν Ἱ-
στορία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» 
καὶ διδάσκονται, µεταξὺ ἄλλων, ὅτι 
«ἡ Βορειοδυτικὴ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴ 
Φλώρινα ἕως τὴν Πρέβεζα, εἶναι ἀλ-
βανικὸ ἐθνικὸ ἔδαφος, στὸ ὁποῖο 
(αἱµοσταγεῖς) Ἕλληνες πραγµατο-
ποίησαν «ἐθνοκάθαρση» στοὺς 
Τσάµηδες ποὺ πλειοψηφοῦσαν στὰ 

χώµατα αὐτά». Ἡ νέα γενιὰ Ἀλβα-
νῶν µαθαίνει, µεταξὺ ἄλλων, πὼς … 
ἔχει τὸ ἴδιο DNA µὲ τὸν Βασιλιὰ 
Πύρρο της Ἠπείρου καὶ τὴν Ὀλυ-
µπιάδα, µητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου. Ὅλα αὐτὰ τυπώθηκαν φέ-
τος στὰ ἐπίσηµα σχολικὰ ἐγχειρίδια 
µὲ  τὴν  ἔγκριση  τοῦ  ἀλβανικοῦ  
ὑπουργείου Παιδείας, τὴν ὥρα ποὺ 
ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ζητᾶ τὴ στη-
ριξη τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ ἀνοίξουν 
οἱ πόρτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
«καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸ πράττει, χωρὶς 
νὰ θέσει κανένα ἀπολύτως ὄρο», 
ὅπως ἀναφέρει ἡ Βορειοηπειρωτικὴ 
ἰστοσελίδα himara.gr. Ὁ χάρτης µὲ 
τὴ Μεγάλη Ἀλβανία καὶ τὶς ὅµορες 
«ἀλβανικὲς περιοχές» κοσµεῖ τὸ ἐ-
ξώφυλλο τόσο τοῦ βιβλίου ὅσο καὶ 
τοῦ τετραδίου ἀσκήσεων τῶν µαθη-
τῶν ποὺ καλοῦνται νὰ ζωγραφί-
σουν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας ὅ-
που ζοῦν… Ἀλβανοί. Ἢ καλοῦνται 
νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήµατα: 
«Ποιὲς εἶναι ἀλβανικὲς περιοχὲς τῆς 
Ἑλλάδος;» ἢ «ἀναφέρετε τὶς ἐκδιώ-
ξεις ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀλβανοὶ ἀπὸ 
τὶς Ἑλληνικὲς ἀρχές». 
 

ΕΘΝ ΙΚΗ  ΠΡΟ∆ΟΣ ΙΑ  
 

«Κεραυνοὺς κατὰ τῆς Κυβέρνησης 
ἀλλ τη-ὰ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὸ Ζή
µα τῆς Θράκης ἐξαπέλυσε ὁ Μητρο-
πολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης 
Παῦλος µέσα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο-φωτιὰ 
στὸ ὁποῖο γενικὸ συµπέρασµα εἶναι 
πὼς «οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ξεπου-
λοῦν συνειδητὰ τὴ Θράκη». Κάνει 
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ἀπόφαση 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ ἀποσύρει τὴν Σα-
µπιχὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς 
χαρακτηρίζοντάς την ὡς «ἔγκληµα» 
καὶ σηµειώνει πὼς «αὐτὸ µὲ κάνει 
νὰ πιστεύω πὼς ὅλοι εἶναι ἴδιοι». 
«Παίζουν τὰ παιχνίδια τῆς Τουρκί-
ας ποὺ θέλει νὰ ἐκτουρκίσει τοὺς 

νέδραµε στὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, µὲ 
σιωπὴ καὶ πόνο συνόδευε τὸν Υἱό 
της στὸν Γολγοθά, µὲ σιωπὴ καὶ 
προσευχὴ ἔζησε µέσα στὴν Ἐκκλη-
σία µετὰ τὴν Πεντηκοστή. Ἡ Πανα-
γία εἶναι ἡ Βασίλισσα τῆς σιωπῆς. 
Καὶ µὲ αὐτὴ τὴν σιωπή Της εὐεργε-
τεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους. Αὐτὴ τὴν 
ὑγιῆ, τὴν σωτήρια, τὴν ἁγία σιωπὴ 
ἀγάπησαν καὶ οἱ ἅγιοί τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, γιατί πρῶτα ἀγάπησαν 
πολὺ τὸν Κύριο. Τὸν Κύριο ποὺ µι-
λᾶ στὴν ἡσυχία τῆς προσευχῆς. Τὸν 
Κύριο πού µας δίδαξε νὰ µὴν «φλυ-
αροῦµε» (Μάτθ. 6,7). Τὸν Κύριο 
ποὺ στὰ φρικτὰ Του Πάθη «ἐσιώ-
πα» (Μάτθ. 26,63). Ἂς ἀγαπήσουµε 
κι’ ἐµεῖς τὴν ἅγια σιωπὴ καὶ ἂς µι-
µηθοῦµε τὴν σιωπηλὴ ὁδὸ ποὺ βάδι-
σαν οἱ Ἅγιοι, ἡ Ὑπεραγία Θεο-
τόκος καὶ ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς 
Χριστός. 
 

ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 

 

Κάποτε, καθὼς περνοῦσε ἔξω ἀπὸ ἕ-
να σπίτι, εἶδε ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ παρά-
θυρο τὸ σπιτονοικοκύρη νὰ κάθε-
ται στὸ τραπέζι καὶ νὰ τρώει µὲ τὴ 
γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του. Φαί-
νονταν πολὺ φτωχοί. Παρατήρησε 
ὅµως, ὅτι δίπλα σὲ καθένα ἀπὸ τὰ 
µέλη τῆς οἰκογένειας παραστεκόταν 
καὶ ἀπὸ ἕνας ὡραῖος καὶ λαµπροφο-
ρεµένος. Ἄλλο καὶ τοῦτο! µονολόγη-
σε ὁ ὅσιος. Οἱ καθισµένοι εἶναι φτω-
χοί. Καὶ οἱ ὄρθιοι, οἱ διακονητές 

