
τῶµαι: «Γιατί ἄνθρωποι ἀγράµµατοι 
καταλαβαίνουν καὶ ζοῦν τὴν θεία 
λατρεία, ἐνῶ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν 
βγάλει τὸ Λύκειο καὶ τὸ Πανεπι-
στήµιο δὲν τὴν καταλαβαίνουν ; 
Λοιπόν, µήπως εἶναι ἡ θεία λατρεία 
περισσότερο  θέµα καρδιᾶς καὶ λι-
γότερο θέµα νοῦ καὶ γνώσεων;» 
 

ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛ.  ΒΟΪΝΕΣΚΟΥ 
 

ΣΕ  ΑΘΛΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜΗ   

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜΗ   

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 6η σελίδα) (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 6η σελίδα) 
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αίνεται, διότι ἔχουν φροντίσει νὰ 
ὸ σκεπάσουν µὲ λογιῶν λογιῶν ἀ-

ισµένοι µισέλληνες πάνω στισµένοι µισέλληνες πάνω στ
ς Τραγουδίστριας ς Τραγουδίστριας 

… Οὔτε κὰν τὸ ὄνοµα τῆς µε… Οὔτε κὰν τὸ ὄνοµα τῆς µε
ς Τραγουδίστριας τοῦ 1940 δς Τραγουδίστριας τοῦ 1940 δ

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ΝΗΣΤΕΙΑ 
 

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρ-
χίζει τὴν Παρασκευὴ 15 Νοεµβρίου. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γά-
λα. Τρῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη 
καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε οὔτε 
ψάρι οὔτε λάδι. Καλὴ τεσσαρακο-
στὴ τῶν Χριστουγέννων.   

  
  
  

φφαίνεται, διότι
ττὸ σκεπάσουν

 

φίσες καὶ συνθήµατα. Κανεὶς ὑπεύ-
θυνος τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων οὐδέ-
ποτε ἐνδιαφέρθηκε νὰ καθαρίσει τὸ 
ἄγαλµα τῆς Βέµπο, παρὰ τὶς ἐπίµο-
νες διαµαρτυρίες τῶν γειτόνων. 
Ἰδοὺ ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάς. 

 
 

φίσες καὶ συνθήµατα. Κανεὶς ὑπεύ-
θυνος τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων οὐδέ-
ποτε ἐνδιαφέρθηκε νὰ καθαρίσει τὸ 
ἄγαλµα τῆς Βέµπο, παρὰ τὶς ἐπίµο-
νες διαµαρτυρίες τῶν γειτόνων. 
Ἰδοὺ ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάς. 
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Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
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ΓΙΑΤΙ  ΠΟΛΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ  
 

Λέµε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὀρθόδοξη 
χώρα καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες στὴν συ- 
ντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι 
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Ὅµως ἕνα 
πολὺ µικρὸ ποσοστὸ ἐκκλησιάζο-
νται κάθε Κυριακὴ καὶ κάθε µεγάλη 
γιορτή. Οἱ περισσότεροι ἢ ἐκκλησι-
άζονται πολὺ ἀραιὰ ἢ δὲν ἐκκλησι-
άζονται καθόλου. Γιατί ἄραγε συµ-
βαίνει αὐτό; Οἱ κυριότεροι λόγοι 
γιὰ τοὺς ὁποίους πολλοὶ Χριστιανοὶ 
δὲν ἐκκλησιάζονται σήµερα εἶναι 
τρεῖς. Πρῶτος λόγος 
εἶναι ἡ ἀπιστία καὶ 
ἡ  ἔλλειψ  ἀγάπης  
πρὸς τὸ εό. Ὅταν 
οἱ ἄνθρωποι δὲν πι-
στεύουν  ὅτι -
χει Θεὸς καὶ ὅτι τὰ
πάντα, καὶ τὰ ὑλικὰ 
καὶ τὰ πνευµατικὰ 
ἀγαθὰ τὰ χρωστᾶνε 
σὲ Αὐτὸν θεωροῦν πε
νὰ ἐκκλησιαστοῦν. Ἀκόµη πολλοὶ 
ἄνθρωποι, ἰδίως νέοι δὲν ἐκκλησιά-
ζονται διότι ἡ πίστη τοὺς ἔχει κλο-
νιστεῖ ἀπὸ τὴν ἀθεϊστικὴ καὶ ἀντι-
εκκλησιαστικὴ προπαγάνδα καὶ ἀ-
πὸ τὶς ἐξυπνάδες διαφόρων ψευτο-
φιλοσόφων. Ὅσο γιὰ τὴν ἔλλειψη 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεό, βλέπουµε 
σήµερα ὅτι οἱ ἄνθρωποι λατρεύουν 
τὰ πράγµατα, τὰ σπίτια, τὰ χωρά-
φια, τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, τὰ 

ταξίδια καὶ κάποια πρόσωπα, ἐνῶ 
ἀντιθέτως δὲν λατρεύουν τὸν µεγά-
λο εὐεργέτη τους, τὸ Θεὸ Πατέρα 
ποὺ τοὺς χαρίζει ὅλα αὐτά. Ὅταν 
ἀγαπᾶµε ἕναν ἄνθρωπο, θέλουµε νὰ 
εἴµαστε συνέχεια κοντά του, νὰ κου-
βεντιάζουµε µαζί του, νὰ τὸν συµ-
βουλευόµαστε, καὶ νὰ βοηθᾶµε ὁ ἕ-
νας τὸν ἄλλον. Καὶ µόνον ποὺ τὸν 
βλέπουµε, χαιρόµαστε, ἐνῶ ὅταν τὸν 
ἀποχωριζόµαστε, λυπούµαστε. Ἔ-
τσι, ἂν συνειδητοποιήσουµε ὅτι ὁ 

Θεὸς εἶναι Πατέρας 
µας τότε πολὺ περι-
σσότερο θὰ ποθοῦµε 
νὰ βρισκόµαστε συ-
νέχεια κοντά του εἴ-
τε στὴν κατὰ ἰδὶαν 
προσευχὴ εἴτε τὴν 
ὥρα τοῦ ἐκκλησια-
σµοῦ. ∆εύτερος λό-
γος εἶναι ἡ ὑλιστικὴ 
ζωή. Οἱ ἄνθρωποι ἀ-

γωνίζονται µὲ ἄγχος νὰ ἀποκτή-
σουν χρήµατα καὶ σπίτια, νὰ ἀπο-
λαύσουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς 
σαρκικὲς ἡδονές, νὰ ἀνέβουν σὲ ψη-
λὲς θέσεις καὶ ἀξιώµατα, ὅµως γιὰ 
ἕνα δὲν ἔχουν καιρὸ τὸ ὁποῖο εἶναι 
καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ πᾶνε στὴν 
Ἐκκλησία καὶ νὰ φροντίσουν γιὰ 
τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ἀλή-
θεια ἀκούσατε κανέναν νὰ έει …  

(Συνέχεια στὴν 7

η
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ὑπάρ

 

ριττὸ νὰ πᾶνε 

 

καὶ ἁµαρτωλὴ 

λ
η σελίδα) 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία  
7.30–10.15 π.µ. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

 
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε  ἡµέρ  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρω ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσ µέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπό ευµα ἀνοικτὰ 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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ΚΑΘΕ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
ΕΧΕ Ι  ΤΡΕ Ι Σ  Φ ΙΛΟΥΣ  

 

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς φίλους: Ὁ 
πρῶτος τὸν ἐγκαταλείπει κατὰ τὴν 
ὥραν τοῦ θανάτου καὶ εἶναι τὰ ὑλι-
κὰ ἀγαθά. Ὁ δεύτερος φίλος τὸν ἐ-
γκαταλείπει τὴν ὥραν τοῦ ἐνταφια-
σµοῦ, καὶ εἶναι οἱ φίλοι του. Καὶ ὁ 
τρίτος τὸν συνοδεύει πέρα τοῦ τά-
φου καὶ εἶναι τὰ καλὰ ἔργα. ∆ιὰ 
τοῦτο ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ φρο-
ντίζει, ὥστε ἐνῶ, ὅταν ἐγεννήθη, 
ὅλοι γελοῦσαν καὶ αὐτὸς ἔκλαιεν, 
ὅταν πεθάνει, οἱ ἄλλοι νὰ κλαίουν 
καὶ αὐτὸς νὰ γελάει!!! 
 

ΑΥΤΟ  ΘΑ  ΠΕΙ  ΑΓΑΠΗ  
 

Κάποτε ὑπῆρχε ἕνα ζευγάρι ποὺ 
ἀγαπιόταν πολύ. Ὁ ἄντρας λάτρευε 
τὴ γυναίκα καὶ τῆς τὸ ἔδειχνε µὲ 
κάθε εὐκαιρία. Ἡ γυναίκα του ἦταν 
ὄµορφη, εὐαίσθητη, ἀλλὰ φιλάσθε-
νη. Ὁ ἄνδρας χρειάστηκε νὰ φύγει 
στὸν πόλεµο, ὅπου πέρασε πολλὲς 
δυσκολίες καὶ παρ’ ὀλίγο νὰ χάσει 
τὴ ζωή του. Προσευχόταν καθηµε-
ρινὰ νὰ τὸν ἀφήσει ὁ Θεὸς νὰ ζήσει, 
γιὰ νὰ ξαναγυρίσει στὴν πολυαγα-
πηµένη του γυναίκα. Ὅλη του ἡ 
σκέψη ἦταν νὰ τὴν σφίξει στὴν 
ἀγκαλιά του, καὶ αὐτὸ τοῦ ἔδινε 
κουράγιο νὰ ἀντέξει τὴν πείνα, τὸ 
κρύο καὶ τοὺς τραυµατισµούς.  

Ὅταν τελείωσε ὁ πόλεµος, 
γεµάτος χαρὰ ξεκίνησε γιὰ τὸ σπίτι 
του. Στὸ δρόµο, ὅµως, συνάντησε 
ἕναν οἰκογενειακὸ φίλο ποὺ τὸν 
συλλυπήθηκε γιὰ τὴν συµφορὰ ποὺ 
τοὺς βρῆκε. Ποιὰ συµφορά; ρώτησε 
αὐτὸς ὅλο ἀνησυχία. – ∆ὲν τὸ ἔµα-
θες; Ἡ γυναίκα σου ἔπαθε µία µολυ-
σµατικὴ ἀσθένεια καὶ ἔχει παρα-
µορφωθεῖ τὸ πρόσωπό της. Ὁ ἄν-
δρας κάθισε στὴ µέση τοῦ δρόµου 
καὶ ἔκλαψε πικρά.  

Ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι του 
ἀργότερα τὸ ἀπόγευµα, ἡ γυναίκα 
του κατάλαβε πὼς ὁ ἀγαπηµένος 
της εἶχε χάσει τὸ φῶς του. Νόµισε 
πὼς εἶχε τυφλωθεῖ στὸν πόλεµο, σὲ 
κάποια µάχη. Τὸν ἀγκάλιασε, ὅµως, 
µὲ τὴν ἴδια ἀγάπη καὶ ἔζησαν εὐτυ-
χισµένοι γιὰ δεκαπέντε χρόνια. Με-
τὰ ἡ γυναίκα του πέθανε, καὶ ὁ ἄν-
δρας, ἀφοῦ τῆς ἔκλεισε τὰ µάτια, 
ἄνοιξε τὰ δικά του.  

