
 

ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΣ 
 

Ἤρχισαν αἳ πρῶται ἀντιδράσεις ἐνα-
ντίον τῆς ∆ιοικούσης Ἐκκλησίας διὰ 
τὴν στάσιν της τόσον εἰς τὸ µετανα-
στευτικόν, ὅσο καὶ διὰ τὴν συγκατά-
θεσίν της εἰς τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας 
εἰς τοὺς νοµιµοποιηµένους µετανά-
στας. Τᾶς ἀντιδράσεις ἐγεύθη ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυµος εἰς 
τὸν Ἄγ. Παντελεήµονα Ἀθηνῶν, κατὰ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑ   
ΜΜΕΕ ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΒΒ ∆∆ ΟΟΜΜ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΣΣ   

ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΑΑ ΗΗ ΛΛ   
 

Μεγάλη Πέµπτη 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 – 8.00 µ.µ. 

 

Μεγάλη Παρασκευὴ 
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης: 8.00–11.00 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου: 6.00 – 8.00 µ.µ. 

 

Μεγάλο Σάββατο 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 

τὴν διάρκειαν τῆς δευτέρας στάσεως 
τῶν Χαιρετισµῶν, Παρασκευὴ 26 Φε-
βρουαρίου
τῶν Χαιρετισµῶν, Παρασκευὴ 26 Φε-
βρουαρίου

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴ

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ.

περινός της Ἀγάπης 6.30 µ.µ. 
 

∆ευτέρα τοῦ Πάσχα 
 

Ἀπόγευµα: 
Μέγας Ἑσπερινὸς,  
Λιτανεία Εἰκόνος, 

Ἀρτοκλασία  
6.00 µ.µ. 

 

Τρίτη τοῦ Πάσχα 
 

Πρωί: 
Ὄρθρος – Λειτουργία: 7.30 – 10.30 π.µ. 

 

Ἀπόγευµα: 
Παράκληση εἰς τὸν Ἄγ. Ραφαήλ  

6.00 µ.µ. 

. Συµφώνως µὲ εἰδήσεις, αἳ 
ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς ὑπὸ τῶν µπλό-
γκερς, ὅταν προσῆλθεν εἰς τὸν Ι. Ναὸν 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεχώρησαν ἐπιδει-
κτικῶς οἱ πιστοί της Ἐκκλησίας καὶ 
ἔµειναν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐλάχι-
στοι πιστοί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ὁ λαὸς ἀντιδρᾶ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-3-2010, σελὶς 5) 

. Συµφώνως µὲ εἰδήσεις, αἳ 
ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς ὑπὸ τῶν µπλό-
γκερς, ὅταν προσῆλθεν εἰς τὸν Ι. Ναὸν 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεχώρησαν ἐπιδει-
κτικῶς οἱ πιστοί της Ἐκκλησίας καὶ 
ἔµειναν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐλάχι-
στοι πιστοί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ὁ λαὸς ἀντιδρᾶ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-3-2010, σελὶς 5) 

     
 (αρ. φυλλ.12) 

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡ ΙΟΥ  
ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

Λ -  Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  
τολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
φαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.  

Σᾶς περιµένουµε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!! 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                        Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Ε Σ Υ  Τ Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ ;  

Ἑσ

Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς ἔκανε πολ-
λά, µεγάλα καὶ ἐξαίσια θαύµατα στὴν Ἰ-
ουδαία. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸν ἐφθόνησαν 
οἱ Ἑβραῖοι. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔπαρχος 
στὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ὁ Πιλάτος καὶ Ἀρ-
χιερεῖς ἦταν ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας. 
Ὅταν συνέλαβαν τὸν Χριστόν µας καὶ 
τὸν ὁδήγησαν στὸν Πιλάτο, οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς, ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας, κατηγόρη-
σαν τὸν Ἰησοῦ ὅτι ἀνατρέπει τὶς γραφὲς 
καὶ καταργεῖ τὴν ἡ-
µέρα τοῦ Σαββάτου. 
Τοὺς ρώτησε ὁ Πιλά-
τος, µὲ ποιὸ τρόπο 
καταργεῖ τὸ Σάββατο 
καὶ αὐτοὶ ἀποκρίθη-
σαν λέγοντας ὅτι «για-
τρεύει τοὺς ἀσ ενεῖς 
τὸ Σάββατο  το-
τε ὁ Πιλάτος «Ἂν κά-
νει ὑγιεῖς αὐτοὺς ποὺ 
εἶναι ἄρρωστοι, δὲν 
κάνει κανένα κακό». 
Αὐτοί του εἶπαν «Χρη-
σιµοποιεῖ µαγεῖες καὶ 
πετυχαίνει τὸν σκοπό 
του ἔχοντας τοὺς δαίµονας µαζί του». Καὶ 
ἀποκρίνεται ὁ Πιλάτος «Τὸ νὰ γιατρεύεις 
τὸν ἄρρωστο δὲν εἶναι διαβολικὸ ἔργο, 
ἀλλὰ χάρισµα ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐγὼ δὲν 
βρίσκω καµµία αἰτία κατηγορίας σ’ αὐ-
τὸν τὸν ἄνθρωπο. ∆ικάστε τὸν ἐσεῖς µὲ 
ὅποιον νόµο ἔχετε καὶ ὅ,τι λέει ὁ νόµος 
σας αὐτὸ νὰ κάνετε». Καὶ εἶπαν οἱ Ἑ-
βραῖοι «ὁ νόµος µας δὲν ἐπιτρέπει νὰ 
σκοτώσουµε κανέναν». Λέει ὁ Πιλάτος 

«Ἂν ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ σκοτώσετε, τόσο 
περισσότερο ἐγὼ δὲν θέλω». Εἶπαν οἱ Ἑ-
βραῖοι στὸν Πιλάτο «Ἐµεῖς θέλουµε νὰ 
σταυρωθεῖ». Καὶ τοὺς λέει ὁ Πιλάτος 
«δὲν εἶναι αὐτὴ καλὴ ἀπόφαση». Καὶ αὐ-
τοὶ συνέχισαν νὰ φωνάζουν «νὰ σταυρω-
θεῖ, νὰ σταυρωθεῖ». Θύµωσε ὁ Πιλάτος 
καὶ εἶπε εἰς τοὺς Ἑβραίους «Πάντοτε ἡ 
γενιά σας ἦταν διαβολικὴ καὶ ἄπιστη 
καὶ πάντοτε ἤσασταν ἄδικοι ἀπέναντι 

στοὺς εὐεργέτες σας». 
Καὶ εἶπαν Ἑβραῖοι 
«καὶ ποιοὶ  εὐερ-
γέτες µας;». Ὁ Πιλάτος 
τοὺς ἁπαντὰ «Ὁ Θεός, 
ἀφοῦ σας ἐλευθέρω-
σε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 
Φαραώ, σᾶς πέρασε 
ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θά-
λασσα σὰν νὰ ἦταν 
ξηρὰ καὶ ἀφοῦ σας 
χόρτασε µὲ ὀρτύκια 
σας ἔδωσε νερὸ ποὺ 
βγῆκε µέσα ἀπὸ ξερὸ 
βράχ . Ἐπίσης, ἀφοῦ 
σας ἔδωσε νόµο, ἐσεῖς 

τὸν καταργήσατε ἀρνούµενοι τὸν Θεόν. 
Καὶ ἂν ὁ Μωυσῆς δὲν εἶχε παρακαλέσει 
τὸν Θεό, θὰ εἴχατε χαθεῖ µὲ πικρὸ θάνα-
το. Ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ἔχετε ξεχάσει. Ἔτσι 
καὶ τώρα λέτε ὅτι δὲν ἀγαπῶ ἐγὼ τὸν 
Καίσαρα, ἀλλὰ τὸν µισῶ καὶ σκέφτοµαι 
κακὸ γιὰ τὴν βασιλεία του». Ὁ Πιλάτος, 
ἀφοῦ ἔνιψε τὰ χέρια του µὲ νερό, εἶπε στὸ 
λαὸ «Εἶµαι ἀθῶος ἀπὸ τὸ αἷµα αὐτοῦ τοῦ 
καλοῦ ἀνθρώπου». Καὶ εἶπαν οἱ Ἰουδαῖοι 

θ
». Λέει

οἱ 
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ο
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«Τὸ αἷµα του πάνω µας καὶ πάνω στὰ παι-
διά µας». Ἀφοῦ πῆρε ὁ Πιλάτος τὴν ἀπό-
φασιν ὁ Ἰησοῦς νὰ σταυρωθεῖ ἄρχισαν 
οἱ Ἑβραῖοι νὰ τὸν χτυποῦν, ἄλλοι µὲ ρα-
βδιά, ἄλλοι µὲ τὰ χέρια καὶ ἄλλοι µὲ τὰ 
πόδια, ἐνῶ µερικοὶ τὸν ἔφτυναν εἰς τὸ 
πρόσωπο. Ἀφοῦ ἔφτιαξαν ἀµέσως τὸν 
σταυρό του τὸν ἔδωσαν καὶ τὸν ἔσπρω-
χναν νὰ προχωράει. Ἀπὸ τὶς πολλὲς πλη-
γὲς καὶ ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σταυροῦ δὲν 
µποροῦσε ὁ Ἰησοῦς νὰ προχωρήσει. Ἀπὸ 
τὴν ἐπιθυµία ποὺ εἶχαν οἱ Ἑβραῖοι νὰ 
τὸν σταυρώσουν ὅσο γίνεται γρηγορότε-
ρα, πῆραν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ τὸν σταυρὸ 
καὶ τὸν ἔδωσαν στὸν ὀνοµαζόµενον Σί-
µωνα, ὄχι ἀπὸ εὐσπλαχνίαν πρὸς τὸν Ἰ-
ησοῦ γιὰ νὰ τὸν ἐλαφρύνουν ἀπὸ τὸ βά-
ρος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐπιθυµία τους νὰ τὸν 
σταυρώσουν ὅσο 
πιὸ γρήγορα! Ἦταν 
σχεδὸν ὥρα ἕκτη 
(=12 τὸ µεσηµέρι) 
καὶ σκοτάδι ἔπεσε 
πάνω στὴ γῆ µέχρι 
τὴν ἐνάτη ὥρα (=3 
τὸ µεσηµέρι). Τότε 
ὁ Ἰησοῦς εἶπε «στὰ 
χέρια σου παραδί-
δω τὸ πνεῦµα µου» 
καὶ παρέδωσε τὸ 
πνεῦµα του. Τότε, 
κάποιος ἄντρας ποὺ 
ὀνοµαζόταν Ἰωσήφ, βουλευτὴς ἀπὸ τὴν 
πόλη τῆς Ἀριµαθαίας, ποὺ περίµενε καὶ 
αὐτὸς τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ παρουσιά-
στηκε στὸν Πιλάτο καὶ τοῦ ζήτησε τὸ σῶ-
µα του καὶ ἀφοῦ τὸν τύλιξε µέσα σὲ κα-
θαρὸ σεντόνι τὸν τοποθέτησε σὲ ἕνα σκα-
λισµένο στὸ Βράχο µνῆµα στὸ ὁποῖο κα-
νεὶς ὡς τώρα δὲν εἶχε ταφεῖ. Ὅταν ἔµα-
θαν οἱ Ἑβραῖοι αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Ἰωσὴφ 
τὸν κάλεσαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ἄννας καὶ Κα-
ϊάφας καὶ τὸν ἐρώτησαν γιατί ἔκανε τὴν 
κηδεία τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπεφάσισαν οἱ Ἑ-
βραῖοι νὰ φυλακίσουν τὸν Ἰωσὴφ σὲ ἕνα 
σπίτι ποὺ δὲν ὑπῆρχαν παράθυρα καὶ ἀ-
φοῦ ἔβαλαν φύλακες µπροστὰ στὴν εἴ-
σοδο, ἐσφράγισαν τὴν πόρτα µὲ σκοπὸ 
νὰ τὸν θανατώσουν. Τὸ πρωὶ τῆς Κυρια-
κῆς ὅρισαν οἱ Ἀρχισυνάγωγοι, οἱ Ἱερεῖς 

