ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἁγιασµὸς

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Σεβαστιανοῦ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασµένου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

(αρ. φυλλ. 32)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ
Στοὺς σκοτισµένους ἀπὸ τὰ πάθη λαοὺς
κτιέται µὲ µεγάλες θυσίες. Οἱ ποιµένες
βασιλεύουν οἱ πιὸ σκοτεινοὶ τύραννοι
ἄνθρωποι ἁπλοὶ ὅπως ἦταν, µόλις ἄκουκαὶ κακοῦργοι της ἐποχῆς τους. Τέτοιοι
σαν τὸ ἀγγελικὸ µήνυµα ἔτρεξαν ἀµέσως
ἦταν καὶ οἱ λαοὶ καὶ οἱ ἄρχοντές τους
στὴ φάτνη καὶ προσκύνησαν τὸν Χριστό. Οἱ ἁπλοὶ βρῆκαν ἀµέσως τὸν ἁπλὸ
τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴ Γῆ.
Θεό. Οἱ µάγοι ἄνθρωποι σοφοί, καταρὉ Ὀκταβιανὸς ὁ αὐτοκράτορας τῆς
τισµένοι ἐπιστηµονικὰ καὶ φιλοσοφικά,
Ρώµης καὶ ὁ Ἡρώδης, ὁ Βασιλιὰς τῆς
ἔκαναν µιὰ δύσκολη πορεία γιὰ τὴν ἐποἸουδαίας, χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἱστοριχή τους, προκειµένου νὰ συναντήσουν
κούς της ἐποχῆς τοὺς ἀνθρωπόµορφα
τὸν Χριστό. Καὶ στὸ τέλος Τὸν βρῆκαν.
θηρία. Ἀκόλαστοι καὶ ἐγκληµατίες ὑὍποιος κοπιάζει γιὰ τὸν Χριστὸ ἀµείβεπῆρξαν σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Χαρακτηται. Χωρὶς κόπους καὶ θυσίες εἶναι ἀδύριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ Ὀκταβιανὸς ἔβγαλε
νατο νὰ συναντήσουµε τὸν Χριστό. Ὅµὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια τὰ µάτια τοῦ
ποιοι πῆγαν κοντά Του
Γαλλίου τοῦ πραίτορα,
ὅπως οἱ µάγοι καὶ οἱ
προτοῦ τὸν ἀποκεφαποιµένες, µὲ διάθεση
λίσει ὁ δήµιος. Καὶ ὁ
καὶ πνε ῦ µα ταπεινοἩρώδης ἔσφαξε τὴ γυναίκα του, τὰ παιδιά
φροσύνης, βρῆκαν τὸν
του καί, σχεδόν, ὅλους
Χριστό. Οἱ ἄλλοι, οἱ
τους συγγενεῖς του, ἀἐγωιστές, ἀκόµη ψάπὸ φόβο µήπως τοῦ
χνουν. Θὰ εἶναι τιµὴ
πάρουν τὴν ἐξουσία.
γιὰ ὅλους µας νὰ µιµηΝὰ γιατί ὁ Χρ ι στὸς
θοῦµε τοὺς µάγους καὶ
γεννήθηκε σὲ στάβλο.
τοὺς ποιµένες στὴν εἰΜέσα, ὅµως καὶ στὴν πιὸ σκοτεινὴ ἐπολικρινῆ καὶ ταπεινὴ ἀναζήτησή τους γιὰ
χὴ ὑπάρχουν πάντα κι’ οἱ ἐξαιρέσεις,
τὸν Χριστό. Ἰδιαίτερα, µάλιστα, οἱ µορποὺ φωτίζουν καὶ σώζουν τὸν κόσµο.
φωµένοι, ποὺ ἐκπροσωποῦν τοὺς µάγους
Τὸ βλέπουµε στὰ πρόσωπα τῶν µάγων
στὶς τέχνες καὶ τὰ γράµµατα. Καὶ κάτι
καὶ τῶν ποιµένων ποὺ ξεχωρίζουν ἀπὸ
ἀκόµα. Ἂς µὴν ξεχάσουµε νὰ Τοῦ πᾶµε
τὴ σκοτεινὴ ἐποχή τους. Εἶναι σκόπιµο
κι’ ἐµεῖς δῶρα. Οἱ ποιµένες τὸ γάλα καὶ
σήµερα νὰ σταθοῦµε, ἔστω καὶ γιὰ λίγο,
τὴν ἁπλότητά τους. Οἱ µάγοι τὸ χρυσό,
τὸ λίβανο καὶ τὴ σµύρνα. Ἐµεῖς ἂς Τοῦ
µπροστὰ στοὺς µάγους καὶ τοὺς ποιµέδώσουµε τὴν καρδιά µας. Τὴ θέλει. Τοῦ
νες. ∆είχνουν καὶ διδάσκουν στοὺς αἰῶεἶναι ἡ ὡραιότερη φάτνη. Εἶναι τὸ ὡραινες δυὸ µεγάλα πράγµατα: Ὅτι ἡ Θεόότερο δῶρο µας στὸν ∆ηµιουργό µας,
τητα κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν ἁπλότητα.
Καὶ ὅτι ἡ συνάντηση µὲ τὸ Θεὸ ἀπαιτεῖ
γιὰ νὰ µᾶς µεταµορφώσει καὶ νὰ µᾶς
κόπους καὶ θυσίες. Κάθε µεγάλο κατά__
θεώσει. Θὰ Τοῦ τὸ δώσουµε;
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ΤΡΙΤΗ 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἱεροµάρτυρος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΤΡΙΤΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τῶν Ἁγίων Προπατόρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΤΡΙΤΗ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Πρωτοµάρτυρος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΝΗΣΤΕΙΑ
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἔως τὶς 24 ∆εκεµβρίου.
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι µέχρι 17 ∆εκεµβρίου.
Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε λάδι.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέ ρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

ΠΑΡΑΚΛ ΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
κα ὶ π ροσκύνη σι ς Τε µα χίου
Ἁγίο υ Λε ιψάν ου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ.

Η

ΜΕΤΑ ΝΟΙΑ
αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Καὶ νὰ δώσει ἑφτὰ
φορὲς τὴν ἀξί α τῆς προβατίνας» (Β΄
Βάσ. 12, 5-6). Ἀπόφαση αὐστηρή. Ἔτσι εἶναι, ὅµως οἱ ἄνθρωποι. Τοὺς ἄλλους τοὺς καταδικάζουν εὔκολα, µὲ µεγάλη αὐστηρότητα καὶ σκληρότητα. Τί
κάνει τότε ὁ Νάθαν; ∆ὲν βάζει µαλακτικὰ στὴ πληγὴ γιὰ πολλὲς ὧρες, ἀλλὰ στὴ
στιγµὴ χώνει τὸ νυστέρι βαθιά, γιὰ νὰ
πονέσει τὸ βασιλιὰ καὶ λέει «Ἐσὺ εἶσαι
ἐκεῖνος ποὺ τὸ ἔκανε αὐτό». Καὶ ὁ ∆αβὶδ ἀµέσως ἀπαντᾶ. «Ἁµάρτησα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου» (Β΄ Βάσ. 12-13). ∆ὲν λέει
«ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ µὲ ἐλέγχεις; Ποιὸς
σ’ ἔστειλε νὰ µοῦ µιλήσεις τόσο θαρρετά; Πῶς τολµᾶς νὰ κάνεις κάτι τέτοιο;»
Ἀλλὰ συναισθάνεται τὴν ἁµαρτία του
καὶ παραδέχεται. «Ἁµάρτησα ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου». Τότε ὁ Νάθαν τὸν βεβαιώνει. «Καὶ ὁ Κύριος συγχώρεσε τὸ ἁµάρτηµά σου». Τὸν συγχώρησε, γιατί κατεδίκασε τὸν ἑαυτό του. Ἔσβησε τὴν ἁµαρτία του, γιατί τὴν ὁµολόγησε µὲ γενναιοφροσύνη. Ἡ ὁµολογία, λοιπόν, εἶναι ὁ πρῶτος δρόµος ποὺ ὁδηγεῖ στὴ µετάνοια. Ἁµάρτησες; Ἔλα στὴν Ἐκκλησία καὶ σβῆσε τὴν ἁµαρτία σου. Ὅσες
φορὲς κι’ ἂν πέσεις στὸ δρόµο, τόσες
καὶ σηκώνεσαι· ἔτσι ὅσες φορὲς κι’ ἂν
ἁµαρτήσεις τόσες µετανόησε. Μὴν ἀπελπιστεῖς, µὴν ἀµελήσεις γιὰ νὰ µὴν χάσεις
τὴν ἐλπίδα στὰ οὐράνια ἀγαθά, ποὺ
προορίζονται γιά µας. Κι’ ἂν ἀκόµα
στὰ βαθιά σου γεράµατα ἁµαρτήσεις,
µετανόησε καὶ ἔλα στὴν Ἐκκλησία. Ἐδῶ εἶναι ἰατρεῖο, δὲν εἶναι δικαστήριο.
Συγχώρηση δίνει, δὲν ζητάει εὐθύνη γιὰ
τ’ ἁµαρτήµατα. Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Κύριος
τῶν ὅλων εἶναι τόσο φιλάνθρωπος, ἂς
µὴν ἀδιαφορήσουµε γιὰ τὴ σωτηρία µας.
Βασιλεία οὐρανῶν µας περιµένει. Ἂς
µετανοήσουµε λοιπόν, ἂς ταπεινωθοῦµε,
ἂς πενθήσουµε, ἂς κλάψουµε. Μικρὰ εἶναι ὅλα τοῦτα. Μεγάλα, ἀνώτερα, ἀπὸ
τὶς δυνάµεις µας, εἶναι ὅσα θὰ µᾶς δοθοῦν ἀπὸ τὸ Θεό, ὁ παράδεισος καὶ ἡ
οὐράνια Βασιλεία στὴν ὁποία εἴθε νὰ
εἰσέλθουµε ὅλοι µὲ τὴ χάρη Του.

