
στὸ τρὰµ καὶ ὀνοµάζοµαι ἐπιβάτης. 
Αὐτὸς ποῦ δὲν πληρώνη εἰσητήριο 
ὀνοµάζεται λαθροεπιβάτης, θὰ τὸν 
ὀνοµάσουµε ἐπιβάτη ἢ οἰκονοµικό-
ἐπιβάτης; Ὄχι. Θὰ τὸν ὀνοµάσουµε 
λαθ

 

ροεπιβάτη, γιατί εἰσῆλθε λα-
θρ
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αῖα καὶ εἶναι παράνοµος.  εἶναι παράνοµος. 
 

∆ΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ  

∆ΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ»; 
 

Οἱ δηµοσιογράφοι τῶν τηλεοπτικῶν 
Μέσων Ἐνηµερώσεως διὰ νὰ ὑπο-
στηρίξουν τᾶς κυβερνητικᾶς ἀπο-
φάσεις, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς 
«Κυριακῆς ἀργίας» ἐτόνιζον ἑκά-
στην φορὰν ὅταν τὰ καταστήµατα 
ἤσαν ἀνοικτὰ κατὰ τᾶς Κυριακᾶς 
ὅτι ὁ «τζίρος ἦταν µεγάλος» καὶ οἱ 
ἰδιοκτῆται τῶν ἔλαβαν βαθυτάτην 
οἰκονοµικὴν ἀνάσαν. Τὸ αὐτὸ ὑπε-

στήριζαν κατὰ τᾶς Κυριακᾶς τῶν 
µεγάλων ἑορτῶν. Ὀλίγας 

 

 

∆ΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ 
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∆ΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ»; 
 

Οἱ δηµοσιογράφοι τῶν τηλεοπτικῶν 
Μέσων Ἐνηµερώσεως διὰ νὰ ὑπο-
στηρίξουν τᾶς κυβερνητικᾶς ἀπο-
φάσεις, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς 
«Κυριακῆς ἀργίας» ἐτόνιζον ἑκά-
στην φορὰν ὅταν τὰ καταστήµατα 
ἤσαν ἀνοικτὰ κατὰ τᾶς Κυριακᾶς 
ὅτι ὁ «τζίρος ἦταν µεγάλος» καὶ οἱ 
ἰδιοκτῆται τῶν ἔλαβαν βαθυτάτην 
οἰκονοµικὴν ἀνάσαν. Τὸ αὐτὸ ὑπε-

στήριζαν κατὰ τᾶς Κυριακᾶς τῶν 
µεγάλων ἑορτῶν. Ὀλίγας 

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπ
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπι

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ

 

 

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 5.00 µ.µ. 

 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓ ΙΑΣ  ΜΑΣ  

 

Ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν 
Παρασκευὴ 27 Φεβρουαρίου 

 

στὶς 5.00 µ.µ. 

ΑΝΑΚ
Παρακαλοῦνται ὅσοι παραλαµβά

Φυλλάδιο νὰ ἀποστεί

ν εἴσοδον τοῦ νέον εἴσοδον τοῦ νέο
µοι φορεῖς τοῦ ἐµπο-
τοιχεῖα εἰς τὴν δηµο-
ώνως πρὸς τὰ ὁποία 
µαντι ὴ πτῶσις τοῦ 
ς προαναφεροµένας 

ρταστικᾶς περιόδους. 
ίωµα οἱ δηµοσιογρά-
νου νὰ ἐξυπηρετοῦν 

πολιτικὰ  παιχνίδια ,  πολιτικᾶς  
«γραµµᾶς» ἢ τὰ συµφέροντα ολύ-
εθνικῶν ἑταιρειῶν, νὰ παραπλα-
νοῦν τὴν κοινὴν γνώµην µὲ σκοπὸν 
νὰ καταργηθῆ ἡ «Κυριακὴ ἀργία»; 
(Ὀρθόδ. Τύπος 16-1-2015, σ.1) 

µοι φορεῖς τοῦ ἐµπο-
τοιχεῖα εἰς τὴν δηµο-
ώνως πρὸς τὰ ὁποία 
µαντι ὴ πτῶσις τοῦ 
ς προαναφεροµένας 

ρταστικᾶς περιόδους. 
ίωµα οἱ δηµοσιογρά-
νου νὰ ἐξυπηρετοῦν 

πολιτικὰ  παιχνίδια ,  πολιτικᾶς  
«γραµµᾶς» ἢ τὰ συµφέροντα ολύ-
εθνικῶν ἑταιρειῶν, νὰ παραπλα-
νοῦν τὴν κοινὴν γνώµην µὲ σκοπὸν 
νὰ καταργηθῆ ἡ «Κυριακὴ ἀργία»; 
(Ὀρθόδ. Τύπος 16-1-2015, σ.1) 

 

Λ

ΝΩΣΗ  
υν ταχυδροµικῶς τὸ Ἐνηµερωτικὸ 
υν τὴν συνδροµή τους. 

     
 (αρ. φυλλ. 65)

8 

 Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
τοσελίδα: www.agiosrafael.gr
µάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
ολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 
 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     4.00 – 6.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

7.30 – 10.15 π.µ. 

ου 
Ἰσ
αρ
στ
.Θ.

Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

Ὄρθρος : 

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ   
 

 – Θεῖα Λειτουργία

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                      Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 5  
  

Ε Ν Α Σ  Ω Ρ Α Ι Ο Σ  Ν Α Ο Σ !  
 

Ἡ θρησκεία, ἀγαπητοί µου, ἡ θρη-
σκεία δὲν εἶναι ἐφεύρεσι τῶν παπά-
δων γιὰ ἐκµετάλλευσι, ὅπως λένε οἱ 
ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Ὄχι. Ἡ θρησκεία 
εἶναι τὸ πιὸ εὐγενικὸ αἴσθηµα. Ἡ 
θρησκεία εἶναι κάτι φυτεµένο µέσα 
στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ 
ὅ,τι εἶναι φυτεµένο µέσα στὴν καρ-
διὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲν µπορεῖ κα-
νεὶς νὰ τὸ ξερριζώσει. Ναί! Τὸ αἴ-
σθηµα τῆς θρησκείας εἶναι ἔµφυτο, 
ὅπως εἶναι καὶ τὸ 
αἴσθηµα ποὺ αἰ-
σθάνεται ἡ µάνα 
γιὰ τὸ παιδί Χί-
λιες δι ταγὲς νὰ 
βγοῦνε νὰ µὴν ἀ-
γαπάει τὸ παιδί 
της, δὲν θὰ κά-
νουν τίποτα . Ἡ 
µάνα θ’ ἀγαπᾶ τὸ 
παιδί της. Κι’ ἂν 
ἀκόµα  τὴ  σφά-
ξουν, ἡ τελευταῖα της λέξι θὰ εἶναι 
«Παιδί µου σὲ ἀγαπῶ!». Ἔτσι εἶναι 
καὶ ἡ θρησκεία. Αἴσθηµα ἔµφυτο, 
βαθειὰ ριζωµένο στὸν ἄνθρωπο . 
Ποιὸς µπορεῖ νὰ τὸ ξερριζώση; Ἀπὸ 
τὴν ἡµέρα ποὺ παρουσιάστηκε ὁ 
ἄνθρωπος στὸν κόσµο, παρουσιά-
στηκε καὶ ἡ θρησκεία. Ὅπου σκά-
ψουν οἱ ἀρχαιολόγοι, βρίσκουν ση-
µάδια θρησκείας. Οἱ χριστιανοὶ στὰ 
πρῶτα χρόνια δὲν µποροῦσαν νὰ 

χτίσουν ναούς, γιατί ἡ χριστιανικὴ 
θρησκεία ἦταν ὑπὸ διωγµόν. Οἱ Βα-
σιλιάδες καὶ αὐτοκράτορες ποὺ δὲν 
πίστευαν στὸ Χριστό, ὄχι µόνο δὲν 
τοὺς ἄφηναν νὰ χτίζουν ἐκκλησίες, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ Χρι-
στοῦ ἤθελαν νὰ ἀκοῦνε. Οἱ Χρι-
στιανοί, γιὰ νὰ λατρεύουν τὸ Θεό,
ἀναγκάζονταν νὰ βγαίνουν τὴ νύ-
χτα ἔξω ἀπὸ τὶς πόλεις, νὰ πηγαί-
νουν στὶς σπηλιές, καὶ ἐκεῖ µέσα νὰ 

λατρεύουν τὸ Θε-
ό! Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ 
δὲν ἦταν ἀσφα-
λισµένοι .  ὰν  
τοὺς  ἀνακάλυ-
πταν ,  µάζευαν  
φρύγανα, ἔφρα-
ζαν τὴν εἴσοδο 
τῆς σπηλιᾶς, ἄ-
ναβαν φωτιὰ καὶ 
τοὺς  ἔκαιγαν .  
Μόνο ὅταν ὁ Με-

γας Κωνσταντῖνος ἔγινε πρῶτος χρι-
στιανὸς αὐτοκράτορας, µόνο τότε ἐ-
πετράπη στοὺς χριστιανοὺς νὰ χτί-
ζουν ἐκκλησίες. Χιλιάδες ὄµορφοι 
ναοὶ εἶναι χτισµένοι στὶς διάφορες 
χῶρες τῆς χριστιανοσύνης. Ἐὰν τώ-
ρα ρωτήσης, ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ ὡραῖ-
ος ναὸς τῆς χριστιανοσύνης, ἄλλοι 
µὲν θὰ ἀπαντήσουν ὁ ναὸς τῆς Ἁγί-
ας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, 
…    (συνέχεια στὴν 7
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  
 

Ἔχω ἔλθει στὸ µοναστήρι 
σας καὶ τὸ πόσο καλὰ νιώθω ὅταν 
εἶµαι ἐκεῖ δὲν µπορῶ νὰ σᾶς τὸ πε-
ριγράψω. Θέλω καὶ ἐγὼ νὰ σᾶς πῶ 
ὅτι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ , Νικόλα-
ο ς  κα ὶ  Ε ἰρήνη  ε ἶ να ι  γ ιὰ  τ ὴν  
ο ἰ κο γ έ ν ε ι ά  µου  προσ τά τ ε ς .  
Μᾶς  ἔχουν  βοηθήσει  σὲ  πολλὲς  
δύσκολες  στιγµὲς  ποὺ  ἔχουµε  
περάσει.  

Τὸ  1995 ἀρρώστησε  ὁ  ἄ-
ντρας µου, ἀπὸ ἔµφραγµα καὶ τοῦ 
δηµιούργησε πολὺ σοβαρὸ πρό-
βληµα  στὴν  καρδιά .  Τὸν  ἔταξα  
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ 
ἐνῶ  κανένας  γιατρὸς  
δὲν  περίµενε  ὅτι  θὰ  
βγεῖ ζωντανὸς ἀπὸ ἕνα 
χε ιρουργε ῖο ,  αὐτὸς  
βγῆκε καὶ εἶναι µέχρι 
σήµερα καλά. Ὅλες τὶς 
µέρες ποὺ ἦταν δύσκο-
λες στὴν ἐντατικὴ καὶ 
στὸ δωµάτιο, ἔβλεπε, 
ὅπως µοῦ εἶπε , ἕναν  
καλόγερο νὰ κάθεται 
δίπλα του. Καὶ ἔφυγε 
ἀφοῦ οἱ γιατροὶ ἄρχι-
σαν  νὰ  βλέπουν  κά -
ποια βελτίωση.  