καὶ οἱ Λευίτες, ὥστε ὅλοι νὰ συγκεντρω-
θοῦν στὴν Συναγωγή. Ἀφοῦ µαζεύτηκαν 
ὅλο τὸ πλῆθος τῆς συναγωγῆς, ἀποφάσι-
σαν µὲ ποιὸ τρόπο θὰ σκοτώσουν τὸν 
Ἰωσήφ. Ἀφοῦ τελείωσε τὸ συνέδριο πρό-
σταξαν νὰ µεταφέρουν τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ 
τὴν φυλακή. Μόλις ἄνοιξαν τὴν πόρτα 
τῆς φυλακῆς δὲν ἐβρήκαν τὸν Ἰωσὴφ µέ-
σα. Ξεσηκώθηκαν καὶ ἀπόρησαν ὅλοι, ἐ-
πειδὴ βρῆκαν τὴν κλειδαριὰ κλειδωµένη 
καὶ ἐπειδὴ τὰ κλειδιὰ τὰ εἶχε στὴν κατο-
χή του ὁ Καϊάφας. Ἐνῶ αὐτοὶ ἐκάθοντο 
στὴ Συναγωγὴ καὶ ἀποροῦσαν γιὰ τὸν 
Ἰωσὴφ ἔρχονται οἱ στρατιῶτες ποὺ φρου-
ροῦσαν τὸν τάφον τοῦ Ἰησοῦ καὶ εἶπαν 
στὴν Συναγωγὴ «Μάθετε ὅτι ἀναστήθηκε 
ὁ Ἰησοῦς». Καὶ λένε οἱ Ἑβραῖοι «Πῶς» 
καὶ ἀπήντησαν οἱ στρατιῶτες «Ἔγινε ἕ-

νας µεγάλος σεισµὸς 
καὶ εἴδαµε ἕναν ἄ-
γγελον φωτεινὸν νὰ 
κατεβαίνει ἀπὸ τὸν 
οὐρανὸ καὶ ἀφοῦ 
ἐκύλησε τὸ βράχο 
τοῦ µνήµατος, ἐκά-
θησε ἀπάνω. Ἀπὸ 
τὸ φόβο µας µείνα-
µε ὅλοι οἱ στρατιῶ-
τες ἀκίνητοι σὰν νε-
κροὶ καὶ οὔτε µπο-
ρούσαµε νὰ φύγου-
µε, οὔτε νὰ µιλή-

σουµε. Τότε ἀκούσαµε τὴ φωνὴ τοῦ ἀγγέ-
λου νὰ λέει στὶς γυναῖκες ποὺ ἦλθαν 
στὸν τάφο «Μὴ φοβάστε, γιατί γνωρίζω 
ὅτι ζητᾶτε τὸν σταυρωµένο Ἰησοῦ. ∆ὲν 
εἶναι ἐδῶ. Ἀναστήθηκε, ὅπως τὸ εἶχε πεῖ. 
Ἐλᾶτε καὶ δεῖτε τὸν τόπο, ὅπου κείτο-
νταν ὁ Κύριος. Καὶ γρήγορα πηγαίνετε 
νὰ πεῖτε στοὺς µαθητές του ὅτι ἀναστή-
θηκε ἀπ’ τοὺς νεκροὺς καὶ βρίσκεται στὴ 
Γαλιλαία». Ἐρωτοῦν οἱ Ἑβραῖοι τοὺς 
στρατιῶτες ποὺ φύλαγαν τὸν τάφον τοῦ 
Ἰησοῦ «Πῶς ἀναστήθηκε». Ἀπαντοῦν «Ἐ-
µεῖς ἀκούσαµε ὅτι τὸν Ἰωσὴφ τὸν φυλα-
κίσατε καὶ σφραγίσατε τὴν πόρτα. Ὅ-
ταν ὅµως ἀνοίξατε δὲν τὸν βρήκατε. Πέ-
στε µας ἐσεῖς ποὺ φυλάγατε τὸν Ἰωσὴφ 
πῶς ἀνοίγοντας τὴν φυλακὴ δὲν τὸν βρή-
κατε, καὶ µετὰ θὰ σᾶς ποῦµε καὶ ἐµεῖς τὸ 
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ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ   
 

Α Γ Ι Ο Υ  Ρ Α Φ Α Η Λ  
ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  –  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

          
 

 
 

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
 

Ἀπόγευµα:  Μέγας Ἑσπερινὸς 
      Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος 

Ἀρτοκλασία 
  6.00 µ.µ. 

 

Τ Ρ Ι Τ Η  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
 

  Πρωί: Ὄρθρος – Λειτουργία: 7.30-10.30 π.µ. 
 

Ἀπόγευµα:  Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
    καὶ προσκύνησις τµήµατος Ἁγίου  
   Λειψάνου  
   6.00 µ.µ. 

 

Μιὰ µεγάλη ἡµέρα γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
 

Τήλ. ἐπικοινωνίας (22940)61151 καὶ 6979835185 
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ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ  
∆ΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ  … ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  

«σὲ ἀγαπῶ, σὲ ἀγαπῶ». Τὸ παιδάκι ἡσύχα-
σε! Ἡ καλὴ µητέρα, τὴν ὥρα ποὺ ἐπέστρε-

 

Ἐξωφρενικό. Ναὶ Ἐξωφρενικό. Τὸ ἔγραψε 
τὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆµα»: «Πέρσι στὴν 
παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στὴ Θεσσα-
λονίκη τµῆµα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων ποὺ 
παρήλασε τραγούδησε τὸ «Μακεδονία ξα-
κουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα» καὶ τιµω-
ρήθηκε ἐπειδὴ προσεβλήθη σκοπιανὸς ἐπί-
σηµος ποὺ παρακολουθοῦσε τὴν παρέλαση. 
Φέτος στὴν ἴδια παρέλαση στὴν Θεσσαλο-
νίκη δυὸ τελειόφοιτοι εὐέλπιδες ἀποφάσι-
σαν νὰ ἐπαναλάβουν τὴν εὐγενικὴ πράξη 
τῶν συναδέλφων τους. Κι ἐνῶ τὸ τµῆµα τῆς 
Σχολῆς παρήλασε καὶ κόντευε στὸ τέλος 
τῆς πορείας του, δόθηκε τὸ σύνθηµα ἀπὸ 
δυὸ νεαρὰ παλικάρια αὐριανοὺς ἀξιωµα-
τικοὺς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Καὶ µὲ µία 
φωνὴ οἱ παρελαύνοντες Εὐέλπιδες ἀκολού-
θησαν τὸ σύνθηµα καὶ τραγούδησαν τὴν 
«Μακεδονία ξακουστή» ἐν µέσῳ χειροκρο-
τηµάτων καὶ ἐπευφηµιῶν. Ἀλλὰ «µὲ ποινὴ 
20ήµερης στέρησης ἐξόδου» τιµωρήθηκαν 
οἱ δυὸ «ὑπεύθυνοι» Εὐέλπιδες. Ὅµως τὸ συ-
γκινητικὸ εἶναι ὅτι στὸ πλάι τῶν δυὸ «ἀνυ-
πάκουων» στάθηκαν ὅλοι οἱ φίλοι τους τοῦ 
ἰδίου ἔτους οἱ ὁποῖοι παρέµειναν καὶ αὐτοὶ 
γιὰ 20 µέρες µέσα στὴ Σχολή». Εὖγε εἰς τοὺς ἡ-
ρωικοὺς Εὐέλπιδάς µας. Τοὺς χειροκροτοῦµεν. 
 

Ο,ΤΙ ∆ΙΝΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 
 

Σὲ µιὰ οἰκογένεια ἀγροτικὴ ἡ µητέρα τιµώ-
ρησε αὐστηρὰ τὸ ἀγοράκι της ἐπειδὴ ὑπέ-
πεσε σ’ ἕνα σοβαρὸ παράπτωµα. Τὸ παιδά-
κι ἔτρεξε πρὸς τὸ κοντινὸ δάσος κι ἄρχισε 
νὰ φωνάζει µὲ πεῖσµα δυνατὰ γιὰ νὰ τὸ 
ἀκούσει ἡ µητέρα του «Σὲ µισῶ, σὲ µισῶ». 
Σὲ λίγο πλησίασε σὲ µιὰ µικρὴ χαράδρα 
καὶ συνέχισε νὰ φωνάζει πιὸ δυνατά: «Σὲ 
µισῶ, σὲ µισῶ». Ἡ χαράδρα ἀντήχησε ἀπὸ 
τὶς λέξεις «σὲ µισῶ, σὲ µισῶ». Τρόµαξε τὸ 
µικρὸ παιδάκι ἀπὸ τὸν ἀντίλαλο καὶ κλαί-
γοντας ἐπέστρεψε στὴν µητέρα του νὰ τὴν 
πληροφορήσει ὅτι κάποιος κακὸς ἄνθρω-
πος στὴ χαράδρα του φώναζε: «Σὲ µισῶ, σὲ 
µισῶ». Ἡ µητέρα του κατάλαβε περὶ τίνος 
ἐπρόκειτο. Παίρνει τὸ ἀγοράκι της καὶ πη-
γαίνουν µαζὶ στὴ χαράδρα. Τοῦ λέγει νὰ 
φωνάξει τώρα δυνατὰ «σὲ ἀγαπῶ, σὲ ἀγα-
πῶ». Ἡ χαράδρα ἀντήχησε ἀπὸ τὶς λέξεις 

φαν στὸ σπίτι, εἶπε στὸ ἀγοράκι της ὅτι στὴ 
ζωή µας, ἐὰν δείχνουµε ἀγάπη, ἀγάπη θὰ 
εἰσπράττουµε. Κι ἐσὺ µόλις φώναξες «σὲ 
ἀγαπῶ, σὲ ἀγαπῶ» ἀµέσως ἀκούστηκαν οἱ 
ἴδιες λέξεις. Ὅ,τι δίνουµε παιδί µου αὐτὸ 
παίρνουµε. Ἂς προσπαθοῦµε κι ἐµεῖς οἱ µε-
γαλύτεροι, στὴ ζωή µας νὰ δείχνουµε πά-
ντοτε ἀγάπη, γιὰ νὰ εἰσπράττουµε ἀγάπη. 
 