Εἶσαι ἁµαρτωλός; Μὴν ἀπελπίζεσαι.
Μπὲς στὴν ἐκκλησία µὲ µετάνοια. Ἁµάρτησες; Πὲς στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ
Θεοῦ, τὸν ἐξοµολόγο. «Ἁµάρτησα». Τοσο δύσκολο εἶναι νὰ ὁµολογήσεις τὴν
ἁµαρτία σου; Μὰ ἂν δὲν κατηγορήσεις
ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου, θὰ ἔχεις κατήγορό
σου τὸ διάβολο. Πὲς τὴν ἁµαρτία, γιὰ νὰ
τὴν ἐξαλείψεις. ∆ὲν χρειάζεται γι’ αὐτὸ
οὔτε κόπος, οὔτε πολλὰ λόγια, οὔτε ἔξοδα. Ἕνας λόγος µόνο «Ἁµάρτησα».
Ὁ πρῶτος δρόµος, τῆς µετανοίας εἶναι
ἡ ὁµολογία. Ὁ προφήτης καὶ Βασιλιὰς
∆αβὶδ ἔπεσε σὲ διπλὸ ἁµάρτηµα µοιχείας καὶ φόνου. Εἶδε, λέει ἡ Γραφή, µιὰ
ὡραία γυναίκα νὰ λούζεται, τὴν πόθησε σφοδρὰ καὶ στὴ συνέχεια ἁµάρτησε
µαζί της. Καὶ ὁ Θεὸς τί ἔκανε; Τοῦ ἔστειλε τὸν προφήτη Νάθαν. Ὁ προφήτης ἦρθε στὸν προφήτη. Ἔτσι γίνεται
καὶ µὲ τοὺς γιατρούς. Ὅταν ἕνας γιατρὸς ἀρρωστήσει, ἔχει τὴν ἀνάγκη ἄλλου γιατροῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ἐδῶ. Προφήτης ἁµάρτησε, προφήτης ἔφερε τὸ γιατρικό. Ἔρχεται, λοιπόν, ὁ Νάθαν, µὰ
δὲν τὸν ἐλέγχει ἀµέσως, µόλις µπῆκε
µέσα, οὔτε τοῦ λέει, «παράνοµε καὶ µαγαρισµένε, ποὺ ἔπεσες σὲ µοιχεία καὶ
φόνο, πῶς ἐνῶ τόσο πολὺ τιµήθηκες
ἀπὸ τὸ Θεό, καταπάτησες τὶς ἐντολές
Του;». Τίποτα τέτοιο δὲν εἶπε ὁ Νάθαν,
γιὰ νὰ µὴν τὸν κάνει πιὸ ἀναίσχυντο,
γιατί ὁ ἁµαρτωλός, ὅταν ξεσκεπάζονται
τὰ ἁµαρτήµατά του, ὁδηγεῖται στὴν ἀδιαντροπιά. Τί τοῦ λέει, λοιπόν; «Βασιλιά, θέλω νὰ θέσω ὑπὸ τὴν κρίση σου
µιὰν ὑπόθεση: Ἦταν ἕνας πλούσιος κι’
ἕνας φτωχός. Ὁ πλούσιος εἶχε πολλὰ
κοπάδια προβάτων καὶ βοδιῶν. Ὁ φτωχὸς δὲν εἶχε τίποτ’ ἄλλο παρὰ µιὰ προβατίνα. Ὅταν λοιπόν, ἦρθε κάποιος ξένος λυπήθηκε ὁ πλούσιος τὰ δικά του
ζῶα κι’ ἔσφαξε τὴν προβατίνα τοῦ φτωχοῦ, γιὰ νὰ φιλοξενήσει τὸν ἐπισκέπτη
του» (Β΄ Βάσ. 12 1-4). Καὶ ὁ Βασιλιὰς τί
ἀποκρίθηκε; Νοµίζοντας ὅτι πρόκειται
γιὰ ἄλλον, ὀργίστηκε ὑπερβολικὰ καὶ
εἶπε στὸν Νάθαν. «Θάνατος πρέπει σ’
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πεσαν οἱ µισθοὶ καὶ αὐξήθηκαν οἱ φόροι. Ἦταν ἔλεγε ἀναπόφευκτο, ἀλλὰ ὑποσχόταν µὲ αὐτὲς τὶς διορθωτικὲς ἀλλαγὲς «νὰ βάλει τάξη στὴ λειτουργία
τοῦ δηµοσίου, νὰ βάλει τέλος στὶς σπατάλες» καὶ νὰ … ἠθικοποιήσει τὸ ἐµπόριο τῶν γαϊδάρων. Ἡ ἱστορία ἄρχισε νὰ
γίνεται ἐνδιαφέρουσα ὅταν µαθεύτηκε
πὼς οἱ δυὸ ἐπιχειρηµατίες καὶ ὁ τραπεζίτης εἶναι ξαδέλφια καὶ µένουν µαζὶ σὲ
ἕνα νησὶ κοντὰ στὶς Μπαχάµες τὸ ὁποῖο
καὶ ἀγόρασαν… µὲ τὸν ἱδρώτα τους.
Ὀνοµάζονται οἰκογένεια Χρηµατοπιστωτικῶν Ἀγορῶν καὶ µὲ µεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν νὰ χρηµατοδοτήσουν τὴν ἐκλογικὴ ἐκστρατεία τῶν
δηµάρχων τῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς.
(Περιοδικὴ ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Ζώνης Πατησῖων, Ὀκτώβριος 2011)

δηση τοῦ ἑνὸς ἐµπόρου καὶ ζήτησε τὴ
συµβουλὴ ἑνὸς ἱερέως. Ἐκεῖνος τοῦ
ἀποκρίθηκε «∆ὲν τὸ θέλει ὁ Θεὸς αὐτό.
Μὴν ἀφήνεις τὸ κακὸ νὰ σὲ τρώει. Εἶναι ἄδικο νὰ µὴ χαίρεσαι ὅ,τι ἔχεις, ὅ,τι
κερδίζεις γιὰ τὴν οἰκογένειά σου, καὶ
νὰ κοιτάζεις δίπλα. Ταράζεις τὴν ἠρεµία
σου, µαραίνεις τὴ ζωή σου». Ἀλήθεια
εἶναι ὅσα λές, πάτερ µου, ἀλλὰ δύσκολα. ∆ὲν δέχεται τὸ µέσα µου ν’ ἀλλάξω.
«Ἄρχισε ἀπὸ κάτι εὔκολο καὶ ἁπλὸ τοῦ
λέει ὁ πάτερ. Νά, ὅταν ἔρχονται νὰ ἀγοράσουν κάτι ἀπὸ τὸ κατάστηµά σου
καὶ τυχαίνει νὰ µὴν τὸ ἔχεις, σύστησέ
τους νὰ πᾶνε στὸν γείτονά σου». Καὶ
αὐτό µου φαίνεται δύσκολο, σχεδὸν
ἀδύνατο. Πάλευε µέσα του. Μιὰ µέρα
ὅµως τοῦ ἦρθε φυσικὰ καὶ ἀβίαστα κι’
εἶπε µὲ ἁπλότητα στὸν πελάτη. Πρέπει
νὰ τὸ ἔχει αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε ὁ ἄλλος ἔµπορος ἐδῶ κοντά. Βγῆκε ὡς τὴν πόρτα
καὶ τοῦ ἔδειξε. Νά, φαίνεται τὸ µαγαζί.
Σὲ κάθε περίσταση παρόµοια ἐπαναλάµβανε τὴν ἴδια στάση, τὴν ἴδια παρακίνηση. Κάποια φορὰ πληροφορήθηκε ὁ
ἄλλος ἔµπορος, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ἀγοραστὲς ἔρχονταν µὲ τὴν προτροπὴ
τοῦ συναδέλφου, ποὺ τὸν θεωροῦσε ἐχθρό. Λύγισε ἡ ψυχή του, µαλάκωσε. Ἕνα βράδυ ἔκλεισε νωρίτερα τὸ µαγαζὶ
καὶ πῆγε νὰ τὸν εὐχαριστήσει καὶ νὰ
τοῦ ζητήσει συγνώµη. Ἦταν πολὺ συγκινητικὴ ἡ σκηνὴ ποὺ ἀκολούθησε. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σούρουπο οἱ δυὸ ἔµποροι
ἔζησαν στὸ φῶς τῆς ἀγάπης. Ἔγιναν
στενοὶ φίλοι. Κέρδισαν τὴν εἰρήνη.

∆ΥΟ ΕΜΠΟΡΟΙ
Ἡ ἀντιζηλία ἔγινε ἔχθρα. Ἦταν γειτονικὰ τὰ µαγαζιά τους, ἀλλὰ µακριὰ οἱ
καρδιές. Ἦταν ἀπὸ τὴν ἴδια πόλη καὶ
ἀπὸ χρόνια γνώριµοι, ἀλλὰ τοὺς χώριζε
ἀγεφύρωτη ψυχικὴ ἀπόσταση. Πῶς
σκληραίνουν οἱ ἀνθρώπινες καρδιές,
ὅταν ἡ µικρὴ ζήλια µεγαλώσει καὶ γίνει
ἐχθρότητα. Ὅλο καὶ κρυφοκοίταζαν ὁ
ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, ποιὸς µπαίνει,
ποιὸς βγαίνει, ἀπὸ τὸ κατάστηµα τοῦ
κοντινοῦ µαγαζιοῦ… Βασάνιζε ἡ σκέψη:
Θὰ ἔχει σήµερα µεγαλύτερες εἰσπράξεις
ὁ συνάδελφος; Τί νὰ ψώνισαν αὐτοὶ οἱ
πελάτες ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὸ κατάστηµα
µὲ τὶς µεγάλες τσάντες; Ἡ ἀντιζηλία γινόταν κουβέντες µὲ τοὺς πελάτες, λόγια
κατηγορίας, φθόνος ποὺ µόλυνε τὴν
ψυχή τους. Ἄρχισαν νὰ σκανδαλίζονται οἱ ἀγοραστές. Τί ἔπαθαν τοῦτοι οἱ
ἄνθρωποι καὶ µισοῦνται; ∆ουλειὲς ἔχουν, τὸ σπίτι τους τὸ ’χουν, γιατί ἐχθρεύονται; Πόσο παράξενος γίνεται ὁ
ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄλλο ἄνθρωπο,
πόσο ξένος, κι’ ἂς εἶναι κοντινός. Ὅταν
µπεῖ τὸ µικρόβιο τῆς ζήλιας καὶ ἀπολέµητο µεγαλώσει στὴν καρδιά, γίνεται
τύρρανος καὶ στὴν ἐργασία καὶ στὸ
σπίτι καὶ στὸν ὕπνο. Αὐτὴ ἡ ταραχὴ
τῆς σκέψης, ξύπνησε φαίνεται τὴ συνεί-

