
τητας, νὰ κοιτᾶµε πλατύτερα καὶ αὐθε-
ντικότερα τὴ ζωή, νὰ διορθωνόµαστε 
καὶ νὰ µετανοοῦµε, νὰ προσευχόµαστε 
καὶ νὰ ζητᾶµε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ σκεπάζει 
µὲ τὴ χάρη Του καὶ ἐµᾶς καὶ τὸ Ἔθνος 
µας. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ µετάνοια τῶν 
πολλῶν, ΑΛΛΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΤΥΧΗ  
ΤΩΝ  ΕΘΝΩΝ . Καὶ αὐτὸ ἡ Ἱστορία τὸ 
ἔχει ἀποδείξει. 
 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ  

αφέρουν. Νιώθει
ἀδελφό του νὰ
νος ἀπέναντί του
κάποιος ὅτι εἶ
τυχῶς τὰ αὐτο
τηροῦνται. Ἡ
τή, ποὺ πρέπει
ἀποκτήσουν. 
παραδείσου δὲν
Ὅσοι τὴν ἔχου  

 

Τί εἶναι φιλανθρωπία. Νὰ ἀγαπᾶς τὸν 
ἄνθρωπο καὶ νὰ σέβεσαι τὴν ἀξιοπρέ-
πειά του. Φιλανθρωπία καὶ περιφρόνη-
ση δὲν συµβαδίζουν. Ὅπως φιλανθρω-
πία καὶ προβολή. Αὐτὸ πρέπει ἰδιαίτε-
ρα νὰ τὸ προσέχουν οἱ Χριστιανοί. Ἐκ-
δηλώνοντας ἀγάπη πρὸς τὸν φτωχὸ ἀ-
δελφό, ἀναπτύσεις προσωπικὴ σχέση, ἡ 
ὁποία συνήθως διαρκεῖ. Ἡ ψυχὴ τοῦ φι-
λανθρώπου εἶναι γεµάτη ἀγάπη. Προ-
σφέρει ὅ,τι ἔχει, µόνος του, δίχως προ-
βολὴ καὶ δίχως κρυφὲς ἐπιδιώξεις. ∆ὲν 
δέχεται ὁ ἀδελφός του νὰ γίνει συνερ-
γάτης του, οὔτε νὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ αὐ-
τόν. ∆ίνει καὶ ξεχνάει. ∆ίνει καὶ δὲν πε-
ριµένει. ∆ίνει καὶ ἀποµακρύνεται δια-
κριτικὰ ἀπὸ τὸν ἐλεηθέντα ἀδελφό. Εἶ-
ναι βιαστικὸς καὶ δὲν κάθεται νὰ ἀκού-
σει εὐχαριστίες, οἱ ὁποῖες δὲν τὸν ἐνδι-

 ἄβολα νὰ βλέπει τὸν 
 αἰσθάνεται ὑποχρεωµέ-

. Αὐτονόητα, θὰ ἔλεγε 
ναι ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δυσ-
νόητα πολλὲς φορὲς δὲν 

 φιλανθρωπία εἶναι ἀρε-
, ὅλοι οἱ χριστιανοὶ νὰ 

∆ίχως αὐτή, ἡ πόρτα τοῦ 
 πρόκειται νὰ ἀνοίξει. 
ν ξεχάσει, θὰ µείνουν 

ἀπ’ ἔξω. Καὶ µὴν ξεχνᾶµε ἡ φιλανθρω-
πία δὲν τὴν θυµώµαστε µόνον τὰ Χρι-
στούγεννα καὶ τὸ Πάσχα. Ἡ φιλανθρω-
πία εἶναι γιὰ κάθε ὥρα, γιὰ κάθε ἡµέρα 
γιὰ ὅλο τὸ χρόνο. 
 
 

ΕΕΥΥΧΧΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  
  

ὉὉ  ττεεχχθθεεῖῖςς  ΒΒαασσιιλλεεὺὺςς    
  

ννὰὰ  χχααρρίίζζεειι  φφωωττιισσµµόό,,    
  

δδύύννααµµηη,,  εεὐὐλλοογγίίαα    
  

µµααζζὶὶ  δδὲὲ    
  

κκααὶὶ  ἕἕνναα  χχααρροούύµµεεννοο    
  

κκααὶὶ  ἐἐλλππιιδδοοφφόόρροο    
  

22001122  

 
  

 

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 δ/νση: 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 4.30 µ.µ. 

 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  
Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 

 

Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Τ Ω Ν  
Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν  

 

Παρασκευὴ  6  Ἰανουαρίου  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 

      
 (αρ. φυλλ. 33)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Α Ξ Ι Ο Σ  Π Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ο Σ  
 

Ὅλοι µας, σχεδὸν κολακευόµαστε ὅταν 
µᾶς θεωροῦν σπουδαίους καὶ µεγάλους. 
Μᾶς ἀρέσουν οἱ προβολές, οἱ δόξες καὶ 
οἱ τιµές. Μᾶς τρέφει ὁ ἔπαινος. Εἶναι 
στὴ φύση µας αὐτὴ ἡ τροφή. ∆ηµιουρ-
γηθήκαµε «ἐν δόξῃ καὶ τιµή» (Ἑβρ. Β΄ 
7). Γι’ αὐτὸ δὲν µποροῦµε νὰ παραγνω-
ρίσουµε τὴν ψυχολογικὴ καὶ παιδαγωγι-
κὴ ἀνάγκη τοῦ ἐπαίνου 
γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς ζω-
ῆς µας. Τὸ λάθος ἀρχίζει 
ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ἀνα-
ζητοῦµε τὸν ψεύτικο ἔ-
παινο. Τὴν ψεύτικη δόξα 
καὶ τιµή. Καὶ µάλιστα, 
ὅταν φτάνουµε νὰ οἰκει-
οποιούµαστε τὰ ατορ-
θώµατα τῶν ἄλλων. Κλέ-
βουµε τὶς ἐπιστηµονικές, 
καλλιτεχνικές, πολιτικές, 
κοινωνικές, οἰκονοµικὲς 
καὶ ἄλλες ἐπιτυχίες τους 
καὶ τὶς παρουσιάζουµε 
γιὰ δικές µας. Μπορεῖ νὰ 
πατήσουµε κι’ ἐπὶ πτω-
µάτων ἀκόµη, νὰ κάψου-
µε καὶ πόλεις ὁλόκληρες, 
ἀρκεῖ νὰ δοξαστεῖ τ’ ὄ-
νοµά µας. ρκεῖ νὰ γί-
νουµε προϊστάµενοι, ἀρ-
χηγοί, στρατηγοί, ὑπουργοί, πρωθυπου-
ργοί. Ἀρκεῖ νὰ µὴ µείνουµε στὴν ἀφά-
νεια. Γι’ αὐτὸ ἀποτελεῖ φαινόµενο νὰ 
βρεῖς ἄνθρωπο ποὺ ν’ ἀποφεύγει τὶς τι-
µὲς καὶ τὶς κολακίες. Τέτοιο φαινόµενο 
ὑπῆρξε ὁ Πρόδροµος. Ὄχι µόνο δὲν 
ἔκλεψε τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ 

Προφήτη Ἠλία, ἐπειδὴ ὁ κόσµος τὸν 
µπέρδευε καὶ µὲ τοὺς δυό, ἀλλὰ καὶ ὁ-
µολόγησε δηµόσια ὅτι αὐτὸς δὲν ἦταν 
ἱκανὸς οὔτε τὰ κορδόνια τῶν σανδαλι-
ῶν Τοῦ Χριστοῦ νὰ λύσει. Τοῦ ἀρκοῦσε 
ὅτι ἦταν πρόδροµος τοῦ Χριστοῦ. Τὸν 
γέµιζε αὐτὴ ἡ ἀποστολή του . Εἶναι 
σπουδαῖο πράγµα νὰ γεµίζεις ἀπὸ τὴν 

ὁποιαδήποτε σωστὴ ἀ-
ποστολή σου καὶ νὰ µὴν 
τραβᾶς πέρα ἀπὸ τὰ σύ-
νορά σου. Ὅποιος βγαί-
νει ἀπὸ τὰ µέτρα του καὶ 
φαντάζεται πὼς ἀξίζει 
πιὸ πολλά, δὲν πετυχαί-
νει τίποτ’ ἄλλο παρὰ νὰ 
γελοιοποιεῖται φοβερά. 
Ὅλοι µας ἔχουµε κάποιο 
ρόλο στὴ ζωή. Ὅταν τὸν 
παίζουµε σωστά, τότε 
πετυχαίνουµε στὴν ἀπο-
στολή µας καὶ δοξαζό-
µαστε ἀληθινά. Ἐµεῖς ὅ-
µως δυστυχῶς, ἐπειδὴ τὶς 
περισσότερες φορὲς δὲν 
παίζουµε σωστὰ τὸ ρόλο 
µας, λιγουρευόµαστε τὸν 
ψεύτικο ἔπαινο. Γινόµα-
στε ζητιάνοι γι’ αὐτόν. 
Βγάζουµε «δίσκο» γιὰ 

νὰ τὸν εἰσπράξουµε. Ἡ γύµνια µας µᾶς 
κάνει νὰ ζηλεύουµε, νὰ ζητιανεύουµε 
καὶ νὰ κλέβουµε τὴν δόξα τῶν ἄλλων. 
Ὅποιος ὅµως εἶναι ἀληθινός, ὅποιος 
ἔχει ἐσωτερικὸ περιεχόµενο, ὅποιος ἔχει 
αὐτογνωσία, ποτέ του δὲν καυχιέται...  

(Συνέχεια στὴν 5η σελίδα) 
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Η  Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Ι Σ  
 

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, σὲ κάποιο χω-
ριὸ ἔγινε ἕνας φόνος, γιὰ πολιτικοὺς 
µᾶλλον λόγους καὶ ἐξαιτίας τοῦ µεγά-
λου φανατισµοῦ, ποὺ ἐπικρατοῦσε ἐκεί-
νη τὴν ἐποχή. Κατηγορήθηκε, λοιπόν, 
κάποιος χωριανός, ὁ Γεώργιος Χ. καὶ µὲ 
τὶς µαρτυρίες πέντε συγχωριανῶν του δι-
κάστηκε καὶ καταδικάστηκε σὲ 30 χρό-
νια φυλάκιση. Ὁ κατηγορούµενος, ὅ-
µως, ἰσχυρίζετο συνεχῶς ὅτι ἦτο ἀθῶ-
ος… Κλείσθηκε σὲ ἀγροτικὲς φυλακές, 
ἀλλὰ µέρα νύχτα διαλαλοῦσε καὶ µονο-
λογοῦσε ὅτι ἦτο ἀθῶος. Σ’ αὐτὲς τὶς φυ-
λακὲς πήγαινε µιὰ φορὰ τὸν µήνα ἕνας 
εὐλαβέστατος ἱερεὺς καὶ λειτουργοῦσε 
στὸ ἐκκλησάκι ποὺ ὑπῆρχε καὶ κατόπιν 
ἐδέχετο γιὰ Ἐξοµολόγηση ὅσους ἐκ τῶν 
φυλακισµένων τὸ ἐπιθυ-
µοῦσαν. Ὕστερα ἀπὸ 5-6 
µῆνες, πῆγε καὶ ὁ ἐν λόγῳ 
χωριανὸς στὸ εὐλαβῆ ἐ-
κεῖνον ἱερέα καὶ ἐξοµολό-
γο, καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἁγί-
ου Θεοῦ καὶ µπροστὰ στὸ 
πετραχείλι τοῦ Πνευµατι-
κοῦ βεβαίωνε µὲ ὅρκους 
ὅτι ἦταν ἀθῶος. Ἀπὸ τότε 
ποὺ ἐξοµολογήθηκε µέσα 
στὶς φυλακὲς ὁ Γεώργιος 
ἄλλαξε τελείως διαγωγὴ 
καὶ ἔγινε ἄνθρωπος τῆς 
προσευχῆς καὶ τῆς µελέτης 
τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ τοῦ δώρησε ἐκεῖ-
νος ὁ καλὸς ἱερεύς. Μέσα σ’ ἕναν χρόνο 
ἀλλοιώθηκε τόσο πολύ, ποὺ ὅλοι οἱ συ-
γκρατούµενοί του καὶ βαρυποινίτες ἄρ-
χισαν νὰ τὸν σέβωνται καὶ νὰ τοῦ φέ-
ρωνται φιλικά. Καὶ µὲ τὴν Χάρι καὶ τὸ 
φωτισµὸ τοῦ Θεοῦ γρήγορα πείσθηκε ὁ 
εὐλαβὴς ἱερεὺς γιὰ τὴν ἀθωότητά του, 
ὥστε τοῦ ἐπέτρεπε νὰ κοινωνεῖ κάθε 
φορὰ ποὺ λειτουργοῦσε στὶς φυλακές. 
Ὁ ἱερεὺς προσπάθησε κάτι νὰ κάµη µε-
σω κάποιου δικηγόρου, ἀλλὰ οἱ µάρτυ-
ρες ἤσαν ἀπολύτως κατηγορηµατικοί, 
γιατί ἤσαν δῆθεν παρόντες στὸν φόνο. 
Παρὰ ταῦτα ὁ Ἐξοµολόγος πίστευε ὅτι 
ὄντως ἦτο ἀθῶος καὶ θύµα σκευωρίας. 