ΣΕΡΑΠΙΩΝ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 
 

Ὁ Σεραπίων ἦτο Αἰγύπτιος Ἀσκητής τελεί-
ως ἀκτήµων καί πολύ ἐλεήµων. Κάποτε 
πουλήθηκε σάν δοῦλος σ’ ἕνα εἰδωλολάτρη 
ἠθοποιό γιά εἴκοσι νοµίσµατα. Ἄρχισε µέ 
µεγάλη προθυµία νά ὑπηρετεῖ τόν κύριόν 
του καί ὅλη του τήν οἰκογένεια. Ἐργαζόταν 
ἀδιάκοπα χωρίς ἀπαιτήσεις. Τό φαγητό του 
ἀποτελεῖτο µόνο ἀπό ψωµί καί νερό. Ἐνώ 
τά χέρια του δούλευαν, ὁ νοῦς του ἦτο ἀπα-
σχοληµένος µέ τήν προσευχή. Τά λόγια τῆς 
Γραφής δέν ἔλειπαν ποτέ ἀπό τά χείλη του. 
Σκοπός του ἦτο νά µεταδώσει τό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ στούς κυρίους του καί δέν ἄργησε 
νά τό ἐπιτύχη. Τούς προσείλκυσε στήν πίστι, 
πρῶτα ἀπό ὅλα µέ τό παράδειγµα τοῦ χρι-
στιανικοῦ βίου του καί ὕστερα µέ τή διδα-
σκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, πού πέφτει σάν 
βάλσαµο παρηγοριᾶς στίς ταλαιπωρηµένες 
ἀπό τήν κοσµική µαταιότητα ψυχές. Κάπο-
τε, λοιπόν, ὁ κύριός του µέ τήν οἰκογένειά 
του ἔγιναν Χριστιανοί. Μιά µέρα, ἐπήρε ἰ-
διαιτέρως τόν Σεραπίωνα ὁ κύριός του καί 
τοῦ εἶπε: «Εἶναι καιρός, Ἀδελφέ, νά σοῦ ἀ-
νταποδώσω τήν εὐεργεσία πού µοῦ ἔκανες 
νά ἐλευθερώσεις ἐµένα καί τήν οἰκογένειά 
µου ἀπό τό σκοτάδι τῆς είδωλολατρίας. Πάρε 
καί σύ γιά ἀντάλλαγµα τήν ελευθερία σου». 
Τότε ὁ Σεραπίων τοῦ ἀποκάλυψε τὴν ἀλή-
θεια, πώς δὲν ἦτο δοῦλος, ἀλλὰ µὲ τὴ θέλησί 
του πουλήθηκε σ’ αὐτόν, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει 
στὸν Χριστό. Ἐπέστρεψε, λοιπὸν τὰ εἴκοσι 
νοµίσµατα τῆς ἀγορᾶς του στὸν κύριό του 
καὶ ἔφυγε γιὰ ἄλλη χώρα. Ἐκεῖ πουλήθηκε 
σὲ οἰκογένεια αἱρετικῶν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
ἔφερε κι’ αὐτὴν πολὺ γρήγορα στοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τέλους τῆς ζω-
ῆς του ὁ ἐλεήµων Σεραπίων ὑπηρετοῦσε σω-
µατικὰ καὶ ψυχικά τους συνανθρώπους του. 

6 

πῶς ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς». Ἀπαντοῦν 
οἱ Ἑβραῖοι «Ὁ Ἰωσὴφ ὅπως µας εἶπαν 
βρίσκεται στὴν πόλη του τὴν Ἀριµαθαί-
α». Καὶ λένε οἱ στρατιῶτες ποὺ ἐφύλατ-
τον τὸν Ἰησοῦ «καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀναστή-
θηκε ὅπως τὸ ἀκούσαµε ἀπὸ τὸν Ἄγγελο 
καὶ βρίσκεται στὴν Γαλιλαία». Μόλις 
ἄκουσαν αὐτὰ τὰ λόγια οἱ Ἑβραῖοι φο-
βήθηκαν πολὺ καὶ εἶπαν «Νὰ µὴν κυκλο-
φορήσει ποτὲ αὐτὸς ὁ λόγος, γιατί ὅλοι 
θὰ στραφοῦν στὸν Ἰη-
σοῦ». Ἀφοῦ ἔκαναν συµ-
βούλιο οἱ Ἑβραῖοι µάζε-
ψαν ἕνα µεγάλο ποσὸ 
χρηµάτων καὶ τὸ ἔδωσαν 
στοὺς στρατιῶτες λέγο-
ντας «Πέστε ὅτι, ἐνῶ κοι-
µόσασταν ἦλθαν οἱ µα-
θητές του τὴ νύκτα καὶ 
τὸν ἔκλεψαν». Λέν
στρατιῶτες «Πῶς θὰ 
µε ὅτι ἔκλεψαν τὸν
κρὸν Ἰησοῦ φοῦ 
σκεται εἰς τ ν Γαλι
καὶ εἶναι ζωντανός. 
ἐὰν τὸ µάθει ὁ ἔπαρ
Ἀπαντοῦν οἱ Ἑβρ
«Ἐὰν τὸ µάθει ὁ ἔ
χος ἐµεῖς θὰ τὸν π
µπλεχθε τε καθόλου
τὰ χρήµατα ίλησαν
δάξει. Ἀφοῦ ἔκαναν
συνάγωγοι, οἱ Ἱερεῖς καὶ ἱ Λευ τες µὲ 
ποιὸ τρόπο θὰ συναντήσουν τὸν Ἰωσήφ, 
τοῦ ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὴν Ἀριµαθαία 
µαζὶ µὲ ἑπτὰ στρατιῶτες, γιὰ νὰ ἔλθει 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα εἰς τὴν συναγωγὴν 
διὰ νὰ ἀπολογηθεῖ. Τὴν ἑποµένην ἡµέραν 
ὁ Ἰωσὴφ εὑρέθηκε εἰς τὴν Συναγωγὴν 

καὶ εἶπε «Γιὰ ποιὸ λόγο µὲ ἔχετε καλέ-
σει;». Ἀφοῦ πῆραν τὸν λόγον ὁ Ἄννας 
καὶ ὁ Καϊάφας, ὅρκισαν τὸν Ἰωσήφ, λέ-
γοντας «Γνωρίζουµε ὅτι ἔκανες τὴν κηδεία 
στὸν Ἰησοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ σὲ πιάσαµε 
καὶ σὲ φυλακίσαµε. Ἔπειτα, ζητώντας νὰ 
σὲ βγάλουµε ἔξω γιὰ νὰ σὲ δικάσουµε δὲν 
σὲ βρήκαµε. Πές µας τὴν ἀλήθεια». Εἶπε 
σ’ αὐτοὺς ὁ Ἰωσήφ: «τὸ ἀπόγευµα τῆς 
Παρασκευῆς, ὅταν µὲ φυλακίσατε, προ-

σευχόµουν ὅλη τη νύχτα 
καὶ ὅλη τὴν ἡµέρα τοῦ 
Σαββάτου. Τὰ µεσάνυκτα 
βλέπω τὸ δωµάτιο τῆς 
φυλακῆς νὰ ἔχει σηκω-
θεῖ ἀπὸ τέσσερις ἀγγέ-
λους, ποὺ τὸ κρατοῦσαν 
ἀπὸ τὶς τέσσερις γωνίες. 
Μπῆκε µέσα σὰν ἀστρα-

 Ἰησοῦς καὶ ἀπὸ τὸ 
 ἔπεσα  γῆ. Ἀ-
µὲ ἔπιασε ἀ  τὸ 
ὲ σήκωσε λέγοντας 
φοβᾶσαι Ἰωσὴφ γύ-
καὶ δὲς οιὸς εἶ-
Ἀφοῦ τὸν εἶδα εἶπα 
ιε, δὲν γνωρίζω ποιὸς 
» Λέει τότε ἐκεῖνος 
ποὺ προχθὲς µ  κή-
«∆εῖξε µου τὸν τάφο 
ω». Ἀφοῦ µὲ πῆρε ἀ-
 στὸν τάφο  εἶχε 

ἀνοιχθεῖ. Βλέποντας ἐγὼ τὸ σεντόνι καὶ ἀ-
φοῦ τὸ γνώρισα τὸν προσκύνησα. Ἔπειτα 
µὲ πῆρε ἀπ’ τὸ χέρι µὲ τὴν ἀκολουθία τῶν 
Ἀγγέλων, µὲ ὁδήγησε στὸ σπίτι µου στὴν 
Ἀριµαθαία καὶ µοῦ εἶπε «Κάτσε ἐδῶ, ἐγὼ 
πάω στοὺς µαθητές µου, νὰ τοὺς πῶ νὰ 
κηρύξουν τὴν ἀνάστασή µου!» 

Ο  Π Ο Υ Τ Ι Ν  

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν, 
ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅλη τὴν τραγικότητα τοῦ 
ἀθεϊσµοῦ, δὲν δέχεται σὲ καµµία περίπτω-
σι νὰ εἶναι ἀρχηγὸς ἑνὸς ἀθέου κράτους. 
Γι’ αὐτὸ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις µὲ τὴν Ρω-
σικὴ Ἐκκλησία, συµπορεύεται µαζί της, τὴν 
στηρίζει καὶ τῆς παρέχει ὅλες τὶς δυνατότη-
τες νὰ ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸν λαὸ καὶ νὰ στη-
ρίζει τὸν χιλιοπροδοµένο καὶ πολυβασανι-

σµένο ρωσικὸ λαό. Τελευταίως ἐκπαιδεύει 
300 ρώσους ἱερεῖς µορφωµένους, προκειµέ-
νου νὰ καλύψει τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες 
τοῦ ρωσικοῦ στρατεύµατος. Ὄντως, ἡ εἴδη-
σις εἶναι συγκλονιστικὴ γιὰ µιὰ χώρα ποὺ ἔ-
ζησε τὸν ἀθεϊσµό, µὲ ὅλες τὶς θλιβερές του 
συνέπειες, τώρα νὰ ἔχει ἔµπειρα στελέχη, 
κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας, νὰ διδάσκουν, 
νὰ κατηχοῦν τὸν ἔνδοξο ρωσικὸ στρατό.

