νὰ δέχεται περιουσίες Ἑβραίων καὶ νὰ
φορολογεῖ αὐτούς, ὑποκαθιστώντας τὸ
Ἑλληνικὸ Κράτος, γεγονὸς πρωτοφανές, εἶναι παράλληλα ἀπαλλαγµένο καὶ
τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρων, ὅσον
ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν πόρων του.
Ἐπιπλέον, τὸ Κ.Ι.Σ. δὲν καταβάλλει
κανένα φόρο στὸ Ἑλλαδικὸ Κράτος
γιὰ τὴν ἀπόκτηση, δωρεὰ ἢ ἀγορά, ὁποιασδήποτε κινητῆς ἢ ἀκίνητης περιουσίας, ἐνῶ παράλληλα δικαιοῦται νὰ
εἰσάγει ἀδασµολόγητα προϊόντα πρὸς
ἑβραϊκὴ χρήση. Κατ’ ἐπέκταση, τὸ Κ.Ι.Σ.
ἔχει συγκροτήσει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ
τὸν ἐσωτερικὸ του κανονισµό, ἕναν
αὐτάρκη καὶ αὐτοδιοικούµενο ὀργανισµὸ ποὺ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τους
νοµοθετικούς, ἀστυνοµικούς, δικαστικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, ἐκπαιδευτικούς, οἰκονοµικοὺς κ.α. τοµεῖς,
ὑποδοµὴ ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ
λειτουργία ἑνὸς ἀνεξάρτητου κράτους.
Τὰ προνόµια τὰ ὁποῖα ἔχουν παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος στὸ
Κ.Ι.Σ. εἶναι παράνοµα καὶ ἀντισυνταγµατικά, ἀφοῦ µὲ τὸν συγκεκριµένο
κανονισµὸ τοῦ Κ.Ι.Σ. αὐτοβούλως ἔχει
δηµιουργηθεῖ ἕνα «κράτος ἐν κράτει»
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἑβραϊκὴ κοινότητα.
Καὶ µάλιστα, αὐτὸ τὸ «κράτος» δὲν
µετέχει σὲ καµία ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ ἁπλὰ εἰσπράττει, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποδίδει τίποτε πρὸς
τὸ ἑλληνικὸ δηµόσιο (Πληροφορίες ἀπὸ
www.agnikolaos.gr) (Ὀρθόδοξος Τύπος,
23-4-2010)

ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ
Μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθµ. 182 Προεδρικὸ ∆ιάταγµα (22-3-1978) τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Κ.Ι.Σ.) ἔγινε Νοµικὸ
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου καὶ ἔχει
(καὶ ἀσκεῖ) δικαιώµατα τὰ ὁποῖα µόνο
τὸ κράτος µπορεῖ νὰ ἀσκήσει. Εἰδικότερα, µὲ αὐτὸ τὸ Π.∆. «Τὸ Κεντρικὸ
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους γιὰ
ὰ δική του χρήση ἀπὸ Ἑβραίους ποὺ διαµένουν στὴν Ἑλλάδα ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους». Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας Ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δηµόσιο, ἀλλὰ µόνο στὸ Κ.Ι.Σ. Ἐπειδὴ ὅµως ὁ νόµος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα ἀποφασίστηκε πὼς καὶ οἱ Χριστιανοί, ποὺ µετέχουν στὸ Κεντρικὸ
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (σήµ. πολλοὶ
πολιτευτὲς µεταξὺ τῶν ἄλλων µετέχουν
σ’ αὐτό) ἀπαλλάσσονται τῆς ὑποχρεώσεως καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ
δηµόσιο. Ἐὰν µάλιστα, ἀναλογισθοῦµε
ὅτι τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει αὐθαίρετα ἀπαγορεύσει µὲ ἁλυσίδες τὴ διέλευση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Μελιδόνη στὸν Κεραµεικὸ ὅπου στεγάζεται ἡ Συναγωγὴ
καὶ ἄλλα ἑβραϊκὰ διοικητικὰ κτήρια σὲ
ἕνα χῶρο εὑρίσκονται ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Κεραµεικοῦ,
δηµιουργοῦνται πολλὰ εὔλογα ἐρωτηµατικὰ ἀναφορικὰ µὲ τὴν ταυτότητα
αὐτῶν ποὺ κατέχουν πραγµατικὰ τὰ
ἡνία τῆς ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ
Κ.Ι.Σ. πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι µπορεῖ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΣ
Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 µ.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www .agiosrafael. gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ.14)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ί ο ύ ν ι ο ς
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ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ;
Πολλὰ λέγονται κάθε µέρα στὰ δελτία
τῶν εἰδήσεων γιὰ τὸ θέµα τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως. ∆ηµοσιογράφοι καὶ πολιτικοὶ σὲ ἀτέρµονες συζητήσεις προσπαθοῦν νὰ ἐξιχνιάσουν ἀπὸ ποῦ πῆρε νερὸ τὸ καράβι τῆς οἰκονοµίας. Τὰ κόµµατα ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες τὸ ἕνα στὸ
ἄλλο. Ὅλοι οἱ ἐµφανιζόµενοι καὶ συζητοῦντες εἶναι οἱ ἔντιµοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι
εἶναι οἱ ἀνέντιµοι καὶ οἱ καταχρασταὶ
τοῦ δηµοσίου χρήµατος.
Οἱ συζητήσεις φέρουν
ἐπὶ τάπητος τοὺς µισθοὺς τῶν µεγαλοµίσθων ὑπουργῶν, βουλευτῶν, ὑπαλλήλων τῆς
Βουλῆς, διευθυντῶν ραδιοφωνίας καὶ τηλεοράσεως, νοµαρχῶν, δηµάρχων, δικα στικῶν,
στρατιωτικῶν. Κραυγαλέα ἀνισότητα. Ὑπάρχουν ἐτήσια εἰσοδήµατα µισθωτῶν πέντε καὶ δέκα φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ µέσο µισθὸ
τῶν κοινῶν µισθωτῶν.
Τὰ ταµεῖα τῶν συντάξεων ἔχουν ἀδειάσει ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ συνταξιοῦχοι καὶ µισθωτοὶ ἀπειλοῦνται νὰ µείνουν χωρὶς µισθό. Ἡ παραγωγὴ ἔχει
συρρικνωθεῖ θανάσιµα. Ἀγωνία καὶ ἀβεβαιότητα πλανᾶται στὸν ὁρίζοντα.
Τὰ βαριὰ µέτρα λιτότητος ὅλο καὶ πιέζουν. Ἡ τάξη τῶν πεινασµένων διευρύνεται. Ποιὰ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου; Ἐ-

