τερη Ἑβραϊκὴ πόλη τοῦ κόσµου, τὴ θρυλικὴ Νέα Ὑόρκη. Γιατί Βαρθολοµαῖε
ἀπαγόρευσες στοὺς δηµοσιογράφους νὰ
γνωστοποιήσουν τὴν εἴδηση στὸν Ἑλληνικὸ Λαό; Προφανῶς, διότι γνωρίζεις
τὸ σκάνδαλο ποὺ θὰ προκληθεῖ ἂν οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες µάθουν ὅτι συµπροσεύχεσαι µὲ τοὺς Ἑβραίους στὶς συναγωγές τους. ∆εῖτε τὸ 50λεπτο βίντεο τῆς
παρουσίας τοῦ Βαρθολοµαίου στὴ Συναγωγὴ στὴν διεύθυνση http://www.you
tube.com/watch?v=LΟpHM6CYVGs. Ἀξίζει νὰ προσέξετε τὸ 38ο λεπτὸ τοῦ βίντεο,
ὅπου τὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἀποκαλεῖ ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ ὁ ἀθεόφοβος Βαρθολοµαῖος (Ἀπὸ τὴν Ἐφηµερίδα ΣΤΟΧΟΣ τῆς 12-11-09. Α.Φ. 416)
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ποὺ κονιορτοποιεῖ ἐντελῶς τὸν
Ἰουδαϊσµὸ στὸ ἔργο του «Κατὰ Ἰουδαίων» (Α΄ - Ἡ΄ Λόγους), προτρέπει τοὺς
Χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν νὰ παρευρίσκονται στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις
τῶν Ἰουδαίων. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑβραϊκὴ
Συναγωγή, ὡς τόπο λατρείας, ὁ Ἅγιος,
µεταξὺ ἄλλων, τὴ θεωρεῖ ὡς «καταφύγιο δαιµόνων», «φρούριο τοῦ διαβόλου»
καὶ «ὄλεθρο ψυχῶν»!!! Τί ἄλλο νὰ προσθέσουµε: Ἁπλῶς νὰ ὑπενθυµίσουµε
στὸν κ.κ. Βαρθολοµαῖο αὐτὸ ποὺ ἔλεγε
ὁ προκάτοχός του στὸν Θρόνο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
στοὺς περίφηµους 8 λόγους του «Κατὰ
Ἰουδαίων»: «Μισῶ τὴν Συναγωγήν»!

ΣΤ Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚ ΗΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ἀνήµερα 28 Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος πῆγε καὶ προσκύνησε τοὺς Ἑβραίους µέσα στὴν µεγαλύτερη Συναγωγὴ τῆς Νέας Ὑόρκης. Κανένα Ἑλληνικὸ Μ.Μ.Ε. δὲν µετέδωσε αὐτὴ
τὴν συγκλονιστικὴ εἴδηση, οὔτε κὰν τὸ
«Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων» ποὺ
κάλυπτε λεπτὸ πρὸς λεπτὸ τὸ ταξίδι τοῦ
Βαρθολοµαίου. Ἀγνοώντας τοὺς Ἱεροὺς
Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ποὺ ἀπαγορεύουν στοὺς Χριστιανοὺς
νὰ εἰσέρχονται στὶς Ἑβραϊκὲς Συναγωγὲς
(οἱ µὲν λαϊκοὶ πρέπει νὰ ἀφορίζονται, οἱ
δὲ κληρικοὶ νὰ ἀποσχηµατίζονται µὲ
συνοπτικὲς διαδικασίες) ὁ Βαρθολοµαῖος
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕ µὲ τοὺς Σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ µέσα στὴν µεγαλύ-

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
7.30 – 10.15 π.µ.
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὲς καὶ µεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.
Σᾶς περιµένουµε.

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, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ,
τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr
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(αρ. φυλλ. 8)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

∆ ε κ έ µ β ρ ι ο ς
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
γράφτηκαν ἀπὸ τὴν ἡµέρα τῆς γεννήσεώς τους, µέχρι καὶ ποὺ ἄφησαν τὸν κόσµον τοῦτον. Ἐνῶ ἡ Ἱστορία τοῦ Χριστοῦ γράφεται ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ὁ
κόσµος. Ἀπὸ τότε γίνεται συζήτησις διὰ
τὸν Χριστόν. Ἐντούτοις, οἱ σηµερινοί ἄνθρωποι ἑορτάζουν τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ γύρω ἀπὸ ἕνα ἔλατο, µέ καλὸ φαΐ
καὶ καλὸ ποτό, µὲ ξενύχτι στὸ χαρτὶ καὶ
τὴν διασκέδαση. Αὐτὰ εἶναι τὰ Χριστούγεννα τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ἦρθε ὁ Χριστὸς εἰς τὸν
κόσµον ἀγαπητοί µου; Ὁ
Χριστὸς ἦρθε εἰς τὸν κόσµον, γιὰ νὰ γίνει θεὸς ὁ
ἄνθρωπος. Τί ζητάει ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐµᾶς; Ζητάει ἁµαρτίες. Ἦρθε γιὰ τὶς ἁµαρτίες τοῦ κόσµου. ∆ὲν ζητάει τὸ πορτοφόλι σου, δὲν
ζητάει κεριὰ µέχρι τὸ µπόι
σου, δὲν ζητάει τάµατα, δὲν
ζητάει λάδια. Ζητάει τὶς
ἁµαρτίες σου. ∆ῶσε πρῶτα τὶς ἁµαρτίες σου καὶ ἔπειτα ὅ,τι µπορεῖς ἀπὸ τὰ
ἄλλα κάνε. ∆ὲν σοῦ τὸ ἀποκλείει τὸ κερί
σου, τὸ λάδι σου, τὸ τάµα σου. Πρῶτα
δῶσε τὶς ἁµαρτίες σου, κάτσε ἐξοµολογήσου πρῶτα, καὶ µετὰ προχώρησε στὰ ἄλλα. Θέλεις νὰ χαρεῖ ὁ οὐρανός; ∆ὲν χαίρεται ὁ οὐρανὸς ἔστω καὶ ἂν κάνεις τὸ
µεγαλύτερο ἵδρυµα. ∆ὲν χαίρεται ὁ οὐρανὸς ἂν θρέψεις ἕνα ἑκατοµµύριο ὀρφανά. Ὁ οὐρανὸς χαίρεται µόνον «ἐπὶ
ἐνὶ ἁµαρτωλῶ µετανοούντι», ἂν µετα-