Γιὰ δεκαπέντε ὁλόκληρα 
χρόνια ὑποκρίθηκε τὸν τυφλὸ γιὰ 
νὰ µὴν τὴν πληγώσει. Ναί, αὐτὸ θὰ 
πεῖ ἀγάπη. Νὰ ἐθελοτυφλῶ, γιὰ νὰ 
µὴν πληγώσω. Χρειάζεται κάποιες 
φορές, νὰ κλείνουµε τὰ µάτια µας. 
Γιατί τὰ βλέµµατά µας, µερικὲς φο-
ρὲς εἶναι πολὺ βαριά, καὶ ὁ ἄλλος 
λυγίζει ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ντροπῆς ἢ 
τῆς ἐνοχῆς. Χάνει τὸ κουράγιο του. 
Τὴν ἐλπίδα του. Τοῦ φαίνεται πιὸ 
ἀνυπόφορο ἡ ὅποια ἀναπηρία του, 
ἡ ὅποια ἀσχήµια του, τὸ ὅποιο κου-
σούρι του. Ὅλα γι’ αὐτὸν γίνονται 
µαῦρα. Κλαίει κρυφά, πονᾶ, ἀπελ-
πίζεται. Νὰ κλείνουµε τὰ µάτια, ὄχι 
ἀπὸ ἀδιαφορία, οὔτε ἀπὸ βλακεία, 
οὔτε ἀπὸ περιφρόνηση, ἀλλὰ ἀπὸ 
λεπτότητα, ἀπὸ εὐγένεια ψυχῆς, ἀ-
πὸ τὸ ἦθος µας. Πόσο ἀγάπη χρειά-
ζεται νὰ φερόµαστε µὲ ἁπλότητα 
καὶ φυσικότητα! Πόση ἀγάπη χρει-
άζεται γιὰ νὰ µὴν νοιώθει ὁ ἄλλος 
ταπεινωµένος, προσβεβληµένος! Ἐ-
θελοτυφλῶ ἀπὸ ἀγάπη. – Ἀγάπη, ἡ 
σοφία τῆς ζωῆς. – Ἀγάπη, ἡ ἐξυπνά-
δα τῆς καρδιᾶς. – Ἀγάπη, ἡ παιδα-
γωγικὴ ποὺ θεραπεύει καὶ δὲν φο-
νεύει, ποὺ ἁπαλύνει καὶ δὲν ἐξουθε-
νώνει. Λοιπόν, ναί, ἐθελοτυφλῶ, καὶ 
δηµιουργῶ ἁπλοχωριά. Ἐθελοτυ-
φλῶ ,  καὶ  βγάζω  ἀπὸ  ἀδιέξοδα .  
Ἐθελοτυφλῶ, καὶ ἐµπνέω. Ἐθελοτυ-
φλῶ, καὶ γίνοµαι τὸ παιδὶ τοῦ Θεοῦ 
τῆς ἀγάπης. 
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ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ∆ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

… δὲν ἔχω καιρὸ νὰ κάνω τὶς δου-
λειές µου ἢ δὲν ἔχω καιρὸ νὰ φάω ἢ 
δὲν ἔχω καιρὸ νὰ κοιµηθῶ καὶ νὰ 
ἀναπαυθῶ; Λοιπὸν δὲν εἶναι ἐπιτυ-
χία τοῦ διαβόλου νὰ φροντίζουµε 
γιὰ ὅλα καὶ νὰ µὴν φροντίζουµε γιὰ 
τὴν ἀθάνατη ψυχή µας; Ὅσο γιὰ 
τὴν ἁµαρτωλὴ ζωὴ ἔχουµε νὰ παρα-
τηρήσουµε, ὅτι ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
σὰν ἄλογα ζῶα πέφτουν µὲ τὰ µοῦ-
τρα στὴν ἀπόλαυση τῶν σαρκικῶν 
ἡδονῶν , δὲν ἔχουν διάθεση γιὰ 
πνευµατικὴ ζωή. Ἐπίσης ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι ξενυχτοῦν στὰ διάφορα 
ἁµαρτωλὰ κέντρα ἢ βλέποντας τη-
λεόραση, τὸ πρωὶ δὲν ἔχουν καθαρὸ 
νοῦ γιὰ νὰ σηκωθοῦν νὰ πᾶνε στὴν 
ἐκκλησία. Τρίτος λόγος εἶναι ἡ ἄ-
γνοια. Πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν 
τί εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ τί εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία καὶ τί προσφέρουν ὁ 
Χριστὸς καὶ  ἡ Ἐκκλησία στὸν ἄν-
θρωπο. Ἔτσι δὲν ἐκκλησιάζονται, 
διότι δὲν ξέρουν τί χάνουν.  

Πρῶτα, πρῶτα χάνουν τὴν 
εἰρήνη, τὴ χαρά, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν 
εὐτυχία ποὺ µόνο ὁ Χριστὸς χαρίζει 
στοὺς ἀνθρώπους. Ἀκόµη χάνουν τὴ 
δυνατότητα καὶ τὴν εὐκαιρία γιὰ 
θεραπεία, καλλιέργεια καὶ σωτηρία 
τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τους. Ὁ Ἅγιος 
Νεκτάριος λέει χαρακτηριστικά, ὅτι 
ἡ ἐκκλησία εἶναι τὸ µόνο ἰατρεῖο  
µέσα στὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ θεραπευ-
τεῖ, νὰ καλλιεργηθεῖ καὶ νὰ σωθεῖ ἡ 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνα τρίτο 
κορυφαῖο ποὺ χάνουν οἱ ἄνθρωποι, 
ποὺ ἀπὸ ἄγνοια δὲν ἐκκλησιάζο-
νται, εἶναι ἡ ἕνωσή τους µὲ τὸ Θεό. 
Στὸ σπίτι µας ὅσο καὶ νὰ προσευχό-
µαστε, δὲν µποροῦµε νὰ ἑνωθοῦµε 
µὲ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ Χρι-
στοῦ, τὸ ὁποῖο µόνο στὴν Ἐκκλη-

σία προσφέρεται κατὰ τὴν θεία 
λειτουργία.  

Λένε µερικοί: «ἐµεῖς ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα κουραζόµαστε καὶ θέλου-
µε τὴν Κυριακὴ νὰ κοιµηθοῦµε, νὰ 
ξεκουραστοῦµε». Αὐτὸς ὁ ἰσχυρι-
σµὸς πέφτει στὸ κενό, διότι τώρα 
ὑπάρχει ἡ πενθήµερη ἐργασία, ἀλλὰ 
δὲν ἀξίζει νὰ θυσιάσουµε ἀπὸ ἀγά-
πη πρὸς τὸν Χριστὸ λίγο ἀπὸ τὸν 
ὕπνο καὶ τὴν ἀνάπαυσή µας, τὴ 
στιγµὴ ποῦ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε 
ἀπὸ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη Του γιά 
µας; 

Λένε µερικοὶ ὅτι ὁ παπὰς 
τῆς ἐνορίας τους δὲν εἶναι καλός. 
Ἀλλὰ ἀδελφοί µου οἱ ἁµαρτίες τοῦ 
παπᾶ, ὅσο µεγάλες καὶ ἂν εἶναι, δὲν 
ἐµποδίζουν τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀλ-
λὰ καὶ πάλιν, δὲν ὑπάρχουν καλοὶ 
παπάδες; ∆όξα τῷ Θεῷ οἱ πλεῖστοι 
ἱερεῖς εἶναι ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς 
τους. Μπορεῖτε, λοιπόν, κάλλιστα 
νὰ πᾶτε νὰ ἐκκλησιαστεῖτε σὲ ἄλλο 
ναό. 

Λένε ἄλλοι: «Τί νὰ κάνω νὰ 
πάω στὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀκούω τὰ 
ἴδια καὶ τὰ ἴδια;». Ἀγαπητοί µου, 
τὸν ἴδιο ἀέρα ἀναπνέετε, τὸ ἴδιο 
νερὸ πίνετε, τὸ ἴδιο ψωµὶ τρῶτε, ὁ 
ἴδιος ἥλιος σας ζωογονεῖ. Γιατί δὲν 
διαµαρτύρεστε γι’ αὐτά; 

Ἄλλοι διαµαρτύρονται γιὰ 
τὴν ὥρα ποὺ γίνεται ἡ Θεία Λει-
τουργία. Πιστεύω ὅµως ὅτι, ἔστω 
καὶ ἂν ἡ Θεία Λειτουργία γινόταν 
στὶς δώδεκα τὸ µεσηµέρι, οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοὶ δὲν θὰ πήγαιναν νὰ ἐκ-
κλησιαστοῦν, διότι τὸ θέµα εἶναι 
ὄχι ὅτι δὲν µποροῦν, ἀλλὰ ὅτι δὲν 
θέλουν νὰ ἐκκλησιαστοῦν. 

∆ιαµαρτύρονται  γιὰ  τὴ  
γλώσσα τῆς λατρείας. Ἀλλά, διερω-
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ΕΙΝΑΙ  ΣΤΗΝ  ΦΥΣΗ  ΜΟΥ   
ΝΑ  ΒΟΗΘΩ  

 

∆  
τους στὸ δαν ἕναν 

µάρχου ∆ήµ. Ἀβραµόπου-
λ  

Η   

 

Ἡ προτο πο εἶναι 
στη Βέ-

υὸ µοναχοὶ ἔπλεναν τὶς κοῦπες
ποτάµι, ὅταν εἶ

σκορπιὸ νὰ πνίγεται. Ὁ ἕνας µονα-
χός, ἀµέσως τὸν ἅρπαξε καὶ προ-
σπάθησε νὰ τὸν ἀφήσει δίπλα στὴν 
ὄχθη. Ἀλλὰ ὁ σκορπιὸς τὸν τσίµπη-
σε. Καθὼς συνέχισε νὰ πλένει τὴν 
κούπα του, ὁ σκορπιὸς καὶ πάλι ἔ-
πεσε στὸ νερό. Ὁ µοναχὸς καὶ πάλι 
τὸν ἔσωσε, ἐνῶ ὁ σκορπιὸς καὶ πάλι 
τὸν τσίµπησε. Ὁ ἄλλος µοναχὸς τὸν 
ρώτησε «Ἀδελφέ µου, γιατί συνεχί-
ζεις νὰ τὸν βοηθᾶς, δὲν ξέρεις πῶς 
εἶναι στὴν φύση τοῦ σκορπιοῦ νὰ 
τσιµπάει;». «Εἶναι ὅµως στὴν δική 
µου φύση νὰ βοηθάω» ἀπάντησε ὁ 
µοναχός. 
 

ΣΤΑΘΕΡΑ  ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΙ  
 

1. Ἐπὶ ∆η
ου δωρήθηκε στὸ ∆ῆµο ἄγαλµα

τοῦ Μέγ. Ἀλεξάνδρου, ἔργο τοῦ 
γλύπτη Ἰωάν. Παππά, γιὰ νὰ στηθῆ 
στὴν Πλατεία Κοτζιά. Ἀλλ’ ἐνῶ 
ὑπῆρχαν τρεῖς ὁµόφωνες ἀποφάσεις 
τοῦ ∆ήµου γιὰ τὸ στήσιµό του, ἤδη 
ἐπὶ µία 20ετία παραµένει σὲ ἀποθή-
κη. Ὅταν λοιπὸν ρωτήθηκε τὸν πα-
ρελθόντα Ἰούνιο (2013) ὁ νῦν ∆ή-
µαρχος κ. Γ. Καµίνης γιὰ τὴν τόση 
καθυστέρηση, ἀπάντησε: «∆ὲν ἔχει 
ὁ ∆ῆµος τὰ 40.000 εὐρὼ γιὰ τὸ στη-
σιµο». Καὶ ὅµως, τὴν παρέλαση τῶν 
ὁµοφυλοφίλων (Gay Pride) στὶς 8 
Ἰουνίου 2013 τὴν ἔθεσε ὑπὸ τὴν 
αἰγίδα του µὲ χορηγία 40.000 εὐρώ, 
ἐνῶ χρηµατοδότησε καὶ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας γιὰ διαφηµιστικὰ 
φυλλάδια τῆς παρελάσεως! 
2. Ὁ φίλο-ὁµοφυλόφιλος ἐπίσης 
∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης  κ .  Γ .  