Ἡ Ἀδελφότητα
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
εὔχεται
εἴς τους εὐλαβεῖς προσκυνητὲς
ἡ εἰρήνη τοῦ ἐν σπηλαίῳ
καὶ φάτνῃ τεχθέντος Θεοῦ
ἂς εἶναι
στὶς καρδιὲς ὅλων σας
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ποὺ δὲν ἄξιζαν πλέον τίποτα. Φυσικά,
οἱ ἀγρότες προσπάθησαν νὰ πουλήσουν τὰ ζῶα γιὰ νὰ καλύψουν τὰ χρέη.
Μάταια. Ἡ ἀξία τοὺς εἶχε πατώσει. Ἡ
τράπεζα λοιπὸν κατέσχεσε τὰ γαϊδούρια καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ νοίκιασε στοὺς
πρώην ἰδιοκτῆτες τους. Ὁ τραπεζίτης ὅµως πῆγε στὸν δήµαρχο τοῦ χωριοῦ καὶ
τοῦ ἐξήγησε ὅτι ἐὰν δὲν ἀνακτοῦσε τὰ
κεφάλαια ποὺ εἶχε δανείσει θὰ κατέρρ εε καὶ αὐτός, καὶ κατὰ συνέπεια θὰ
ζητοῦσε ἀµέσως τὸ κλείσιµο τῆς ἀνοικτῆς πίστωσης ποὺ εἶχε µὲ τὸ δῆµο. Πανικόβλητος ὁ δήµαρχος καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν καταστροφή, ἀντὶ νὰ δώσει
λεφτὰ στοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιὰ
νὰ καλύψουν τὰ χρέη
τους, ἔδωσε λεφτὰ στὸν
τραπεζίτη, ὁ ὁποῖος παρεπ ιπτ ώντως … ἦταν
κουµπάρος τοῦ δηµοτικοῦ συµβούλου… ∆υστυχῶς ὅµως ὁ τραπεζίτης
ἀφοῦ ἀνέκτησε τὸ κεφάλαιό του, δὲν ἔσβησε τὸ
χρέος τῶν κατοίκων, καὶ
οὔτε τὸ χρέος τοῦ δήµου,
ὁ ὁποῖος φυσικὰ βρέθηκε
ἕνα βῆ µα πρὶν τὴ πτώχευση . Βλέποντας τὰ
χρέη νὰ πολλαπλασιάζονται κ αὶ στριµωγµένος
ἀπὸ τὰ ἐπιτόκια, ὁ δήµαρχος ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τοὺς γειτονικοὺς δήµους. Αὐτοὶ ὅµως τοῦ ἔδωσαν ἀρνητικὴ ἀπάντηση, γιατί ὅπως τοῦ εἶπαν εἶχαν ὑποστεῖ
τ ὴν ἴδια ζηµιὰ µὲ τοὺς δικούς τους
γαϊδάρους… Ὁ τραπεζίτης τότε ἔδωσε
σ τὸν δήµαρχο τὴν «ἀνιδιοτελῆ» συµβουλὴ νὰ µειώσει τὰ ἔξοδα τοῦ δήµου:
λιγότερα λεφτὰ γιὰ τὰ σχολεῖα, γιὰ τὸ
νοσοκοµεῖο τοῦ χωριοῦ, γιὰ τὴν δηµοτικὴ ἀστυνοµία, κατάργηση τῶν κοινωνικῶν προγραµµάτων τῆς ἔρευνας, µείωση τῆς χρηµατοδότησης γιὰ καινούρια
ἔ ργα ὑποδοµῶν… Αὐξήθηκε ἡ ἡλικία
συνταξιοδότησης, ἀπολύθηκαν οἱ περισσότεροι ὑπάλληλοι τοῦ δηµαρχείου, ἔ-

Μιὰ µέρα ἐµφανίστηκε σὲ ἕνα χωριὸ ἕνας ἄνδρας µὲ γραβάτα. Ἀνέβηκε σὲ ἕνα παγκάκι καὶ φώναξε σὲ ὅλο τὸν τοπικὸ πληθυσµὸ ὅτι θὰ ἀγόραζε ὅλα τὰ
γαϊδούρια ποὺ θὰ τοῦ πήγαιναν, ἔναντι
1 00 εὐρὼ µετρητά. Οἱ ντόπιοι τὸ βρῆκαν λίγο περίεργο, ἀλλὰ ἡ τιµὴ ἦταν
πολὺ καλὴ καὶ ὅσοι προχώρησαν στὴν
πώληση γύρισαν σπίτι µὲ τὸ τσαντάκι
γε µάτο καὶ τὸ χαµόγελο στὰ χείλη. Ὁ
ἄ νδρας µὲ τὴ γραβάτα ἐπέστρεψε τὴν
ἑποµένη µέρα καὶ πρόσφερε 150 εὐρὼ
γιὰ κάθε ἀπούλητο γάιδαρο, κι’ ἔτσι οἱ
π ερισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τὰ
ζῶα τους. Τὶς ἑπόµενες ἡµέρες προσεφ ερε 300 εὐρὼ γιὰ ὅσα ἐλάχιστα ζῶα
ἦ ταν ἀκόµα ἀπούλητα
µὲ ἀποτέλεσµα καὶ οἱ τελευταῖοι ἀµετανόητοι νὰ
πουλήσουν τὰ γαϊδούρια
τ ους. Μετὰ συνειδητοποίησε ὅτι στὸ χωριὸ δὲν
ἔµεινε πιὰ οὔτε ἕνας γάιδ αρος καὶ ἀνακοίνω σε
σὲ ὅλους ὅτι θὰ ἐπέστρεφε µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδ α γιὰ νὰ ἀγοράσει ὁπ οιοδήποτε γάιδαρο ἔβρισκε ἔναντι 500 εὐρώ.
Κ αὶ ἀποχώρησε. Τὴ ν ἑπ οµένη ἡµέρα ἀνέθεσε
σ τὸν συνέταιρό του τὸ
κοπάδι τῶν γαϊδάρων ποὺ εἶχε ἀγοράσει καὶ τὸν ἔστειλε στὸ ἴδιο χωριὸ µὲ ἐντολὴ νὰ τὰ πουλήσει ὅλα στὴν τιµὴ
τῶν 400 εὐρὼ τὸ ἕνα. Οἱ κάτοικοι, βλέποντας τὴν δυνατότητα νὰ κερδίσουν
100 εὐρὼ ἀγόρασαν ξανὰ τὰ ζῶα τους
4 φορὲς πιὸ ἀκριβὰ ἀπὸ ὅ,τι τὰ εἴχανε
πουλήσει, καὶ γιὰ νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ
ἀναγκάστηκαν νὰ ζητήσουν δάνειο ἀπὸ τὴν τοπικὴ τράπεζα. Ὅπως φαντάζεστε, µετὰ τὴν συναλλαγὴ οἱ δυὸ ἐπιχε ιρηµατίες ἔφυγαν διακοπὲς σὲ ἕνα
φ ορολογικὸ παράδεισο τῆς Καραϊβικῆς, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ βρέθηκ αν ὑπερχρεωµένοι, ἀπογοητευµένοι
καὶ µὲ τὰ γαϊδούρια στὴν κατοχή τους
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ἀφοῦ τὸ ξέρεις ὅτι σὲ λίγο θὰ δώσω
διαταγὴ νὰ σᾶς σκοτώσουν, γιατί δὲν
µὲ ἄφησες νὰ τὸ φάω καὶ ἔτσι νὰ µὲ ἐκδικηθεῖς; Καὶ ὁ δάσκαλος τοῦ ἀπάντησε
µὲ εἰρήνη καὶ γαλήνη: Εἶµαι Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος καὶ τώρα πρόκειται νὰ φύγω ἀπὸ τὸν κόσµο αὐτὸ καὶ νὰ παρουσιαστῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν θὰ ἤθελα νὰ βαρύνω τὴ ψυχή µου µὲ µιὰ ἁµαρτία τόσο βαρειά, ὅπως εἶναι ἡ µὴ
προειδοποίησις τοῦ ἐχθροῦ µου γιὰ τὸν
θανάσιµο κίνδυνο ποὺ διατρέχει, καταργώντας ἔτσι τὴ µεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγνώµης πρὸς αὐτόν. Ὁ
Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς συγκλονίζεται γιὰ
µιὰ ἀκόµη φορά. Στρέφεται καὶ λέει
στοὺς στρατιῶτες: «Ἂν ἔβρισκα ἕναν
τέτοιο Τοῦρκο, τόσο πιστὸ καὶ µὲ τόση
ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς, θὰ ἔδινα καὶ
τὴ ζωή µου ἀκόµα. Μαζέψτε τὰ ὅπλα καὶ ἀφῆστε τοὺς ὅλους ἐ λ εύθερους». Ἡ δύναµις τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ
τῆς συγνώµης εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ ὅλα τὰ ὅπλα. Νικάει τὰ πάντα. Τὰ
θεϊκὰ µάτια τοῦ Ἐσταυρωµένο υ Θ εανθρώπου
καὶ Σωτῆρος ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µᾶς
καλοῦν καὶ µᾶς παρακαλοῦν ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες. Νὰ µιµηθοῦµε τὸν τρόπο τῆς
Ἁγίας Του ζωῆς. Νὰ Τὸν µιµηθοῦµε στὶς
δικές Του ἀρετές. Γιατί ἔτσι θὰ µάθουµε: Νὰ ἀνεχώµαστε τὶς ἀδυναµίες
τῶν πλησίον µας. Νὰ ὑποµένουµε καὶ
νὰ ὑποχωροῦµε στὶς ἀδικίες. Νὰ συγχωροῦµε καὶ νὰ θυσιάζουµε τὰ δικαιώµατά µας. Θὰ µοῦ πῆτε «∆ύσκολα τὰ
πράγµατα». Καὶ εἶναι ὄντως δύσκολα,
ὄχι ὅµως καὶ ἀκατόρθωτα. Ἂν ἑνωθοῦµε µαζὶ µὲ τὸν Χριστό, τότε ὅλα εἶναι
δυνατά. Ἀπό µας περιµένει τὴν ἀνταπόκρισή µας. Περιµένει τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν µας, µὲ πρῶτες τὴν ἀληθινὴ µετάνοια, τὴν ἐπιείκια, τὴν πραότητα, τὴν
µακροθυµία καὶ τὴν ἀγάπη.

Ἦταν τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1974. Τὰ τουρκικὰ στρατεύµατα εἰσβάλλουν στὴν
Κύπρο καὶ σκορποῦν τὸ θάνατο. Στὴ
Μόρφου συµβαίνει ἕνα συνταρακτικὸ
γεγονός. Τοῦρκοι στρατιῶτες συλλαµβάνουν δεκαπέντε χριστιανούς. Τοὺς
φέρνουν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ
Ἑλληνοκυπρίου δασκάλου κι’ ἐκεῖ τοὺς
καταδικάζουν σὲ θάνατο. Ἑτοιµάζουν
τὰ ὅπλα καὶ βάζουν τοὺς αἰχµαλώτους,
ἄνδρες, γυναῖκες καὶ µικρὰ παιδιὰ στὸν
τοῖχο. Θρῆνος, κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς
πολύς. Τραγικὲς στιγµὲς γιὰ τοὺς µελλοθανάτους. Περιµένουν µέσα σὲ κλίµα
φόβου καὶ ἀγωνίας τὸν Τοῦρκο ἀξιωµατικὸ νὰ ἔλθη καὶ νὰ διατάξει τὸ
«πῦρ» γιὰ νὰ τοὺς φονεύσει. Στρέφουν
τότε τὸ νοῦ τους καὶ τὴν καρδιά τους
στὴν ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισµένων, στὴν
Παναγία µας. Καὶ προσεύχονται ὅλοι τους θερµὰ γιὰ τὸ τελευταῖο τους
ταξίδι καὶ ἰδιαίτερα ὁ
δάσκαλος, στὴν αὐλὴ τοῦ
ὁποίου θέλησαν νὰ τοὺς
ἐκτελέσουν. «Παναγία
µου πρέσβευε ὑπὲρ ἠµῶν.
∆έσποτα Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, συγχώρεσέ µας
καὶ δέξαι µας κοντά Σου. Μνήσθητι ἠµῶν, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου…» καὶ
ἄλλα πολλά. Ὁ Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς
ἔρχεται, κοιτάζει τοὺς στρατιῶτες του
µὲ τὰ ὅπλα, κοιτάζει βλοσυρὸς καὶ τοὺς
µελλοθανάτους Ἕλληνες καὶ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Ρίχνει µιὰ µατιὰ
πρὸς τὰ πάνω καὶ βλέπει µιὰ κληµαταριὰ νὰ ἁπλώνεται καὶ νὰ σκεπάζει τὴν
αὐλή. Ζητάει ἕνα τσαµπὶ σταφύλι, γιὰ
νὰ παρατείνει ἔτσι σκόπιµα τὴν ἀγωνία
τῶν αἰχµαλώτων καὶ µελλοθανάτων.
Παίρνει τὸ τσαµπί, µὰ ἐνῶ ἑτοιµάζεται
νὰ τὸ φάγει, ἀκούγεται δυνατὴ ἡ φωνὴ
τοῦ δασκάλου. Μὴν τὸ φᾶς! Προχθὲς τὸ
ράντισα µὲ φάρµακα δηλητηριώδη. Εἶναι ἰσχυρὸ δηλητήριο! Θὰ πεθάνεις! Ὁ
Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς µένει ἄναυδος
καὶ γεµάτος κατάπληξη ἐρωτᾶ: «Καλά,
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
παντήσεις τοῦ γιοῦ του. Καὶ ὁ γιὸς
ὁλοκλήρωσε µὲ τὴ φράση «Σὲ εὐχαριστῶ πατέρα ποὺ µὰς δίδαξες πόσο
φτωχοὶ εἴµαστε!»