Εἴµεθα εἰς τὴν νηστεία τῆς σαρακοστῆς
τῶν Χριστουγέννων καὶ σὲ λίγες ἡµέρες
θὰ ἑορτάσουµε τὰ Χριστούγεννα. Ἐὰν
ἐρωτηθεῖ κανείς, καὶ αὐτὸς ὁ ἄπιστος ἀκόµη, ὁ ἄθεος, ὁ ἀδιάφορος. Ποιός εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων; Ποιὸς εἶναι ἡ αἰτία τῆς τριηµέρου ἀργίας σου; Ποιὸς εἶναι ἡ αἰτία τοῦ δεκάτου τρίτου µισθοῦ σου, τοῦ δώρου σου;
Ποιὸς εἶναι; Μήπως εἶναι ἡ αἰτία κάποιος εἰς τὸν ὁποῖον ἐσὺ δὲν
πιστεύεις; ∆ιότι, ἐφ’ ὅσον
δὲν Τὸν πιστεύεις, δὲν ἔχεις τὸ δικαίωµα νὰ τὰ ἀπολαύσεις αὐτά. Ἀλλὰ καὶ
τὸ δῶρο τὸ Χριστουγεννιάτικο παίρνεις καὶ τὶς ἀργίες τῶν Χριστουγέννων ἀπολαµβάνεις, καὶ Αὐτὸν ποὺ
εἶναι ἡ αἰτία, ὁ Χριστός,
Τὸν ἀπορρίπτεις. Ἀγαπητοί µου, ὁ Χριστὸς συγκίνησε, συγκινεῖ καὶ θὰ συγκινεῖ τὸν ἄνθρωπο εἰς τὴν
Αἰωνιότητα. Ὁ Χριστὸς δὲν
εἶναι κάποιος Ναπολέων,
κάποιος Μέγας Ἀλέξανδρος, δὲν εἶναι
κάποιος Κάϊζερ, δὲν εἶναι κάποιος Χίτλερ, δὲν εἶναι κάποιος Στάλιν. Ὁ Χριστὸς εἶναι Αὐτὸς ποὺ προέσχεν Ἱστορίας. Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ἄνθρωπος εἰς
τὴν γῆν, γίνεται συζήτησις διὰ τὸν Χριστόν, διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ, διὰ
τὸν τρόπον τῆς γεννήσεώς Του. Ποιὸς
ἄλλος «µεγάλος ἄνθρωπος» ἔχει µία τέτοια µεγάλη Ἱστορία; Ὅλων οἱ ἱστορίες
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«κυρία» τὰ λέει ὅλα. (Ἐφηµερίδα Στόχος
26-11-2009, σελὶς 13)

νοήσεις καὶ δώσεις τὶς ἁµαρτίες σου. Καὶ
ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅ,τι καλὸ κάνεις, ἔστω καὶ ἕνα ποτήρι νερὸ ἐὰν δώσεις, θὰ
ἔχεις µισθὸ ἐκατονταπλασίονα. ∆ὲν θὰ
ἐλπίζουµε ποτὲ ὅτι θὰ σωθοῦµε µόνο µὲ
τὰ ἔργα µας. Τὸ σφάλµα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὁ θάνατος, δηλαδὴ ἡ ἁµαρτία. Ποιὸ
εἶναι τὸ φάρµακο τοῦ θανάτου; Ἡ ζωή.
Ποιὸς τὴν ἔχει τὴν ζωή; Ὁ θεός. Καὶ ἔρχεται καὶ δίνει τὴν ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους.
∆ὲν λαµβάνεις τὸν Χριστόν; ∆ὲν ἔχεις
τὴν ζωή. Ὁ ἔχων τὸν Χριστὸν ἔχει τὴν
ζωή. Ὁ µὴ ἔχων τὸν Χριστὸν δὲν ἔχει
τὴν ζωή. Τὸ λέει ὁ Χριστός µας καὶ τὸ
γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ὁ Χριστὸς ἦρθε εἰς τὸν κόσµον γιὰ τὶς ἁµαρτίες τοῦ κόσµου. Ἔπεσες; «Ὁσάκις ἂν παίσεις, ἐγείρου καὶ σώζεσαι» Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐντολή. Ἄνθρωπος εἶσαι, θὰ πέσεις. Μὰ
δὲν γνώριζες. Μὰ δὲν ἤξερες. Μὰ σὲ
σπρώξανε. Ἔπεσες! Σήκω!! Πόσοι ἄνθρωποι εἶναι σὲ πτώση. Μιὰ καὶ ὁ θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ξανακάνουµε Χριστούγεννα
καὶ νὰ βρεθοῦµε στὴ µεγάλη ἑορτή, ἂς
προσέξουµε. Σπεῦσε ἀµέσως νὰ µετανοήσεις, νὰ ἐξοµολογηθεῖς καὶ νὰ βγάλεις ἀπὸ
τὴ µέση τὴν ἁµαρτία καὶ νὰ ἐπικοινωνήσεις µὲ τὸν Χριστόν, διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας. Καὶ ὅταν τὴ νύχτα κτυπήσει ἡ καµπάνα, ὡσὰν ἄλλοι ποιµένες νὰ πᾶµε ἐκεῖ εἰς τὴν Βηθλεὲµ νὰ Τὸν προσκυνήσουµε εἰς τὴν φάτνην καὶ νὰ Τὸν πάρουµε
καὶ στὴν δική µας τὴν φάτνην, να’ ρθεῖ
στὸ σπίτι ὁ Χριστός, στὶς δουλειές µας,
στὴν ψυχή µας, παντοῦ. Τότε θὰ ἔχουµε
κάνει πραγµατικὰ Χριστούγεννα.