ηΜπουτάρης τὴ 14  Ἰουνίου µετέβη 
ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύµητος στὸ 

Ἅγιον Ὄρος, ὡς ∆ήµαρχος-Πρόε-
δρος τῆς «Ἁγιορείτικης Ἑστίας», 
ποὺ ἑδρεύει στὸ ∆ῆµο Θεσσαλονί-
κης. Ἡ «Ἁγιορείτικη Ἑστία» ἱδρύ-
θηκε παλαιότερα µὲ µέλη Ἁγιορεῖ-
τες Μοναχοὺς καὶ ∆ηµοτικοὺς Συµ-
βούλους γιὰ Ἐκθέσεις Ἁγιορειτικῶν 
Κειµηλίων κλπ. Καὶ δὲν ἔγινε µὲν 
δεκτὸς στὸ Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Κοι-
νότητος, ἀλλ’ ὡστόσο εἰσῆλθε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, ὅπου ἡ 
πάνσεπτη Ι. Εἰκόνα «Ἄξιον Ἐστίν», 
καθὼς καὶ στὴν Ι. Μονὴ τῶν Ἰβή-
ρων, ὅπου ἡ πάνσεπτη Ι. Εἰκόνα 
«Πορταΐτισσα», ὅπου καὶ φιλοξενή-
θηκε. Ἀλλὰ τὴν ἑποµένη (15η Ἰου-
νίου) ἐπέστρεψε στὴ Θεσσαλονίκη 
καὶ προέστη στὴν παρέλαση τῶν 
ὁµοφυλοφίλων (Gay Pride)! 
∆ὲν ἔπρεπε ὅµως ὡς γνωστὸς φίλο-
ὁµοφυλόφιλος  νὰ  γίνει  δεκτὸς  
στοὺς πανσέπτους Ἁγιορειτικοὺς Ι. 
Ναούς. Ἄραγε ἔκαµε Σταυρὸ καὶ 
προσεκύνησε τὶς Ι. Εἰκόνες τῆς Προ-
στάτιδος καὶ Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Ὑπεραγίας Θεοτόκου; Εἴθε 
νὰ µετανοήσει, ὅπως ὁ µακαριστὸς 
Χαρίλαος Φλωράκης, ὡς προσκυνη-
τὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους! 
 

ΣΕ  ΑΘΛΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜ

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  

µὴ τῆς Σοφίας Βέµ
µένη στὴν «πλατεία Σοφία 

µπο» στοὺς Ἀµπελόκηπους, 100 µε-
τρα ἀπὸ τὴν ὁδὸ Πανόρµου, 200 µε-
τρα ἀπὸ τὴν Λεωφόρο Κηφισίας. 
Πρόκειται γιὰ τὴ µοναδικὴ προτοµὴ 
τῆς  µεγάλης  Σοφίας  Βέµπο  ποὺ  
ὑπάρχει σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀττικὴ 
καὶ βρίσκεται σὲ οἰκτρὴ κατάστα-
ση. Ἂν δεῖ κανεὶς ἀπὸ κοντὰ τὴν 
προτοµὴ θὰ φρίξει µὲ τὰ αἰσχρὰ 
συνθήµατα ποὺ ἔχουν γράψει …  

(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα) 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

Κάθε Ιερός Ναός, έχει χρέος να 
περιβάλη µε αγάπη, να στηρίζη, να 
περιθάλπη και να διδάσκη τους 
προσερχοµένους σ’ αὐτὸν πιστοὺς 
µὲ κάθε τρόπο. Ἰδιαιτέρως διδακτι-
κὴ εἶναι ἡ µὲ εὐλάβεια καὶ συναί-
σθηση τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθι-
ῶν, ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ ἡ τέλεση τῶν Ι. Μυστηρίων.  
Α) Ἡ εἴσοδός µας στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
πρέπει νὰ γίνεται µὲ τὴν συναίσθη-
ση ὅτι εἰσερχόµεθα στὴν Οὐράνια 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως µας διδά-
σκει ἡ Ἐκκλησία µας:  «Ἐν τῷ Ναῷ 
ἐστῶτες τῆς ∆όξης σου ἐν Οὐρανῷ 
ἐστάναι νοµίζοµεν». Ἔτσι, ἀρχίζο-
ντας ἀπὸ τὴν ἐξωτερική µας ἐµφάνι-
ση, ποὺ φανερώνει τὸ ἦθος καὶ τὴν 
ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ 
τὰ «πιστεύω» του, πρέπει νὰ ἁρµό-
ζη στὴν ἱερότητα τοῦ χώρου καὶ 
στὰ τελούµενα σὲ αὐτόν. Φορέµατα 
ποὺ ἀφήνουν ἀκάλυπτα τὰ προκλη-
τικὰ µέρη τοῦ σώµατος, ἢ ποὺ εἶναι 
ἀπολύτως διαφανῆ ἢ σόρτς, δὲν 
ἔχουν θέση οὔτε σὲ χώρους ποὺ 
παρίστανται ἐπίσηµα πρόσωπα τῆς 
Πολιτείας, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν 
ἔχουν θέση στὸν Ναὸ τοῦ Ζῶντος 
Θεοῦ. 
Β) Μετὰ τὴν εἴσοδο στὸν Ναὸ καὶ 
τὴν προσκύνηση τῶν εἰκόνων ἡ 
στάση µας σὲ ἕνα συγκεκριµένο 
σηµεῖο τοῦ Ναοῦ, χωρὶς νὰ µετακι-
νούµεθα ἢ νὰ συζητοῦµε µὲ ἄλλους, 
εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ 
νὰ λάβουµε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ ὠφεληθοῦµε. Πῶς θεωροῦµε 
αὐτονόητο νὰ σιωποῦµε, ὅταν βρι-
σκόµαστε σὲ ἐπίσηµους χώρους – 
γιὰ νὰ µή µας κακοχαρακτηρίσουν 
ἤ µας προσβάλλουν – ἢ σὲ χώρους 

καλλιτεχνικῶν παραστάσεων καὶ 
δὲν θεωροῦµε αὐτονόητή τη σιωπή 
µας στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ µας, ἀλλὰ 
συνοµιλοῦµε (πολλὲς φορὲς µὲ καγ-
χασµούς) ἕτοιµοι, µάλιστα νὰ ἀντι-
δράσουµε ἂν οἱ ὑπεύθυνοί της τά-
ξεώς µας ὑπενθυµίσουν τὴν ἱερότη-
τα τοῦ χώρου; 
Γ) Μία νέα πρακτικὴ τείνει νὰ γενι-
κευθῆ. Μητέρες εἰσέρχονται στὸν 
Ναὸ µὲ τετράτροχα καρότσια(!), µε-
σα στὰ ὁποῖα µεταφέρουν τὰ νήπια. 
Ἡ συµπεριφορὰ αὐτὴ ὄχι µόνο δὲν 
ἁρµόζει στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ 
τὸ θέαµα θυµίζει «παιδικὴ χαρά», 
ἀλλὰ εἶναι ἀνάρµοστο ἀκόµα καὶ 
στὶς Αἴθουσες ἐκδηλώσεων. Βεβαίως 
αὐτὰ δὲν ἀφοροῦν στὰ πρόσωπα µὲ 
εἰδικὲς ἀνάγκες, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἁγία 
Γραφή  µας  λέγει  ὅτι  σὲ  τέτοιες  
περιπτώσεις «ἀπεστεγάσθη καὶ ἡ 
στέγη» γιὰ τὴν εἴσοδό τους. 
∆) Ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων 
δὲν ἐπιτρέπεται νὰ µετατρέπη τὸ 
Ναὸ σὲ χῶρο ἰδιωτικῆς χρήσεως ἢ 
χῶρο ἐπιδείξεως µόδας. ∆ὲν εἶναι 
ἀνεκτὸ  τὸ θέαµα τῶν Ναῶν, ὅταν 
κατὰ τὴν ὥρα τῶν Μυστηρίων θυµί-
ζουν κοσµικὸ κέντρο ἢ παιδικὸ 
πάρτυ, µὲ ἐπιδεικτικοὺς ἀνθοστολι-
σµούς , µὲ µπαλόνια , καὶ Μίκυ-
Μάους ἀκόµη καὶ στὴν ἱερὰ Κολυµ-
βήθρα, ἡ ὁποία εἶναι ἱερὸ σκεῦος, 
ὅπως εἶναι καὶ τὸ Ἅγιο Ποτήριο. 
 

ΤΟ  ΕΧΕ ΙΣ  ΕΣΥ  
 

Σὰν ἀστραπὴ πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ 
τοῦ κ. Γιώργου ἡ σκέψη: «Τὸ φάρ-
µακο τοῦ παιδιοῦ σου τὸ ἔχεις ἐσύ. 
Καὶ εἶναι ἡ µετάνοιά σου». Ἔτρεξε 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Ἦταν 
ἀνοιχτή. Βρῆκε τὸν παπά-Ἀρσένιο 
νὰ καθαρίζει τὰ στασίδια. Καὶ ἔπε-
σε στὰ πόδια τοῦ σεβάσµιου ἱερέα, 
ποὺ ἤξερε τὸ περιστατικό. Πατέρα-
Ἀρσένιε, τοῦ λέει, συγχώρεσε µέ, 
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ἐγὼ εἶµαι ὁ κλέφτης. – Ὄχι σὲ µένα. 
Στὸν ἡγούµενο νὰ πᾶς κ. Γιῶργο. 
Ἐκεῖ νὰ τὰ πεῖς ὅλα. Καὶ µὴν ντρα-
πεῖς καὶ φοβηθεῖς κ. Γιῶργο. Φύγε, 
γρήγορα. Τί νὰ κάνει ὁ πονεµένος 
πατέρας! Πῆρε ἀλαφιασµένος τὸν 
ἀνήφορο. Τὰ πόδια του ἔτρεχαν 
γοργά. Ἡ καρδιά του πήγαινε νὰ 
σπάσει . Νὰ προλάβει νὰ πεῖ τὸ 
«ἥµαρτον»! Νὰ παραδώσει τὸ κλεµ-
µένο στὸν κάτοχό του. Ἔφθασε. 
Χτύπησε τὸ καµπανάκι τῆς βαριᾶς 
σιδερένιας πόρτας. Τοῦ ἄνοιξαν – 
Παρακαλῶ νὰ δῶ τὸν ἅγιο Ἡγούµε-
νο, εἶναι ἐπεῖγον τὸ θέµα µου, εἶπε. 
Σὲ λίγο κατέθετε ὁ κ. Γιῶργος τὸ 
βαρύ του φορτίο στὸν Θεὸ τοῦ ἐλέ-
ους καὶ τῶν οἰκτιρµῶν – Ἅγιέ µου 
Γέροντα, πατέρα συγχώρεσε µέ. Ἐ-
γὼ εἶµαι ποὺ … µπῆκε τὸ πνεῦµα 
τοῦ προδότη Ἰούδα µέσα µου. Μὲ 
τύφλωσε καὶ µὲ ἔκανε νὰ κλέψω. 
Μοῦ ἔφερε µετὰ τὴν ντροπὴ νὰ στὸ 
ἀποκαλύψω. Ἀλλὰ µὲ βρῆκε συµφο-
ρὰ στὸ σπίτι καὶ ἔτρεξα νὰ ξοµολο-
γηθῶ καὶ νὰ παραδώσω πίσω τὸ 
κλεµµένο ὅπως τὸ πῆρα … Συγχώρα 
µέ, Κύριέ µου, Κύριέ µου, καὶ γιὰ 
ὅλα τὰ ἄλλα κρίµατα τῆς ζωῆς µου. 
– Μὴ φοβᾶσαι, κ. Γιῶργο µου. Τὸ 
ἤξερα πὼς ὁ Ἅγιος θὰ φέρει πίσω 
τὸ κλεµµένο, γιατί δὲν ἀνέχεται 
στὸν τόπο του ἀταξίες καὶ ἀσχήµιες. 
Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρέσει. Πήγαινε 
στὸ καλὸ καὶ καλὴ ὑγεία στὸ παιδί 
σου… Σὲ περιµένω νὰ τὰ ξαναποῦµε. 
Σήµερα ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς µετανοίας 
σου. ∆ὲν πρόλαβε νὰ φθάσει στὸ 
σπίτι του ὁ πατέρας καὶ ἡ χαρµόσυ-
νη εἴδηση εἶχε ἀκουσθεῖ σ’ ὅλο τὸ 
χωριό. Τὸ µικρό του παιδὶ ἔγινε τε-
λείως καλά! Τὴν ὥρα ποὺ ὁ πατέρας 
ὁµολογοῦσε τὸ µεγάλο του κρίµα 
στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου, ὁ Θεὸς 
ἔκανε τὸ θαῦµα Του. Ὄχι µόνο ἕνα 
θαῦµα. Ἕνα στὴν ψυχὴ τοῦ πονη-