ε οἱ 
ποῦ-
 νε-

, ἀ εὑρί-
ὴ λαία 

Καὶ 
 χος;» 

αῖοι 
παρ-
είσουµε καὶ δὲν θὰ 

ῖ ». Αὐτοὶ ἀφοῦ πῆραν 
 µ  ὅπως τοὺς εἶχαν δι-

 συµβούλιο οἱ Ἀρχι-
ο ί

πὴ ὁ
φόβο στὴ
φοῦ πὸ
χέρι, µ
«Μὴ 
ρισε π
µαι». 
«Κύρ
εἶσαι

«Ἐγὼ εἶµαι ὁ Ἰησοῦς ὲ
δευσες». Λέω σ’ αὐτὸν 
καὶ τότε θὰ σὲ πιστεύσ
πὸ τὸ χέρι µὲ ὁδήγησε ποὺ
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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  
 

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, ὁ Βαγγέλης Σ., ἀ-
πέστειλε εἰς τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος τὴν 
παρακάτω ἐπιστολή:  

“Σας ἐκµυστηρεύοµαι ὅτι τὸν τε-
λευταῖο καιρὸ εἶχα ἀρχίσει νὰ προσεύχο-
µαι στὸν Ἄγ. Ραφαὴλ γιὰ τὴ δουλειά µου. 
Κάθε µέρα τὸν παρακαλοῦσα: «Νὰ ἰσιώ-
σει λίγο ἡ δουλειά, νὰ πάρουµε µιὰ ἀνά-
σα, γιατί ἔχουνε πέσει τὰ πράγµατα, ἡ ἀ-
γορὰ δὲν κινεῖται καθόλου καὶ δὲν βλέπω 
διέξοδο». Ἐν τῷ µεταξύ, καὶ ἡ γυναίκα 
µου Ἔφη στὴ δουλειά της, στὸ κατάστη-
µα ποὺ δούλευε, πήγαιναν ἀκόµα χειρό-
τερα. Ἀποφασίσαµε, λοιπόν, µιὰ Κυρια-
κὴ νὰ προσευχηθοῦµε ἐδῶ στὸν ἱερὸ χῶ-
ρο τῶν Ἁγίων καὶ φέραµε καὶ µιὰ πίτα 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ µᾶς τὴ 
διαβάσει ὁ πάτερ Ραφαὴλ γιὰ 
τὶς δουλειές µας. Ἒ λοιπόν, 
ἀπὸ τότε ἄρχισαν τὰ θαύµατα:  

Ἀπὸ τὴν ἡµέρα ποὺ 
φέραµε τὴν πίτα, τὸ ἀφεντικὸ 
τῆς γυναίκας µου ἔχει πάθει 
σόκ. Κάθε µέρα του ἔρχονται 
παραγγελίες. Ἀφοῦ τελικά 
µας λέει κι’ αὐτὸς ὅτι «Μιὰ 
Κυριακὴ θὰ ’ρθω καὶ ’γω 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ ἀνάψω 
ἕνα κεράκι». Καὶ τοῦ τὸ ’χε 
πεῖ ἡ γυναίκα µου: «Θὰ δεῖς! 
Οἱ Ἅγιοι κάνουν θαύµατα!» 
Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴ δική µου δουλειά, 
κοιτάχτε νὰ δεῖτε τί ἔγινε: Ἐγὼ κάνω εἰ-
σαγωγὴ ἀνταλλακτικῶν. Τὰ φέρνω ἀπὸ 
τὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὰ δίνω σὲ µαγαζιὰ ἐ-
ντὸς Ἑλλάδος. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀντι-
µετώπιζα µεγάλο πρόβληµα, καθὼς ἐπει-
δὴ εἶχε στερέψει ἡ ἀγορά, τὰ µαγαζιὰ τὰ 
ὁποῖα προµήθευα δὲν ἔκαναν καινούριες 
παραγγελίες. Ὑπάρχει λοιπὸν µιὰ µεγάλη 
ὁµάδα ἀπὸ µαγαζιὰ τὰ ὁποῖα χρόνια τώ-
ρα δὲν προµηθεύονταν τίποτα ἀπὸ µένα, 
καθὼς ὅσες φορὲς τοὺς ἔπαιρνα τηλέφω-
νό µου ἔλεγαν «Εὐχαριστοῦµε, ἀλλὰ ἐµεῖς 
εἴµαστε µὲ τὴν τάδε µάρκα καὶ παίρνουµε 
ἀπὸ τὸν ἐπίσηµο ἀντιπρόσωπό της στὴν 
Ἑλλάδα. ∆ὲν µποροῦµε νὰ πάρουµε ἀπὸ 

ἄλλον». Χρόνια τώρα κρατοῦσε αὐτό. 
Καὶ ἐνῶ λοιπὸν ἐµεῖς προσευχόµασταν 
γιὰ τὶς δουλειές µας, µαθαίνω ὅτι χάλασε 
τὸ µακροχρόνιο συµβόλαιο τοῦ ἀποκλει-
στικοῦ ἀντιπροσώπου µὲ τὴν «µαµὰ ἐται-
ρία» στὸ ἐξωτερικό. Χρόνια τώρα εἶχαν 
τὴ συνεργασία καὶ ἔτσι ξαφνικὰ χάλασε 
ἡ συµφωνία τους. Καί, ἔτσι ἔµειναν ξε-
κρέµαστα ὅλα τὰ µαγαζιὰ ποὺ προµηθεύ-
ονταν ἀνταλλακτικὰ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν ἀ-
ποκλειστικὸ ἀντιπρόσωπο.… Καὶ λέω, ἂς 
κάνω µιὰ κίνηση νὰ κάνω τηλέφωνα σὲ 
µαγαζιά. Καὶ ἔτσι ἄρχισε. Μὲ τὸ ποὺ τοὺς 
παίρνω τηλέφωνο, ἐνδιαφερθῆκαν ὅλοι 
καὶ ἀρχίσαν οἱ παραγγελίες. Καὶ ἐνῶ 
ἀρχίζουν οἱ παραγγελίες ποὺ µου εἶπαν 
ἐντάξει νὰ πάρουµε καὶ ἀπό σας, ρωτάω: 

Τόσο καιρὸ ποὺ σας εἶχα κά-
νει ἐπαφὴ γιατί µου λέγατε ὄ-
χι; «Γιατί τώρα χάλασε ἡ µα-
κροχρόνια συµφωνία τοῦ ἀ-
ποκλειστικοῦ ἀντιπροσώπου 
ποὺ εἴχαµε µὲ τὴν «µαµά» ἐ-
ταιρία τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἡ 
«µαµά» ἐταιρία µας εἶπε: Πάρ-
τε ἀπ’ ὅπου θέλετε!». Τὸ πιὸ 
περίεργο, καὶ ἐντυπωσιακὸ θὰ 
ἔλεγα, εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴν ἴδια 
τὴν ἐταιρία ποὺ ἦταν ὁ πρώ-
ην ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσω-
πος τῆς «µαµᾶς ἐταιρίας» τοῦ 
ἐξωτερικοῦ πρότειναν ἐµένα 

στὰ µαγαζιά, γιὰ νὰ προµηθευτοῦν ἀ-
νταλλακτικά. Καὶ ἔτσι, τὰ περισσότερα 
µαγαζιὰ ἀποφάσισαν νὰ συνεργαστοῦν 
µὲ µένα. Ἡ χαρά µου ἦταν πολὺ µεγάλη. 

Κάποια στιγµὴ µαθαίνω ὅτι ξα-
ναγίνεται ἡ συµφωνία µὲ τὴ µαµὰ ἐταιρία 
καὶ κατὰ συνέπεια ὅλα ὅσα εἶχαν γίνει 
θὰ τελείωναν καὶ θὰ ξαναγύριζαν τὰ πρά-
γµατα στὴν προηγούµενη ἀδιέξοδη κατά-
σταση. Ἀµέσως, µὲ ἔπιασε ἕνα πράγµα µε-
σα µου, δὲν µπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε. Κα-
ταστεναχωρηµένος, λοιπόν, καὶ ἀπογοη-
τευµένος παίρνω τηλέφωνο στὴν Ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὅπου µιλώ-
ντας µὲ τὸν πατέρα Ραφαήλ, τὸν παρα-
καλάω νὰ κάνει µιὰ προσευχὴ στὸν Ἅγιο 

4 

Ραφαήλ, γιὰ νὰ βοηθήσει, γιατί ξανὰ δὲν 
πᾶνε καλὰ τὰ πράγµατα. Ἐκεῖνος, ἀµέ-
σως µὲ ἐµψύχωσε. Θαρρεῖς καὶ µοῦ ἔκανε 
ἔνεση ζωῆς! «Μὴ φοβᾶσαι!», µοῦ λέει, 
«Προχώρα, µὴ στεναχωριέσαι, εἶναι ἀκό-
µα ἀρχή! Ἀφήνω τώρα τὶς ἀσχολίες µου 
καὶ πάω στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου νὰ 
σοῦ ἀνάψω ἕνα κερί!». Ἒ λοιπόν, δὲν πέ-
ρασαν τρία λεπτὰ ποὺ ἔκλεισα τὸ τηλέ-
φωνο καὶ µὲ παίρνουν ἀπὸ ἕνα µαγαζὶ νὰ 
κάνουν παραγγελία καὶ µοῦ λένε: «Σᾶς 
προτείνουν, ἀπὸ σύµπτωση ἢ ὄχι δὲν 
ξέρω, ἀπὸ τὴν ἐταιρία ποὺ ἦταν ὁ πρώην 
ἀποκλειστικός µας ἀντιπρόσωπος». Τοῦ 
λέω, «ποιὸ εἶναι τὸ τηλέφωνό τους;» … 
Καὶ ἔτσι παίρνω τηλέφωνο καὶ µιλώντας 
µὲ ἕναν ὑπεύθυνό της ἐταιρίας µου λέει: 
«Μὴν ἀκοῦτε καµία φήµη, δὲν ἀλλάζει ἡ 
κατάσταση. Μένει ὡς ἔχει καὶ δὲν ἀναµέ-
νεται πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀλλάξει»… Ἀµέ-
σως λοιπόν, καταχαρούµενος, παίρνω 
πάλι τηλέφωνο τὸν π. Ραφαὴλ καὶ τοῦ λέ-
ω τὰ εὐχάριστα καὶ κεῖνος δόξασε τὸ Θεὸ 
καὶ τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ 
Εἰρήνη γιὰ τὴν ἄµεση ἀνταπόκρισή τους.  

∆όξα τὸ Θεὸ λοιπόν, ∆όξα τὸ 
Θεὸ καὶ τοὺς Ἅγιους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καὶ Εἰρήνη ποὺ µας κάνανε τόσο µεγάλο 
θαῦµα. Χρειαζόµασταν τόσο πολὺ µιὰ ἀ-
νάσα, γιατί δὲν θὰ ἀντέχαµε οἰκονοµικᾶ 
καὶ νὰ ποὺ ἔγινε τὸ θαῦµα. Καὶ ἔλεγα, 
τόσα µαγαζιὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ µὴν ἔρ-
χεται κανένα σὲ µένα. Καὶ κεῖ ποὺ δὲν 
ὑπῆρχε καµία διέξοδος καὶ καµία ὁρατὴ 
λύση, τώρα ὅλα ἄλλαξαν καὶ ἔχουµε πο-
λὺ µεγάλο φόρτο παραγγελιῶν καὶ πολὺ 
ξαλαφρώσαµε οἰκονοµικᾶ. Ἐπιπλέον, 
τώρα ποὺ ἔχουν γίνει οἱ συνεργασίες µὲ 
τὰ µαγαζιὰ αὐτὰ καὶ µὲ ἔχουν µάθει, ἀκό-
µα καὶ νὰ ξανασυναφθεῖ ἡ προηγούµενη 
συνεργασία τους δὲν θὰ πάψουν νὰ συ-
νεργάζονται καὶ µὲ µένα. Καὶ τὸ κυριότε-
ρο, ἡ «µαµά» ἐταιρία τοῦ ἐξωτερικοῦ πιέ-
ζει πλέον ὥστε νὰ µείνουν λιγότερα ἀπὸ 
τὰ µισὰ µαγαζιὰ µὲ τὰ ὁποῖα ἐπισήµως 
νὰ συνεργάζεται καὶ κατὰ συνέπεια τὰ 
ὑπόλοιπα θὰ συνεχίζουν νὰ συνεργά-
ζονται µαζί µου σὲ ὁποιαδήποτε περί-
πτωση.  
 ∆οξάζουµε συνεχῶς τὸ Θεὸ καὶ 

τοὺς θαυµατουργοὺς Ἁγίους µας καὶ µά-
λιστα εἴπαµε ὅτι ἄν µας ἀξιώσει ὁ Θεὸς 
νὰ κάνουµε ἕνα παιδὶ καὶ εἶναι ἀγόρι θὰ 
τὸ βγάλουµε Ραφαήλ, ἐνῶ ἂν εἶναι κορί-
τσι θὰ τὸ βγάλουµε Εἰρήνη, ἀπὸ τὴν Ἁ-
γία Ρηνούλα ποὺ µαρτύρησε µαζὶ µὲ τὸν 
Ἅγιο Ραφαήλ. Ἂς ἔχει δόξα τὸ Ὄνοµά 
Τους, Τοὺς εὐχαριστοῦµε!” 
 