ΤΑ ∆ Ω Ρ Α Τ Ω Ν Μ Α ΓΩ Ν

Στὸν ἁγιασµένο τόπο τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας µας, βρίσκονται πραγµατικοὶ θησαυροί. Σὲ µιὰ ἀπὸ
τὶς πρῶτες θέσεις βρίσκονται τὰ ∆ῶρα
τῶν Μάγων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Ὁ χρυσός, ὁ λίβανος, ἡ σµύρνα.
Ἀλλά, πῶς βρέθηκαν ἐκεῖ αὐτὰ τὰ πολύτιµα δῶρα; Ἡ παράδοση καὶ ἡ ἱστορία µας ἀναφέρει ὅτι ἡ Παναγία µας,
πρὶν τὴν κοίµησή της, τὰ παρέδωσε µαζὶ µὲ τὴν Ἁγία Ζώνη της καὶ τὰ σπάργανα τοῦ Χριστοῦ µας στὴν Ἐκκλησία
τῶν Ἱεροσολύµων. Ἐκεῖ ἔµειναν ὡς τὸ
400 µ.Χ. Μετά, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τὰ µετέφερε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔµειναν ἐκεῖ µέχρι τὴν ἅλωσή της
ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ 1204 µ.Χ. Στὴ
συνέχεια φυλάχθηκαν στὴ Νίκαια τῆς
Βιθυνίας ὡς τὸ 1453 µ.Χ. ποὺ τὴν κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι. Μετὰ τὴν ἅλωση, ἡ
εὐλαβὴς Μάρω, σύζυγος τοῦ σουλτάνου
Μουρὰτ Β’ καὶ µητριὰ τοῦ Μωάµεθ Β’
τοῦ Πορθητῆ, τὰ µετέφερε αὐτοπροσώπως στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ ἐµποδίστηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Θεοτόκο νὰ πλησιάσει στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου. Αὐτὴ ταπεινὰ ὑπάκουσε καὶ παρέδωσε τὰ
Τίµια ∆ῶρα στοὺς µοναχοὺς σ’ ἕνα σηµεῖο ποὺ µέχρι σήµερα λέγεται «Σταυρὸς
τῆς Βασιλίσσης». Τὰ ∆ῶρα τῶν Μάγων
εὐωδιάζουν κατὰ διαστήµατα καὶ θαυµατουργοῦν µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Φοιτήτρια ποὺ φοιτοῦσε σὲ Σχολὴ ποὺ δίδασκε ἡ διαβόητη Θάλεια ∆ραγώνα (Γενικὴ Γραµµατέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ∆ιὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευµάτων) γιὰ τὴν προσχολικὴ ἡλικία ἀναφέρει «Ὅταν µας δίδασκε στὴν Σχολή, γιὰ
τὴν προσχολικὴ ἡλικία µας ἔλεγε. Στὰ νηπιαγωγεῖα ὅπου θὰ πᾶτε νὰ διδάξετε νὰ
κατεβάσετε τὶς εἰκόνες καὶ τὶς σηµαῖες…
Τί θὰ πεῖ Θρησκεία, Πατρίδα καὶ ὅλα αὐτά» Τί ἄλλο νὰ ποῦµε ἐµεῖς;; Ἡ ἐν λόγῳ