ροῦ πατέρα καὶ ἕνα στὸ σῶµα τοῦ 
ἀθώου παιδιοῦ του. Τὸ φάρµακο 
τοῦ παιδιοῦ τὸ βρῆκε ὁ πατέρας. 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
 

 
Μιὰ φτωχιὰ γυναίκα περνοῦσε κά-
ποτε δίπλα ἀπὸ ἕνα ἀµπέλι γεµάτο 
σταφύλια. «Πῶς θὰ ἤθελα νὰ εἶχα 
ἕνα τσαµπὶ ἀπὸ αὐτά!». Ἐκείνη τὴ 
στιγµή, περνᾶ ὁ νοικοκύρης τοῦ 
ἀµπελιοῦ. Τὴ χαιρετᾶ καὶ τῆς λέει: - 
Κυρούλα θὰ ἤθελες κανένα σταφύ-
λι; Καὶ στὴν καταφατικὴ ἀπάντησή 
της, χώθηκε µέσα στὸ ἀµπέλι γιὰ νὰ 
κόψει. Ἡ γυναίκα περίµενε. Πέντε, 
δέκα λεπτά, ἕνα τέταρτο πέρασε, 
χωρὶς ὁ ἀµπελουργὸς νὰ φανεῖ. Βα-
ρέθηκε νὰ τὸν περιµένει καὶ µὲ τὴν 
ἰδέα πὼς ὁ ἄνθρωπος τὴν εἶχε ξεχά-
σει, ξεκίνησε νὰ φύγει. Μὰ νά! Τὴν 
ἴδια στιγµή, φορτωµένος ἕνα πανέρι 
µὲ διαλεχτὰ σταφύλια, φαίνεται 
µπροστά της καὶ τῆς λέει χαµογελώ-
ντας – Μὲ συµπαθᾶς ποὺ ἄργησα. 
Μὰ ἤθελα νὰ σοῦ διαλέξω µερικὰ 
καλά…  

Μερικὲς φορὲς στὴν προσευ-
χή µας, ζητᾶµε ἀπὸ τὸν Κύριο κάτι. 
Καὶ µὴν παίρνοντας ἄµεση ἀπάντη-
ση θαρροῦµε πὼς ὁ Θεὸς ἀδιαφορεῖ 
γιά µας. Ἀλλά, µετὰ ἀπὸ λίγο και-
ρό, ἡ ἀπάντηση ἔρχεται, πλούσια 
καὶ εὐλογηµένη, ὅσο δὲν µποροῦµε 
νὰ τὴ φανταστοῦµε καὶ µᾶς πιάνει 
τότε ντροπὴ γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία 
µας. Ὁ Θεὸς εἶχε ἀργήσει, γιατί ἤ-
θελε νὰ γεµίσει τὸ πανέρι τῶν εὐλο-
γιῶν Του, πρὶν τὸ προσφέρει στὴν 
ψυχή, ποὺ ζητοῦσε ἕνα µόνο τσαµπί. 
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∆ΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΚΗ … ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Νέας 
Κηφισιᾶς, ἱερούργησε ὁ Σεβασµιώ-
τατος Ποιµενάρχης µας, Μητροπο-
λίτης Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ΄ Ὠ-
ρωποὺ κ. Κύριλλος τελώντας ταυτό-
χρονα καὶ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία, 
φοιτητὴ τοῦ Τµήµατος Κοινωνικῆς 
Θεολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθη-
νῶν. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβα-
σµιώτατος, ἀπευθυνόµενος στὸν Ὑ-
ποδιάκονο, τόνισε τὴ σηµασία καὶ 
τὴ σπουδαιότητα τῆς Ἱερωσύνης ση-
µειώνοντας χαρακτηριστικά. «Αὐτὴ 
τὴν πίστη καὶ διδασκαλία ποὺ πα-
ραλαµβάνεις τώρα, αὐτὴ νὰ µεταλα-
µπαδεύσεις ἀνόθευτη καὶ καθαρή, 
χωρὶς καινοτοµίες καὶ µοντερνι-
σµούς. Ὁ Χριστός, συνέχισε ὁ Σεβα-
σµιώτατος, εἶναι πάντοτε ὁ αὐτὸς 
εἰς τοὺς αἰώνας . ∆ὲν παλαιώνει 
ποτέ, γι’ αὐτὸ ποτὲ δὲν ἔχει ἀνάγκη 
ἐκσυγχρονισµοῦ. Μόνο ἡ µέθοδος 
τῆς ποιµαντικῆς βελτιώνεται καὶ 
µεταβάλλεται». 
 

Ο  ΓΑΪ∆ΑΡΑΚΟΣ  
 

Πατέρας καὶ γιὸς 
ἤθελαν  νὰ κινή-
σουν γιὰ τὴν πόλη 
γιὰ νὰ ψωνίσουν 
τὰ  ἀπαραίτητα .  
Πῆραν µαζί τους 

καὶ τὸν γαϊδαράκο τους γιὰ νὰ τοὺς 
βοηθήσει στὸ κουβάληµα καὶ κίνη-
σαν γιὰ τὴν πολιτεία. Πάνω στὸν 
γαϊδαράκο καθόταν ὁ µικρός, ἐνῶ ὁ 
πατέρας προπορευόταν πεζὸς κρα-
τώντας τὸν χαλινὸ τοῦ ζώου. Ἐκεῖ 
ποὺ περπατοῦσαν , συνάντησαν  
ἕναν διαβάτη ὁ ὁποῖος σχολίασε 
«Κοίτα τὸ παλιόπαιδο ποὺ κάθεται 
πάνω στὸ γαϊδουράκι καὶ ἀφήνει 
τὸν γέρο-πατέρα του νὰ περπατάει 

καὶ νὰ κουράζεται». Ὁ πατέρας ποὺ 
ἔδινε πάντα πολὺ µεγάλη σηµασία 
στὸ «τί θὰ πεῖ ὁ κόσµος», ἔδωσε 
ἀµέσως ἐντολὴ στὸ γιό του νὰ κατέ-
βει γιὰ νὰ ἀνέβει αὐτός. «Ἔτσι δὲν 
θὰ ξαναεκτεθοῦµε στὸν κόσµο», 
εἶπε. ∆ρόµο παίρνουν, δρόµο ἀφή-
νουν καὶ παρακάτω συναντοῦν ἕ-
ναν ἄλλο διαβάτη, ὁ ὁποῖος βλέπο-
ντάς τους ξίνισε τὰ µοῦτρα του καὶ 
σχολίασε … «Καλὰ δὲν ντρέπεται ὁ 
ἄσπλαχνος πατέρας ποὺ ἀφήνει τὸ 
γιό του νὰ περπατᾶ καὶ νὰ κουρά-
ζεται, ἐνῶ αὐτὸς στρογγυλοκάθεται 
πάνω στὸ γαϊδουράκι;». Κρύος ἱδρώ-
τας ἔλουσε τὸν δυστυχῆ πατέρα καὶ 
ἀµέσως ἀνέβασε καὶ τὸν γιό του στὸ 
ὑποζύγιο. «Ἔτσι δὲν θὰ ξαναεκτε-
θοῦµε στὸν κόσµο» εἶπε. ∆ρόµο παί-
ρνουν, δρόµο ἀφήνουν καὶ πρὶν τὴν 
πόλη συναντοῦν ἕναν ἄλλο διαβάτη, 
ποὺ βλέποντάς τους ἔµεινε µὲ ἀνοι-
κτὸ τὸ στόµα καὶ σχολίασε: «Καλὰ 
δὲν ντρέπονται οἱ ἀναίσθητοι ποὺ 
ἔχουν στρογγυλοκαθίσει καὶ οἱ δυό 
τους πάνω στὸ κακόµοιρο τὸ γαϊ-
δουράκι;» Φτιάχνουν λοιπὸν ἕνα 
αὐτοσχέδιο φορεῖο, ἔβαλαν τὸ γαϊ-
δουράκι ἀπάνω καὶ κίνησαν καµα-
ρωτοὶ – καµαρωτοὶ γιὰ τὴν πόλη. 
Μὲ τὸ ποὺ φτάνουν στὴν ἀγορὰ φυ-
σικὰ ἐπεκράτησε µεγάλη ἀναστάτω-
ση, ἀφοῦ ὅλοι σκασµένοι στὰ γέλια 
σχολίαζαν «Κοίτα τοὺς ἠλίθιους. 
Ἔχουν ἕνα µιὰ χαρὰ γαϊδουράκι 
καὶ ἀντὶ νὰ τοὺς κουβαλάει, τὸ κου-
βαλᾶνε αὐτοί!» Καὶ ὅλα αὐτὰ πρὸς 
µεγάλη ἀπογοήτευση τοῦ ἀξιοπρε-
ποῦς πατρὸς ποὺ τελικὰ εἶδε τὸ χει-
ρότερο ἐφιάλτη του νὰ γίνεται πρα-
γµατικότητα. Τὸ ἠθικὸ δίδαγµα εἶ-
ναι: U1) U Ποτὲ µὰ ποτὲ δὲν µπορεῖς νὰ 
ἔχεις τοὺς πάντες ἱκανοποιηµένους 
U2) U Ἂν ἄγεσαι καὶ φέρεσαι ἀπὸ τὴ 
γνώµη τῶν ἄλλων, ποτὲ δὲν θὰ µπο-
ρέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ πρέπει. 
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ἐγὼ εἶµαι ὁ κλέφτης. – Ὄχι σὲ µένα. 
Στὸν ἡγούµενο νὰ πᾶς κ. Γιῶργο. 
Ἐκεῖ νὰ τὰ πεῖς ὅλα. Καὶ µὴν ντρα-
πεῖς καὶ φοβηθεῖς κ. Γιῶργο. Φύγε, 
γρήγορα. Τί νὰ κάνει ὁ πονεµένος 
πατέρας! Πῆρε ἀλαφιασµένος τὸν 
ἀνήφορο. Τὰ πόδια του ἔτρεχαν 
γοργά. Ἡ καρδιά του πήγαινε νὰ 
σπάσει . Νὰ προλάβει νὰ πεῖ τὸ 
«ἥµαρτον»! Νὰ παραδώσει τὸ κλεµ-
µένο στὸν κάτοχό του. Ἔφθασε. 
Χτύπησε τὸ καµπανάκι τῆς βαριᾶς 
σιδερένιας πόρτας. Τοῦ ἄνοιξαν – 
Παρακαλῶ νὰ δῶ τὸν ἅγιο Ἡγούµε-
νο, εἶναι ἐπεῖγον τὸ θέµα µου, εἶπε. 
Σὲ λίγο κατέθετε ὁ κ. Γιῶργος τὸ 
βαρύ του φορτίο στὸν Θεὸ τοῦ ἐλέ-
ους καὶ τῶν οἰκτιρµῶν – Ἅγιέ µου 
Γέροντα, πατέρα συγχώρεσε µέ. Ἐ-
γὼ εἶµαι ποὺ … µπῆκε τὸ πνεῦµα 
τοῦ προδότη Ἰούδα µέσα µου. Μὲ 
τύφλωσε καὶ µὲ ἔκανε νὰ κλέψω. 
Μοῦ ἔφερε µετὰ τὴν ντροπὴ νὰ στὸ 
ἀποκαλύψω. Ἀλλὰ µὲ βρῆκε συµφο-
ρὰ στὸ σπίτι καὶ ἔτρεξα νὰ ξοµολο-
γηθῶ καὶ νὰ παραδώσω πίσω τὸ 
κλεµµένο ὅπως τὸ πῆρα … Συγχώρα 
µέ, Κύριέ µου, Κύριέ µου, καὶ γιὰ 
ὅλα τὰ ἄλλα κρίµατα τῆς ζωῆς µου. 
– Μὴ φοβᾶσαι, κ. Γιῶργο µου. Τὸ 
ἤξερα πὼς ὁ Ἅγιος θὰ φέρει πίσω 
τὸ κλεµµένο, γιατί δὲν ἀνέχεται 
στὸν τόπο του ἀταξίες καὶ ἀσχήµιες. 
Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρέσει. Πήγαινε 
στὸ καλὸ καὶ καλὴ ὑγεία στὸ παιδί 
σου… Σὲ περιµένω νὰ τὰ ξαναποῦµε. 
Σήµερα ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς µετανοίας 
σου. ∆ὲν πρόλαβε νὰ φθάσει στὸ 
σπίτι του ὁ πατέρας καὶ ἡ χαρµόσυ-
νη εἴδηση εἶχε ἀκουσθεῖ σ’ ὅλο τὸ 
χωριό. Τὸ µικρό του παιδὶ ἔγινε τε-
λείως καλά! Τὴν ὥρα ποὺ ὁ πατέρας 
ὁµολογοῦσε τὸ µεγάλο του κρίµα 
στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου, ὁ Θεὸς 
ἔκανε τὸ θαῦµα Του. Ὄχι µόνο ἕνα 
θαῦµα. Ἕνα στὴν ψυχὴ τοῦ πονη-