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
 

Ἡ τουρκικὴ σηµαία 
προέρχεται ἀπὸ ἕνα 
σύµβολο τοῦ Βυζα-
ντίου. Ὄχι τῆς αὐτο-
κρατορίας. Ἀλλὰ τῆς 
ἀρχαιοελληνικῆς πό-
λης ποὺ ὑπῆρχε στὴ 
θέση τῆς Κωνσταντι-
νούπολης. Αὐτὸ τὸ 

σῆµα εἶναι πανάρχαιο καὶ ἀπαντᾶται 
ὡς λατρευτικὸ σύµβολο τῆς θεᾶς Ἑκά-
βης. Ἔγινε σύµβολο τῆς πόλης τοῦ Βυ-
ζαντίου, ὅταν ὁ Φίλιππος πατέρας τοῦ 
Μεγαλέξανδρου προσπάθησε νὰ κατα-
λάβει αὐτὴ τὴν πόλη καὶ µιὰ νύχτα µὲ 
συννεφιά, ἔστειλε πολεµιστὲς νὰ περά-
σουν τὰ τείχη, γιὰ νὰ κυριεύσουν τὴν 
πόλη. Ξαφνικά, ἐµφανίστηκε τὸ φεγγά-
ρι, οἱ εἰσβολεῖς ἔγιναν ἀντιληπτοὶ καὶ 
ἀποκρούστηκε ἡ ἐπίθεση. Ἀπὸ τότε καὶ 
ἐπειδὴ θεωρήθηκε ἡ ἡµισέληνος καὶ τὸ 
ἄστρο ὡς θεϊκὴ βοήθεια πρὸς τὴν πόλη, 
ἔγινε σύµβολο τῆς πόλης τοῦ Βυζαντί-
ου. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔµεινε ὡς σύµβολο παρα-
δοσιακὰ καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη. 
Τὸ βρῆκε ὁ Μωχάµεντ ὁ Πορθητὴς καὶ 
ὅπως χρησιµοποίησε τὰ πάντα ποὺ βρῆ-
κε ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία, γιὰ νὰ δώ-
σει αὐτοκρατορικὴ χροιὰ στὴν πλιατσι-
κολογικὴ ὀθωµανικὴ κατάκτηση ἔγινε 
ἕνα σύµβολο τῆς ὀθωµανικῆς κυριαρχί-
ας καὶ ἐπεκτάθηκε ὡς µουσουλµανικὸ 
σύµβολο. Ἡ συγκεκριµένη φωτογραφία 
εἶναι ἀπὸ ἕνα κέρµα τῶν Βυζαντίων καὶ 
ἂν θὰ προσέξετε γράφει ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ. 
Ἂν ξέραµε τὴν ἱστορία τουλάχιστον δὲν 
θὰ ἀνεχόµασταν τὸν σηµερινὸ ἐξευτελι-
σµό. Θὰ εἴχαµε τὶς ἀπαιτούµενες ἀπαντή-
σεις γιὰ ὅ,τι µας σερβίρουν καθηµερινὰ 
(Ἡ ∆ράσις µας, τεῦχος 470 τοῦ 2009) 

5



 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  
 

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, ὁ Βαγγέλης Σ., ἀ-
πέστειλε εἰς τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος τὴν 
παρακάτω ἐπιστολή:  

“Σας ἐκµυστηρεύοµαι ὅτι τὸν τε-
λευταῖο καιρὸ εἶχα ἀρχίσει νὰ προσεύχο-
µαι στὸν Ἄγ. Ραφαὴλ γιὰ τὴ δουλειά µου. 
Κάθε µέρα τὸν παρακαλοῦσα: «Νὰ ἰσιώ-
σει λίγο ἡ δουλειά, νὰ πάρουµε µιὰ ἀνά-
σα, γιατί ἔχουνε πέσει τὰ πράγµατα, ἡ ἀ-
γορὰ δὲν κινεῖται καθόλου καὶ δὲν βλέπω 
διέξοδο». Ἐν τῷ µεταξύ, καὶ ἡ γυναίκα 
µου Ἔφη στὴ δουλειά της, στὸ κατάστη-
µα ποὺ δούλευε, πήγαιναν ἀκόµα χειρό-
τερα. Ἀποφασίσαµε, λοιπόν, µιὰ Κυρια-
κὴ νὰ προσευχηθοῦµε ἐδῶ στὸν ἱερὸ χῶ-
ρο τῶν Ἁγίων καὶ φέραµε καὶ µιὰ πίτα 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ µᾶς τὴ 
διαβάσει ὁ πάτερ Ραφαὴλ γιὰ 
τὶς δουλειές µας. Ἒ λοιπόν, 
ἀπὸ τότε ἄρχισαν τὰ θαύµατα:  

Ἀπὸ τὴν ἡµέρα ποὺ 
φέραµε τὴν πίτα, τὸ ἀφεντικὸ 
τῆς γυναίκας µου ἔχει πάθει 
σόκ. Κάθε µέρα του ἔρχονται 
παραγγελίες. Ἀφοῦ τελικά 
µας λέει κι’ αὐτὸς ὅτι «Μιὰ 
Κυριακὴ θὰ ’ρθω καὶ ’γω 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ ἀνάψω 
ἕνα κεράκι». Καὶ τοῦ τὸ ’χε 
πεῖ ἡ γυναίκα µου: «Θὰ δεῖς! 
Οἱ Ἅγιοι κάνουν θαύµατα!» 
Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴ δική µου δουλειά, 
κοιτάχτε νὰ δεῖτε τί ἔγινε: Ἐγὼ κάνω εἰ-
σαγωγὴ ἀνταλλακτικῶν. Τὰ φέρνω ἀπὸ 
τὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὰ δίνω σὲ µαγαζιὰ ἐ-
ντὸς Ἑλλάδος. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀντι-
µετώπιζα µεγάλο πρόβληµα, καθὼς ἐπει-
δὴ εἶχε στερέψει ἡ ἀγορά, τὰ µαγαζιὰ τὰ 
ὁποῖα προµήθευα δὲν ἔκαναν καινούριες 
παραγγελίες. Ὑπάρχει λοιπὸν µιὰ µεγάλη 
ὁµάδα ἀπὸ µαγαζιὰ τὰ ὁποῖα χρόνια τώ-
ρα δὲν προµηθεύονταν τίποτα ἀπὸ µένα, 
καθὼς ὅσες φορὲς τοὺς ἔπαιρνα τηλέφω-
νό µου ἔλεγαν «Εὐχαριστοῦµε, ἀλλὰ ἐµεῖς 
εἴµαστε µὲ τὴν τάδε µάρκα καὶ παίρνουµε 
ἀπὸ τὸν ἐπίσηµο ἀντιπρόσωπό της στὴν 
Ἑλλάδα. ∆ὲν µποροῦµε νὰ πάρουµε ἀπὸ 

ἄλλον». Χρόνια τώρα κρατοῦσε αὐτό. 
Καὶ ἐνῶ λοιπὸν ἐµεῖς προσευχόµασταν 
γιὰ τὶς δουλειές µας, µαθαίνω ὅτι χάλασε 
τὸ µακροχρόνιο συµβόλαιο τοῦ ἀποκλει-
στικοῦ ἀντιπροσώπου µὲ τὴν «µαµὰ ἐται-
ρία» στὸ ἐξωτερικό. Χρόνια τώρα εἶχαν 
τὴ συνεργασία καὶ ἔτσι ξαφνικὰ χάλασε 
ἡ συµφωνία τους. Καί, ἔτσι ἔµειναν ξε-
κρέµαστα ὅλα τὰ µαγαζιὰ ποὺ προµηθεύ-
ονταν ἀνταλλακτικὰ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν ἀ-
ποκλειστικὸ ἀντιπρόσωπο.… Καὶ λέω, ἂς 
κάνω µιὰ κίνηση νὰ κάνω τηλέφωνα σὲ 
µαγαζιά. Καὶ ἔτσι ἄρχισε. Μὲ τὸ ποὺ τοὺς 
παίρνω τηλέφωνο, ἐνδιαφερθῆκαν ὅλοι 
καὶ ἀρχίσαν οἱ παραγγελίες. Καὶ ἐνῶ 
ἀρχίζουν οἱ παραγγελίες ποὺ µου εἶπαν 
ἐντάξει νὰ πάρουµε καὶ ἀπό σας, ρωτάω: 

Τόσο καιρὸ ποὺ σας εἶχα κά-
νει ἐπαφὴ γιατί µου λέγατε ὄ-
χι; «Γιατί τώρα χάλασε ἡ µα-
κροχρόνια συµφωνία τοῦ ἀ-
ποκλειστικοῦ ἀντιπροσώπου 
ποὺ εἴχαµε µὲ τὴν «µαµά» ἐ-
ταιρία τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἡ 
«µαµά» ἐταιρία µας εἶπε: Πάρ-
τε ἀπ’ ὅπου θέλετε!». Τὸ πιὸ 
περίεργο, καὶ ἐντυπωσιακὸ θὰ 
ἔλεγα, εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴν ἴδια 
τὴν ἐταιρία ποὺ ἦταν ὁ πρώ-
ην ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσω-
πος τῆς «µαµᾶς ἐταιρίας» τοῦ 
ἐξωτερικοῦ πρότειναν ἐµένα 

στὰ µαγαζιά, γιὰ νὰ προµηθευτοῦν ἀ-
νταλλακτικά. Καὶ ἔτσι, τὰ περισσότερα 
µαγαζιὰ ἀποφάσισαν νὰ συνεργαστοῦν 
µὲ µένα. Ἡ χαρά µου ἦταν πολὺ µεγάλη. 