µεῖς, ἂν καὶ τὸ ἐνηµερωτικό µας φυλλάδιο δὲν εἶναι οἰκονοµικῆς φύσεως ἐντούτοις ἐκ καθήκοντος ὀφείλουµε νὰ ἀποκαλύψουµε τὸ αἴτιο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ
φθορὰ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Τὸ χρῆµα τὸ
διαχειρίζεται ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά, ὅταν
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπογυµνωθεῖ ἠθικῶς
καὶ ἔχει φθάσει στὸ σηµεῖο νὰ µὴ θεωρεῖ κακὸ τὴν κλοπή, τὴν ἀδικία, τὸν ἐκβιασµό, τὸ φόνο, τὸ ψέµα, τὴν ἀνεντιµότητα, τὴν ἐκµετάλλευση, τὴν ἀσωτεία,
τὴν σπατάλη, τότε πῶς
µπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ
τὸ ναυάγιο; Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιά του. Ὅµως, ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος
ἔχει φύγει µακρυὰ ἀπὸ
τὸ Θεὸ καὶ ἔτσι ἔχει
χάσει καὶ τὴν ἀνθρωπιά του. Ὅπως ἕνα
σῶµα ποὺ φεύγει ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τοῦ ἥλιου,
ψύχεται, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος φεύγοντας ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ,
γίνεται ψυχρός, ἀναίσθητος, ἐκµεταλλευτής, ἀδίστακτος. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν
σέβεται τὸ Θεό, ποιὸν θὰ σεβαστεῖ; τὸν
ἄνθρωπο; τὴν οἰκογένειά του; τὴν περιουσία του; τὴν κοινωνία του; Ἔτσι,
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος, καὶ ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων λυκοκοινωνία, ζούγκλα. Οἱ ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὶς καταστάσεις.
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σταση τῶν νεκρῶν ποὺ θὰ συµβεῖ κατὰ
τὴ ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µας. Τότε τὰ σώµατα θὰ ἀναστηθοῦν, θὰ ἑνωθοῦν µὲ τὶς ψυχὲς
καὶ ἔτσι σῶοι, ὁλόκληροι οἱ ἄνθρωποι
θὰ ζήσουν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Αὐτὰ δυστυχῶς, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν
τὰ πιστεύουν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι ἢ
µᾶλλον κάποιοι ἄκαρδοι Ἕλληνες, οἱ
ὁποῖοι υἱοθέτησαν τὴν πολιτικὴ κηδεία
γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ δυστυχῶς
θεωροῦν ὅτι ἔτσι τιµοῦν τοὺς νεκρούς
τους, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα φανερώνουν ὅτι τοὺς βλέπουν σὰν σκυλιὰ
καὶ τίποτε περισσότερο. Οἱ ταλαίπωροι
εἶναι ἄξιοι πολλῶν δακρύων.