2

ἄνεργο ἀδερφό του καὶ ὅτι ποτέ του δὲν
ἀπέκτησε περιουσιακὰ στοιχεῖα. Ἀξίζει νὰ
ἀναφέρουµε ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴν προσωπική του ζωή, ποὺ πρέπει νὰ προβληµατίσει τοὺς σηµερινοὺς ἰθύνοντες (ἀπὸ τὴν
ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία» Λαρίσης 1.8.2007):
«Λίγες ἡµέρες µετὰ τὴν κηδεία του οἱ συγγενεῖς του «κατέγραψαν» τὰ «περιουσιακά»
του στοιχεῖα. Βρῆκαν στὴν τσέπη του 216
δρχ. καὶ δέκα δολλάρια (!) Καµία κατάθεση σὲ Τράπεζα. Κανένα ἀκίνητο. Οὔτε σπίτι δικό του δὲν εἶχε (!)… Κάποτε, ἕνας στενός
του φίλος εἶχε πάρει τὴν πρωτοβουλία νὰ
τοῦ ἐξασφαλίσει µόνιµη στέγη, γιὰ νὰ µὴν
περιφέρεται ἐδῶ κι ἐκεῖ σὲ ξενοδοχεῖα καὶ
δωµάτια. Πῆγε λοιπὸν σὲ µιὰ Τράπεζα
καὶ µίλησε µὲ τὸν ∆ιοικητή. «Τί;» ἀπόρησε ἐκεῖνος. «Ὁ Πλαστήρας δὲν ἔχει σπίτι;
Βεβαίως θὰ τοῦ δώσουµε ὅ,τι δάνειο θέλει µὲ
τοὺς καλύτερους ὅρους. Πάρτε αὐτὸ τὸ ἔντυπο νὰ τὸ συµπληρώσει καὶ νὰ τὸ ὑπογράψει. Τὸ δάνειο θὰ ἐγκριθεῖ ἀµέσως». Χαρούµενος ὁ φίλος ἔτρεξε στὸν Πλαστήρα
νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὸ εὐχάριστο νέο. «Ἄιντε,
ρὲ Γιάννη» του ἀπάντησε ὁ Πλαστήρας. «Μὲ
τί µοῦτρα θὰ βγῶ στὸ δρόµο, ἂν µαθευτεῖ
πῶς ἐγώ, ὁ συνταξιοῦχος, πῆρα τόσο δάνειο
γιὰ σπίτι;» Ἔσχισε τὸ ἔντυπο καὶ τὸ πέταξε!»

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ &
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ὁ ἀντιστράτηγος Νικόλαος Πλαστήρας
(4 Νοεµβρίου 1883 - 26 Ἰουλίου 1953) ὑπῆρξε θερµὸς πατριώτης καὶ ἰκανότατος
στρατιωτικός. Συµµετεῖχε σὲ πολλὲς µάχες, ἀλλὰ διέπρεψε κυρίως στὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, ὅπου ἔγινε ὁ φόβος καὶ
ὁ τρόµος τῶν ἀντιπάλων του ποὺ τὸν ὀνόµασαν «καρά-πιπέρ» (µαῦρο πιπέρι), ἐνῶ
τὸ σύνταγµα ποὺ διοικοῦσε ἔγινε γνωστὸ
ὡς «σεϊτὰν ἀσκέρ» (στρατὸς τοῦ διαβόλου).
Ἀναφέρεται ὅτι τὶς νύχτες ἔµενε µόνος του
ὡς σκοπὸς γιὰ νὰ ξεκουράζονται οἱ ἄντρες του, καὶ κοιµόταν ἔφιππος κατὰ τὴν
πορεία τῆς ἑπόµενης ἡµέρας. Κατὰ τὴν κατάρρευση τοῦ µετώπου ὁ Πλαστήρας ἔσωσε τὴν τιµὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στατοῦ, ὑποχωρώντας τακτικὰ καὶ µαζεύοντας στρατιῶτες ἀπὸ διαλυµένες µονάδες. Μὲ τὴν καθυστέρηση ποὺ προέβαλε στὴν ἐπέλαση τοῦ
ἐχθροῦ ἔδωσε στὸ στρατὸ τὴ δυνατότητα
ἀσφαλοῦς ἐπιβιβάσεως στὰ πλοῖα καὶ τὴν
εὐκαιρία σὲ πολλοὺς πρόσφυγες νὰ διαφύγουν καὶ νὰ σωθοῦν. Ἔτσι, ἀγαπήθηκε ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες ὅσο κανεὶς ἄλλος, στὸ
σηµεῖο νὰ βαφτίζουν τὰ παιδιά τους µὲ
τὸ ὄνοµα «Πλαστήρας». Γιὰ τὶς πολλές του
ἀνδραγαθίες ἡ ∆’ Συντακτικὴ Συνέλευση
τῶν Ἑλλήνων, τοῦ εἶχε ἀπονείµει τὸν τίτλο «ἄξιος της πατρίδος». Ἀργότερα, ἀνέπτυξε καὶ ἔντονη πολιτικὴ δράση. Ὑπηρέτησε τρεῖς φορὲς ὡς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας. Ἰδιαίτερα τὴν περίοδο 1922-23, λειτούργησε ὡς «ναυαγοσώστης τοῦ ἔθνους».
Σχηµάτισε ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση καὶ
µὲ τὴν φροντίδα του περιθάλπηκαν καὶ
στεγάστηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ἐνῶ µὲ διάταγµα ἔδωσε λύση στὸ
ἀγροτικὸ ζήτηµα, διανέµοντας τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν τσιφλικιῶν, στοὺς ἀκτήµονες.
Κυρίως χάρη σ' αὐτὸν ἀναδιοργανώθηκε
ταχύτατα ὁ στρατός, ἐνισχύοντας τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, στὶς διαπραγµατεύσεις
γιὰ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος ξεχωριστοῦ κύρους καὶ ἐντιµότητος. Τὸν χαρακτήρισαν ἡ διακριτικὴ προσφορὰ τοῦ µισθοῦ του σὲ φτωχούς, ἡ ἄρνησή
του νὰ «βολέψει» ἀπὸ τὴν θέση του τὸν
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«κυρία» τὰ λέει ὅλα. (Ἐφηµερίδα Στόχος
26-11-2009, σελὶς 13)