Ο Γ. ὄχι µόνο προσηύχετο µὲ τὸ Ὄνοµα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸ ἔµαθε ἀπὸ 
τὸ βιβλίο «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς προσκυ-
νητοῦ», ἀλλὰ µελετοῦσε τὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ κοινωνοῦσε τῶν ἀχράντων Μυστη-
ρίων, σκορπώντας σὲ ὅλους τους συγ-
κρατουµένους του πολλὴ καλωσύνη. 
Συγχωροῦσε µὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ 
καὶ τοὺς κατηγόρους του καὶ αὐτὸν ἀ-
κόµα τὸν ἄγνωστο φονιά. «∆ὲν φταῖνε, 
οἱ καηµένοι, ἔλεγε. Φταίει τὸ πολιτικὸ 
καὶ ἰδεολογικὸ πάθος, φταίει καὶ ὁ διά-
βολος ποὺ τοὺς σκοτείνιασε τὸ µυαλὸ 
καὶ ἔτσι κρύψανε τὴν ἀλήθεια. Θεέ µου, 
συγχώρεσέ τους καὶ ἀπὸ ’µένα νὰ ’ναι 
συγχωρεµένοι καὶ χάρισέ τους πλούτη 
καὶ ἀγαθὰ πολλά, ἀλλὰ χάρισέ τους 

προπαντῶς καὶ ἰδιαιτέρως 
φωτισµὸ καὶ ὑγεία». Ἔ-
τσι πέρασαν 19 χρόνια. 
Κατόπιν λόγω τῆς καλῆς 
καὶ ἀρίστης διαγωγῆς καὶ 
ἐπειδὴ ἔκανε καὶ στὶς τότε 
ἀγροτικὲς φυλακές, ὅπου 
ἐµειώνετο ἡ ποινή, ἀπο-
φυλακίσθηκε. Ἦτο πλέον 
50 ἐτῶν. Στὸ χωριὸ ὅµως 
δὲν ἔγινε δεκτός, ἐπειδὴ 
τὸν πίστευαν ὅλοι γιὰ φο-
νιὰ καὶ κυρίως οἱ συγγε-
νεῖς τοῦ φονευµένου. Ἔ-
τσι, µετακόµισε σὲ µιὰ γει-

τονικὴ πόλη καὶ ἔκαµε τὸν ἐργάτη, τὸν 
οἰκοδόµο καὶ κυρίως τὸν µαραγκό, δου-
λειὰ ποὺ τὴν ἔµαθε στὴν φυλακή. Ἡ 
ζωή του ἐξακολουθοῦσε ὅµως νὰ εἶναι 
ζωὴ ἑνὸς ἀληθινοῦ χριστιανοῦ, µὲ τὴν 
ἀκριβῆ συµµετοχὴ στὰ Μυστήρια, µὲ τὴ 
σωστὴ τήρησι τῶν εὐαγγελικῶν ἐντο-
λῶν καὶ ἰδιαιτέρως µὲ τὴν προσευχή. Ἡ 
προσευχὴ ἦταν τὸ ὀξυγόνο τῆς ζωῆς 
του. Ἡ Εὐχὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἤσαν γι’ 
αὐτὸν «ἄρτος ζωῆς» καὶ «ὕδωρ ζῶν». 
Μία κοπέλα 42 ἐτῶν, θεολόγος σὲ κά-
ποιο Γυµνάσιο τῆς περιοχῆς, πληροφο-
ρήθηκε ἀπὸ τὸν Πνευµατικὸ τῶν φυλα-
κῶν, ποὺ ἦτο καὶ δικός της Πνευµατι-
κός, τὰ πάντα γιὰ τὸ Γιῶργο Χ. καὶ 
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ξέσπασε σὲ δάκρυα. Στὴν ἀπελπισία 
του πετάει στὴν θάλασσα τὸ κουρελια-
σµένο ράσο του καὶ βαδίζει πάνω σ’ 
αὐτὸ πρὸς τὸ καράβι. Φάντασµα, φά-
ντασµα… φώναζαν τροµαγµένοι οἱ ναῦ-
τες. Μὲ τὶς φωνὲς ἀνέβηκε ὁ ∆εσπότης 
στὸ κατάστρωµα καὶ εἶδε τὸν ἀσκητὴ 
νὰ τοῦ φωνάζη. Τί νὰ λέω; Τί νὰ λέω 
∆εσπότη µου; Καὶ ἐκεῖνος µὲ συγκίνηση 
τοῦ ἀπάντησε: «Ὅ,τι ἔλεγες νὰ λὲς παι-
δί µου. Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη προσευ-
χὴ γιὰ τὴν ψυχή σου. Συγχώρεσε µὲ καὶ 
κάνε καὶ γιὰ µένα ἕνα σταυρό». Ἡ 
γλώσσα τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀσκητοῦ µιλοῦ-
σε. Καὶ ὅταν αὐτὴ ὁµιλῆ ὅλες οἱ ἄλλες 
γλῶσσες δὲν ἔχουν καµµιὰ ἀξία γιὰ τὸν 
Θεό. «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις» ἔλεγε, µὰ ἡ 
καρδιά του ποὺ ἦταν ὁλόκληρη δοσµέ-
νη στὸν Χριστὸ µιλοῦσε τὴν δική της 
οὐράνια γλώσσα πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ ἦτο 
ὁ Σωτήρας της, ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Φῶς της. 
 

ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ  
 

Τὸ ΙΝ.ΚΑ. (Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν 
Ἑλλάδας) ἔχει δηλώσει µὲ τὸν πιὸ κατη-
γορηµατικὸ τρόπο ὅτι εἶναι ἀντίθετο µὲ 
τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα καὶ µὲ τὴν 
«κάρτα τοῦ Πολίτη» (µὲ τὴν ὅποια µορ-
φὴ καὶ πρόσχηµα καὶ ἂν γίνεται προσ-
πάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ), γιατί ὁδηγεῖ στὴν 
κατάργηση τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ πο-
λίτη καὶ ἐγκυµονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν 
προσωπικὴ του ἐλευθερία, ἀσφάλεια 
καὶ περιουσία. Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους 
καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ µὴν παραλάβουν 
τὴν «Φοροκάρτα» ἀφοῦ γιὰ µία ἀµφί-
βολη ἐξυπηρέτηση θὰ ἐκθέσουν τὴν ἰδι-
ωτικὴ ζωή τους, δηµιουργώντας ἔτσι 
ἄχρηστους κινδύνους. Ἐπιπλέον τὸ κό-
στος τῆς «Φοροκάρτας» θὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ 
φορολογία τοῦ πολίτη – δηλαδὴ πλη-
ρώνουµε τὰ ἔξοδα τοῦ φακελώµατός 
µας. Ἐπίσης καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ πολι-
τεία: Νὰ καταργήσει τὸ τριτοκοσµικὸ 
µέτρο τῆς συλλογῆς ἀποδείξεων – σὲ 
ὁποιαδήποτε µορφή. ∆ὲν εἶναι ὑποχρέ-
ωση τῶν καταναλωτῶν νὰ ἀσκοῦν φο-
ρολογικὸ ἔλεγχο. Τέλος νὰ σταµατήσει 
ἡ φιλολογία γιὰ τὸν «∆ιεφθαρµένο Ἕλ-
ληνα». Τὸ πρόβληµα τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Κράτους εἶναι πρόβληµα ἐξόδων καὶ 
σπατάλης τοῦ δηµοσίου χρήµατος, καὶ 
ὄχι πρόβληµα φορολογικῶν ἐσόδων. 
∆ὲν παραλαµβάνουµε – ∆ὲν χρησιµο-
ποιοῦµε τὴν «Φοροκάρτα». Προστατεύ-
ουµε τὴν ἰδιωτική µας ζωή, ἀσφάλεια, 
περιουσία. Ἀπαιτοῦµε τὴν κατάργηση 
τοῦ τριτοκοσµικοῦ µέτρου συλλογῆς 
ἀποδείξεων. (www.inka.gr/?page_id=427)  
 

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΣ  
 

Τὸ Ἃ ἑξάµηνο τοῦ 2011 οἱ αὐτοκτονίες 
στὴν Ἑλλάδα αὐξήθηκαν κατὰ 40% σὲ 
σύγκριση µὲ τὸ Ἃ ἑξάµηνο τοῦ 2010 
καὶ ἔρχονται πρῶτες σὲ ρυθµὸ αὔξησης 
σ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Οἱ περισσότερες εἶ-
ναι ἀπὸ συνανθρώπους µας ἀπελπισµέ-
νους ἀπὸ τὰ χρέη. Ὁ ∆ιάβολος προσπα-
θεῖ νὰ µᾶς ρίξει σὲ ἀπόγνωση ὅτι ὅλα 
χάθηκαν. Ὅτι ἐξευτελιστήκαµε, ὅτι ἀπο-
τύχαµε οἰκτρὰ καὶ δὲν µένει τίποτε ἄλ-
λο πιὰ παρὰ µόνον ἡ αὐτοκτονία. ∆ὲν 
ἐθελοτυφλοῦµε. Ναὶ, πτώχευσαν τὴν Ἑλ-
λάδα καὶ τὴ γύρισαν δεκαετίες πίσω. 
Ναί, τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας εἶναι 
ζοφερὸ καὶ ἐντελῶς ἀβέβαιο. Καὶ κανεὶς 
δὲν µπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἐπιτυχηµένος, 
ὅταν γύρω του «τὸ πᾶν ἀπώλετο». Ὅ-
µως, ὅσο ζοφερὲς κι’ ἂν εἶναι οἱ στιγµὲς 
ποὺ ζοῦµε, πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα. Μὴν 
ξεχνᾶτε ὅτι καὶ οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ δα-
νειστὲς συνεργάτες τοὺς λογαριάζουν 
χωρὶς τὸν ξενοδόχο, ὁ ὁποῖος σὲ κάθε 
περίπτωση εἶναι ὁ Θεός. Κάθε Ἔθνος 
ἔχει τὸ δικό του λογαριασµὸ µὲ τὸ Θεὸ 
καὶ ἡ Θεία ∆ικαιοσύνη οὔτε ἐµπαίζεται 
οὔτε δωροδοκεῖται. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ πά-
ντοτε ἀδικηµένη ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς τῆς 
Γῆς, οὔτε θὰ καταστραφεῖ, οὔτε θὰ χα-
θεῖ. «Εἰ ὁ Θεὸς µεθ’ ἠµῶν, οὐδεὶς καθ’ 
ἠµῶν». Ἡ Ἑλλάδα µας κι’ ἄλλοτε ἔζησε 
µέρες φτώχειας καὶ κοινωνικῆς ἐξαθλί-
ωσης καὶ ἐπέζησε, διότι εἴχαµε πίστη 
στὸν Θεό, ἠθικὲς ἀξίες, κοινωνικὴ συ-
νοχὴ καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦµα τοῦ 
Ἕλληνα. Οἱ δύσκολες συνθῆκες, ἀντὶ 
νὰ µᾶς καταβάλουν πρέπει νὰ µᾶς ἀφυ-
πνίζουν. Πρέπει νὰ γινόµαστε πιὸ ὑπεύ-
θυνοι καὶ πιὸ ἀποφασιστικοί, νὰ ξυ-
πνᾶµε ἀπὸ τὸ λήθαργό της καθηµερινό- 
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Η  Π Ρ Ο Ε Υ Χ Η  
 

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ζοῦσε σὲ κά-
ποιο χωριὸ ἕνας νέος ποὺ ἀπὸ µικρὸς 

του ὅµως ἦτο δοσµένη ὁλόκληρη στὸν

Σ

εἶχε τὸν πόθο νὰ γίνει ἀσκ

ν
ῆς 

 
Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν 

 τὰ γεροντικά του µάτια, 

ένα µε
 εἶ

ος ὁ
σεύ

εἶ

ητής. Ὑπῆρ- ἄφθονα ἀπὸ
χαν ὅµως κάποιες δυσκολίες: Ἦτο ἀ-
γράµµατος, βραδύγλωσσος, λίγο βραδύ-
νους καὶ µὲ οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις. 
Ὅµως στὴν ἡλικία τῶν 40 περίπου ἐτῶν 
µπόρεσε νὰ πραγµατοποιήσει τὴν κρυ-
φή του ἁγία ἐπιθυµία. Ἔφυγε ἀπὸ τὸ 
χωριό του καὶ περιπλανώµενος ἀπὸ το-
που εἰς τόπον κατέληξε σ’ ἕνα ἐρηµονή-
σι, ὅπου βρῆκε ἕνα γέρο ἀσκητὴ ποὺ 
τοῦ ἀνέπαυσε τὴν καρδιὰ καὶ ἔγινε ὑπο-
τακτικός του. Μὲ ἔκπληξι λοιπὸν παρα-
τηροῦσε ὅτι: ὅταν προσηύχετο ὁ Γέρο-
ντάς του ἔλαµπε ὁλόκληρος καὶ ἰδιαιτέ-
ρως ὅταν παρακλητικὰ καὶ µετὰ δακρύ-
ων ἔλεγε «Κύριε, ἐλέησον µέ». Ὁ Γέρο-
ντας ἦταν γεµάτος σοφία 
καὶ οἱ συµβουλές του ἤ-
σαν πολύτιµες καὶ ὅλη 
του ἡ πνευµατικὴ προ-
σπάθεια συγκεντρώνετο 
στὸ πῶς νὰ µάθη νὰ προ-
σεύχεται καὶ ὁ ὑποτακτι-
κός του µὲ τὸ «Κύριε ἐλέ-
ησον µέ». Τὴ  τελευταῖα 
ἡµέρα τῆς ζω του ὁ Γέ-
ροντας ἀσκητὴς χάρισε 
στὸν ὑποτακτικό του τὸ τρίχινο µισο-
τριµµένο ράσο του, ξάπλωσε κάτω, 
ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ λέγοντας 
τρεῖς φορὲς «Κύριε ἐλέησον µέ», «Κύριε 
ἐλέησον µέ», «Κύριε ἐλέησον µέ», ἡ ὀσι-
ακή του ψυχὴ πέταξε στὸν οὐρανό. Με-
τὰ τὴν κοίµηση καὶ ταφὴ τοῦ Γέροντός 
του ὁ ἐν λόγῳ ὑποτακτικὸς ζοῦσε πλέ-
ον ὁλοµόναχος στὸ ἐρηµονήσι ὡς ἀσκη-
τὴς καὶ ἡσυχαστὴς µέσα σὲ µιὰ σπηλιά, 
ἀκολουθώντας τὸ ἴδιο τυπικὸ προσευ-
χῆς καὶ κανόνων ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸ 
Γέροντά του. Ἔτσι πέρασαν 30 ὁλό-
κληρα χρόνια, χωρὶς νὰ δεῖ ποτέ του 
ἄνθρωπο. Μὲ τὸ πέρασµα ὅµως τῶν ἐ-
τῶν καὶ µὲ τὴν βραδυγλωσσία καὶ βρα-
δύνοια ποὺ τὸν διέκρινε, µπέρδευε τὰ 
λόγια της Εὐχῆς καὶ προσευχόµενος ἔ-
λεγε «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις». Ἡ καρδιά 