• Ἕνας πατέρας µὲ οἰκονοµικὴ ἄνεση,
θέλοντας νὰ διδάξει στὸ γιό του τί
σηµαίνει φτώχεια, τὸν πῆρε µαζί του
γιὰ νὰ περάσουν λίγες µέρες στὸ χωριό, σὲ µιὰ οἰκογένεια ποὺ ζοῦσε στὸ
βουνό. Πέρασαν τρεῖς µέρες καὶ δύο
νύχτες στὴν ἀγροικία. Καθὼς ἐπέστρεφαν στὸ σπίτι, µέσα στὸ αὐτοκίνητο,
ὁ πατέρας ρώτησε τὸ γιό του. «Πῶς
σοῦ φάνηκε ἡ ἐµπειρία;». «Ὡραῖα»
ἀπάντησε ὁ γιὸς µὲ τὸ βλέµµα καρφωµένο στὸ κενό. «Καὶ τί ἔµαθ ες;»
συνέχισε µὲ ἐπιµονὴ ὁ πατέρας. Ὁ
γιὸς ἀπάντησε: «Ἐµεῖς ἔχουµε ἕνα
σκύλο, ἐνῶ αὐτοὶ τέσσερις. Ἐµεῖς διαθέτουµε µία πισίνα ποὺ φτάνει µέχρι
τὴ µέση τοῦ κήπου, ἐνῶ αὐτοὶ ἕνα
ποτάµι δίχως τέλος µὲ κρυστάλλινο
νερό, µέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ὀµορφιές. Ἐµεῖς
εἰσάγουµε φαναράκια ἀπὸ τὴν Ἀσία
γιὰ νὰ φωτίζουµε τὸν κῆπο µας, ἐνῶ
αὐτοὶ φωτίζονται ἀπὸ τὰ ἀστέρια καὶ
τὸ φεγγάρι. Ἐµεῖς ἀγοράζουµε τὸ φαγητό µας, αὐτοὶ πάλι, σπέρνουν καὶ
θερίζουν γι’ αὐτό. Ἐµεῖς ἀκοῦµε CDs.
Αὐτοὶ ἀπολαµβάνουν µιὰ ἀπέραντη
συµφωνία ἀπὸ πουλιά, βατράχια, καὶ
ἄλλα ζῶα. Καὶ ὅλα αὐτὰ διακόπτονται ποὺ καὶ ποὺ ἀπὸ τὸ ρυθµικὸ
τραγούδι τοῦ γείτονα ποὺ ἐργάζεται
στὸ χωράφι. Ἐµεῖς µαγειρεύουµε µὲ
ἠλεκτρικὴ κουζίνα. Αὐτοὶ ὅ,τι τρῶνε
ἔχει αὐτὴ τὴ θεσπέσια γεύση, µιὰ καὶ
µαγειρεύουν στὰ ξύλα. Ἐµεῖς γιὰ νὰ
προστατευθοῦµε, ζοῦµε περικυκλωµένοι ἀπὸ ἕναν τοῖχο µὲ συναγερµό.
Αὐτοὶ ζοῦν µὲ τὶς ὀρθάνοιχτες πόρτες
τους, προστατευόµενοι ἀπὸ τὴν φιλία
τῶν γειτόνων τους. Ἐµεῖς ζοῦµε καλωδιωµένοι µὲ τὸ κινητό, τὸν ὑπολογιστή, τὴν τηλεόραση. Αὐτοὶ ἀντίθετα συνδέονται µὲ τὴν ζωή, τὸν οὐρανό, τὸν ἥλιο, τὸ νερό, τὸ πράσινο τοῦ
βουνοῦ, τὰ ζῶα τους, τοὺς καρποὺς
τῆς γῆς τους, τὴν οἰκογένειά τους». Ὁ
πατέρας ἔµεινε ἔκθαµβος ἀπὸ τὶς ἀ-

• Ὅπως εἶναι ἤδη γνωστὸ ψηφίστηκε
στὴν Βουλὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν βουλευτῶν τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὴν κατάσκευὴ Τεµένους στὸ Βοτανικό. Ἐµεῖς,
νὰ ὑπερασπιστοῦµε τὰ δικαιώµατα
τῶν µουσουλµάνων, ὥστε νὰ ἔχουν
τὸ δικό τους τόπο λατρείας καὶ µάλιστα ἀπὸ τὸ ὑστέρηµα τοῦ Ἕλληνα
φορολογουµένου. Οἱ µουσουλµάνοι
ἐν ἀντιθέσει, σέβονται τοὺς δικούς µας
Ἱεροὺς Ναούς; Ὅπως σηµειώνει λοιπὸν ἡ ἐφηµερίδα «Ἀντιφωνητὴς 1-92011»: «Ὁ Ὀργανισµὸς Ἀσφάλειας
καὶ Συνεργασίας (ΟΑΣΕ) δικαίωσε
τὶς προειδοποιήσεις τῶν χριστιανῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ ἱστορικῶν.
Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε συγκέντρωσε ἀποτελέσµατα σὲ ἀναφορὰ µὲ
τίτλο «ἐξαφάνιση πολιτιστικῆς παρουσίας καὶ παραβίαση τοῦ διεθνοῦς
δικαίου στὴν Βόρειο Κύπρο» στὴν ὁποία ἀναφέρεται πὼς ἡ χριστιανικὴ
κληρονοµιὰ στὸν τουρκικὸ τοµέα τῆς
Κύπρου κοντεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ.
Στὴν ἀναφορὰ περιέχονται τὰ ἑξῆς ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα. Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς τουρκικῆς κατοχῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, µέχρι σήµερα 500 περίπου ἐκκλησίες καταστράφηκαν. Κάποιες κατεδαφίστηκαν ἐντελῶς, ἐνῶ
ἄλλες ἀχρηστεύθηκαν. Ἱστορικὰ µνηµεῖα ποὺ βρίσκονταν µέσα στὶς ἐκκλησίες καταστράφηκαν, 15.000 εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες καταστράφηκαν, ἐνῶ πολλὲς πουλήθηκαν φτηνὰ
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χωρὶς ἀντιπάλους. Ὁ Λυκοῦργος
προσποιήθηκε πὼς τοῦ ἄρεσε ἡ συµβουλή. Ὅµως, εἶπε στὴν χήρα νὰ µὴν
ἐπιχειρήσει κάτι τέτοιο, γιατί ὑπῆρχε
κίνδυνος νὰ βλάψει τὸν ἑαυτό της µὲ
τὸ φάρµακο ἐκεῖνο, ἀλλὰ νὰ ἀφήσει
νὰ γεννηθεῖ τὸ παιδὶ στὸν καιρό του
καὶ ἐκεῖνος εἶχε τὸν κατάλληλο τρόπο νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν παρουσία
του, χωρὶς σύγχυση καὶ ταραχή. Πίστεψε στὰ λόγια του ἡ Βασίλισσα.
Ἔτσι, δὲν ἔκανε κανένα κακό. Καὶ
σὰν ἦρθε ὁ χρόνος νὰ γεννήσει καὶ
γέννησε γυιό, ὁ Λυκοῦργος, ἀφοῦ πῆρε τὸ βρέφος, τὸ ἔφερε ἐνώπιον τῆς
Συγκλήτου καὶ εἶπε «Λακεδαιµόνιοι,
νὰ ὁ Βασιλεύς σας. Αὐτὸς εἶναι γνήσιος καὶ νόµιµος καὶ ὄχι ἐγώ. Καὶ ἀµέσως ἔβγαλε τὰ παράσηµα τῆς Βασιλείας, τὰ ἔβαλε πάνω στὸ παιδὶ καὶ
τὸ ἀνηγόρευσε Βασιλέα, δίνοντάς
του τὸ ὄνοµα Χαρίλαος. Μὲ αὐτήν
του τὴν συµπεριφορὰ ἔδειξε σὲ ὅλους
ὅτι περισσότερο σεβόταν καὶ ἐλάµβανε ὑπ’ ὄψιν του τὴν τιµιότητα ἀπὸ
τὴν δόξα καὶ τὰ µεγαλεῖα τῆς ἐξουσίας. Εἶναι αὐτὴ ἡ στάσις ποὺ κατάξιώνει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἄρχοντα, τὸ µεγαλεῖο
της ψυχῆς.
• Ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ἔφηβος εἶδε µιὰ µερα ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιὰ µιὰ βάρκα
ποὺ κινδύνευε νὰ
ἀνατραπῆ ἀπὸ τὰ
ἀγριεµένα κύµµατα. ∆ιέταξε τότε
τοὺς συνοδούς του νὰ σπεύσουν σὲ
βοήθεια µὲ µιὰ ἄλλη βάρκα. Ἀλλὰ
ἐπειδὴ κανείς τους δὲν τολµοῦσε νὰ
ἀντιµετωπίσει τὴ µανία τοῦ πελάγους, µπῆκε ὁ ἴδιος στὴ βάρκα. Κι’
ὅταν οἱ αὐλικοὶ θέλησαν νὰ τοῦ
δείξουν τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεχε, ὁ
Ἀλέξανδρος τοὺς ἀποκρίθηκε: «Προτιµῶ νὰ γίνω συµµέτοχος στὸ θάνατο
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, παρὰ θεατής
του».

