
τὸν βοηθήσει νὰ ἀντιµετωπίσει ἕνα 
πρόβληµα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε 
καὶ τοῦ τὴν ἔστειλε µὲ τὸ λιοντάρι. 
Ὁ στυλίτης, βλέποντας τὸ θηρίο, 
τροµοκρατήθηκε ἀρχικά. Ὅταν ὅ-
µως ἐκεῖνο τὸν πλησίασε καὶ ἄφησε 
µπροστὰ στὰ πόδια του τὴν ἐπιστο-
λή, ποὺ κρατοῦσε στὸ στόµα του, 
τότε κατάλαβε τί συνέβαινε. Κάθισε 
ἀµέσως καὶ ἔγραψε ἀπαντητικὴ 
ἐπιστολὴ στὸν Ὅσιο Ἀνίνα καὶ τοῦ 
τὴν ἔστειλε µὲ τὸν ἴδιο «ταχυδρό-
µο». Μὲ συντροφιὰ πάντα τὰ θηρία 
τῆς ἐρήµου ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ἔζησε 
στὸ ἀσκητήριό του ἐνενήντα πέντε 
ὁλόκληρα χρόνια, χωρὶς νὰ ἀποµα-
κρυνθεῖ καθόλου ἀπὸ αὐτό. Κοι-
µήθηκε σὲ ἡλικία ἑκατὸ δέκα χρό-
νων. («Οἱ Ἅγιοι καὶ τὰ ζῶα») 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

Παραµονὴ Παναγίας 2014. 
Σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Ραφαὴλ Ἄνω Σουλίου. Προ-
σερχόµενη στὸ µοναστήρι σας νὰ 
προσκυνήσω τοὺς Ἀγαπηµένους Ἁ-
γίους Ραφαήλ, τὸν διάκονό του ἐν 
ζωῇ Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὴν Ἅγια 
Εἰρήνη, ἐπιθυµῶ νὰ προσφέρω σὲ ἐ-
κείνους αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ὅπου ἀ-
ναφέρω τὸ θαῦµα πού 
µου ἔκαναν πέρυσι τέ-
τοιον καιρό, σώζοντας 
µὲ ἀπὸ θάνατο λόγω 
ἀπόφραξης τῆς ἀνα-
πνευστικῆς ὁδοῦ. Βρι-
σκόµουν στὴν κουζίνα
τοῦ σπιτιοῦ µου καὶ 
λογοµαχούσαµε  µὲ  
στενὸ συγγενικό µου 
πρόσωπο. Παραµονὲς 
τῆς  ὁ δαίµο-
νας φαίνεται χτυποῦσε 
δυνατά, γιατί οἱ φωνὲς 
ἦταν ἔντονες καὶ ἡ ἀ-
ντιπαράθεση ὅσο πή-
γαινε καὶ ὀξυνόταν. Ξαφ ικά καὶ 
χωρὶς νὰ τὸ ἔχω πάθ ι ἄλλη φορά, ὁ 
λαιµός µου φράζει ἐντελῶς καὶ δὲν 
µπορῶ νὰ πάρω εἰσπνοή. Ἔχω µία 
ἀλλεργία στὸ λαιµό, ποὺ µὲ ἔχει ὁ-
δηγήσει κάποιες φορὲς καὶ λόγω ὁ-
ρισµένων ἔντονων µυρωδιῶν σὲ ἀλ-
λεργικὴ λαρυγγίτιδα, κάτι ἰδιαίτε-
ρα ἐπικίνδυνο, ἀφοῦ ἡ εἰσπνοὴ σὲ ἐ-

λάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται ἀδύ-
νατη καὶ χρειάζεται ἔνεση κορτιζό-
νης ἢ καὶ ἀδρεναλίνη. ∆ὲν µοῦ εἶχε 
ὅµως ξανασυµβεῖ νὰ τὸ πάθω αὐτὸ 
λόγω ἔντονης ὁµιλίας. Κρατήθηκα 
µὲ τὰ δυό µου χέρια στὸ νεροχύτη 
καὶ προσπαθοῦσα ἀπεγνωσµένα νὰ 
ἀνασάνω. Ταυτόχρονα εἶχα πάθει 
καὶ κρίση βήχα. Τὸ συγγενικό µου 

πρόσωπο ὅταν κατάλα-
βε τὴ σοβαρότητα, ἄρχι-
σε ἔντροµο νὰ ἐπικαλεῖ-
ται τὸ ὄνοµα τῆς Πανα-
γίας .  Ἐγὼ πάνω στὸν  
πανικό µου, προσπαθοῦ-
σα νὰ πάρω ἀέρα ἀπὸ 
τὸ παράθυρο, ἀλλὰ καὶ 
νὰ πιῶ νερό, µήπως αὐ-
τὸ µὲ βοηθοῦσε. ∆ὲν γι-
νόταν τίποτα. Τὸ µόνο 
ποὺ γινόταν ἦταν νὰ ἀ-
κούγεται ἕνας δυνατὸς 
λαρυγγισµὸς κάθε φορὰ 
ποὺ προσπαθοῦσα νὰ 
ἀνασάνω, ἐνῶ τὸ -

νο πο  ἔπαιρνα ἦταν µηδαµινό. Καὶ 
τότε µπροσ  µου βλέπω τὸν Ἁγια-
σµὸ τοῦ Ἁγίο  Ραφα λ, τὸν ὁποῖον 
ἔχω συνεχῶς κάπου κοντά µου, κα-
θὼς καὶ τὸ Ἅγιο Λαδάκι ἀπὸ τὸ Ἀ-
κοίµητο Κανδήλι τῶν Ἁγίων. Ἀµέ-
σως ἁρπάζω στὰ χέρια µου τὸ µπου-
καλάκι µὲ τὸν Ἁγιασµὸ καὶ πιέζο-
ντάς το δυνατὰ µέσα στὸ στόµα µου 

 

Παναγίας
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Μ Η Ν  Ξ Ε Χ Ν Α Σ  
 

28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα 
µας. Ἂς ἀναρτήσουµε τὴν Ἑλληνι-
κὴ Σηµαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψη-
λότερο µέρος τοῦ σπιτιοῦ µας. 

 

 

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. 
 

 

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 6.00 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 – 6.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

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 καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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νιώθω τὸ Ἁγιασµένο αὐτὸ νερὸ νὰ 
περνάει ἀπὸ τὸ λαιµό µου. Αὐτὸ ἦ-
ταν. Ὁ λαιµός µου ἄνοιξε ἐκεῖνο τὸ 
δευτερόλεπτο καὶ µπόρεσα νὰ πάρω 
τὴν πρώτη µου ἀνάσα. Ἄρχισα νὰ 
ἀνασαίνω γρήγορα προσπαθώντας 
νὰ ἀναπληρώσω τὸ ὀξυγόνο πού 
µοῦ εἶχε λείψει καὶ εὐγνωµονώντας 
τὸν ἀγαπηµένο µου καὶ σπλαχνικό 
µου Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ δὲν µὲ ξεσυ-
νερίστηκε γιὰ τὰ λάθη µου καὶ θαυ-
µατούργησε καὶ σὲ µένα µὲ τρόπο 
τόσο φανερό. 

 

Μαρία-Χριστίνα Γ.,  
Μεταµόρφωση Ἀττικῆς 

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
 

 
 τοῦ θα-
 συγκά-

υ καὶ τοὺς 
λευταῖες ἐ-

πιθυµίες του. Αὐτὲς ἦταν 1) Νὰ ε-

όντα. 
Πρ ς  

ε . 
Οἱ ἄτοµα. 

 

ΜΙΑ  
 

-
γαθ θέ-
λη ί-
α  

δρ ν 

 

 µ

Εὐρισκόµενος στὰ πρόθυρα
νάτου ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
λεσε τοὺς στρατηγούς το
κοινοποίησε τὶς τρεῖς τε

ταφερθεῖ τὸ φέρετρό του στοὺς ὤ-
µους ἀπὸ τοὺς καλύτερους γιατροὺς 
τῆς ἐποχῆς. 2) Τοὺς θησαυροὺς ποὺ 
εἶχε ἀποκτήσει (ἀσήµι, χρυσάφι, πο-
λύτιµους λίθους) νὰ τοὺς σκορπί-
σουν σὲ ὅλη τη διαδροµὴ µέχρι τὸν 
τάφο του 3) τὰ χέρια του νὰ µεί-
νουν νὰ λικνίζονται στὸν ἀέρα ἔξω 
ἀπὸ τὸ φέρετρο, σὲ θέα ὅλων. ἕνας 
ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς ἔκπληκτος ἀ-
πὸ τὶς ἀσυνήθιστες ἐπιθυµίες, ρώτη-
σε τὸν Ἀλέξανδρο ποιοὶ ἦταν οἱ λό-
γοι. Ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς ἐξήγησε: 1) 
θέλω οἱ πιὸ διαπρεπεῖς γιατροὶ νὰ 

σηκώσουν τὸ φέρετρό µου γιὰ νὰ 
µποροῦν νὰ δείξουν µὲ αὐτὸ τὸν 
τρόπο ὅτι οὔτε ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν, 
µπροστὰ στὸ θάνατο, τὴ δύναµη νὰ 
θεραπεύουν! 2) Θέλω τὸ ἔδαφος νὰ 
καλυφθεῖ ἀπὸ τοὺς θησαυρούς µου, 
γιὰ νὰ µποροῦν ὅλοι νὰ βλέπουν ὅτι 
τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀποκτοῦµε ἐδῶ, ἐδῶ 
παραµένουν! 3) θέλω τὰ χέρια µου 
νὰ αἰωροῦνται στὸν ἀέρα, γιὰ νὰ 
µποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ βλέπουν 
ὅτι ἐρχόµαστε µὲ τὰ χέρια ἄδεια καὶ 
µὲ τὰ χέρια ἄδεια φεύγουµε, ὅταν 
τελειώσει γιὰ ἐµᾶς ὁ πιὸ πολύτιµος 
θησαυρὸς ποὺ εἶναι ὁ χρόνος. Εἶχε 
ἄδικο; (Ἐκ τῆς Ε.Α.Α.Α.) 
 