ὅταν µέρα νύκτα προσηύχετο µὲ κατά-
νυξι καὶ συντριβὴ ἐπαναλαµβάνοντας 
χιλιάδες φορὲς τὸ «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεή-
σεις». Κάποια ἀνοιξιάτικη ἡµέρα ἕνα 
καράβι ἄραξε κοντὰ στὸ ἐρηµονήσι. Ἕ-
νας ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες ἦτο Ἐπίσκοπός 
της ἐπαρχίας ἐκείνης καὶ ὁ καπετάνιος 
γιὰ νὰ τὸν ξεκουράση καὶ νὰ τὸν εὐχα-
ριστήση τὸν πῆρε µὲ µιὰ βάρκα καὶ πῆ-
γαν στὸ νησὶ γιὰ νὰ περπατήσουν. Ἀ-
ντίκρυσαν ἐκεῖ ἕνα µονοπάτι τὸ ὁποῖο 
ἀκολούθησαν καὶ ἔφθασαν µπροστὰ σὲ 
µιὰ σπηλιὰ ὅπου ἀπὸ µέσα ἄκουσαν τὴν 
πονεµένη προσευχὴ τοῦ ἀσκητοῦ ποὺ 
ἔλεγε συνεχῶς «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις». 

Προχώρησε ὁ Ἐπίσκοπος 
καὶ εἶδε ἕνα σκελετωµένο 
γέροντα ἀσκητή, µὲ µά-
τια βαθουλωµ σα 
στὶς κόγχες τους, νὰ ναι 
γονατισµέν  καὶ λόλα-
µπρος, νὰ προ χεται 
καὶ νὰ κλαίη. Ὁ ∆εσπό-
της µὲ πολλὴ συστολὴ 
προσπάθησε νὰ τοῦ πεῖ 
ὅτι αὐτὴ ἡ προσευχή του 

δὲν ναι σωστὴ καὶ πρέπει νὰ λέγη 
«Κύριε ἐλέησον µέ». Ταράχθηκε ὁ ἀσκη-
τὴς πιστεύοντας ὅτι 30 χρόνια ἔκανε 
κακὸ στὴν ψυχή του καὶ ξέσπασε σὲ 
κλάµατα ἱκετεύοντας τὸν Ἐπίσκοπο νὰ 
τὸν µάθη νὰ λέγη σωστὰ τὴν προσευχή. 
Κι’ ἐκεῖνος µὲ δέος προσπάθησε γιὰ ἀρ-
κετὴ ὥρα νὰ τοῦ «στρώση» τὴν γλώσσα 
στὸ νὰ λέγη «Κύριε, ἐλέησον µέ». Φεύ-
γοντας ὁ ἐπίσκοπος τὸν συνώδευσε ὁ ἀ-
σκητὴς µέχρι τὴν ἀκροθαλασσιά, ἐπανα-
λαµβάνοντας µαζί του τὸ «Κύριε, ἐλέη-
σον µέ», γιὰ νὰ µὴν τὸ ξεχάση. Τὸ κα-
ράβι ἔφυγε καὶ ὁ ἀσκητὴς τὸ παρακο-
λουθοῦσε µὲ τὸ βλέµµα του λέγοντας 
συνεχῶς «Κύριε, ἐλέησον µέ». ∆ὲν πέρα-
σαν πέντε λεπτὰ καὶ ὁ ἐρηµίτης ξέχασε 
τὸ «Κύριε, ἐλέησον µέ», σάστισε καὶ ζα- 
λίστηκε!! «Καὶ τώρα, τί θὰ γίνω;» καὶ 

ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ πόσο ἦτο ἀφοσιωµέ-
νος στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία 
Του. Πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ κατόπιν τὸν 
ζήτησε ἡ ἴδια σὲ γάµο. Ἀπὸ τὸν εὐλογη-
µένο αὐτὸ γάµο προῆλθαν δυὸ παιδιά, 
ὑγιέστατα. Ὕστερα ἀπὸ µερικὰ χρόνια, 
στὸ χωριὸ ποὺ ἔγινε ὁ φόνος, κάποιος 
ἀρρώστησε βαριὰ µὲ ἀνεξήγητους φοβε-
ροὺς πόνους σὲ ὅλο του τὸ σῶµα. Ἡ ἐ-
πιστήµη µὲ τοὺς γιατροὺς καὶ τὶς κλινι-
κὲς ἐξετάσεις, ποὺ ἤσαν προηγµένες, 
στάθηκαν ἀδύνατον νὰ τὸν βοηθήσουν, 
οὔτε κὰν τὴν αἰτία δὲν µπόρεσαν νὰ ἐ-
ντοπίσουν. Ἔτσι, µιὰ βραδυὰ στὸ σπίτι 
του, ἀφοῦ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ νοσοκο-
µεῖο, σ’ αὐτὴν τὴν φοβερὴ κατάστασι, 
ἄρχισε νὰ κραυγάζει µέσα στοὺς φοβε-
ρούς του πόνους, ὅτι αὐτὸς ἦτο ὁ φονιὰς 
καὶ µὲ τοὺς 4 ψευδοµάρτυρες, τοὺς ὁποί-
ους ἐξηγόρασε µὲ µεγάλα χρηµατικὰ 
ποσὰ κατηγόρησαν τὸν Γεώργιο Χ. ποῦ 
συµπτωµατικὰ περνοῦσε ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ σταυροδρόµι, τὴν ὤ-
ρα ποὺ ἔγινε ὁ φόνος. Φώνα-
ξαν τὸν ἀστυνόµο τοῦ χωριοῦ, 
ὑπέγραψε τὴν ὁµολογία του, 
κατονοµά οντας καὶ ὺς 4 
ψευδοµάρτυρες καὶ συνεργούς 
του. Ποιὰ νοµικὴ διαδικασία 
ἀκολούθησε µετὰ δὲν γνωρίζω. 
Ἡ ὁµολογία του ὅµως ἔκανε κρότο τὸ 
χωριό, προκαλώντας σύγχυσι, ταραχὲς 
καὶ πολλὲς κατάρες, οἱ ὁποῖες βάραιναν 
τὸν φονιά. Παρὰ ταῦτα, ἡ ψυχὴ τοῦ 
φονιὰ δὲν ἔφευγε. Κι’ αὐτὸς ἐξακολου-
θοῦσε νὰ τσιρίζει καὶ νὰ κραυγάζει. Ὁ 
Γεώργιος Χ., ὅπως ἦτο ἑπόµενον, τὸ ἔ-
µαθε. ∆ὲν κίνησε ὅµως καµµιὰ διαδικα-
σία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τιµῆς 
του µὲ ἀναθεώρηση τῆς δίκης, µὲ µηνύ-
σεις κατὰ τῶν ἐνόχων καὶ ἄλλων ἐνδί-
κων νοµίµων µέσων. Ἀλλὰ τί ἔκανε; Πῆ-
γε στὸ σπίτι τοῦ φονιά. Οἱ πάντες πά-
γωσαν. Οἱ περισσότεροι χωρικοί, ὅταν 
τὸν εἶδαν νὰ περνάει µέσα ἀπὸ τὸ χω-
ριό, ἀπὸ τὴν ντροπὴ τοὺς κρύφθηκαν. 
Πάγωσε καὶ ὁ φονιὰς ὅταν τὸν ἀντί-
κρυσε, καὶ µὲ γουρλωµένα τὰ µάτια ἀ-
πὸ τὴν ἔκπληξι καὶ τὴν φρίκη τὸν ἄ-
κουσε νὰ τοῦ λέει: «Πέτρο, σὲ συγχωρῶ 

µὲ ὅλη µου τὴν καρδιά. Καὶ σ’ εὐχαρι-
στῶ, γιατί ἤσουν ἡ αἰτία νὰ γνωρίσω 
τὸν Χριστὸ µὲ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ 
τὰ Ἅγια Μυστήριά της. Εὔχοµαι νὰ 
Τὸν γνωρίσεις κι’ ἐσύ, µὲ µετάνοια καὶ 
προσευχή». Τὸν ἀγκάλιασε, τὸν φίλησε 
καὶ ἔφυγε, ἐνῶ κάποια δάκρυα κρυφὰ 
ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ µάτια του. Ὁ θρίαµβος 
τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ ἦλθε, ὕστερα 
ἀπὸ 35 χρόνια. Ἀλλὰ ὑπῆρξε καὶ θρί-
αµβος τῆς ἐµπιστοσύνης, τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς τοῦ ἀδικη-
µένου Γεωργίου Χ. στὴν Πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ ταυτόχρονα στέφανος δόξης 
στὴν ὑποµονὴ καὶ µακροθυµία, ποὺ ἔ-
δειξε τόσα χρόνια. Εὐλογήθηκε ἡ µετέ-
πειτα ζωή του, ὅπως προείπαµε, µ’ ἕναν 
χριστιανικὸ γάµο καὶ µὲ οἰκογένεια 
ποὺ ἦτο «κατ’ οἶκον ἐκκλησία» καὶ µὲ 
δυὸ τρισευλογηµένα παιδιά. Καὶ µάλι-
στα, µετὰ τὴν ὁλοκάρδια συγχώρησι 

ποὺ ἔδωσε καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ 
ἔδειξε πρὸς ὅλους, πολλαπλα-
σιάσθηκε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
στὸ σπιτικό του. Εἶχε τὴν Χά-
ρι τοῦ Θεοῦ πάνω του, τὴν εὐ-
λογία τῆς Παναγίας, τὴν προ-
στασία τῶν Ἁγίων καὶ τὴν συ-
µπαράσταση τῶν Ἀγγέλων. 
Ἐκοιµήθη ὀσιακῶς σὲ ἡλικία 

80 ἐτῶν, τὸ 1999. Παρὼν στὴν κοίµησί 
του ἦτο καὶ ὁ ἐννενηντάχρονος ἱερεὺς 
τῶν φυλακῶν, ποὺ διηγήθηκε αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς καὶ διαβεβαίωσε ὅτι λίγο πρὶν 
τὸ τέλος τοῦ Γεωργίου Χ. Ἄγγελοι καὶ 
Ἀρχάγγελοι πληµµύρισαν τὸ δωµάτιό 
του, τοὺς ὁποίους ἔβλεπε ὄχι µόνον ὁ 
ψυχορραγῶν µὲ τὰ µάτια του, ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἐν λόγῳ ἱερεύς. Αὐτοὶ καὶ παρέλαβαν 
τὴν ψυχή του, µετὰ τὸ τελευταῖο σηµεῖ-
ον τοῦ σταυροῦ ποὺ ἔκανε ὁ Γεώργιος 
Χ., λέγοντας «Ἄγγελέ µου. Ἄγγελέ µου… 
δὲν τὴν ἀξίζω αὐτὴν τὴν τιµή…». Καὶ 
τοῦτο εἰπῶν ἐκοιµήθη. Ὁ ἄνθρωπος 
αὐτός, παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἔγγαµος καὶ 
ζοῦσε µέσα στὸν σηµερινὸ κόσµο, µετὰ 
τὴν τεράστια καὶ ἄδικη δοκιµασία καὶ 
ταλαιπωρία του στὴν φυλακή, µαζὶ µὲ 
βαρυποινίτες, εἶχε καρποὺς τῆς Εὐχῆς, 
τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ τῆς Εὐαγγελι-
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κῆς ζωῆς. Ἡ ἔγγαµη ζωή του δὲν τὸν ἐ-
µπόδισε νὰ λέγει µέρα – νύχτα τὴν Εὐχὴ 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον µέ». 
 

ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΛΑΟΝ  ΚΑΙ  ΟΙ  
ΑΡΧΟΝΤΕΣ  

 

Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος µᾶς διδάσκει 
ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια ὅτι ἡ ζηµία καὶ ἡ 
καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος ἤσαν ἀνέκα-
θεν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί. Ἀπὸ τὴν ἐ-
ποχὴν τοῦ Μιλτιάδου 500 π.χ. µέχρι καὶ 
τὸ 350 π.χ. παρατηροῦµεν ὅτι ἐξαιτίας 
τοῦ σαθροῦ πολιτικοῦ συστήµατος µε-
γάλαι προσωπικότητες παγκόσµιου κύ-
ρους διεσύρθησαν ἢ ἀπέθανον µὲ φρι-
κτὸν τρόπον. Ἄλλοι εἰς τὴν ἐξορίαν, ὅ-
πως ὁ Μιλτιάδης, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ἀρι-
στείδης, ὁ Θεµιστοκλῆς, ὁ Πλάτων. Ἄλ-
λοι ἐσυκοφαντήθησαν, ὅπως ὁ Περικλῆς, 
ἄλλοι εἰς τὴν φυλακήν, ἄλλοι µὲ κώνει-
ον, ὅπως ὁ Σωκράτης καὶ ὁ ∆ηµοσθένης 
καὶ ἄλλοι ἀπὸ πείνα, ὅπως ὁ Ἀριστο-
φάνης. Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία. Συκοφαντία, 
διχόνοια, φθόνος, µίσος, ἀντιζηλία, ἐκ-
δικητικότης µέχρι θανάτου. Παρ’ ὅ,τι 
αὐτὰ τὰ πρόσωπα µὲ τὰ φωτεινὰ µυαλὰ 
προσέφερον τόσα πολλὰ εἰς τὴν Ἑλλά-
δα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσµον, ὅµως 
ἡ ἐµπάθεια τῶν πολιτικῶν τοὺς ὠδήγη-
σεν εἰς ἄσχηµον τέλος. Αὐτὰ ὅµως συνέ-
βησαν καὶ κατὰ τὰ χίλια χρόνια τοῦ 
Βυζαντίου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ 400 χρό-
νια τῆς Τουρκοκρατίας, ἀκόµη καὶ σή-
µερον. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία εἶναι γεµά-
τη ἀπὸ τέτοια γεγονότα. Σκληροκάρ-
διοι πολιτικοί, ἀρχηγοί, αὐτοκράτορες, 
πρωθυπουργοὶ ἐβασάνισαν τὸν ἑλληνι-
κὸν λαόν. Ὅµως ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ 
Σιναΐτης λέγει ὅτι δὲν πταίουν µόνον οἱ 
ἄρχοντες ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς καὶ ἀναφέρει 
τὸν προφήτη Ἱερεµία ποὺ λέγει (γ΄ 15) 
«Θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντας συµφώνως 
πρὸς τὰς καρδίας σας». Ἢ ὅπως λέγει ὁ 
λαός µας «κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχο-
ντες». 
 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 

Εἰς τὴν βουλὴν τῶν Ἑλλήνων συζητή-
θηκε ἕνα «σοβαρώτατον» θέµα. Ἡ κα-
κοποίησις τῶν οἰκιακῶν ζώων (σκυ-

λιῶν, γατιῶν κ.ἅ.). Βουλευτὲς ἐπρότει-
ναν νὰ θεωρεῖται κακούργηµα αὐτὴ ἡ 
κακοποίησις, νὰ ἐπιβάλλεται εἰς τοὺς 
παραβάτες ποινὴ 5 ἐτῶν καὶ πρόστιµον 
30.000 εὐρώ. Θὰ ἐνόµιζε κανεὶς ὅτι ἐ-
φθάσαµε εἰς τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα πο-
λιτισµοῦ ἀκούοντας τοὺς Βουλευτὲς νὰ 
ὁµιλοῦν µὲ τόση ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὰ οἰκιακὰ ζῶα. Ὢ τῆς ὑποκρισίας 
τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν! Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι 
ἐψήφισαν καὶ διατηροῦν ἀκόµη τὸν 
παιδοκτόνον νόµον τῆς ἐλευθερίας τῶν 
ἀµβλώσεων. Μὲ χρήµατα δικά µας καὶ 
εἰς κρατικὰ νοσοκοµεῖα, γιατροὶ καὶ 
«γονεῖς» δολοφονοῦν τὴν ἀγέννητον 
ζωὴν καὶ στέλνουν εἰς τοὺς ὑπονόµους 
πάνω ἀπὸ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
Ἑλληνόπουλα κάθε χρόνο. Καὶ τώρα 
τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος, διὰ τὴν κακοποίη-
σιν τῶν οἰκιακῶν ζώων! Τί εὐγένεια αἰ-
σθηµάτων! Τί πολιτιστικὴ ἀνωτερότης!  
Ἐµεῖς ἐρωτοῦµε: Ἂν ἡ κακοποίηση τῶν 
ζώων εἶναι κακούργηµα, τότε πῶς χα-
ρακτηρίζεται ἡ συνεχὴς καὶ βάναυση 
κακοποίηση τοῦ ἀνέργου, τοῦ φτωχοῦ, 
τοῦ πολυτέκνου, τοῦ ἡλικιωµένου συ-
νταξιούχου; Ἡ ἄγρια καὶ ἀνάλγητη φο-
ρολογία ποὺ ἐπιβάλουν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι 
βουλευτὲς (προκειµένου νὰ ἐξυπηρετή-
σουν ξένα ἢ ἰδιοτελῆ συµφέροντα) ἡ ὁ-
ποία ὁδηγεῖ στὴν ἐξαθλίωση, στὸ µαρα-
σµό, τὴν καταστροφὴ καὶ συχνὰ στὴν 
αὐτοκτονία πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συναν-
θρώπους µας, πῶς χαρακτηρίζεται;  
 

«Η ΑΓΑΠΗ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
 

«Πετάξτε τοὺς Ἕλληνες στὴν θάλασσα 
γιὰ νὰ γλιτώσετε µὲ δαύτους µιὰ καὶ 
γιὰ πάντα. Αὐτὴ εἶναι ἡ φράσις ποὺ 
ἐξέφραζαν κάποιοι ἀξιωµατοῦχοι Γερ-
µανοὶ καὶ Γάλλοι κατὰ τὴν Μικρασια-
τικὴν καταστροφὴν τὸ 1922. Ἦταν καὶ 
εἶναι τόσο µεγάλη ἡ «ἀγάπη» τῶν Εὐ-
ρωπαίων «φίλων µας» Γερµανῶν, Ἄ-
γγλων, Γάλλων κ.λ.π. ποῦ ἔκοβαν καὶ 
τὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ µὴν µπο-
ροῦν νὰ πιασθοῦν ἀπὸ τὰ καράβια καὶ 
νὰ γλιτώσουν. Ἡ Ἱστορία µας λέγει ὅτι 
ἀνέκαθεν οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπολέµουν τὴν 
Ἑλλάδα µὲ ὅποια µέσα διέθετον. Τώρα 
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τί κάνουν; Τὸ ἴδιο δὲν κάνουν; Θέλουν 
νὰ µᾶς ἐξαγοράσουν, νὰ µᾶς καθυποτά-
ξουν οἰκονοµικᾶ καὶ νὰ µᾶς ἀφανίσουν. 
Ἄλλωστε, εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῶν σταυ-
ροφόρων καὶ τῶν ἀποικιοκρατῶν. Ὅ-
µως «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός». Οἱ Ἕλληνες 
πρέπει νὰ µείνωµεν πιστοὶ εἰς τὸν Θεόν, 
εἰς τὴν Παναγίαν µας καὶ εἰς τοὺς Ἁ-
γίους µας, ποὺ τόσοι πολλοὶ ὑπάρχουν 
εἰς τὴν πατρίδα µας καὶ τόσα θαύµατα 
ἔχουν κάνει καὶ κάνουν καὶ τόσες φο-
ρὲς ἔχουν σώσει τὴν Ἑλλάδα µας ἀπὸ 
τοὺς ἐχθρούς της. Μὴ λησµονοῦµεν ὅτι 
ἡ Ἑλλὰς ὀνοµάζεται ἡ χώρα τῶν Ἁ-
γίων. Οὐδέποτε οἱ Ἕλληνες ἐφοβήθη-
σαν τοὺς ἐχθρούς. Τὸ µόνο ποὺ πρέπει 
νὰ φοβηθοῦµε εἶναι ἡ ἁµαρτία καὶ ἡ 
ἔλλειψις µετανοίας. 
 

ΑΞΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

∆ὲν νοιάζεται γιὰ ψευτοδόξες. Ἀηδιάζει 
µὲ τέτοιες ψευτοδιεξόδους. Τὸν γεµίζει 
ἡ ἀληθινότητά του. Κι’ ὅταν ἀκόµη δια-
θέτει κάποια ἔκτακτα προσόντα δὲν 
κοµπάζει. Ξέρει πὼς εἶναι δῶρα «ἄνω-
θεν ἐκ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων». Εἶναι 
µεγάλο πράγµα νὰ ξέρει ὁ ἄνθρωπος τί 
εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι. Τί θέλει καὶ τί δὲν 
θέλει. Τί ξέρει καὶ τί δὲν ξέρει. Μὲ δυὸ 
λόγια, νὰ ξέρει τὸ ρόλο του, νὰ ἔχει τὸ 
«Γνώθι σ’αὐτόν». Τότε δὲν θὰ λαθεύει 
ποτέ. Ἔχει τὴν ἀλήθεια µὲ τὸ µέρος του. 
Τότε ἔχει πάντα µαζί του, τὴν ἀληθινὴ 
δόξα καὶ τιµή, ποὺ τὸν φτερώνει στὴ 
ζωή του. Εἶναι ἡ δόξα ποὺ µ’ αὐτὴ ποὺ 
στεφάνωσε ὁ ∆ηµιουργός του. Καὶ κάτι 
ἀκόµη πολὺ µεγάλο. Ὅποιος ἀναγνωρί-
ζει τὸ µεγαλεῖο τῶν ἄλλων γίνεται πιὸ 
µεγάλος. Μιµεῖται τὸν Πρόδροµο τοῦ 
Χριστοῦ. Γίνεται κι’ αὐτὸς ἕνας πρό-
δροµος τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς. Γί-
νεται ἅγιος. Ναί, τὸ νὰ ἀναγνωρίζεις ἀ-
ληθινὰ τὴν ἀξία τῶν ἄλλων εἶναι ἀρε-
τή. Εἶναι ἁγιότητα. 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Πῆραν πρωτιὰ ἀνάµεσα σὲ ἕξι ἑκατοµ-
µύρια συµµετέχοντες. Κρατούµενοι µα-

θητὲς τοῦ Γυµνασίου, ποὺ λειτουργεῖ 
µέσα στὶς φυλακὲς ∆ιαβατῶν Θεσσαλο-
νίκης, ἀρίστευσαν (συγκέντρωσαν Βαθ-
µολογία πάνω ἀπὸ 85%) σὲ παγκόσµιο 
µαθητικὸ διαγωνισµό. Σ’ αὐτὸ τὸν δια-
γωνισµὸ ἔλαβαν µέρος συνολικὰ 43 χῶ-
ρες καὶ συµµετεῖχαν ἕξι ἑκατοµµύρια 
µαθητὲς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο. Πρόκειται 
γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸ διαγωνισµὸ ποὺ 
ξεκίνησε τὸ 1993 ὁ ὀργανισµὸς Καν-
γκουρὸ χωρὶς Σύνορα! Ἡ Γυµνασιάρχης 
καὶ Μαθηµατικός τους Φιλιῶ Μαρνινο-
πούλου δήλωσε: «Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ τοὺς 
ἀνέβασε τὴν ψυχολογία, ἐνῶ αἰσθάνο-
νται ἰσότιµα µέλη τῆς κοινωνίας. Νιώ-
θουν δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑστεροῦν σὲ τίπο-
τα, διότι ἀνταγωνίζονται ἐπάξια ἄλλους 
µαθητὲς ποὺ ζοῦν ἔξω ἐλεύθερα. Παράλ-
ληλα, ἀπὸ αὐτὴ τὴ δηµιουργικὴ ἐκπαι-
δευτικὴ διαδικασία ἐνισχύθηκε ἡ ὁµα-
δικότητα καὶ τὸ δέσιµο µεταξύ τους». 
 

ΕΝΑ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ,  ΕΞΑΙΡΕΤΟ  
ΒΙΒΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ  ΜΑΣ  

ΤΟΝ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
 

Μετὰ ἀπὸ χρόνια 
ἔρευνας καὶ προ-
ετοιµασίας κυκλο-
φόρησε ἕνα νέο, 
καλαίσθητο καὶ 
ἐµπεριστατωµένο 
βιβλίο γιὰ τὴν ἱ-
στορία καὶ λαο-
γραφία τοῦ τόπου 
µας. Ἡ συγγρα-
φεὺς  Κυριακὴ  
Ρούσσου – Μπού-

σουλα εἶναι δασκάλα. Γεννήθηκε στὸ 
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἀποφοίτησε 
ἀπὸ τὴ Μαράσλειο Παιδαγωγικὴ Ἀκα-
δηµία καὶ ὑπηρέτησε στὴν ἐκπαίδευση 
τριάντα πέντε χρόνια. Ἔχει συγγράψει 
πολλὰ βιβλία. Εἶναι µέλος τοῦ Σωµατεί-
ου ∆ιεθνῶν Σχέσεων καὶ Πολιτιστικῶν 
Ἀνταλλαγῶν Καλύµνου – Ἀθήνας καὶ 
διδάσκει ἑλληνικὴ γλώσσα στοὺς φοι-
τητὲς τοῦ προγράµµατός του. Τὸ βιβλίο 
µπορεῖτε νὰ προµηθευτεῖτε ἀπὸ τὴν 
Ἀδελφότητα Ἁγίου Ραφαὴλ ἢ ἀπὸ τὴν 
συγγραφέα στὸ τηλέφωνο 6945331181.
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κῆς ζωῆς. Ἡ ἔγγαµη ζωή του δὲν τὸν ἐ-
µπόδισε νὰ λέγει µέρα – νύχτα τὴν Εὐχὴ 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον µέ». 
 

ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΛΑΟΝ  ΚΑΙ  ΟΙ  
ΑΡΧΟΝΤΕΣ  

 

Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος µᾶς διδάσκει 
ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια ὅτι ἡ ζηµία καὶ ἡ 
καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος ἤσαν ἀνέκα-
θεν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί. Ἀπὸ τὴν ἐ-
ποχὴν τοῦ Μιλτιάδου 500 π.χ. µέχρι καὶ 
τὸ 350 π.χ. παρατηροῦµεν ὅτι ἐξαιτίας 
τοῦ σαθροῦ πολιτικοῦ συστήµατος µε-
γάλαι προσωπικότητες παγκόσµιου κύ-
ρους διεσύρθησαν ἢ ἀπέθανον µὲ φρι-
κτὸν τρόπον. Ἄλλοι εἰς τὴν ἐξορίαν, ὅ-
πως ὁ Μιλτιάδης, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ἀρι-
στείδης, ὁ Θεµιστοκλῆς, ὁ Πλάτων. Ἄλ-
λοι ἐσυκοφαντήθησαν, ὅπως ὁ Περικλῆς, 
ἄλλοι εἰς τὴν φυλακήν, ἄλλοι µὲ κώνει-
ον, ὅπως ὁ Σωκράτης καὶ ὁ ∆ηµοσθένης 
καὶ ἄλλοι ἀπὸ πείνα, ὅπως ὁ Ἀριστο-
φάνης. Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία. Συκοφαντία, 
διχόνοια, φθόνος, µίσος, ἀντιζηλία, ἐκ-
δικητικότης µέχρι θανάτου. Παρ’ ὅ,τι 
αὐτὰ τὰ πρόσωπα µὲ τὰ φωτεινὰ µυαλὰ 
προσέφερον τόσα πολλὰ εἰς τὴν Ἑλλά-
δα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσµον, ὅµως 
ἡ ἐµπάθεια τῶν πολιτικῶν τοὺς ὠδήγη-
σεν εἰς ἄσχηµον τέλος. Αὐτὰ ὅµως συνέ-
βησαν καὶ κατὰ τὰ χίλια χρόνια τοῦ 
Βυζαντίου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ 400 χρό-
νια τῆς Τουρκοκρατίας, ἀκόµη καὶ σή-
µερον. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία εἶναι γεµά-
τη ἀπὸ τέτοια γεγονότα. Σκληροκάρ-
διοι πολιτικοί, ἀρχηγοί, αὐτοκράτορες, 
πρωθυπουργοὶ ἐβασάνισαν τὸν ἑλληνι-
κὸν λαόν. Ὅµως ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ 
Σιναΐτης λέγει ὅτι δὲν πταίουν µόνον οἱ 
ἄρχοντες ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς καὶ ἀναφέρει 
τὸν προφήτη Ἱερεµία ποὺ λέγει (γ΄ 15) 
«Θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντας συµφώνως 
πρὸς τὰς καρδίας σας». Ἢ ὅπως λέγει ὁ 
λαός µας «κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχο-
ντες». 
 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 

Εἰς τὴν βουλὴν τῶν Ἑλλήνων συζητή-
θηκε ἕνα «σοβαρώτατον» θέµα. Ἡ κα-
κοποίησις τῶν οἰκιακῶν ζώων (σκυ-

λιῶν, γατιῶν κ.ἅ.). Βουλευτὲς ἐπρότει-
ναν νὰ θεωρεῖται κακούργηµα αὐτὴ ἡ 
κακοποίησις, νὰ ἐπιβάλλεται εἰς τοὺς 
παραβάτες ποινὴ 5 ἐτῶν καὶ πρόστιµον 
30.000 εὐρώ. Θὰ ἐνόµιζε κανεὶς ὅτι ἐ-
φθάσαµε εἰς τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα πο-
λιτισµοῦ ἀκούοντας τοὺς Βουλευτὲς νὰ 
ὁµιλοῦν µὲ τόση ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὰ οἰκιακὰ ζῶα. Ὢ τῆς ὑποκρισίας 
τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν! Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι 
ἐψήφισαν καὶ διατηροῦν ἀκόµη τὸν 
παιδοκτόνον νόµον τῆς ἐλευθερίας τῶν 
ἀµβλώσεων. Μὲ χρήµατα δικά µας καὶ 
εἰς κρατικὰ νοσοκοµεῖα, γιατροὶ καὶ 
«γονεῖς» δολοφονοῦν τὴν ἀγέννητον 
ζωὴν καὶ στέλνουν εἰς τοὺς ὑπονόµους 
πάνω ἀπὸ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
Ἑλληνόπουλα κάθε χρόνο. Καὶ τώρα 
τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος, διὰ τὴν κακοποίη-
σιν τῶν οἰκιακῶν ζώων! Τί εὐγένεια αἰ-
σθηµάτων! Τί πολιτιστικὴ ἀνωτερότης!  
Ἐµεῖς ἐρωτοῦµε: Ἂν ἡ κακοποίηση τῶν 
ζώων εἶναι κακούργηµα, τότε πῶς χα-
ρακτηρίζεται ἡ συνεχὴς καὶ βάναυση 
κακοποίηση τοῦ ἀνέργου, τοῦ φτωχοῦ, 
τοῦ πολυτέκνου, τοῦ ἡλικιωµένου συ-
νταξιούχου; Ἡ ἄγρια καὶ ἀνάλγητη φο-
ρολογία ποὺ ἐπιβάλουν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι 
βουλευτὲς (προκειµένου νὰ ἐξυπηρετή-
σουν ξένα ἢ ἰδιοτελῆ συµφέροντα) ἡ ὁ-
ποία ὁδηγεῖ στὴν ἐξαθλίωση, στὸ µαρα-
σµό, τὴν καταστροφὴ καὶ συχνὰ στὴν 
αὐτοκτονία πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συναν-
θρώπους µας, πῶς χαρακτηρίζεται;  
 

«Η ΑΓΑΠΗ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
 

«Πετάξτε τοὺς Ἕλληνες στὴν θάλασσα 
γιὰ νὰ γλιτώσετε µὲ δαύτους µιὰ καὶ 
γιὰ πάντα. Αὐτὴ εἶναι ἡ φράσις ποὺ 
ἐξέφραζαν κάποιοι ἀξιωµατοῦχοι Γερ-
µανοὶ καὶ Γάλλοι κατὰ τὴν Μικρασια-
τικὴν καταστροφὴν τὸ 1922. Ἦταν καὶ 
εἶναι τόσο µεγάλη ἡ «ἀγάπη» τῶν Εὐ-
ρωπαίων «φίλων µας» Γερµανῶν, Ἄ-
γγλων, Γάλλων κ.λ.π. ποῦ ἔκοβαν καὶ 
τὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ µὴν µπο-
ροῦν νὰ πιασθοῦν ἀπὸ τὰ καράβια καὶ 
νὰ γλιτώσουν. Ἡ Ἱστορία µας λέγει ὅτι 
ἀνέκαθεν οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπολέµουν τὴν 
Ἑλλάδα µὲ ὅποια µέσα διέθετον. Τώρα 
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τί κάνουν; Τὸ ἴδιο δὲν κάνουν; Θέλουν 
νὰ µᾶς ἐξαγοράσουν, νὰ µᾶς καθυποτά-
ξουν οἰκονοµικᾶ καὶ νὰ µᾶς ἀφανίσουν. 
Ἄλλωστε, εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῶν σταυ-
ροφόρων καὶ τῶν ἀποικιοκρατῶν. Ὅ-
µως «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός». Οἱ Ἕλληνες 
πρέπει νὰ µείνωµεν πιστοὶ εἰς τὸν Θεόν, 
εἰς τὴν Παναγίαν µας καὶ εἰς τοὺς Ἁ-
γίους µας, ποὺ τόσοι πολλοὶ ὑπάρχουν 
εἰς τὴν πατρίδα µας καὶ τόσα θαύµατα 
ἔχουν κάνει καὶ κάνουν καὶ τόσες φο-
ρὲς ἔχουν σώσει τὴν Ἑλλάδα µας ἀπὸ 
τοὺς ἐχθρούς της. Μὴ λησµονοῦµεν ὅτι 
ἡ Ἑλλὰς ὀνοµάζεται ἡ χώρα τῶν Ἁ-
γίων. Οὐδέποτε οἱ Ἕλληνες ἐφοβήθη-
σαν τοὺς ἐχθρούς. Τὸ µόνο ποὺ πρέπει 
νὰ φοβηθοῦµε εἶναι ἡ ἁµαρτία καὶ ἡ 
ἔλλειψις µετανοίας. 
 

ΑΞΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

∆ὲν νοιάζεται γιὰ ψευτοδόξες. Ἀηδιάζει 
µὲ τέτοιες ψευτοδιεξόδους. Τὸν γεµίζει 
ἡ ἀληθινότητά του. Κι’ ὅταν ἀκόµη δια-
θέτει κάποια ἔκτακτα προσόντα δὲν 
κοµπάζει. Ξέρει πὼς εἶναι δῶρα «ἄνω-
θεν ἐκ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων». Εἶναι 
µεγάλο πράγµα νὰ ξέρει ὁ ἄνθρωπος τί 
εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι. Τί θέλει καὶ τί δὲν 
θέλει. Τί ξέρει καὶ τί δὲν ξέρει. Μὲ δυὸ 
λόγια, νὰ ξέρει τὸ ρόλο του, νὰ ἔχει τὸ 
«Γνώθι σ’αὐτόν». Τότε δὲν θὰ λαθεύει 
ποτέ. Ἔχει τὴν ἀλήθεια µὲ τὸ µέρος του. 
Τότε ἔχει πάντα µαζί του, τὴν ἀληθινὴ 
δόξα καὶ τιµή, ποὺ τὸν φτερώνει στὴ 
ζωή του. Εἶναι ἡ δόξα ποὺ µ’ αὐτὴ ποὺ 
στεφάνωσε ὁ ∆ηµιουργός του. Καὶ κάτι 
ἀκόµη πολὺ µεγάλο. Ὅποιος ἀναγνωρί-
ζει τὸ µεγαλεῖο τῶν ἄλλων γίνεται πιὸ 
µεγάλος. Μιµεῖται τὸν Πρόδροµο τοῦ 
Χριστοῦ. Γίνεται κι’ αὐτὸς ἕνας πρό-
δροµος τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς. Γί-
νεται ἅγιος. Ναί, τὸ νὰ ἀναγνωρίζεις ἀ-
ληθινὰ τὴν ἀξία τῶν ἄλλων εἶναι ἀρε-
τή. Εἶναι ἁγιότητα. 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Πῆραν πρωτιὰ ἀνάµεσα σὲ ἕξι ἑκατοµ-
µύρια συµµετέχοντες. Κρατούµενοι µα-

θητὲς τοῦ Γυµνασίου, ποὺ λειτουργεῖ 
µέσα στὶς φυλακὲς ∆ιαβατῶν Θεσσαλο-
νίκης, ἀρίστευσαν (συγκέντρωσαν Βαθ-
µολογία πάνω ἀπὸ 85%) σὲ παγκόσµιο 
µαθητικὸ διαγωνισµό. Σ’ αὐτὸ τὸν δια-
γωνισµὸ ἔλαβαν µέρος συνολικὰ 43 χῶ-
ρες καὶ συµµετεῖχαν ἕξι ἑκατοµµύρια 
µαθητὲς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο. Πρόκειται 
γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸ διαγωνισµὸ ποὺ 
ξεκίνησε τὸ 1993 ὁ ὀργανισµὸς Καν-
γκουρὸ χωρὶς Σύνορα! Ἡ Γυµνασιάρχης 
καὶ Μαθηµατικός τους Φιλιῶ Μαρνινο-
πούλου δήλωσε: «Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ τοὺς 
ἀνέβασε τὴν ψυχολογία, ἐνῶ αἰσθάνο-
νται ἰσότιµα µέλη τῆς κοινωνίας. Νιώ-
θουν δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑστεροῦν σὲ τίπο-
τα, διότι ἀνταγωνίζονται ἐπάξια ἄλλους 
µαθητὲς ποὺ ζοῦν ἔξω ἐλεύθερα. Παράλ-
ληλα, ἀπὸ αὐτὴ τὴ δηµιουργικὴ ἐκπαι-
δευτικὴ διαδικασία ἐνισχύθηκε ἡ ὁµα-
δικότητα καὶ τὸ δέσιµο µεταξύ τους». 
 