νοήσεις καὶ δώσεις τὶς ἁµαρτίες σου. Καὶ
ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅ,τι καλὸ κάνεις, ἔστω καὶ ἕνα ποτήρι νερὸ ἐὰν δώσεις, θὰ
ἔχεις µισθὸ ἐκατονταπλασίονα. ∆ὲν θὰ
ἐλπίζουµε ποτὲ ὅτι θὰ σωθοῦµε µόνο µὲ
τὰ ἔργα µας. Τὸ σφάλµα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὁ θάνατος, δηλαδὴ ἡ ἁµαρτία. Ποιὸ
εἶναι τὸ φάρµακο τοῦ θανάτου; Ἡ ζωή.
Ποιὸς τὴν ἔχει τὴν ζωή; Ὁ θεός. Καὶ ἔρχεται καὶ δίνει τὴν ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους.
∆ὲν λαµβάνεις τὸν Χριστόν; ∆ὲν ἔχεις
τὴν ζωή. Ὁ ἔχων τὸν Χριστὸν ἔχει τὴν
ζωή. Ὁ µὴ ἔχων τὸν Χριστὸν δὲν ἔχει
τὴν ζωή. Τὸ λέει ὁ Χριστός µας καὶ τὸ
γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ὁ Χριστὸς ἦρθε εἰς τὸν κόσµον γιὰ τὶς ἁµαρτίες τοῦ κόσµου. Ἔπεσες; «Ὁσάκις ἂν παίσεις, ἐγείρου καὶ σώζεσαι» Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐντολή. Ἄνθρωπος εἶσαι, θὰ πέσεις. Μὰ
δὲν γνώριζες. Μὰ δὲν ἤξερες. Μὰ σὲ
σπρώξανε. Ἔπεσες! Σήκω!! Πόσοι ἄνθρωποι εἶναι σὲ πτώση. Μιὰ καὶ ὁ θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ξανακάνουµε Χριστούγεννα
καὶ νὰ βρεθοῦµε στὴ µεγάλη ἑορτή, ἂς
προσέξουµε. Σπεῦσε ἀµέσως νὰ µετανοήσεις, νὰ ἐξοµολογηθεῖς καὶ νὰ βγάλεις ἀπὸ
τὴ µέση τὴν ἁµαρτία καὶ νὰ ἐπικοινωνήσεις µὲ τὸν Χριστόν, διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας. Καὶ ὅταν τὴ νύχτα κτυπήσει ἡ καµπάνα, ὡσὰν ἄλλοι ποιµένες νὰ πᾶµε ἐκεῖ εἰς τὴν Βηθλεὲµ νὰ Τὸν προσκυνήσουµε εἰς τὴν φάτνην καὶ νὰ Τὸν πάρουµε
καὶ στὴν δική µας τὴν φάτνην, να’ ρθεῖ
στὸ σπίτι ὁ Χριστός, στὶς δουλειές µας,
στὴν ψυχή µας, παντοῦ. Τότε θὰ ἔχουµε
κάνει πραγµατικὰ Χριστούγεννα.

ΤΑ ∆ Ω Ρ Α Τ Ω Ν Μ Α ΓΩ Ν

Στὸν ἁγιασµένο τόπο τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας µας, βρίσκονται πραγµατικοὶ θησαυροί. Σὲ µιὰ ἀπὸ
τὶς πρῶτες θέσεις βρίσκονται τὰ ∆ῶρα
τῶν Μάγων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Ὁ χρυσός, ὁ λίβανος, ἡ σµύρνα.
Ἀλλά, πῶς βρέθηκαν ἐκεῖ αὐτὰ τὰ πολύτιµα δῶρα; Ἡ παράδοση καὶ ἡ ἱστορία µας ἀναφέρει ὅτι ἡ Παναγία µας,
πρὶν τὴν κοίµησή της, τὰ παρέδωσε µαζὶ µὲ τὴν Ἁγία Ζώνη της καὶ τὰ σπάργανα τοῦ Χριστοῦ µας στὴν Ἐκκλησία
τῶν Ἱεροσολύµων. Ἐκεῖ ἔµειναν ὡς τὸ
400 µ.Χ. Μετά, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τὰ µετέφερε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔµειναν ἐκεῖ µέχρι τὴν ἅλωσή της
ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ 1204 µ.Χ. Στὴ
συνέχεια φυλάχθηκαν στὴ Νίκαια τῆς
Βιθυνίας ὡς τὸ 1453 µ.Χ. ποὺ τὴν κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι. Μετὰ τὴν ἅλωση, ἡ
εὐλαβὴς Μάρω, σύζυγος τοῦ σουλτάνου
Μουρὰτ Β’ καὶ µητριὰ τοῦ Μωάµεθ Β’
τοῦ Πορθητῆ, τὰ µετέφερε αὐτοπροσώπως στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ ἐµποδίστηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Θεοτόκο νὰ πλησιάσει στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου. Αὐτὴ ταπεινὰ ὑπάκουσε καὶ παρέδωσε τὰ
Τίµια ∆ῶρα στοὺς µοναχοὺς σ’ ἕνα σηµεῖο ποὺ µέχρι σήµερα λέγεται «Σταυρὸς
τῆς Βασιλίσσης». Τὰ ∆ῶρα τῶν Μάγων
εὐωδιάζουν κατὰ διαστήµατα καὶ θαυµατουργοῦν µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Φοιτήτρια ποὺ φοιτοῦσε σὲ Σχολὴ ποὺ δίδασκε ἡ διαβόητη Θάλεια ∆ραγώνα (Γενικὴ Γραµµατέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ∆ιὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευµάτων) γιὰ τὴν προσχολικὴ ἡλικία ἀναφέρει «Ὅταν µας δίδασκε στὴν Σχολή, γιὰ
τὴν προσχολικὴ ἡλικία µας ἔλεγε. Στὰ νηπιαγωγεῖα ὅπου θὰ πᾶτε νὰ διδάξετε νὰ
κατεβάσετε τὶς εἰκόνες καὶ τὶς σηµαῖες…
Τί θὰ πεῖ Θρησκεία, Πατρίδα καὶ ὅλα αὐτά» Τί ἄλλο νὰ ποῦµε ἐµεῖς;; Ἡ ἐν λόγῳ