Τὸ ἀξίωµα  
προϋποθέτει Εὐθύνη. 

Ἡ εὐθύνη  
προϋποθέτει Πνευµατικά,  

Ψυχικὰ καὶ Ἠθικὰ προσ
οσωπικότητε

ἶναι µόνο οἱ ὑπεύθυνοι
ἀνεύθυν ῶς οι εἶναι ἁπλ

 
Ἐκ τῆς Ε.Α.Α.Α. (Ἠχὼ τῶν 

Αἰθέρω ελὶς 8) ν, Ἀρ. Φύλ. 521, σ

 ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ Α∆ΙΚΙΑ

Κάποτε ἕνας ἄρχοντας καλὸς καὶ ἀ
ός, ἐλεήµων καὶ εὔσπλαχνος, 

σε νὰ κάνει ἕναν µοναχικὸ περ
το στὸ γειτονικὸ δάσος. Στὸνπ
όµο ποὺ πήγαινε, συνάντησε ἕνα

ζητιάνο µὲ ἀξιολύπητη ἐµφάνιση, ὁ 
ὁποῖος τοῦ ζήτησε ἐλεηµοσύνη. Τὸν 
εὐσπλαχνίστηκε καί, γενναιόδωρος 
καθὼς ἦταν, ἄδειασε τὶς τσέπες του 
στὰ χέρια του. Εἶχε πάνω του 168 
λίρες. Τοῦ ἔδωσε τὶς 166 καὶ κράτη-
σε µόνο τὶς δυό! Ὁ ζητιάνος ἔκθαµ-
βος µπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴ γενναιοδω-
ρία, τὸν χιλιοευχαρίστησε, πρόσεξε 
ὅµως καὶ τὶς δυὸ λίρες ποὺ κράτησε 
ὁ ἄρχοντας. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ ἐλεή- 

τρόπο τὴν Ἑλληνικὴ σηµαία, τοὺς 
Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἂν εἶναι 
«100% ἑλληνικὴ ἑταιρεία», ὅπως 
διατυµπανίζει , ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ  
ΑΜΕΣΑ  ΤΟ  ΕΛΕΪΝΟ  ΑΥΤΟ  
ΠΡΟΪΟΝ! Κι’ ἐπιτέλους ἐµεῖς, ὡς κα-
ταναλωτές, ἂς τοὺς δώσουµε νὰ κα-
ταλάβουν πὼς δὲν ἀνεχόµαστε ἡ ἑλ-
ληνικὴ σηµαία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχυ-
σαν τὸ αἷµα τοὺς ἑκατοµµύρια συ-
µπατριῶτες µας, νὰ γίνεται σαγιο-
νάρα καὶ νὰ ποδοπατεῖται.  
(Πηγή: hellas-orthodoxy.blogspot.gr) 
 

ΕΥΡΕΘΗ  ΑΦΘΑΡΤΟΝ  
 
«Συζητήσεις γιὰ τὴν ἀποκάλυψη

2 

 

 
καὶ τοῦ 
ληρ σύµ-

ἑνὸς νέου Ἁγίου ἔχει πυροδοτήσει 
τὴ Ρουµανὶα µεταξὺ πιστῶν ἀλλὰσ

Μ.Μ.Ε. ἡ ἐκταφὴ ἑνὸς γνωσ
ικοῦ στὴ χώρα, ὁ ὁποῖος κ

φωνα µὲ τοὺς µάρτυρες, ἀλλὰ καὶ 
τὰ βίντεο ποὺ κυκλοφοροῦν βρέ-
θηκε ἄφθαρτος. Πρόκειται γιὰ τὸν 
ἱερέα Γκεόργκε Κάλτσιου–Ντουµι-
τρεάσα, ὁ ὁποῖος ἔζησε φρικτὰ βα-
σανιστήρια ἐπὶ ἡµερῶν τοῦ καθε-
στῶτος Τσαουσέσκου καὶ ὁ ὁποῖος 
θεωρεῖται ἥρωας τῆς ἀντίστασης 
στὴ χώρα του. Ἤδη τὸ βίντεο µὲ τὸ 
λείψανο τοῦ ἱερέα ἔχει προβληθεῖ σὲ 
τοπικὰ Μ.Μ.Ε., ἐνῶ πολλοὶ εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ τὸ προσκυ-
νήσουν». (Ἰστολ. Ἑλλήνων Νέα). 
Πλῆθος νεοµαρτύρων – θύµατα τοῦ 
ἀθέου καὶ ἀπάνθρωπου µαρξισµοῦ 
ἔρχονται συνεχῶς στὴν δηµοσιότη-
τα ἀπὸ τὶς πρώην κοµµουνιστικὲς 
χῶρες. Ρωτᾶµε γιὰ πολλοστὴ φορὰ 
στὴ χώρα µας πότε θὰ γίνουν γνω-
στοὶ οἱ Νεοµάρτυρες κληρικοὶ καὶ 
λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐβασανίστηκαν 
καὶ θανατώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἄθεους 
µαρξιστὲς καὶ νὰ τοὺς ἀποδοθεῖ ἡ 
τιµὴ ποῦ τοὺς πρέπει;  

(Ὀρθόδοξος Τύπος, 17-1-2014) 

 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ   ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ  
 

 
 

∆ὲν ἔµαθε καθόλου γράµµατα, ἤξε-
ρε ὅµως αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε: Νὰ ἀγα-
πᾶ τὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ 
σωτηρία τῶν ψυχῶν. Σὲ ἡλικία δε-
καπέντε χρονῶν ὁ Ὅσιος Ἀνίνα ὁ ς 
θαυµατουργὸς ἔφυγε γιὰ τὴν ἔρηµο, 
ὅπου συνάντησε τὸν ξακουστὸ τότε 
Μοναχὸ Μαϊουµά, γνωστὸ γιὰ τὴν 
ὑπερβολική του ἀκτηµοσύνη. Ἔζη-
σαν µαζὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἀφοῦ 
προηγουµένως ἕνωσαν τὴ φτώχειά 
τους, τὴν ἄσκησή τους καὶ τὶς προ-
σευχές τους. Ὅταν ὁ Μαϊουµᾶς ἔ-
φυγε, γιὰ τὰ ἐνδότερά της ἐρήµου, ὁ 
Ἀνίνας ἔµεινε ἐκεῖ καὶ συνέχισε 
τοὺς ἀγῶνες µόνος του. Τόσο πολὺ 
λοιπὸν κατάφερε καὶ ὑπέταξε τὰ 
πάθη τοῦ σώµατος στὸ νοῦ, ποὺ 
ὁ Κύριος τὸν ἀντάµειψε, µὲ τὴ χάρη 
νὰ ὑποτάσσονται σ’ αὐτὸν τὰ ἄγρια 
θηρία. Ὁπουδήποτε καὶ νὰ πήγαινε, 
τὸν ἀκολουθοῦσαν, σὰν µόνιµοι 
σωµατοφύλακές του, δυὸ λιοντά-
ρια. Τόσο αὐτὰ τὰ λιοντάρια, ὅσο 
καὶ ἄλλα θηρία, ὁ Ὅσιος τὰ περι-
ποιόταν καὶ τὰ ἁπάλασε ἀπὸ διά-
φορα σωµατικὰ προβλήµατα. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ λιοντάρια, ποὺ τοῦ ἔκαναν 
παρέα τὸ χρησιµοποιοῦσε ὁ Ὅσιος 
καὶ σὰν ταχυδρόµο. Συγκεκριµένα, 
κάποια φορὰ ἔγραψε µία ἐπιστολὴ 
σὲ κάποιον στυλίτη Ὅσιο, γιὰ νὰ 
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ὅλοι οἱ λαθροµετανάστες, κατάλλη-
λα ἐνηµερωµένοι ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους, µὲ τὸ ποὺ πατοῦσαν τὸ πόδι 
τους σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος νὰ κατά-
θέτουν µηνύσεις κατὰ τῶν στελεχῶν 
τῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ νὰ κατονοµά-
ζουν ὡς µάρτυρες ὅλους τους συ-
ντρόφους τους! (Παρακαταθήκη, 
τεῦχος 97, Ἰουλ.–Αὐγ. 2014, σελ. 21) 
 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ 
 

Οἱ Ἁγιορεῖτες κελλιῶτες ἐξέφρασαν 
καὶ πάλι τὸ φρόνηµα τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους. Μὲ ἐπιστολὴ τοὺς πρὸς τὴν 
Ἱερὰ Κοινότητα (5 Ἰουνίου 2014) 
ζητοῦν ἀπὸ αὐτὴ νὰ διακόψει «κάθε 
ἐπικοινωνία µὲ τὸν κ. ∆ήµαρχο Θεσ-
σαλονίκης, εἰς ἔνδειξιν διαµαρτυρί-
ας, µέχρι νὰ καταργηθεῖ τὸ «αἶσχος 
ἴδεσθαι» τῶν διονυσιακῶν πανηγύ-
ρεων» (ἐννοοῦν τὴν παρέλασι ὁµο-
φυλοφίλων). Τὴν ἐπιστολὴ ὑπογρά-
φουν γνωστοὶ κελλιῶτες µεταξὺ 
αὐτῶν καὶ ὁ Γέρων Γαβριὴλ ἀπὸ τὸ 
Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστο-
δούλου καὶ οἱ πατέρες τοῦ παρακει-
µένου Κελλίου τῆς Παναγούδας, 
ὅπου ἀσκήτευσε ὁ ὅσιος Γέρων  
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. 
 