τους, εἶναι λαµπροφορεµένοι. Τὴν 
ἀπορία του ἔλυσε ὁ Κύριος, ποὺ τοῦ 
ἐξήγησε τὸ παράδοξο θέαµα ! Οἱ 
νέοι ἐκεῖνοι ἦταν ἄγγελοι. Αὐτοὶ 
στέλνονται ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ νὰ πα-
ραστέκουν τοὺς χριστιανοὺς τὴν ὥ-
ρα τοῦ φαγητοῦ. Ἄν, τρώγοντας, 
λένε λόγια ὠφέλοιµα καὶ κατανυ-
κτικά, οἱ ἄγγελοι χαίρονται καὶ εὐ-
φραίνονται µαζί τους. Ἄν, ὅµως, ἀ-
κουστεῖ στὸ τραπέζι αἰσχρολογία ἢ 
κατάκριση, παρευθίς, ὅπως ὁ κα-
πνὸς διώχνει τὶς µέλισσες, ἔτσι καὶ ὁ 
κακὸς λόγος διώχνει τοὺς ἀγγέλους 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ µόλις φύγουν οἱ ἅγι-
οι ἄγγελοι, ἔρχεται ἕνας ζοφερὸς 
δαίµονας καὶ κυλίεται ἀνάµεσα 
στοὺς φλύαρους καὶ λοίδορους συν-
δαιτηµόνες, σκορπίζοντας γύρω του 
καπνιὰ καὶ δυσωδία. Ἀπὸ τὰ λόγια, 
λοιπὸν καὶ τὶς συζητήσεις τῶν χρι-
στιανῶν στὸ τραπέζι, ἐξαρτᾶται ἡ 
παρουσία εἴτε τῶν ἀγγέλων τοῦ 
φωτὸς  εἴτε  τῶν  πνευµάτων  τοῦ  
σκότους. 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΙΟΣ!! 
 

Κάποτε, ἕνας Τοῦρκος δικαστὴς κά-
λεσε τὸν π. Βασίλειο (µετέπειτα γέ-
ροντα Ἱερώνυµο) στὸ ἀρχοντικό 
του. Ὅταν ἔφθασε, ὁ δικαστὴς τοῦ 
εἶπε: -Ἀφέντη παπᾶ, ἐγὼ εἶµαι Τοῦρ-
κος, µωαµεθανός. Ὅµως, ἀπὸ τὸ µι-
σθὸ ποὺ παίρνω κρατάω τὰ ἀπαραί-
τητα γιὰ τὴν οἰκογένειά µου καὶ τὰ 
ὑπόλοιπα τὰ ξοδεύω σὲ ἐλεηµοσύνες. 
Βοηθάω χῆρες, ὀρφανά, φτωχούς, 
προικίζω ἄπορα κορίτσια ποὺ πα-
ντρεύονται, βοηθάω ἀρρώστους. 
Κρατάω µὲ ἀκρίβεια τὶς νηστεῖες, 
προσεύχοµαι καὶ γενικὰ προσπαθῶ 
νὰ εἶµαι δίκαιος, δὲν χαρίζοµαι σὲ 
κανέναν, ὅσο µεγάλη θέση κι’ ἂν ἔ-
χει. Τί λές, ὅλα αὐτὰ ποῦ κάνω δὲν 
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εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ κερδίσω τὸν 
παράδεισο, ποῦ λέτε σεῖς οἱ Χρι-
στιανοί;. Ὁ π. Βασίλειος ἐντυπωσιά-
στηκε ἀπὸ ὅσα τοῦ εἶπε ὁ Τοῦρκος 
δικαστὴς κι’ ὁ νοῦς του πῆγε ἀµέ-
σως στὸν ἑκατόνταρχο Κορνήλιο 
(Πράξ. ἴ΄). ∆ιέκρινε µεταξὺ τοὺς βί-
ους παράλληλους. Κατάλαβε πὼς 
πρόκειται γιὰ δίκαιο καὶ καλοπρο-
αίρετο ἄνθρωπο καὶ ἴσως ἡ δική 
του ἀποστολὴ νὰ ἦταν ἴδια µὲ ἐκεί-
νη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου πρὸς 
τὸν ἑκατόνταρχο. Ἀποφάσισε λοι-
πὸν νὰ δώσει τὴ µαρτυρία τῆς Πί-
στης του. -∆έ µου λὲς ἀφέντη, ἔχεις 
παιδιά; -Ναί, ἔχω. –∆ούλους, ἔχεις; -
Ἔχω καὶ δούλους. –Ποιος ἐκτελεῖ 
καλύτερα τὶς ἐντολές σου, τὰ παι-
διὰ ἢ οἱ δοῦλοι σου; -Σίγουρα οἱ 
δοῦλοι µου, γιατί τὰ παιδιά, µὲ τὸ 
θάρρος ποὺ ἔχουν πολλὲς φορὲς πα-
ρακοῦν καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἐνῶ 
οἱ δοῦλοι µου κάνουν πάντα ὅ,τι 
τοὺς λέω ἐγώ. –∆ε µοῦ λὲς ἀφέντη, 
ὅταν ἐσὺ πεθάνεις ποιὸς θὰ σὲ κλη-
ρονοµήσει: οἱ δοῦλοι σου, ποῦ ἐκτε-
λοῦν τὶς ἐντολές σου πιστά, ἢ τὰ 
παιδιά σου ποὺ σὲ παρακοῦν; -Μά, 
τὰ παιδιά µου βέβαια. Μόνο αὐτὰ 
ἔχουν κληρονοµικὰ δικαιώµατα, ὄχι 
οἱ δοῦλοι. –Έ, λοιπόν, ὅσα κάνεις 
ἀφέντη εἶναι καλά, ἀλλὰ τὸ µόνο 
ποὺ µποροῦν νὰ σοῦ κάνουν εἶναι 
νὰ σὲ κατατάξουν στὴν κατηγορία 
τῶν καλῶν δούλων. Ἂν ὅµως θέλεις 
νὰ κληρονοµήσεις τὸν Παράδεισο, 
τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, πρέπει 
νὰ γίνει υἱός. Κι’ αὐτὸ γίνεται µόνο 
µὲ τὸ Βάπτισµα. 
 

