ξεκολλήσει. Εἶπε, ἔχω καιρό! Ἀµέλησε,
(συνέχεια από την 1η σελίδα)
τὸ πτῶµα καὶ τὸν ἀετό. Ὁ καιρὸς ἤτανε
µὲ τραγικὸ ἀποτέλεσµα. Πῶς εἶναι
χειµώνας καὶ τὸ ψύχος δριµύ. Τὸ πτῶµα
δυνατὸν νὰ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ καὶ ἐµεῖς τὴν
πλησίαζε στοὺς µεγάλους καταρράκτες,
αἰώνια καταστροφή, ὅταν ἀµελοῦµε µὲ
ὅπου τὰ νερὰ τοῦ ποταµοῦ πέφτουνε
διάφορες προφάσεις καὶ ὅταν ἀδιαφοἀπότοµα µὲ ὁρµὴ στὸ χάος. Ὁ ἀετὸς
ροῦµε γιὰ τὴν αἰώνια σωτηρία µας;
σκεπτότανε ὅτι ἔχει ἀκόµα καιρό. ὍΜΕΓΑΛ Ο ΠΡ ΕΠΕΣ ΤΖΑΜΙ
ταν πλησιάσω τὸν καταρράκτη θ’ ἀνοίΟἱ Ἑ βραῖοι προωθοῦν φανατ ικοὺς
ξω τὶς µεγάλες φτεροῦγες µου καὶ θὰ
µουσουλµάνους εἰς τᾶς χριστιανικᾶς
βρεθῶ σὲ λίγα λεπτὰ στοὺς αἰθέρες. Ἂς
χώρας καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα πρὸς
ἀπολαύσω ἀκόµα τὸ θήραµά µου. Ἡ
ἐπικράτησιν τῶν, µὲ πρόγραµµα µαὥρα πλησιάζει. Λίγα µέτρα χωρίζουν
κροπρόθεσµον τὴν βιαίαν ἐξισλάµηση
τὸν ἀετὸ ἀπὸ τὸ φοβερὸ καταρράκτη.
τῶν! Εἰς τὴν
Ἡ βουὴ τοῦ
Κωνσταντινούνεροῦ ποὺ πέΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΘΕΛΗΣΗΣ
πολιν Ἑβραῖφτει στὸ χάος
ος ἄνοιξε τὴν
εἶναι τροµακερκόπορτα
κτική. Ὁ ἀεδιὰ νὰ εἰσέλτ ὸς κτυπ άει
θουν οἱ µουτὶς φτεροῦγες
σουλµάνοι τὸ
του. Ἀδύνατο.
1453. Σήµερον,
∆ὲν µπορεῖ νὰ
εἰς τὴν θέσιν
ὑψωθεῖ. Μάτῶν διδύµων
ταιος κόπος.
πύργων σχεδιΤελικά , συάζουν τὴν ἀµπαρασύρεται
Ἡ ἑφτάχρονη πιτσιρίκα πουλάει τὰ
νέγερσιν µεγάµαζὶ µὲ τὸ
γλυκὰ στὸ δρόµο τῆς ∆αµασκοῦ καὶ
λου
13ορόφου
πτῶµα στὸ
ταυτόχρονα γράφει τὰ µαθήµατά της.
µουσουλµανιφοβερὸ καταρκοῦ κέντρου, µὲ
ράκτη καὶ χάχώρους διὰ προσευχὴ καὶ µεγαλοπρενεται γιὰ πάντα. Τί εἶχε συµβεῖ; Ἁπλούπὲς τζαµί. Ἀντιθέτως, οἱ Ἀρχαὶ ἐµποστατα. Ἀµέλησε ὁ ἀετὸς νὰ λάβει ἐγκαίδίζουν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
ρως τὰ µέτρα του. Συλλογιζότανε ὅτι
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρθοδόξων,
ἔχει καιρό! Ἀλλά, λόγω τοῦ ψύχους τὰ
π οὺ κατε δαφί σθη κε µα ζὶ µὲ τ οὺς
πόδια του, µαζὶ µὲ τὸ πτῶµα καὶ τὸ
διδύµους πύργους.
νερὸ ἔγιναν ἕνα σῶµα ἀπὸ πάγο καὶ
εἶχαν κολλήσει χωρὶς νὰ µπορεῖ νὰ τὰ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακή:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 19)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ν ο έ µ β ρ ι ο ς

2 0 1 0

ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙΣ;
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι συνειδητοὶ ἄθεοι,
ἔµαθε τὸ ἄλφα, ὡστόσο ἔχει τὴν ἰδέα
στὸν τόπο µας τουλάχιστον, εἶναι λίγοι.
ὅτι ξέρει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ οἱ φοιτητὲς
Ὁ πολὺς λαός, παρ’ ὅλες τὶς προπαγάνµαθαίνουν στὰ πανεπιστήµια. Ἀγαπητέ
δες καὶ τὸ πλύσιµο τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ
µου, ἡ καµπάνα ποὺ χτύπησε σήµερα
συνεχῶς τοῦ γίνεται ἀπ’ ὅλες τὶς πλευγιὰ τὸν γείτονά σου, τὸ γνωστό σου, τὸ
ρές, ἐξακολουθεῖ νὰ µὴν ἀρνεῖται ὁλόσυγγενῆ σου, τὸν ἄγνωστό σου, αὔριο
τελα τὸν Θεό, τὴν θρησκεία, τὴν Ἐκθὰ χτυπήσει καὶ γιὰ µένα καὶ γιὰ σένα.