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 

Τὸ θέµα τῆς ἀργίας, τὴν ἡµέρα τῆς 
Κυριακῆς, ἐπανῆλθε στὴν ἐπικαιρό-
τητα. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος µὲ Νόµο 
ποὺ ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν 
Ἑλλήνων κατήργησε τὴν ἀργία τῆς 
Κυριακῆς καὶ διέταξε τοὺς κατά-
στηµατάρχες νὰ τηροῦν ἀνοικτὰ τὰ 
καταστήµατά τους κατὰ τὴν ἡµέρα 
τῆς Κυριακῆς. Τὸ µέτρον ἄρχισε νὰ 
ἐφαρµόζεται «πιλοτικά», δηλαδὴ 
δοκιµαστικά, σὲ ἑπτὰ περιοχὲς τῆς 
Χώρας. Ἐναντίον τοῦ Νοµοσχεδί-
ου, ὅταν τοῦτο συνεζητεῖτο, εἶχαν 
πραγµατοποιήσει διαδηλώσεις οἱ 
ἐργαζόµενοι. Οἱ καταστηµατάρχες 

µὲ πολλοὺς τρόπους εἶχαν διαµαρ-
τυρηθῆ δηµοσίως .  Οἱ ἐµπορικοὶ 
Σύλλογοι ἐπίσης µὲ ψηφίσµατά τους 
εἶχαν ταχθῆ κατὰ τοῦ Νοµοσχεδίου. 
Τελικὰ οἱ Σύλλογοι τῶν Ἔµπορο-
ὑπαλλήλων ἔκαµαν προσφυγὴ στὸ 
Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Καὶ 
κέρδισαν. Τὸ ΣτΕ µὲ ἀπόφασή του, 
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, ἐκήρυξε πα-
ράνοµη τὴν κατάργηση τῆς Κυρια-
κάτικης ἀργίας καὶ ἔτσι ἀνεστάλη ἡ 
ἐφαρµογὴ τοῦ Νόµου. Τὸ ΣτΕ ἀνα-
γνωρίζει ὅτι ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς 
εἶναι ἀναγκαία γιὰ λόγους «οἰκογε-
νειακῆς συνοχῆς» καὶ «ἐκκλησια-
σµοῦ», ὅπως  µᾶς  πληροφορεῖ  ἡ  
romfea.gr, ἡ ὁποία µάλιστα χαρα-
κτηρίζει ὡς «βόµβα» τὴν σχετικὴ 
ἀπόφασι. (1-10-2014, romfea.gr) 
 

Α Ι Σ Χ Ο Σ  
 

 
 

Τὰ Carrefour Μαρινόπουλος που-
λᾶνε σαγιονάρες µὲ τὴν ἑλληνικὴ 
σηµαία πάνω τους γιὰ νὰ ποδοπα-
τεῖται! Ὅπως γράφει ὁ ἀναγνώστης 
πού µας ἔστειλε σοκαριστικὲς φωτο-
γραφίες .  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀξία τῶν  
συµβόλων γιὰ κάποιους. ∆εῖτε τὶς 
σαγιονάρες ποὺ πουλᾶνε στὸ super 
market Carrefour Μαρινόπουλος 
(κατάστηµα Θεοµήτορος Ἀλίµου)… 
∆υστυχῶς ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐντὸς τῶν 
τειχῶν… Εἶναι ἀπαράδεκτο, προ-
κλητικὸ καὶ ἀνήθικο ἡ συγκεκριµέ-
νη ἁλυσίδα νὰ προσβάλει µὲ τέτοιο 

µων ἄνθρωπος συνέχισε τὸν δρόµο 
του πρὸς τὸ δάσος. Ὁ ζητιάνος, ὅ-
µως, ὁ ὁποῖος ἦταν µεταµφιεσµένος 
ληστής, χώθηκε στὸ δάσος καὶ ἀπὸ 
ἄλλον δρόµο τοῦ βγῆκε µπροστὰ κι’ 
ἐκεῖ στὴν ἐρηµιὰ χτύπησε καὶ σκό-
τωσε τὸν εὐεργέτη του καὶ τοῦ πῆρε 
καὶ τὶς δυὸ λίρες ποὺ εἶχε κρατή-
σει!!! Ἀγανακτεῖ κανεὶς µπροστὰ σὲ 
αὐτὴ τὴν ἀχαριστία καὶ ἀπληστία. 
Κι’ ὅµως, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαί-
νουµε, µπαίνουµε στὴν θέση αὐτοῦ 
τοῦ ἀχάριστου καὶ ἄπληστου λη-
στοῦ. Ὁ Πανάγαθος Θεός µᾶς χαρί-
ζει 168 ὧρες ζωῆς τὴν ἑβδοµάδα γιὰ 
νὰ τὶς ἀξιοποιήσουµε ὅπως θέλουµε, 
καὶ κρατάει γιὰ Ἐκεῖνον µόνον δυὸ 
ὧρες, τὶς ὧρες ποὺ πρέπει νὰ συµµε-
τέχουµε στὴ Θεία Λατρεία τῆς Κυ-
ριακῆς, στὴν Θεία Λειτουργία. Καὶ 
αὐτὸ πάλι γιά µᾶς. Γιὰ νὰ µᾶς ξε-
κουράση ψυχικά, νὰ µᾶς θρέψει µὲ 
τὸ Πανάγιο Σῶµα καὶ Αἷµα Του, 
γιὰ νὰ ἀνανεώσει τὶς δυνάµεις µας 
µὲ τὸ οὐράνιο ὀξυγόνο τῆς Χάριτος. 
Τοῦ τὶς ἀφαιροῦµε ληστρικὰ κι’ αὐ-
τὲς µὲ διάφορες προφάσεις. Ἔτσι ἀ-
δικοῦµε τὸν Πανευεργέτη µας καὶ 
Σωτήρα µας Χριστό, ἀλλὰ κυρίως 
τὴν ψυχή µας, ποὺ τὴν ἀφήνουµε 
νηστικὴ ἀπὸ τὴ Θεία Χάρη καὶ ἐξα-
ντληµένη. (Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἐκφρά-
σεις τοῦ Πνευµατικοῦ κόσµου) 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 

Σὲ ἕναν ἐρηµίτη ἔφτασαν µιὰ µέρα 
κάποιοι ἐπισκέπτες. Τὸν ρώτησαν: 
Τί νόηµα ἔχει ἡ ζωή σου στὴν ἡσυ-
χία; - Ὁ µοναχὸς ἐκείνη τὴ στιγµὴ 
µόλις ἔβγαζε νερὸ ἀπὸ ἕνα βαθὺ πη-
γάδι. Εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι! Τί 
βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν: Τίποτα. 
Ταραγµένο νερό. Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ 
µοναχός τούς εἶπε ξανά: Κοιτάξτε 
στὸ πηγάδι ! Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι 
κοίταξαν πάλι κάτω. Ναί, τώρα 

βλέπουµε τὸ πρόσωπό µας. Καὶ ὁ 
µοναχὸς ἀπάντησε: Βλέπετε πρίν, ὅ-
ταν ἔβγαλα νερό, τὸ νερὸ στὸ πηγά-
δι ἦταν ταραγµένο. Τώρα εἶναι ἤρε-
µο καὶ καθρεφτίζονται σ’ αὐτὸ τὰ 
πρόσωπά σας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐµπειρία 
τῆς ἡσυχίας. Βλέπεις τὸν ἑαυτό σου! 
 

ΕΙΣΑΙ Ή ΗΣΟΥΝ ΕΤΟΙΜΗ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΑΝΑ; 

 

 

Μία πιστὴ πῆγε στὸν πνευµατικό 
της καὶ τοῦ εἶπε «Πάτερ θέλω τὴν 
εὐχή σας νὰ κάνω οἰκογένεια. Μοῦ 
δίνετε τὴν εὐχή σας; Θέλω νὰ εὐχη-
θεῖτε γιὰ µένα καὶ νὰ µὲ εὐλογήσετε. 
Ἦρθε ἡ ὥρα, εἶµαι ἕτοιµη πλέον 
στὴν ἡλικία καὶ θὰ παντρευτῶ». 
Καὶ τὴν ρωτᾶ ὁ πνευµατικὸς «Εἶσαι 
ἕτοιµη νὰ φέρεις στὸν κόσµο ἕναν 
Ἅγιο; Μπορεῖς στὸ παιδὶ ποὺ θὰ µε-
γαλώσεις, νὰ δείξεις ἕνα τέτοιο κλί-
µα γύρω σου, ὥστε νὰ πάρει αὐτὴ 
τὴν ὑποψία τῆς Ἁγιότητας; Τότε 
σοῦ δίνω τὴν εὐλογία µου». ∆ὲν τὴν 
ρώτησε ἂν ἔχει λεφτά, ἂν ἔχει δυο-
λειά, ἂν ἔχει τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα 
ποὺ συνθέτουν ἕνα πετυχηµένο γά-
µο. Τῆς εἶπε «Μπορεῖς νὰ ἐµπνεύ-
σεις Ἁγιότητα σὲ αὐτὸ τὸ παιδί; 
Μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις Ἅγιο;», ἐννο-
ώντας «Μπορεῖς ἐσὺ νὰ ζῆς πνευµα-
τικὴ ζωὴ γιὰ νὰ δώσεις καὶ στὸ παι-
δὶ αὐτὴ τὴν ἐπιθυµία τῆς Ἁγιότητας; 
Τότε ἔχεις τὴν εὐχή µου νὰ ξεκινή-
σεις, ἀλλιῶς τὸ νὰ κάνεις οἰκογέ-
νεια ἐπειδὴ σὲ πῆραν τὰ χρόνια, ἐ-