2

ἄνεργο ἀδερφό του καὶ ὅτι ποτέ του δὲν
ἀπέκτησε περιουσιακὰ στοιχεῖα. Ἀξίζει νὰ
ἀναφέρουµε ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴν προσωπική του ζωή, ποὺ πρέπει νὰ προβληµατίσει τοὺς σηµερινοὺς ἰθύνοντες (ἀπὸ τὴν
ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία» Λαρίσης 1.8.2007):
«Λίγες ἡµέρες µετὰ τὴν κηδεία του οἱ συγγενεῖς του «κατέγραψαν» τὰ «περιουσιακά»
του στοιχεῖα. Βρῆκαν στὴν τσέπη του 216
δρχ. καὶ δέκα δολλάρια (!) Καµία κατάθεση σὲ Τράπεζα. Κανένα ἀκίνητο. Οὔτε σπίτι δικό του δὲν εἶχε (!)… Κάποτε, ἕνας στενός
του φίλος εἶχε πάρει τὴν πρωτοβουλία νὰ
τοῦ ἐξασφαλίσει µόνιµη στέγη, γιὰ νὰ µὴν
περιφέρεται ἐδῶ κι ἐκεῖ σὲ ξενοδοχεῖα καὶ
δωµάτια. Πῆγε λοιπὸν σὲ µιὰ Τράπεζα
καὶ µίλησε µὲ τὸν ∆ιοικητή. «Τί;» ἀπόρησε ἐκεῖνος. «Ὁ Πλαστήρας δὲν ἔχει σπίτι;
Βεβαίως θὰ τοῦ δώσουµε ὅ,τι δάνειο θέλει µὲ
τοὺς καλύτερους ὅρους. Πάρτε αὐτὸ τὸ ἔντυπο νὰ τὸ συµπληρώσει καὶ νὰ τὸ ὑπογράψει. Τὸ δάνειο θὰ ἐγκριθεῖ ἀµέσως». Χαρούµενος ὁ φίλος ἔτρεξε στὸν Πλαστήρα
νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὸ εὐχάριστο νέο. «Ἄιντε,
ρὲ Γιάννη» του ἀπάντησε ὁ Πλαστήρας. «Μὲ
τί µοῦτρα θὰ βγῶ στὸ δρόµο, ἂν µαθευτεῖ
πῶς ἐγώ, ὁ συνταξιοῦχος, πῆρα τόσο δάνειο
γιὰ σπίτι;» Ἔσχισε τὸ ἔντυπο καὶ τὸ πέταξε!»