ΕΝΑ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ,  ΕΞΑΙΡΕΤΟ  
ΒΙΒΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ  ΜΑΣ  

ΤΟΝ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
 

Μετὰ ἀπὸ χρόνια 
ἔρευνας καὶ προ-
ετοιµασίας κυκλο-
φόρησε ἕνα νέο, 
καλαίσθητο καὶ 
ἐµπεριστατωµένο 
βιβλίο γιὰ τὴν ἱ-
στορία καὶ λαο-
γραφία τοῦ τόπου 
µας. Ἡ συγγρα-
φεὺς  Κυριακὴ  
Ρούσσου – Μπού-

σουλα εἶναι δασκάλα. Γεννήθηκε στὸ 
Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἀποφοίτησε 
ἀπὸ τὴ Μαράσλειο Παιδαγωγικὴ Ἀκα-
δηµία καὶ ὑπηρέτησε στὴν ἐκπαίδευση 
τριάντα πέντε χρόνια. Ἔχει συγγράψει 
πολλὰ βιβλία. Εἶναι µέλος τοῦ Σωµατεί-
ου ∆ιεθνῶν Σχέσεων καὶ Πολιτιστικῶν 
Ἀνταλλαγῶν Καλύµνου – Ἀθήνας καὶ 
διδάσκει ἑλληνικὴ γλώσσα στοὺς φοι-
τητὲς τοῦ προγράµµατός του. Τὸ βιβλίο 
µπορεῖτε νὰ προµηθευτεῖτε ἀπὸ τὴν 
Ἀδελφότητα Ἁγίου Ραφαὴλ ἢ ἀπὸ τὴν 
συγγραφέα στὸ τηλέφωνο 6945331181.
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Η  Π Ρ Ο Ε Υ Χ Η  
 

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ζοῦσε σὲ κά-
ποιο χωριὸ ἕνας νέος ποὺ ἀπὸ µικρὸς 

του ὅµως ἦτο δοσµένη ὁλόκληρη στὸν

Σ

εἶχε τὸν πόθο νὰ γίνει ἀσκ

ν
ῆς 

 
Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν 

 τὰ γεροντικά του µάτια, 

ένα µε
 εἶ

ος ὁ
σεύ

εἶ

ητής. Ὑπῆρ- ἄφθονα ἀπὸ
χαν ὅµως κάποιες δυσκολίες: Ἦτο ἀ-
γράµµατος, βραδύγλωσσος, λίγο βραδύ-
νους καὶ µὲ οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις. 
Ὅµως στὴν ἡλικία τῶν 40 περίπου ἐτῶν 
µπόρεσε νὰ πραγµατοποιήσει τὴν κρυ-
φή του ἁγία ἐπιθυµία. Ἔφυγε ἀπὸ τὸ 
χωριό του καὶ περιπλανώµενος ἀπὸ το-
που εἰς τόπον κατέληξε σ’ ἕνα ἐρηµονή-
σι, ὅπου βρῆκε ἕνα γέρο ἀσκητὴ ποὺ 
τοῦ ἀνέπαυσε τὴν καρδιὰ καὶ ἔγινε ὑπο-
τακτικός του. Μὲ ἔκπληξι λοιπὸν παρα-
τηροῦσε ὅτι: ὅταν προσηύχετο ὁ Γέρο-
ντάς του ἔλαµπε ὁλόκληρος καὶ ἰδιαιτέ-
ρως ὅταν παρακλητικὰ καὶ µετὰ δακρύ-
ων ἔλεγε «Κύριε, ἐλέησον µέ». Ὁ Γέρο-
ντας ἦταν γεµάτος σοφία 
καὶ οἱ συµβουλές του ἤ-
σαν πολύτιµες καὶ ὅλη 
του ἡ πνευµατικὴ προ-
σπάθεια συγκεντρώνετο 
στὸ πῶς νὰ µάθη νὰ προ-
σεύχεται καὶ ὁ ὑποτακτι-
κός του µὲ τὸ «Κύριε ἐλέ-
ησον µέ». Τὴ  τελευταῖα 
ἡµέρα τῆς ζω του ὁ Γέ-
ροντας ἀσκητὴς χάρισε 
στὸν ὑποτακτικό του τὸ τρίχινο µισο-
τριµµένο ράσο του, ξάπλωσε κάτω, 
ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ λέγοντας 
τρεῖς φορὲς «Κύριε ἐλέησον µέ», «Κύριε 
ἐλέησον µέ», «Κύριε ἐλέησον µέ», ἡ ὀσι-
ακή του ψυχὴ πέταξε στὸν οὐρανό. Με-
τὰ τὴν κοίµηση καὶ ταφὴ τοῦ Γέροντός 
του ὁ ἐν λόγῳ ὑποτακτικὸς ζοῦσε πλέ-
ον ὁλοµόναχος στὸ ἐρηµονήσι ὡς ἀσκη-
τὴς καὶ ἡσυχαστὴς µέσα σὲ µιὰ σπηλιά, 
ἀκολουθώντας τὸ ἴδιο τυπικὸ προσευ-
χῆς καὶ κανόνων ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸ 
Γέροντά του. Ἔτσι πέρασαν 30 ὁλό-
κληρα χρόνια, χωρὶς νὰ δεῖ ποτέ του 
ἄνθρωπο. Μὲ τὸ πέρασµα ὅµως τῶν ἐ-
τῶν καὶ µὲ τὴν βραδυγλωσσία καὶ βρα-
δύνοια ποὺ τὸν διέκρινε, µπέρδευε τὰ 
λόγια της Εὐχῆς καὶ προσευχόµενος ἔ-
λεγε «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις». Ἡ καρδιά 

ὅταν µέρα νύκτα προσηύχετο µὲ κατά-
νυξι καὶ συντριβὴ ἐπαναλαµβάνοντας 
χιλιάδες φορὲς τὸ «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεή-
σεις». Κάποια ἀνοιξιάτικη ἡµέρα ἕνα 
καράβι ἄραξε κοντὰ στὸ ἐρηµονήσι. Ἕ-
νας ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες ἦτο Ἐπίσκοπός 
της ἐπαρχίας ἐκείνης καὶ ὁ καπετάνιος 
γιὰ νὰ τὸν ξεκουράση καὶ νὰ τὸν εὐχα-
ριστήση τὸν πῆρε µὲ µιὰ βάρκα καὶ πῆ-
γαν στὸ νησὶ γιὰ νὰ περπατήσουν. Ἀ-
ντίκρυσαν ἐκεῖ ἕνα µονοπάτι τὸ ὁποῖο 
ἀκολούθησαν καὶ ἔφθασαν µπροστὰ σὲ 
µιὰ σπηλιὰ ὅπου ἀπὸ µέσα ἄκουσαν τὴν 
πονεµένη προσευχὴ τοῦ ἀσκητοῦ ποὺ 
ἔλεγε συνεχῶς «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις». 

Προχώρησε ὁ Ἐπίσκοπος 
καὶ εἶδε ἕνα σκελετωµένο 
γέροντα ἀσκητή, µὲ µά-
τια βαθουλωµ σα 
στὶς κόγχες τους, νὰ ναι 
γονατισµέν  καὶ λόλα-
µπρος, νὰ προ χεται 
καὶ νὰ κλαίη. Ὁ ∆εσπό-
της µὲ πολλὴ συστολὴ 
προσπάθησε νὰ τοῦ πεῖ 
ὅτι αὐτὴ ἡ προσευχή του 

δὲν ναι σωστὴ καὶ πρέπει νὰ λέγη 
«Κύριε ἐλέησον µέ». Ταράχθηκε ὁ ἀσκη-
τὴς πιστεύοντας ὅτι 30 χρόνια ἔκανε 
κακὸ στὴν ψυχή του καὶ ξέσπασε σὲ 
κλάµατα ἱκετεύοντας τὸν Ἐπίσκοπο νὰ 
τὸν µάθη νὰ λέγη σωστὰ τὴν προσευχή. 
Κι’ ἐκεῖνος µὲ δέος προσπάθησε γιὰ ἀρ-
κετὴ ὥρα νὰ τοῦ «στρώση» τὴν γλώσσα 
στὸ νὰ λέγη «Κύριε, ἐλέησον µέ». Φεύ-
γοντας ὁ ἐπίσκοπος τὸν συνώδευσε ὁ ἀ-
σκητὴς µέχρι τὴν ἀκροθαλασσιά, ἐπανα-
λαµβάνοντας µαζί του τὸ «Κύριε, ἐλέη-
σον µέ», γιὰ νὰ µὴν τὸ ξεχάση. Τὸ κα-
ράβι ἔφυγε καὶ ὁ ἀσκητὴς τὸ παρακο-
λουθοῦσε µὲ τὸ βλέµµα του λέγοντας 
συνεχῶς «Κύριε, ἐλέησον µέ». ∆ὲν πέρα-
σαν πέντε λεπτὰ καὶ ὁ ἐρηµίτης ξέχασε 
τὸ «Κύριε, ἐλέησον µέ», σάστισε καὶ ζα- 
λίστηκε!! «Καὶ τώρα, τί θὰ γίνω;» καὶ 

ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ πόσο ἦτο ἀφοσιωµέ-
νος στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία 
Του. Πῆγε, τὸν βρῆκε καὶ κατόπιν τὸν 
ζήτησε ἡ ἴδια σὲ γάµο. Ἀπὸ τὸν εὐλογη-
µένο αὐτὸ γάµο προῆλθαν δυὸ παιδιά, 
ὑγιέστατα. Ὕστερα ἀπὸ µερικὰ χρόνια, 
στὸ χωριὸ ποὺ ἔγινε ὁ φόνος, κάποιος 
ἀρρώστησε βαριὰ µὲ ἀνεξήγητους φοβε-
ροὺς πόνους σὲ ὅλο του τὸ σῶµα. Ἡ ἐ-
πιστήµη µὲ τοὺς γιατροὺς καὶ τὶς κλινι-
κὲς ἐξετάσεις, ποὺ ἤσαν προηγµένες, 
στάθηκαν ἀδύνατον νὰ τὸν βοηθήσουν, 
οὔτε κὰν τὴν αἰτία δὲν µπόρεσαν νὰ ἐ-
ντοπίσουν. Ἔτσι, µιὰ βραδυὰ στὸ σπίτι 
του, ἀφοῦ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ νοσοκο-
µεῖο, σ’ αὐτὴν τὴν φοβερὴ κατάστασι, 
ἄρχισε νὰ κραυγάζει µέσα στοὺς φοβε-
ρούς του πόνους, ὅτι αὐτὸς ἦτο ὁ φονιὰς 
καὶ µὲ τοὺς 4 ψευδοµάρτυρες, τοὺς ὁποί-
ους ἐξηγόρασε µὲ µεγάλα χρηµατικὰ 
ποσὰ κατηγόρησαν τὸν Γεώργιο Χ. ποῦ 
συµπτωµατικὰ περνοῦσε ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ σταυροδρόµι, τὴν ὤ-
ρα ποὺ ἔγινε ὁ φόνος. Φώνα-
ξαν τὸν ἀστυνόµο τοῦ χωριοῦ, 
ὑπέγραψε τὴν ὁµολογία του, 
κατονοµά οντας καὶ ὺς 4 
ψευδοµάρτυρες καὶ συνεργούς 
του. Ποιὰ νοµικὴ διαδικασία 
ἀκολούθησε µετὰ δὲν γνωρίζω. 
Ἡ ὁµολογία του ὅµως ἔκανε κρότο τὸ 
χωριό, προκαλώντας σύγχυσι, ταραχὲς 
καὶ πολλὲς κατάρες, οἱ ὁποῖες βάραιναν 
τὸν φονιά. Παρὰ ταῦτα, ἡ ψυχὴ τοῦ 
φονιὰ δὲν ἔφευγε. Κι’ αὐτὸς ἐξακολου-
θοῦσε νὰ τσιρίζει καὶ νὰ κραυγάζει. Ὁ 
Γεώργιος Χ., ὅπως ἦτο ἑπόµενον, τὸ ἔ-
µαθε. ∆ὲν κίνησε ὅµως καµµιὰ διαδικα-
σία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τιµῆς 
του µὲ ἀναθεώρηση τῆς δίκης, µὲ µηνύ-
σεις κατὰ τῶν ἐνόχων καὶ ἄλλων ἐνδί-
κων νοµίµων µέσων. Ἀλλὰ τί ἔκανε; Πῆ-
γε στὸ σπίτι τοῦ φονιά. Οἱ πάντες πά-
γωσαν. Οἱ περισσότεροι χωρικοί, ὅταν 
τὸν εἶδαν νὰ περνάει µέσα ἀπὸ τὸ χω-
ριό, ἀπὸ τὴν ντροπὴ τοὺς κρύφθηκαν. 
Πάγωσε καὶ ὁ φονιὰς ὅταν τὸν ἀντί-
κρυσε, καὶ µὲ γουρλωµένα τὰ µάτια ἀ-
πὸ τὴν ἔκπληξι καὶ τὴν φρίκη τὸν ἄ-
κουσε νὰ τοῦ λέει: «Πέτρο, σὲ συγχωρῶ 

µὲ ὅλη µου τὴν καρδιά. Καὶ σ’ εὐχαρι-
στῶ, γιατί ἤσουν ἡ αἰτία νὰ γνωρίσω 
τὸν Χριστὸ µὲ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ 
τὰ Ἅγια Μυστήριά της. Εὔχοµαι νὰ 
Τὸν γνωρίσεις κι’ ἐσύ, µὲ µετάνοια καὶ 
προσευχή». Τὸν ἀγκάλιασε, τὸν φίλησε 
καὶ ἔφυγε, ἐνῶ κάποια δάκρυα κρυφὰ 
ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ µάτια του. Ὁ θρίαµβος 
τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ ἦλθε, ὕστερα 
ἀπὸ 35 χρόνια. Ἀλλὰ ὑπῆρξε καὶ θρί-
αµβος τῆς ἐµπιστοσύνης, τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς τοῦ ἀδικη-
µένου Γεωργίου Χ. στὴν Πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ ταυτόχρονα στέφανος δόξης 
στὴν ὑποµονὴ καὶ µακροθυµία, ποὺ ἔ-
δειξε τόσα χρόνια. Εὐλογήθηκε ἡ µετέ-
πειτα ζωή του, ὅπως προείπαµε, µ’ ἕναν 
χριστιανικὸ γάµο καὶ µὲ οἰκογένεια 
ποὺ ἦτο «κατ’ οἶκον ἐκκλησία» καὶ µὲ 
δυὸ τρισευλογηµένα παιδιά. Καὶ µάλι-
στα, µετὰ τὴν ὁλοκάρδια συγχώρησι 