3



πειδὴ ἦρθε ἡ ἡλικία, ἐπειδὴ ὅλες οἱ 
φίλες σου καὶ οἱ φίλοι σου ἔχουν 
κάνει οἰκογένεια, δὲν εἶναι σωστὸ 
ξεκίνηµα. ∆ὲν ἀρκεῖ αὐτό». Πρέπει 
νὰ ξεκινήσει κανεὶς µὲ σοβαρότητα 
αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, µὲ περίσκεψη, µὲ 
ὡριµότητα καὶ  προσευχή .  Πόση 
ὥρα, πόσους µῆνες κρατᾶ ἡ κυοφο-
ρία; Ἐννέα µῆνες καὶ τελειώσαµε; 
Ὄχι. Ναὶ τὸ παιδὶ τὸ ἔφερες στὴ 
ζωή, Ἅγιο ὅµως δὲν τὸ ἔκανες ἀκό-
µα. Τοὺς δίνεις τροφὴ µὰ δὲν ἀρκεῖ 
γιὰ νὰ χορτάσει. Τοῦ πῆρες ὡραῖο 
δωµάτιο, ἔβαλες καὶ κλιµατιστικό, 
µπράβο σου. Ἔχεις βάλει καὶ ζεστὰ 
χαλιὰ καὶ ὑπολογιστή. Ἀλλὰ χρειά-
ζεται καὶ ποιότητα ζωῆς τὸ παιδάκι, 
δηλαδὴ νὰ βοηθήσεις τὸ παιδί σου 
νὰ γνωρίσει τὸν ἑαυτό του. Νὰ γνω-
ρίσει τὸν κόσµο γύρω του καὶ νὰ 
γνωρίσει µέσα ἀπὸ τὸν κόσµο τὸν 
συνάνθρωπό του. Νὰ γνωρίσει ὅτι ἡ 
ψυχή του πατέρα ἔχει τὸ Θεό, µητέ-
ρα τὴν Παναγία, προστάτες-φίλους 
καὶ ἀδελφούς τους Ἁγίους. Νὰ γνω-
ρίσει ὅτι τροφὴ τοῦ Πνεύµατος εἶ-
ναι ἡ Προσευχὴ καὶ τὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας. Πορεία ζωῆς εἶναι 
οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἡ δικαιοσύνη 
καὶ ἡ ἀρετή, ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ φιλα-
δελφία. Ἔµαθες στὸ παιδάκι σου 
νὰ ἀγαπάει; ἔµαθες στὸ παιδί σου 
νὰ προσεύχεται; Ἔµαθες στὸ παι-
δάκι σου νὰ κάνει θυσίες καὶ νὰ τα-
πεινώνεται; τοῦ ἔχεις δείξει ἐσὺ µὲ 
τὸ δικό σου παράδειγµα τί θὰ πεῖ 
ταπείνωση; Σὲ ἔχει δεῖ τὸ παιδί σου 
νὰ ὑποχωρεῖς, νὰ ζητᾶς συγνώµη; 
νὰ χάνεις τὸ δίκιο σου καὶ νὰ µὴν 
ἀντιµιλᾶς; Σὲ ἔχει δεῖ τὸ παιδί σου 
ἀπὸ τὰ µικρά του χρόνια νὰ ἀντέ-
χεις στὸν πόνο χωρὶς νὰ διαµαρτύ-
ρεσαι, χωρὶς νὰ γκρινιάζεις καὶ νὰ 
ἀγανακτεῖς; Σὲ ἔχει δεῖ ὅταν ἀπο-
τυγχάνεις κάπου νὰ τὸ παίρνεις σὰν 
ἀφορµὴ νὰ πλησιάσεις περισσότερο 

τὸν Θεὸ καὶ τὴν ταπείνωση; Σὲ ἔχει 
δεῖ νὰ παραδέχεσαι ἕνα ΛΑΘΟΣ 
σοῦ; Τότε πραγµατικὰ θὰ ξέρει τὸ 
παιδί σου γιατί ζεῖ καὶ ποῦ πηγαί-
νει. Θὰ ξέρει τὸν σκοπὸ ποὺ ζεῖ σὲ 
αὐτὸ τὸν πλανήτη καὶ θὰ ἔχει πρα-
γµατικὰ ἀληθινοὺς καὶ ὡραίους γο-
νεῖς, οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ ἔχουν δια-
βάσει πολλὰ παιδαγωγικά, χωρὶς νὰ 
ἀπασχολοῦνται µόνο µὲ τὸ παιδί 
τους, ἀλλὰ µὲ ἀβίαστο καὶ ξεκού-
ραστο τρόπο µέσα ἀπὸ τὴ δική τους 
πορεία πρὸς τὸ Θεό, θὰ βοηθοῦν 
καὶ τὰ παιδιά τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι 
πάρα πολὺ εὐλογηµένο καὶ ἀληθινό. 
Εἶναι µία ἀγωγὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ 
γενιὰ σὲ γενιὰ µὲ τρόπο ἀθόρυβο 
καὶ ἄδηλο. 
 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ,  

ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑ 
 

 
 

Ἦταν ἕνας µοναχὸς ὀνόµατι Κων-
στάντιος. Καὶ ἦταν ἕνα Γεροντάκι, 
Κεφαλλονίτης ἀπὸ τὸ Πυργὶ τῆς Κε-
φαλλονιᾶς ποὺ λεγόταν ∆ηµήτριος 
καὶ ἡ µητέρα του Μαρία. Ἡ µητέρα 
του Μαρία ἐκοιµήθη καὶ πάει στὸν 
π. Κωνστάντιο καὶ τοῦ λέει: Γέρο-
ντα Κωνστάντιε σὲ θερµοπαρακα-
λῶ, κάνε ἕνα κοµποσχοινάκι γιὰ 
σαράντα ἡµέρες γιὰ τὴν µητέρα µου. 
– Θὰ κάνω, λέει, νὰ εἶναι εὐλογηµέ-
νο. Ὅταν συµπληρώθηκαν σαράντα 
µέρες, ἐκεῖ ποὺ καθόταν καὶ ἔκανε 
τὸ τεσσαρακοστὸ κοµποσχοινάκι 
λέγοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησον τὴ δούλη σου Μαρία», 

βλέπει µία γυναίκα νὰ µπαίνει στὸ 
κελί του (ἦταν ἡ κεκοιµηµένη Μα-
ρία) καὶ τοῦ λέει: – Εὐλογεῖτε Γέ-
ροντα. – Ὁ Κύριος. Ποῦ βρέθηκες 
ἐσὺ ἐδῶ πέρα; – Μὴν ταράζεσαι Γέ-
ροντα, γιατί ὁ Θεὸς µὲ ἔστειλε νὰ 
ἔρθω. – Καὶ τί θέλεις; – Ἦρθα νὰ σὲ 
εὐχαριστήσω, διότι αὐτὰ τὰ κοµπο-
σχοινάκια πού µου ἔκανες, πολὺ µὲ 
ὠφέλησαν καὶ βρῆκε ἀνάπαυση ἡ 
ψυχή µου. Σὲ εὐχαριστῶ, Γέροντά 
µου, σὲ εὐχαριστῶ. Καὶ ἐξαφανί-
στηκε. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
ΤΟ «ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» 

 

4 

 
Ὅπως διαβάζουµε στὸ blog greek 
nation (15-Αὔγ-2014), ἀνδρείκελο 
τῶν Ἀµερικανοσιωνιστῶν εἶναι ὁ ἐ-
πίδοξος χαλίφης – ἡγέτης τοῦ «ἰσλα-
µικοῦ κράτους» τῶν τζιχαντιστῶν, 
ποὺ κόβουν κεφάλια. Συγκεκριµένα, 
τὸ δηµοσίευµα ἔχει ὡς ἑξῆς :  «Ὁ 
πρώην  πράκτορας  τῆς  C . I .A .  
Edward Snowden, ἐξέφρασε πάλι τὴ 
θέση, ὅτι ὁ ἡγέτης τοῦ «Ἰσλαµικοῦ 
κράτους» Ἀµποῦ Μπάκαρ ἂλ Μπα-
γκάντι, ἔχει ἐκπαιδευθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰ-
σραήλ. Ο Snowden πρόσθεσε ὅτι ἡ 
Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν 
τῶν Η.Π.Α. – C.I.A. µαζὶ Βρετανικὲς 
Μυστικὲς Ὑπηρεσίες καὶ τὴν ἰσραη-
λινὴ Mossad ἔχουν σχηµατίσει τὴν 
τροµοκρατικὴ ὀργάνωση «Ἰσλαµικὸ 
Κράτος τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε» 
(ISIS) ποὺ στοχεύει στὴ συγκέντρω-