ΑΓ ΙΟΥ  Ι ΩΑΝΝΟΥ   
ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  

 

Ἡ ἐνδυµασία µας στὸ ναὸ νὰ εἶναι 
καλὴ ἀπὸ κάθε πλευρά. Νὰ εἶναι 
κόσµια καὶ ὄχι ἐξεζητηµένη. Γιατί 
τὸ κόσµιο εἶναι σεµνό, ἐνῶ τὸ ἐξε-

ζητηµένο εἶναι ἄσεµνο. «Οἱ γυναῖ-
κες νὰ προσεύχονται µὲ ἀµφίεση σε-
µνή, στολίζοντας τὸν ἑαυτό τους µὲ 
σεµνότητα καὶ σωφροσύνη, ὄχι µὲ 
περίτεχνες κοµµώσεις καὶ χρυσὰ κο-
σµήµατα ἢ µαργαριτάρια ἢ ἐνδύµα-
τα πολυτελῆ, ἀλλὰ µὲ ὅ,τι ταιριάζει 
στὶς γυναῖκες ποὺ λένε ὅτι σέβονται 
τὸ Θεό» (Ἅ΄ Τίµ. 2:8-10). Ἂν λοιπόν, 
ἀπαγορεύει στὶς γυναῖκες ἐκεῖνα 
ποὺ εἶναι ἀπόδειξη πλούτου, πολὺ 
περισσότερο ἀπαγορεύει ὅσα κι-
νοῦν τὴν περιέργεια, ὅπως τὰ φτια-
σίδια, τὸ βάψιµο τῶν µατιῶν, τὸ 
κουνιστὸ βάδισµα, τὰ παράξενα 
ροῦχα καὶ τὰ παρόµοια. Τί λές, γυ-
ναίκα; Ἔρχεσαι στὸ ναὸ νὰ προ-
σευχηθεῖς καὶ στολίζεσαι µὲ χρυσα-
φικὰ καὶ χτενίζεσαι ἐπιτηδευµένα; 
Μήπως ἦρθες γιὰ νὰ χορέψεις; Μη-
πως ἦρθες γιὰ νὰ λάβεις µέρος σὲ 
γαµήλια γιορτή; Ἐκεῖ ἔχουν θέση τὰ 
χρυσαφικὰ καὶ οἱ πολυτέλειες, ἐδῶ 
δὲν χρειάζεται τίποτε ἀπὸ αὐτά. 
Ἦρθες νὰ παρακαλέσεις τὸ Θεὸ γιὰ 
τὶς ἁµαρτίες σου. Τί στολίζεις, λοι-
πόν, τὸν ἑαυτό σου; Αὐτὴ ἡ ἐµφάνι-
ση δὲν εἶναι γυναίκας ποὺ ἱκετεύει. 
Πῶς µπορεῖς νὰ στενάξεις, πῶς µπο-
ρεῖς νὰ δακρύσεις, πῶς µπορεῖς νὰ 
προσευχηθεῖς µὲ θέρµη, ἔχοντας τέ-
τοια ἀµφίεση. Θέλεις νὰ φαίνεσαι 
εὐπρεπής; Φόρεσε τὸ Χριστὸ καὶ ὄχι 
τὸ χρυσό. Ντύσου τὴν ἐλεηµοσύνη, 
τὴ φιλανθρωπία, τὴ σωφροσύνη, 
τὴν ταπεινοφροσύνη. Αὐτὰ ἀξίζουν 
περισσότερο ἀπὸ ὅλο τὸ χρυσάφι. 
Αὐτὰ καὶ τὴν ὡραία τὴν κάνουν ὡ-
ραιότερη καὶ τὴν ἄσχηµη τὴν ὀµορ-
φαίνουν. Νὰ ξέρεις γυναίκα, πώς, 
ὅταν στολιστεῖς πολὺ γίνεσαι πιὸ 
αἰσχρὴ καὶ ἀπὸ τὴ γυµνή, γιατί ἔ-
χεις ἀποβάλει πιὰ τὴν κοσµιότητα. 
 

Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  
Χρυσοστόµου  

 

 

Π Ρ Ε Σ Β Υ Ω Π Ι Α  
 

Συχνὴ πά-
θηση .  Ὀρ-

 ἐµ-
φανίζεται 
στὶς µεγά-
λες ἡλικίες. 

Πνευµατικά, µπορεῖ νὰ ἐµφανιστεῖ 
σὲ ὅλες. Καὶ ὅταν ἔχουµε πρεσβυω-
πία, συµβαίνει τὸ ἑξῆς παράξενο: ἐ-
νῶ βλέπουµε καθαρὰ τὰ ἀντικείµε-
να ποὺ βρίσκονται µακρυά, δὲν 
µποροῦµε νὰ ξεχωρίσουµε αὐτ  ποὺ 
εἶναι κοντά µας. Στὴν πνευµατικὴ 
ζωή, δυστυχῶς, ἔχουµε σὲ µεγάλη 
ἔκταση τὴν ἀσθένεια αὐτή. Ἔτσι, 
βλέπουµε εὐκρινῶς καὶ µὲ µεγάλη ἀ-
κρίβεια καὶ λεπτοµέρεια, τὶς ἁµαρ-
τίες τῶν ἄλλων. Ἀλλά, ὅταν ἔρχεται 
ἡ ὥρα νὰ ἐλέγξουµε τὰ δικά µας πά-
θη, τότε ὅλα θολώνουν, µόνο σὲ ἁ-
δρὲς γραµµὲς µποροῦµε νὰ τὰ δια-
κρίνουµε. Πρεσβυωπία. Κι’ ἐνῶ ἡ 
σωµατικὴ πρεσβυωπία συνοδεύει τὰ 
σεβάσµια γηρατειά, ἡ πνευµατικὴ 
πρεσβυωπία εἶναι ἔνδειξη µόνο ἀ-
νωριµότητος καὶ ἐπιπολαιότητας. Ἡ 
σωµατικὴ πρεσβυωπία ἔχει ἐπιστη-
µονικὴ ἐξήγηση, εἶναι κατὰ κάποιο 
τρόπο φυσιολογικὴ κατάσταση, γιὰ 
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εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ κερδίσω τὸν 
παράδεισο, ποῦ λέτε σεῖς οἱ Χρι-
στιανοί;. Ὁ π. Βασίλειος ἐντυπωσιά-
στηκε ἀπὸ ὅσα τοῦ εἶπε ὁ Τοῦρκος 
δικαστὴς κι’ ὁ νοῦς του πῆγε ἀµέ-
σως στὸν ἑκατόνταρχο Κορνήλιο 
(Πράξ. ἴ΄). ∆ιέκρινε µεταξὺ τοὺς βί-
ους παράλληλους. Κατάλαβε πὼς 
πρόκειται γιὰ δίκαιο καὶ καλοπρο-
αίρετο ἄνθρωπο καὶ ἴσως ἡ δική 
του ἀποστολὴ νὰ ἦταν ἴδια µὲ ἐκεί-
νη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου πρὸς 
τὸν ἑκατόνταρχο. Ἀποφάσισε λοι-
πὸν νὰ δώσει τὴ µαρτυρία τῆς Πί-
στης του. -∆έ µου λὲς ἀφέντη, ἔχεις 
παιδιά; -Ναί, ἔχω. –∆ούλους, ἔχεις; -
Ἔχω καὶ δούλους. –Ποιος ἐκτελεῖ 
καλύτερα τὶς ἐντολές σου, τὰ παι-
διὰ ἢ οἱ δοῦλοι σου; -Σίγουρα οἱ 
δοῦλοι µου, γιατί τὰ παιδιά, µὲ τὸ 
θάρρος ποὺ ἔχουν πολλὲς φορὲς πα-
ρακοῦν καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἐνῶ 
οἱ δοῦλοι µου κάνουν πάντα ὅ,τι 
τοὺς λέω ἐγώ. –∆ε µοῦ λὲς ἀφέντη, 
ὅταν ἐσὺ πεθάνεις ποιὸς θὰ σὲ κλη-
ρονοµήσει: οἱ δοῦλοι σου, ποῦ ἐκτε-
λοῦν τὶς ἐντολές σου πιστά, ἢ τὰ 
παιδιά σου ποὺ σὲ παρακοῦν; -Μά, 
τὰ παιδιά µου βέβαια. Μόνο αὐτὰ 
ἔχουν κληρονοµικὰ δικαιώµατα, ὄχι 
οἱ δοῦλοι. –Έ, λοιπόν, ὅσα κάνεις 
ἀφέντη εἶναι καλά, ἀλλὰ τὸ µόνο 
ποὺ µποροῦν νὰ σοῦ κάνουν εἶναι 
νὰ σὲ κατατάξουν στὴν κατηγορία 
τῶν καλῶν δούλων. Ἂν ὅµως θέλεις 
νὰ κληρονοµήσεις τὸν Παράδεισο, 
τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, πρέπει 
νὰ γίνει υἱός. Κι’ αὐτὸ γίνεται µόνο 
µὲ τὸ Βάπτισµα. 
 