στὴ µαύρη ἀγορά. 77 ἐκκλησίες µετατράπηκαν σὲ τζαµιά, ἐνῶ 28 µετατράπηκαν ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Στρατὸ σὲ
στρατιωτικὰ νοσοκοµεῖα. Καὶ ὁ δηµοσιογράφος εὔστοχα σχολιάζει «Βεβαίως δὲν περιµέναµε ἀπὸ κανέναν
ΟΑΣΕ νὰ µᾶς πεῖ τί σηµαίνει τουρκικὴ Κατοχή. Κι’ ἂς µὴν ξεχνᾶµε ὅτι
στὸν ἴδιο ὀργανισµὸ κάθε χρόνο οἱ
τουρκικὲς ὀργανώσεις Θράκης µυξοκλαίγονται γιὰ κάποιο σύνθηµα ποὺ
ἀπὸ τοὺς ἴδιους γράφτηκε σὲ αὐλότοιχο τζαµιοῦ». Ἀντὶ νὰ προασπιστοῦµε
τὰ δικαιώµατά µας προσπαθοῦµε νὰ
τὸ «παίξουµε» πολιτισµένοι καὶ ὑπεράνω καὶ νὰ ἔχουµε ὡς κύρια τακτική
µας τὴν τακτική τῆς ὑποχωρήσεως.
∆ὲν πρέπει νὰ σηκώσουµε καὶ ἐµεῖς
κάποτε τὸ δικό µας «µπαϊράκι» καὶ
νὰ σταµατήσουµε νὰ εἴµαστε πειθήνια ὄργανα ἐξωγενῶν κέντρων ἀποφάσεων, τὰ ὁποία οὐδεµία συµπάθεια τρέφουν γιὰ τὴ χώρα µας;
• Ὁ Λυκοῦργος ἦταν ἄριστος νοµοθέτης τῆς Σπάρτης.
Ὅταν πέθανε ὁ ἀδελφός του, ποὺ ἦταν Βασιλιὰς τῶν
Λακεδαιµονίων, οἱ
Σπαρτιάτες ὡς ἔµπειροι καθηγητὲς
τῆς πολιτικῆς διοικήσεως, ἔκριναν
εὔλογο νὰ παραδώσουν τὸ σκῆπτρο
τῆς ἐξουσίας στὰ χέρια τοῦ Λυκούργου. Ὅταν τὸ ἔµαθε αὐτὸ ἡ σύζυγος
τοῦ ἀποθανόντος Βασιλέως, ἀπὸ τὸν
φόβο της, ἐπειδὴ ἦταν ἔγκυος, µήπως
κακοφανεῖ αὐτὸ στὸ νέο ἡγεµόνα καὶ
τὴν κακοποιήσει, διότι ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος ἐὰν γεννοῦσε ἀγοράκι, µὲ τὸν
καιρό, ὡς γνήσιος κληρονόµος νὰ τοῦ
ἀφαιρέσει τὴν Βασιλεία, πῆγε ἀπὸ
µόνη της καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε τὴν ἀλήθεια. Μάλιστα, τοῦ ὑποσχέθηκε πὼς
ἂν ἤθελε ἦταν ἕτοιµη µὲ κάποιο ποτὸ
ἢ ἄλλο ἀντιφάρµακο νὰ ἀποβάλλει
τὸ βρέφος, γιὰ νὰ µείνει ἀσφαλὲς τὸ
Βασίλειό του, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος νὰ ζεῖ
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
παντήσεις τοῦ γιοῦ του. Καὶ ὁ γιὸς
ὁλοκλήρωσε µὲ τὴ φράση «Σὲ εὐχαριστῶ πατέρα ποὺ µὰς δίδαξες πόσο
φτωχοὶ εἴµαστε!»

• Ἕνας πατέρας µὲ οἰκονοµικὴ ἄνεση,
θέλοντας νὰ διδάξει στὸ γιό του τί
σηµαίνει φτώχεια, τὸν πῆρε µαζί του
γιὰ νὰ περάσουν λίγες µέρες στὸ χωριό, σὲ µιὰ οἰκογένεια ποὺ ζοῦσε στὸ
βουνό. Πέρασαν τρεῖς µέρες καὶ δύο
νύχτες στὴν ἀγροικία. Καθὼς ἐπέστρεφαν στὸ σπίτι, µέσα στὸ αὐτοκίνητο,
ὁ πατέρας ρώτησε τὸ γιό του. «Πῶς
σοῦ φάνηκε ἡ ἐµπειρία;». «Ὡραῖα»
ἀπάντησε ὁ γιὸς µὲ τὸ βλέµµα καρφωµένο στὸ κενό. «Καὶ τί ἔµαθ ες;»
συνέχισε µὲ ἐπιµονὴ ὁ πατέρας. Ὁ
γιὸς ἀπάντησε: «Ἐµεῖς ἔχουµε ἕνα
σκύλο, ἐνῶ αὐτοὶ τέσσερις. Ἐµεῖς διαθέτουµε µία πισίνα ποὺ φτάνει µέχρι
τὴ µέση τοῦ κήπου, ἐνῶ αὐτοὶ ἕνα
ποτάµι δίχως τέλος µὲ κρυστάλλινο
νερό, µέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ὀµορφιές. Ἐµεῖς
εἰσάγουµε φαναράκια ἀπὸ τὴν Ἀσία
γιὰ νὰ φωτίζουµε τὸν κῆπο µας, ἐνῶ
αὐτοὶ φωτίζονται ἀπὸ τὰ ἀστέρια καὶ
τὸ φεγγάρι. Ἐµεῖς ἀγοράζουµε τὸ φαγητό µας, αὐτοὶ πάλι, σπέρνουν καὶ
θερίζουν γι’ αὐτό. Ἐµεῖς ἀκοῦµε CDs.
Αὐτοὶ ἀπολαµβάνουν µιὰ ἀπέραντη
συµφωνία ἀπὸ πουλιά, βατράχια, καὶ
ἄλλα ζῶα. Καὶ ὅλα αὐτὰ διακόπτονται ποὺ καὶ ποὺ ἀπὸ τὸ ρυθµικὸ
τραγούδι τοῦ γείτονα ποὺ ἐργάζεται
στὸ χωράφι. Ἐµεῖς µαγειρεύουµε µὲ
ἠλεκτρικὴ κουζίνα. Αὐτοὶ ὅ,τι τρῶνε
ἔχει αὐτὴ τὴ θεσπέσια γεύση, µιὰ καὶ
µαγειρεύουν στὰ ξύλα. Ἐµεῖς γιὰ νὰ
προστατευθοῦµε, ζοῦµε περικυκλωµένοι ἀπὸ ἕναν τοῖχο µὲ συναγερµό.
Αὐτοὶ ζοῦν µὲ τὶς ὀρθάνοιχτες πόρτες
τους, προστατευόµενοι ἀπὸ τὴν φιλία
τῶν γειτόνων τους. Ἐµεῖς ζοῦµε καλωδιωµένοι µὲ τὸ κινητό, τὸν ὑπολογιστή, τὴν τηλεόραση. Αὐτοὶ ἀντίθετα συνδέονται µὲ τὴν ζωή, τὸν οὐρανό, τὸν ἥλιο, τὸ νερό, τὸ πράσινο τοῦ
βουνοῦ, τὰ ζῶα τους, τοὺς καρποὺς
τῆς γῆς τους, τὴν οἰκογένειά τους». Ὁ
πατέρας ἔµεινε ἔκθαµβος ἀπὸ τὶς ἀ-

• Ὅπως εἶναι ἤδη γνωστὸ ψηφίστηκε
στὴν Βουλὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν βουλευτῶν τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὴν κατάσκευὴ Τεµένους στὸ Βοτανικό. Ἐµεῖς,
νὰ ὑπερασπιστοῦµε τὰ δικαιώµατα
τῶν µουσουλµάνων, ὥστε νὰ ἔχουν
τὸ δικό τους τόπο λατρείας καὶ µάλιστα ἀπὸ τὸ ὑστέρηµα τοῦ Ἕλληνα
φορολογουµένου. Οἱ µουσουλµάνοι
ἐν ἀντιθέσει, σέβονται τοὺς δικούς µας
Ἱεροὺς Ναούς; Ὅπως σηµειώνει λοιπὸν ἡ ἐφηµερίδα «Ἀντιφωνητὴς 1-92011»: «Ὁ Ὀργανισµὸς Ἀσφάλειας
καὶ Συνεργασίας (ΟΑΣΕ) δικαίωσε
τὶς προειδοποιήσεις τῶν χριστιανῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ ἱστορικῶν.
Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔκανε συγκέντρωσε ἀποτελέσµατα σὲ ἀναφορὰ µὲ
τίτλο «ἐξαφάνιση πολιτιστικῆς παρουσίας καὶ παραβίαση τοῦ διεθνοῦς
δικαίου στὴν Βόρειο Κύπρο» στὴν ὁποία ἀναφέρεται πὼς ἡ χριστιανικὴ
κληρονοµιὰ στὸν τουρκικὸ τοµέα τῆς
Κύπρου κοντεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ.
Στὴν ἀναφορὰ περιέχονται τὰ ἑξῆς ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα. Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς τουρκικῆς κατοχῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, µέχρι σήµερα 500 περίπου ἐκκλησίες καταστράφηκαν. Κάποιες κατεδαφίστηκαν ἐντελῶς, ἐνῶ
ἄλλες ἀχρηστεύθηκαν. Ἱστορικὰ µνηµεῖα ποὺ βρίσκονταν µέσα στὶς ἐκκλησίες καταστράφηκαν, 15.000 εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες καταστράφηκαν, ἐνῶ πολλὲς πουλήθηκαν φτηνὰ
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χωρὶς ἀντιπάλους. Ὁ Λυκοῦργος
προσποιήθηκε πὼς τοῦ ἄρεσε ἡ συµβουλή. Ὅµως, εἶπε στὴν χήρα νὰ µὴν
ἐπιχειρήσει κάτι τέτοιο, γιατί ὑπῆρχε
κίνδυνος νὰ βλάψει τὸν ἑαυτό της µὲ
τὸ φάρµακο ἐκεῖνο, ἀλλὰ νὰ ἀφήσει
νὰ γεννηθεῖ τὸ παιδὶ στὸν καιρό του
καὶ ἐκεῖνος εἶχε τὸν κατάλληλο τρόπο νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν παρουσία
του, χωρὶς σύγχυση καὶ ταραχή. Πίστεψε στὰ λόγια του ἡ Βασίλισσα.
Ἔτσι, δὲν ἔκανε κανένα κακό. Καὶ
σὰν ἦρθε ὁ χρόνος νὰ γεννήσει καὶ
γέννησε γυιό, ὁ Λυκοῦργος, ἀφοῦ πῆρε τὸ βρέφος, τὸ ἔφερε ἐνώπιον τῆς
Συγκλήτου καὶ εἶπε «Λακεδαιµόνιοι,
νὰ ὁ Βασιλεύς σας. Αὐτὸς εἶναι γνήσιος καὶ νόµιµος καὶ ὄχι ἐγώ. Καὶ ἀµέσως ἔβγαλε τὰ παράσηµα τῆς Βασιλείας, τὰ ἔβαλε πάνω στὸ παιδὶ καὶ
τὸ ἀνηγόρευσε Βασιλέα, δίνοντάς
του τὸ ὄνοµα Χαρίλαος. Μὲ αὐτήν
του τὴν συµπεριφορὰ ἔδειξε σὲ ὅλους
ὅτι περισσότερο σεβόταν καὶ ἐλάµβανε ὑπ’ ὄψιν του τὴν τιµιότητα ἀπὸ
τὴν δόξα καὶ τὰ µεγαλεῖα τῆς ἐξουσίας. Εἶναι αὐτὴ ἡ στάσις ποὺ κατάξιώνει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἄρχοντα, τὸ µεγαλεῖο
της ψυχῆς.
• Ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ἔφηβος εἶδε µιὰ µερα ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιὰ µιὰ βάρκα
ποὺ κινδύνευε νὰ
ἀνατραπῆ ἀπὸ τὰ
ἀγριεµένα κύµµατα. ∆ιέταξε τότε
τοὺς συνοδούς του νὰ σπεύσουν σὲ
βοήθεια µὲ µιὰ ἄλλη βάρκα. Ἀλλὰ
ἐπειδὴ κανείς τους δὲν τολµοῦσε νὰ
ἀντιµετωπίσει τὴ µανία τοῦ πελάγους, µπῆκε ὁ ἴδιος στὴ βάρκα. Κι’
ὅταν οἱ αὐλικοὶ θέλησαν νὰ τοῦ
δείξουν τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεχε, ὁ
Ἀλέξανδρος τοὺς ἀποκρίθηκε: «Προτιµῶ νὰ γίνω συµµέτοχος στὸ θάνατο
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, παρὰ θεατής
του».