ση καὶ ἐκµετάλλευση τῶν ἰσλαµι-
στῶν ἐξτρεµιστῶν σὲ ἕνα συγκεκρι-
µένο χῶρο. «Ἡ δηµιουργία καὶ ὁ 
ἐξοπλισµὸς τῆς ὀργάνωσης ἐξυπηρε-
τεῖ τὴν ἀποσταθεροποίηση  τῶν 
ἀραβικῶν χωρῶν µὲ κύριο ὅπλο τὴ 
Θρησκεία». (Παρακαταθήκη, τεῦχος 
97, Ἰουλ. –Αὐγ. 2014, σελὶς 20) 
 

ΕΒΡΑ ΙΟΣ  ΚΑ Ι  Ο  
ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ;  

 

Σὲ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ τουρκο-
λόγου δηµοσιογράφου Νίκου Χει-
λαδάκη (enromiosini.gr) διαβάζουµε 
ὅτι ὁ µέχρι πρότινος ὑπουργὸς Ἐ-
ξωτερικῶν της Τουρκίας καὶ νῦν 
Πρωθυπουργὸς Ἀχµὲτ Νταβούτο-
γλου εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, 
ἀπὸ τοὺς λεγόµενους Καραΐτες τοῦ 
Καυκάσου ὅπως καὶ ἡ σύζυγος τοῦ 
νῦν Προέδρου Ταγὶπ Ἐρντογᾶν.  
(Παρακαταθήκη, τεῦχος 97, Ἰουλ. –
Αὐγ. 2014, σελὶς 21) 
 

ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ  Ή  ΗΛΙΘΙΟΙ ;  
 

Ὅπως διαβάζουµε στὸ defencenet.gr 
(24-7-2014) «Ἐν κρυπτῷ καὶ µὲ ἁ-
πλὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ποὺ ὑπο-
γράφουν οἱ ὑπουργοὶ ∆ηµοσίας Τά-
ξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη Νί-
κος ∆ένδιας, ὁ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύ-
νης Χαράλαµπος Ἀθανασίου , ὁ 
ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐσωτερι-
κῶν Λεωνίδας Γρηγοράκος καὶ ὁ 
ὑφυπουργὸς Ἐργασίας Βασίλης Κε-
γκέρογλου, καὶ ἡ ὁποία δηµοσιεύ-
τηκε στὸ ΦΕΚ Β΄ 1453 τῆς 05/06 
/2014, ὅποιος λαθροµετανάστης κα-
ταγγέλει ρατσιστικὴ συµπεριφορὰ 
σὲ βάρος του, ἔστω καὶ λεκτική, κα-
θὼς καὶ οἱ οὐσιώδεις µάρτυρες, ποὺ 
θὰ προτείνει ὁ λαθροµετανάστης, 
δικαιοῦνται αὐτόµατα ἄδεια παρα-
µονῆς ἑνὸς ἔτους µέχρι τὴν ἐκδίκαση 
τῆς ὑπόθεσης». Ἀφ’ ὅτου πέρασε 
αὐτὸ στὸ ΦΕΚ, αὐτόµατα ἄρχισαν 
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πειδὴ ἦρθε ἡ ἡλικία, ἐπειδὴ ὅλες οἱ 
φίλες σου καὶ οἱ φίλοι σου ἔχουν 
κάνει οἰκογένεια, δὲν εἶναι σωστὸ 
ξεκίνηµα. ∆ὲν ἀρκεῖ αὐτό». Πρέπει 
νὰ ξεκινήσει κανεὶς µὲ σοβαρότητα 
αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, µὲ περίσκεψη, µὲ 
ὡριµότητα καὶ  προσευχή .  Πόση 
ὥρα, πόσους µῆνες κρατᾶ ἡ κυοφο-
ρία; Ἐννέα µῆνες καὶ τελειώσαµε; 
Ὄχι. Ναὶ τὸ παιδὶ τὸ ἔφερες στὴ 
ζωή, Ἅγιο ὅµως δὲν τὸ ἔκανες ἀκό-
µα. Τοὺς δίνεις τροφὴ µὰ δὲν ἀρκεῖ 
γιὰ νὰ χορτάσει. Τοῦ πῆρες ὡραῖο 
δωµάτιο, ἔβαλες καὶ κλιµατιστικό, 
µπράβο σου. Ἔχεις βάλει καὶ ζεστὰ 
χαλιὰ καὶ ὑπολογιστή. Ἀλλὰ χρειά-
ζεται καὶ ποιότητα ζωῆς τὸ παιδάκι, 
δηλαδὴ νὰ βοηθήσεις τὸ παιδί σου 
νὰ γνωρίσει τὸν ἑαυτό του. Νὰ γνω-
ρίσει τὸν κόσµο γύρω του καὶ νὰ 
γνωρίσει µέσα ἀπὸ τὸν κόσµο τὸν 
συνάνθρωπό του. Νὰ γνωρίσει ὅτι ἡ 
ψυχή του πατέρα ἔχει τὸ Θεό, µητέ-
ρα τὴν Παναγία, προστάτες-φίλους 
καὶ ἀδελφούς τους Ἁγίους. Νὰ γνω-
ρίσει ὅτι τροφὴ τοῦ Πνεύµατος εἶ-
ναι ἡ Προσευχὴ καὶ τὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας. Πορεία ζωῆς εἶναι 
οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἡ δικαιοσύνη 
καὶ ἡ ἀρετή, ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ φιλα-
δελφία. Ἔµαθες στὸ παιδάκι σου 
νὰ ἀγαπάει; ἔµαθες στὸ παιδί σου 
νὰ προσεύχεται; Ἔµαθες στὸ παι-
δάκι σου νὰ κάνει θυσίες καὶ νὰ τα-
πεινώνεται; τοῦ ἔχεις δείξει ἐσὺ µὲ 
τὸ δικό σου παράδειγµα τί θὰ πεῖ 
ταπείνωση; Σὲ ἔχει δεῖ τὸ παιδί σου 
νὰ ὑποχωρεῖς, νὰ ζητᾶς συγνώµη; 
νὰ χάνεις τὸ δίκιο σου καὶ νὰ µὴν 
ἀντιµιλᾶς; Σὲ ἔχει δεῖ τὸ παιδί σου 
ἀπὸ τὰ µικρά του χρόνια νὰ ἀντέ-
χεις στὸν πόνο χωρὶς νὰ διαµαρτύ-
ρεσαι, χωρὶς νὰ γκρινιάζεις καὶ νὰ 
ἀγανακτεῖς; Σὲ ἔχει δεῖ ὅταν ἀπο-
τυγχάνεις κάπου νὰ τὸ παίρνεις σὰν 
ἀφορµὴ νὰ πλησιάσεις περισσότερο 

τὸν Θεὸ καὶ τὴν ταπείνωση; Σὲ ἔχει 
δεῖ νὰ παραδέχεσαι ἕνα ΛΑΘΟΣ 
σοῦ; Τότε πραγµατικὰ θὰ ξέρει τὸ 
παιδί σου γιατί ζεῖ καὶ ποῦ πηγαί-
νει. Θὰ ξέρει τὸν σκοπὸ ποὺ ζεῖ σὲ 
αὐτὸ τὸν πλανήτη καὶ θὰ ἔχει πρα-
γµατικὰ ἀληθινοὺς καὶ ὡραίους γο-
νεῖς, οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ ἔχουν δια-
βάσει πολλὰ παιδαγωγικά, χωρὶς νὰ 
ἀπασχολοῦνται µόνο µὲ τὸ παιδί 
τους, ἀλλὰ µὲ ἀβίαστο καὶ ξεκού-
ραστο τρόπο µέσα ἀπὸ τὴ δική τους 
πορεία πρὸς τὸ Θεό, θὰ βοηθοῦν 
καὶ τὰ παιδιά τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι 
πάρα πολὺ εὐλογηµένο καὶ ἀληθινό. 
Εἶναι µία ἀγωγὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ 
γενιὰ σὲ γενιὰ µὲ τρόπο ἀθόρυβο 
καὶ ἄδηλο. 
 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ,  

ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑ 
 

 
 

Ἦταν ἕνας µοναχὸς ὀνόµατι Κων-
στάντιος. Καὶ ἦταν ἕνα Γεροντάκι, 
Κεφαλλονίτης ἀπὸ τὸ Πυργὶ τῆς Κε-
φαλλονιᾶς ποὺ λεγόταν ∆ηµήτριος 
καὶ ἡ µητέρα του Μαρία. Ἡ µητέρα 
του Μαρία ἐκοιµήθη καὶ πάει στὸν 
π. Κωνστάντιο καὶ τοῦ λέει: Γέρο-
ντα Κωνστάντιε σὲ θερµοπαρακα-
λῶ, κάνε ἕνα κοµποσχοινάκι γιὰ 
σαράντα ἡµέρες γιὰ τὴν µητέρα µου. 
– Θὰ κάνω, λέει, νὰ εἶναι εὐλογηµέ-
νο. Ὅταν συµπληρώθηκαν σαράντα 
µέρες, ἐκεῖ ποὺ καθόταν καὶ ἔκανε 
τὸ τεσσαρακοστὸ κοµποσχοινάκι 
λέγοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησον τὴ δούλη σου Μαρία», 