Οἱ ἄνθρωποι εὐθύνονται γιὰ τὸ σηµερινὸ κατάντηµα. Ἄνθρωποι βρίσκονται
πίσω ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ πανεπιστήµια, τὶς τράπεζες τὰ ταµεῖα, τὸ ἐµπόριο.
Ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὴ νοθεία, τὴ
φθορὰ τῆς φύσεως, τὰ νέα ἤθη. Ἡ θεραπεία; ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη. Ἡ ἐπιστροφὴ
στὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῶν ἀξιῶν. Μόνο τοτε ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνει ἀληθινός, δίκαιος, ἔντιµος, ἀξιόπιστος, νοικοκύρης,
ποὺ θὰ σέβεται τὸ συνάνθρωπο, τὸ περιβάλλον του, τὶς ἀξίες, τὴ ζωή, τὴν εὐτυχία, τὸ δηµόσιο χρῆµα. Ἐφόσον ὅµως
οἱ ἄρχουσες µερίδες τῆς κοινωνίας ἐκ
συστήµατος ἐπιτρέπουν νὰ ξερριζώνεται καὶ τὸ τελευταῖο ριζίδιο τῆς πίστεως στὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει πέσει µὲ τὰ
µοῦτρα στὴν ἠδονοθηρία, στὴ θεοποίηση τοῦ σέξ, στὴ δηµιουργία πανθέου
νέων θεοτήτων αἰσχρότητος, ἀκολασίας, ἐκφυλισµοῦ, ἐφόσον ὁ λαὸς βλέπει
τὸ κακό τους παράδειγµα καὶ τοὺς µιµεῖται, τὰ πράγµατα δὲν πρόκειται νὰ
βελτιωθοῦν. Θὰ βαδίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ
στὸ χειρότερο. Ἔτσι θ’ ἀνοίγουµε τὸν
τάφο µας µὲ τὰ χέρια µας. Ἡ κόλαση θὰ
βαθαίνει ὅλο καὶ περισσότερο. Παρὰ
ταῦτα οἱ ἐλπίδες δὲν ἐξέλιπαν. Καὶ
τώρα στὸ δώδεκα παρὰ πέντε µπορεῖ
νὰ ὑπάρξει ἀναστροφὴ τοῦ ρεύµατος
τῆς καταστροφῆς, ὅταν ἀπὸ τὸν µικρότερο ὡς τὸν µεγαλύτερο ἐπιστρέψουµε
στὸ Θεὸ ποὺ εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
καὶ ἡ ζωή. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
«Ἡ ζωή µου
ἄλλαξε ἀπὸ
τότε ποὺ ἀσπάσθηκα
τὴν Ὀρθοδοδοξία. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν στὸν
Πρόεδρο τῆς
Ρωσικῆς Ὁµοσπονδίας
κ. Ντµίτρι
Μεντβέντεφ.
Καµαρώνουµε καὶ θαυµάζουµε κάθε ἡγέτη ποὺ πιστεύει στὸν
Θεὸ καὶ ἔχει θάρρος νὰ ὁµολογεῖ τὴν
πίστη του. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες µπορεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ νὰ πιστεύεις ὅτι ἀσκοῦν χρηστὴ διοίκηση ἀπαλλαγµένη
πάσης ἀδικίας καὶ παντὸς ἐγκλήµατος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗ∆ΕΙΑ
Ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σκυλὶ ποὺ ζεῖ
πάνω στὴ γῆ λίγα χρόνια καὶ κάποια
ὥρα ψοφάει παύοντας νὰ ὑπάρχει; Ὄχι, δὲν εἶναι σκυλὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασµένος κατ’ εἰκόνα
καὶ καθ’ ὁµοίωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἔχει ψυχὴ καὶ σῶµα καὶ σκοπός του
εἶναι νὰ µοιάσει στὸ Χριστό, ὥστε νὰ
ζεῖ εὐτυχισµένος κοντά Του καὶ ἐδῶ
στὴ γῆ καὶ αἰώνια στὸν οὐρανό. Ὅταν
πεθάνει ἡ µὲν ψυχή του πάει στὸν παράδεισο ὅπου προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς
αἰωνίου ζωῆς, τὸ δὲ σῶµα του ἐνταφιάζεται στὸ µνῆµα περιµένοντας τὴν ἀνά-

Η ∆ΙΑΦΘΟΡΑ
Ὅταν διαφθαροῦν οἱ ἄρχοντες,
οἱ σύμβουλοι, οἱ δικαστές, οἱ ἱερεῖς,
τίποτε πλέον δὲν ὑπάρχει ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τὸν λαὸ νὰ
καταστραφεῖ. (Μόνο η Μετάνοια)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος
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τικότητά τους οἱ Ἅγιοι περιφρουροῦσαν τὸν ἑαυτό τους καὶ βοηθοῦσαν τὸν
συνάνθρωπό τους.