Νὰ σηµειώσω ὅτι δὲν ἤξερε 
ὅτι  τὸν  εἶχα  τάξει  στὸν  Ἅγιο  
Ραφαήλ .  Πάντα εἶχα δίπλα του 
τὴν Παναγία τὴν Προυσιώτισσα. 
Αὐτὸς ὅµως ἔβλεπε νὰ τὸν προσέ-
χει ἕνας ψηλὸς καλόγερος γιὰ του-
λάχιστον 20 µέρες ποὺ εἶχε πολὺ 
σοβαρὸ πρόβληµα. Οἱ γιατροὶ µε-
χρι τώρα δὲν µποροῦν νὰ καταλά-
βουν πῶς ἔζησε.  

Καὶ  τώρα  γιὰ  µία  ἀκόµη  
φορὰ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καὶ ἡ συ-
νοδεία του βρέθηκαν προστάτες 
µου. Μετὰ ἀπὸ παρακέντηση ποὺ 

ἔγινε  σὲ  ὄγκο  στὸ  στῆθος  µου ,  
βρέθηκαν καρκινικὰ κύταρα . Ὁ 
γιατρὸς εἶπε ὅτι µπορεῖ νὰ ἀφαι-
ρέσει τὸ στῆθος ἂν εἶχε ἐξαπλωθεῖ 
πολύ.  

Ἦρθα στὸ µοναστήρι σας 
καὶ µοῦ δώσατε λαδάκι καὶ σταύ-
ρωνα τὸν ὄγκο, µοῦ διαβάσατε εὐ-
χὴ  ὑπὲρ  ὑγείας  καὶ  νὰ  µὴν  σᾶς  
κουράζω, ὅταν ἔκανα εἰσαγωγὴ 
γιὰ τὸ χειρουργεῖο, ὁ γιατρός µου 
ἔλεγε συνέχεια ὅτι βλέπει τὸν ὄγκο 
νὰ µαλακώνει στὴν ψηλάφηση ποὺ 
ἔκανε καὶ ἐνῶ περίµενα νὰ µοῦ 

ἀφαιρέση  τὸ  στῆθος  
(γιατί  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὴν  
παρακέντηση  καὶ  ἡ  
µαστογραφία ἔδειχνε 
πρόβληµα )  βγῆκε  ὁ  
γιατρὸς  ἀπὸ  τὸ  χει -
ρουργεῖο καὶ εἶπε στὸ 
παιδί µου ὅτι ὅλα εἶναι 
ἀρνητικά, δὲν ὑπάρχει 
καρκίνος.  

Ἐγὼ  ξέρω  ὅτι  
στὸ  χειρουργεῖο  δὲν  
ἤµουνα µόνη, εἶχα κο-
ντά µου, δίπλα µου τὸν 
Ἅγιο  Ραφαήλ ,  Νικό-
λαο  καὶ  Εἰρήνη  καὶ  

ἀπὸ πάνω µου τὴν Παναγία νὰ µὲ 
προστατεύει. Αὐτὸ ζητοῦσα κάθε 
βράδυ στὴν προσευχή µου νὰ µὴν 
µὲ ἀφήσουν µόνη µὲ τοὺς γιατροὺς 
καὶ δὲν µὲ ἄφησαν. Θὰ τοὺς εὐχα-
ριστῶ ὅσο θὰ ζῶ. 

 

Παρασκευή Π., 
Ἴλιον 
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του καὶ στρατηγὸ Κλεῖτο. Καὶ πέ-
ρασαν τρεῖς ἡµέρες ποὺ τὸν θρηνοῦ-
σε, µάταια ὅµως, διότι τὸ κακὸ ἔµει-
νε ἀνεπανόρθωτο. 
 

ΕΝΑΣ  ΩΡΑΙΟΣ  ΝΑΟΣ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

… ἄλλοι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου 
στὴ Ρώµη, ἄλλοι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Παύλου στὸ Λονδίνο. Ἀλλὰ σεῖς, 
ἀγαπητοί µου χριστιανοί, τί λέτε; 
Ποιὸς νὰ εἶναι ὁ πιὸ ὡραῖος ναὸς 
τοῦ κόσµου; Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ναοὺς 
ποὺ ἀναφέραµε, ναοὺς ποὺ εἶναι 
χτισµένοι µὲ λιθάρια καὶ µὲ λάσπη, 
ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος ναός, ποὺ 
ἔχει πιὸ µεγάλη ἀξία ἀπὸ κάθε ἄλλο 
ναὸ ποὺ βλέπουµε. Καὶ ὁ Ναὸς αὐ-
τὸς καθώς µας λέει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος εἶναι τὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ πίστεψε στὸν Χριστό. Γιατί 
αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει, ἔχει καὶ αὐ-
τὸς σῶµα, ἀλλὰ τὸ σῶµα του µὲ τὶς 
ἁµαρτίες τὸ ἔχει λερώσει. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ µετανοεῖ καὶ κλαίει γιὰ τὰ 
ἀµαρτήµατά του, ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
βαπτίζεται µέσα στὰ νερὰ τῆς ἱερᾶς 
κολυµβήθρας ἢ µέσα στὰ δάκρυα 
τῆς µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως, 
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος λούζεται καὶ κα-
θαρίζεται ἀπὸ τὶς ἁµαρτίες του, τὸ 
σῶµα του γίνεται ἕνας ναὸς ὅπου 
κατοικεῖ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Τί εὐ-
λογία, τί τιµή, τί ὕψος! Ἀλλὰ δυστυ-
χῶς οἱ σηµερινοὶ χριστιανοὶ δὲν αἰ-
σθάνονται αὐτὴ τὴν τιµὴ ποὺ τοὺς 
ἔκανε ὁ Χριστός. Τὸ ροῦχο τοὺς 
προσέχουν νὰ µὴν τὸ λερώσουν, ἐ-
νῶ τὸ κορµί τους δὲν προσέχουν καὶ 
τὸ λερώνουν, προπαντὸς τὶς ἡµέρες 
αὐτές, τῶν Ἀπόκρεων. Ἕνα σῶµα 
καθαρὸ ἀπὸ ἁµαρτίες εἶναι µιὰ ἐκ-
κλησία. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἐκκλησία 
ἔρχεται τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο καὶ κα-
τοικεῖ. Κι’ ὅταν ἔρθη ἡ Κυριακὴ καὶ 
χτυπήση ἡ καµπάνα, τότε ἀπὸ τὴν 

µία ἐκκλησία στὴν ἄλλη, ἀπὸ τὸν ἕ-
να ναὸ στὸν ἄλλο, ὁ χριστιανὸς τρέ-
χει καὶ πηγαίνει στὴ δηµόσια προ-
σευχή, στὴν προσευχὴ ποὺ γίνεται 
µαζὶ µὲ ἄλλους στοὺς ναούς. 
 

Ο  ΚΑΝΑΡΗΣ  
 

Καθὼς ὁ Κανάρης, 
µετὰ τὴν πυρπόληση 
τῆς τουρκικῆς ναυ-
αρχίδος, ἐπέστρεφε 
νικητὴς ἡ ∆ηµογερο-
ντία τοῦ ἀπένειµε 
δάφνινο στεφάνι. Ὁ 
δοξασµένος πυρπο-

λητὴς τὸ δέχτηκε µὲ συγκίνηση καὶ 
κατευθύνθηκε ἀµέσως στὴν Ἐκκλη-
σία. Ἐκεῖ προσκύνησε κάνοντας εὐ-
λαβικὰ τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ 
ἀπέθεσε τὸ στεφάνι του στὰ πόδια 
τῆς Θεοτόκου – ∆ικό σου εἶναι, Πα-
ναγία µου, ψιθύρησε ταπεινὰ καὶ 
βγῆκε ἀπὸ τὸ Ναό. Μὲ τέτοια πίστη 
µεγαλούργησαν τότε, ἡ Πατρίδα µας 
καὶ οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Ἐλευθερί-
ας της. 
 

∆ΕΝ  ΘΑ  ΜΑΣ  ΑΛΛΑΞΕΤΕ   
ΤΙΣ  ΛΕΞΕΙΣ  

 

Ἀνοίγοντας κανεὶς ἕνα λεξικὸ δια-
βάζει: Λαθραῖος = ὁ κρυφός, ὁ µὴ 
νοµίµως εἰσαχθεῖς. Λαθρο-θεατὴς = 
ὁ λαθραῖος θεατής. Λαθρο-θήρας = 
ὁ λαθραῖος κυνηγός. Λαθρο-χέρης = 
ὁ ἐπιτήδειος κλέπτης. Λαθρο-µετα-
νάστης = ὁ Λαθραῖος εἰσερχόµενος 
ἀπὸ ξένη χώρα. Μετανάστης = ὁ ἐ-
γκαθιστάµενος εἰς ξένην χώραν νο-
µίµως. Ὁρισµένοι προσπαθοῦν νὰ 
ἀλλάξουν τὸ ἑλληνικὸ λεξικὸ λέγο-
ντας τὸν Λαθροµετανάστη = Μετα-
νάστη. Ἐνῶ, ὅταν ἐπιστρέψη ἕνας 
Ἕλληνας στὴν πατρίδα του τὴν 
Ἑλλάδα, ὀνοµάζεται µετανάστης, 
δηλαδὴ ὅλα ἰσοπέδωση. Π.χ. Ἐγὼ 
πλήρωσα εἰσητήριο γιὰ νὰ εἰσέλθω 
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ἀνοικτό, οὔτε περίπτερο. Ἡ ἀερο-
πορικὴ ἑταιρεία τοῦ Ἰραήλ, Η ΕΛ 
ΑΛ δὲν ἔχει πτήσεις τὸ Σάββατο! Ἡ 
ἀργία τοῦ Σαββάτου γιὰ τοὺς ἑβ-
ραίους εἶναι ἱερὴ καὶ οὐδεὶς µπορεῖ 
νὰ τὴν παραβιάσει. Μέχρι καὶ διε-
θνεῖς ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις ἀναβάλ-
λονται τὸ Σάββατον. Ὁ τουρισµὸς 
ἀποτελεῖ µία ἀπὸ τὶς προτεραιότη-
τες τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰσραήλ, 
ὅπως καὶ τῆς Ἑλλάδας. Ὅµως, ὁ 
ΟΟΣΑ γνωρίζει ὅτι στὸ Ἰσραὴλ οἱ 
κυβερνῶντες βάζουν πάνω ἀπὸ τὸ 
οἰκονοµικὸ συµφέρον τὴ θρησκεία 
τους. Ἀντίθετα, ὁ ΟΟΣΑ γνωρίζει 
ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ξεχάσει τὴν 
Ὀρθοδοξία καὶ τὶς παραδόσεις της. 
Στὴν Ἑλλάδα θέλουµε νὰ δείξουµε 
στοὺς ξένους ὅτι εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ 
ξεχάσουµε τὴν ταυτότητά µας… 
 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  

Ἡ ὸ 

ΙΚΟΥΝ. 