ροῦ πατέρα καὶ ἕνα στὸ σῶµα τοῦ 
ἀθώου παιδιοῦ του. Τὸ φάρµακο 
τοῦ παιδιοῦ τὸ βρῆκε ὁ πατέρας. 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
 

 
Μιὰ φτωχιὰ γυναίκα περνοῦσε κά-
ποτε δίπλα ἀπὸ ἕνα ἀµπέλι γεµάτο 
σταφύλια. «Πῶς θὰ ἤθελα νὰ εἶχα 
ἕνα τσαµπὶ ἀπὸ αὐτά!». Ἐκείνη τὴ 
στιγµή, περνᾶ ὁ νοικοκύρης τοῦ 
ἀµπελιοῦ. Τὴ χαιρετᾶ καὶ τῆς λέει: - 
Κυρούλα θὰ ἤθελες κανένα σταφύ-
λι; Καὶ στὴν καταφατικὴ ἀπάντησή 
της, χώθηκε µέσα στὸ ἀµπέλι γιὰ νὰ 
κόψει. Ἡ γυναίκα περίµενε. Πέντε, 
δέκα λεπτά, ἕνα τέταρτο πέρασε, 
χωρὶς ὁ ἀµπελουργὸς νὰ φανεῖ. Βα-
ρέθηκε νὰ τὸν περιµένει καὶ µὲ τὴν 
ἰδέα πὼς ὁ ἄνθρωπος τὴν εἶχε ξεχά-
σει, ξεκίνησε νὰ φύγει. Μὰ νά! Τὴν 
ἴδια στιγµή, φορτωµένος ἕνα πανέρι 
µὲ διαλεχτὰ σταφύλια, φαίνεται 
µπροστά της καὶ τῆς λέει χαµογελώ-
ντας – Μὲ συµπαθᾶς ποὺ ἄργησα. 
Μὰ ἤθελα νὰ σοῦ διαλέξω µερικὰ 
καλά…  

Μερικὲς φορὲς στὴν προσευ-
χή µας, ζητᾶµε ἀπὸ τὸν Κύριο κάτι. 
Καὶ µὴν παίρνοντας ἄµεση ἀπάντη-
ση θαρροῦµε πὼς ὁ Θεὸς ἀδιαφορεῖ 
γιά µας. Ἀλλά, µετὰ ἀπὸ λίγο και-
ρό, ἡ ἀπάντηση ἔρχεται, πλούσια 
καὶ εὐλογηµένη, ὅσο δὲν µποροῦµε 
νὰ τὴ φανταστοῦµε καὶ µᾶς πιάνει 
τότε ντροπὴ γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία 
µας. Ὁ Θεὸς εἶχε ἀργήσει, γιατί ἤ-
θελε νὰ γεµίσει τὸ πανέρι τῶν εὐλο-
γιῶν Του, πρὶν τὸ προσφέρει στὴν 
ψυχή, ποὺ ζητοῦσε ἕνα µόνο τσαµπί. 
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∆ΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΚΗ … ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Νέας 
Κηφισιᾶς, ἱερούργησε ὁ Σεβασµιώ-
τατος Ποιµενάρχης µας, Μητροπο-
λίτης Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ΄ Ὠ-
ρωποὺ κ. Κύριλλος τελώντας ταυτό-
χρονα καὶ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία, 
φοιτητὴ τοῦ Τµήµατος Κοινωνικῆς 
Θεολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθη-
νῶν. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβα-
σµιώτατος, ἀπευθυνόµενος στὸν Ὑ-
ποδιάκονο, τόνισε τὴ σηµασία καὶ 
τὴ σπουδαιότητα τῆς Ἱερωσύνης ση-
µειώνοντας χαρακτηριστικά. «Αὐτὴ 
τὴν πίστη καὶ διδασκαλία ποὺ πα-
ραλαµβάνεις τώρα, αὐτὴ νὰ µεταλα-
µπαδεύσεις ἀνόθευτη καὶ καθαρή, 
χωρὶς καινοτοµίες καὶ µοντερνι-
σµούς. Ὁ Χριστός, συνέχισε ὁ Σεβα-
σµιώτατος, εἶναι πάντοτε ὁ αὐτὸς 
εἰς τοὺς αἰώνας . ∆ὲν παλαιώνει 
ποτέ, γι’ αὐτὸ ποτὲ δὲν ἔχει ἀνάγκη 
ἐκσυγχρονισµοῦ. Μόνο ἡ µέθοδος 
τῆς ποιµαντικῆς βελτιώνεται καὶ 
µεταβάλλεται». 
 

Ο  ΓΑΪ∆ΑΡΑΚΟΣ  
 

Πατέρας καὶ γιὸς 
ἤθελαν  νὰ κινή-
σουν γιὰ τὴν πόλη 
γιὰ νὰ ψωνίσουν 
τὰ  ἀπαραίτητα .  
Πῆραν µαζί τους 

καὶ τὸν γαϊδαράκο τους γιὰ νὰ τοὺς 
βοηθήσει στὸ κουβάληµα καὶ κίνη-
σαν γιὰ τὴν πολιτεία. Πάνω στὸν 
γαϊδαράκο καθόταν ὁ µικρός, ἐνῶ ὁ 
πατέρας προπορευόταν πεζὸς κρα-
τώντας τὸν χαλινὸ τοῦ ζώου. Ἐκεῖ 
ποὺ περπατοῦσαν , συνάντησαν  
ἕναν διαβάτη ὁ ὁποῖος σχολίασε 
«Κοίτα τὸ παλιόπαιδο ποὺ κάθεται 
πάνω στὸ γαϊδουράκι καὶ ἀφήνει 
τὸν γέρο-πατέρα του νὰ περπατάει 

καὶ νὰ κουράζεται». Ὁ πατέρας ποὺ 
ἔδινε πάντα πολὺ µεγάλη σηµασία 
στὸ «τί θὰ πεῖ ὁ κόσµος», ἔδωσε 
ἀµέσως ἐντολὴ στὸ γιό του νὰ κατέ-
βει γιὰ νὰ ἀνέβει αὐτός. «Ἔτσι δὲν 
θὰ ξαναεκτεθοῦµε στὸν κόσµο», 
εἶπε. ∆ρόµο παίρνουν, δρόµο ἀφή-
νουν καὶ παρακάτω συναντοῦν ἕ-
ναν ἄλλο διαβάτη, ὁ ὁποῖος βλέπο-
ντάς τους ξίνισε τὰ µοῦτρα του καὶ 
σχολίασε … «Καλὰ δὲν ντρέπεται ὁ 
ἄσπλαχνος πατέρας ποὺ ἀφήνει τὸ 
γιό του νὰ περπατᾶ καὶ νὰ κουρά-
ζεται, ἐνῶ αὐτὸς στρογγυλοκάθεται 
πάνω στὸ γαϊδουράκι;». Κρύος ἱδρώ-
τας ἔλουσε τὸν δυστυχῆ πατέρα καὶ 
ἀµέσως ἀνέβασε καὶ τὸν γιό του στὸ 
ὑποζύγιο. «Ἔτσι δὲν θὰ ξαναεκτε-
θοῦµε στὸν κόσµο» εἶπε. ∆ρόµο παί-
ρνουν, δρόµο ἀφήνουν καὶ πρὶν τὴν 
πόλη συναντοῦν ἕναν ἄλλο διαβάτη, 
ποὺ βλέποντάς τους ἔµεινε µὲ ἀνοι-
κτὸ τὸ στόµα καὶ σχολίασε: «Καλὰ 
δὲν ντρέπονται οἱ ἀναίσθητοι ποὺ 
ἔχουν στρογγυλοκαθίσει καὶ οἱ δυό 
τους πάνω στὸ κακόµοιρο τὸ γαϊ-
δουράκι;» Φτιάχνουν λοιπὸν ἕνα 
αὐτοσχέδιο φορεῖο, ἔβαλαν τὸ γαϊ-
δουράκι ἀπάνω καὶ κίνησαν καµα-
ρωτοὶ – καµαρωτοὶ γιὰ τὴν πόλη. 
Μὲ τὸ ποὺ φτάνουν στὴν ἀγορὰ φυ-
σικὰ ἐπεκράτησε µεγάλη ἀναστάτω-
ση, ἀφοῦ ὅλοι σκασµένοι στὰ γέλια 
σχολίαζαν «Κοίτα τοὺς ἠλίθιους. 
Ἔχουν ἕνα µιὰ χαρὰ γαϊδουράκι 
καὶ ἀντὶ νὰ τοὺς κουβαλάει, τὸ κου-
βαλᾶνε αὐτοί!» Καὶ ὅλα αὐτὰ πρὸς 
µεγάλη ἀπογοήτευση τοῦ ἀξιοπρε-
ποῦς πατρὸς ποὺ τελικὰ εἶδε τὸ χει-
ρότερο ἐφιάλτη του νὰ γίνεται πρα-
γµατικότητα. Τὸ ἠθικὸ δίδαγµα εἶ-
ναι: U1) U Ποτὲ µὰ ποτὲ δὲν µπορεῖς νὰ 
ἔχεις τοὺς πάντες ἱκανοποιηµένους 
U2) U Ἂν ἄγεσαι καὶ φέρεσαι ἀπὸ τὴ 
γνώµη τῶν ἄλλων, ποτὲ δὲν θὰ µπο-
ρέσης νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ πρέπει. 
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ΕΙΝΑΙ  ΣΤΗΝ  ΦΥΣΗ  ΜΟΥ   
ΝΑ  ΒΟΗΘΩ  