κλησία. ∆υστυχῶς, ὅµως, οἱ περισσότεΤί θὰ πεῖς; Τί θὰ ἀπολογηθεῖς ἔµπροροι Χριστιανοὶ δὲν ἐκκλησιάζονται, νοσθεν τοῦ Θεοῦ; ∆ικαιολογίες ἐκεῖ δὲν
µίζουν ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι περίπου
περνᾶνε. Μὴν σκέπτεσαι, ὅτι εἶµαι νέος
ὅ,τι καὶ µιὰ Ἐθνικὴ
ἔχω καιρό. Ποιός µας
Ἑορτή, ποὺ τὴ θυµᾶσαι
εἶπε πότε θὰ ἔλθει τὸ
µιὰ φορὰ τὸ χρόνο, χωτέλος; Ἐµεῖς αὐτὴ τὴ
ρὶς ἄλλη ὑποχρέωση.
στιγµὴ εἴµαστε ἕνα κερὶ
ἀναµµένο ἐπάνω στὸ µαΠροφασίζονται ὅτι δὲν
νουάλι. Ἐκεῖ, ἄλλο εἶναι
ὑπάρχει καιρὸς νὰ ἀσχοὁλόκλη ρ ο, ἄλλο µισό,
ληθοῦν µὲ τὸ Θεό. Μὲ τὸ
ἄλλο πρὸς τὸ τέλος του.
θέληµά Του. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Του. Ἔχουνε πάὉ νεωκόρος περνάει καὶ
ρα πολλὲς ἀσχολίες καὶ
ἁρπάζει πολλὲς φορὲς
δὲν ὑπάρχει καιρός. Ἐνῶ
καὶ ἐκεῖνο ποὺ κοντεύει
ἔχουν καιρὸ γιὰ ὅλα τὰ
νὰ λειώσει, ἀλλὰ καὶ ἐἄχρηστα, τὰ βλαβερά, τὰ
κεῖνο ποὺ µόλις τὸ ἄναφθοροποιά, τὰ ἀδιάφοψαν. Ἔτσι εἴµαστε καὶ
ρα καὶ ἔχουν τὴν ψευδῆ,
ἐµεῖς. Κεριὰ ἀναµµένα
τὴν ἀπατηλὴ καὶ ἀνόητη
ἐπάνω στὸ µανουάλι.
ἰδέα, ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα
Πότε θὰ µᾶς σβήσει ὁ
περὶ θρησκείας. Χωρὶς ποτὲ νὰ ἀνοίἈρχάγγελος εἶναι ἄγνωστο. Γνωστὸ
ξουνε τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ ἀνοίξουνε
εἶναι ὅτι θὰ µᾶς σβήσει ὁπωσδήποτε.
ἕνα βιβλίο ποὺ µιλάει γιὰ τὸ Θεό, γιὰ
Ἕνας ἀετός, εἶδε κάποτε ἕνα
τὰ καθήκοντά µας, γιὰ τὴν παροῦσα
πτῶµα νὰ ἐπιπλέει στὸν µεγάλο ποταµὸ
ζωὴ καὶ γιὰ τὴ µέλλουσα, γιὰ τὸ θάναΝιαγάρα τῆς Ἀµερικῆς. Μὲ µιὰ κάθετη
τό µας, γιὰ τὴ µεγάλη δίκη ἀπ’ ὅπου
βουτιὰ στὸν ἀέρα κάθισε ἐπάνω στὸ
θέλοντας καὶ µὴ θὰ περάσουµε. Γιὰ ὅλα
πτῶµα κι’ ἄρχισε νὰ τρώει. Τὸ ποτάµι
αὐτὰ ἔχουνε τὴν αὐταπάτη ὅτι τὰ ξέἔτρεχε ἀσταµάτητα µαζὶ µὲ τὸ πτῶµα
ρουνε. Αὐτὸ µοιάζει µὲ τὸ µάθηµα τῆς
καὶ τὸν ἀετό. Ὁ καιρὸς ἤτανε χειµώνας
πρώτης ∆ηµοτικοῦ, ποὺ ἐνῶ ἀκόµα δὲν
καὶ … (συνέχεια στὴ σελίδα 4)
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ΤΗΝ ΨΥΧΗ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ
ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ
Ἀπὸ µικρὴ ἡ Ντανιέλα ἦταν πολὺ
κοντὰ στὸ Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἄθεος
πατέρας της τὴ µάλωνε πολὺ σκληρά.
Ποῦ ἤσουν; Ὅλη µέρα στὴν Ἐκκλησία
πᾶς µὲ τοὺς παπάδες σου; Τί σου
προσφέρει ὁ Θεός; Ἡ ἴδια δὲν ἔλεγε
τίποτα. Μόνο δάκρυα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ
µάτια της. Τὴ νύχτα προσευχόταν
πολλὲς ὧρες. Τὰ ἀδέλφια της ἐπίσης τῆς
φώναζαν: Τί σου δίνει ὁ Θεός; Τί µας
ζαλίζεις µὲ τοὺς παπάδες σου; Τί σου
δίνει ἡ Πίστη σου; Ὅταν τελείωσε τὸ
πανεπιστήµιο, πῆγε σὲ Μοναστήρι. Ὁ
πατέρας της τὴν ἔψαχνε γιὰ πολὺ καιρὸ
καὶ ἀφοῦ τὴ βρῆκε καὶ τὴν ἔφερε στὸ
σπίτι, τὴ χτύπησε φρικτά. Γιὰ δεύτερη
φορὰ ἐκείνη ἔφυγε ἀπὸ
τὸ σπίτι, γιὰ ν’ ἀφιερωθεῖ στὸ Θεό. Ἀλλὰ καὶ
πάλι ὁ πατέρας της τὴ
βρῆκε, τὴ χτύπησε, τῆς
ἔσχισε τὸ ράσο, τῆς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ λαιµὸ τὸ
Σταυρὸ καὶ τῆς πῆρε
ὅλες τὶς εἰκόνες. Τότε
ἐκείνη τοῦ εἶπε: «Καλά,
µοῦ τὰ πῆρες ὅλα. Ἀλλὰ
τὴν ψυχὴ δὲν µπορεῖς
νὰ µοῦ τὴν πάρεις». Βλέποντας ὁ πατέρας της
ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ τὴν
Ἡ Μάρτυς
κάνει νὰ παρεκκλίνει
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωή, σὲ
συνεννόηση µὲ κάποιους γιατρούς, τὴ
στιγµατίζουν µὲ τὴ διάγνωση τῆς ψυχασθένειας καὶ τὴν ἀναγκάζουν νὰ παίρνει ψυχοφάρµακα ἐφ’ ὄρου ζωῆς. Τὰ