στὴ µαύρη ἀγορά. 77 ἐκκλησίες µετατράπηκαν σὲ τζαµιά, ἐνῶ 28 µετατράπηκαν ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Στρατὸ σὲ
στρατιωτικὰ νοσοκοµεῖα. Καὶ ὁ δηµοσιογράφος εὔστοχα σχολιάζει «Βεβαίως δὲν περιµέναµε ἀπὸ κανέναν
ΟΑΣΕ νὰ µᾶς πεῖ τί σηµαίνει τουρκικὴ Κατοχή. Κι’ ἂς µὴν ξεχνᾶµε ὅτι
στὸν ἴδιο ὀργανισµὸ κάθε χρόνο οἱ
τουρκικὲς ὀργανώσεις Θράκης µυξοκλαίγονται γιὰ κάποιο σύνθηµα ποὺ
ἀπὸ τοὺς ἴδιους γράφτηκε σὲ αὐλότοιχο τζαµιοῦ». Ἀντὶ νὰ προασπιστοῦµε
τὰ δικαιώµατά µας προσπαθοῦµε νὰ
τὸ «παίξουµε» πολιτισµένοι καὶ ὑπεράνω καὶ νὰ ἔχουµε ὡς κύρια τακτική
µας τὴν τακτική τῆς ὑποχωρήσεως.
∆ὲν πρέπει νὰ σηκώσουµε καὶ ἐµεῖς
κάποτε τὸ δικό µας «µπαϊράκι» καὶ
νὰ σταµατήσουµε νὰ εἴµαστε πειθήνια ὄργανα ἐξωγενῶν κέντρων ἀποφάσεων, τὰ ὁποία οὐδεµία συµπάθεια τρέφουν γιὰ τὴ χώρα µας;
• Ὁ Λυκοῦργος ἦταν ἄριστος νοµοθέτης τῆς Σπάρτης.
Ὅταν πέθανε ὁ ἀδελφός του, ποὺ ἦταν Βασιλιὰς τῶν
Λακεδαιµονίων, οἱ
Σπαρτιάτες ὡς ἔµπειροι καθηγητὲς
τῆς πολιτικῆς διοικήσεως, ἔκριναν
εὔλογο νὰ παραδώσουν τὸ σκῆπτρο
τῆς ἐξουσίας στὰ χέρια τοῦ Λυκούργου. Ὅταν τὸ ἔµαθε αὐτὸ ἡ σύζυγος
τοῦ ἀποθανόντος Βασιλέως, ἀπὸ τὸν
φόβο της, ἐπειδὴ ἦταν ἔγκυος, µήπως
κακοφανεῖ αὐτὸ στὸ νέο ἡγεµόνα καὶ
τὴν κακοποιήσει, διότι ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος ἐὰν γεννοῦσε ἀγοράκι, µὲ τὸν
καιρό, ὡς γνήσιος κληρονόµος νὰ τοῦ
ἀφαιρέσει τὴν Βασιλεία, πῆγε ἀπὸ
µόνη της καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε τὴν ἀλήθεια. Μάλιστα, τοῦ ὑποσχέθηκε πὼς
ἂν ἤθελε ἦταν ἕτοιµη µὲ κάποιο ποτὸ
ἢ ἄλλο ἀντιφάρµακο νὰ ἀποβάλλει
τὸ βρέφος, γιὰ νὰ µείνει ἀσφαλὲς τὸ
Βασίλειό του, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος νὰ ζεῖ
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Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΑΪ∆ΑΡΩΝ
ποὺ δὲν ἄξιζαν πλέον τίποτα. Φυσικά,
οἱ ἀγρότες προσπάθησαν νὰ πουλήσουν τὰ ζῶα γιὰ νὰ καλύψουν τὰ χρέη.
Μάταια. Ἡ ἀξία τοὺς εἶχε πατώσει. Ἡ
τράπεζα λοιπὸν κατέσχεσε τὰ γαϊδούρια καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ νοίκιασε στοὺς
πρώην ἰδιοκτῆτες τους. Ὁ τραπεζίτης ὅµως πῆγε στὸν δήµαρχο τοῦ χωριοῦ καὶ
τοῦ ἐξήγησε ὅτι ἐὰν δὲν ἀνακτοῦσε τὰ
κεφάλαια ποὺ εἶχε δανείσει θὰ κατέρρ εε καὶ αὐτός, καὶ κατὰ συνέπεια θὰ
ζητοῦσε ἀµέσως τὸ κλείσιµο τῆς ἀνοικτῆς πίστωσης ποὺ εἶχε µὲ τὸ δῆµο. Πανικόβλητος ὁ δήµαρχος καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν καταστροφή, ἀντὶ νὰ δώσει
λεφτὰ στοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιὰ
νὰ καλύψουν τὰ χρέη
τους, ἔδωσε λεφτὰ στὸν
τραπεζίτη, ὁ ὁποῖος παρεπ ιπτ ώντως … ἦταν
κουµπάρος τοῦ δηµοτικοῦ συµβούλου… ∆υστυχῶς ὅµως ὁ τραπεζίτης
ἀφοῦ ἀνέκτησε τὸ κεφάλαιό του, δὲν ἔσβησε τὸ
χρέος τῶν κατοίκων, καὶ
οὔτε τὸ χρέος τοῦ δήµου,
ὁ ὁποῖος φυσικὰ βρέθηκε
ἕνα βῆ µα πρὶν τὴ πτώχευση . Βλέποντας τὰ
χρέη νὰ πολλαπλασιάζονται κ αὶ στριµωγµένος
ἀπὸ τὰ ἐπιτόκια, ὁ δήµαρχος ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τοὺς γειτονικοὺς δήµους. Αὐτοὶ ὅµως τοῦ ἔδωσαν ἀρνητικὴ ἀπάντηση, γιατί ὅπως τοῦ εἶπαν εἶχαν ὑποστεῖ
τ ὴν ἴδια ζηµιὰ µὲ τοὺς δικούς τους
γαϊδάρους… Ὁ τραπεζίτης τότε ἔδωσε
σ τὸν δήµαρχο τὴν «ἀνιδιοτελῆ» συµβουλὴ νὰ µειώσει τὰ ἔξοδα τοῦ δήµου:
λιγότερα λεφτὰ γιὰ τὰ σχολεῖα, γιὰ τὸ
νοσοκοµεῖο τοῦ χωριοῦ, γιὰ τὴν δηµοτικὴ ἀστυνοµία, κατάργηση τῶν κοινωνικῶν προγραµµάτων τῆς ἔρευνας, µείωση τῆς χρηµατοδότησης γιὰ καινούρια
ἔ ργα ὑποδοµῶν… Αὐξήθηκε ἡ ἡλικία
συνταξιοδότησης, ἀπολύθηκαν οἱ περισσότεροι ὑπάλληλοι τοῦ δηµαρχείου, ἔ-

Μιὰ µέρα ἐµφανίστηκε σὲ ἕνα χωριὸ ἕνας ἄνδρας µὲ γραβάτα. Ἀνέβηκε σὲ ἕνα παγκάκι καὶ φώναξε σὲ ὅλο τὸν τοπικὸ πληθυσµὸ ὅτι θὰ ἀγόραζε ὅλα τὰ
γαϊδούρια ποὺ θὰ τοῦ πήγαιναν, ἔναντι
1 00 εὐρὼ µετρητά. Οἱ ντόπιοι τὸ βρῆκαν λίγο περίεργο, ἀλλὰ ἡ τιµὴ ἦταν
πολὺ καλὴ καὶ ὅσοι προχώρησαν στὴν
πώληση γύρισαν σπίτι µὲ τὸ τσαντάκι
γε µάτο καὶ τὸ χαµόγελο στὰ χείλη. Ὁ
ἄ νδρας µὲ τὴ γραβάτα ἐπέστρεψε τὴν
ἑποµένη µέρα καὶ πρόσφερε 150 εὐρὼ
γιὰ κάθε ἀπούλητο γάιδαρο, κι’ ἔτσι οἱ
π ερισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τὰ
ζῶα τους. Τὶς ἑπόµενες ἡµέρες προσεφ ερε 300 εὐρὼ γιὰ ὅσα ἐλάχιστα ζῶα
ἦ ταν ἀκόµα ἀπούλητα
µὲ ἀποτέλεσµα καὶ οἱ τελευταῖοι ἀµετανόητοι νὰ
πουλήσουν τὰ γαϊδούρια
τ ους. Μετὰ συνειδητοποίησε ὅτι στὸ χωριὸ δὲν
ἔµεινε πιὰ οὔτε ἕνας γάιδ αρος καὶ ἀνακοίνω σε
σὲ ὅλους ὅτι θὰ ἐπέστρεφε µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδ α γιὰ νὰ ἀγοράσει ὁπ οιοδήποτε γάιδαρο ἔβρισκε ἔναντι 500 εὐρώ.
Κ αὶ ἀποχώρησε. Τὴ ν ἑπ οµένη ἡµέρα ἀνέθεσε
σ τὸν συνέταιρό του τὸ
κοπάδι τῶν γαϊδάρων ποὺ εἶχε ἀγοράσει καὶ τὸν ἔστειλε στὸ ἴδιο χωριὸ µὲ ἐντολὴ νὰ τὰ πουλήσει ὅλα στὴν τιµὴ
τῶν 400 εὐρὼ τὸ ἕνα. Οἱ κάτοικοι, βλέποντας τὴν δυνατότητα νὰ κερδίσουν
100 εὐρὼ ἀγόρασαν ξανὰ τὰ ζῶα τους
4 φορὲς πιὸ ἀκριβὰ ἀπὸ ὅ,τι τὰ εἴχανε
πουλήσει, καὶ γιὰ νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ
ἀναγκάστηκαν νὰ ζητήσουν δάνειο ἀπὸ τὴν τοπικὴ τράπεζα. Ὅπως φαντάζεστε, µετὰ τὴν συναλλαγὴ οἱ δυὸ ἐπιχε ιρηµατίες ἔφυγαν διακοπὲς σὲ ἕνα
φ ορολογικὸ παράδεισο τῆς Καραϊβικῆς, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ βρέθηκ αν ὑπερχρεωµένοι, ἀπογοητευµένοι
καὶ µὲ τὰ γαϊδούρια στὴν κατοχή τους
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Η ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ἀφοῦ τὸ ξέρεις ὅτι σὲ λίγο θὰ δώσω
διαταγὴ νὰ σᾶς σκοτώσουν, γιατί δὲν
µὲ ἄφησες νὰ τὸ φάω καὶ ἔτσι νὰ µὲ ἐκδικηθεῖς; Καὶ ὁ δάσκαλος τοῦ ἀπάντησε
µὲ εἰρήνη καὶ γαλήνη: Εἶµαι Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος καὶ τώρα πρόκειται νὰ φύγω ἀπὸ τὸν κόσµο αὐτὸ καὶ νὰ παρουσιαστῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν θὰ ἤθελα νὰ βαρύνω τὴ ψυχή µου µὲ µιὰ ἁµαρτία τόσο βαρειά, ὅπως εἶναι ἡ µὴ
προειδοποίησις τοῦ ἐχθροῦ µου γιὰ τὸν
θανάσιµο κίνδυνο ποὺ διατρέχει, καταργώντας ἔτσι τὴ µεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγνώµης πρὸς αὐτόν. Ὁ
Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς συγκλονίζεται γιὰ
µιὰ ἀκόµη φορά. Στρέφεται καὶ λέει
στοὺς στρατιῶτες: «Ἂν ἔβρισκα ἕναν
τέτοιο Τοῦρκο, τόσο πιστὸ καὶ µὲ τόση
ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς, θὰ ἔδινα καὶ
τὴ ζωή µου ἀκόµα. Μαζέψτε τὰ ὅπλα καὶ ἀφῆστε τοὺς ὅλους ἐ λ εύθερους». Ἡ δύναµις τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ
τῆς συγνώµης εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ ὅλα τὰ ὅπλα. Νικάει τὰ πάντα. Τὰ
θεϊκὰ µάτια τοῦ Ἐσταυρωµένο υ Θ εανθρώπου
καὶ Σωτῆρος ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µᾶς
καλοῦν καὶ µᾶς παρακαλοῦν ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες. Νὰ µιµηθοῦµε τὸν τρόπο τῆς
Ἁγίας Του ζωῆς. Νὰ Τὸν µιµηθοῦµε στὶς
δικές Του ἀρετές. Γιατί ἔτσι θὰ µάθουµε: Νὰ ἀνεχώµαστε τὶς ἀδυναµίες
τῶν πλησίον µας. Νὰ ὑποµένουµε καὶ
νὰ ὑποχωροῦµε στὶς ἀδικίες. Νὰ συγχωροῦµε καὶ νὰ θυσιάζουµε τὰ δικαιώµατά µας. Θὰ µοῦ πῆτε «∆ύσκολα τὰ
πράγµατα». Καὶ εἶναι ὄντως δύσκολα,
ὄχι ὅµως καὶ ἀκατόρθωτα. Ἂν ἑνωθοῦµε µαζὶ µὲ τὸν Χριστό, τότε ὅλα εἶναι
δυνατά. Ἀπό µας περιµένει τὴν ἀνταπόκρισή µας. Περιµένει τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν µας, µὲ πρῶτες τὴν ἀληθινὴ µετάνοια, τὴν ἐπιείκια, τὴν πραότητα, τὴν
µακροθυµία καὶ τὴν ἀγάπη.