Κάποια στιγµὴ µαθαίνω ὅτι ξα-
ναγίνεται ἡ συµφωνία µὲ τὴ µαµὰ ἐταιρία 
καὶ κατὰ συνέπεια ὅλα ὅσα εἶχαν γίνει 
θὰ τελείωναν καὶ θὰ ξαναγύριζαν τὰ πρά-
γµατα στὴν προηγούµενη ἀδιέξοδη κατά-
σταση. Ἀµέσως, µὲ ἔπιασε ἕνα πράγµα µε-
σα µου, δὲν µπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε. Κα-
ταστεναχωρηµένος, λοιπόν, καὶ ἀπογοη-
τευµένος παίρνω τηλέφωνο στὴν Ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὅπου µιλώ-
ντας µὲ τὸν πατέρα Ραφαήλ, τὸν παρα-
καλάω νὰ κάνει µιὰ προσευχὴ στὸν Ἅγιο 
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Ραφαήλ, γιὰ νὰ βοηθήσει, γιατί ξανὰ δὲν 
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ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ  
∆ΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ  … ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  

«σὲ ἀγαπῶ, σὲ ἀγαπῶ». Τὸ παιδάκι ἡσύχα-
σε! Ἡ καλὴ µητέρα, τὴν ὥρα ποὺ ἐπέστρε-

 

Ἐξωφρενικό. Ναὶ Ἐξωφρενικό. Τὸ ἔγραψε 
τὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆµα»: «Πέρσι στὴν 
παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στὴ Θεσσα-
λονίκη τµῆµα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων ποὺ 
παρήλασε τραγούδησε τὸ «Μακεδονία ξα-
κουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα» καὶ τιµω-
ρήθηκε ἐπειδὴ προσεβλήθη σκοπιανὸς ἐπί-
σηµος ποὺ παρακολουθοῦσε τὴν παρέλαση. 
Φέτος στὴν ἴδια παρέλαση στὴν Θεσσαλο-
νίκη δυὸ τελειόφοιτοι εὐέλπιδες ἀποφάσι-
σαν νὰ ἐπαναλάβουν τὴν εὐγενικὴ πράξη 
τῶν συναδέλφων τους. Κι ἐνῶ τὸ τµῆµα τῆς 
Σχολῆς παρήλασε καὶ κόντευε στὸ τέλος 
τῆς πορείας του, δόθηκε τὸ σύνθηµα ἀπὸ 
δυὸ νεαρὰ παλικάρια αὐριανοὺς ἀξιωµα-
τικοὺς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Καὶ µὲ µία 
φωνὴ οἱ παρελαύνοντες Εὐέλπιδες ἀκολού-
θησαν τὸ σύνθηµα καὶ τραγούδησαν τὴν 
«Μακεδονία ξακουστή» ἐν µέσῳ χειροκρο-
τηµάτων καὶ ἐπευφηµιῶν. Ἀλλὰ «µὲ ποινὴ 
20ήµερης στέρησης ἐξόδου» τιµωρήθηκαν 
οἱ δυὸ «ὑπεύθυνοι» Εὐέλπιδες. Ὅµως τὸ συ-
γκινητικὸ εἶναι ὅτι στὸ πλάι τῶν δυὸ «ἀνυ-
πάκουων» στάθηκαν ὅλοι οἱ φίλοι τους τοῦ 
ἰδίου ἔτους οἱ ὁποῖοι παρέµειναν καὶ αὐτοὶ 
γιὰ 20 µέρες µέσα στὴ Σχολή». Εὖγε εἰς τοὺς ἡ-
ρωικοὺς Εὐέλπιδάς µας. Τοὺς χειροκροτοῦµεν. 
 

Ο,ΤΙ ∆ΙΝΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 
 

Σὲ µιὰ οἰκογένεια ἀγροτικὴ ἡ µητέρα τιµώ-
ρησε αὐστηρὰ τὸ ἀγοράκι της ἐπειδὴ ὑπέ-
πεσε σ’ ἕνα σοβαρὸ παράπτωµα. Τὸ παιδά-
κι ἔτρεξε πρὸς τὸ κοντινὸ δάσος κι ἄρχισε 
νὰ φωνάζει µὲ πεῖσµα δυνατὰ γιὰ νὰ τὸ 
ἀκούσει ἡ µητέρα του «Σὲ µισῶ, σὲ µισῶ». 
Σὲ λίγο πλησίασε σὲ µιὰ µικρὴ χαράδρα 
καὶ συνέχισε νὰ φωνάζει πιὸ δυνατά: «Σὲ 
µισῶ, σὲ µισῶ». Ἡ χαράδρα ἀντήχησε ἀπὸ 
τὶς λέξεις «σὲ µισῶ, σὲ µισῶ». Τρόµαξε τὸ 
µικρὸ παιδάκι ἀπὸ τὸν ἀντίλαλο καὶ κλαί-
γοντας ἐπέστρεψε στὴν µητέρα του νὰ τὴν 
πληροφορήσει ὅτι κάποιος κακὸς ἄνθρω-
πος στὴ χαράδρα του φώναζε: «Σὲ µισῶ, σὲ 
µισῶ». Ἡ µητέρα του κατάλαβε περὶ τίνος 
ἐπρόκειτο. Παίρνει τὸ ἀγοράκι της καὶ πη-
γαίνουν µαζὶ στὴ χαράδρα. Τοῦ λέγει νὰ 
φωνάξει τώρα δυνατὰ «σὲ ἀγαπῶ, σὲ ἀγα-
πῶ». Ἡ χαράδρα ἀντήχησε ἀπὸ τὶς λέξεις 

φαν στὸ σπίτι, εἶπε στὸ ἀγοράκι της ὅτι στὴ 
ζωή µας, ἐὰν δείχνουµε ἀγάπη, ἀγάπη θὰ 
εἰσπράττουµε. Κι ἐσὺ µόλις φώναξες «σὲ 
ἀγαπῶ, σὲ ἀγαπῶ» ἀµέσως ἀκούστηκαν οἱ 
ἴδιες λέξεις. Ὅ,τι δίνουµε παιδί µου αὐτὸ 
παίρνουµε. Ἂς προσπαθοῦµε κι ἐµεῖς οἱ µε-
γαλύτεροι, στὴ ζωή µας νὰ δείχνουµε πά-
ντοτε ἀγάπη, γιὰ νὰ εἰσπράττουµε ἀγάπη. 
 

ΣΕΡΑΠΙΩΝ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 
 

Ὁ Σεραπίων ἦτο Αἰγύπτιος Ἀσκητής τελεί-
ως ἀκτήµων καί πολύ ἐλεήµων. Κάποτε 
πουλήθηκε σάν δοῦλος σ’ ἕνα εἰδωλολάτρη 
ἠθοποιό γιά εἴκοσι νοµίσµατα. Ἄρχισε µέ 
µεγάλη προθυµία νά ὑπηρετεῖ τόν κύριόν 
του καί ὅλη του τήν οἰκογένεια. Ἐργαζόταν 
ἀδιάκοπα χωρίς ἀπαιτήσεις. Τό φαγητό του 
ἀποτελεῖτο µόνο ἀπό ψωµί καί νερό. Ἐνώ 
τά χέρια του δούλευαν, ὁ νοῦς του ἦτο ἀπα-
σχοληµένος µέ τήν προσευχή. Τά λόγια τῆς 
Γραφής δέν ἔλειπαν ποτέ ἀπό τά χείλη του. 
Σκοπός του ἦτο νά µεταδώσει τό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ στούς κυρίους του καί δέν ἄργησε 
νά τό ἐπιτύχη. Τούς προσείλκυσε στήν πίστι, 
πρῶτα ἀπό ὅλα µέ τό παράδειγµα τοῦ χρι-
στιανικοῦ βίου του καί ὕστερα µέ τή διδα-
σκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, πού πέφτει σάν 
βάλσαµο παρηγοριᾶς στίς ταλαιπωρηµένες 
ἀπό τήν κοσµική µαταιότητα ψυχές. Κάπο-
τε, λοιπόν, ὁ κύριός του µέ τήν οἰκογένειά 
του ἔγιναν Χριστιανοί. Μιά µέρα, ἐπήρε ἰ-
διαιτέρως τόν Σεραπίωνα ὁ κύριός του καί 
τοῦ εἶπε: «Εἶναι καιρός, Ἀδελφέ, νά σοῦ ἀ-
νταποδώσω τήν εὐεργεσία πού µοῦ ἔκανες 
νά ἐλευθερώσεις ἐµένα καί τήν οἰκογένειά 
µου ἀπό τό σκοτάδι τῆς είδωλολατρίας. Πάρε 
καί σύ γιά ἀντάλλαγµα τήν ελευθερία σου». 
Τότε ὁ Σεραπίων τοῦ ἀποκάλυψε τὴν ἀλή-
θεια, πώς δὲν ἦτο δοῦλος, ἀλλὰ µὲ τὴ θέλησί 
του πουλήθηκε σ’ αὐτόν, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει 
στὸν Χριστό. Ἐπέστρεψε, λοιπὸν τὰ εἴκοσι 
νοµίσµατα τῆς ἀγορᾶς του στὸν κύριό του 
καὶ ἔφυγε γιὰ ἄλλη χώρα. Ἐκεῖ πουλήθηκε 
σὲ οἰκογένεια αἱρετικῶν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
ἔφερε κι’ αὐτὴν πολὺ γρήγορα στοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τέλους τῆς ζω-
ῆς του ὁ ἐλεήµων Σεραπίων ὑπηρετοῦσε σω-
µατικὰ καὶ ψυχικά τους συνανθρώπους του. 
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πῶς ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς». Ἀπαντοῦν 
οἱ Ἑβραῖοι «Ὁ Ἰωσὴφ ὅπως µας εἶπαν 
βρίσκεται στὴν πόλη του τὴν Ἀριµαθαί-
α». Καὶ λένε οἱ στρατιῶτες ποὺ ἐφύλατ-
τον τὸν Ἰησοῦ «καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀναστή-
θηκε ὅπως τὸ ἀκούσαµε ἀπὸ τὸν Ἄγγελο 
καὶ βρίσκεται στὴν Γαλιλαία». Μόλις 
ἄκουσαν αὐτὰ τὰ λόγια οἱ Ἑβραῖοι φο-
βήθηκαν πολὺ καὶ εἶπαν «Νὰ µὴν κυκλο-
φορήσει ποτὲ αὐτὸς ὁ λόγος, γιατί ὅλοι 
θὰ στραφοῦν στὸν Ἰη-
σοῦ». Ἀφοῦ ἔκαναν συµ-
βούλιο οἱ Ἑβραῖοι µάζε-
ψαν ἕνα µεγάλο ποσὸ 
χρηµάτων καὶ τὸ ἔδωσαν 
στοὺς στρατιῶτες λέγο-
ντας «Πέστε ὅτι, ἐνῶ κοι-
µόσασταν ἦλθαν οἱ µα-
θητές του τὴ νύκτα καὶ 
τὸν ἔκλεψαν». Λέν
στρατιῶτες «Πῶς θὰ 
µε ὅτι ἔκλεψαν τὸν
κρὸν Ἰησοῦ φοῦ 
σκεται εἰς τ ν Γαλι
καὶ εἶναι ζωντανός. 
ἐὰν τὸ µάθει ὁ ἔπαρ
Ἀπαντοῦν οἱ Ἑβρ
«Ἐὰν τὸ µάθει ὁ ἔ
χος ἐµεῖς θὰ τὸν π
µπλεχθε τε καθόλου
τὰ χρήµατα ίλησαν
δάξει. Ἀφοῦ ἔκαναν
συνάγωγοι, οἱ Ἱερεῖς καὶ ἱ Λευ τες µὲ 
ποιὸ τρόπο θὰ συναντήσουν τὸν Ἰωσήφ, 
τοῦ ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὴν Ἀριµαθαία 
µαζὶ µὲ ἑπτὰ στρατιῶτες, γιὰ νὰ ἔλθει 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα εἰς τὴν συναγωγὴν 
διὰ νὰ ἀπολογηθεῖ. Τὴν ἑποµένην ἡµέραν 
ὁ Ἰωσὴφ εὑρέθηκε εἰς τὴν Συναγωγὴν 