δυὸ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς της τὰ
πέρασε στὸ Νοσοκοµεῖο µὲ σωληνάκια
στὴ µύτη, σὲ κατάσταση ἀφασίας καὶ
παραλυσίας. Ἔτσι βασανισµένη παρέδωσε τὸ πνεῦµα της σ’ Ἐκεῖνον ποὺ τόσο εἶχε ἀγαπήσει. Στὸν Τάφο της ἄρχισαν νὰ γίνονται θαύµατα. Ἡ Ντανιέλα
ἔδωσε τὴ µαρτυρία τῆς ἀγάπης της στὸ
Χριστό, ὄχι µόνο στὸ σπίτι της, µὰ καὶ
στὸ σχολεῖο της. Βοηθοῦσε τοὺς συµµα-
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θητές της στὰ µαθήµατα καὶ καθόταν
τὴ νύχτα καὶ ἔγραφε γι’ αὐτούς. Ἦταν
πολὺ καλὴ µαθήτρια, τόσο στὸ Σχολεῖο,
ὅσο καὶ στὸ πανεπιστήµιο. Ὅταν ἦταν
φοιτήτρια, περιποιόταν µιὰ παράλυτη
γερόντισσα, ποὺ τὴν εἶχαν ὅλοι ξεχάσει. Τὴν ἔπλενε, τῆς ἔκανε τὶς ἀγορές,
τῆς τραγουδοῦσε, τῆς διάβαζε κι’ ἔφερνε χαρὰ στὴν ψυχὴ τῆς γερόντισσας. Τί
θὰ σκεφτόταν ἄραγε ἡ Ντανιέλα, ἂν
ζοῦσε ἀνάµεσά µας; Ἀσφαλῶς, θὰ πονοῦσε πολὺ ἡ ψυχή της, γιατί κάποιοι
νέοι σήµερα ἀφήνουν τόσο εὔκολα τὸ
Χριστό, καὶ θὰ ἔχυνε πολλὰ δάκρυα
µπροστὰ στὸν Ἐσταυρωµένο, παρακαλώντας Τὸν νὰ στηρίζει τὰ χριστιανικὰ
νιάτα σὲ κάθε ἐποχή. Τώρα ποὺ γνωρίσατε οἱ νέοι τη σύγχρονη Μάρτυρα
ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι, νὰ τὴν παρακαλεῖτε νὰ σᾶς στηρίζει
στὸ προσωπικό σας ἀγώνα καὶ νὰ δυναµώνει
τὴν πίστη σας. Νὰ θυµάστε πάντα τὰ λόγια
της: «Καλά, µοῦ τὰ πῆρες ὅλα. Ἀλλὰ τὴν ψυχὴ
δὲν µπορεῖς νὰ µοῦ τὴν
πάρεις». Καὶ νὰ εἶσθε
σίγουροι ὅτι καὶ στὴν
ἑλληνικὴ γῆ ὑπάρχουν
πολλὲς Ντανιέλες, ποὺ
ἀγ αποῦ ν τὸ Χρισ τό,
ποὺ καθηµερινὰ Τὸν ὁµολογοῦν µὲ τὴ ζωὴ καὶ
Ντανιέλα
τὰ λόγια τους, ποὺ ἀντιστέκονται στὶς προσκλήσεις καὶ προκλήσεις τοῦ κόσµου καὶ ποὺ ὅταν οἱ
περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν, καταθέτουν
κι’ αὐτὲς τὸ προσωπικό τους µαρτύριο.
(Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἑλληνορθόδοξη
Πολύτεκνη οἰκογένεια», Τεῦχος 127
τοῦ 2010)
Ο Ξ Υ Λ ΙΝ ΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ
Ὅταν γεννιοῦνται ὑπὸ αἰχµαλωσία οἱ
ἐλέφαντες στὸ τσίρκο, τοὺς δένουν µὲ
µιὰ ἁλυσίδα σὲ ἕνα ξύλινο πάσσαλο. Ὁ
ἐλέφαντας µαθαίνει ἔτσι ἀπὸ µικρὸς ὅτι
δὲν ἔχει τὴ δύναµη νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ
τὰ δεσµά του. Αὐτὸ τὸ βίωµα εἶναι

Μήπως ἀνάλογα περιστατικὰ δὲν
συµβαίνουν κάθε µέρα σὲ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα καὶ ἀποκρύπτονται; Μήπως
γίνει ξαφνικὰ τσουνάµι ἡ ὀργή µας καὶ
δὲν θὰ µαζεύεται;» (Ἐφηµερίδα Στόχος,
30/10/2010)

τόσο ἰσχυρό, ὥστε ὅταν µεγαλώσει καὶ
ἔχει πλέον τὴ δύναµη νὰ ρίξει τὸ ξύλινο
πάσαλο, δὲν κάνει οὔτε µιὰ φορὰ τὴν
προσπάθεια νὰ ἀπελευθερωθεῖ, γιατί
εἶναι πιὰ σίγουρος ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ τὰ
καταφέρει. Ἔτσι ἔχουν ἐκπαιδεύσει
καὶ τὸ λαό. Μᾶς ἔµαθαν νὰ ὑπακοῦµε,
νὰ σκύβουµε τὸ κεφάλι καὶ νὰ σερνόµαστε. Νοµίζουµε ὅτι εἴµαστε ἐλεύθεροι
ἢ βλέποντας τὶς ἁλυσίδες ποὺ µας δενουν στὸν πάσαλο συµβιβαζόµαστε µὲ
τὸ µικρότερο κακό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι οἱ ἁλυσίδες δὲν σπάζουν µὲ ἀτοµικὴ
προσπάθεια, εἶναι εὔκολο ὅµως νὰ
θρυµµατιστοῦν µὲ τὸν κοινὸ ἀγώνα. Ἂς
ἀναστηθοῦµε λοιπόν, ἂς ἑνώσουµε τὴ
δύναµή µας σὲ κοινὸ µέτωπο µὲ τοὺς
ἄλλους σκλάβους ἐναντίον τῶν ἐκµεταλλευτῶν µας. Ἔτσι καὶ ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες τους θὰ ἀπαλλαγοῦµε καὶ τὸ πάσαλό τους θὰ ξεριζώσο υµε ὁριστικά,
ὥστε κανεὶς νὰ µὴν δεθεῖ ξανὰ σ’ αὐτόν.

ΧΤΙΣΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
Συγκλονιστικὸ τὸ αἴτηµα τῶν καιρῶν
µας. Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη καὶ ταυτόχρονα ἀφυπνιστικὸ ράπισµα. Χτίστε φυλακές. ∆ὲν ἐπαρκοῦν οἱ ὑπάρχουσες. Οἱ
φυλακισµένοι ἀσφυκτιοῦν. ∆ὲν ὑπάρχει
πλέον χῶρος. ∆ύστυχο ἐλεύθερο ἑλληνικὸ κράτος. Γέµισες µὲ φυλακὲς τὶς
καρδιὲς τῶν παιδιῶν σου, διδάσκοντάς
τους δικτατορικὰ τὸν µονόδροµο τῆς
καταξιωµένης ζωῆς µὲ πλούτη, δόξα καὶ
ἀπολαύσεις. Καὶ τώρα δὲν σοῦ φτάνουν οἱ φυλακές. Γιὰ σκεφτεῖτε. Ἂν κάποιος νέος προσπαθήσει νὰ ξεκινήσει
µὲ ὄνειρα τὴ ζωή του κι’ ἀναζητήσει
ἠγέτη θὰ βρεῖ µπροστά του µιὰ πλειάδα
ἀπὸ πρότυπα γιὰ νὰ διαλέξει. Εἶναι ὅλα ὅµως βγαλµένα µὲ καρµπόν. Κι ἂν
ψάξει γιὰ ἀξίες θὰ βρεῖ, στὸ σύγχρονο
παζάρι ἰδεῶν βερνικωµένη σαπίλα, πολύτιµα µπουκ αλάκια δηλητήριο. Ἡ
προσωπικὴ ἐπιλογὴ στὸ ἀπώγειο τῆς
δόξας της… Πῶς νὰ µὴν ἔχει φυσικὴ
κατάληξη τὴν φυλακή; Χτίστε φυλακές,
λοιπόν! Εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς χρειάζεται ὁ
λαός µας. Ὅλα τὰ ἄλλα πληθωρικὰ τὰ
ἀπόλαυσε. Τὰ χόρτασε. Τὸν δρόµο τῆς
ἀνελευθερίας, τοῦ ἄνωθεν καὶ ἔξωθεν
ἐπιβαλλόµενου τρόπου ζωῆς ποὺ περπάτησε. Ὥρα νὰ πάρει καὶ τὸν δρόµο
γιὰ τὴν φυλακή. Ἴσως µία µόνο τροχοπέδη ὑπάρχει στὴν κατρακύλα τῶν πάντων: Να’ ρθεῖ ξανὰ ὁ Πατροκοσµᾶς,
νὰ ὀργώσει τὴν Πατρίδα µας καὶ νὰ
κηρύξει. Χτίστε σχολεῖα . Σχολεῖα γεµάτα γνῶσι, σοφία, ἰδανικά. Σχολεῖα
πραγµατικὰ καὶ ὄχι ἀχυρῶνες! Σχολεῖα
ποὺ νὰ διδάσκουν γράµµατα σπουδάµατα, τοῦ Θεοῦ τὰ πράγµατα. ∆ιαφορετικά, οἰκτρὸ κατάντηµα ἡ Πατρίδα,
θὰ συνεχίσει νὰ ἀναζητᾶ οἰκόπεδα γιὰ
νέες φυλακές.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ;
«Συνεχόµενα καὶ κλιµακούµενα περιστατικὰ ποὺ δὲν βλέπουν τὸ φῶς τῆς
δηµοσιότητας συµβαίνουν καθηµερινὰ
ἀπὸ λαθροµετανάστες µουσουλµάνους
ἐναντίον ἐκκλησιῶν καὶ ἱερέων. Στὴ
Θήβα, ποὺ στενάζει κ άτω ἀπὸ τὴν
κατοχὴ τῶν ἐποίκων, ἔχει ἕνα ἀπὸ τὰ
ὑψηλότερα ποσοστὰ συγκέντρωσης λαθροµεταναστῶν, καταγράφονται δυὸ
ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις. Τὸ πρῶτο συνέβη στὴν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου,
µπροστὰ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Τὴν στιγµὴ ποὺ ὁ Ἱερέας καὶ ἕνας
λαϊκὸς ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ Ναό, ὁµάδα
πιθανὸν Πακιστανῶν τοὺς περικύκλωσε ἀπειλητικὰ καὶ ἄρχισε νὰ φτύνει
αὐτοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ δεύτερο
περιστατικὸ σηµειώθηκε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ τὸ ἀπόγευµα τοῦ Σαββάτου. Σύµφωνα µὲ
τὴν µαρτυρία, τὴ στιγµὴ ποὺ χτυποῦσαν οἱ καµπάνες γιὰ τὸν Ἑσπερινό,
ὁµάδα ἀλλοδαπῶν συµπεριφέρθηκε µὲ
τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως δηλαδὴ καὶ στὸ
προηγούµενο περιστατικό… Μήπως δὲν
εἶναι αὐτὸ φαινόµενο κάθε πλατείας;
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ΤΗΝ ΨΥΧΗ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ
ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ
Ἀπὸ µικρὴ ἡ Ντανιέλα ἦταν πολὺ
κοντὰ στὸ Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἄθεος
πατέρας της τὴ µάλωνε πολὺ σκληρά.