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ &
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ὁ ἀντιστράτηγος Νικόλαος Πλαστήρας
(4 Νοεµβρίου 1883 - 26 Ἰουλίου 1953) ὑπῆρξε θερµὸς πατριώτης καὶ ἰκανότατος
στρατιωτικός. Συµµετεῖχε σὲ πολλὲς µάχες, ἀλλὰ διέπρεψε κυρίως στὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, ὅπου ἔγινε ὁ φόβος καὶ
ὁ τρόµος τῶν ἀντιπάλων του ποὺ τὸν ὀνόµασαν «καρά-πιπέρ» (µαῦρο πιπέρι), ἐνῶ
τὸ σύνταγµα ποὺ διοικοῦσε ἔγινε γνωστὸ
ὡς «σεϊτὰν ἀσκέρ» (στρατὸς τοῦ διαβόλου).
Ἀναφέρεται ὅτι τὶς νύχτες ἔµενε µόνος του
ὡς σκοπὸς γιὰ νὰ ξεκουράζονται οἱ ἄντρες του, καὶ κοιµόταν ἔφιππος κατὰ τὴν
πορεία τῆς ἑπόµενης ἡµέρας. Κατὰ τὴν κατάρρευση τοῦ µετώπου ὁ Πλαστήρας ἔσωσε τὴν τιµὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στατοῦ, ὑποχωρώντας τακτικὰ καὶ µαζεύοντας στρατιῶτες ἀπὸ διαλυµένες µονάδες. Μὲ τὴν καθυστέρηση ποὺ προέβαλε στὴν ἐπέλαση τοῦ
ἐχθροῦ ἔδωσε στὸ στρατὸ τὴ δυνατότητα
ἀσφαλοῦς ἐπιβιβάσεως στὰ πλοῖα καὶ τὴν
εὐκαιρία σὲ πολλοὺς πρόσφυγες νὰ διαφύγουν καὶ νὰ σωθοῦν. Ἔτσι, ἀγαπήθηκε ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες ὅσο κανεὶς ἄλλος, στὸ
σηµεῖο νὰ βαφτίζουν τὰ παιδιά τους µὲ
τὸ ὄνοµα «Πλαστήρας». Γιὰ τὶς πολλές του
ἀνδραγαθίες ἡ ∆’ Συντακτικὴ Συνέλευση
τῶν Ἑλλήνων, τοῦ εἶχε ἀπονείµει τὸν τίτλο «ἄξιος της πατρίδος». Ἀργότερα, ἀνέπτυξε καὶ ἔντονη πολιτικὴ δράση. Ὑπηρέτησε τρεῖς φορὲς ὡς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας. Ἰδιαίτερα τὴν περίοδο 1922-23, λειτούργησε ὡς «ναυαγοσώστης τοῦ ἔθνους».
Σχηµάτισε ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση καὶ
µὲ τὴν φροντίδα του περιθάλπηκαν καὶ
στεγάστηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ἐνῶ µὲ διάταγµα ἔδωσε λύση στὸ
ἀγροτικὸ ζήτηµα, διανέµοντας τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν τσιφλικιῶν, στοὺς ἀκτήµονες.
Κυρίως χάρη σ' αὐτὸν ἀναδιοργανώθηκε
ταχύτατα ὁ στρατός, ἐνισχύοντας τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, στὶς διαπραγµατεύσεις
γιὰ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος ξεχωριστοῦ κύρους καὶ ἐντιµότητος. Τὸν χαρακτήρισαν ἡ διακριτικὴ προσφορὰ τοῦ µισθοῦ του σὲ φτωχούς, ἡ ἄρνησή
του νὰ «βολέψει» ἀπὸ τὴν θέση του τὸν
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τερη Ἑβραϊκὴ πόλη τοῦ κόσµου, τὴ θρυλικὴ Νέα Ὑόρκη. Γιατί Βαρθολοµαῖε
ἀπαγόρευσες στοὺς δηµοσιογράφους νὰ
γνωστοποιήσουν τὴν εἴδηση στὸν Ἑλληνικὸ Λαό; Προφανῶς, διότι γνωρίζεις
τὸ σκάνδαλο ποὺ θὰ προκληθεῖ ἂν οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες µάθουν ὅτι συµπροσεύχεσαι µὲ τοὺς Ἑβραίους στὶς συναγωγές τους. ∆εῖτε τὸ 50λεπτο βίντεο τῆς
παρουσίας τοῦ Βαρθολοµαίου στὴ Συναγωγὴ στὴν διεύθυνση http://www.you
tube.com/watch?v=LΟpHM6CYVGs. Ἀξίζει νὰ προσέξετε τὸ 38ο λεπτὸ τοῦ βίντεο,
ὅπου τὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἀποκαλεῖ ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ ὁ ἀθεόφοβος Βαρθολοµαῖος (Ἀπὸ τὴν Ἐφηµερίδα ΣΤΟΧΟΣ τῆς 12-11-09. Α.Φ. 416)
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ποὺ κονιορτοποιεῖ ἐντελῶς τὸν
Ἰουδαϊσµὸ στὸ ἔργο του «Κατὰ Ἰουδαίων» (Α΄ - Ἡ΄ Λόγους), προτρέπει τοὺς
Χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν νὰ παρευρίσκονται στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις
τῶν Ἰουδαίων. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑβραϊκὴ
Συναγωγή, ὡς τόπο λατρείας, ὁ Ἅγιος,
µεταξὺ ἄλλων, τὴ θεωρεῖ ὡς «καταφύγιο δαιµόνων», «φρούριο τοῦ διαβόλου»
καὶ «ὄλεθρο ψυχῶν»!!! Τί ἄλλο νὰ προσθέσουµε: Ἁπλῶς νὰ ὑπενθυµίσουµε
στὸν κ.κ. Βαρθολοµαῖο αὐτὸ ποὺ ἔλεγε
ὁ προκάτοχός του στὸν Θρόνο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
στοὺς περίφηµους 8 λόγους του «Κατὰ
Ἰουδαίων»: «Μισῶ τὴν Συναγωγήν»!

ΣΤ Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚ ΗΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ἀνήµερα 28 Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος πῆγε καὶ προσκύνησε τοὺς Ἑβραίους µέσα στὴν µεγαλύτερη Συναγωγὴ τῆς Νέας Ὑόρκης. Κανένα Ἑλληνικὸ Μ.Μ.Ε. δὲν µετέδωσε αὐτὴ
τὴν συγκλονιστικὴ εἴδηση, οὔτε κὰν τὸ
«Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων» ποὺ
κάλυπτε λεπτὸ πρὸς λεπτὸ τὸ ταξίδι τοῦ
Βαρθολοµαίου. Ἀγνοώντας τοὺς Ἱεροὺς
Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ποὺ ἀπαγορεύουν στοὺς Χριστιανοὺς
νὰ εἰσέρχονται στὶς Ἑβραϊκὲς Συναγωγὲς
(οἱ µὲν λαϊκοὶ πρέπει νὰ ἀφορίζονται, οἱ
δὲ κληρικοὶ νὰ ἀποσχηµατίζονται µὲ
συνοπτικὲς διαδικασίες) ὁ Βαρθολοµαῖος
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕ µὲ τοὺς Σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ µέσα στὴν µεγαλύ-

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
7.30 – 10.15 π.µ.
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὲς καὶ µεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.
Σᾶς περιµένουµε.