ΑΓ ΙΟΥ  Ι ΩΑΝΝΟΥ   
ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  

 

Ἡ ἐνδυµασία µας στὸ ναὸ νὰ εἶναι 
καλὴ ἀπὸ κάθε πλευρά. Νὰ εἶναι 
κόσµια καὶ ὄχι ἐξεζητηµένη. Γιατί 
τὸ κόσµιο εἶναι σεµνό, ἐνῶ τὸ ἐξε-

ζητηµένο εἶναι ἄσεµνο. «Οἱ γυναῖ-
κες νὰ προσεύχονται µὲ ἀµφίεση σε-
µνή, στολίζοντας τὸν ἑαυτό τους µὲ 
σεµνότητα καὶ σωφροσύνη, ὄχι µὲ 
περίτεχνες κοµµώσεις καὶ χρυσὰ κο-
σµήµατα ἢ µαργαριτάρια ἢ ἐνδύµα-
τα πολυτελῆ, ἀλλὰ µὲ ὅ,τι ταιριάζει 
στὶς γυναῖκες ποὺ λένε ὅτι σέβονται 
τὸ Θεό» (Ἅ΄ Τίµ. 2:8-10). Ἂν λοιπόν, 
ἀπαγορεύει στὶς γυναῖκες ἐκεῖνα 
ποὺ εἶναι ἀπόδειξη πλούτου, πολὺ 
περισσότερο ἀπαγορεύει ὅσα κι-
νοῦν τὴν περιέργεια, ὅπως τὰ φτια-
σίδια, τὸ βάψιµο τῶν µατιῶν, τὸ 
κουνιστὸ βάδισµα, τὰ παράξενα 
ροῦχα καὶ τὰ παρόµοια. Τί λές, γυ-
ναίκα; Ἔρχεσαι στὸ ναὸ νὰ προ-
σευχηθεῖς καὶ στολίζεσαι µὲ χρυσα-
φικὰ καὶ χτενίζεσαι ἐπιτηδευµένα; 
Μήπως ἦρθες γιὰ νὰ χορέψεις; Μη-
πως ἦρθες γιὰ νὰ λάβεις µέρος σὲ 
γαµήλια γιορτή; Ἐκεῖ ἔχουν θέση τὰ 
χρυσαφικὰ καὶ οἱ πολυτέλειες, ἐδῶ 
δὲν χρειάζεται τίποτε ἀπὸ αὐτά. 
Ἦρθες νὰ παρακαλέσεις τὸ Θεὸ γιὰ 
τὶς ἁµαρτίες σου. Τί στολίζεις, λοι-
πόν, τὸν ἑαυτό σου; Αὐτὴ ἡ ἐµφάνι-
ση δὲν εἶναι γυναίκας ποὺ ἱκετεύει. 
Πῶς µπορεῖς νὰ στενάξεις, πῶς µπο-
ρεῖς νὰ δακρύσεις, πῶς µπορεῖς νὰ 
προσευχηθεῖς µὲ θέρµη, ἔχοντας τέ-
τοια ἀµφίεση. Θέλεις νὰ φαίνεσαι 
εὐπρεπής; Φόρεσε τὸ Χριστὸ καὶ ὄχι 
τὸ χρυσό. Ντύσου τὴν ἐλεηµοσύνη, 
τὴ φιλανθρωπία, τὴ σωφροσύνη, 
τὴν ταπεινοφροσύνη. Αὐτὰ ἀξίζουν 
περισσότερο ἀπὸ ὅλο τὸ χρυσάφι. 
Αὐτὰ καὶ τὴν ὡραία τὴν κάνουν ὡ-
ραιότερη καὶ τὴν ἄσχηµη τὴν ὀµορ-
φαίνουν. Νὰ ξέρεις γυναίκα, πώς, 
ὅταν στολιστεῖς πολὺ γίνεσαι πιὸ 
αἰσχρὴ καὶ ἀπὸ τὴ γυµνή, γιατί ἔ-
χεις ἀποβάλει πιὰ τὴν κοσµιότητα. 
 

Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  
Χρυσοστόµου  

 

 

Π Ρ Ε Σ Β Υ Ω Π Ι Α  
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κρίνουµε. Πρεσβυωπία. Κι’ ἐνῶ ἡ 
σωµατικὴ πρεσβυωπία συνοδεύει τὰ 
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ἀλλὰ ὡς τὸν υἱὸν τῆς Μαρίας; 4ον) 
Μὲ ποὶον δικαίωµα σπείρουν τὴν 
σύγχυσιν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρω-
µα; 5ον) Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶναι 
καθοδηγηταὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας καὶ ὄχι ὑπηρέται κέντρων 
ἀποφάσεων, τὰ ὁποία προωθοῦν 
τὴν Πανθρησκείαν διὰ τῆς Νέας Τά-
ξεως Πραγµάτων καὶ τῆς Παγκοσµι-
οποιήσεως; (Ὀρθόδ.Τύπος, 1-8-2014, 
σελὶς 5) 
 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ 

 ἑνὸς ἀκόµη 
ν Ἑλλάδα 

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α 
 

 

Μὲ ἀφορµὴ τὴν ἵδρυση
ἀλβανικοῦ σχολείου στὴ

 

(στὴν Καλαµαριά) καὶ τὴν ἀνάληψη 
ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Ἀλµπα» τῆς 
ἐκτύπωσης … τῶν βιβλίων καὶ ὅ-
ποιων ἄλλων διδακτικῶν βοηθηµά-
των χρειαστοῦν, ἀξίζει νὰ µαθευτεῖ 
τὸ περιεχόµενο τῶν βιβλίων ποὺ δι-
δάσκονται οἱ µαθητὲς τῶν ἀλβανι-
κῶν σχολείων στὴν Ἑλλάδα. Οἱ νε-
αροὶ Ἀλβανοί, µέσα ἀπὸ τὰ νέα ἐπί-
σηµα βιβλία τοὺς µαθαίνουν τὴν Ἱ-
στορία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» 
καὶ διδάσκονται, µεταξὺ ἄλλων, ὅτι 
«ἡ Βορειοδυτικὴ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴ 
Φλώρινα ἕως τὴν Πρέβεζα, εἶναι ἀλ-
βανικὸ ἐθνικὸ ἔδαφος, στὸ ὁποῖο 
(αἱµοσταγεῖς) Ἕλληνες πραγµατο-
ποίησαν «ἐθνοκάθαρση» στοὺς 
Τσάµηδες ποὺ πλειοψηφοῦσαν στὰ 

χώµατα αὐτά». Ἡ νέα γενιὰ Ἀλβα-
νῶν µαθαίνει, µεταξὺ ἄλλων, πὼς … 
ἔχει τὸ ἴδιο DNA µὲ τὸν Βασιλιὰ 
Πύρρο της Ἠπείρου καὶ τὴν Ὀλυ-
µπιάδα, µητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου. Ὅλα αὐτὰ τυπώθηκαν φέ-
τος στὰ ἐπίσηµα σχολικὰ ἐγχειρίδια 
µὲ  τὴν  ἔγκριση  τοῦ  ἀλβανικοῦ  
ὑπουργείου Παιδείας, τὴν ὥρα ποὺ 
ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ζητᾶ τὴ στη-
ριξη τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ ἀνοίξουν 
οἱ πόρτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
«καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸ πράττει, χωρὶς 
νὰ θέσει κανένα ἀπολύτως ὄρο», 
ὅπως ἀναφέρει ἡ Βορειοηπειρωτικὴ 
ἰστοσελίδα himara.gr. Ὁ χάρτης µὲ 
τὴ Μεγάλη Ἀλβανία καὶ τὶς ὅµορες 
«ἀλβανικὲς περιοχές» κοσµεῖ τὸ ἐ-
ξώφυλλο τόσο τοῦ βιβλίου ὅσο καὶ 
τοῦ τετραδίου ἀσκήσεων τῶν µαθη-
τῶν ποὺ καλοῦνται νὰ ζωγραφί-
σουν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας ὅ-
που ζοῦν… Ἀλβανοί. Ἢ καλοῦνται 
νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήµατα: 
«Ποιὲς εἶναι ἀλβανικὲς περιοχὲς τῆς 
Ἑλλάδος;» ἢ «ἀναφέρετε τὶς ἐκδιώ-
ξεις ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀλβανοὶ ἀπὸ 
τὶς Ἑλληνικὲς ἀρχές». 
 

ΕΘΝ ΙΚΗ  ΠΡΟ∆ΟΣ ΙΑ  
 

«Κεραυνοὺς κατὰ τῆς Κυβέρνησης 
ἀλλ τη-ὰ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὸ Ζή
µα τῆς Θράκης ἐξαπέλυσε ὁ Μητρο-
πολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης 
Παῦλος µέσα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο-φωτιὰ 
στὸ ὁποῖο γενικὸ συµπέρασµα εἶναι 
πὼς «οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ξεπου-
λοῦν συνειδητὰ τὴ Θράκη». Κάνει 
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ἀπόφαση 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ ἀποσύρει τὴν Σα-
µπιχὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς 
χαρακτηρίζοντάς την ὡς «ἔγκληµα» 
καὶ σηµειώνει πὼς «αὐτὸ µὲ κάνει 
νὰ πιστεύω πὼς ὅλοι εἶναι ἴδιοι». 
«Παίζουν τὰ παιχνίδια τῆς Τουρκί-
ας ποὺ θέλει νὰ ἐκτουρκίσει τοὺς 

νέδραµε στὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, µὲ 
σιωπὴ καὶ πόνο συνόδευε τὸν Υἱό 
της στὸν Γολγοθά, µὲ σιωπὴ καὶ 
προσευχὴ ἔζησε µέσα στὴν Ἐκκλη-
σία µετὰ τὴν Πεντηκοστή. Ἡ Πανα-
γία εἶναι ἡ Βασίλισσα τῆς σιωπῆς. 
Καὶ µὲ αὐτὴ τὴν σιωπή Της εὐεργε-
τεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους. Αὐτὴ τὴν 
ὑγιῆ, τὴν σωτήρια, τὴν ἁγία σιωπὴ 
ἀγάπησαν καὶ οἱ ἅγιοί τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, γιατί πρῶτα ἀγάπησαν 
πολὺ τὸν Κύριο. Τὸν Κύριο ποὺ µι-
λᾶ στὴν ἡσυχία τῆς προσευχῆς. Τὸν 
Κύριο πού µας δίδαξε νὰ µὴν «φλυ-
αροῦµε» (Μάτθ. 6,7). Τὸν Κύριο 
ποὺ στὰ φρικτὰ Του Πάθη «ἐσιώ-
πα» (Μάτθ. 26,63). Ἂς ἀγαπήσουµε 
κι’ ἐµεῖς τὴν ἅγια σιωπὴ καὶ ἂς µι-
µηθοῦµε τὴν σιωπηλὴ ὁδὸ ποὺ βάδι-
σαν οἱ Ἅγιοι, ἡ Ὑπεραγία Θεο-
τόκος καὶ ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς 
Χριστός. 
 

ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 

 

Κάποτε, καθὼς περνοῦσε ἔξω ἀπὸ ἕ-
να σπίτι, εἶδε ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ παρά-
θυρο τὸ σπιτονοικοκύρη νὰ κάθε-
ται στὸ τραπέζι καὶ νὰ τρώει µὲ τὴ 
γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του. Φαί-
νονταν πολὺ φτωχοί. Παρατήρησε 
ὅµως, ὅτι δίπλα σὲ καθένα ἀπὸ τὰ 
µέλη τῆς οἰκογένειας παραστεκόταν 
καὶ ἀπὸ ἕνας ὡραῖος καὶ λαµπροφο-
ρεµένος. Ἄλλο καὶ τοῦτο! µονολόγη-
σε ὁ ὅσιος. Οἱ καθισµένοι εἶναι φτω-
χοί. Καὶ οἱ ὄρθιοι, οἱ διακονητές 

τους, εἶναι λαµπροφορεµένοι. Τὴν 
ἀπορία του ἔλυσε ὁ Κύριος, ποὺ τοῦ 
ἐξήγησε τὸ παράδοξο θέαµα ! Οἱ 
νέοι ἐκεῖνοι ἦταν ἄγγελοι. Αὐτοὶ 
στέλνονται ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ νὰ πα-
ραστέκουν τοὺς χριστιανοὺς τὴν ὥ-
ρα τοῦ φαγητοῦ. Ἄν, τρώγοντας, 
λένε λόγια ὠφέλοιµα καὶ κατανυ-
κτικά, οἱ ἄγγελοι χαίρονται καὶ εὐ-
φραίνονται µαζί τους. Ἄν, ὅµως, ἀ-
κουστεῖ στὸ τραπέζι αἰσχρολογία ἢ 
κατάκριση, παρευθίς, ὅπως ὁ κα-
πνὸς διώχνει τὶς µέλισσες, ἔτσι καὶ ὁ 
κακὸς λόγος διώχνει τοὺς ἀγγέλους 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ µόλις φύγουν οἱ ἅγι-
οι ἄγγελοι, ἔρχεται ἕνας ζοφερὸς 
δαίµονας καὶ κυλίεται ἀνάµεσα 
στοὺς φλύαρους καὶ λοίδορους συν-
δαιτηµόνες, σκορπίζοντας γύρω του 
καπνιὰ καὶ δυσωδία. Ἀπὸ τὰ λόγια, 
λοιπὸν καὶ τὶς συζητήσεις τῶν χρι-
στιανῶν στὸ τραπέζι, ἐξαρτᾶται ἡ 
παρουσία εἴτε τῶν ἀγγέλων τοῦ 
φωτὸς  εἴτε  τῶν  πνευµάτων  τοῦ  
σκότους. 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΙΟΣ!! 
 

Κάποτε, ἕνας Τοῦρκος δικαστὴς κά-
λεσε τὸν π. Βασίλειο (µετέπειτα γέ-
ροντα Ἱερώνυµο) στὸ ἀρχοντικό 
του. Ὅταν ἔφθασε, ὁ δικαστὴς τοῦ 
εἶπε: -Ἀφέντη παπᾶ, ἐγὼ εἶµαι Τοῦρ-
κος, µωαµεθανός. Ὅµως, ἀπὸ τὸ µι-
σθὸ ποὺ παίρνω κρατάω τὰ ἀπαραί-
τητα γιὰ τὴν οἰκογένειά µου καὶ τὰ 
ὑπόλοιπα τὰ ξοδεύω σὲ ἐλεηµοσύνες. 
Βοηθάω χῆρες, ὀρφανά, φτωχούς, 
προικίζω ἄπορα κορίτσια ποὺ πα-
ντρεύονται, βοηθάω ἀρρώστους. 
Κρατάω µὲ ἀκρίβεια τὶς νηστεῖες, 
προσεύχοµαι καὶ γενικὰ προσπαθῶ 
νὰ εἶµαι δίκαιος, δὲν χαρίζοµαι σὲ 
κανέναν, ὅσο µεγάλη θέση κι’ ἂν ἔ-
χει. Τί λές, ὅλα αὐτὰ ποῦ κάνω δὲν 
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Ροµὰ καὶ τοὺς Ποµάκους, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι  µουσουλµάνοι ,  ἀλλὰ  ὄχι  
Τοῦρκοι». Καὶ συνεχίζει ὁ Μητρο-
πολίτης «∆υστυχῶς συντελεῖται ἐ-
θνικὴ προδοσία. Οἱ Ἕλληνες πολι-
τικοὶ στέλνουν τὴ µουσουλµανικὴ 
µειονότητα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Τουρ-
κίας». «Ἂς καµαρώνουν οἱ «νονοί» 
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὰ πολιτι-
κὰ κόµµατα τῆς Ἑλλάδος». «Ἂν ἡ 
Θράκη  θὰ  σωθεῖ ,  θὰ  σωθεῖ  ἀπὸ  
ἄλλους καὶ ὄχι ἀπὸ πολιτικούς της 
καὶ προπαντῶς θὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν 
λαό της. Εἶναι πολὺ µεγάλη ὑπόθε-
ση ἡ Θράκη γιὰ νὰ τὴν χαρίσουµε 
σὲ µερικοὺς ἐπαγγελµατίες». Καὶ 
καταλήγει ὁ Μητροπολίτης: «Ἐκεῖ 
στὸ Μέγαρο Μαξίµου, τὴ Χαριλάου 
Τρικούπη ἢ τὴν Κουµουνδούρου 
ἀκούει κανείς; Προφανῶς ἂν ἄκου-
γαν δὲν θὰ ἔκαναν αὐτὰ ποὺ ἔκα-
ναν στὶς πρόσφατες Εὐρω-εκλογὲς 
ἐνισχύοντας τὸ Κόµµα τῶν «Γκρί-
ζων Λύκων» τὸ D.E.B. (Τµῆµα Εἰδή-
σεων defencenet.gr) 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… νὰ ἔρθει  νὰ προσκυνήσει  στὴ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω 
Σούλι, τὴν ὁποία εἶχα ἐν τῷ µεταξὺ 
βρεῖ ἀπ’ τὸ ἴντερνετ, ψάχνοντας πε-
ρισσότερα γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. 
Τῆς εἶπα νὰ µοῦ ἀνάψει ἕνα κεράκι 
στὸν Ἅγιο καὶ νὰ µοῦ φέρει λίγο 
λαδάκι, τὸ ὁποῖο µου ἔφερε µαζὶ µὲ 
Ἁγιασµὸ καὶ µία εἰκόνα. Ἐν τῷ µε-
ταξὺ ἐγὼ προσευχόµουν. ∆υὸ µέρες 
πρὶν ἐπιστρέψει ἡ γυναίκα µου ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα, οἱ πόνοι ἐντάθηκαν 
τόσο ποὺ νόµιζα ὅτι θὰ µοῦ πέσει 
κυριολεκτικὰ τὸ χέρι. Ἔκλαιγα ἀπὸ 
τοὺς πόνους. ∆ὲν µὲ ἔπιανε κανένα 
ἠρεµιστικὸ καὶ καµµία ἔνεση. Οἱ πό-
νοι εἶχαν δεκαπλασιαστεῖ ξαφνικά. 
∆ὲν µποροῦσα νὰ δουλέψω πιὰ κα-