ποὺ ἔδωσε καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ 
ἔδειξε πρὸς ὅλους, πολλαπλα-
σιάσθηκε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
στὸ σπιτικό του. Εἶχε τὴν Χά-
ρι τοῦ Θεοῦ πάνω του, τὴν εὐ-
λογία τῆς Παναγίας, τὴν προ-
στασία τῶν Ἁγίων καὶ τὴν συ-
µπαράσταση τῶν Ἀγγέλων. 
Ἐκοιµήθη ὀσιακῶς σὲ ἡλικία 

80 ἐτῶν, τὸ 1999. Παρὼν στὴν κοίµησί 
του ἦτο καὶ ὁ ἐννενηντάχρονος ἱερεὺς 
τῶν φυλακῶν, ποὺ διηγήθηκε αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς καὶ διαβεβαίωσε ὅτι λίγο πρὶν 
τὸ τέλος τοῦ Γεωργίου Χ. Ἄγγελοι καὶ 
Ἀρχάγγελοι πληµµύρισαν τὸ δωµάτιό 
του, τοὺς ὁποίους ἔβλεπε ὄχι µόνον ὁ 
ψυχορραγῶν µὲ τὰ µάτια του, ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἐν λόγῳ ἱερεύς. Αὐτοὶ καὶ παρέλαβαν 
τὴν ψυχή του, µετὰ τὸ τελευταῖο σηµεῖ-
ον τοῦ σταυροῦ ποὺ ἔκανε ὁ Γεώργιος 
Χ., λέγοντας «Ἄγγελέ µου. Ἄγγελέ µου… 
δὲν τὴν ἀξίζω αὐτὴν τὴν τιµή…». Καὶ 
τοῦτο εἰπῶν ἐκοιµήθη. Ὁ ἄνθρωπος 
αὐτός, παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἔγγαµος καὶ 
ζοῦσε µέσα στὸν σηµερινὸ κόσµο, µετὰ 
τὴν τεράστια καὶ ἄδικη δοκιµασία καὶ 
ταλαιπωρία του στὴν φυλακή, µαζὶ µὲ 
βαρυποινίτες, εἶχε καρποὺς τῆς Εὐχῆς, 
τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ τῆς Εὐαγγελι-
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Η  Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Ι Σ  
 

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, σὲ κάποιο χω-
ριὸ ἔγινε ἕνας φόνος, γιὰ πολιτικοὺς 
µᾶλλον λόγους καὶ ἐξαιτίας τοῦ µεγά-
λου φανατισµοῦ, ποὺ ἐπικρατοῦσε ἐκεί-
νη τὴν ἐποχή. Κατηγορήθηκε, λοιπόν, 
κάποιος χωριανός, ὁ Γεώργιος Χ. καὶ µὲ 
τὶς µαρτυρίες πέντε συγχωριανῶν του δι-
κάστηκε καὶ καταδικάστηκε σὲ 30 χρό-
νια φυλάκιση. Ὁ κατηγορούµενος, ὅ-
µως, ἰσχυρίζετο συνεχῶς ὅτι ἦτο ἀθῶ-
ος… Κλείσθηκε σὲ ἀγροτικὲς φυλακές, 
ἀλλὰ µέρα νύχτα διαλαλοῦσε καὶ µονο-
λογοῦσε ὅτι ἦτο ἀθῶος. Σ’ αὐτὲς τὶς φυ-
λακὲς πήγαινε µιὰ φορὰ τὸν µήνα ἕνας 
εὐλαβέστατος ἱερεὺς καὶ λειτουργοῦσε 
στὸ ἐκκλησάκι ποὺ ὑπῆρχε καὶ κατόπιν 
ἐδέχετο γιὰ Ἐξοµολόγηση ὅσους ἐκ τῶν 
φυλακισµένων τὸ ἐπιθυ-
µοῦσαν. Ὕστερα ἀπὸ 5-6 
µῆνες, πῆγε καὶ ὁ ἐν λόγῳ 
χωριανὸς στὸ εὐλαβῆ ἐ-
κεῖνον ἱερέα καὶ ἐξοµολό-
γο, καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἁγί-
ου Θεοῦ καὶ µπροστὰ στὸ 
πετραχείλι τοῦ Πνευµατι-
κοῦ βεβαίωνε µὲ ὅρκους 
ὅτι ἦταν ἀθῶος. Ἀπὸ τότε 
ποὺ ἐξοµολογήθηκε µέσα 
στὶς φυλακὲς ὁ Γεώργιος 
ἄλλαξε τελείως διαγωγὴ 
καὶ ἔγινε ἄνθρωπος τῆς 
προσευχῆς καὶ τῆς µελέτης 
τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ τοῦ δώρησε ἐκεῖ-
νος ὁ καλὸς ἱερεύς. Μέσα σ’ ἕναν χρόνο 
ἀλλοιώθηκε τόσο πολύ, ποὺ ὅλοι οἱ συ-
γκρατούµενοί του καὶ βαρυποινίτες ἄρ-
χισαν νὰ τὸν σέβωνται καὶ νὰ τοῦ φέ-
ρωνται φιλικά. Καὶ µὲ τὴν Χάρι καὶ τὸ 
φωτισµὸ τοῦ Θεοῦ γρήγορα πείσθηκε ὁ 
εὐλαβὴς ἱερεὺς γιὰ τὴν ἀθωότητά του, 
ὥστε τοῦ ἐπέτρεπε νὰ κοινωνεῖ κάθε 
φορὰ ποὺ λειτουργοῦσε στὶς φυλακές. 
Ὁ ἱερεὺς προσπάθησε κάτι νὰ κάµη µε-
σω κάποιου δικηγόρου, ἀλλὰ οἱ µάρτυ-
ρες ἤσαν ἀπολύτως κατηγορηµατικοί, 
γιατί ἤσαν δῆθεν παρόντες στὸν φόνο. 
Παρὰ ταῦτα ὁ Ἐξοµολόγος πίστευε ὅτι 
ὄντως ἦτο ἀθῶος καὶ θύµα σκευωρίας. 

Ο Γ. ὄχι µόνο προσηύχετο µὲ τὸ Ὄνοµα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸ ἔµαθε ἀπὸ 
τὸ βιβλίο «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς προσκυ-
νητοῦ», ἀλλὰ µελετοῦσε τὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ κοινωνοῦσε τῶν ἀχράντων Μυστη-
ρίων, σκορπώντας σὲ ὅλους τους συγ-
κρατουµένους του πολλὴ καλωσύνη. 
Συγχωροῦσε µὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ 
καὶ τοὺς κατηγόρους του καὶ αὐτὸν ἀ-
κόµα τὸν ἄγνωστο φονιά. «∆ὲν φταῖνε, 
οἱ καηµένοι, ἔλεγε. Φταίει τὸ πολιτικὸ 
καὶ ἰδεολογικὸ πάθος, φταίει καὶ ὁ διά-
βολος ποὺ τοὺς σκοτείνιασε τὸ µυαλὸ 
καὶ ἔτσι κρύψανε τὴν ἀλήθεια. Θεέ µου, 
συγχώρεσέ τους καὶ ἀπὸ ’µένα νὰ ’ναι 
συγχωρεµένοι καὶ χάρισέ τους πλούτη 
καὶ ἀγαθὰ πολλά, ἀλλὰ χάρισέ τους 

προπαντῶς καὶ ἰδιαιτέρως 
φωτισµὸ καὶ ὑγεία». Ἔ-
τσι πέρασαν 19 χρόνια. 
Κατόπιν λόγω τῆς καλῆς 
καὶ ἀρίστης διαγωγῆς καὶ 
ἐπειδὴ ἔκανε καὶ στὶς τότε 
ἀγροτικὲς φυλακές, ὅπου 
ἐµειώνετο ἡ ποινή, ἀπο-
φυλακίσθηκε. Ἦτο πλέον 
50 ἐτῶν. Στὸ χωριὸ ὅµως 
δὲν ἔγινε δεκτός, ἐπειδὴ 
τὸν πίστευαν ὅλοι γιὰ φο-
νιὰ καὶ κυρίως οἱ συγγε-
νεῖς τοῦ φονευµένου. Ἔ-
τσι, µετακόµισε σὲ µιὰ γει-

τονικὴ πόλη καὶ ἔκαµε τὸν ἐργάτη, τὸν 
οἰκοδόµο καὶ κυρίως τὸν µαραγκό, δου-
λειὰ ποὺ τὴν ἔµαθε στὴν φυλακή. Ἡ 
ζωή του ἐξακολουθοῦσε ὅµως νὰ εἶναι 
ζωὴ ἑνὸς ἀληθινοῦ χριστιανοῦ, µὲ τὴν 
ἀκριβῆ συµµετοχὴ στὰ Μυστήρια, µὲ τὴ 
σωστὴ τήρησι τῶν εὐαγγελικῶν ἐντο-
λῶν καὶ ἰδιαιτέρως µὲ τὴν προσευχή. Ἡ 
προσευχὴ ἦταν τὸ ὀξυγόνο τῆς ζωῆς 
του. Ἡ Εὐχὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἤσαν γι’ 
αὐτὸν «ἄρτος ζωῆς» καὶ «ὕδωρ ζῶν». 
Μία κοπέλα 42 ἐτῶν, θεολόγος σὲ κά-
ποιο Γυµνάσιο τῆς περιοχῆς, πληροφο-
ρήθηκε ἀπὸ τὸν Πνευµατικὸ τῶν φυλα-
κῶν, ποὺ ἦτο καὶ δικός της Πνευµατι-
κός, τὰ πάντα γιὰ τὸ Γιῶργο Χ. καὶ 
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ξέσπασε σὲ δάκρυα. Στὴν ἀπελπισία 
του πετάει στὴν θάλασσα τὸ κουρελια-
σµένο ράσο του καὶ βαδίζει πάνω σ’ 
αὐτὸ πρὸς τὸ καράβι. Φάντασµα, φά-
ντασµα… φώναζαν τροµαγµένοι οἱ ναῦ-
τες. Μὲ τὶς φωνὲς ἀνέβηκε ὁ ∆εσπότης 
στὸ κατάστρωµα καὶ εἶδε τὸν ἀσκητὴ 
νὰ τοῦ φωνάζη. Τί νὰ λέω; Τί νὰ λέω 
∆εσπότη µου; Καὶ ἐκεῖνος µὲ συγκίνηση 
τοῦ ἀπάντησε: «Ὅ,τι ἔλεγες νὰ λὲς παι-
δί µου. Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη προσευ-
χὴ γιὰ τὴν ψυχή σου. Συγχώρεσε µὲ καὶ 
κάνε καὶ γιὰ µένα ἕνα σταυρό». Ἡ 
γλώσσα τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀσκητοῦ µιλοῦ-
σε. Καὶ ὅταν αὐτὴ ὁµιλῆ ὅλες οἱ ἄλλες 
γλῶσσες δὲν ἔχουν καµµιὰ ἀξία γιὰ τὸν 
Θεό. «Κύριε, µὴ µὲ ἐλεήσεις» ἔλεγε, µὰ ἡ 
καρδιά του ποὺ ἦταν ὁλόκληρη δοσµέ-
νη στὸν Χριστὸ µιλοῦσε τὴν δική της 
οὐράνια γλώσσα πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ ἦτο 
ὁ Σωτήρας της, ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Φῶς της. 
 

ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ  
 

Τὸ ΙΝ.ΚΑ. (Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν 
Ἑλλάδας) ἔχει δηλώσει µὲ τὸν πιὸ κατη-
γορηµατικὸ τρόπο ὅτι εἶναι ἀντίθετο µὲ 
τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα καὶ µὲ τὴν 
«κάρτα τοῦ Πολίτη» (µὲ τὴν ὅποια µορ-
φὴ καὶ πρόσχηµα καὶ ἂν γίνεται προσ-
πάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ), γιατί ὁδηγεῖ στὴν 
κατάργηση τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ πο-
λίτη καὶ ἐγκυµονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν 
προσωπικὴ του ἐλευθερία, ἀσφάλεια 
καὶ περιουσία. Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους 
καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ µὴν παραλάβουν 
τὴν «Φοροκάρτα» ἀφοῦ γιὰ µία ἀµφί-
βολη ἐξυπηρέτηση θὰ ἐκθέσουν τὴν ἰδι-
ωτικὴ ζωή τους, δηµιουργώντας ἔτσι 
ἄχρηστους κινδύνους. Ἐπιπλέον τὸ κό-
στος τῆς «Φοροκάρτας» θὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ 
φορολογία τοῦ πολίτη – δηλαδὴ πλη-
ρώνουµε τὰ ἔξοδα τοῦ φακελώµατός 
µας. Ἐπίσης καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ πολι-
τεία: Νὰ καταργήσει τὸ τριτοκοσµικὸ 
µέτρο τῆς συλλογῆς ἀποδείξεων – σὲ 
ὁποιαδήποτε µορφή. ∆ὲν εἶναι ὑποχρέ-
ωση τῶν καταναλωτῶν νὰ ἀσκοῦν φο-
ρολογικὸ ἔλεγχο. Τέλος νὰ σταµατήσει 
ἡ φιλολογία γιὰ τὸν «∆ιεφθαρµένο Ἕλ-
ληνα». Τὸ πρόβληµα τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Κράτους εἶναι πρόβληµα ἐξόδων καὶ 
σπατάλης τοῦ δηµοσίου χρήµατος, καὶ 
ὄχι πρόβληµα φορολογικῶν ἐσόδων. 
∆ὲν παραλαµβάνουµε – ∆ὲν χρησιµο-
ποιοῦµε τὴν «Φοροκάρτα». Προστατεύ-
ουµε τὴν ἰδιωτική µας ζωή, ἀσφάλεια, 
περιουσία. Ἀπαιτοῦµε τὴν κατάργηση 
τοῦ τριτοκοσµικοῦ µέτρου συλλογῆς 
ἀποδείξεων. (www.inka.gr/?page_id=427)  
 

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΣ  
 

Τὸ Ἃ ἑξάµηνο τοῦ 2011 οἱ αὐτοκτονίες 
στὴν Ἑλλάδα αὐξήθηκαν κατὰ 40% σὲ 
σύγκριση µὲ τὸ Ἃ ἑξάµηνο τοῦ 2010 
καὶ ἔρχονται πρῶτες σὲ ρυθµὸ αὔξησης 
σ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Οἱ περισσότερες εἶ-
ναι ἀπὸ συνανθρώπους µας ἀπελπισµέ-
νους ἀπὸ τὰ χρέη. Ὁ ∆ιάβολος προσπα-
θεῖ νὰ µᾶς ρίξει σὲ ἀπόγνωση ὅτι ὅλα 
χάθηκαν. Ὅτι ἐξευτελιστήκαµε, ὅτι ἀπο-
τύχαµε οἰκτρὰ καὶ δὲν µένει τίποτε ἄλ-
λο πιὰ παρὰ µόνον ἡ αὐτοκτονία. ∆ὲν 
ἐθελοτυφλοῦµε. Ναὶ, πτώχευσαν τὴν Ἑλ-
λάδα καὶ τὴ γύρισαν δεκαετίες πίσω. 
Ναί, τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας εἶναι 
ζοφερὸ καὶ ἐντελῶς ἀβέβαιο. Καὶ κανεὶς 
δὲν µπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἐπιτυχηµένος, 
ὅταν γύρω του «τὸ πᾶν ἀπώλετο». Ὅ-
µως, ὅσο ζοφερὲς κι’ ἂν εἶναι οἱ στιγµὲς 
ποὺ ζοῦµε, πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα. Μὴν 
ξεχνᾶτε ὅτι καὶ οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ δα-
νειστὲς συνεργάτες τοὺς λογαριάζουν 
χωρὶς τὸν ξενοδόχο, ὁ ὁποῖος σὲ κάθε 
περίπτωση εἶναι ὁ Θεός. Κάθε Ἔθνος 
ἔχει τὸ δικό του λογαριασµὸ µὲ τὸ Θεὸ 
καὶ ἡ Θεία ∆ικαιοσύνη οὔτε ἐµπαίζεται 
οὔτε δωροδοκεῖται. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ πά-
ντοτε ἀδικηµένη ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς τῆς 
Γῆς, οὔτε θὰ καταστραφεῖ, οὔτε θὰ χα-
θεῖ. «Εἰ ὁ Θεὸς µεθ’ ἠµῶν, οὐδεὶς καθ’ 
ἠµῶν». Ἡ Ἑλλάδα µας κι’ ἄλλοτε ἔζησε 
µέρες φτώχειας καὶ κοινωνικῆς ἐξαθλί-
ωσης καὶ ἐπέζησε, διότι εἴχαµε πίστη 
στὸν Θεό, ἠθικὲς ἀξίες, κοινωνικὴ συ-
νοχὴ καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦµα τοῦ 
Ἕλληνα. Οἱ δύσκολες συνθῆκες, ἀντὶ 
νὰ µᾶς καταβάλουν πρέπει νὰ µᾶς ἀφυ-
πνίζουν. Πρέπει νὰ γινόµαστε πιὸ ὑπεύ-
θυνοι καὶ πιὸ ἀποφασιστικοί, νὰ ξυ-
πνᾶµε ἀπὸ τὸ λήθαργό της καθηµερινό- 
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τητας, νὰ κοιτᾶµε πλατύτερα καὶ αὐθε-
ντικότερα τὴ ζωή, νὰ διορθωνόµαστε 
καὶ νὰ µετανοοῦµε, νὰ προσευχόµαστε 
καὶ νὰ ζητᾶµε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ σκεπάζει 
µὲ τὴ χάρη Του καὶ ἐµᾶς καὶ τὸ Ἔθνος 
µας. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ µετάνοια τῶν 
πολλῶν, ΑΛΛΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΤΥΧΗ  
ΤΩΝ  ΕΘΝΩΝ . Καὶ αὐτὸ ἡ Ἱστορία τὸ 
ἔχει ἀποδείξει. 
 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ  

αφέρουν. Νιώθει
ἀδελφό του νὰ
νος ἀπέναντί του
κάποιος ὅτι εἶ
τυχῶς τὰ αὐτο
τηροῦνται. Ἡ
τή, ποὺ πρέπει
ἀποκτήσουν. 
παραδείσου δὲν
Ὅσοι τὴν ἔχου  

 

Τί εἶναι φιλανθρωπία. Νὰ ἀγαπᾶς τὸν 
ἄνθρωπο καὶ νὰ σέβεσαι τὴν ἀξιοπρέ-
πειά του. Φιλανθρωπία καὶ περιφρόνη-
ση δὲν συµβαδίζουν. Ὅπως φιλανθρω-
πία καὶ προβολή. Αὐτὸ πρέπει ἰδιαίτε-
ρα νὰ τὸ προσέχουν οἱ Χριστιανοί. Ἐκ-
δηλώνοντας ἀγάπη πρὸς τὸν φτωχὸ ἀ-
δελφό, ἀναπτύσεις προσωπικὴ σχέση, ἡ 
ὁποία συνήθως διαρκεῖ. Ἡ ψυχὴ τοῦ φι-
λανθρώπου εἶναι γεµάτη ἀγάπη. Προ-
σφέρει ὅ,τι ἔχει, µόνος του, δίχως προ-
βολὴ καὶ δίχως κρυφὲς ἐπιδιώξεις. ∆ὲν 
δέχεται ὁ ἀδελφός του νὰ γίνει συνερ-
γάτης του, οὔτε νὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ αὐ-
τόν. ∆ίνει καὶ ξεχνάει. ∆ίνει καὶ δὲν πε-
ριµένει. ∆ίνει καὶ ἀποµακρύνεται δια-
κριτικὰ ἀπὸ τὸν ἐλεηθέντα ἀδελφό. Εἶ-
ναι βιαστικὸς καὶ δὲν κάθεται νὰ ἀκού-
σει εὐχαριστίες, οἱ ὁποῖες δὲν τὸν ἐνδι-

 ἄβολα νὰ βλέπει τὸν 
 αἰσθάνεται ὑποχρεωµέ-

. Αὐτονόητα, θὰ ἔλεγε 
ναι ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δυσ-
νόητα πολλὲς φορὲς δὲν 

 φιλανθρωπία εἶναι ἀρε-
, ὅλοι οἱ χριστιανοὶ νὰ 

∆ίχως αὐτή, ἡ πόρτα τοῦ 
 πρόκειται νὰ ἀνοίξει. 
ν ξεχάσει, θὰ µείνουν 

ἀπ’ ἔξω. Καὶ µὴν ξεχνᾶµε ἡ φιλανθρω-
πία δὲν τὴν θυµώµαστε µόνον τὰ Χρι-
στούγεννα καὶ τὸ Πάσχα. Ἡ φιλανθρω-
πία εἶναι γιὰ κάθε ὥρα, γιὰ κάθε ἡµέρα 
γιὰ ὅλο τὸ χρόνο. 
 
 

ΕΕΥΥΧΧΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  
  

ὉὉ  ττεεχχθθεεῖῖςς  ΒΒαασσιιλλεεὺὺςς    
  

ννὰὰ  χχααρρίίζζεειι  φφωωττιισσµµόό,,    
  

δδύύννααµµηη,,  εεὐὐλλοογγίίαα    
  

µµααζζὶὶ  δδὲὲ    
  

κκααὶὶ  ἕἕνναα  χχααρροούύµµεεννοο    
  

κκααὶὶ  ἐἐλλππιιδδοοφφόόρροο    
  

22001122  

 
  

 

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 δ/νση: 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 4.30 µ.µ. 

 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  
Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 

 

Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Τ Ω Ν  
Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν  

 

Παρασκευὴ  6  Ἰανουαρίου  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ. 

      
 (αρ. φυλλ. 33)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Α Ξ Ι Ο Σ  Π Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ο Σ  
 

Ὅλοι µας, σχεδὸν κολακευόµαστε ὅταν 
µᾶς θεωροῦν σπουδαίους καὶ µεγάλους. 
Μᾶς ἀρέσουν οἱ προβολές, οἱ δόξες καὶ 
οἱ τιµές. Μᾶς τρέφει ὁ ἔπαινος. Εἶναι 
στὴ φύση µας αὐτὴ ἡ τροφή. ∆ηµιουρ-
γηθήκαµε «ἐν δόξῃ καὶ τιµή» (Ἑβρ. Β΄ 
7). Γι’ αὐτὸ δὲν µποροῦµε νὰ παραγνω-
ρίσουµε τὴν ψυχολογικὴ καὶ παιδαγωγι-
κὴ ἀνάγκη τοῦ ἐπαίνου 
γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς ζω-
ῆς µας. Τὸ λάθος ἀρχίζει 
ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ἀνα-
ζητοῦµε τὸν ψεύτικο ἔ-
παινο. Τὴν ψεύτικη δόξα 
καὶ τιµή. Καὶ µάλιστα, 
ὅταν φτάνουµε νὰ οἰκει-
οποιούµαστε τὰ ατορ-
θώµατα τῶν ἄλλων. Κλέ-
βουµε τὶς ἐπιστηµονικές, 
καλλιτεχνικές, πολιτικές, 
κοινωνικές, οἰκονοµικὲς 
καὶ ἄλλες ἐπιτυχίες τους 
καὶ τὶς παρουσιάζουµε 
γιὰ δικές µας. Μπορεῖ νὰ 
πατήσουµε κι’ ἐπὶ πτω-
µάτων ἀκόµη, νὰ κάψου-
µε καὶ πόλεις ὁλόκληρες, 
ἀρκεῖ νὰ δοξαστεῖ τ’ ὄ-
νοµά µας. ρκεῖ νὰ γί-
νουµε προϊστάµενοι, ἀρ-
χηγοί, στρατηγοί, ὑπουργοί, πρωθυπου-
ργοί. Ἀρκεῖ νὰ µὴ µείνουµε στὴν ἀφά-
νεια. Γι’ αὐτὸ ἀποτελεῖ φαινόµενο νὰ 
βρεῖς ἄνθρωπο ποὺ ν’ ἀποφεύγει τὶς τι-
µὲς καὶ τὶς κολακίες. Τέτοιο φαινόµενο 
ὑπῆρξε ὁ Πρόδροµος. Ὄχι µόνο δὲν 
ἔκλεψε τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ 

Προφήτη Ἠλία, ἐπειδὴ ὁ κόσµος τὸν 
µπέρδευε καὶ µὲ τοὺς δυό, ἀλλὰ καὶ ὁ-
µολόγησε δηµόσια ὅτι αὐτὸς δὲν ἦταν 
ἱκανὸς οὔτε τὰ κορδόνια τῶν σανδαλι-
ῶν Τοῦ Χριστοῦ νὰ λύσει. Τοῦ ἀρκοῦσε 
ὅτι ἦταν πρόδροµος τοῦ Χριστοῦ. Τὸν 
γέµιζε αὐτὴ ἡ ἀποστολή του . Εἶναι 
σπουδαῖο πράγµα νὰ γεµίζεις ἀπὸ τὴν 

ὁποιαδήποτε σωστὴ ἀ-
ποστολή σου καὶ νὰ µὴν 
τραβᾶς πέρα ἀπὸ τὰ σύ-
νορά σου. Ὅποιος βγαί-
νει ἀπὸ τὰ µέτρα του καὶ 
φαντάζεται πὼς ἀξίζει 
πιὸ πολλά, δὲν πετυχαί-
νει τίποτ’ ἄλλο παρὰ νὰ 
γελοιοποιεῖται φοβερά. 
Ὅλοι µας ἔχουµε κάποιο 
ρόλο στὴ ζωή. Ὅταν τὸν 
παίζουµε σωστά, τότε 
πετυχαίνουµε στὴν ἀπο-
στολή µας καὶ δοξαζό-
µαστε ἀληθινά. Ἐµεῖς ὅ-
µως δυστυχῶς, ἐπειδὴ τὶς 
περισσότερες φορὲς δὲν 
παίζουµε σωστὰ τὸ ρόλο 
µας, λιγουρευόµαστε τὸν 
ψεύτικο ἔπαινο. Γινόµα-
στε ζητιάνοι γι’ αὐτόν. 
Βγάζουµε «δίσκο» γιὰ 

νὰ τὸν εἰσπράξουµε. Ἡ γύµνια µας µᾶς 
κάνει νὰ ζηλεύουµε, νὰ ζητιανεύουµε 
καὶ νὰ κλέβουµε τὴν δόξα τῶν ἄλλων. 
Ὅποιος ὅµως εἶναι ἀληθινός, ὅποιος 
ἔχει ἐσωτερικὸ περιεχόµενο, ὅποιος ἔχει 
αὐτογνωσία, ποτέ του δὲν καυχιέται...  

(Συνέχεια στὴν 5η σελίδα) 
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