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, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ,
τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr
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(αρ. φυλλ. 8)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
γράφτηκαν ἀπὸ τὴν ἡµέρα τῆς γεννήσεώς τους, µέχρι καὶ ποὺ ἄφησαν τὸν κόσµον τοῦτον. Ἐνῶ ἡ Ἱστορία τοῦ Χριστοῦ γράφεται ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ὁ
κόσµος. Ἀπὸ τότε γίνεται συζήτησις διὰ
τὸν Χριστόν. Ἐντούτοις, οἱ σηµερινοί ἄνθρωποι ἑορτάζουν τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ γύρω ἀπὸ ἕνα ἔλατο, µέ καλὸ φαΐ
καὶ καλὸ ποτό, µὲ ξενύχτι στὸ χαρτὶ καὶ
τὴν διασκέδαση. Αὐτὰ εἶναι τὰ Χριστούγεννα τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ἦρθε ὁ Χριστὸς εἰς τὸν
κόσµον ἀγαπητοί µου; Ὁ
Χριστὸς ἦρθε εἰς τὸν κόσµον, γιὰ νὰ γίνει θεὸς ὁ
ἄνθρωπος. Τί ζητάει ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐµᾶς; Ζητάει ἁµαρτίες. Ἦρθε γιὰ τὶς ἁµαρτίες τοῦ κόσµου. ∆ὲν ζητάει τὸ πορτοφόλι σου, δὲν
ζητάει κεριὰ µέχρι τὸ µπόι
σου, δὲν ζητάει τάµατα, δὲν
ζητάει λάδια. Ζητάει τὶς
ἁµαρτίες σου. ∆ῶσε πρῶτα τὶς ἁµαρτίες σου καὶ ἔπειτα ὅ,τι µπορεῖς ἀπὸ τὰ
ἄλλα κάνε. ∆ὲν σοῦ τὸ ἀποκλείει τὸ κερί
σου, τὸ λάδι σου, τὸ τάµα σου. Πρῶτα
δῶσε τὶς ἁµαρτίες σου, κάτσε ἐξοµολογήσου πρῶτα, καὶ µετὰ προχώρησε στὰ ἄλλα. Θέλεις νὰ χαρεῖ ὁ οὐρανός; ∆ὲν χαίρεται ὁ οὐρανὸς ἔστω καὶ ἂν κάνεις τὸ
µεγαλύτερο ἵδρυµα. ∆ὲν χαίρεται ὁ οὐρανὸς ἂν θρέψεις ἕνα ἑκατοµµύριο ὀρφανά. Ὁ οὐρανὸς χαίρεται µόνον «ἐπὶ
ἐνὶ ἁµαρτωλῶ µετανοούντι», ἂν µετα-

Εἴµεθα εἰς τὴν νηστεία τῆς σαρακοστῆς
τῶν Χριστουγέννων καὶ σὲ λίγες ἡµέρες
θὰ ἑορτάσουµε τὰ Χριστούγεννα. Ἐὰν
ἐρωτηθεῖ κανείς, καὶ αὐτὸς ὁ ἄπιστος ἀκόµη, ὁ ἄθεος, ὁ ἀδιάφορος. Ποιός εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων; Ποιὸς εἶναι ἡ αἰτία τῆς τριηµέρου ἀργίας σου; Ποιὸς εἶναι ἡ αἰτία τοῦ δεκάτου τρίτου µισθοῦ σου, τοῦ δώρου σου;
Ποιὸς εἶναι; Μήπως εἶναι ἡ αἰτία κάποιος εἰς τὸν ὁποῖον ἐσὺ δὲν
πιστεύεις; ∆ιότι, ἐφ’ ὅσον
δὲν Τὸν πιστεύεις, δὲν ἔχεις τὸ δικαίωµα νὰ τὰ ἀπολαύσεις αὐτά. Ἀλλὰ καὶ
τὸ δῶρο τὸ Χριστουγεννιάτικο παίρνεις καὶ τὶς ἀργίες τῶν Χριστουγέννων ἀπολαµβάνεις, καὶ Αὐτὸν ποὺ
εἶναι ἡ αἰτία, ὁ Χριστός,
Τὸν ἀπορρίπτεις. Ἀγαπητοί µου, ὁ Χριστὸς συγκίνησε, συγκινεῖ καὶ θὰ συγκινεῖ τὸν ἄνθρωπο εἰς τὴν
Αἰωνιότητα. Ὁ Χριστὸς δὲν
εἶναι κάποιος Ναπολέων,
κάποιος Μέγας Ἀλέξανδρος, δὲν εἶναι
κάποιος Κάϊζερ, δὲν εἶναι κάποιος Χίτλερ, δὲν εἶναι κάποιος Στάλιν. Ὁ Χριστὸς εἶναι Αὐτὸς ποὺ προέσχεν Ἱστορίας. Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ἄνθρωπος εἰς
τὴν γῆν, γίνεται συζήτησις διὰ τὸν Χριστόν, διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ, διὰ
τὸν τρόπον τῆς γεννήσεώς Του. Ποιὸς
ἄλλος «µεγάλος ἄνθρωπος» ἔχει µία τέτοια µεγάλη Ἱστορία; Ὅλων οἱ ἱστορίες
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