καὶ εἶπε «Γιὰ ποιὸ λόγο µὲ ἔχετε καλέ-
σει;». Ἀφοῦ πῆραν τὸν λόγον ὁ Ἄννας 
καὶ ὁ Καϊάφας, ὅρκισαν τὸν Ἰωσήφ, λέ-
γοντας «Γνωρίζουµε ὅτι ἔκανες τὴν κηδεία 
στὸν Ἰησοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ σὲ πιάσαµε 
καὶ σὲ φυλακίσαµε. Ἔπειτα, ζητώντας νὰ 
σὲ βγάλουµε ἔξω γιὰ νὰ σὲ δικάσουµε δὲν 
σὲ βρήκαµε. Πές µας τὴν ἀλήθεια». Εἶπε 
σ’ αὐτοὺς ὁ Ἰωσήφ: «τὸ ἀπόγευµα τῆς 
Παρασκευῆς, ὅταν µὲ φυλακίσατε, προ-

σευχόµουν ὅλη τη νύχτα 
καὶ ὅλη τὴν ἡµέρα τοῦ 
Σαββάτου. Τὰ µεσάνυκτα 
βλέπω τὸ δωµάτιο τῆς 
φυλακῆς νὰ ἔχει σηκω-
θεῖ ἀπὸ τέσσερις ἀγγέ-
λους, ποὺ τὸ κρατοῦσαν 
ἀπὸ τὶς τέσσερις γωνίες. 
Μπῆκε µέσα σὰν ἀστρα-

 Ἰησοῦς καὶ ἀπὸ τὸ 
 ἔπεσα  γῆ. Ἀ-
µὲ ἔπιασε ἀ  τὸ 
ὲ σήκωσε λέγοντας 
φοβᾶσαι Ἰωσὴφ γύ-
καὶ δὲς οιὸς εἶ-
Ἀφοῦ τὸν εἶδα εἶπα 
ιε, δὲν γνωρίζω ποιὸς 
» Λέει τότε ἐκεῖνος 
ποὺ προχθὲς µ  κή-
«∆εῖξε µου τὸν τάφο 
ω». Ἀφοῦ µὲ πῆρε ἀ-
 στὸν τάφο  εἶχε 

ἀνοιχθεῖ. Βλέποντας ἐγὼ τὸ σεντόνι καὶ ἀ-
φοῦ τὸ γνώρισα τὸν προσκύνησα. Ἔπειτα 
µὲ πῆρε ἀπ’ τὸ χέρι µὲ τὴν ἀκολουθία τῶν 
Ἀγγέλων, µὲ ὁδήγησε στὸ σπίτι µου στὴν 
Ἀριµαθαία καὶ µοῦ εἶπε «Κάτσε ἐδῶ, ἐγὼ 
πάω στοὺς µαθητές µου, νὰ τοὺς πῶ νὰ 
κηρύξουν τὴν ἀνάστασή µου!» 

Ο  Π Ο Υ Τ Ι Ν  

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν, 
ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅλη τὴν τραγικότητα τοῦ 
ἀθεϊσµοῦ, δὲν δέχεται σὲ καµµία περίπτω-
σι νὰ εἶναι ἀρχηγὸς ἑνὸς ἀθέου κράτους. 
Γι’ αὐτὸ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις µὲ τὴν Ρω-
σικὴ Ἐκκλησία, συµπορεύεται µαζί της, τὴν 
στηρίζει καὶ τῆς παρέχει ὅλες τὶς δυνατότη-
τες νὰ ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸν λαὸ καὶ νὰ στη-
ρίζει τὸν χιλιοπροδοµένο καὶ πολυβασανι-

σµένο ρωσικὸ λαό. Τελευταίως ἐκπαιδεύει 
300 ρώσους ἱερεῖς µορφωµένους, προκειµέ-
νου νὰ καλύψει τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες 
τοῦ ρωσικοῦ στρατεύµατος. Ὄντως, ἡ εἴδη-
σις εἶναι συγκλονιστικὴ γιὰ µιὰ χώρα ποὺ ἔ-
ζησε τὸν ἀθεϊσµό, µὲ ὅλες τὶς θλιβερές του 
συνέπειες, τώρα νὰ ἔχει ἔµπειρα στελέχη, 
κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας, νὰ διδάσκουν, 
νὰ κατηχοῦν τὸν ἔνδοξο ρωσικὸ στρατό.

ε οἱ 
ποῦ-
 νε-

, ἀ εὑρί-
ὴ λαία 

Καὶ 
 χος;» 

αῖοι 
παρ-
είσουµε καὶ δὲν θὰ 

ῖ ». Αὐτοὶ ἀφοῦ πῆραν 
 µ  ὅπως τοὺς εἶχαν δι-

 συµβούλιο οἱ Ἀρχι-
ο ί

πὴ ὁ
φόβο στὴ
φοῦ πὸ
χέρι, µ
«Μὴ 
ρισε π
µαι». 
«Κύρ
εἶσαι

«Ἐγὼ εἶµαι ὁ Ἰησοῦς ὲ
δευσες». Λέω σ’ αὐτὸν 
καὶ τότε θὰ σὲ πιστεύσ
πὸ τὸ χέρι µὲ ὁδήγησε ποὺ
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«Τὸ αἷµα του πάνω µας καὶ πάνω στὰ παι-
διά µας». Ἀφοῦ πῆρε ὁ Πιλάτος τὴν ἀπό-
φασιν ὁ Ἰησοῦς νὰ σταυρωθεῖ ἄρχισαν 
οἱ Ἑβραῖοι νὰ τὸν χτυποῦν, ἄλλοι µὲ ρα-
βδιά, ἄλλοι µὲ τὰ χέρια καὶ ἄλλοι µὲ τὰ 
πόδια, ἐνῶ µερικοὶ τὸν ἔφτυναν εἰς τὸ 
πρόσωπο. Ἀφοῦ ἔφτιαξαν ἀµέσως τὸν 
σταυρό του τὸν ἔδωσαν καὶ τὸν ἔσπρω-
χναν νὰ προχωράει. Ἀπὸ τὶς πολλὲς πλη-
γὲς καὶ ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σταυροῦ δὲν 
µποροῦσε ὁ Ἰησοῦς νὰ προχωρήσει. Ἀπὸ 
τὴν ἐπιθυµία ποὺ εἶχαν οἱ Ἑβραῖοι νὰ 
τὸν σταυρώσουν ὅσο γίνεται γρηγορότε-
ρα, πῆραν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ τὸν σταυρὸ 
καὶ τὸν ἔδωσαν στὸν ὀνοµαζόµενον Σί-
µωνα, ὄχι ἀπὸ εὐσπλαχνίαν πρὸς τὸν Ἰ-
ησοῦ γιὰ νὰ τὸν ἐλαφρύνουν ἀπὸ τὸ βά-
ρος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐπιθυµία τους νὰ τὸν 
σταυρώσουν ὅσο 
πιὸ γρήγορα! Ἦταν 
σχεδὸν ὥρα ἕκτη 
(=12 τὸ µεσηµέρι) 
καὶ σκοτάδι ἔπεσε 
πάνω στὴ γῆ µέχρι 
τὴν ἐνάτη ὥρα (=3 
τὸ µεσηµέρι). Τότε 
ὁ Ἰησοῦς εἶπε «στὰ 
χέρια σου παραδί-
δω τὸ πνεῦµα µου» 
καὶ παρέδωσε τὸ 
πνεῦµα του. Τότε, 
κάποιος ἄντρας ποὺ 
ὀνοµαζόταν Ἰωσήφ, βουλευτὴς ἀπὸ τὴν 
πόλη τῆς Ἀριµαθαίας, ποὺ περίµενε καὶ 
αὐτὸς τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ παρουσιά-
στηκε στὸν Πιλάτο καὶ τοῦ ζήτησε τὸ σῶ-
µα του καὶ ἀφοῦ τὸν τύλιξε µέσα σὲ κα-
θαρὸ σεντόνι τὸν τοποθέτησε σὲ ἕνα σκα-
λισµένο στὸ Βράχο µνῆµα στὸ ὁποῖο κα-
νεὶς ὡς τώρα δὲν εἶχε ταφεῖ. Ὅταν ἔµα-
θαν οἱ Ἑβραῖοι αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Ἰωσὴφ 
τὸν κάλεσαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ἄννας καὶ Κα-
ϊάφας καὶ τὸν ἐρώτησαν γιατί ἔκανε τὴν 
κηδεία τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπεφάσισαν οἱ Ἑ-
βραῖοι νὰ φυλακίσουν τὸν Ἰωσὴφ σὲ ἕνα 
σπίτι ποὺ δὲν ὑπῆρχαν παράθυρα καὶ ἀ-
φοῦ ἔβαλαν φύλακες µπροστὰ στὴν εἴ-
σοδο, ἐσφράγισαν τὴν πόρτα µὲ σκοπὸ 
νὰ τὸν θανατώσουν. Τὸ πρωὶ τῆς Κυρια-
κῆς ὅρισαν οἱ Ἀρχισυνάγωγοι, οἱ Ἱερεῖς 

καὶ οἱ Λευίτες, ὥστε ὅλοι νὰ συγκεντρω-
θοῦν στὴν Συναγωγή. Ἀφοῦ µαζεύτηκαν 
ὅλο τὸ πλῆθος τῆς συναγωγῆς, ἀποφάσι-
σαν µὲ ποιὸ τρόπο θὰ σκοτώσουν τὸν 
Ἰωσήφ. Ἀφοῦ τελείωσε τὸ συνέδριο πρό-
σταξαν νὰ µεταφέρουν τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ 
τὴν φυλακή. Μόλις ἄνοιξαν τὴν πόρτα 
τῆς φυλακῆς δὲν ἐβρήκαν τὸν Ἰωσὴφ µέ-
σα. Ξεσηκώθηκαν καὶ ἀπόρησαν ὅλοι, ἐ-
πειδὴ βρῆκαν τὴν κλειδαριὰ κλειδωµένη 
καὶ ἐπειδὴ τὰ κλειδιὰ τὰ εἶχε στὴν κατο-
χή του ὁ Καϊάφας. Ἐνῶ αὐτοὶ ἐκάθοντο 
στὴ Συναγωγὴ καὶ ἀποροῦσαν γιὰ τὸν 
Ἰωσὴφ ἔρχονται οἱ στρατιῶτες ποὺ φρου-
ροῦσαν τὸν τάφον τοῦ Ἰησοῦ καὶ εἶπαν 
στὴν Συναγωγὴ «Μάθετε ὅτι ἀναστήθηκε 
ὁ Ἰησοῦς». Καὶ λένε οἱ Ἑβραῖοι «Πῶς» 
καὶ ἀπήντησαν οἱ στρατιῶτες «Ἔγινε ἕ-