Ποῦ ἤσουν; Ὅλη µέρα στὴν Ἐκκλησία
πᾶς µὲ τοὺς παπάδες σου; Τί σου
προσφέρει ὁ Θεός; Ἡ ἴδια δὲν ἔλεγε
τίποτα. Μόνο δάκρυα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ
µάτια της. Τὴ νύχτα προσευχόταν
πολλὲς ὧρες. Τὰ ἀδέλφια της ἐπίσης τῆς
φώναζαν: Τί σου δίνει ὁ Θεός; Τί µας
ζαλίζεις µὲ τοὺς παπάδες σου; Τί σου
δίνει ἡ Πίστη σου; Ὅταν τελείωσε τὸ
πανεπιστήµιο, πῆγε σὲ Μοναστήρι. Ὁ
πατέρας της τὴν ἔψαχνε γιὰ πολὺ καιρὸ
καὶ ἀφοῦ τὴ βρῆκε καὶ τὴν ἔφερε στὸ
σπίτι, τὴ χτύπησε φρικτά. Γιὰ δεύτερη
φορὰ ἐκείνη ἔφυγε ἀπὸ
τὸ σπίτι, γιὰ ν’ ἀφιερωθεῖ στὸ Θεό. Ἀλλὰ καὶ
πάλι ὁ πατέρας της τὴ
βρῆκε, τὴ χτύπησε, τῆς
ἔσχισε τὸ ράσο, τῆς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ λαιµὸ τὸ
Σταυρὸ καὶ τῆς πῆρε
ὅλες τὶς εἰκόνες. Τότε
ἐκείνη τοῦ εἶπε: «Καλά,
µοῦ τὰ πῆρες ὅλα. Ἀλλὰ
τὴν ψυχὴ δὲν µπορεῖς
νὰ µοῦ τὴν πάρεις». Βλέποντας ὁ πατέρας της
ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ τὴν
Ἡ Μάρτυς
κάνει νὰ παρεκκλίνει
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωή, σὲ
συνεννόηση µὲ κάποιους γιατρούς, τὴ
στιγµατίζουν µὲ τὴ διάγνωση τῆς ψυχασθένειας καὶ τὴν ἀναγκάζουν νὰ παίρνει ψυχοφάρµακα ἐφ’ ὄρου ζωῆς. Τὰ
δυὸ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς της τὰ
πέρασε στὸ Νοσοκοµεῖο µὲ σωληνάκια
στὴ µύτη, σὲ κατάσταση ἀφασίας καὶ
παραλυσίας. Ἔτσι βασανισµένη παρέδωσε τὸ πνεῦµα της σ’ Ἐκεῖνον ποὺ τόσο εἶχε ἀγαπήσει. Στὸν Τάφο της ἄρχισαν νὰ γίνονται θαύµατα. Ἡ Ντανιέλα
ἔδωσε τὴ µαρτυρία τῆς ἀγάπης της στὸ
Χριστό, ὄχι µόνο στὸ σπίτι της, µὰ καὶ
στὸ σχολεῖο της. Βοηθοῦσε τοὺς συµµα-
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θητές της στὰ µαθήµατα καὶ καθόταν
τὴ νύχτα καὶ ἔγραφε γι’ αὐτούς. Ἦταν
πολὺ καλὴ µαθήτρια, τόσο στὸ Σχολεῖο,
ὅσο καὶ στὸ πανεπιστήµιο. Ὅταν ἦταν
φοιτήτρια, περιποιόταν µιὰ παράλυτη
γερόντισσα, ποὺ τὴν εἶχαν ὅλοι ξεχάσει. Τὴν ἔπλενε, τῆς ἔκανε τὶς ἀγορές,
τῆς τραγουδοῦσε, τῆς διάβαζε κι’ ἔφερνε χαρὰ στὴν ψυχὴ τῆς γερόντισσας. Τί
θὰ σκεφτόταν ἄραγε ἡ Ντανιέλα, ἂν
ζοῦσε ἀνάµεσά µας; Ἀσφαλῶς, θὰ πονοῦσε πολὺ ἡ ψυχή της, γιατί κάποιοι
νέοι σήµερα ἀφήνουν τόσο εὔκολα τὸ
Χριστό, καὶ θὰ ἔχυνε πολλὰ δάκρυα
µπροστὰ στὸν Ἐσταυρωµένο, παρακαλώντας Τὸν νὰ στηρίζει τὰ χριστιανικὰ
νιάτα σὲ κάθε ἐποχή. Τώρα ποὺ γνωρίσατε οἱ νέοι τη σύγχρονη Μάρτυρα
ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι, νὰ τὴν παρακαλεῖτε νὰ σᾶς στηρίζει
στὸ προσωπικό σας ἀγώνα καὶ νὰ δυναµώνει
τὴν πίστη σας. Νὰ θυµάστε πάντα τὰ λόγια
της: «Καλά, µοῦ τὰ πῆρες ὅλα. Ἀλλὰ τὴν ψυχὴ
δὲν µπορεῖς νὰ µοῦ τὴν
πάρεις». Καὶ νὰ εἶσθε
σίγουροι ὅτι καὶ στὴν
ἑλληνικὴ γῆ ὑπάρχουν
πολλὲς Ντανιέλες, ποὺ
ἀγ αποῦ ν τὸ Χρισ τό,
ποὺ καθηµερινὰ Τὸν ὁµολογοῦν µὲ τὴ ζωὴ καὶ
Ντανιέλα
τὰ λόγια τους, ποὺ ἀντιστέκονται στὶς προσκλήσεις καὶ προκλήσεις τοῦ κόσµου καὶ ποὺ ὅταν οἱ
περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν, καταθέτουν
κι’ αὐτὲς τὸ προσωπικό τους µαρτύριο.
(Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἑλληνορθόδοξη
Πολύτεκνη οἰκογένεια», Τεῦχος 127
τοῦ 2010)
Ο Ξ Υ Λ ΙΝ ΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ
Ὅταν γεννιοῦνται ὑπὸ αἰχµαλωσία οἱ
ἐλέφαντες στὸ τσίρκο, τοὺς δένουν µὲ
µιὰ ἁλυσίδα σὲ ἕνα ξύλινο πάσσαλο. Ὁ
ἐλέφαντας µαθαίνει ἔτσι ἀπὸ µικρὸς ὅτι
δὲν ἔχει τὴ δύναµη νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ
τὰ δεσµά του. Αὐτὸ τὸ βίωµα εἶναι

Μήπως ἀνάλογα περιστατικὰ δὲν
συµβαίνουν κάθε µέρα σὲ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα καὶ ἀποκρύπτονται; Μήπως
γίνει ξαφνικὰ τσουνάµι ἡ ὀργή µας καὶ
δὲν θὰ µαζεύεται;» (Ἐφηµερίδα Στόχος,
30/10/2010)

τόσο ἰσχυρό, ὥστε ὅταν µεγαλώσει καὶ
ἔχει πλέον τὴ δύναµη νὰ ρίξει τὸ ξύλινο
πάσαλο, δὲν κάνει οὔτε µιὰ φορὰ τὴν
προσπάθεια νὰ ἀπελευθερωθεῖ, γιατί
εἶναι πιὰ σίγουρος ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ τὰ
καταφέρει. Ἔτσι ἔχουν ἐκπαιδεύσει
καὶ τὸ λαό. Μᾶς ἔµαθαν νὰ ὑπακοῦµε,
νὰ σκύβουµε τὸ κεφάλι καὶ νὰ σερνόµαστε. Νοµίζουµε ὅτι εἴµαστε ἐλεύθεροι
ἢ βλέποντας τὶς ἁλυσίδες ποὺ µας δενουν στὸν πάσαλο συµβιβαζόµαστε µὲ
τὸ µικρότερο κακό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι οἱ ἁλυσίδες δὲν σπάζουν µὲ ἀτοµικὴ
προσπάθεια, εἶναι εὔκολο ὅµως νὰ
θρυµµατιστοῦν µὲ τὸν κοινὸ ἀγώνα. Ἂς
ἀναστηθοῦµε λοιπόν, ἂς ἑνώσουµε τὴ
δύναµή µας σὲ κοινὸ µέτωπο µὲ τοὺς
ἄλλους σκλάβους ἐναντίον τῶν ἐκµεταλλευτῶν µας. Ἔτσι καὶ ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες τους θὰ ἀπαλλαγοῦµε καὶ τὸ πάσαλό τους θὰ ξεριζώσο υµε ὁριστικά,
ὥστε κανεὶς νὰ µὴν δεθεῖ ξανὰ σ’ αὐτόν.

ΧΤΙΣΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
Συγκλονιστικὸ τὸ αἴτηµα τῶν καιρῶν
µας. Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη καὶ ταυτόχρονα ἀφυπνιστικὸ ράπισµα. Χτίστε φυλακές. ∆ὲν ἐπαρκοῦν οἱ ὑπάρχουσες. Οἱ
φυλακισµένοι ἀσφυκτιοῦν. ∆ὲν ὑπάρχει
πλέον χῶρος. ∆ύστυχο ἐλεύθερο ἑλληνικὸ κράτος. Γέµισες µὲ φυλακὲς τὶς
καρδιὲς τῶν παιδιῶν σου, διδάσκοντάς
τους δικτατορικὰ τὸν µονόδροµο τῆς
καταξιωµένης ζωῆς µὲ πλούτη, δόξα καὶ
ἀπολαύσεις. Καὶ τώρα δὲν σοῦ φτάνουν οἱ φυλακές. Γιὰ σκεφτεῖτε. Ἂν κάποιος νέος προσπαθήσει νὰ ξεκινήσει
µὲ ὄνειρα τὴ ζωή του κι’ ἀναζητήσει
ἠγέτη θὰ βρεῖ µπροστά του µιὰ πλειάδα
ἀπὸ πρότυπα γιὰ νὰ διαλέξει. Εἶναι ὅλα ὅµως βγαλµένα µὲ καρµπόν. Κι ἂν
ψάξει γιὰ ἀξίες θὰ βρεῖ, στὸ σύγχρονο
παζάρι ἰδεῶν βερνικωµένη σαπίλα, πολύτιµα µπουκ αλάκια δηλητήριο. Ἡ
προσωπικὴ ἐπιλογὴ στὸ ἀπώγειο τῆς
δόξας της… Πῶς νὰ µὴν ἔχει φυσικὴ
κατάληξη τὴν φυλακή; Χτίστε φυλακές,
λοιπόν! Εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς χρειάζεται ὁ
λαός µας. Ὅλα τὰ ἄλλα πληθωρικὰ τὰ
ἀπόλαυσε. Τὰ χόρτασε. Τὸν δρόµο τῆς
ἀνελευθερίας, τοῦ ἄνωθεν καὶ ἔξωθεν
ἐπιβαλλόµενου τρόπου ζωῆς ποὺ περπάτησε. Ὥρα νὰ πάρει καὶ τὸν δρόµο
γιὰ τὴν φυλακή. Ἴσως µία µόνο τροχοπέδη ὑπάρχει στὴν κατρακύλα τῶν πάντων: Να’ ρθεῖ ξανὰ ὁ Πατροκοσµᾶς,
νὰ ὀργώσει τὴν Πατρίδα µας καὶ νὰ
κηρύξει. Χτίστε σχολεῖα . Σχολεῖα γεµάτα γνῶσι, σοφία, ἰδανικά. Σχολεῖα
πραγµατικὰ καὶ ὄχι ἀχυρῶνες! Σχολεῖα
ποὺ νὰ διδάσκουν γράµµατα σπουδάµατα, τοῦ Θεοῦ τὰ πράγµατα. ∆ιαφορετικά, οἰκτρὸ κατάντηµα ἡ Πατρίδα,
θὰ συνεχίσει νὰ ἀναζητᾶ οἰκόπεδα γιὰ