 

Ὁ Πρόεδρος  Χασᾶν Ρου-

 

 λέξη «ἀδελφός» συντίθεται ἀπ
τὸ οὐσιαστικὸ «δελφύς» (=κοιλία) 
καὶ τὸ «α» ὡς ἀθροιστικὸν καὶ ὄχι 
στερητικόν. «Ἀδελφοί» λοιπόν, µὲ 
τὴν ἑρµηνεία αὐτὴ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ τὴν ἴδια 
κοιλία, ἔχουν τὸ ἴδιο αἷµα στὶς φλέ-
βες τους καὶ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰ-
κογένεια. Ἡ κοιλία, ἡ ὁποία «γεν-
νᾶ» τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει τέ-
κνο Θεοῦ, εἶναι τὸ ἅγιο Βάπτισµα. 
Τὸ αἷµα, µὲ τὸ ὁποῖο τρέφονται τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τοῦ Χριστοῦ 
τὸ αἷµα, τὸ ἐκχυθὲν κατὰ τὸν Σταυ-
ρικό Του θάνατο. Καὶ ἡ Οἰκογένεια 
στὴν ὁποία ἀνήκουν τὰ τέκνα τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγιος 
πατέρας καὶ µέγας θεολόγος, ὁ Ἅγι-
ος Νικόδηµος ὁ ἁγιορείτης λέγει γιὰ 
τοὺς παπικοὺς ὅτι «εἶσθε ἀβάπτι-
στοι. ∆ὲν µποροῦµε νὰ σᾶς καλοῦµε 
ἀδελφούς». (Ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὴν 
ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Γόρ-
τυνος Ἱερεµία πρὸς τὸν παπικὸ ἀρ-

χιεπίσκοπο Νικόλαο) 
 

ΟΙ ΙΡΑΝΟΙ ∆ΙΕΚ∆
ΕΜΕΙΣ; 

τοῦ Ἰρᾶν
χανὶ ἐγκαινίασε µία ἔκθεση ἀρχαιο-
τήτων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατο-
ντάδες κοµµάτια ποὺ ἐπέστρεψαν 
ἀπὸ τὸ Βέλγιο, µετὰ ἀπὸ δεκαετίες 
νοµικῶν µαχῶν ἀπὸ ὁµάδα Ἰρανῶν 
νοµικῶν. Συγκεκριµένα, εἶχαν κλα-
πεῖ ἀρχαία ποὺ βρίσκονται 80 χι-
λιόµετρα τῆς Τεχεράνης, πρὶν 35 
χρό-νια. ∆ράστης τῆς κλοπῆς ἦταν 
µία Βελγίδα διπλωµάτης. Ὁ Πρόε-
δρος τοῦ Ἰρᾶν Ρουχανὶ ἐξέφρασε 
τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἐπιτυ-
χία, λέγοντας πὼς ἀναδεικνύει τὴν 
ἀποφασιστικότητα τῆς κυβέρνησής 
του «νὰ προστατεύσει τὰ δικαιώµα-
τα τοῦ ἰρανικοῦ ἔθνους». Ἐµεῖς τί 
κάνουµε γιὰ τὶς ἀρχαιότητές µας; 
 

Ο  Θ Υ Μ Ο Σ  
 

 
 

Ποτὲ νὰ µὴ δικαιολογοῦµε τὸ θ µό υ
µας, ὅσο δυσµενεῖς κι’ ἂν εἶναι οἱ 
περιστάσεις. Μὴ λέµε ἀβασάνιστα 
ἐκεῖνο τὸ ἐπιπόλαιο καὶ ἔνοχο, ποὺ 
εἶναι ἀσυγχώρητη δικαιολογία: «Ὁ 
δικός µου ὁ θυµὸς περνᾶ γρήγορα». 
Περνᾶ ἴσως γρήγορα, ἀλλὰ τί ἀφή-
νει πίσω του; Μετὰ τὴ θύελλα καὶ 
τὸ χαλάζι ξαναβγαίνει ἀσφαλῶς ὁ 
ἥλιος, ἀλλ’ ὅµως πίσω ὁλόκληρες 
ἐκτάσεις παραµένουν κατεστραµµέ-
νες. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος γιὰ λίγο 
θύµωσε, ὅµως πάνω σὲ αὐτὸ τὸν θυ-
µό του φόνευσε τὸν ἐκλεκτὸ φίλο  

 

Η  ΚΑΚΗ  ΣΥΝΗΘΕ ΙΑ  
ΤΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ  

 

Κάποιος χριστιανὸς εἶχε αἰχµαλωτι-
σθεῖ πολὺ ἀπὸ τὴν κακὴ συνήθεια 
τῆς κλοπῆς. Κάποτε, τὴν περίοδο 
τοῦ θερισµοῦ, βλέποντας τὸ ἀγρό-
κτηµα ἑνὸς πλουσίου νὰ εἶναι γεµά-
το ἀπὸ σιτάρι ἀποφάσισε νὰ τὸ 
κλέψει. Ἑτοίµασε τὸ ἄλογο µὲ τὴν 
καρότσα καὶ τὴν νύκτα ἑτοιµάστη-
κε γιὰ τὸ σκοπό του. Τότε ἡ µικρὴ 
κορούλα του 5-6 ἐτῶν ἄρχισε νὰ 
κλαίει θέλοντας νὰ ἀνέβει καὶ ἐκεί-
νη στὴν καρότσα, ἐπειδὴ τῆς ἄρεσε 
ὁ περίπατος µὲ τὰ ζῶα. Ὁ πατέρας 
της γιὰ νὰ τὴν καθησυχάσει, τὴν 
πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὴν ἀνέ-
βασε στὴν καρότσα. Ἔτσι ξεκίνη-
σαν τὰ µεσάνυκτα γιὰ τὸ ξένο κτῆ-
µα. Φτάνοντας ἐκεῖ, ἄφησε τὸ ἄλογο 
µὲ τὴν καρότσα στὴν ἄκρη τοῦ χω-
ραφιοῦ καί, ἐπειδὴ εἶχε πανσέληνο 
ἡ νύχτα, παρατηροῦσε δεξιὰ – ἀρι-
στερά, µήπως δεῖ κανέναν καὶ τὸν 
ἀντιληφθεῖ ὅταν θὰ ἔκανε τὴν κλο-
πή.  Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶδε κανέναν, 
ἄρχισε νὰ µεταφέρει τὸ στάρι στὴν 
καρότσα του. Τότε ἡ κόρη του, πα-
ρακινούµενη µᾶλλον ἀπὸ τὸ Θεὸ 
τοῦ εἶπε: «Πατέρα, κοίταξες σ’ ὅλα 
τὰ µέρη, ἀλλὰ ξέχασες νὰ κοιτάξεις 
καὶ πρὸς τὸν οὐρανό». Τότε ἐκεῖνος 
τὴν ἐρώτησε : «Γιατί νὰ κοιτάξω 
στὸν οὐρανὸ παιδί µου;» Καὶ ἡ κό-
ρη τοῦ εἶπε: «Ἴσως θὰ ἦταν καλὸ νὰ 
κοιτάξεις καὶ πρὸς τὸν οὐρανό, διό-
τι τ’ ἄλλα µέρη εἶδα ὅτι τὰ παρατή-
ρησες µὲ προσοχή». Τότε ὁ πατέρας 
της σκεπτόµενος τὰ λόγια της κόρης 
του καὶ φοβούµενος τὸν Θεό, σιώ-
πησε. Μετὰ πῆρε τὰ κλεµµένα, τὰ 
ἐπέστρεψε στὸν τόπο τους καὶ µὲ 
τὴν καρότσα ἐπέστρεψαν στὸ σπίτι 
τοὺς ἔχοντας τὴν συνείδησή του 
ἀναπαυµένη. 

 

ΠΤΗΝΑ  ΚΑ Ι  ΖΩΑ  
Τ ΙΜΟΥΝ  ΤΗΝ  ΑΓ ΙΑ  

 

Ἡ Ἁγία Μεγαλο-
µάρτυς Εἰρήνη ἔζη-
σε στὰ χρόνια τῆς 
Βασιλείας τοῦ Με-
γάλου Κωνσταντί-
νου. Ξεχώριζε ἀπ’ 
ὅλες τὶς κοπέλες  
τῆς ἐποχῆς της γιὰ 
τὴν  ὀµορφιά  της  

καὶ ὁ πατέρας της, ὁ βασιλιὰς Λικί-
νιος, κινούµενος ἀπὸ φόβο, τὴν ἔ-
κλεισε σὲ ἕνα πύργο µὲ δεκατρεῖς 
θεραπαινίδες καὶ ἕνα γέροντα δά-
σκαλο ὀνόµατι Ἀπελλιανό. Μιὰ ἡ-
µέρα ἡ Ἁγία Εἰρήνη εἶδε ἕνα περι-
στέρι νὰ µπαίνει στὸν πύργο κρα-
τώντας ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς στὸ στόµα 
του. Κάθησε ἐπάνω στὸ τραπέζι κι’ 
ἄφησε ἐκεῖ τὸ κλαδί. Ὕστερα ἀπὸ 
λίγο µπῆκε στὸν πύργο ἕνας ἀετός, 
ποὺ κρατοῦσε στὸ ράµφος του ἕνα 
στεφάνι καὶ τὸ ἀπόθεσε κι’ αὐτὸ 
πάνω στὸ τραπέζι. Τελευταῖο µπῆκε 
ἀπὸ τὸ παράθυρο ἕνα κοράκι καὶ 
ἄφησε πάνω στὸ τραπέζι ἕνα φίδι 
ποὺ κρατοῦσε. Ἀπόρησε ἡ Ἁγία, τί 
νὰ δήλωναν ὅλα αὐτά. Τότε ὁ γέρο-
Ἀπελλιανός, ὁ δάσκαλός της, τῆς τὰ 
ἐξήγησε ὅλα. – Τὸ περιστέρι δηλώ-
νει τὴν  παιδεία τῆς γνώµης. Τὸ κλα-
δὶ τῆς ἐλιᾶς εἶναι σηµεῖο θαυµαστῶν 
γεγονότων. Ὁ ἀετός, ποὺ εἶναι ὁ βα-
σιλιὰς τῶν πτηνῶν µὲ τὸ στεφάνι 
προεικονίζει µελλοντικὴ νίκη σὲ ἐ-
κλεκτὲς καὶ ἀγαθὲς πράξεις. Τέλος 
τὸ κοράκι καὶ τὸ φίδι δηλώνουν, 
ὅτι θὰ δοκιµάσεις θλίψη καὶ ταλαι-
πωρία. Μὲ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ ποὺ 
ἔδωσε ὁ Ἀπελλιανός, ἀποκάλυψε ἐν 
συντοµίᾳ τὸν ἀγώνα τοῦ µαρτυρί-
ου, τὸν ὁποῖο θὰ ἔδινε ἡ Ἁγία Εἰρή-
νη γιὰ τὴν ἀγάπη της πρὸς τὸν Θεό. 
Ὁ πατέρας της Λικίνιος, ὅταν ἔµαθε 
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ὅτι ἡ κόρη του εἶχε γίνει Χριστιανή, 
τὴν κάλεσε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸ Χρι-
στό. Ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἡ κόρη 
του ἔµενε ἀµετακίνητη καὶ ἐπέµενε 
στὴν πίστη της διέταξε νὰ τὴ δε-
σουν καὶ νὰ τὴ ρίξουν στὰ ἄλογα 
γιὰ νὰ τὴν καταπατήσουν. Τὰ ἄλο-
γα ὅµως εὐλαβήθηκαν καὶ σεβάσθη-
καν τὴν Ἁγία. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀντὶ 
νὰ τὴν βλάψει, στράφηκε ἐξαγριω-
µένο ἐναντίον τοῦ πατέρα της, τὸν 
ἔρριξε καταγῆς, τοῦ συνέτριψε τὸ 
δεξὶ χέρι καὶ τὸν θανάτωσε. Ὅσοι 
εἶχαν παρακολουθήσει τὸ θαυµα-
στὸ αὐτὸ γεγονὸς παρεκάλεσαν τὴν 
Ἁγία νὰ κάνει κάτι. Τότε ἐκείνη 
προσευχήθηκε καὶ ἀναστήθηκε ὁ 
πατέρας της, ὁ ὁποῖος πίστεψε στὸν 
Χριστὸ καὶ µαζὶ µὲ τὴ σύζυγό του 
καὶ τρεῖς χιλιάδες ἀκόµα ἀνθρώ-
πους δέχθηκαν τὸ Ἅγιο Βάπτισµα.  
 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

 

 
 

Τὰ µάτια εἶναι καθρέπτης τῆς ψυ-
χῆς. Καὶ εἶναι ἀλήθεια. Ὅταν στὴν 
καρδιὰ ὑπάρχη ἡ ἀγάπη, τότε τὸ 
βλέµµα θὰ εἶναι ἁπαλό, βελούδινο, 
τρυφερό. Θὰ χαϊδεύει τὸν ἄλλον, θὰ 
παρηγορεῖ τὸν ἄλλον, θὰ συγχωρεῖ 
τὸν ἄλλον, θὰ τοῦ δίνει κουράγιο, 
θὰ τὸν ἐνισχύη, θὰ τοῦ δείχνη τὸν 
οὐρανό, θὰ τοῦ λέει σιωπηλὰ µὲ τὴν 
δυνατὴ γλώσσα τῶν µαριῶν «ἐντά-
ξει, λάθος σου, βάλε παρενθέσεις 
καὶ προχώρα». Θὰ τοῦ λέη σιωπη-
λά, ἀλλὰ δυνατά: «Εἶµαι ἐδῶ, δίπλα 
σου, ἂν χρειασθῆ ἅπλωσε τὸ χέρι». 

Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχη ἀγάπη, 
τότε ἔχεις ἕνα βλέµµα φωτεινό, ἕνα 
βλέµµα ὅλο γλύκα. Ὅταν στὴν καρ-
διὰ ὑπάρχη ἡ ἀπονιά, τότε τὸ βλέµ-
µα γίνεται σκληρό, σκοτεινό, ἀδιά-
φορο , ψυχρό , κοφτερό .  Ὅταν ἡ 
καρδιά µας καταντᾶ σπήλαιο λη-
στῶν, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναµι-
ῶν, τότε τὸ βλέµµα γίνεται λάγνο, 
πλάνο, χυδαῖο. Ὅταν στὴν καρδιὰ 
ὑπάρχη ὁ φθόνος, τότε τὸ βλέµµα 
γίνεται χαιρέκακο, παγωµένο. Ὅ-
ταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει τρικυµία, 
τὸ βλέµµα µας ἐκπέµπει φωτιές, κε-
ραυνούς, σπίθες. Εἶναι τόσο δυνατὴ 
ἡ γλώσσα τῶν µατιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ 
τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας στὸν ἀρ-
νητὴ µαθητή, ποὺ ἦταν βλέµµα πό-
νου, βλέµµα συγνώµης, βλέµµα ἀγά-
πης ποὺ τὸν ὠδήγησε στὴν µετάνοια 
καὶ «ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» 
ὁ Πέτρος. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρ-
χει ἀγάπη, τὸ βλέµµα µας γίνεται λι-
µάνι γιὰ τοὺς ναυαγούς, σπιτικὸ γιὰ 
τοὺς ἀσώτους. Ὅταν στὴν καρδιὰ 
ὑπάρχη ἀγάπη τότε τὰ µάτια γίνο-
νται ὁ γαλάζιος οὐρανός µας. 
 

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ  Ε∆ΕΙΞΕ  ΤΟ  
∆ΡΟΜΟ  ΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  

 

Στὶς δώδεκα τὰ µεσάνυχτα, χτύπη-
σαν τὴν πόρτα στὴν Ἐκκλησία. Ἦ-
ταν µία γριούλα. Καὶ ζητοῦσε πα-
πά, νὰ πάει νὰ κοινωνήσει ἕναν ἄρ-
ρωστο. Ὁ παπὰς ἑτοιµάστηκε καὶ 
βγῆκε ἀµέσως µαζί της. Πλησιάζουν 
σὲ ἕνα φτωχὸ σπιτάκι, τύπου παρά-
γκας. Ἡ γριούλα ἀνοίγει τὴν πόρτα 
καὶ µπάζει τὸν ἱερέα σὲ ἕνα δωµά-
τιο. Καὶ νά, ξαφνικὰ ὁ παπὰς εὑρί-
σκεται ἐκεῖ µόνος µὲ τὸν ἄρρωστο. 
Ὁ ἄρρωστος τοῦ δείχνει µὲ χειρονο-
µίες τὴν πόρτα καὶ σκούζει – Φύγε 
ἀπὸ ἐδῶ! Ποιὸς σὲ κάλεσε; Ἐγὼ εἶ-
µαι ἄθεος. Καὶ ἄθεος θὰ πεθάνω. Ὁ 
παπὰς τὰ ἔχασε. – Μὰ δὲν ἦλθα ἀπὸ 
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µόνος µου! Μὲ κάλεσε ἡ γριά! Ποιὰ 
γριά; Ἐγὼ δὲν ξέρω καµιὰ γριά! Ὁ 
παπὰς καθὼς στέκει ἀπέναντί του, 
βλέπει ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ 
ἀρρώστου, µιὰ φωτογραφία µὲ τὴν 
γυναίκα ποὺ τὸν κάλεσε. Τοῦ λέει, 
ἐνῶ τοῦ δείχνει τὸ πορτραῖτο – Νά, 
αὐτή! – Ποιὰ αὐτή, ξέρεις τί λὲς πα-
πά; Αὐτὴ εἶναι ἡ µάνα µου. Καὶ ἔχει 
πεθάνει χρόνια τώρα! Γιὰ µιὰ στι-
γµὴ πάγωσαν καὶ οἱ δυό. Αἰσθάν-
θηκαν δέος. Ὁ ἄρρωστος ἄρχισε νὰ 
κλαίει. Καὶ µετὰ ἐξοµολογήθηκε καὶ 
κοινώνησε. Ἡ µητέρα του εἶχε φρο-
ντίσει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ τοῦ δείξει 
τὸν δρόµο τῆς σωτηρίας. 
 

ΝΑΤΟ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΚΟΠΙΑ  
 

Ὑποτίθεται ὅτι εἴµαστε φίλοι καὶ 
σύµµαχοι µὲ τοὺς Ἀµερικανούς, 
τοὺς Ἄγγλους καὶ µὲ ὅλες τὶς χῶρες 
ποὺ εἶναι µέλη τοῦ ΝΑΤΟ. Στὴν τε-
λευταία σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στὴν 
Οὐαλία, ὁ Βρετανὸς τελετάρχης 
προσφώνησε τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτε-
ρικῶν τῶν Σκοπῖων, ὡς Ὑπουργὸ 
ἐξωτερικῶν της «Μακεδονίας». 

(ἌλφαΕνα, 6-9-2014) 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ  –  ΕΦΙΑΛΤΕΣ  
 

Μιλᾶνε γιὰ ἐρ-
γασία. Μιλᾶνε 
γιὰ ἄνοιγµα ἐ-
πιχειρήσεων. Μι-
λᾶνε γιὰ συντά-
ξεις. Γιὰ ἕνα δὲν 
µιλᾶνε, γιὰ τὸ 

ὅτι αὐτὸς ὁ τόπος ποὺ λέγεται Ἑλ-
λάδα (ἑλλαδικὸς χῶρος) δὲν ἔχει … 
µέλλον! Τὸ µέλλον του θὰ εἶναι ἡ 
ἱστορία τοῦ παρελθόντος, ποὺ κι’ 
αὐτοὶ ποὺ θὰ κατοικοῦν τὸν τόπο 
µας δὲν θὰ εἶναι Ἕλληνες. Κατὰ κυ-
ριολεξία, δὲν θὰ εἶναι Ἕλληνες. Θὰ 
εἶναι ἀλλοδαποί, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐκ-
λείψει τὸ εἶδος τοῦ Ἕλληνα. Ἕνας 

τόπος, ποὺ κάποτε ἦταν παιδότο-
πος, εἶχε πολυπαιδία, τώρα ἔχει ὀλι-
γοπαιδία... Καὶ µετὰ ἀπὸ λίγες (µό-
λις 7) δεκαετίες θὰ εἶναι νεκροτα-
φεῖο… Τὸ 1931, ἀνὰ 1.000 κατοίκους 
εἴχαµε 31 γεννήσεις. Τὸ 2012, ἀνὰ 
1.000 κατοίκους εἴχαµε 9 γεννήσεις. 
∆ηλαδὴ τέσσερις φορὲς σχεδὸν λι-
γότερες. Ποιὸς συγκινεῖται; Πάντως 
δυὸ κατηγορίες παιδιῶν χτυπάνε ἐ-
φιαλτικὲς καµπάνες. Ἡ µία: Τὰ παι-
διὰ τῶν ἐκτρώσεων. (Τί θὰ ἔλεγαν 
αὐτὰ τὰ παιδιά, ἂν µποροῦσαν νὰ 
µιλήσουν;) «Εἴµαστε 300.000 κάθε 
χρόνο, τὸ ξεχάσατε; ∆ηλαδή, τὸ 
2012 θὰ ἤσαν τὰ παιδιὰ τετραπλά-
σια τῶν θανάτων! Ντροπή σας! Καὶ 
ἐµᾶς σκοτώσατε, καὶ τὴν Ἑλλάδα 
σκοτώνετε καὶ τὴν ψυχή σας κολά-
σατε.» Ἡ ἄλλη κατηγορία: Τὰ παι-
διά, ποὺ δὲν θὰ ἀφήσανε κὰν νὰ 
συλληφθοῦν, µὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς 
τεκνογονίας. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ 
ζήση. Τραγικὸ νὰ εἶσαι καὶ σὺ ἕνας 
ἀπὸ τοὺς νεκροθάφτες της. (Τοῦ 
Ἀρχιµ. ∆ανιὴλ Γ. Ἀεράκη) 
 

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ 
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ; 

 

Ὁ πρώην Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης κ. 
Χατζιδάκης στὸ θετικό του ἔργο συ-
γκαταρίθµησε τὴν ἀργία τῆς Κυρια-
κῆς καὶ δὲν δίστασε νὰ δηλώσει ὅτι 
ἐφάρµοσε τὴν ὁδηγία τοῦ ΟΟΣΑ 
«γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισµὸ τοῦ ἐµπο-
ρίου στὴν Ἑλλάδα». Οἱ δυὸ χῶρες 
Ἰσραὴλ καὶ Τουρκία εἶναι µέλη τοῦ 
ΟΟΣΑ, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, καὶ οἱ 
δυὸ χῶρες εἶναι τουριστικές, ὅπως ἡ 
Ἑλλάδα. Γιατί, λοιπόν, σὲ αὐτὲς δὲν 
ἐφαρµόζεται τὸ ἐλεύθερο ὡράριο. 
Εἰς τὸ Ἰσραὴλ ἀργία εἶναι τὸ Σάβ-
βατο. Ὅταν λέµε ἀργία στὸ Ἰσραὴλ 
ἐννοοῦµε ὅτι κατὰ τὸ προαναφερ-
θὲν 24ωρο, στὰ ξενοδοχεῖα φαγητὸ 
δὲν βρίσκει κανείς, οὔτε φαρµακεῖο 
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ὅτι ἡ κόρη του εἶχε γίνει Χριστιανή, 
τὴν κάλεσε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸ Χρι-
στό. Ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἡ κόρη 
του ἔµενε ἀµετακίνητη καὶ ἐπέµενε 
στὴν πίστη της διέταξε νὰ τὴ δε-
σουν καὶ νὰ τὴ ρίξουν στὰ ἄλογα 
γιὰ νὰ τὴν καταπατήσουν. Τὰ ἄλο-
γα ὅµως εὐλαβήθηκαν καὶ σεβάσθη-
καν τὴν Ἁγία. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀντὶ 
νὰ τὴν βλάψει, στράφηκε ἐξαγριω-
µένο ἐναντίον τοῦ πατέρα της, τὸν 
ἔρριξε καταγῆς, τοῦ συνέτριψε τὸ 
δεξὶ χέρι καὶ τὸν θανάτωσε. Ὅσοι 
εἶχαν παρακολουθήσει τὸ θαυµα-
στὸ αὐτὸ γεγονὸς παρεκάλεσαν τὴν 
Ἁγία νὰ κάνει κάτι. Τότε ἐκείνη 
προσευχήθηκε καὶ ἀναστήθηκε ὁ 
πατέρας της, ὁ ὁποῖος πίστεψε στὸν 
Χριστὸ καὶ µαζὶ µὲ τὴ σύζυγό του 
καὶ τρεῖς χιλιάδες ἀκόµα ἀνθρώ-
πους δέχθηκαν τὸ Ἅγιο Βάπτισµα.  
 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