 

∆  
τους στὸ δαν ἕναν 

µάρχου ∆ήµ. Ἀβραµόπου-
λ  

Η   

 

Ἡ προτο πο εἶναι 
στη Βέ-

υὸ µοναχοὶ ἔπλεναν τὶς κοῦπες
ποτάµι, ὅταν εἶ

σκορπιὸ νὰ πνίγεται. Ὁ ἕνας µονα-
χός, ἀµέσως τὸν ἅρπαξε καὶ προ-
σπάθησε νὰ τὸν ἀφήσει δίπλα στὴν 
ὄχθη. Ἀλλὰ ὁ σκορπιὸς τὸν τσίµπη-
σε. Καθὼς συνέχισε νὰ πλένει τὴν 
κούπα του, ὁ σκορπιὸς καὶ πάλι ἔ-
πεσε στὸ νερό. Ὁ µοναχὸς καὶ πάλι 
τὸν ἔσωσε, ἐνῶ ὁ σκορπιὸς καὶ πάλι 
τὸν τσίµπησε. Ὁ ἄλλος µοναχὸς τὸν 
ρώτησε «Ἀδελφέ µου, γιατί συνεχί-
ζεις νὰ τὸν βοηθᾶς, δὲν ξέρεις πῶς 
εἶναι στὴν φύση τοῦ σκορπιοῦ νὰ 
τσιµπάει;». «Εἶναι ὅµως στὴν δική 
µου φύση νὰ βοηθάω» ἀπάντησε ὁ 
µοναχός. 
 

ΣΤΑΘΕΡΑ  ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΙ  
 

1. Ἐπὶ ∆η
ου δωρήθηκε στὸ ∆ῆµο ἄγαλµα

τοῦ Μέγ. Ἀλεξάνδρου, ἔργο τοῦ 
γλύπτη Ἰωάν. Παππά, γιὰ νὰ στηθῆ 
στὴν Πλατεία Κοτζιά. Ἀλλ’ ἐνῶ 
ὑπῆρχαν τρεῖς ὁµόφωνες ἀποφάσεις 
τοῦ ∆ήµου γιὰ τὸ στήσιµό του, ἤδη 
ἐπὶ µία 20ετία παραµένει σὲ ἀποθή-
κη. Ὅταν λοιπὸν ρωτήθηκε τὸν πα-
ρελθόντα Ἰούνιο (2013) ὁ νῦν ∆ή-
µαρχος κ. Γ. Καµίνης γιὰ τὴν τόση 
καθυστέρηση, ἀπάντησε: «∆ὲν ἔχει 
ὁ ∆ῆµος τὰ 40.000 εὐρὼ γιὰ τὸ στη-
σιµο». Καὶ ὅµως, τὴν παρέλαση τῶν 
ὁµοφυλοφίλων (Gay Pride) στὶς 8 
Ἰουνίου 2013 τὴν ἔθεσε ὑπὸ τὴν 
αἰγίδα του µὲ χορηγία 40.000 εὐρώ, 
ἐνῶ χρηµατοδότησε καὶ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας γιὰ διαφηµιστικὰ 
φυλλάδια τῆς παρελάσεως! 
2. Ὁ φίλο-ὁµοφυλόφιλος ἐπίσης 
∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης  κ .  Γ .  

ηΜπουτάρης τὴ 14  Ἰουνίου µετέβη 
ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύµητος στὸ 

Ἅγιον Ὄρος, ὡς ∆ήµαρχος-Πρόε-
δρος τῆς «Ἁγιορείτικης Ἑστίας», 
ποὺ ἑδρεύει στὸ ∆ῆµο Θεσσαλονί-
κης. Ἡ «Ἁγιορείτικη Ἑστία» ἱδρύ-
θηκε παλαιότερα µὲ µέλη Ἁγιορεῖ-
τες Μοναχοὺς καὶ ∆ηµοτικοὺς Συµ-
βούλους γιὰ Ἐκθέσεις Ἁγιορειτικῶν 
Κειµηλίων κλπ. Καὶ δὲν ἔγινε µὲν 
δεκτὸς στὸ Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Κοι-
νότητος, ἀλλ’ ὡστόσο εἰσῆλθε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, ὅπου ἡ 
πάνσεπτη Ι. Εἰκόνα «Ἄξιον Ἐστίν», 
καθὼς καὶ στὴν Ι. Μονὴ τῶν Ἰβή-
ρων, ὅπου ἡ πάνσεπτη Ι. Εἰκόνα 
«Πορταΐτισσα», ὅπου καὶ φιλοξενή-
θηκε. Ἀλλὰ τὴν ἑποµένη (15η Ἰου-
νίου) ἐπέστρεψε στὴ Θεσσαλονίκη 
καὶ προέστη στὴν παρέλαση τῶν 
ὁµοφυλοφίλων (Gay Pride)! 
∆ὲν ἔπρεπε ὅµως ὡς γνωστὸς φίλο-
ὁµοφυλόφιλος  νὰ  γίνει  δεκτὸς  
στοὺς πανσέπτους Ἁγιορειτικοὺς Ι. 
Ναούς. Ἄραγε ἔκαµε Σταυρὸ καὶ 
προσεκύνησε τὶς Ι. Εἰκόνες τῆς Προ-
στάτιδος καὶ Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Ὑπεραγίας Θεοτόκου; Εἴθε 
νὰ µετανοήσει, ὅπως ὁ µακαριστὸς 
Χαρίλαος Φλωράκης, ὡς προσκυνη-
τὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους! 
 

ΣΕ  ΑΘΛΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜ

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  

µὴ τῆς Σοφίας Βέµ
µένη στὴν «πλατεία Σοφία 

µπο» στοὺς Ἀµπελόκηπους, 100 µε-
τρα ἀπὸ τὴν ὁδὸ Πανόρµου, 200 µε-
τρα ἀπὸ τὴν Λεωφόρο Κηφισίας. 
Πρόκειται γιὰ τὴ µοναδικὴ προτοµὴ 
τῆς  µεγάλης  Σοφίας  Βέµπο  ποὺ  
ὑπάρχει σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀττικὴ 
καὶ βρίσκεται σὲ οἰκτρὴ κατάστα-
ση. Ἂν δεῖ κανεὶς ἀπὸ κοντὰ τὴν 
προτοµὴ θὰ φρίξει µὲ τὰ αἰσχρὰ 
συνθήµατα ποὺ ἔχουν γράψει …  

(Συνέχεια στὴν 8η σελίδα) 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

Κάθε Ιερός Ναός, έχει χρέος να 
περιβάλη µε αγάπη, να στηρίζη, να 
περιθάλπη και να διδάσκη τους 
προσερχοµένους σ’ αὐτὸν πιστοὺς 
µὲ κάθε τρόπο. Ἰδιαιτέρως διδακτι-
κὴ εἶναι ἡ µὲ εὐλάβεια καὶ συναί-
σθηση τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθι-
ῶν, ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ ἡ τέλεση τῶν Ι. Μυστηρίων.  
Α) Ἡ εἴσοδός µας στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
πρέπει νὰ γίνεται µὲ τὴν συναίσθη-
ση ὅτι εἰσερχόµεθα στὴν Οὐράνια 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως µας διδά-
σκει ἡ Ἐκκλησία µας:  «Ἐν τῷ Ναῷ 
ἐστῶτες τῆς ∆όξης σου ἐν Οὐρανῷ 
ἐστάναι νοµίζοµεν». Ἔτσι, ἀρχίζο-
ντας ἀπὸ τὴν ἐξωτερική µας ἐµφάνι-
ση, ποὺ φανερώνει τὸ ἦθος καὶ τὴν 
ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ 
τὰ «πιστεύω» του, πρέπει νὰ ἁρµό-
ζη στὴν ἱερότητα τοῦ χώρου καὶ 
στὰ τελούµενα σὲ αὐτόν. Φορέµατα 
ποὺ ἀφήνουν ἀκάλυπτα τὰ προκλη-
τικὰ µέρη τοῦ σώµατος, ἢ ποὺ εἶναι 
ἀπολύτως διαφανῆ ἢ σόρτς, δὲν 
ἔχουν θέση οὔτε σὲ χώρους ποὺ 
παρίστανται ἐπίσηµα πρόσωπα τῆς 
Πολιτείας, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν 
ἔχουν θέση στὸν Ναὸ τοῦ Ζῶντος 
Θεοῦ. 
Β) Μετὰ τὴν εἴσοδο στὸν Ναὸ καὶ 
τὴν προσκύνηση τῶν εἰκόνων ἡ 
στάση µας σὲ ἕνα συγκεκριµένο 
σηµεῖο τοῦ Ναοῦ, χωρὶς νὰ µετακι-
νούµεθα ἢ νὰ συζητοῦµε µὲ ἄλλους, 
εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ 
νὰ λάβουµε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ ὠφεληθοῦµε. Πῶς θεωροῦµε 
αὐτονόητο νὰ σιωποῦµε, ὅταν βρι-
σκόµαστε σὲ ἐπίσηµους χώρους – 
γιὰ νὰ µή µας κακοχαρακτηρίσουν 
ἤ µας προσβάλλουν – ἢ σὲ χώρους 

καλλιτεχνικῶν παραστάσεων καὶ 
δὲν θεωροῦµε αὐτονόητή τη σιωπή 
µας στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ µας, ἀλλὰ 
συνοµιλοῦµε (πολλὲς φορὲς µὲ καγ-
χασµούς) ἕτοιµοι, µάλιστα νὰ ἀντι-
δράσουµε ἂν οἱ ὑπεύθυνοί της τά-
ξεώς µας ὑπενθυµίσουν τὴν ἱερότη-
τα τοῦ χώρου; 
Γ) Μία νέα πρακτικὴ τείνει νὰ γενι-
κευθῆ. Μητέρες εἰσέρχονται στὸν 
Ναὸ µὲ τετράτροχα καρότσια(!), µε-
σα στὰ ὁποῖα µεταφέρουν τὰ νήπια. 
Ἡ συµπεριφορὰ αὐτὴ ὄχι µόνο δὲν 
ἁρµόζει στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ 
τὸ θέαµα θυµίζει «παιδικὴ χαρά», 
ἀλλὰ εἶναι ἀνάρµοστο ἀκόµα καὶ 
στὶς Αἴθουσες ἐκδηλώσεων. Βεβαίως 
αὐτὰ δὲν ἀφοροῦν στὰ πρόσωπα µὲ 
εἰδικὲς ἀνάγκες, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἁγία 
Γραφή  µας  λέγει  ὅτι  σὲ  τέτοιες  
περιπτώσεις «ἀπεστεγάσθη καὶ ἡ 
στέγη» γιὰ τὴν εἴσοδό τους. 
∆) Ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων 
δὲν ἐπιτρέπεται νὰ µετατρέπη τὸ 
Ναὸ σὲ χῶρο ἰδιωτικῆς χρήσεως ἢ 
χῶρο ἐπιδείξεως µόδας. ∆ὲν εἶναι 
ἀνεκτὸ  τὸ θέαµα τῶν Ναῶν, ὅταν 
κατὰ τὴν ὥρα τῶν Μυστηρίων θυµί-
ζουν κοσµικὸ κέντρο ἢ παιδικὸ 
πάρτυ, µὲ ἐπιδεικτικοὺς ἀνθοστολι-
σµούς , µὲ µπαλόνια , καὶ Μίκυ-
Μάους ἀκόµη καὶ στὴν ἱερὰ Κολυµ-
βήθρα, ἡ ὁποία εἶναι ἱερὸ σκεῦος, 
ὅπως εἶναι καὶ τὸ Ἅγιο Ποτήριο. 
 