βλέπει µία γυναίκα νὰ µπαίνει στὸ 
κελί του (ἦταν ἡ κεκοιµηµένη Μα-
ρία) καὶ τοῦ λέει: – Εὐλογεῖτε Γέ-
ροντα. – Ὁ Κύριος. Ποῦ βρέθηκες 
ἐσὺ ἐδῶ πέρα; – Μὴν ταράζεσαι Γέ-
ροντα, γιατί ὁ Θεὸς µὲ ἔστειλε νὰ 
ἔρθω. – Καὶ τί θέλεις; – Ἦρθα νὰ σὲ 
εὐχαριστήσω, διότι αὐτὰ τὰ κοµπο-
σχοινάκια πού µου ἔκανες, πολὺ µὲ 
ὠφέλησαν καὶ βρῆκε ἀνάπαυση ἡ 
ψυχή µου. Σὲ εὐχαριστῶ, Γέροντά 
µου, σὲ εὐχαριστῶ. Καὶ ἐξαφανί-
στηκε. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
ΤΟ «ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» 
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Ὅπως διαβάζουµε στὸ blog greek 
nation (15-Αὔγ-2014), ἀνδρείκελο 
τῶν Ἀµερικανοσιωνιστῶν εἶναι ὁ ἐ-
πίδοξος χαλίφης – ἡγέτης τοῦ «ἰσλα-
µικοῦ κράτους» τῶν τζιχαντιστῶν, 
ποὺ κόβουν κεφάλια. Συγκεκριµένα, 
τὸ δηµοσίευµα ἔχει ὡς ἑξῆς :  «Ὁ 
πρώην  πράκτορας  τῆς  C . I .A .  
Edward Snowden, ἐξέφρασε πάλι τὴ 
θέση, ὅτι ὁ ἡγέτης τοῦ «Ἰσλαµικοῦ 
κράτους» Ἀµποῦ Μπάκαρ ἂλ Μπα-
γκάντι, ἔχει ἐκπαιδευθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰ-
σραήλ. Ο Snowden πρόσθεσε ὅτι ἡ 
Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν 
τῶν Η.Π.Α. – C.I.A. µαζὶ Βρετανικὲς 
Μυστικὲς Ὑπηρεσίες καὶ τὴν ἰσραη-
λινὴ Mossad ἔχουν σχηµατίσει τὴν 
τροµοκρατικὴ ὀργάνωση «Ἰσλαµικὸ 
Κράτος τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε» 
(ISIS) ποὺ στοχεύει στὴ συγκέντρω-

ση καὶ ἐκµετάλλευση τῶν ἰσλαµι-
στῶν ἐξτρεµιστῶν σὲ ἕνα συγκεκρι-
µένο χῶρο. «Ἡ δηµιουργία καὶ ὁ 
ἐξοπλισµὸς τῆς ὀργάνωσης ἐξυπηρε-
τεῖ τὴν ἀποσταθεροποίηση  τῶν 
ἀραβικῶν χωρῶν µὲ κύριο ὅπλο τὴ 
Θρησκεία». (Παρακαταθήκη, τεῦχος 
97, Ἰουλ. –Αὐγ. 2014, σελὶς 20) 
 

ΕΒΡΑ ΙΟΣ  ΚΑ Ι  Ο  
ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ;  

 

Σὲ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ τουρκο-
λόγου δηµοσιογράφου Νίκου Χει-
λαδάκη (enromiosini.gr) διαβάζουµε 
ὅτι ὁ µέχρι πρότινος ὑπουργὸς Ἐ-
ξωτερικῶν της Τουρκίας καὶ νῦν 
Πρωθυπουργὸς Ἀχµὲτ Νταβούτο-
γλου εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, 
ἀπὸ τοὺς λεγόµενους Καραΐτες τοῦ 
Καυκάσου ὅπως καὶ ἡ σύζυγος τοῦ 
νῦν Προέδρου Ταγὶπ Ἐρντογᾶν.  
(Παρακαταθήκη, τεῦχος 97, Ἰουλ. –
Αὐγ. 2014, σελὶς 21) 
 

ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ  Ή  ΗΛΙΘΙΟΙ ;  
 

Ὅπως διαβάζουµε στὸ defencenet.gr 
(24-7-2014) «Ἐν κρυπτῷ καὶ µὲ ἁ-
πλὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ποὺ ὑπο-
γράφουν οἱ ὑπουργοὶ ∆ηµοσίας Τά-
ξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη Νί-
κος ∆ένδιας, ὁ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύ-
νης Χαράλαµπος Ἀθανασίου , ὁ 
ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐσωτερι-
κῶν Λεωνίδας Γρηγοράκος καὶ ὁ 
ὑφυπουργὸς Ἐργασίας Βασίλης Κε-
γκέρογλου, καὶ ἡ ὁποία δηµοσιεύ-
τηκε στὸ ΦΕΚ Β΄ 1453 τῆς 05/06 
/2014, ὅποιος λαθροµετανάστης κα-
ταγγέλει ρατσιστικὴ συµπεριφορὰ 
σὲ βάρος του, ἔστω καὶ λεκτική, κα-
θὼς καὶ οἱ οὐσιώδεις µάρτυρες, ποὺ 
θὰ προτείνει ὁ λαθροµετανάστης, 
δικαιοῦνται αὐτόµατα ἄδεια παρα-
µονῆς ἑνὸς ἔτους µέχρι τὴν ἐκδίκαση 
τῆς ὑπόθεσης». Ἀφ’ ὅτου πέρασε 
αὐτὸ στὸ ΦΕΚ, αὐτόµατα ἄρχισαν 
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ὅλοι οἱ λαθροµετανάστες, κατάλλη-
λα ἐνηµερωµένοι ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους, µὲ τὸ ποὺ πατοῦσαν τὸ πόδι 
τους σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος νὰ κατά-
θέτουν µηνύσεις κατὰ τῶν στελεχῶν 
τῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ νὰ κατονοµά-
ζουν ὡς µάρτυρες ὅλους τους συ-
ντρόφους τους! (Παρακαταθήκη, 
τεῦχος 97, Ἰουλ.–Αὐγ. 2014, σελ. 21) 
 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ 
 

Οἱ Ἁγιορεῖτες κελλιῶτες ἐξέφρασαν 
καὶ πάλι τὸ φρόνηµα τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους. Μὲ ἐπιστολὴ τοὺς πρὸς τὴν 
Ἱερὰ Κοινότητα (5 Ἰουνίου 2014) 
ζητοῦν ἀπὸ αὐτὴ νὰ διακόψει «κάθε 
ἐπικοινωνία µὲ τὸν κ. ∆ήµαρχο Θεσ-
σαλονίκης, εἰς ἔνδειξιν διαµαρτυρί-
ας, µέχρι νὰ καταργηθεῖ τὸ «αἶσχος 
ἴδεσθαι» τῶν διονυσιακῶν πανηγύ-
ρεων» (ἐννοοῦν τὴν παρέλασι ὁµο-
φυλοφίλων). Τὴν ἐπιστολὴ ὑπογρά-
φουν γνωστοὶ κελλιῶτες µεταξὺ 
αὐτῶν καὶ ὁ Γέρων Γαβριὴλ ἀπὸ τὸ 
Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστο-
δούλου καὶ οἱ πατέρες τοῦ παρακει-
µένου Κελλίου τῆς Παναγούδας, 
ὅπου ἀσκήτευσε ὁ ὅσιος Γέρων  
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. 
 

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 

Τὸ θέµα τῆς ἀργίας, τὴν ἡµέρα τῆς 
Κυριακῆς, ἐπανῆλθε στὴν ἐπικαιρό-
τητα. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος µὲ Νόµο 
ποὺ ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν 
Ἑλλήνων κατήργησε τὴν ἀργία τῆς 
Κυριακῆς καὶ διέταξε τοὺς κατά-
στηµατάρχες νὰ τηροῦν ἀνοικτὰ τὰ 
καταστήµατά τους κατὰ τὴν ἡµέρα 
τῆς Κυριακῆς. Τὸ µέτρον ἄρχισε νὰ 
ἐφαρµόζεται «πιλοτικά», δηλαδὴ 
δοκιµαστικά, σὲ ἑπτὰ περιοχὲς τῆς 
Χώρας. Ἐναντίον τοῦ Νοµοσχεδί-
ου, ὅταν τοῦτο συνεζητεῖτο, εἶχαν 
πραγµατοποιήσει διαδηλώσεις οἱ 
ἐργαζόµενοι. Οἱ καταστηµατάρχες 

µὲ πολλοὺς τρόπους εἶχαν διαµαρ-
τυρηθῆ δηµοσίως .  Οἱ ἐµπορικοὶ 
Σύλλογοι ἐπίσης µὲ ψηφίσµατά τους 
εἶχαν ταχθῆ κατὰ τοῦ Νοµοσχεδίου. 
Τελικὰ οἱ Σύλλογοι τῶν Ἔµπορο-
ὑπαλλήλων ἔκαµαν προσφυγὴ στὸ 
Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Καὶ 
κέρδισαν. Τὸ ΣτΕ µὲ ἀπόφασή του, 
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, ἐκήρυξε πα-
ράνοµη τὴν κατάργηση τῆς Κυρια-
κάτικης ἀργίας καὶ ἔτσι ἀνεστάλη ἡ 
ἐφαρµογὴ τοῦ Νόµου. Τὸ ΣτΕ ἀνα-
γνωρίζει ὅτι ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς 
εἶναι ἀναγκαία γιὰ λόγους «οἰκογε-
νειακῆς συνοχῆς» καὶ «ἐκκλησια-
σµοῦ», ὅπως  µᾶς  πληροφορεῖ  ἡ  
romfea.gr, ἡ ὁποία µάλιστα χαρα-
κτηρίζει ὡς «βόµβα» τὴν σχετικὴ 
ἀπόφασι. (1-10-2014, romfea.gr) 
 

Α Ι Σ Χ Ο Σ  
 

 
 