 

 
 

Τὰ µάτια εἶναι καθρέπτης τῆς ψυ-
χῆς. Καὶ εἶναι ἀλήθεια. Ὅταν στὴν 
καρδιὰ ὑπάρχη ἡ ἀγάπη, τότε τὸ 
βλέµµα θὰ εἶναι ἁπαλό, βελούδινο, 
τρυφερό. Θὰ χαϊδεύει τὸν ἄλλον, θὰ 
παρηγορεῖ τὸν ἄλλον, θὰ συγχωρεῖ 
τὸν ἄλλον, θὰ τοῦ δίνει κουράγιο, 
θὰ τὸν ἐνισχύη, θὰ τοῦ δείχνη τὸν 
οὐρανό, θὰ τοῦ λέει σιωπηλὰ µὲ τὴν 
δυνατὴ γλώσσα τῶν µαριῶν «ἐντά-
ξει, λάθος σου, βάλε παρενθέσεις 
καὶ προχώρα». Θὰ τοῦ λέη σιωπη-
λά, ἀλλὰ δυνατά: «Εἶµαι ἐδῶ, δίπλα 
σου, ἂν χρειασθῆ ἅπλωσε τὸ χέρι». 

Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχη ἀγάπη, 
τότε ἔχεις ἕνα βλέµµα φωτεινό, ἕνα 
βλέµµα ὅλο γλύκα. Ὅταν στὴν καρ-
διὰ ὑπάρχη ἡ ἀπονιά, τότε τὸ βλέµ-
µα γίνεται σκληρό, σκοτεινό, ἀδιά-
φορο , ψυχρό , κοφτερό .  Ὅταν ἡ 
καρδιά µας καταντᾶ σπήλαιο λη-
στῶν, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναµι-
ῶν, τότε τὸ βλέµµα γίνεται λάγνο, 
πλάνο, χυδαῖο. Ὅταν στὴν καρδιὰ 
ὑπάρχη ὁ φθόνος, τότε τὸ βλέµµα 
γίνεται χαιρέκακο, παγωµένο. Ὅ-
ταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει τρικυµία, 
τὸ βλέµµα µας ἐκπέµπει φωτιές, κε-
ραυνούς, σπίθες. Εἶναι τόσο δυνατὴ 
ἡ γλώσσα τῶν µατιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ 
τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας στὸν ἀρ-
νητὴ µαθητή, ποὺ ἦταν βλέµµα πό-
νου, βλέµµα συγνώµης, βλέµµα ἀγά-
πης ποὺ τὸν ὠδήγησε στὴν µετάνοια 
καὶ «ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» 
ὁ Πέτρος. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρ-
χει ἀγάπη, τὸ βλέµµα µας γίνεται λι-
µάνι γιὰ τοὺς ναυαγούς, σπιτικὸ γιὰ 
τοὺς ἀσώτους. Ὅταν στὴν καρδιὰ 
ὑπάρχη ἀγάπη τότε τὰ µάτια γίνο-
νται ὁ γαλάζιος οὐρανός µας. 
 

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ  Ε∆ΕΙΞΕ  ΤΟ  
∆ΡΟΜΟ  ΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  

 

Στὶς δώδεκα τὰ µεσάνυχτα, χτύπη-
σαν τὴν πόρτα στὴν Ἐκκλησία. Ἦ-
ταν µία γριούλα. Καὶ ζητοῦσε πα-
πά, νὰ πάει νὰ κοινωνήσει ἕναν ἄρ-
ρωστο. Ὁ παπὰς ἑτοιµάστηκε καὶ 
βγῆκε ἀµέσως µαζί της. Πλησιάζουν 
σὲ ἕνα φτωχὸ σπιτάκι, τύπου παρά-
γκας. Ἡ γριούλα ἀνοίγει τὴν πόρτα 
καὶ µπάζει τὸν ἱερέα σὲ ἕνα δωµά-
τιο. Καὶ νά, ξαφνικὰ ὁ παπὰς εὑρί-
σκεται ἐκεῖ µόνος µὲ τὸν ἄρρωστο. 
Ὁ ἄρρωστος τοῦ δείχνει µὲ χειρονο-
µίες τὴν πόρτα καὶ σκούζει – Φύγε 
ἀπὸ ἐδῶ! Ποιὸς σὲ κάλεσε; Ἐγὼ εἶ-
µαι ἄθεος. Καὶ ἄθεος θὰ πεθάνω. Ὁ 
παπὰς τὰ ἔχασε. – Μὰ δὲν ἦλθα ἀπὸ 
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µόνος µου! Μὲ κάλεσε ἡ γριά! Ποιὰ 
γριά; Ἐγὼ δὲν ξέρω καµιὰ γριά! Ὁ 
παπὰς καθὼς στέκει ἀπέναντί του, 
βλέπει ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ 
ἀρρώστου, µιὰ φωτογραφία µὲ τὴν 
γυναίκα ποὺ τὸν κάλεσε. Τοῦ λέει, 
ἐνῶ τοῦ δείχνει τὸ πορτραῖτο – Νά, 
αὐτή! – Ποιὰ αὐτή, ξέρεις τί λὲς πα-
πά; Αὐτὴ εἶναι ἡ µάνα µου. Καὶ ἔχει 
πεθάνει χρόνια τώρα! Γιὰ µιὰ στι-
γµὴ πάγωσαν καὶ οἱ δυό. Αἰσθάν-
θηκαν δέος. Ὁ ἄρρωστος ἄρχισε νὰ 
κλαίει. Καὶ µετὰ ἐξοµολογήθηκε καὶ 
κοινώνησε. Ἡ µητέρα του εἶχε φρο-
ντίσει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ τοῦ δείξει 
τὸν δρόµο τῆς σωτηρίας. 
 

ΝΑΤΟ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΚΟΠΙΑ  
 

Ὑποτίθεται ὅτι εἴµαστε φίλοι καὶ 
σύµµαχοι µὲ τοὺς Ἀµερικανούς, 
τοὺς Ἄγγλους καὶ µὲ ὅλες τὶς χῶρες 
ποὺ εἶναι µέλη τοῦ ΝΑΤΟ. Στὴν τε-
λευταία σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στὴν 
Οὐαλία, ὁ Βρετανὸς τελετάρχης 
προσφώνησε τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτε-
ρικῶν τῶν Σκοπῖων, ὡς Ὑπουργὸ 
ἐξωτερικῶν της «Μακεδονίας». 

(ἌλφαΕνα, 6-9-2014) 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ  –  ΕΦΙΑΛΤΕΣ  
 

Μιλᾶνε γιὰ ἐρ-
γασία. Μιλᾶνε 
γιὰ ἄνοιγµα ἐ-
πιχειρήσεων. Μι-
λᾶνε γιὰ συντά-
ξεις. Γιὰ ἕνα δὲν 
µιλᾶνε, γιὰ τὸ 

ὅτι αὐτὸς ὁ τόπος ποὺ λέγεται Ἑλ-
λάδα (ἑλλαδικὸς χῶρος) δὲν ἔχει … 
µέλλον! Τὸ µέλλον του θὰ εἶναι ἡ 
ἱστορία τοῦ παρελθόντος, ποὺ κι’ 
αὐτοὶ ποὺ θὰ κατοικοῦν τὸν τόπο 
µας δὲν θὰ εἶναι Ἕλληνες. Κατὰ κυ-
ριολεξία, δὲν θὰ εἶναι Ἕλληνες. Θὰ 
εἶναι ἀλλοδαποί, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐκ-
λείψει τὸ εἶδος τοῦ Ἕλληνα. Ἕνας 

τόπος, ποὺ κάποτε ἦταν παιδότο-
πος, εἶχε πολυπαιδία, τώρα ἔχει ὀλι-
γοπαιδία... Καὶ µετὰ ἀπὸ λίγες (µό-
λις 7) δεκαετίες θὰ εἶναι νεκροτα-
φεῖο… Τὸ 1931, ἀνὰ 1.000 κατοίκους 
εἴχαµε 31 γεννήσεις. Τὸ 2012, ἀνὰ 
1.000 κατοίκους εἴχαµε 9 γεννήσεις. 
∆ηλαδὴ τέσσερις φορὲς σχεδὸν λι-
γότερες. Ποιὸς συγκινεῖται; Πάντως 
δυὸ κατηγορίες παιδιῶν χτυπάνε ἐ-
φιαλτικὲς καµπάνες. Ἡ µία: Τὰ παι-
διὰ τῶν ἐκτρώσεων. (Τί θὰ ἔλεγαν 
αὐτὰ τὰ παιδιά, ἂν µποροῦσαν νὰ 
µιλήσουν;) «Εἴµαστε 300.000 κάθε 
χρόνο, τὸ ξεχάσατε; ∆ηλαδή, τὸ 
2012 θὰ ἤσαν τὰ παιδιὰ τετραπλά-
σια τῶν θανάτων! Ντροπή σας! Καὶ 
ἐµᾶς σκοτώσατε, καὶ τὴν Ἑλλάδα 
σκοτώνετε καὶ τὴν ψυχή σας κολά-
σατε.» Ἡ ἄλλη κατηγορία: Τὰ παι-
διά, ποὺ δὲν θὰ ἀφήσανε κὰν νὰ 
συλληφθοῦν, µὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς 
τεκνογονίας. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ 
ζήση. Τραγικὸ νὰ εἶσαι καὶ σὺ ἕνας 
ἀπὸ τοὺς νεκροθάφτες της. (Τοῦ 
Ἀρχιµ. ∆ανιὴλ Γ. Ἀεράκη) 
 

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ 
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ; 

 