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος συγκεντρώνει χρήµατα ἢ ἱκανοποιεῖ ἀπεριόριστα
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ ὅποιος ἱκανοΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ποιεῖται µὲ ὅσα ἔχει καὶ δὲν ἐπιθυµεῖ
Μέσα σὲ κλίµα κατάνυξης καὶ συγκίνηπερισσότερα. Ἀντίθετα, φτωχὸς δὲν εἶσης στὶς 15 Ἀπριλίου 2010, οἱ πατέρες
ναι ὅποιος δὲν συγκεντρώνει χρήµατα ἢ
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήµου
δὲν ἱκανοποιεῖ τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ
παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανο ποὺ εἶχε
ὅποιος ἔχει πολλὲς ἀνικανοποίητες ἐπικλαπεῖ στὶς 15 Μαρτίου 2010. Ὁ ἄνθρωθυµίες. Ἕνα παράδειγµα εἶναι ὁ Ἅγιος
πος ποὺ ἔκλεψε τὸ Ἅγιο Λείψανο ἀντίἸωάννης ὁ Ἐλεήµων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε
κρυσε ὁλοζώντανο τὸν Ἅγιο τέσσερις
οὔτε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ φτηνὰ πράγµατα.
φορές, ὁ ὁποῖος του εἶπε «Παιδί µου,
Κάποτε, ἕνας γνωστός του πλούσιος ποὺ
πήγαινε µὲ στὸ σπίτι µου, ἀπ’ ὅπου µὲ
ἔµαθε σὲ τί κατάσταση ζοῦσε ὁ Ἅγιος
πῆρες, ἀρκετὰ µὲ ταἀγόρασε µία κουβέρλαιπώρησες». Συγκλοτα ἀξίας 36 νοµισµάνισµένος τότε ἔτρεξε
των καὶ τοὺ τὴν ἔδωκαὶ βρῆκε τὸν π.
σε δῶρο γιὰ νὰ σκεΣταῦρο Φραγγουλίπάζεται µὲ αὐτήν. Ὁ
δη τῆς ΜητροπόλεἍγιος δέχτηκε τὸ δῶως Ἐδέσσης, στὸν ὁρο, γιὰ νὰ µὴ στενοποῖο ἐξοµολογήθηκε
χωρήσει τὸν ἄνθρωµὲ λυγµοὺς καὶ δάπο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ
κρυα, λέγοντας «ἁβρίσκονταν κοντά
µάρτησα πάτερ, ἔγινα
του τὸν ἄκουγαν ὅἱερόσυλος» καὶ τοῦ
λη τη νύχτα νὰ ταλαιπαρέδωσε τὸ Ἱερὸ
πωρεῖ τὸν ἑαυτό του
Λείψανο. Ὁ π. Σταῦλέγοντας «καὶ ποιὸς
ρος, παρέλαβε τὸ Ἱεδὲν θὰ κατηγορήσει
ρὸ Λείψανο τοῦ Ἁἐµένα τὸν ταπεινὸ Ἰγίου καὶ συγκλονιωάννη, ὅταν ἐγὼ σκεσµένος ἀµέσως τὸ ἐπάζοµαι µὲ σκέπαπῆγε στὴν Ἱερὰ Μοσµα ἀξίας 36 νοµινὴ τοῦ Ὁσίου Νικοσµάτων, ἐνῶ οἱ ἐν
Ὅσιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης
δήµου. Ἀξίζει νὰ σηΧριστῷ ἀδελφοί µου
µειωθεῖ ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται
παγώνουν ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ταλαιπωστὴν κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σταῦρος
ροῦνται στὸ ὕπαιθρο». Μόλις ξηµέρωσε
ἐνώπιον τῆς Ἀστυνοµικῆς Ἀρχῆς. Ἐπίἔστειλε τὴν κουβέρτα στὴν ἀγορὰ γιὰ
σης, νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ὁ δράστης διεµήνὰ πουληθεῖ. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ δωρητὴς
νυσε ὅτι σύντοµα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἡγούτὴν ἀγόρασε πάλι καὶ τὴν ἔφερε στὸν
µενο τῆς Μονῆς γιὰ νὰ ζητήσει συγνώµη.
Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος τη δέχτηκε, ἀλλὰ ἀµέσως
τὴν ἔστειλε στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουληΗ ΓΛΩΣΣΑ
θεῖ. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ Ἅ«Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἕνα µαχαίρι εἶγιος εἶπε στὸν δωρητὴ «ἂς δοῦµε ποιὸς
ναι ἀκονισµένο, σκοτώνει µὲ πολλὴ εὐἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐκολία, ἔτσι καὶ ἡ γλώσσα ὅταν εἶναι διγὼ νὰ τὴν πουλάω ἢ ἐσὺ νὰ τὴν ἀγοράεφθαρµένη, σκοτώνει µὲ τὶς διάφορες
ζεις καὶ νὰ τὴν προσφέρεις». Ἔτσι, µεκατακρίσεις καὶ κατηγορίες
σα ἀπὸ τὴν ἁπλότητα, τὴ λιτότητα, τὴ
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σταση τῶν νεκρῶν ποὺ θὰ συµβεῖ κατὰ
τὴ ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µας. Τότε τὰ σώµατα θὰ ἀναστηθοῦν, θὰ ἑνωθοῦν µὲ τὶς ψυχὲς
καὶ ἔτσι σῶοι, ὁλόκληροι οἱ ἄνθρωποι
θὰ ζήσουν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Αὐτὰ δυστυχῶς, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν
τὰ πιστεύουν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι ἢ
µᾶλλον κάποιοι ἄκαρδοι Ἕλληνες, οἱ
ὁποῖοι υἱοθέτησαν τὴν πολιτικὴ κηδεία
γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ δυστυχῶς
θεωροῦν ὅτι ἔτσι τιµοῦν τοὺς νεκρούς
τους, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα φανερώνουν ὅτι τοὺς βλέπουν σὰν σκυλιὰ
καὶ τίποτε περισσότερο. Οἱ ταλαίπωροι
εἶναι ἄξιοι πολλῶν δακρύων.