θόλου (παρὰ τὸ ὅτι εἶµαι σὲ µιὰ πο-
λὺ ὑπεύθυνη θέση µὲ πολλοὺς ἐργα-
ζοµένους ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψή µου). 
Ταυτόχρονα ὅµως πίστεψα ὅτι ὅταν 
ἐπιστρέψει ἡ σύζυγος καὶ θὰ σταυ-
ρωθῶ µὲ τὸ λαδάκι θὰ γίνω καλά. 
Τὸ πίστεψα τελείως, τόσο ὅσο πι-
στεύω ὅτι ὑπάρχει ὁ ἥλιος καὶ λά-
µπει. Τὴν ἡµέρα ποὺ ἡ σύζυγός µου 
ἐπέστρεφε στὸ Κατάρ, προσευχήθη-
κα στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ὅπως ἔκανα 
κάθε µέρα καὶ µέχρι νὰ πάω νὰ πά-
ρω τὴ γυναίκα µου στὸ ἀεροδρόµιο, 
τὸ 95% τῶν πόνων εἶχε περάσει. Ὅ-
ταν τελικῶς ἔφτασε, πῆγα σπίτι, 
προσευχήθηκα, ἔβαλα λαδάκι τοῦ 
Ἁγίου καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἀπὸ ἐκείνη 
τὴ στιγµὴ δὲν ἔχω κανένα ἀπολύτως 
πρόβληµα. Πόνο κανένα. Ἡ ἀτρο-
φία τοῦ χεριοῦ µου σταδιακὰ ἐξα-
φανίζεται. Ἔχω ξεχάσει πλέον ὅλο 
τὸ πρόβληµά µου. Σὰν νὰ ἦταν ἕνα 
ὄνειρο ποὺ πέρασε. Καὶ σταδιακὰ 
χάνω καὶ τὰ κιλὰ ποὺ πῆρα ἀπὸ τὶς 
κορτιζόνες. Ἡ ζωή µου ἔχει ἐπανέλ-
θει ἀπολύτως στὸ φυσιολογικό. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἦρθα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος ἐδῶ 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ Τὸν εὐχαρι-
στήσω, γιὰ τὸ µεγάλο θαῦµα ποὺ 
µοῦ ἔκανε. 
 

Ἰορδάνης Φ., Αὔγουστος 2014 
 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ  
ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ  
 

Σάλος στὸ Ναύπλιο µετὰ τὴν ἄρνη-
ση τοῦ Ε.Ο.Τ. νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ἀ-
πόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὅτι τὰ 
ἐξωκλήσια ἔχουν νοµικὴ προσωπι-
κότητα καὶ προχωρᾶ στὴν πώληση 
τῆς ἀκτῆς Καραθώνα, µαζὶ µὲ τοὺς 
ἱστορικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς χώ-
ρους, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 
Ἐνδιαφερόµενοι ἀγοραστὲς εἶναι 
Τοῦρκοι ἐπιχειρηµατίες, καταγγέλει 
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ὁ ἐκπρόσωπος τῆς «Ἕνωσης Πολι-
τῶν ἐνάντια στὴν διαφθορά». Για-
τρὸς Παῦλος ∆εγρές. 
 

∆ΕΝ  ΕΚΑΝΑΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  
 

Στὸ ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς δηµοσιεύ-
τηκε ἕνα σχόλιο, τὸ ὁποῖο µας ἔκανε
µεγάλη ἐντύπωση καὶ

 

 

 µᾶς ἔβαλε σὲ 
σ . 

  

κέψεις . Ὁ δηµοσιογράφος Νικ
Χασαπόπουλος ἐπισφραγίζει τὸ ρε-
πορτὰζ γιὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη 
τοῦ Τσίπρα στὸ Ἅγιο Ὄρος µὲ τὰ ἑ-
ξῆς λόγια «Νὰ σκεφτεῖτε ὅτι πρὶν ἀ-
πὸ τὸ δεῖπνο στὶς Καρυὲς δὲν ὑπῆρ-
ξε προσευχή. Εἶναι δυνατὸν θὰ πεῖ-
τε; ∆εῖπνο στὸ Ἅγιο Ὄρος, χωρὶς 
νὰ προηγηθεῖ προσευχή; Κι’ ὅµως 
ὁρισµένοι ἐνεργοποίησαν κάποιο 
πρωτόκολλο. ∆ὲν ἦταν ἐπίσηµο δεῖ-
πνο, ἀλλὰ ἡµιεπίσηµο…». Καὶ ρωτᾶ-
µε λοιπὸν τοὺς Ἁγιορεῖτες: Τόσο ἀ-
νάγκη εἶχαν τὴν … ἀποδοχὴ τοῦ 
Τσίπρα; Τί εἴδους νεωτερισµοὶ εἶναι 
αὐτοὶ ὅταν ὁ Τσίπρας εἶναι ἄθεος 
καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Περιβόλι 
τῆς Παναγίας, δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ πολιτικὸ τέχνασµα. Ὁ κ. Τσί-