νέες φυλακές.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ;
«Συνεχόµενα καὶ κλιµακούµενα περιστατικὰ ποὺ δὲν βλέπουν τὸ φῶς τῆς
δηµοσιότητας συµβαίνουν καθηµερινὰ
ἀπὸ λαθροµετανάστες µουσουλµάνους
ἐναντίον ἐκκλησιῶν καὶ ἱερέων. Στὴ
Θήβα, ποὺ στενάζει κ άτω ἀπὸ τὴν
κατοχὴ τῶν ἐποίκων, ἔχει ἕνα ἀπὸ τὰ
ὑψηλότερα ποσοστὰ συγκέντρωσης λαθροµεταναστῶν, καταγράφονται δυὸ
ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις. Τὸ πρῶτο συνέβη στὴν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου,
µπροστὰ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Τὴν στιγµὴ ποὺ ὁ Ἱερέας καὶ ἕνας
λαϊκὸς ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ Ναό, ὁµάδα
πιθανὸν Πακιστανῶν τοὺς περικύκλωσε ἀπειλητικὰ καὶ ἄρχισε νὰ φτύνει
αὐτοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ δεύτερο
περιστατικὸ σηµειώθηκε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ τὸ ἀπόγευµα τοῦ Σαββάτου. Σύµφωνα µὲ
τὴν µαρτυρία, τὴ στιγµὴ ποὺ χτυποῦσαν οἱ καµπάνες γιὰ τὸν Ἑσπερινό,
ὁµάδα ἀλλοδαπῶν συµπεριφέρθηκε µὲ
τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως δηλαδὴ καὶ στὸ
προηγούµενο περιστατικό… Μήπως δὲν
εἶναι αὐτὸ φαινόµενο κάθε πλατείας;
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ξεκολλήσει. Εἶπε, ἔχω καιρό! Ἀµέλησε,
(συνέχεια από την 1η σελίδα)
τὸ πτῶµα καὶ τὸν ἀετό. Ὁ καιρὸς ἤτανε
µὲ τραγικὸ ἀποτέλεσµα. Πῶς εἶναι
χειµώνας καὶ τὸ ψύχος δριµύ. Τὸ πτῶµα
δυνατὸν νὰ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ καὶ ἐµεῖς τὴν
πλησίαζε στοὺς µεγάλους καταρράκτες,
αἰώνια καταστροφή, ὅταν ἀµελοῦµε µὲ
ὅπου τὰ νερὰ τοῦ ποταµοῦ πέφτουνε
διάφορες προφάσεις καὶ ὅταν ἀδιαφοἀπότοµα µὲ ὁρµὴ στὸ χάος. Ὁ ἀετὸς
ροῦµε γιὰ τὴν αἰώνια σωτηρία µας;
σκεπτότανε ὅτι ἔχει ἀκόµα καιρό. ὍΜΕΓΑΛ Ο ΠΡ ΕΠΕΣ ΤΖΑΜΙ
ταν πλησιάσω τὸν καταρράκτη θ’ ἀνοίΟἱ Ἑ βραῖοι προωθοῦν φανατ ικοὺς
ξω τὶς µεγάλες φτεροῦγες µου καὶ θὰ
µουσουλµάνους εἰς τᾶς χριστιανικᾶς
βρεθῶ σὲ λίγα λεπτὰ στοὺς αἰθέρες. Ἂς
χώρας καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα πρὸς
ἀπολαύσω ἀκόµα τὸ θήραµά µου. Ἡ
ἐπικράτησιν τῶν, µὲ πρόγραµµα µαὥρα πλησιάζει. Λίγα µέτρα χωρίζουν
κροπρόθεσµον τὴν βιαίαν ἐξισλάµηση
τὸν ἀετὸ ἀπὸ τὸ φοβερὸ καταρράκτη.
τῶν! Εἰς τὴν
Ἡ βουὴ τοῦ
Κωνσταντινούνεροῦ ποὺ πέΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΘΕΛΗΣΗΣ
πολιν Ἑβραῖφτει στὸ χάος
ος ἄνοιξε τὴν
εἶναι τροµακερκόπορτα
κτική. Ὁ ἀεδιὰ νὰ εἰσέλτ ὸς κτυπ άει
θουν οἱ µουτὶς φτεροῦγες
σουλµάνοι τὸ
του. Ἀδύνατο.
1453. Σήµερον,
∆ὲν µπορεῖ νὰ
εἰς τὴν θέσιν
ὑψωθεῖ. Μάτῶν διδύµων
ταιος κόπος.
πύργων σχεδιΤελικά , συάζουν τὴν ἀµπαρασύρεται
Ἡ ἑφτάχρονη πιτσιρίκα πουλάει τὰ
νέγερσιν µεγάµαζὶ µὲ τὸ
γλυκὰ στὸ δρόµο τῆς ∆αµασκοῦ καὶ
λου
13ορόφου
πτῶµα στὸ
ταυτόχρονα γράφει τὰ µαθήµατά της.
µουσουλµανιφοβερὸ καταρκοῦ κέντρου, µὲ
ράκτη καὶ χάχώρους διὰ προσευχὴ καὶ µεγαλοπρενεται γιὰ πάντα. Τί εἶχε συµβεῖ; Ἁπλούπὲς τζαµί. Ἀντιθέτως, οἱ Ἀρχαὶ ἐµποστατα. Ἀµέλησε ὁ ἀετὸς νὰ λάβει ἐγκαίδίζουν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
ρως τὰ µέτρα του. Συλλογιζότανε ὅτι
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρθοδόξων,
ἔχει καιρό! Ἀλλά, λόγω τοῦ ψύχους τὰ
π οὺ κατε δαφί σθη κε µα ζὶ µὲ τ οὺς
πόδια του, µαζὶ µὲ τὸ πτῶµα καὶ τὸ
διδύµους πύργους.