νας µεγάλος σεισµὸς 
καὶ εἴδαµε ἕναν ἄ-
γγελον φωτεινὸν νὰ 
κατεβαίνει ἀπὸ τὸν 
οὐρανὸ καὶ ἀφοῦ 
ἐκύλησε τὸ βράχο 
τοῦ µνήµατος, ἐκά-
θησε ἀπάνω. Ἀπὸ 
τὸ φόβο µας µείνα-
µε ὅλοι οἱ στρατιῶ-
τες ἀκίνητοι σὰν νε-
κροὶ καὶ οὔτε µπο-
ρούσαµε νὰ φύγου-
µε, οὔτε νὰ µιλή-

σουµε. Τότε ἀκούσαµε τὴ φωνὴ τοῦ ἀγγέ-
λου νὰ λέει στὶς γυναῖκες ποὺ ἦλθαν 
στὸν τάφο «Μὴ φοβάστε, γιατί γνωρίζω 
ὅτι ζητᾶτε τὸν σταυρωµένο Ἰησοῦ. ∆ὲν 
εἶναι ἐδῶ. Ἀναστήθηκε, ὅπως τὸ εἶχε πεῖ. 
Ἐλᾶτε καὶ δεῖτε τὸν τόπο, ὅπου κείτο-
νταν ὁ Κύριος. Καὶ γρήγορα πηγαίνετε 
νὰ πεῖτε στοὺς µαθητές του ὅτι ἀναστή-
θηκε ἀπ’ τοὺς νεκροὺς καὶ βρίσκεται στὴ 
Γαλιλαία». Ἐρωτοῦν οἱ Ἑβραῖοι τοὺς 
στρατιῶτες ποὺ φύλαγαν τὸν τάφον τοῦ 
Ἰησοῦ «Πῶς ἀναστήθηκε». Ἀπαντοῦν «Ἐ-
µεῖς ἀκούσαµε ὅτι τὸν Ἰωσὴφ τὸν φυλα-
κίσατε καὶ σφραγίσατε τὴν πόρτα. Ὅ-
ταν ὅµως ἀνοίξατε δὲν τὸν βρήκατε. Πέ-
στε µας ἐσεῖς ποὺ φυλάγατε τὸν Ἰωσὴφ 
πῶς ἀνοίγοντας τὴν φυλακὴ δὲν τὸν βρή-
κατε, καὶ µετὰ θὰ σᾶς ποῦµε καὶ ἐµεῖς τὸ 
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ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΗΗ ΓΓ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΣΣ   
 

Α Γ Ι Ο Υ  Ρ Α Φ Α Η Λ  
ΑΝΩ  ΣΟΥΛΙ  –  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

          
 

 
 

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
 

Ἀπόγευµα:  Μέγας Ἑσπερινὸς 
      Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος 

Ἀρτοκλασία 
  6.00 µ.µ. 

 

Τ Ρ Ι Τ Η  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
 

  Πρωί: Ὄρθρος – Λειτουργία: 7.30-10.30 π.µ. 
 

Ἀπόγευµα:  Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
    καὶ προσκύνησις τµήµατος Ἁγίου  
   Λειψάνου  
   6.00 µ.µ. 

 

Μιὰ µεγάλη ἡµέρα γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
 

Τήλ. ἐπικοινωνίας (22940)61151 καὶ 6979835185 
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ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΣ 
 

Ἤρχισαν αἳ πρῶται ἀντιδράσεις ἐνα-
ντίον τῆς ∆ιοικούσης Ἐκκλησίας διὰ 
τὴν στάσιν της τόσον εἰς τὸ µετανα-
στευτικόν, ὅσο καὶ διὰ τὴν συγκατά-
θεσίν της εἰς τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας 
εἰς τοὺς νοµιµοποιηµένους µετανά-
στας. Τᾶς ἀντιδράσεις ἐγεύθη ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυµος εἰς 
τὸν Ἄγ. Παντελεήµονα Ἀθηνῶν, κατὰ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑ   
ΜΜΕΕ ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΒΒ ∆∆ ΟΟΜΜ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΣΣ   

ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΑΑ ΗΗ ΛΛ   
 

Μεγάλη Πέµπτη 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 – 8.00 µ.µ. 

 

Μεγάλη Παρασκευὴ 
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης: 8.00–11.00 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου: 6.00 – 8.00 µ.µ. 

 

Μεγάλο Σάββατο 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 

τὴν διάρκειαν τῆς δευτέρας στάσεως 
τῶν Χαιρετισµῶν, Παρασκευὴ 26 Φε-
βρουαρίου
τῶν Χαιρετισµῶν, Παρασκευὴ 26 Φε-
βρουαρίου

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξ

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴ

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ.

περινός της Ἀγάπης 6.30 µ.µ. 
 

∆ευτέρα τοῦ Πάσχα 
 

Ἀπόγευµα: 
Μέγας Ἑσπερινὸς,  
Λιτανεία Εἰκόνος, 

Ἀρτοκλασία  
6.00 µ.µ. 

 

Τρίτη τοῦ Πάσχα 
 

Πρωί: 
Ὄρθρος – Λειτουργία: 7.30 – 10.30 π.µ. 

 

Ἀπόγευµα: 
Παράκληση εἰς τὸν Ἄγ. Ραφαήλ  

6.00 µ.µ. 

. Συµφώνως µὲ εἰδήσεις, αἳ 
ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς ὑπὸ τῶν µπλό-
γκερς, ὅταν προσῆλθεν εἰς τὸν Ι. Ναὸν 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεχώρησαν ἐπιδει-
κτικῶς οἱ πιστοί της Ἐκκλησίας καὶ 
ἔµειναν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐλάχι-
στοι πιστοί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ὁ λαὸς ἀντιδρᾶ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-3-2010, σελὶς 5) 

. Συµφώνως µὲ εἰδήσεις, αἳ 
ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς ὑπὸ τῶν µπλό-
γκερς, ὅταν προσῆλθεν εἰς τὸν Ι. Ναὸν 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεχώρησαν ἐπιδει-
κτικῶς οἱ πιστοί της Ἐκκλησίας καὶ 
ἔµειναν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐλάχι-
στοι πιστοί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ὁ λαὸς ἀντιδρᾶ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον. 
(Ὀρθόδοξος Τύπος, 12-3-2010, σελὶς 5) 

     
 (αρ. φυλλ.12) 

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡ ΙΟΥ  
ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

Λ -  Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  
τολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
φαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.  

Σᾶς περιµένουµε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!! 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                        Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Ε Σ Υ  Τ Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ ;  

Ἑσ

Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς ἔκανε πολ-
λά, µεγάλα καὶ ἐξαίσια θαύµατα στὴν Ἰ-
ουδαία. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸν ἐφθόνησαν 
οἱ Ἑβραῖοι. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔπαρχος 
στὰ Ἱεροσόλυµα ἦταν ὁ Πιλάτος καὶ Ἀρ-
χιερεῖς ἦταν ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας. 
Ὅταν συνέλαβαν τὸν Χριστόν µας καὶ 
τὸν ὁδήγησαν στὸν Πιλάτο, οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς, ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας, κατηγόρη-
σαν τὸν Ἰησοῦ ὅτι ἀνατρέπει τὶς γραφὲς 
καὶ καταργεῖ τὴν ἡ-
µέρα τοῦ Σαββάτου. 
Τοὺς ρώτησε ὁ Πιλά-
τος, µὲ ποιὸ τρόπο 
καταργεῖ τὸ Σάββατο 
καὶ αὐτοὶ ἀποκρίθη-
σαν λέγοντας ὅτι «για-
τρεύει τοὺς ἀσ ενεῖς 
τὸ Σάββατο  το-
τε ὁ Πιλάτος «Ἂν κά-
νει ὑγιεῖς αὐτοὺς ποὺ 
εἶναι ἄρρωστοι, δὲν 
κάνει κανένα κακό». 
Αὐτοί του εἶπαν «Χρη-
σιµοποιεῖ µαγεῖες καὶ 
πετυχαίνει τὸν σκοπό 
του ἔχοντας τοὺς δαίµονας µαζί του». Καὶ 
ἀποκρίνεται ὁ Πιλάτος «Τὸ νὰ γιατρεύεις 
τὸν ἄρρωστο δὲν εἶναι διαβολικὸ ἔργο, 
ἀλλὰ χάρισµα ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐγὼ δὲν 
βρίσκω καµµία αἰτία κατηγορίας σ’ αὐ-
τὸν τὸν ἄνθρωπο. ∆ικάστε τὸν ἐσεῖς µὲ 
ὅποιον νόµο ἔχετε καὶ ὅ,τι λέει ὁ νόµος 
σας αὐτὸ νὰ κάνετε». Καὶ εἶπαν οἱ Ἑ-
βραῖοι «ὁ νόµος µας δὲν ἐπιτρέπει νὰ 
σκοτώσουµε κανέναν». Λέει ὁ Πιλάτος 

«Ἂν ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ σκοτώσετε, τόσο 
περισσότερο ἐγὼ δὲν θέλω». Εἶπαν οἱ Ἑ-
βραῖοι στὸν Πιλάτο «Ἐµεῖς θέλουµε νὰ 
σταυρωθεῖ». Καὶ τοὺς λέει ὁ Πιλάτος 
«δὲν εἶναι αὐτὴ καλὴ ἀπόφαση». Καὶ αὐ-
τοὶ συνέχισαν νὰ φωνάζουν «νὰ σταυρω-
θεῖ, νὰ σταυρωθεῖ». Θύµωσε ὁ Πιλάτος 
καὶ εἶπε εἰς τοὺς Ἑβραίους «Πάντοτε ἡ 
γενιά σας ἦταν διαβολικὴ καὶ ἄπιστη 
καὶ πάντοτε ἤσασταν ἄδικοι ἀπέναντι 

στοὺς εὐεργέτες σας». 
Καὶ εἶπαν Ἑβραῖοι 
«καὶ ποιοὶ  εὐερ-
γέτες µας;». Ὁ Πιλάτος 
τοὺς ἁπαντὰ «Ὁ Θεός, 
ἀφοῦ σας ἐλευθέρω-
σε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 
Φαραώ, σᾶς πέρασε 
ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θά-
λασσα σὰν νὰ ἦταν 
ξηρὰ καὶ ἀφοῦ σας 
χόρτασε µὲ ὀρτύκια 
σας ἔδωσε νερὸ ποὺ 
βγῆκε µέσα ἀπὸ ξερὸ 
βράχ . Ἐπίσης, ἀφοῦ 
σας ἔδωσε νόµο, ἐσεῖς 

τὸν καταργήσατε ἀρνούµενοι τὸν Θεόν. 
Καὶ ἂν ὁ Μωυσῆς δὲν εἶχε παρακαλέσει 
τὸν Θεό, θὰ εἴχατε χαθεῖ µὲ πικρὸ θάνα-
το. Ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ἔχετε ξεχάσει. Ἔτσι 
καὶ τώρα λέτε ὅτι δὲν ἀγαπῶ ἐγὼ τὸν 
Καίσαρα, ἀλλὰ τὸν µισῶ καὶ σκέφτοµαι 
κακὸ γιὰ τὴν βασιλεία του». Ὁ Πιλάτος, 
ἀφοῦ ἔνιψε τὰ χέρια του µὲ νερό, εἶπε στὸ 
λαὸ «Εἶµαι ἀθῶος ἀπὸ τὸ αἷµα αὐτοῦ τοῦ 
καλοῦ ἀνθρώπου». Καὶ εἶπαν οἱ Ἰουδαῖοι 

θ
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