Ἦταν τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1974. Τὰ τουρκικὰ στρατεύµατα εἰσβάλλουν στὴν
Κύπρο καὶ σκορποῦν τὸ θάνατο. Στὴ
Μόρφου συµβαίνει ἕνα συνταρακτικὸ
γεγονός. Τοῦρκοι στρατιῶτες συλλαµβάνουν δεκαπέντε χριστιανούς. Τοὺς
φέρνουν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ
Ἑλληνοκυπρίου δασκάλου κι’ ἐκεῖ τοὺς
καταδικάζουν σὲ θάνατο. Ἑτοιµάζουν
τὰ ὅπλα καὶ βάζουν τοὺς αἰχµαλώτους,
ἄνδρες, γυναῖκες καὶ µικρὰ παιδιὰ στὸν
τοῖχο. Θρῆνος, κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς
πολύς. Τραγικὲς στιγµὲς γιὰ τοὺς µελλοθανάτους. Περιµένουν µέσα σὲ κλίµα
φόβου καὶ ἀγωνίας τὸν Τοῦρκο ἀξιωµατικὸ νὰ ἔλθη καὶ νὰ διατάξει τὸ
«πῦρ» γιὰ νὰ τοὺς φονεύσει. Στρέφουν
τότε τὸ νοῦ τους καὶ τὴν καρδιά τους
στὴν ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισµένων, στὴν
Παναγία µας. Καὶ προσεύχονται ὅλοι τους θερµὰ γιὰ τὸ τελευταῖο τους
ταξίδι καὶ ἰδιαίτερα ὁ
δάσκαλος, στὴν αὐλὴ τοῦ
ὁποίου θέλησαν νὰ τοὺς
ἐκτελέσουν. «Παναγία
µου πρέσβευε ὑπὲρ ἠµῶν.
∆έσποτα Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, συγχώρεσέ µας
καὶ δέξαι µας κοντά Σου. Μνήσθητι ἠµῶν, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου…» καὶ
ἄλλα πολλά. Ὁ Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς
ἔρχεται, κοιτάζει τοὺς στρατιῶτες του
µὲ τὰ ὅπλα, κοιτάζει βλοσυρὸς καὶ τοὺς
µελλοθανάτους Ἕλληνες καὶ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Ρίχνει µιὰ µατιὰ
πρὸς τὰ πάνω καὶ βλέπει µιὰ κληµαταριὰ νὰ ἁπλώνεται καὶ νὰ σκεπάζει τὴν
αὐλή. Ζητάει ἕνα τσαµπὶ σταφύλι, γιὰ
νὰ παρατείνει ἔτσι σκόπιµα τὴν ἀγωνία
τῶν αἰχµαλώτων καὶ µελλοθανάτων.
Παίρνει τὸ τσαµπί, µὰ ἐνῶ ἑτοιµάζεται
νὰ τὸ φάγει, ἀκούγεται δυνατὴ ἡ φωνὴ
τοῦ δασκάλου. Μὴν τὸ φᾶς! Προχθὲς τὸ
ράντισα µὲ φάρµακα δηλητηριώδη. Εἶναι ἰσχυρὸ δηλητήριο! Θὰ πεθάνεις! Ὁ
Τοῦρκος ἀξιωµατικὸς µένει ἄναυδος
καὶ γεµάτος κατάπληξη ἐρωτᾶ: «Καλά,
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ΜΕΤΑ ΝΟΙΑ
αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Καὶ νὰ δώσει ἑφτὰ
φορὲς τὴν ἀξί α τῆς προβατίνας» (Β΄
Βάσ. 12, 5-6). Ἀπόφαση αὐστηρή. Ἔτσι εἶναι, ὅµως οἱ ἄνθρωποι. Τοὺς ἄλλους τοὺς καταδικάζουν εὔκολα, µὲ µεγάλη αὐστηρότητα καὶ σκληρότητα. Τί
κάνει τότε ὁ Νάθαν; ∆ὲν βάζει µαλακτικὰ στὴ πληγὴ γιὰ πολλὲς ὧρες, ἀλλὰ στὴ
στιγµὴ χώνει τὸ νυστέρι βαθιά, γιὰ νὰ
πονέσει τὸ βασιλιὰ καὶ λέει «Ἐσὺ εἶσαι
ἐκεῖνος ποὺ τὸ ἔκανε αὐτό». Καὶ ὁ ∆αβὶδ ἀµέσως ἀπαντᾶ. «Ἁµάρτησα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου» (Β΄ Βάσ. 12-13). ∆ὲν λέει
«ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ µὲ ἐλέγχεις; Ποιὸς
σ’ ἔστειλε νὰ µοῦ µιλήσεις τόσο θαρρετά; Πῶς τολµᾶς νὰ κάνεις κάτι τέτοιο;»
Ἀλλὰ συναισθάνεται τὴν ἁµαρτία του
καὶ παραδέχεται. «Ἁµάρτησα ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου». Τότε ὁ Νάθαν τὸν βεβαιώνει. «Καὶ ὁ Κύριος συγχώρεσε τὸ ἁµάρτηµά σου». Τὸν συγχώρησε, γιατί κατεδίκασε τὸν ἑαυτό του. Ἔσβησε τὴν ἁµαρτία του, γιατί τὴν ὁµολόγησε µὲ γενναιοφροσύνη. Ἡ ὁµολογία, λοιπόν, εἶναι ὁ πρῶτος δρόµος ποὺ ὁδηγεῖ στὴ µετάνοια. Ἁµάρτησες; Ἔλα στὴν Ἐκκλησία καὶ σβῆσε τὴν ἁµαρτία σου. Ὅσες
φορὲς κι’ ἂν πέσεις στὸ δρόµο, τόσες
καὶ σηκώνεσαι· ἔτσι ὅσες φορὲς κι’ ἂν
ἁµαρτήσεις τόσες µετανόησε. Μὴν ἀπελπιστεῖς, µὴν ἀµελήσεις γιὰ νὰ µὴν χάσεις
τὴν ἐλπίδα στὰ οὐράνια ἀγαθά, ποὺ
προορίζονται γιά µας. Κι’ ἂν ἀκόµα
στὰ βαθιά σου γεράµατα ἁµαρτήσεις,
µετανόησε καὶ ἔλα στὴν Ἐκκλησία. Ἐδῶ εἶναι ἰατρεῖο, δὲν εἶναι δικαστήριο.
Συγχώρηση δίνει, δὲν ζητάει εὐθύνη γιὰ
τ’ ἁµαρτήµατα. Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Κύριος
τῶν ὅλων εἶναι τόσο φιλάνθρωπος, ἂς
µὴν ἀδιαφορήσουµε γιὰ τὴ σωτηρία µας.
Βασιλεία οὐρανῶν µας περιµένει. Ἂς
µετανοήσουµε λοιπόν, ἂς ταπεινωθοῦµε,
ἂς πενθήσουµε, ἂς κλάψουµε. Μικρὰ εἶναι ὅλα τοῦτα. Μεγάλα, ἀνώτερα, ἀπὸ
τὶς δυνάµεις µας, εἶναι ὅσα θὰ µᾶς δοθοῦν ἀπὸ τὸ Θεό, ὁ παράδεισος καὶ ἡ
οὐράνια Βασιλεία στὴν ὁποία εἴθε νὰ
εἰσέλθουµε ὅλοι µὲ τὴ χάρη Του.