Τὰ Carrefour Μαρινόπουλος που-
λᾶνε σαγιονάρες µὲ τὴν ἑλληνικὴ 
σηµαία πάνω τους γιὰ νὰ ποδοπα-
τεῖται! Ὅπως γράφει ὁ ἀναγνώστης 
πού µας ἔστειλε σοκαριστικὲς φωτο-
γραφίες .  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀξία τῶν  
συµβόλων γιὰ κάποιους. ∆εῖτε τὶς 
σαγιονάρες ποὺ πουλᾶνε στὸ super 
market Carrefour Μαρινόπουλος 
(κατάστηµα Θεοµήτορος Ἀλίµου)… 
∆υστυχῶς ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐντὸς τῶν 
τειχῶν… Εἶναι ἀπαράδεκτο, προ-
κλητικὸ καὶ ἀνήθικο ἡ συγκεκριµέ-
νη ἁλυσίδα νὰ προσβάλει µὲ τέτοιο 

µων ἄνθρωπος συνέχισε τὸν δρόµο 
του πρὸς τὸ δάσος. Ὁ ζητιάνος, ὅ-
µως, ὁ ὁποῖος ἦταν µεταµφιεσµένος 
ληστής, χώθηκε στὸ δάσος καὶ ἀπὸ 
ἄλλον δρόµο τοῦ βγῆκε µπροστὰ κι’ 
ἐκεῖ στὴν ἐρηµιὰ χτύπησε καὶ σκό-
τωσε τὸν εὐεργέτη του καὶ τοῦ πῆρε 
καὶ τὶς δυὸ λίρες ποὺ εἶχε κρατή-
σει!!! Ἀγανακτεῖ κανεὶς µπροστὰ σὲ 
αὐτὴ τὴν ἀχαριστία καὶ ἀπληστία. 
Κι’ ὅµως, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαί-
νουµε, µπαίνουµε στὴν θέση αὐτοῦ 
τοῦ ἀχάριστου καὶ ἄπληστου λη-
στοῦ. Ὁ Πανάγαθος Θεός µᾶς χαρί-
ζει 168 ὧρες ζωῆς τὴν ἑβδοµάδα γιὰ 
νὰ τὶς ἀξιοποιήσουµε ὅπως θέλουµε, 
καὶ κρατάει γιὰ Ἐκεῖνον µόνον δυὸ 
ὧρες, τὶς ὧρες ποὺ πρέπει νὰ συµµε-
τέχουµε στὴ Θεία Λατρεία τῆς Κυ-
ριακῆς, στὴν Θεία Λειτουργία. Καὶ 
αὐτὸ πάλι γιά µᾶς. Γιὰ νὰ µᾶς ξε-
κουράση ψυχικά, νὰ µᾶς θρέψει µὲ 
τὸ Πανάγιο Σῶµα καὶ Αἷµα Του, 
γιὰ νὰ ἀνανεώσει τὶς δυνάµεις µας 
µὲ τὸ οὐράνιο ὀξυγόνο τῆς Χάριτος. 
Τοῦ τὶς ἀφαιροῦµε ληστρικὰ κι’ αὐ-
τὲς µὲ διάφορες προφάσεις. Ἔτσι ἀ-
δικοῦµε τὸν Πανευεργέτη µας καὶ 
Σωτήρα µας Χριστό, ἀλλὰ κυρίως 
τὴν ψυχή µας, ποὺ τὴν ἀφήνουµε 
νηστικὴ ἀπὸ τὴ Θεία Χάρη καὶ ἐξα-
ντληµένη. (Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἐκφρά-
σεις τοῦ Πνευµατικοῦ κόσµου) 

6 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 

Σὲ ἕναν ἐρηµίτη ἔφτασαν µιὰ µέρα 
κάποιοι ἐπισκέπτες. Τὸν ρώτησαν: 
Τί νόηµα ἔχει ἡ ζωή σου στὴν ἡσυ-
χία; - Ὁ µοναχὸς ἐκείνη τὴ στιγµὴ 
µόλις ἔβγαζε νερὸ ἀπὸ ἕνα βαθὺ πη-
γάδι. Εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι! Τί 
βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν: Τίποτα. 
Ταραγµένο νερό. Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ 
µοναχός τούς εἶπε ξανά: Κοιτάξτε 
στὸ πηγάδι ! Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι 
κοίταξαν πάλι κάτω. Ναί, τώρα 

βλέπουµε τὸ πρόσωπό µας. Καὶ ὁ 
µοναχὸς ἀπάντησε: Βλέπετε πρίν, ὅ-
ταν ἔβγαλα νερό, τὸ νερὸ στὸ πηγά-
δι ἦταν ταραγµένο. Τώρα εἶναι ἤρε-
µο καὶ καθρεφτίζονται σ’ αὐτὸ τὰ 
πρόσωπά σας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐµπειρία 
τῆς ἡσυχίας. Βλέπεις τὸν ἑαυτό σου! 
 

ΕΙΣΑΙ Ή ΗΣΟΥΝ ΕΤΟΙΜΗ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΑΝΑ; 

 

 

Μία πιστὴ πῆγε στὸν πνευµατικό 
της καὶ τοῦ εἶπε «Πάτερ θέλω τὴν 
εὐχή σας νὰ κάνω οἰκογένεια. Μοῦ 
δίνετε τὴν εὐχή σας; Θέλω νὰ εὐχη-
θεῖτε γιὰ µένα καὶ νὰ µὲ εὐλογήσετε. 
Ἦρθε ἡ ὥρα, εἶµαι ἕτοιµη πλέον 
στὴν ἡλικία καὶ θὰ παντρευτῶ». 
Καὶ τὴν ρωτᾶ ὁ πνευµατικὸς «Εἶσαι 
ἕτοιµη νὰ φέρεις στὸν κόσµο ἕναν 
Ἅγιο; Μπορεῖς στὸ παιδὶ ποὺ θὰ µε-
γαλώσεις, νὰ δείξεις ἕνα τέτοιο κλί-
µα γύρω σου, ὥστε νὰ πάρει αὐτὴ 
τὴν ὑποψία τῆς Ἁγιότητας; Τότε 
σοῦ δίνω τὴν εὐλογία µου». ∆ὲν τὴν 
ρώτησε ἂν ἔχει λεφτά, ἂν ἔχει δυο-
λειά, ἂν ἔχει τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα 
ποὺ συνθέτουν ἕνα πετυχηµένο γά-
µο. Τῆς εἶπε «Μπορεῖς νὰ ἐµπνεύ-
σεις Ἁγιότητα σὲ αὐτὸ τὸ παιδί; 
Μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις Ἅγιο;», ἐννο-
ώντας «Μπορεῖς ἐσὺ νὰ ζῆς πνευµα-
τικὴ ζωὴ γιὰ νὰ δώσεις καὶ στὸ παι-
δὶ αὐτὴ τὴν ἐπιθυµία τῆς Ἁγιότητας; 
Τότε ἔχεις τὴν εὐχή µου νὰ ξεκινή-
σεις, ἀλλιῶς τὸ νὰ κάνεις οἰκογέ-
νεια ἐπειδὴ σὲ πῆραν τὰ χρόνια, ἐ-
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τρόπο τὴν Ἑλληνικὴ σηµαία, τοὺς 
Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἂν εἶναι 
«100% ἑλληνικὴ ἑταιρεία», ὅπως 
διατυµπανίζει , ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ  
ΑΜΕΣΑ  ΤΟ  ΕΛΕΪΝΟ  ΑΥΤΟ  
ΠΡΟΪΟΝ! Κι’ ἐπιτέλους ἐµεῖς, ὡς κα-
ταναλωτές, ἂς τοὺς δώσουµε νὰ κα-
ταλάβουν πὼς δὲν ἀνεχόµαστε ἡ ἑλ-
ληνικὴ σηµαία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχυ-
σαν τὸ αἷµα τοὺς ἑκατοµµύρια συ-
µπατριῶτες µας, νὰ γίνεται σαγιο-
νάρα καὶ νὰ ποδοπατεῖται.  
(Πηγή: hellas-orthodoxy.blogspot.gr) 
 

ΕΥΡΕΘΗ  ΑΦΘΑΡΤΟΝ  
 
«Συζητήσεις γιὰ τὴν ἀποκάλυψη 
ἑνὸς νέου Ἁγίου ἔχει πυροδοτήσει 
στὴ Ρουµανὶα µεταξὺ πιστῶν ἀλλὰ 
καὶ Μ.Μ.Ε. ἡ ἐκταφὴ ἑνὸς γνωστοῦ 
κληρικοῦ στὴ χώρα, ὁ ὁποῖος σύµ-
φωνα µὲ τοὺς µάρτυρες, ἀλλὰ καὶ 
τὰ βίντεο ποὺ κυκλοφοροῦν βρέ-
θηκε ἄφθαρτος. Πρόκειται γιὰ τὸν 
ἱερέα Γκεόργκε Κάλτσιου–Ντουµι-
τρεάσα, ὁ ὁποῖος ἔζησε φρικτὰ βα-
σανιστήρια ἐπὶ ἡµερῶν τοῦ καθε-
στῶτος Τσαουσέσκου καὶ ὁ ὁποῖος 
θεωρεῖται ἥρωας τῆς ἀντίστασης 
στὴ χώρα του. Ἤδη τὸ βίντεο µὲ τὸ 
λείψανο τοῦ ἱερέα ἔχει προβληθεῖ σὲ 
τοπικὰ Μ.Μ.Ε., ἐνῶ πολλοὶ εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ τὸ προσκυ-
νήσουν». (Ἰστολ. Ἑλλήνων Νέα). 
Πλῆθος νεοµαρτύρων – θύµατα τοῦ 
ἀθέου καὶ ἀπάνθρωπου µαρξισµοῦ 
ἔρχονται συνεχῶς στὴν δηµοσιότη-
τα ἀπὸ τὶς πρώην κοµµουνιστικὲς 
χῶρες. Ρωτᾶµε γιὰ πολλοστὴ φορὰ 
στὴ χώρα µας πότε θὰ γίνουν γνω-
στοὶ οἱ Νεοµάρτυρες κληρικοὶ καὶ 
λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐβασανίστηκαν 
καὶ θανατώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἄθεους 
µαρξιστὲς καὶ νὰ τοὺς ἀποδοθεῖ ἡ 
τιµὴ ποῦ τοὺς πρέπει;  