Οἱ ἄνθρωποι εὐθύνονται γιὰ τὸ σηµερινὸ κατάντηµα. Ἄνθρωποι βρίσκονται
πίσω ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ πανεπιστήµια, τὶς τράπεζες τὰ ταµεῖα, τὸ ἐµπόριο.
Ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὴ νοθεία, τὴ
φθορὰ τῆς φύσεως, τὰ νέα ἤθη. Ἡ θεραπεία; ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη. Ἡ ἐπιστροφὴ
στὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῶν ἀξιῶν. Μόνο τοτε ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνει ἀληθινός, δίκαιος, ἔντιµος, ἀξιόπιστος, νοικοκύρης,
ποὺ θὰ σέβεται τὸ συνάνθρωπο, τὸ περιβάλλον του, τὶς ἀξίες, τὴ ζωή, τὴν εὐτυχία, τὸ δηµόσιο χρῆµα. Ἐφόσον ὅµως
οἱ ἄρχουσες µερίδες τῆς κοινωνίας ἐκ
συστήµατος ἐπιτρέπουν νὰ ξερριζώνεται καὶ τὸ τελευταῖο ριζίδιο τῆς πίστεως στὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει πέσει µὲ τὰ
µοῦτρα στὴν ἠδονοθηρία, στὴ θεοποίηση τοῦ σέξ, στὴ δηµιουργία πανθέου
νέων θεοτήτων αἰσχρότητος, ἀκολασίας, ἐκφυλισµοῦ, ἐφόσον ὁ λαὸς βλέπει
τὸ κακό τους παράδειγµα καὶ τοὺς µιµεῖται, τὰ πράγµατα δὲν πρόκειται νὰ
βελτιωθοῦν. Θὰ βαδίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ
στὸ χειρότερο. Ἔτσι θ’ ἀνοίγουµε τὸν
τάφο µας µὲ τὰ χέρια µας. Ἡ κόλαση θὰ
βαθαίνει ὅλο καὶ περισσότερο. Παρὰ
ταῦτα οἱ ἐλπίδες δὲν ἐξέλιπαν. Καὶ
τώρα στὸ δώδεκα παρὰ πέντε µπορεῖ
νὰ ὑπάρξει ἀναστροφὴ τοῦ ρεύµατος
τῆς καταστροφῆς, ὅταν ἀπὸ τὸν µικρότερο ὡς τὸν µεγαλύτερο ἐπιστρέψουµε
στὸ Θεὸ ποὺ εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
καὶ ἡ ζωή. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
«Ἡ ζωή µου
ἄλλαξε ἀπὸ
τότε ποὺ ἀσπάσθηκα
τὴν Ὀρθοδοδοξία. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν στὸν
Πρόεδρο τῆς
Ρωσικῆς Ὁµοσπονδίας
κ. Ντµίτρι
Μεντβέντεφ.
Καµαρώνουµε καὶ θαυµάζουµε κάθε ἡγέτη ποὺ πιστεύει στὸν
Θεὸ καὶ ἔχει θάρρος νὰ ὁµολογεῖ τὴν
πίστη του. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες µπορεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ νὰ πιστεύεις ὅτι ἀσκοῦν χρηστὴ διοίκηση ἀπαλλαγµένη
πάσης ἀδικίας καὶ παντὸς ἐγκλήµατος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗ∆ΕΙΑ
Ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σκυλὶ ποὺ ζεῖ
πάνω στὴ γῆ λίγα χρόνια καὶ κάποια
ὥρα ψοφάει παύοντας νὰ ὑπάρχει; Ὄχι, δὲν εἶναι σκυλὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασµένος κατ’ εἰκόνα
καὶ καθ’ ὁµοίωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἔχει ψυχὴ καὶ σῶµα καὶ σκοπός του
εἶναι νὰ µοιάσει στὸ Χριστό, ὥστε νὰ
ζεῖ εὐτυχισµένος κοντά Του καὶ ἐδῶ
στὴ γῆ καὶ αἰώνια στὸν οὐρανό. Ὅταν
πεθάνει ἡ µὲν ψυχή του πάει στὸν παράδεισο ὅπου προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς
αἰωνίου ζωῆς, τὸ δὲ σῶµα του ἐνταφιάζεται στὸ µνῆµα περιµένοντας τὴν ἀνά-