πρας ἤξερε ποὺ πήγαινε καὶ ἔπρεπε 
νὰ ἀκολουθήσει τὸ ἁγιορείτικο καὶ 
χριστιανικὸ τυπικό. Ἀλλὰ ὄχι νὰ 
µὴν κάνουν προσευχὴ οἱ µοναχοί, 
γιὰ νὰ µὴν τὸν φέρουν σὲ δύσκολη 
θέση!! Καὶ ἀλήθεια, βρέθηκε κανείς 
τους νὰ κάνει µιὰ θεολογικὴ συζή-
τηση µὲ τὸν κ. Τσίπρα καὶ νὰ τοῦ 
πεῖ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀθεΐα; Ἢ µη-
πως κάποιοι περιµένουν νὰ ἔρθει 
στὴν ἐξουσία ὁ Τσίπρας καὶ θέλουν 
νὰ τὰ ἔχουν καλὰ µαζί του;» 
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χριστιανικὸ τυπικό. Ἀλλὰ ὄχι νὰ 
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θέση!! Καὶ ἀλήθεια, βρέθηκε κανείς 
τους νὰ κάνει µιὰ θεολογικὴ συζή-
τηση µὲ τὸν κ. Τσίπρα καὶ νὰ τοῦ 
πεῖ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀθεΐα; Ἢ µη-
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ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

  
  

 
 

     
 (αρ. φυλλ. 61)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ          Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 4  
       

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια, ἐνῶ βρισκό-
µουν στὸ Κατὰρ (λόγῳ τῆς οἰκονο-
µικῆς κρίσης) καὶ δούλευα ἐκεῖ, ἄρ-
χισα νὰ ἔχω φρικτοὺς πόνους στὸν 
αὐχένα, στὴν ἀριστερὴ ὠµοπλάτη 
καὶ τὸ ἀριστερὸ χέρι, τὸ ὁποῖο µά-
λιστα µουδίαζε. Τὸ χέρι εἰδικότερα 
ἄρχισε νὰ ἀτροφεῖ, φτάνοντας στα-
διακὰ σὲ βαθµὸ 70% ἀτροφίας. Ἐπι-
σκέφτηκα γιατρούς, 
µοῦ ἔδωσαν θεραπεῖες 
µὲ φάρµακα, γιὰ νὰ 
δοῦν πῶς θὰ πάω, πῶς 
θὰ ἀνταποκριθῶ δη-
λαδή. Καὶ ἐπειδὴ δὲν 
ὑπῆρχε καµµία βελτί-
ωση , ἔκανα µιὰ µα-
γνητικὴ τοµογραφία, 
ὅπου αὐτὴ ἔδειξε ὅτι 
ἔχω σοβαρότα  πρό-
βληµα σὲ τρεῖς σπον-
δύλους στὸν αὐχένα 
µου καὶ ὅτι ἡ µόνη θε-
ραπεία ἦταν νὰ γίνει 
µιὰ πολὺ σοβαρὴ ἐ-
πέµβαση, ὅπου θὰ γινόταν µηχανικὴ 
ἀνασύσταση τῶν σπονδύλων. Ὁ δὲ 
νευροχειρουργὸς ποὺ µὲ εἶδε στὴν 
Ἑλλάδα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013, εἶπε 
ὅτι ἂν δὲν τὸ κάνω σύντοµα ὑπάρ-
χει κίνδυνος νὰ µείνω παράλυτος, 
γιατί αὐτὴ ἡ πάθηση (ὀνοµάζεται 
µυελοπάθεια) ἐπηρεάζει ὅλη τη 
σπονδυλικὴ στήλη. Πρέπει νὰ συ-

µπληρώσω δὲ ὅτι ἦταν τόσο τραυ-
µατικὴ ἡ κατάστασή µου ποὺ ἐπὶ ἑ-
νάµισι χρόνο δὲν µποροῦσα οὔτε νὰ 
κοιµηθῶ, διότι δὲν µποροῦσα νὰ ξα-
πλώσω, οὔτε καλά-καλὰ νὰ καθίσω. 
Κοιµόµουν καθιστὸς δυὸ ὧρες τὸ 
πολὺ µέχρι ποὺ µὲ ξυπνοῦσαν οἱ πό-
νοι. Ἀφοῦ, γιὰ νὰ καταλάβετε, γιὰ 
νὰ µοῦ κάνουν τὴν µαγνητικὴ µὲ 

ναρκώσανε, γιατί εἰ-
δάλως δὲν µποροῦσα 
νὰ ἀντέξω τοὺς πό-
νους νὰ ξαπλώσω σὲ 
αὐτὴ τὴ στάση…  

Φτάνουµε στὸ 
Φλεβάρη τοῦ 2014. Μέ-
χρι τότε δὲν ἤξερα τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ -ἴσως νὰ 
εἶχα ἀκ
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Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς 

ἀποστέλλονται εἰς ∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

 

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. ούσει, δὲν εἶ-
µαι σίγουρος , ἀλλὰ  
πάντως δὲν ἦταν στὴ 
σκέψη µου-. Ἐκεῖνες 
τὶς ἡµέρες ὅµως, µοῦ 
ἦρθε  ξαφνικὰ  στὸ  
µυαλό µου ἡ σκέψη: 

«Προσευχήσου στὸν Ἅγιο Ραφαήλ», 
σὰν ἔµπνευση. Μοῦ φυτεύτηκε στὸ 
µυαλὸ αὐτὸ τὸ πράγµα, σὰν νὰ µοῦ 
τὸ ψιθύρησε κάποιος ὅτι: «Ὑπάρχει 
ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ποὺ κάνει θαύµα-
τα. Προσευχήσου σὲ Αὐτόν». Αὐτὴ 
τὴν περίοδο ἦρθε ἡ γυναίκα µου µὲ 
ἄδεια στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς εἶπα …  

(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

το
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