Ὁ πρώην Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης κ. 
Χατζιδάκης στὸ θετικό του ἔργο συ-
γκαταρίθµησε τὴν ἀργία τῆς Κυρια-
κῆς καὶ δὲν δίστασε νὰ δηλώσει ὅτι 
ἐφάρµοσε τὴν ὁδηγία τοῦ ΟΟΣΑ 
«γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισµὸ τοῦ ἐµπο-
ρίου στὴν Ἑλλάδα». Οἱ δυὸ χῶρες 
Ἰσραὴλ καὶ Τουρκία εἶναι µέλη τοῦ 
ΟΟΣΑ, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, καὶ οἱ 
δυὸ χῶρες εἶναι τουριστικές, ὅπως ἡ 
Ἑλλάδα. Γιατί, λοιπόν, σὲ αὐτὲς δὲν 
ἐφαρµόζεται τὸ ἐλεύθερο ὡράριο. 
Εἰς τὸ Ἰσραὴλ ἀργία εἶναι τὸ Σάβ-
βατο. Ὅταν λέµε ἀργία στὸ Ἰσραὴλ 
ἐννοοῦµε ὅτι κατὰ τὸ προαναφερ-
θὲν 24ωρο, στὰ ξενοδοχεῖα φαγητὸ 
δὲν βρίσκει κανείς, οὔτε φαρµακεῖο 
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ἀνοικτό, οὔτε περίπτερο. Ἡ ἀερο-
πορικὴ ἑταιρεία τοῦ Ἰραήλ, Η ΕΛ 
ΑΛ δὲν ἔχει πτήσεις τὸ Σάββατο! Ἡ 
ἀργία τοῦ Σαββάτου γιὰ τοὺς ἑβ-
ραίους εἶναι ἱερὴ καὶ οὐδεὶς µπορεῖ 
νὰ τὴν παραβιάσει. Μέχρι καὶ διε-
θνεῖς ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις ἀναβάλ-
λονται τὸ Σάββατον. Ὁ τουρισµὸς 
ἀποτελεῖ µία ἀπὸ τὶς προτεραιότη-
τες τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰσραήλ, 
ὅπως καὶ τῆς Ἑλλάδας. Ὅµως, ὁ 
ΟΟΣΑ γνωρίζει ὅτι στὸ Ἰσραὴλ οἱ 
κυβερνῶντες βάζουν πάνω ἀπὸ τὸ 
οἰκονοµικὸ συµφέρον τὴ θρησκεία 
τους. Ἀντίθετα, ὁ ΟΟΣΑ γνωρίζει 
ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ξεχάσει τὴν 
Ὀρθοδοξία καὶ τὶς παραδόσεις της. 
Στὴν Ἑλλάδα θέλουµε νὰ δείξουµε 
στοὺς ξένους ὅτι εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ 
ξεχάσουµε τὴν ταυτότητά µας… 
 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  

Ἡ ὸ 

ΙΚΟΥΝ. 

 

Ὁ Πρόεδρος  Χασᾶν Ρου-

 

 λέξη «ἀδελφός» συντίθεται ἀπ
τὸ οὐσιαστικὸ «δελφύς» (=κοιλία) 
καὶ τὸ «α» ὡς ἀθροιστικὸν καὶ ὄχι 
στερητικόν. «Ἀδελφοί» λοιπόν, µὲ 
τὴν ἑρµηνεία αὐτὴ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ τὴν ἴδια 
κοιλία, ἔχουν τὸ ἴδιο αἷµα στὶς φλέ-
βες τους καὶ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰ-
κογένεια. Ἡ κοιλία, ἡ ὁποία «γεν-
νᾶ» τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει τέ-
κνο Θεοῦ, εἶναι τὸ ἅγιο Βάπτισµα. 
Τὸ αἷµα, µὲ τὸ ὁποῖο τρέφονται τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τοῦ Χριστοῦ 
τὸ αἷµα, τὸ ἐκχυθὲν κατὰ τὸν Σταυ-
ρικό Του θάνατο. Καὶ ἡ Οἰκογένεια 
στὴν ὁποία ἀνήκουν τὰ τέκνα τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγιος 
πατέρας καὶ µέγας θεολόγος, ὁ Ἅγι-
ος Νικόδηµος ὁ ἁγιορείτης λέγει γιὰ 
τοὺς παπικοὺς ὅτι «εἶσθε ἀβάπτι-
στοι. ∆ὲν µποροῦµε νὰ σᾶς καλοῦµε 
ἀδελφούς». (Ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὴν 
ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Γόρ-
τυνος Ἱερεµία πρὸς τὸν παπικὸ ἀρ-

χιεπίσκοπο Νικόλαο) 
 

ΟΙ ΙΡΑΝΟΙ ∆ΙΕΚ∆
ΕΜΕΙΣ; 

τοῦ Ἰρᾶν
χανὶ ἐγκαινίασε µία ἔκθεση ἀρχαιο-
τήτων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατο-
ντάδες κοµµάτια ποὺ ἐπέστρεψαν 
ἀπὸ τὸ Βέλγιο, µετὰ ἀπὸ δεκαετίες 
νοµικῶν µαχῶν ἀπὸ ὁµάδα Ἰρανῶν 
νοµικῶν. Συγκεκριµένα, εἶχαν κλα-
πεῖ ἀρχαία ποὺ βρίσκονται 80 χι-
λιόµετρα τῆς Τεχεράνης, πρὶν 35 
χρό-νια. ∆ράστης τῆς κλοπῆς ἦταν 
µία Βελγίδα διπλωµάτης. Ὁ Πρόε-
δρος τοῦ Ἰρᾶν Ρουχανὶ ἐξέφρασε 
τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἐπιτυ-
χία, λέγοντας πὼς ἀναδεικνύει τὴν 
ἀποφασιστικότητα τῆς κυβέρνησής 
του «νὰ προστατεύσει τὰ δικαιώµα-
τα τοῦ ἰρανικοῦ ἔθνους». Ἐµεῖς τί 
κάνουµε γιὰ τὶς ἀρχαιότητές µας; 
 

Ο  Θ Υ Μ Ο Σ  
 

 
 

Ποτὲ νὰ µὴ δικαιολογοῦµε τὸ θ µό υ
µας, ὅσο δυσµενεῖς κι’ ἂν εἶναι οἱ 
περιστάσεις. Μὴ λέµε ἀβασάνιστα 
ἐκεῖνο τὸ ἐπιπόλαιο καὶ ἔνοχο, ποὺ 
εἶναι ἀσυγχώρητη δικαιολογία: «Ὁ 
δικός µου ὁ θυµὸς περνᾶ γρήγορα». 
Περνᾶ ἴσως γρήγορα, ἀλλὰ τί ἀφή-
νει πίσω του; Μετὰ τὴ θύελλα καὶ 
τὸ χαλάζι ξαναβγαίνει ἀσφαλῶς ὁ 
ἥλιος, ἀλλ’ ὅµως πίσω ὁλόκληρες 
ἐκτάσεις παραµένουν κατεστραµµέ-
νες. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος γιὰ λίγο 
θύµωσε, ὅµως πάνω σὲ αὐτὸ τὸν θυ-
µό του φόνευσε τὸν ἐκλεκτὸ φίλο  

 

Η  ΚΑΚΗ  ΣΥΝΗΘΕ ΙΑ  
ΤΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ  

 

Κάποιος χριστιανὸς εἶχε αἰχµαλωτι-
σθεῖ πολὺ ἀπὸ τὴν κακὴ συνήθεια 
τῆς κλοπῆς. Κάποτε, τὴν περίοδο 
τοῦ θερισµοῦ, βλέποντας τὸ ἀγρό-
κτηµα ἑνὸς πλουσίου νὰ εἶναι γεµά-
το ἀπὸ σιτάρι ἀποφάσισε νὰ τὸ 
κλέψει. Ἑτοίµασε τὸ ἄλογο µὲ τὴν 
καρότσα καὶ τὴν νύκτα ἑτοιµάστη-
κε γιὰ τὸ σκοπό του. Τότε ἡ µικρὴ 
κορούλα του 5-6 ἐτῶν ἄρχισε νὰ 
κλαίει θέλοντας νὰ ἀνέβει καὶ ἐκεί-
νη στὴν καρότσα, ἐπειδὴ τῆς ἄρεσε 
ὁ περίπατος µὲ τὰ ζῶα. Ὁ πατέρας 
της γιὰ νὰ τὴν καθησυχάσει, τὴν 
πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὴν ἀνέ-
βασε στὴν καρότσα. Ἔτσι ξεκίνη-
σαν τὰ µεσάνυκτα γιὰ τὸ ξένο κτῆ-
µα. Φτάνοντας ἐκεῖ, ἄφησε τὸ ἄλογο 
µὲ τὴν καρότσα στὴν ἄκρη τοῦ χω-
ραφιοῦ καί, ἐπειδὴ εἶχε πανσέληνο 
ἡ νύχτα, παρατηροῦσε δεξιὰ – ἀρι-
στερά, µήπως δεῖ κανέναν καὶ τὸν 
ἀντιληφθεῖ ὅταν θὰ ἔκανε τὴν κλο-
πή.  Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶδε κανέναν, 
ἄρχισε νὰ µεταφέρει τὸ στάρι στὴν 
καρότσα του. Τότε ἡ κόρη του, πα-
ρακινούµενη µᾶλλον ἀπὸ τὸ Θεὸ 
τοῦ εἶπε: «Πατέρα, κοίταξες σ’ ὅλα 
τὰ µέρη, ἀλλὰ ξέχασες νὰ κοιτάξεις 
καὶ πρὸς τὸν οὐρανό». Τότε ἐκεῖνος 
τὴν ἐρώτησε : «Γιατί νὰ κοιτάξω 
στὸν οὐρανὸ παιδί µου;» Καὶ ἡ κό-
ρη τοῦ εἶπε: «Ἴσως θὰ ἦταν καλὸ νὰ 
κοιτάξεις καὶ πρὸς τὸν οὐρανό, διό-
τι τ’ ἄλλα µέρη εἶδα ὅτι τὰ παρατή-
ρησες µὲ προσοχή». Τότε ὁ πατέρας 
της σκεπτόµενος τὰ λόγια της κόρης 
του καὶ φοβούµενος τὸν Θεό, σιώ-
πησε. Μετὰ πῆρε τὰ κλεµµένα, τὰ 
ἐπέστρεψε στὸν τόπο τους καὶ µὲ 
τὴν καρότσα ἐπέστρεψαν στὸ σπίτι 
τοὺς ἔχοντας τὴν συνείδησή του 
ἀναπαυµένη. 

 

ΠΤΗΝΑ  ΚΑ Ι  ΖΩΑ  
Τ ΙΜΟΥΝ  ΤΗΝ  ΑΓ ΙΑ  

 

Ἡ Ἁγία Μεγαλο-
µάρτυς Εἰρήνη ἔζη-
σε στὰ χρόνια τῆς 
Βασιλείας τοῦ Με-
γάλου Κωνσταντί-
νου. Ξεχώριζε ἀπ’ 
ὅλες τὶς κοπέλες  
τῆς ἐποχῆς της γιὰ 
τὴν  ὀµορφιά  της  