ΤΟ  ΕΧΕ ΙΣ  ΕΣΥ  
 

Σὰν ἀστραπὴ πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ 
τοῦ κ. Γιώργου ἡ σκέψη: «Τὸ φάρ-
µακο τοῦ παιδιοῦ σου τὸ ἔχεις ἐσύ. 
Καὶ εἶναι ἡ µετάνοιά σου». Ἔτρεξε 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Ἦταν 
ἀνοιχτή. Βρῆκε τὸν παπά-Ἀρσένιο 
νὰ καθαρίζει τὰ στασίδια. Καὶ ἔπε-
σε στὰ πόδια τοῦ σεβάσµιου ἱερέα, 
ποὺ ἤξερε τὸ περιστατικό. Πατέρα-
Ἀρσένιε, τοῦ λέει, συγχώρεσε µέ, 
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ΚΑΘΕ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
ΕΧΕ Ι  ΤΡΕ Ι Σ  Φ ΙΛΟΥΣ  

 

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς φίλους: Ὁ 
πρῶτος τὸν ἐγκαταλείπει κατὰ τὴν 
ὥραν τοῦ θανάτου καὶ εἶναι τὰ ὑλι-
κὰ ἀγαθά. Ὁ δεύτερος φίλος τὸν ἐ-
γκαταλείπει τὴν ὥραν τοῦ ἐνταφια-
σµοῦ, καὶ εἶναι οἱ φίλοι του. Καὶ ὁ 
τρίτος τὸν συνοδεύει πέρα τοῦ τά-
φου καὶ εἶναι τὰ καλὰ ἔργα. ∆ιὰ 
τοῦτο ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ φρο-
ντίζει, ὥστε ἐνῶ, ὅταν ἐγεννήθη, 
ὅλοι γελοῦσαν καὶ αὐτὸς ἔκλαιεν, 
ὅταν πεθάνει, οἱ ἄλλοι νὰ κλαίουν 
καὶ αὐτὸς νὰ γελάει!!! 
 

ΑΥΤΟ  ΘΑ  ΠΕΙ  ΑΓΑΠΗ  
 

Κάποτε ὑπῆρχε ἕνα ζευγάρι ποὺ 
ἀγαπιόταν πολύ. Ὁ ἄντρας λάτρευε 
τὴ γυναίκα καὶ τῆς τὸ ἔδειχνε µὲ 
κάθε εὐκαιρία. Ἡ γυναίκα του ἦταν 
ὄµορφη, εὐαίσθητη, ἀλλὰ φιλάσθε-
νη. Ὁ ἄνδρας χρειάστηκε νὰ φύγει 
στὸν πόλεµο, ὅπου πέρασε πολλὲς 
δυσκολίες καὶ παρ’ ὀλίγο νὰ χάσει 
τὴ ζωή του. Προσευχόταν καθηµε-
ρινὰ νὰ τὸν ἀφήσει ὁ Θεὸς νὰ ζήσει, 
γιὰ νὰ ξαναγυρίσει στὴν πολυαγα-
πηµένη του γυναίκα. Ὅλη του ἡ 
σκέψη ἦταν νὰ τὴν σφίξει στὴν 
ἀγκαλιά του, καὶ αὐτὸ τοῦ ἔδινε 
κουράγιο νὰ ἀντέξει τὴν πείνα, τὸ 
κρύο καὶ τοὺς τραυµατισµούς.  

Ὅταν τελείωσε ὁ πόλεµος, 
γεµάτος χαρὰ ξεκίνησε γιὰ τὸ σπίτι 
του. Στὸ δρόµο, ὅµως, συνάντησε 
ἕναν οἰκογενειακὸ φίλο ποὺ τὸν 
συλλυπήθηκε γιὰ τὴν συµφορὰ ποὺ 
τοὺς βρῆκε. Ποιὰ συµφορά; ρώτησε 
αὐτὸς ὅλο ἀνησυχία. – ∆ὲν τὸ ἔµα-
θες; Ἡ γυναίκα σου ἔπαθε µία µολυ-
σµατικὴ ἀσθένεια καὶ ἔχει παρα-
µορφωθεῖ τὸ πρόσωπό της. Ὁ ἄν-
δρας κάθισε στὴ µέση τοῦ δρόµου 
καὶ ἔκλαψε πικρά.  

Ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι του 
ἀργότερα τὸ ἀπόγευµα, ἡ γυναίκα 
του κατάλαβε πὼς ὁ ἀγαπηµένος 
της εἶχε χάσει τὸ φῶς του. Νόµισε 
πὼς εἶχε τυφλωθεῖ στὸν πόλεµο, σὲ 
κάποια µάχη. Τὸν ἀγκάλιασε, ὅµως, 
µὲ τὴν ἴδια ἀγάπη καὶ ἔζησαν εὐτυ-
χισµένοι γιὰ δεκαπέντε χρόνια. Με-
τὰ ἡ γυναίκα του πέθανε, καὶ ὁ ἄν-
δρας, ἀφοῦ τῆς ἔκλεισε τὰ µάτια, 
ἄνοιξε τὰ δικά του.  

Γιὰ δεκαπέντε ὁλόκληρα 
χρόνια ὑποκρίθηκε τὸν τυφλὸ γιὰ 
νὰ µὴν τὴν πληγώσει. Ναί, αὐτὸ θὰ 
πεῖ ἀγάπη. Νὰ ἐθελοτυφλῶ, γιὰ νὰ 
µὴν πληγώσω. Χρειάζεται κάποιες 
φορές, νὰ κλείνουµε τὰ µάτια µας. 
Γιατί τὰ βλέµµατά µας, µερικὲς φο-
ρὲς εἶναι πολὺ βαριά, καὶ ὁ ἄλλος 
λυγίζει ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ντροπῆς ἢ 
τῆς ἐνοχῆς. Χάνει τὸ κουράγιο του. 
Τὴν ἐλπίδα του. Τοῦ φαίνεται πιὸ 
ἀνυπόφορο ἡ ὅποια ἀναπηρία του, 
ἡ ὅποια ἀσχήµια του, τὸ ὅποιο κου-
σούρι του. Ὅλα γι’ αὐτὸν γίνονται 
µαῦρα. Κλαίει κρυφά, πονᾶ, ἀπελ-
πίζεται. Νὰ κλείνουµε τὰ µάτια, ὄχι 
ἀπὸ ἀδιαφορία, οὔτε ἀπὸ βλακεία, 
οὔτε ἀπὸ περιφρόνηση, ἀλλὰ ἀπὸ 
λεπτότητα, ἀπὸ εὐγένεια ψυχῆς, ἀ-
πὸ τὸ ἦθος µας. Πόσο ἀγάπη χρειά-
ζεται νὰ φερόµαστε µὲ ἁπλότητα 
καὶ φυσικότητα! Πόση ἀγάπη χρει-
άζεται γιὰ νὰ µὴν νοιώθει ὁ ἄλλος 
ταπεινωµένος, προσβεβληµένος! Ἐ-
θελοτυφλῶ ἀπὸ ἀγάπη. – Ἀγάπη, ἡ 
σοφία τῆς ζωῆς. – Ἀγάπη, ἡ ἐξυπνά-
δα τῆς καρδιᾶς. – Ἀγάπη, ἡ παιδα-
γωγικὴ ποὺ θεραπεύει καὶ δὲν φο-
νεύει, ποὺ ἁπαλύνει καὶ δὲν ἐξουθε-
νώνει. Λοιπόν, ναί, ἐθελοτυφλῶ, καὶ 
δηµιουργῶ ἁπλοχωριά. Ἐθελοτυ-
φλῶ ,  καὶ  βγάζω  ἀπὸ  ἀδιέξοδα .  
Ἐθελοτυφλῶ, καὶ ἐµπνέω. Ἐθελοτυ-
φλῶ, καὶ γίνοµαι τὸ παιδὶ τοῦ Θεοῦ 
τῆς ἀγάπης. 
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ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ∆ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P

η
P σελίδα) 

 

… δὲν ἔχω καιρὸ νὰ κάνω τὶς δου-
λειές µου ἢ δὲν ἔχω καιρὸ νὰ φάω ἢ 
δὲν ἔχω καιρὸ νὰ κοιµηθῶ καὶ νὰ 
ἀναπαυθῶ; Λοιπὸν δὲν εἶναι ἐπιτυ-
χία τοῦ διαβόλου νὰ φροντίζουµε 
γιὰ ὅλα καὶ νὰ µὴν φροντίζουµε γιὰ 
τὴν ἀθάνατη ψυχή µας; Ὅσο γιὰ 
τὴν ἁµαρτωλὴ ζωὴ ἔχουµε νὰ παρα-
τηρήσουµε, ὅτι ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
σὰν ἄλογα ζῶα πέφτουν µὲ τὰ µοῦ-
τρα στὴν ἀπόλαυση τῶν σαρκικῶν 
ἡδονῶν , δὲν ἔχουν διάθεση γιὰ 
πνευµατικὴ ζωή. Ἐπίσης ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι ξενυχτοῦν στὰ διάφορα 
ἁµαρτωλὰ κέντρα ἢ βλέποντας τη-
λεόραση, τὸ πρωὶ δὲν ἔχουν καθαρὸ 
νοῦ γιὰ νὰ σηκωθοῦν νὰ πᾶνε στὴν 
ἐκκλησία. Τρίτος λόγος εἶναι ἡ ἄ-
γνοια. Πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν 
τί εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ τί εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία καὶ τί προσφέρουν ὁ 
Χριστὸς καὶ  ἡ Ἐκκλησία στὸν ἄν-
θρωπο. Ἔτσι δὲν ἐκκλησιάζονται, 
διότι δὲν ξέρουν τί χάνουν.  