Η ∆ΙΑΦΘΟΡΑ
Ὅταν διαφθαροῦν οἱ ἄρχοντες,
οἱ σύμβουλοι, οἱ δικαστές, οἱ ἱερεῖς,
τίποτε πλέον δὲν ὑπάρχει ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τὸν λαὸ νὰ
καταστραφεῖ. (Μόνο η Μετάνοια)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος

2

τικότητά τους οἱ Ἅγιοι περιφρουροῦσαν τὸν ἑαυτό τους καὶ βοηθοῦσαν τὸν
συνάνθρωπό τους.

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος συγκεντρώνει χρήµατα ἢ ἱκανοποιεῖ ἀπεριόριστα
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ ὅποιος ἱκανοΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ποιεῖται µὲ ὅσα ἔχει καὶ δὲν ἐπιθυµεῖ
Μέσα σὲ κλίµα κατάνυξης καὶ συγκίνηπερισσότερα. Ἀντίθετα, φτωχὸς δὲν εἶσης στὶς 15 Ἀπριλίου 2010, οἱ πατέρες
ναι ὅποιος δὲν συγκεντρώνει χρήµατα ἢ
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήµου
δὲν ἱκανοποιεῖ τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ
παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανο ποὺ εἶχε
ὅποιος ἔχει πολλὲς ἀνικανοποίητες ἐπικλαπεῖ στὶς 15 Μαρτίου 2010. Ὁ ἄνθρωθυµίες. Ἕνα παράδειγµα εἶναι ὁ Ἅγιος
πος ποὺ ἔκλεψε τὸ Ἅγιο Λείψανο ἀντίἸωάννης ὁ Ἐλεήµων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε
κρυσε ὁλοζώντανο τὸν Ἅγιο τέσσερις
οὔτε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ φτηνὰ πράγµατα.
φορές, ὁ ὁποῖος του εἶπε «Παιδί µου,
Κάποτε, ἕνας γνωστός του πλούσιος ποὺ
πήγαινε µὲ στὸ σπίτι µου, ἀπ’ ὅπου µὲ
ἔµαθε σὲ τί κατάσταση ζοῦσε ὁ Ἅγιος
πῆρες, ἀρκετὰ µὲ ταἀγόρασε µία κουβέρλαιπώρησες». Συγκλοτα ἀξίας 36 νοµισµάνισµένος τότε ἔτρεξε
των καὶ τοὺ τὴν ἔδωκαὶ βρῆκε τὸν π.
σε δῶρο γιὰ νὰ σκεΣταῦρο Φραγγουλίπάζεται µὲ αὐτήν. Ὁ
δη τῆς ΜητροπόλεἍγιος δέχτηκε τὸ δῶως Ἐδέσσης, στὸν ὁρο, γιὰ νὰ µὴ στενοποῖο ἐξοµολογήθηκε
χωρήσει τὸν ἄνθρωµὲ λυγµοὺς καὶ δάπο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ
κρυα, λέγοντας «ἁβρίσκονταν κοντά
µάρτησα πάτερ, ἔγινα
του τὸν ἄκουγαν ὅἱερόσυλος» καὶ τοῦ
λη τη νύχτα νὰ ταλαιπαρέδωσε τὸ Ἱερὸ
πωρεῖ τὸν ἑαυτό του
Λείψανο. Ὁ π. Σταῦλέγοντας «καὶ ποιὸς
ρος, παρέλαβε τὸ Ἱεδὲν θὰ κατηγορήσει
ρὸ Λείψανο τοῦ Ἁἐµένα τὸν ταπεινὸ Ἰγίου καὶ συγκλονιωάννη, ὅταν ἐγὼ σκεσµένος ἀµέσως τὸ ἐπάζοµαι µὲ σκέπαπῆγε στὴν Ἱερὰ Μοσµα ἀξίας 36 νοµινὴ τοῦ Ὁσίου Νικοσµάτων, ἐνῶ οἱ ἐν
Ὅσιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης
δήµου. Ἀξίζει νὰ σηΧριστῷ ἀδελφοί µου
µειωθεῖ ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται
παγώνουν ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ταλαιπωστὴν κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σταῦρος
ροῦνται στὸ ὕπαιθρο». Μόλις ξηµέρωσε
ἐνώπιον τῆς Ἀστυνοµικῆς Ἀρχῆς. Ἐπίἔστειλε τὴν κουβέρτα στὴν ἀγορὰ γιὰ
σης, νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ὁ δράστης διεµήνὰ πουληθεῖ. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ δωρητὴς
νυσε ὅτι σύντοµα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἡγούτὴν ἀγόρασε πάλι καὶ τὴν ἔφερε στὸν
µενο τῆς Μονῆς γιὰ νὰ ζητήσει συγνώµη.
Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος τη δέχτηκε, ἀλλὰ ἀµέσως
τὴν ἔστειλε στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουληΗ ΓΛΩΣΣΑ
θεῖ. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ Ἅ«Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἕνα µαχαίρι εἶγιος εἶπε στὸν δωρητὴ «ἂς δοῦµε ποιὸς
ναι ἀκονισµένο, σκοτώνει µὲ πολλὴ εὐἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐκολία, ἔτσι καὶ ἡ γλώσσα ὅταν εἶναι διγὼ νὰ τὴν πουλάω ἢ ἐσὺ νὰ τὴν ἀγοράεφθαρµένη, σκοτώνει µὲ τὶς διάφορες
ζεις καὶ νὰ τὴν προσφέρεις». Ἔτσι, µεκατακρίσεις καὶ κατηγορίες
σα ἀπὸ τὴν ἁπλότητα, τὴ λιτότητα, τὴ
Μέγας Ἀθανάσιος
νηστεία, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴν ἀσκη-
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νὰ δέχεται περιουσίες Ἑβραίων καὶ νὰ
φορολογεῖ αὐτούς, ὑποκαθιστώντας τὸ
Ἑλληνικὸ Κράτος, γεγονὸς πρωτοφανές, εἶναι παράλληλα ἀπαλλαγµένο καὶ
τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρων, ὅσον
ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν πόρων του.
Ἐπιπλέον, τὸ Κ.Ι.Σ. δὲν καταβάλλει
κανένα φόρο στὸ Ἑλλαδικὸ Κράτος
γιὰ τὴν ἀπόκτηση, δωρεὰ ἢ ἀγορά, ὁποιασδήποτε κινητῆς ἢ ἀκίνητης περιουσίας, ἐνῶ παράλληλα δικαιοῦται νὰ
εἰσάγει ἀδασµολόγητα προϊόντα πρὸς
ἑβραϊκὴ χρήση. Κατ’ ἐπέκταση, τὸ Κ.Ι.Σ.
ἔχει συγκροτήσει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ
τὸν ἐσωτερικὸ του κανονισµό, ἕναν
αὐτάρκη καὶ αὐτοδιοικούµενο ὀργανισµὸ ποὺ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τους
νοµοθετικούς, ἀστυνοµικούς, δικαστικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, ἐκπαιδευτικούς, οἰκονοµικοὺς κ.α. τοµεῖς,
ὑποδοµὴ ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ
λειτουργία ἑνὸς ἀνεξάρτητου κράτους.
Τὰ προνόµια τὰ ὁποῖα ἔχουν παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος στὸ
Κ.Ι.Σ. εἶναι παράνοµα καὶ ἀντισυνταγµατικά, ἀφοῦ µὲ τὸν συγκεκριµένο
κανονισµὸ τοῦ Κ.Ι.Σ. αὐτοβούλως ἔχει
δηµιουργηθεῖ ἕνα «κράτος ἐν κράτει»
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἑβραϊκὴ κοινότητα.
Καὶ µάλιστα, αὐτὸ τὸ «κράτος» δὲν
µετέχει σὲ καµία ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ ἁπλὰ εἰσπράττει, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποδίδει τίποτε πρὸς
τὸ ἑλληνικὸ δηµόσιο (Πληροφορίες ἀπὸ
www.agnikolaos.gr) (Ὀρθόδοξος Τύπος,
23-4-2010)

ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ
Μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθµ. 182 Προεδρικὸ ∆ιάταγµα (22-3-1978) τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Κ.Ι.Σ.) ἔγινε Νοµικὸ
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου καὶ ἔχει
(καὶ ἀσκεῖ) δικαιώµατα τὰ ὁποῖα µόνο
τὸ κράτος µπορεῖ νὰ ἀσκήσει. Εἰδικότερα, µὲ αὐτὸ τὸ Π.∆. «Τὸ Κεντρικὸ
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους γιὰ
ὰ δική του χρήση ἀπὸ Ἑβραίους ποὺ διαµένουν στὴν Ἑλλάδα ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους». Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας Ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δηµόσιο, ἀλλὰ µόνο στὸ Κ.Ι.Σ. Ἐπειδὴ ὅµως ὁ νόµος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα ἀποφασίστηκε πὼς καὶ οἱ Χριστιανοί, ποὺ µετέχουν στὸ Κεντρικὸ
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (σήµ. πολλοὶ
πολιτευτὲς µεταξὺ τῶν ἄλλων µετέχουν
σ’ αὐτό) ἀπαλλάσσονται τῆς ὑποχρεώσεως καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ
δηµόσιο. Ἐὰν µάλιστα, ἀναλογισθοῦµε
ὅτι τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει αὐθαίρετα ἀπαγορεύσει µὲ ἁλυσίδες τὴ διέλευση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Μελιδόνη στὸν Κεραµεικὸ ὅπου στεγάζεται ἡ Συναγωγὴ
καὶ ἄλλα ἑβραϊκὰ διοικητικὰ κτήρια σὲ
ἕνα χῶρο εὑρίσκονται ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Κεραµεικοῦ,
δηµιουργοῦνται πολλὰ εὔλογα ἐρωτηµατικὰ ἀναφορικὰ µὲ τὴν ταυτότητα
αὐτῶν ποὺ κατέχουν πραγµατικὰ τὰ
ἡνία τῆς ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ
Κ.Ι.Σ. πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι µπορεῖ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΣ
Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 µ.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www .agiosrafael. gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ.14)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ί ο ύ ν ι ο ς