καὶ ὁ πατέρας της, ὁ βασιλιὰς Λικί-
νιος, κινούµενος ἀπὸ φόβο, τὴν ἔ-
κλεισε σὲ ἕνα πύργο µὲ δεκατρεῖς 
θεραπαινίδες καὶ ἕνα γέροντα δά-
σκαλο ὀνόµατι Ἀπελλιανό. Μιὰ ἡ-
µέρα ἡ Ἁγία Εἰρήνη εἶδε ἕνα περι-
στέρι νὰ µπαίνει στὸν πύργο κρα-
τώντας ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς στὸ στόµα 
του. Κάθησε ἐπάνω στὸ τραπέζι κι’ 
ἄφησε ἐκεῖ τὸ κλαδί. Ὕστερα ἀπὸ 
λίγο µπῆκε στὸν πύργο ἕνας ἀετός, 
ποὺ κρατοῦσε στὸ ράµφος του ἕνα 
στεφάνι καὶ τὸ ἀπόθεσε κι’ αὐτὸ 
πάνω στὸ τραπέζι. Τελευταῖο µπῆκε 
ἀπὸ τὸ παράθυρο ἕνα κοράκι καὶ 
ἄφησε πάνω στὸ τραπέζι ἕνα φίδι 
ποὺ κρατοῦσε. Ἀπόρησε ἡ Ἁγία, τί 
νὰ δήλωναν ὅλα αὐτά. Τότε ὁ γέρο-
Ἀπελλιανός, ὁ δάσκαλός της, τῆς τὰ 
ἐξήγησε ὅλα. – Τὸ περιστέρι δηλώ-
νει τὴν  παιδεία τῆς γνώµης. Τὸ κλα-
δὶ τῆς ἐλιᾶς εἶναι σηµεῖο θαυµαστῶν 
γεγονότων. Ὁ ἀετός, ποὺ εἶναι ὁ βα-
σιλιὰς τῶν πτηνῶν µὲ τὸ στεφάνι 
προεικονίζει µελλοντικὴ νίκη σὲ ἐ-
κλεκτὲς καὶ ἀγαθὲς πράξεις. Τέλος 
τὸ κοράκι καὶ τὸ φίδι δηλώνουν, 
ὅτι θὰ δοκιµάσεις θλίψη καὶ ταλαι-
πωρία. Μὲ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ ποὺ 
ἔδωσε ὁ Ἀπελλιανός, ἀποκάλυψε ἐν 
συντοµίᾳ τὸν ἀγώνα τοῦ µαρτυρί-
ου, τὸν ὁποῖο θὰ ἔδινε ἡ Ἁγία Εἰρή-
νη γιὰ τὴν ἀγάπη της πρὸς τὸν Θεό. 
Ὁ πατέρας της Λικίνιος, ὅταν ἔµαθε 
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  
 

Ἔχω ἔλθει στὸ µοναστήρι 
σας καὶ τὸ πόσο καλὰ νιώθω ὅταν 
εἶµαι ἐκεῖ δὲν µπορῶ νὰ σᾶς τὸ πε-
ριγράψω. Θέλω καὶ ἐγὼ νὰ σᾶς πῶ 
ὅτι οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ , Νικόλα-
ο ς  κα ὶ  Ε ἰρήνη  ε ἶ να ι  γ ιὰ  τ ὴν  
ο ἰ κο γ έ ν ε ι ά  µου  προσ τά τ ε ς .  
Μᾶς  ἔχουν  βοηθήσει  σὲ  πολλὲς  
δύσκολες  στιγµὲς  ποὺ  ἔχουµε  
περάσει.  

Τὸ  1995 ἀρρώστησε  ὁ  ἄ-
ντρας µου, ἀπὸ ἔµφραγµα καὶ τοῦ 
δηµιούργησε πολὺ σοβαρὸ πρό-
βληµα  στὴν  καρδιά .  Τὸν  ἔταξα  
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ 
ἐνῶ  κανένας  γιατρὸς  
δὲν  περίµενε  ὅτι  θὰ  
βγεῖ ζωντανὸς ἀπὸ ἕνα 
χε ιρουργε ῖο ,  αὐτὸς  
βγῆκε καὶ εἶναι µέχρι 
σήµερα καλά. Ὅλες τὶς 
µέρες ποὺ ἦταν δύσκο-
λες στὴν ἐντατικὴ καὶ 
στὸ δωµάτιο, ἔβλεπε, 
ὅπως µοῦ εἶπε , ἕναν  
καλόγερο νὰ κάθεται 
δίπλα του. Καὶ ἔφυγε 
ἀφοῦ οἱ γιατροὶ ἄρχι-
σαν  νὰ  βλέπουν  κά -
ποια βελτίωση.  

Νὰ σηµειώσω ὅτι δὲν ἤξερε 
ὅτι  τὸν  εἶχα  τάξει  στὸν  Ἅγιο  
Ραφαήλ .  Πάντα εἶχα δίπλα του 
τὴν Παναγία τὴν Προυσιώτισσα. 
Αὐτὸς ὅµως ἔβλεπε νὰ τὸν προσέ-
χει ἕνας ψηλὸς καλόγερος γιὰ του-
λάχιστον 20 µέρες ποὺ εἶχε πολὺ 
σοβαρὸ πρόβληµα. Οἱ γιατροὶ µε-
χρι τώρα δὲν µποροῦν νὰ καταλά-
βουν πῶς ἔζησε.  

Καὶ  τώρα  γιὰ  µία  ἀκόµη  
φορὰ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καὶ ἡ συ-
νοδεία του βρέθηκαν προστάτες 
µου. Μετὰ ἀπὸ παρακέντηση ποὺ 

ἔγινε  σὲ  ὄγκο  στὸ  στῆθος  µου ,  
βρέθηκαν καρκινικὰ κύταρα . Ὁ 
γιατρὸς εἶπε ὅτι µπορεῖ νὰ ἀφαι-
ρέσει τὸ στῆθος ἂν εἶχε ἐξαπλωθεῖ 
πολύ.  

Ἦρθα στὸ µοναστήρι σας 
καὶ µοῦ δώσατε λαδάκι καὶ σταύ-
ρωνα τὸν ὄγκο, µοῦ διαβάσατε εὐ-
χὴ  ὑπὲρ  ὑγείας  καὶ  νὰ  µὴν  σᾶς  
κουράζω, ὅταν ἔκανα εἰσαγωγὴ 
γιὰ τὸ χειρουργεῖο, ὁ γιατρός µου 
ἔλεγε συνέχεια ὅτι βλέπει τὸν ὄγκο 
νὰ µαλακώνει στὴν ψηλάφηση ποὺ 
ἔκανε καὶ ἐνῶ περίµενα νὰ µοῦ 

ἀφαιρέση  τὸ  στῆθος  
(γιατί  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὴν  
παρακέντηση  καὶ  ἡ  
µαστογραφία ἔδειχνε 
πρόβληµα )  βγῆκε  ὁ  
γιατρὸς  ἀπὸ  τὸ  χει -
ρουργεῖο καὶ εἶπε στὸ 
παιδί µου ὅτι ὅλα εἶναι 
ἀρνητικά, δὲν ὑπάρχει 
καρκίνος.  

Ἐγὼ  ξέρω  ὅτι  
στὸ  χειρουργεῖο  δὲν  
ἤµουνα µόνη, εἶχα κο-
ντά µου, δίπλα µου τὸν 
Ἅγιο  Ραφαήλ ,  Νικό-
λαο  καὶ  Εἰρήνη  καὶ  

ἀπὸ πάνω µου τὴν Παναγία νὰ µὲ 
προστατεύει. Αὐτὸ ζητοῦσα κάθε 
βράδυ στὴν προσευχή µου νὰ µὴν 
µὲ ἀφήσουν µόνη µὲ τοὺς γιατροὺς 
καὶ δὲν µὲ ἄφησαν. Θὰ τοὺς εὐχα-
ριστῶ ὅσο θὰ ζῶ. 

 

Παρασκευή Π., 
Ἴλιον 

 

2 

του καὶ στρατηγὸ Κλεῖτο. Καὶ πέ-
ρασαν τρεῖς ἡµέρες ποὺ τὸν θρηνοῦ-
σε, µάταια ὅµως, διότι τὸ κακὸ ἔµει-
νε ἀνεπανόρθωτο. 
 

ΕΝΑΣ  ΩΡΑΙΟΣ  ΝΑΟΣ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

… ἄλλοι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου 
στὴ Ρώµη, ἄλλοι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Παύλου στὸ Λονδίνο. Ἀλλὰ σεῖς, 
ἀγαπητοί µου χριστιανοί, τί λέτε; 
Ποιὸς νὰ εἶναι ὁ πιὸ ὡραῖος ναὸς 
τοῦ κόσµου; Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ναοὺς 
ποὺ ἀναφέραµε, ναοὺς ποὺ εἶναι 
χτισµένοι µὲ λιθάρια καὶ µὲ λάσπη, 
ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος ναός, ποὺ 
ἔχει πιὸ µεγάλη ἀξία ἀπὸ κάθε ἄλλο 
ναὸ ποὺ βλέπουµε. Καὶ ὁ Ναὸς αὐ-
τὸς καθώς µας λέει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος εἶναι τὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ πίστεψε στὸν Χριστό. Γιατί 
αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει, ἔχει καὶ αὐ-
τὸς σῶµα, ἀλλὰ τὸ σῶµα του µὲ τὶς 
ἁµαρτίες τὸ ἔχει λερώσει. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ µετανοεῖ καὶ κλαίει γιὰ τὰ 
ἀµαρτήµατά του, ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
βαπτίζεται µέσα στὰ νερὰ τῆς ἱερᾶς 
κολυµβήθρας ἢ µέσα στὰ δάκρυα 
τῆς µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως, 
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος λούζεται καὶ κα-
θαρίζεται ἀπὸ τὶς ἁµαρτίες του, τὸ 
σῶµα του γίνεται ἕνας ναὸς ὅπου 
κατοικεῖ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Τί εὐ-
λογία, τί τιµή, τί ὕψος! Ἀλλὰ δυστυ-
χῶς οἱ σηµερινοὶ χριστιανοὶ δὲν αἰ-
σθάνονται αὐτὴ τὴν τιµὴ ποὺ τοὺς 
ἔκανε ὁ Χριστός. Τὸ ροῦχο τοὺς 
προσέχουν νὰ µὴν τὸ λερώσουν, ἐ-
νῶ τὸ κορµί τους δὲν προσέχουν καὶ 
τὸ λερώνουν, προπαντὸς τὶς ἡµέρες 
αὐτές, τῶν Ἀπόκρεων. Ἕνα σῶµα 
καθαρὸ ἀπὸ ἁµαρτίες εἶναι µιὰ ἐκ-
κλησία. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἐκκλησία 
ἔρχεται τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο καὶ κα-
τοικεῖ. Κι’ ὅταν ἔρθη ἡ Κυριακὴ καὶ 
χτυπήση ἡ καµπάνα, τότε ἀπὸ τὴν 

µία ἐκκλησία στὴν ἄλλη, ἀπὸ τὸν ἕ-
να ναὸ στὸν ἄλλο, ὁ χριστιανὸς τρέ-
χει καὶ πηγαίνει στὴ δηµόσια προ-
σευχή, στὴν προσευχὴ ποὺ γίνεται 
µαζὶ µὲ ἄλλους στοὺς ναούς. 
 

Ο  ΚΑΝΑΡΗΣ  
 

Καθὼς ὁ Κανάρης, 
µετὰ τὴν πυρπόληση 
τῆς τουρκικῆς ναυ-
αρχίδος, ἐπέστρεφε 
νικητὴς ἡ ∆ηµογερο-
ντία τοῦ ἀπένειµε 
δάφνινο στεφάνι. Ὁ 
δοξασµένος πυρπο-

λητὴς τὸ δέχτηκε µὲ συγκίνηση καὶ 
κατευθύνθηκε ἀµέσως στὴν Ἐκκλη-
σία. Ἐκεῖ προσκύνησε κάνοντας εὐ-
λαβικὰ τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ 
ἀπέθεσε τὸ στεφάνι του στὰ πόδια 
τῆς Θεοτόκου – ∆ικό σου εἶναι, Πα-
ναγία µου, ψιθύρησε ταπεινὰ καὶ 
βγῆκε ἀπὸ τὸ Ναό. Μὲ τέτοια πίστη 
µεγαλούργησαν τότε, ἡ Πατρίδα µας 
καὶ οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Ἐλευθερί-
ας της. 
 