(Ὀρθόδοξος Τύπος, 17-1-2014) 

 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ   ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ  
 

 
 

∆ὲν ἔµαθε καθόλου γράµµατα, ἤξε-
ρε ὅµως αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε: Νὰ ἀγα-
πᾶ τὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ 
σωτηρία τῶν ψυχῶν. Σὲ ἡλικία δε-
καπέντε χρονῶν ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ὁ 
θαυµατουργὸς ἔφυγε γιὰ τὴν ἔρηµο, 
ὅπου συνάντησε τὸν ξακουστὸ τότε 
Μοναχὸ Μαϊουµά, γνωστὸ γιὰ τὴν 
ὑπερβολική του ἀκτηµοσύνη. Ἔζη-
σαν µαζὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἀφοῦ 
προηγουµένως ἕνωσαν τὴ φτώχειά 
τους, τὴν ἄσκησή τους καὶ τὶς προ-
σευχές τους. Ὅταν ὁ Μαϊουµᾶς ἔ-
φυγε, γιὰ τὰ ἐνδότερά της ἐρήµου, ὁ 
Ἀνίνας ἔµεινε ἐκεῖ καὶ συνέχισε 
τοὺς ἀγῶνες µόνος του. Τόσο πολὺ 
λοιπὸν κατάφερε καὶ ὑπέταξε τὰ 
πάθη τοῦ σώµατος στὸ νοῦ, ποὺ 
ὁ Κύριος τὸν ἀντάµειψε, µὲ τὴ χάρη 
νὰ ὑποτάσσονται σ’ αὐτὸν τὰ ἄγρια 
θηρία. Ὁπουδήποτε καὶ νὰ πήγαινε, 
τὸν ἀκολουθοῦσαν, σὰν µόνιµοι 
σωµατοφύλακές του, δυὸ λιοντά-
ρια. Τόσο αὐτὰ τὰ λιοντάρια, ὅσο 
καὶ ἄλλα θηρία, ὁ Ὅσιος τὰ περι-
ποιόταν καὶ τὰ ἁπάλασε ἀπὸ διά-
φορα σωµατικὰ προβλήµατα. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ λιοντάρια, ποὺ τοῦ ἔκαναν 
παρέα τὸ χρησιµοποιοῦσε ὁ Ὅσιος 
καὶ σὰν ταχυδρόµο. Συγκεκριµένα, 
κάποια φορὰ ἔγραψε µία ἐπιστολὴ 
σὲ κάποιον στυλίτη Ὅσιο, γιὰ νὰ 
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τὸν βοηθήσει νὰ ἀντιµετωπίσει ἕνα 
πρόβληµα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε 
καὶ τοῦ τὴν ἔστειλε µὲ τὸ λιοντάρι. 
Ὁ στυλίτης, βλέποντας τὸ θηρίο, 
τροµοκρατήθηκε ἀρχικά. Ὅταν ὅ-
µως ἐκεῖνο τὸν πλησίασε καὶ ἄφησε 
µπροστὰ στὰ πόδια του τὴν ἐπιστο-
λή, ποὺ κρατοῦσε στὸ στόµα του, 
τότε κατάλαβε τί συνέβαινε. Κάθισε 
ἀµέσως καὶ ἔγραψε ἀπαντητικὴ 
ἐπιστολὴ στὸν Ὅσιο Ἀνίνα καὶ τοῦ 
τὴν ἔστειλε µὲ τὸν ἴδιο «ταχυδρό-
µο». Μὲ συντροφιὰ πάντα τὰ θηρία 
τῆς ἐρήµου ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ἔζησε 
στὸ ἀσκητήριό του ἐνενήντα πέντε 
ὁλόκληρα χρόνια, χωρὶς νὰ ἀποµα-
κρυνθεῖ καθόλου ἀπὸ αὐτό. Κοι-
µήθηκε σὲ ἡλικία ἑκατὸ δέκα χρό-
νων. («Οἱ Ἅγιοι καὶ τὰ ζῶα») 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

      
 (αρ. φυλλ. 62)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ           Ὀ κ τ ώ β ρ ι ο ς  2 0 1 4  
       

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

Παραµονὴ Παναγίας 2014. 
Σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Ραφαὴλ Ἄνω Σουλίου. Προ-
σερχόµενη στὸ µοναστήρι σας νὰ 
προσκυνήσω τοὺς Ἀγαπηµένους Ἁ-
γίους Ραφαήλ, τὸν διάκονό του ἐν 
ζωῇ Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὴν Ἅγια 
Εἰρήνη, ἐπιθυµῶ νὰ προσφέρω σὲ ἐ-
κείνους αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ὅπου ἀ-
ναφέρω τὸ θαῦµα πού 
µου ἔκαναν πέρυσι τέ-
τοιον καιρό, σώζοντας 
µὲ ἀπὸ θάνατο λόγω 
ἀπόφραξης τῆς ἀνα-
πνευστικῆς ὁδοῦ. Βρι-
σκόµουν στὴν κουζίνα
τοῦ σπιτιοῦ µου καὶ 
λογοµαχούσαµε  µὲ  
στενὸ συγγενικό µου 
πρόσωπο. Παραµονὲς 
τῆς  ὁ δαίµο-
νας φαίνεται χτυποῦσε 
δυνατά, γιατί οἱ φωνὲς 
ἦταν ἔντονες καὶ ἡ ἀ-
ντιπαράθεση ὅσο πή-
γαινε καὶ ὀξυνόταν. Ξαφ ικά καὶ 
χωρὶς νὰ τὸ ἔχω πάθ ι ἄλλη φορά, ὁ 
λαιµός µου φράζει ἐντελῶς καὶ δὲν 
µπορῶ νὰ πάρω εἰσπνοή. Ἔχω µία 
ἀλλεργία στὸ λαιµό, ποὺ µὲ ἔχει ὁ-
δηγήσει κάποιες φορὲς καὶ λόγω ὁ-
ρισµένων ἔντονων µυρωδιῶν σὲ ἀλ-
λεργικὴ λαρυγγίτιδα, κάτι ἰδιαίτε-
ρα ἐπικίνδυνο, ἀφοῦ ἡ εἰσπνοὴ σὲ ἐ-

λάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται ἀδύ-
νατη καὶ χρειάζεται ἔνεση κορτιζό-
νης ἢ καὶ ἀδρεναλίνη. ∆ὲν µοῦ εἶχε 
ὅµως ξανασυµβεῖ νὰ τὸ πάθω αὐτὸ 
λόγω ἔντονης ὁµιλίας. Κρατήθηκα 
µὲ τὰ δυό µου χέρια στὸ νεροχύτη 
καὶ προσπαθοῦσα ἀπεγνωσµένα νὰ 
ἀνασάνω. Ταυτόχρονα εἶχα πάθει 
καὶ κρίση βήχα. Τὸ συγγενικό µου 

πρόσωπο ὅταν κατάλα-
βε τὴ σοβαρότητα, ἄρχι-
σε ἔντροµο νὰ ἐπικαλεῖ-
ται τὸ ὄνοµα τῆς Πανα-
γίας .  Ἐγὼ πάνω στὸν  
πανικό µου, προσπαθοῦ-
σα νὰ πάρω ἀέρα ἀπὸ 
τὸ παράθυρο, ἀλλὰ καὶ 
νὰ πιῶ νερό, µήπως αὐ-
τὸ µὲ βοηθοῦσε. ∆ὲν γι-
νόταν τίποτα. Τὸ µόνο 
ποὺ γινόταν ἦταν νὰ ἀ-
κούγεται ἕνας δυνατὸς 
λαρυγγισµὸς κάθε φορὰ 
ποὺ προσπαθοῦσα νὰ 
ἀνασάνω, ἐνῶ τὸ -

νο πο  ἔπαιρνα ἦταν µηδαµινό. Καὶ 
τότε µπροσ  µου βλέπω τὸν Ἁγια-
σµὸ τοῦ Ἁγίο  Ραφα λ, τὸν ὁποῖον 
ἔχω συνεχῶς κάπου κοντά µου, κα-
θὼς καὶ τὸ Ἅγιο Λαδάκι ἀπὸ τὸ Ἀ-
κοίµητο Κανδήλι τῶν Ἁγίων. Ἀµέ-
σως ἁρπάζω στὰ χέρια µου τὸ µπου-
καλάκι µὲ τὸν Ἁγιασµὸ καὶ πιέζο-
ντάς το δυνατὰ µέσα στὸ στόµα µου 

 

Παναγίας
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Μ Η Ν  Ξ Ε Χ Ν Α Σ  
 

28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Πατρίδα 
µας. Ἂς ἀναρτήσουµε τὴν Ἑλληνι-
κὴ Σηµαία στὸ ὡραιότερο καὶ ψη-
λότερο µέρος τοῦ σπιτιοῦ µας. 

 

 

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. 
 

 

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 6.00 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 – 6.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

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 καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 

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