2 0 1 0

ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ;
Πολλὰ λέγονται κάθε µέρα στὰ δελτία
τῶν εἰδήσεων γιὰ τὸ θέµα τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως. ∆ηµοσιογράφοι καὶ πολιτικοὶ σὲ ἀτέρµονες συζητήσεις προσπαθοῦν νὰ ἐξιχνιάσουν ἀπὸ ποῦ πῆρε νερὸ τὸ καράβι τῆς οἰκονοµίας. Τὰ κόµµατα ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες τὸ ἕνα στὸ
ἄλλο. Ὅλοι οἱ ἐµφανιζόµενοι καὶ συζητοῦντες εἶναι οἱ ἔντιµοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι
εἶναι οἱ ἀνέντιµοι καὶ οἱ καταχρασταὶ
τοῦ δηµοσίου χρήµατος.
Οἱ συζητήσεις φέρουν
ἐπὶ τάπητος τοὺς µισθοὺς τῶν µεγαλοµίσθων ὑπουργῶν, βουλευτῶν, ὑπαλλήλων τῆς
Βουλῆς, διευθυντῶν ραδιοφωνίας καὶ τηλεοράσεως, νοµαρχῶν, δηµάρχων, δικα στικῶν,
στρατιωτικῶν. Κραυγαλέα ἀνισότητα. Ὑπάρχουν ἐτήσια εἰσοδήµατα µισθωτῶν πέντε καὶ δέκα φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ µέσο µισθὸ
τῶν κοινῶν µισθωτῶν.
Τὰ ταµεῖα τῶν συντάξεων ἔχουν ἀδειάσει ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ συνταξιοῦχοι καὶ µισθωτοὶ ἀπειλοῦνται νὰ µείνουν χωρὶς µισθό. Ἡ παραγωγὴ ἔχει
συρρικνωθεῖ θανάσιµα. Ἀγωνία καὶ ἀβεβαιότητα πλανᾶται στὸν ὁρίζοντα.
Τὰ βαριὰ µέτρα λιτότητος ὅλο καὶ πιέζουν. Ἡ τάξη τῶν πεινασµένων διευρύνεται. Ποιὰ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου; Ἐ-

µεῖς, ἂν καὶ τὸ ἐνηµερωτικό µας φυλλάδιο δὲν εἶναι οἰκονοµικῆς φύσεως ἐντούτοις ἐκ καθήκοντος ὀφείλουµε νὰ ἀποκαλύψουµε τὸ αἴτιο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ
φθορὰ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Τὸ χρῆµα τὸ
διαχειρίζεται ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά, ὅταν
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπογυµνωθεῖ ἠθικῶς
καὶ ἔχει φθάσει στὸ σηµεῖο νὰ µὴ θεωρεῖ κακὸ τὴν κλοπή, τὴν ἀδικία, τὸν ἐκβιασµό, τὸ φόνο, τὸ ψέµα, τὴν ἀνεντιµότητα, τὴν ἐκµετάλλευση, τὴν ἀσωτεία,
τὴν σπατάλη, τότε πῶς
µπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ
τὸ ναυάγιο; Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιά του. Ὅµως, ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος
ἔχει φύγει µακρυὰ ἀπὸ
τὸ Θεὸ καὶ ἔτσι ἔχει
χάσει καὶ τὴν ἀνθρωπιά του. Ὅπως ἕνα
σῶµα ποὺ φεύγει ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τοῦ ἥλιου,
ψύχεται, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος φεύγοντας ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ,
γίνεται ψυχρός, ἀναίσθητος, ἐκµεταλλευτής, ἀδίστακτος. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν
σέβεται τὸ Θεό, ποιὸν θὰ σεβαστεῖ; τὸν
ἄνθρωπο; τὴν οἰκογένειά του; τὴν περιουσία του; τὴν κοινωνία του; Ἔτσι,
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος, καὶ ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων λυκοκοινωνία, ζούγκλα. Οἱ ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὶς καταστάσεις.

1