∆ΕΝ  ΘΑ  ΜΑΣ  ΑΛΛΑΞΕΤΕ   
ΤΙΣ  ΛΕΞΕΙΣ  

 

Ἀνοίγοντας κανεὶς ἕνα λεξικὸ δια-
βάζει: Λαθραῖος = ὁ κρυφός, ὁ µὴ 
νοµίµως εἰσαχθεῖς. Λαθρο-θεατὴς = 
ὁ λαθραῖος θεατής. Λαθρο-θήρας = 
ὁ λαθραῖος κυνηγός. Λαθρο-χέρης = 
ὁ ἐπιτήδειος κλέπτης. Λαθρο-µετα-
νάστης = ὁ Λαθραῖος εἰσερχόµενος 
ἀπὸ ξένη χώρα. Μετανάστης = ὁ ἐ-
γκαθιστάµενος εἰς ξένην χώραν νο-
µίµως. Ὁρισµένοι προσπαθοῦν νὰ 
ἀλλάξουν τὸ ἑλληνικὸ λεξικὸ λέγο-
ντας τὸν Λαθροµετανάστη = Μετα-
νάστη. Ἐνῶ, ὅταν ἐπιστρέψη ἕνας 
Ἕλληνας στὴν πατρίδα του τὴν 
Ἑλλάδα, ὀνοµάζεται µετανάστης, 
δηλαδὴ ὅλα ἰσοπέδωση. Π.χ. Ἐγὼ 
πλήρωσα εἰσητήριο γιὰ νὰ εἰσέλθω 
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στὸ τρὰµ καὶ ὀνοµάζοµαι ἐπιβάτης. 
Αὐτὸς ποῦ δὲν πληρώνη εἰσητήριο 
ὀνοµάζεται λαθροεπιβάτης, θὰ τὸν 
ὀνοµάσουµε ἐπιβάτη ἢ οἰκονοµικό-
ἐπιβάτης; Ὄχι. Θὰ τὸν ὀνοµάσουµε 
λαθ

 

ροεπιβάτη, γιατί εἰσῆλθε λα-
θρ

ἡµέρας 
µετὰ τὴ υ ἔτους 
(2015) οἱ ἐπίση
ρίου ἔδωσαν σ
σιότητα, συµφ
ἐνεφανίσθη ση κ
τζίρου κατὰ τᾶ
ἡµέρας καὶ ἐο
Ἔχουν τὸ δικα
φοι, προκειµέ

π

ἡµέρας 
µετὰ τὴ υ ἔτους 
(2015) οἱ ἐπίση
ρίου ἔδωσαν σ
σιότητα, συµφ
ἐνεφανίσθη ση κ
τζίρου κατὰ τᾶ
ἡµέρας καὶ ἐο
Ἔχουν τὸ δικα
φοι, προκειµέ

π

αῖα καὶ εἶναι παράνοµος.  εἶναι παράνοµος. 
 

∆ΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ  

∆ΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ»; 
 

Οἱ δηµοσιογράφοι τῶν τηλεοπτικῶν 
Μέσων Ἐνηµερώσεως διὰ νὰ ὑπο-
στηρίξουν τᾶς κυβερνητικᾶς ἀπο-
φάσεις, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς 
«Κυριακῆς ἀργίας» ἐτόνιζον ἑκά-
στην φορὰν ὅταν τὰ καταστήµατα 
ἤσαν ἀνοικτὰ κατὰ τᾶς Κυριακᾶς 
ὅτι ὁ «τζίρος ἦταν µεγάλος» καὶ οἱ 
ἰδιοκτῆται τῶν ἔλαβαν βαθυτάτην 
οἰκονοµικὴν ἀνάσαν. Τὸ αὐτὸ ὑπε-

στήριζαν κατὰ τᾶς Κυριακᾶς τῶν 
µεγάλων ἑορτῶν. Ὀλίγας 

 

 

∆ΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ  

∆ΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ»; 
 

Οἱ δηµοσιογράφοι τῶν τηλεοπτικῶν 
Μέσων Ἐνηµερώσεως διὰ νὰ ὑπο-
στηρίξουν τᾶς κυβερνητικᾶς ἀπο-
φάσεις, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς 
«Κυριακῆς ἀργίας» ἐτόνιζον ἑκά-
στην φορὰν ὅταν τὰ καταστήµατα 
ἤσαν ἀνοικτὰ κατὰ τᾶς Κυριακᾶς 
ὅτι ὁ «τζίρος ἦταν µεγάλος» καὶ οἱ 
ἰδιοκτῆται τῶν ἔλαβαν βαθυτάτην 
οἰκονοµικὴν ἀνάσαν. Τὸ αὐτὸ ὑπε-

στήριζαν κατὰ τᾶς Κυριακᾶς τῶν 
µεγάλων ἑορτῶν. Ὀλίγας 

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπ
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπι

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ

 

 

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 5.00 µ.µ. 

 

 

Ο Ι  Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓ ΙΑΣ  ΜΑΣ  

 

Ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν 
Παρασκευὴ 27 Φεβρουαρίου 

 

στὶς 5.00 µ.µ. 

ΑΝΑΚ
Παρακαλοῦνται ὅσοι παραλαµβά

Φυλλάδιο νὰ ἀποστεί

ν εἴσοδον τοῦ νέον εἴσοδον τοῦ νέο
µοι φορεῖς τοῦ ἐµπο-
τοιχεῖα εἰς τὴν δηµο-
ώνως πρὸς τὰ ὁποία 
µαντι ὴ πτῶσις τοῦ 
ς προαναφεροµένας 

ρταστικᾶς περιόδους. 
ίωµα οἱ δηµοσιογρά-
νου νὰ ἐξυπηρετοῦν 

πολιτικὰ  παιχνίδια ,  πολιτικᾶς  
«γραµµᾶς» ἢ τὰ συµφέροντα ολύ-
εθνικῶν ἑταιρειῶν, νὰ παραπλα-
νοῦν τὴν κοινὴν γνώµην µὲ σκοπὸν 
νὰ καταργηθῆ ἡ «Κυριακὴ ἀργία»; 
(Ὀρθόδ. Τύπος 16-1-2015, σ.1) 

µοι φορεῖς τοῦ ἐµπο-
τοιχεῖα εἰς τὴν δηµο-
ώνως πρὸς τὰ ὁποία 
µαντι ὴ πτῶσις τοῦ 
ς προαναφεροµένας 

ρταστικᾶς περιόδους. 
ίωµα οἱ δηµοσιογρά-
νου νὰ ἐξυπηρετοῦν 

πολιτικὰ  παιχνίδια ,  πολιτικᾶς  
«γραµµᾶς» ἢ τὰ συµφέροντα ολύ-
εθνικῶν ἑταιρειῶν, νὰ παραπλα-
νοῦν τὴν κοινὴν γνώµην µὲ σκοπὸν 
νὰ καταργηθῆ ἡ «Κυριακὴ ἀργία»; 
(Ὀρθόδ. Τύπος 16-1-2015, σ.1) 

 

Λ

ΝΩΣΗ  
υν ταχυδροµικῶς τὸ Ἐνηµερωτικὸ 
υν τὴν συνδροµή τους. 

     
 (αρ. φυλλ. 65)
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 Μηνιαῖο  Ἐνηµερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
τοσελίδα: www.agiosrafael.gr
µάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
ολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς 
 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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 – 4.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     4.00 – 6.00 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

7.30 – 10.15 π.µ. 

ου 
Ἰσ
αρ
στ
.Θ.

Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

Ὄρθρος : 

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ   
 

 – Θεῖα Λειτουργία

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                      Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 5  
  

Ε Ν Α Σ  Ω Ρ Α Ι Ο Σ  Ν Α Ο Σ !  
 

Ἡ θρησκεία, ἀγαπητοί µου, ἡ θρη-
σκεία δὲν εἶναι ἐφεύρεσι τῶν παπά-
δων γιὰ ἐκµετάλλευσι, ὅπως λένε οἱ 
ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Ὄχι. Ἡ θρησκεία 
εἶναι τὸ πιὸ εὐγενικὸ αἴσθηµα. Ἡ 
θρησκεία εἶναι κάτι φυτεµένο µέσα 
στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ 
ὅ,τι εἶναι φυτεµένο µέσα στὴν καρ-
διὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲν µπορεῖ κα-
νεὶς νὰ τὸ ξερριζώσει. Ναί! Τὸ αἴ-
σθηµα τῆς θρησκείας εἶναι ἔµφυτο, 
ὅπως εἶναι καὶ τὸ 
αἴσθηµα ποὺ αἰ-
σθάνεται ἡ µάνα 
γιὰ τὸ παιδί Χί-
λιες δι ταγὲς νὰ 
βγοῦνε νὰ µὴν ἀ-
γαπάει τὸ παιδί 
της, δὲν θὰ κά-
νουν τίποτα . Ἡ 
µάνα θ’ ἀγαπᾶ τὸ 
παιδί της. Κι’ ἂν 
ἀκόµα  τὴ  σφά-
ξουν, ἡ τελευταῖα της λέξι θὰ εἶναι 
«Παιδί µου σὲ ἀγαπῶ!». Ἔτσι εἶναι 
καὶ ἡ θρησκεία. Αἴσθηµα ἔµφυτο, 
βαθειὰ ριζωµένο στὸν ἄνθρωπο . 
Ποιὸς µπορεῖ νὰ τὸ ξερριζώση; Ἀπὸ 
τὴν ἡµέρα ποὺ παρουσιάστηκε ὁ 
ἄνθρωπος στὸν κόσµο, παρουσιά-
στηκε καὶ ἡ θρησκεία. Ὅπου σκά-
ψουν οἱ ἀρχαιολόγοι, βρίσκουν ση-
µάδια θρησκείας. Οἱ χριστιανοὶ στὰ 
πρῶτα χρόνια δὲν µποροῦσαν νὰ 

χτίσουν ναούς, γιατί ἡ χριστιανικὴ 
θρησκεία ἦταν ὑπὸ διωγµόν. Οἱ Βα-
σιλιάδες καὶ αὐτοκράτορες ποὺ δὲν 
πίστευαν στὸ Χριστό, ὄχι µόνο δὲν 
τοὺς ἄφηναν νὰ χτίζουν ἐκκλησίες, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ Χρι-
στοῦ ἤθελαν νὰ ἀκοῦνε. Οἱ Χρι-
στιανοί, γιὰ νὰ λατρεύουν τὸ Θεό,
ἀναγκάζονταν νὰ βγαίνουν τὴ νύ-
χτα ἔξω ἀπὸ τὶς πόλεις, νὰ πηγαί-
νουν στὶς σπηλιές, καὶ ἐκεῖ µέσα νὰ 

λατρεύουν τὸ Θε-
ό! Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ 
δὲν ἦταν ἀσφα-
λισµένοι .  ὰν  
τοὺς  ἀνακάλυ-
πταν ,  µάζευαν  
φρύγανα, ἔφρα-
ζαν τὴν εἴσοδο 
τῆς σπηλιᾶς, ἄ-
ναβαν φωτιὰ καὶ 
τοὺς  ἔκαιγαν .  
Μόνο ὅταν ὁ Με-

γας Κωνσταντῖνος ἔγινε πρῶτος χρι-
στιανὸς αὐτοκράτορας, µόνο τότε ἐ-
πετράπη στοὺς χριστιανοὺς νὰ χτί-
ζουν ἐκκλησίες. Χιλιάδες ὄµορφοι 
ναοὶ εἶναι χτισµένοι στὶς διάφορες 
χῶρες τῆς χριστιανοσύνης. Ἐὰν τώ-
ρα ρωτήσης, ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ ὡραῖ-
ος ναὸς τῆς χριστιανοσύνης, ἄλλοι 
µὲν θὰ ἀπαντήσουν ὁ ναὸς τῆς Ἁγί-
ας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, 
…    (συνέχεια στὴν 7

. 
α

 

Ἐ

η σελίδα) 

1

 

 

ΟΙ
 

νο
λο