νερὸ ἔγιναν ἕνα σῶµα ἀπὸ πάγο καὶ
εἶχαν κολλήσει χωρὶς νὰ µπορεῖ νὰ τὰ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακή:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 19)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ν ο έ µ β ρ ι ο ς

2 0 1 0

ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙΣ;
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι συνειδητοὶ ἄθεοι,
ἔµαθε τὸ ἄλφα, ὡστόσο ἔχει τὴν ἰδέα
στὸν τόπο µας τουλάχιστον, εἶναι λίγοι.
ὅτι ξέρει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ οἱ φοιτητὲς
Ὁ πολὺς λαός, παρ’ ὅλες τὶς προπαγάνµαθαίνουν στὰ πανεπιστήµια. Ἀγαπητέ
δες καὶ τὸ πλύσιµο τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ
µου, ἡ καµπάνα ποὺ χτύπησε σήµερα
συνεχῶς τοῦ γίνεται ἀπ’ ὅλες τὶς πλευγιὰ τὸν γείτονά σου, τὸ γνωστό σου, τὸ
ρές, ἐξακολουθεῖ νὰ µὴν ἀρνεῖται ὁλόσυγγενῆ σου, τὸν ἄγνωστό σου, αὔριο
τελα τὸν Θεό, τὴν θρησκεία, τὴν Ἐκθὰ χτυπήσει καὶ γιὰ µένα καὶ γιὰ σένα.
κλησία. ∆υστυχῶς, ὅµως, οἱ περισσότεΤί θὰ πεῖς; Τί θὰ ἀπολογηθεῖς ἔµπροροι Χριστιανοὶ δὲν ἐκκλησιάζονται, νοσθεν τοῦ Θεοῦ; ∆ικαιολογίες ἐκεῖ δὲν
µίζουν ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι περίπου
περνᾶνε. Μὴν σκέπτεσαι, ὅτι εἶµαι νέος
ὅ,τι καὶ µιὰ Ἐθνικὴ
ἔχω καιρό. Ποιός µας
Ἑορτή, ποὺ τὴ θυµᾶσαι
εἶπε πότε θὰ ἔλθει τὸ
µιὰ φορὰ τὸ χρόνο, χωτέλος; Ἐµεῖς αὐτὴ τὴ
ρὶς ἄλλη ὑποχρέωση.
στιγµὴ εἴµαστε ἕνα κερὶ
ἀναµµένο ἐπάνω στὸ µαΠροφασίζονται ὅτι δὲν
νουάλι. Ἐκεῖ, ἄλλο εἶναι
ὑπάρχει καιρὸς νὰ ἀσχοὁλόκλη ρ ο, ἄλλο µισό,
ληθοῦν µὲ τὸ Θεό. Μὲ τὸ
ἄλλο πρὸς τὸ τέλος του.
θέληµά Του. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Του. Ἔχουνε πάὉ νεωκόρος περνάει καὶ
ρα πολλὲς ἀσχολίες καὶ
ἁρπάζει πολλὲς φορὲς
δὲν ὑπάρχει καιρός. Ἐνῶ
καὶ ἐκεῖνο ποὺ κοντεύει
ἔχουν καιρὸ γιὰ ὅλα τὰ
νὰ λειώσει, ἀλλὰ καὶ ἐἄχρηστα, τὰ βλαβερά, τὰ
κεῖνο ποὺ µόλις τὸ ἄναφθοροποιά, τὰ ἀδιάφοψαν. Ἔτσι εἴµαστε καὶ
ρα καὶ ἔχουν τὴν ψευδῆ,
ἐµεῖς. Κεριὰ ἀναµµένα
τὴν ἀπατηλὴ καὶ ἀνόητη
ἐπάνω στὸ µανουάλι.
ἰδέα, ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα
Πότε θὰ µᾶς σβήσει ὁ
περὶ θρησκείας. Χωρὶς ποτὲ νὰ ἀνοίἈρχάγγελος εἶναι ἄγνωστο. Γνωστὸ
ξουνε τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ ἀνοίξουνε
εἶναι ὅτι θὰ µᾶς σβήσει ὁπωσδήποτε.
ἕνα βιβλίο ποὺ µιλάει γιὰ τὸ Θεό, γιὰ
Ἕνας ἀετός, εἶδε κάποτε ἕνα
τὰ καθήκοντά µας, γιὰ τὴν παροῦσα
πτῶµα νὰ ἐπιπλέει στὸν µεγάλο ποταµὸ
ζωὴ καὶ γιὰ τὴ µέλλουσα, γιὰ τὸ θάναΝιαγάρα τῆς Ἀµερικῆς. Μὲ µιὰ κάθετη
τό µας, γιὰ τὴ µεγάλη δίκη ἀπ’ ὅπου
βουτιὰ στὸν ἀέρα κάθισε ἐπάνω στὸ
θέλοντας καὶ µὴ θὰ περάσουµε. Γιὰ ὅλα
πτῶµα κι’ ἄρχισε νὰ τρώει. Τὸ ποτάµι
αὐτὰ ἔχουνε τὴν αὐταπάτη ὅτι τὰ ξέἔτρεχε ἀσταµάτητα µαζὶ µὲ τὸ πτῶµα
ρουνε. Αὐτὸ µοιάζει µὲ τὸ µάθηµα τῆς
καὶ τὸν ἀετό. Ὁ καιρὸς ἤτανε χειµώνας
πρώτης ∆ηµοτικοῦ, ποὺ ἐνῶ ἀκόµα δὲν
καὶ … (συνέχεια στὴ σελίδα 4)
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