Πρῶτα, πρῶτα χάνουν τὴν 
εἰρήνη, τὴ χαρά, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν 
εὐτυχία ποὺ µόνο ὁ Χριστὸς χαρίζει 
στοὺς ἀνθρώπους. Ἀκόµη χάνουν τὴ 
δυνατότητα καὶ τὴν εὐκαιρία γιὰ 
θεραπεία, καλλιέργεια καὶ σωτηρία 
τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τους. Ὁ Ἅγιος 
Νεκτάριος λέει χαρακτηριστικά, ὅτι 
ἡ ἐκκλησία εἶναι τὸ µόνο ἰατρεῖο  
µέσα στὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ θεραπευ-
τεῖ, νὰ καλλιεργηθεῖ καὶ νὰ σωθεῖ ἡ 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνα τρίτο 
κορυφαῖο ποὺ χάνουν οἱ ἄνθρωποι, 
ποὺ ἀπὸ ἄγνοια δὲν ἐκκλησιάζο-
νται, εἶναι ἡ ἕνωσή τους µὲ τὸ Θεό. 
Στὸ σπίτι µας ὅσο καὶ νὰ προσευχό-
µαστε, δὲν µποροῦµε νὰ ἑνωθοῦµε 
µὲ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ Χρι-
στοῦ, τὸ ὁποῖο µόνο στὴν Ἐκκλη-

σία προσφέρεται κατὰ τὴν θεία 
λειτουργία.  

Λένε µερικοί: «ἐµεῖς ὅλη τὴν 
ἑβδοµάδα κουραζόµαστε καὶ θέλου-
µε τὴν Κυριακὴ νὰ κοιµηθοῦµε, νὰ 
ξεκουραστοῦµε». Αὐτὸς ὁ ἰσχυρι-
σµὸς πέφτει στὸ κενό, διότι τώρα 
ὑπάρχει ἡ πενθήµερη ἐργασία, ἀλλὰ 
δὲν ἀξίζει νὰ θυσιάσουµε ἀπὸ ἀγά-
πη πρὸς τὸν Χριστὸ λίγο ἀπὸ τὸν 
ὕπνο καὶ τὴν ἀνάπαυσή µας, τὴ 
στιγµὴ ποῦ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε 
ἀπὸ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη Του γιά 
µας; 

Λένε µερικοὶ ὅτι ὁ παπὰς 
τῆς ἐνορίας τους δὲν εἶναι καλός. 
Ἀλλὰ ἀδελφοί µου οἱ ἁµαρτίες τοῦ 
παπᾶ, ὅσο µεγάλες καὶ ἂν εἶναι, δὲν 
ἐµποδίζουν τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀλ-
λὰ καὶ πάλιν, δὲν ὑπάρχουν καλοὶ 
παπάδες; ∆όξα τῷ Θεῷ οἱ πλεῖστοι 
ἱερεῖς εἶναι ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς 
τους. Μπορεῖτε, λοιπόν, κάλλιστα 
νὰ πᾶτε νὰ ἐκκλησιαστεῖτε σὲ ἄλλο 
ναό. 

Λένε ἄλλοι: «Τί νὰ κάνω νὰ 
πάω στὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀκούω τὰ 
ἴδια καὶ τὰ ἴδια;». Ἀγαπητοί µου, 
τὸν ἴδιο ἀέρα ἀναπνέετε, τὸ ἴδιο 
νερὸ πίνετε, τὸ ἴδιο ψωµὶ τρῶτε, ὁ 
ἴδιος ἥλιος σας ζωογονεῖ. Γιατί δὲν 
διαµαρτύρεστε γι’ αὐτά; 

Ἄλλοι διαµαρτύρονται γιὰ 
τὴν ὥρα ποὺ γίνεται ἡ Θεία Λει-
τουργία. Πιστεύω ὅµως ὅτι, ἔστω 
καὶ ἂν ἡ Θεία Λειτουργία γινόταν 
στὶς δώδεκα τὸ µεσηµέρι, οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοὶ δὲν θὰ πήγαιναν νὰ ἐκ-
κλησιαστοῦν, διότι τὸ θέµα εἶναι 
ὄχι ὅτι δὲν µποροῦν, ἀλλὰ ὅτι δὲν 
θέλουν νὰ ἐκκλησιαστοῦν. 

∆ιαµαρτύρονται  γιὰ  τὴ  
γλώσσα τῆς λατρείας. Ἀλλά, διερω-
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τῶµαι: «Γιατί ἄνθρωποι ἀγράµµατοι 
καταλαβαίνουν καὶ ζοῦν τὴν θεία 
λατρεία, ἐνῶ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν 
βγάλει τὸ Λύκειο καὶ τὸ Πανεπι-
στήµιο δὲν τὴν καταλαβαίνουν ; 
Λοιπόν, µήπως εἶναι ἡ θεία λατρεία 
περισσότερο  θέµα καρδιᾶς καὶ λι-
γότερο θέµα νοῦ καὶ γνώσεων;» 
 

ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛ.  ΒΟΪΝΕΣΚΟΥ 
 

ΣΕ  ΑΘΛΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜΗ   

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Η  ΠΡΟΤΟΜΗ   

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  ΒΕΜΠΟ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 6η σελίδα) (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 6η σελίδα) 

  

ὀρ ὰ 
στήθη τῆ τῆς Νί-
κης γά-
λη ὲν 

 
 
 

 ἔχουν φροντίσει νὰ 
 µὲ λογιῶν λογιῶν ἀ-

ὀρ ὰ 
στήθη τῆ τῆς Νί-
κης γά-
λη ὲν 

 
 
 

αίνεται, διότι ἔχουν φροντίσει νὰ 
ὸ σκεπάσουν µὲ λογιῶν λογιῶν ἀ-

ισµένοι µισέλληνες πάνω στισµένοι µισέλληνες πάνω στ
ς Τραγουδίστριας ς Τραγουδίστριας 

… Οὔτε κὰν τὸ ὄνοµα τῆς µε… Οὔτε κὰν τὸ ὄνοµα τῆς µε
ς Τραγουδίστριας τοῦ 1940 δς Τραγουδίστριας τοῦ 1940 δ

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ΝΗΣΤΕΙΑ 
 

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρ-
χίζει τὴν Παρασκευὴ 15 Νοεµβρίου. 
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γά-
λα. Τρῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη 
καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε οὔτε 
ψάρι οὔτε λάδι. Καλὴ τεσσαρακο-
στὴ τῶν Χριστουγέννων.   

  
  
  

φφαίνεται, διότι
ττὸ σκεπάσουν

 

φίσες καὶ συνθήµατα. Κανεὶς ὑπεύ-
θυνος τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων οὐδέ-
ποτε ἐνδιαφέρθηκε νὰ καθαρίσει τὸ 
ἄγαλµα τῆς Βέµπο, παρὰ τὶς ἐπίµο-
νες διαµαρτυρίες τῶν γειτόνων. 
Ἰδοὺ ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάς. 

 
 

φίσες καὶ συνθήµατα. Κανεὶς ὑπεύ-
θυνος τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων οὐδέ-
ποτε ἐνδιαφέρθηκε νὰ καθαρίσει τὸ 
ἄγαλµα τῆς Βέµπο, παρὰ τὶς ἐπίµο-
νες διαµαρτυρίες τῶν γειτόνων. 
Ἰδοὺ ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάς. 
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ΓΙΑΤΙ  ΠΟΛΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ  
 

Λέµε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὀρθόδοξη 
χώρα καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες στὴν συ- 
ντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι 
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Ὅµως ἕνα 
πολὺ µικρὸ ποσοστὸ ἐκκλησιάζο-
νται κάθε Κυριακὴ καὶ κάθε µεγάλη 
γιορτή. Οἱ περισσότεροι ἢ ἐκκλησι-
άζονται πολὺ ἀραιὰ ἢ δὲν ἐκκλησι-
άζονται καθόλου. Γιατί ἄραγε συµ-
βαίνει αὐτό; Οἱ κυριότεροι λόγοι 
γιὰ τοὺς ὁποίους πολλοὶ Χριστιανοὶ 
δὲν ἐκκλησιάζονται σήµερα εἶναι 
τρεῖς. Πρῶτος λόγος 
εἶναι ἡ ἀπιστία καὶ 
ἡ  ἔλλειψ  ἀγάπης  
πρὸς τὸ εό. Ὅταν 
οἱ ἄνθρωποι δὲν πι-
στεύουν  ὅτι -
χει Θεὸς καὶ ὅτι τὰ
πάντα, καὶ τὰ ὑλικὰ 
καὶ τὰ πνευµατικὰ 
ἀγαθὰ τὰ χρωστᾶνε 
σὲ Αὐτὸν θεωροῦν πε
νὰ ἐκκλησιαστοῦν. Ἀκόµη πολλοὶ 
ἄνθρωποι, ἰδίως νέοι δὲν ἐκκλησιά-
ζονται διότι ἡ πίστη τοὺς ἔχει κλο-
νιστεῖ ἀπὸ τὴν ἀθεϊστικὴ καὶ ἀντι-
εκκλησιαστικὴ προπαγάνδα καὶ ἀ-
πὸ τὶς ἐξυπνάδες διαφόρων ψευτο-
φιλοσόφων. Ὅσο γιὰ τὴν ἔλλειψη 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεό, βλέπουµε 
σήµερα ὅτι οἱ ἄνθρωποι λατρεύουν 
τὰ πράγµατα, τὰ σπίτια, τὰ χωρά-
φια, τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, τὰ 

ταξίδια καὶ κάποια πρόσωπα, ἐνῶ 
ἀντιθέτως δὲν λατρεύουν τὸν µεγά-
λο εὐεργέτη τους, τὸ Θεὸ Πατέρα 
ποὺ τοὺς χαρίζει ὅλα αὐτά. Ὅταν 
ἀγαπᾶµε ἕναν ἄνθρωπο, θέλουµε νὰ 
εἴµαστε συνέχεια κοντά του, νὰ κου-
βεντιάζουµε µαζί του, νὰ τὸν συµ-
βουλευόµαστε, καὶ νὰ βοηθᾶµε ὁ ἕ-
νας τὸν ἄλλον. Καὶ µόνον ποὺ τὸν 
βλέπουµε, χαιρόµαστε, ἐνῶ ὅταν τὸν 
ἀποχωριζόµαστε, λυπούµαστε. Ἔ-
τσι, ἂν συνειδητοποιήσουµε ὅτι ὁ 

Θεὸς εἶναι Πατέρας 
µας τότε πολὺ περι-
σσότερο θὰ ποθοῦµε 
νὰ βρισκόµαστε συ-
νέχεια κοντά του εἴ-
τε στὴν κατὰ ἰδὶαν 
προσευχὴ εἴτε τὴν 
ὥρα τοῦ ἐκκλησια-
σµοῦ. ∆εύτερος λό-
γος εἶναι ἡ ὑλιστικὴ 
ζωή. Οἱ ἄνθρωποι ἀ-

γωνίζονται µὲ ἄγχος νὰ ἀποκτή-
σουν χρήµατα καὶ σπίτια, νὰ ἀπο-
λαύσουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς 
σαρκικὲς ἡδονές, νὰ ἀνέβουν σὲ ψη-
λὲς θέσεις καὶ ἀξιώµατα, ὅµως γιὰ 
ἕνα δὲν ἔχουν καιρὸ τὸ ὁποῖο εἶναι 
καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ πᾶνε στὴν 
Ἐκκλησία καὶ νὰ φροντίσουν γιὰ 
τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ἀλή-
θεια ἀκούσατε κανέναν νὰ έει …  
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ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 

 

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

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία  
7.30–10.15 π.µ. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. 

 
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε  ἡµέρ  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρω ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσ µέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπό ευµα ἀνοικτὰ 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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