Εἶσαι ἁµαρτωλός; Μὴν ἀπελπίζεσαι.
Μπὲς στὴν ἐκκλησία µὲ µετάνοια. Ἁµάρτησες; Πὲς στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ
Θεοῦ, τὸν ἐξοµολόγο. «Ἁµάρτησα». Τοσο δύσκολο εἶναι νὰ ὁµολογήσεις τὴν
ἁµαρτία σου; Μὰ ἂν δὲν κατηγορήσεις
ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου, θὰ ἔχεις κατήγορό
σου τὸ διάβολο. Πὲς τὴν ἁµαρτία, γιὰ νὰ
τὴν ἐξαλείψεις. ∆ὲν χρειάζεται γι’ αὐτὸ
οὔτε κόπος, οὔτε πολλὰ λόγια, οὔτε ἔξοδα. Ἕνας λόγος µόνο «Ἁµάρτησα».
Ὁ πρῶτος δρόµος, τῆς µετανοίας εἶναι
ἡ ὁµολογία. Ὁ προφήτης καὶ Βασιλιὰς
∆αβὶδ ἔπεσε σὲ διπλὸ ἁµάρτηµα µοιχείας καὶ φόνου. Εἶδε, λέει ἡ Γραφή, µιὰ
ὡραία γυναίκα νὰ λούζεται, τὴν πόθησε σφοδρὰ καὶ στὴ συνέχεια ἁµάρτησε
µαζί της. Καὶ ὁ Θεὸς τί ἔκανε; Τοῦ ἔστειλε τὸν προφήτη Νάθαν. Ὁ προφήτης ἦρθε στὸν προφήτη. Ἔτσι γίνεται
καὶ µὲ τοὺς γιατρούς. Ὅταν ἕνας γιατρὸς ἀρρωστήσει, ἔχει τὴν ἀνάγκη ἄλλου γιατροῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ἐδῶ. Προφήτης ἁµάρτησε, προφήτης ἔφερε τὸ γιατρικό. Ἔρχεται, λοιπόν, ὁ Νάθαν, µὰ
δὲν τὸν ἐλέγχει ἀµέσως, µόλις µπῆκε
µέσα, οὔτε τοῦ λέει, «παράνοµε καὶ µαγαρισµένε, ποὺ ἔπεσες σὲ µοιχεία καὶ
φόνο, πῶς ἐνῶ τόσο πολὺ τιµήθηκες
ἀπὸ τὸ Θεό, καταπάτησες τὶς ἐντολές
Του;». Τίποτα τέτοιο δὲν εἶπε ὁ Νάθαν,
γιὰ νὰ µὴν τὸν κάνει πιὸ ἀναίσχυντο,
γιατί ὁ ἁµαρτωλός, ὅταν ξεσκεπάζονται
τὰ ἁµαρτήµατά του, ὁδηγεῖται στὴν ἀδιαντροπιά. Τί τοῦ λέει, λοιπόν; «Βασιλιά, θέλω νὰ θέσω ὑπὸ τὴν κρίση σου
µιὰν ὑπόθεση: Ἦταν ἕνας πλούσιος κι’
ἕνας φτωχός. Ὁ πλούσιος εἶχε πολλὰ
κοπάδια προβάτων καὶ βοδιῶν. Ὁ φτωχὸς δὲν εἶχε τίποτ’ ἄλλο παρὰ µιὰ προβατίνα. Ὅταν λοιπόν, ἦρθε κάποιος ξένος λυπήθηκε ὁ πλούσιος τὰ δικά του
ζῶα κι’ ἔσφαξε τὴν προβατίνα τοῦ φτωχοῦ, γιὰ νὰ φιλοξενήσει τὸν ἐπισκέπτη
του» (Β΄ Βάσ. 12 1-4). Καὶ ὁ Βασιλιὰς τί
ἀποκρίθηκε; Νοµίζοντας ὅτι πρόκειται
γιὰ ἄλλον, ὀργίστηκε ὑπερβολικὰ καὶ
εἶπε στὸν Νάθαν. «Θάνατος πρέπει σ’
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πεσαν οἱ µισθοὶ καὶ αὐξήθηκαν οἱ φόροι. Ἦταν ἔλεγε ἀναπόφευκτο, ἀλλὰ ὑποσχόταν µὲ αὐτὲς τὶς διορθωτικὲς ἀλλαγὲς «νὰ βάλει τάξη στὴ λειτουργία
τοῦ δηµοσίου, νὰ βάλει τέλος στὶς σπατάλες» καὶ νὰ … ἠθικοποιήσει τὸ ἐµπόριο τῶν γαϊδάρων. Ἡ ἱστορία ἄρχισε νὰ
γίνεται ἐνδιαφέρουσα ὅταν µαθεύτηκε
πὼς οἱ δυὸ ἐπιχειρηµατίες καὶ ὁ τραπεζίτης εἶναι ξαδέλφια καὶ µένουν µαζὶ σὲ
ἕνα νησὶ κοντὰ στὶς Μπαχάµες τὸ ὁποῖο
καὶ ἀγόρασαν… µὲ τὸν ἱδρώτα τους.
Ὀνοµάζονται οἰκογένεια Χρηµατοπιστωτικῶν Ἀγορῶν καὶ µὲ µεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν νὰ χρηµατοδοτήσουν τὴν ἐκλογικὴ ἐκστρατεία τῶν
δηµάρχων τῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς.
(Περιοδικὴ ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Ζώνης Πατησῖων, Ὀκτώβριος 2011)

δηση τοῦ ἑνὸς ἐµπόρου καὶ ζήτησε τὴ
συµβουλὴ ἑνὸς ἱερέως. Ἐκεῖνος τοῦ
ἀποκρίθηκε «∆ὲν τὸ θέλει ὁ Θεὸς αὐτό.
Μὴν ἀφήνεις τὸ κακὸ νὰ σὲ τρώει. Εἶναι ἄδικο νὰ µὴ χαίρεσαι ὅ,τι ἔχεις, ὅ,τι
κερδίζεις γιὰ τὴν οἰκογένειά σου, καὶ
νὰ κοιτάζεις δίπλα. Ταράζεις τὴν ἠρεµία
σου, µαραίνεις τὴ ζωή σου». Ἀλήθεια
εἶναι ὅσα λές, πάτερ µου, ἀλλὰ δύσκολα. ∆ὲν δέχεται τὸ µέσα µου ν’ ἀλλάξω.
«Ἄρχισε ἀπὸ κάτι εὔκολο καὶ ἁπλὸ τοῦ
λέει ὁ πάτερ. Νά, ὅταν ἔρχονται νὰ ἀγοράσουν κάτι ἀπὸ τὸ κατάστηµά σου
καὶ τυχαίνει νὰ µὴν τὸ ἔχεις, σύστησέ
τους νὰ πᾶνε στὸν γείτονά σου». Καὶ
αὐτό µου φαίνεται δύσκολο, σχεδὸν
ἀδύνατο. Πάλευε µέσα του. Μιὰ µέρα
ὅµως τοῦ ἦρθε φυσικὰ καὶ ἀβίαστα κι’
εἶπε µὲ ἁπλότητα στὸν πελάτη. Πρέπει
νὰ τὸ ἔχει αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε ὁ ἄλλος ἔµπορος ἐδῶ κοντά. Βγῆκε ὡς τὴν πόρτα
καὶ τοῦ ἔδειξε. Νά, φαίνεται τὸ µαγαζί.
Σὲ κάθε περίσταση παρόµοια ἐπαναλάµβανε τὴν ἴδια στάση, τὴν ἴδια παρακίνηση. Κάποια φορὰ πληροφορήθηκε ὁ
ἄλλος ἔµπορος, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ἀγοραστὲς ἔρχονταν µὲ τὴν προτροπὴ
τοῦ συναδέλφου, ποὺ τὸν θεωροῦσε ἐχθρό. Λύγισε ἡ ψυχή του, µαλάκωσε. Ἕνα βράδυ ἔκλεισε νωρίτερα τὸ µαγαζὶ
καὶ πῆγε νὰ τὸν εὐχαριστήσει καὶ νὰ
τοῦ ζητήσει συγνώµη. Ἦταν πολὺ συγκινητικὴ ἡ σκηνὴ ποὺ ἀκολούθησε. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σούρουπο οἱ δυὸ ἔµποροι
ἔζησαν στὸ φῶς τῆς ἀγάπης. Ἔγιναν
στενοὶ φίλοι. Κέρδισαν τὴν εἰρήνη.

∆ΥΟ ΕΜΠΟΡΟΙ
Ἡ ἀντιζηλία ἔγινε ἔχθρα. Ἦταν γειτονικὰ τὰ µαγαζιά τους, ἀλλὰ µακριὰ οἱ
καρδιές. Ἦταν ἀπὸ τὴν ἴδια πόλη καὶ
ἀπὸ χρόνια γνώριµοι, ἀλλὰ τοὺς χώριζε
ἀγεφύρωτη ψυχικὴ ἀπόσταση. Πῶς
σκληραίνουν οἱ ἀνθρώπινες καρδιές,
ὅταν ἡ µικρὴ ζήλια µεγαλώσει καὶ γίνει
ἐχθρότητα. Ὅλο καὶ κρυφοκοίταζαν ὁ
ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, ποιὸς µπαίνει,
ποιὸς βγαίνει, ἀπὸ τὸ κατάστηµα τοῦ
κοντινοῦ µαγαζιοῦ… Βασάνιζε ἡ σκέψη:
Θὰ ἔχει σήµερα µεγαλύτερες εἰσπράξεις
ὁ συνάδελφος; Τί νὰ ψώνισαν αὐτοὶ οἱ
πελάτες ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὸ κατάστηµα
µὲ τὶς µεγάλες τσάντες; Ἡ ἀντιζηλία γινόταν κουβέντες µὲ τοὺς πελάτες, λόγια
κατηγορίας, φθόνος ποὺ µόλυνε τὴν
ψυχή τους. Ἄρχισαν νὰ σκανδαλίζονται οἱ ἀγοραστές. Τί ἔπαθαν τοῦτοι οἱ
ἄνθρωποι καὶ µισοῦνται; ∆ουλειὲς ἔχουν, τὸ σπίτι τους τὸ ’χουν, γιατί ἐχθρεύονται; Πόσο παράξενος γίνεται ὁ
ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄλλο ἄνθρωπο,
πόσο ξένος, κι’ ἂς εἶναι κοντινός. Ὅταν
µπεῖ τὸ µικρόβιο τῆς ζήλιας καὶ ἀπολέµητο µεγαλώσει στὴν καρδιά, γίνεται
τύρρανος καὶ στὴν ἐργασία καὶ στὸ
σπίτι καὶ στὸν ὕπνο. Αὐτὴ ἡ ταραχὴ
τῆς σκέψης, ξύπνησε φαίνεται τὴ συνεί-

Ἡ Ἀδελφότητα
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
εὔχεται
εἴς τους εὐλαβεῖς προσκυνητὲς
ἡ εἰρήνη τοῦ ἐν σπηλαίῳ
καὶ φάτνῃ τεχθέντος Θεοῦ
ἂς εἶναι
στὶς καρδιὲς ὅλων σας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἁγιασµὸς

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Σεβαστιανοῦ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασµένου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

(αρ. φυλλ. 32)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

∆ ε κ έ µ β ρ ι ο ς
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Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ
Στοὺς σκοτισµένους ἀπὸ τὰ πάθη λαοὺς
κτιέται µὲ µεγάλες θυσίες. Οἱ ποιµένες
βασιλεύουν οἱ πιὸ σκοτεινοὶ τύραννοι
ἄνθρωποι ἁπλοὶ ὅπως ἦταν, µόλις ἄκουκαὶ κακοῦργοι της ἐποχῆς τους. Τέτοιοι
σαν τὸ ἀγγελικὸ µήνυµα ἔτρεξαν ἀµέσως
ἦταν καὶ οἱ λαοὶ καὶ οἱ ἄρχοντές τους
στὴ φάτνη καὶ προσκύνησαν τὸν Χριστό. Οἱ ἁπλοὶ βρῆκαν ἀµέσως τὸν ἁπλὸ
τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴ Γῆ.
Θεό. Οἱ µάγοι ἄνθρωποι σοφοί, καταρὉ Ὀκταβιανὸς ὁ αὐτοκράτορας τῆς
τισµένοι ἐπιστηµονικὰ καὶ φιλοσοφικά,
Ρώµης καὶ ὁ Ἡρώδης, ὁ Βασιλιὰς τῆς
ἔκαναν µιὰ δύσκολη πορεία γιὰ τὴν ἐποἸουδαίας, χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἱστοριχή τους, προκειµένου νὰ συναντήσουν
κούς της ἐποχῆς τοὺς ἀνθρωπόµορφα
τὸν Χριστό. Καὶ στὸ τέλος Τὸν βρῆκαν.
θηρία. Ἀκόλαστοι καὶ ἐγκληµατίες ὑὍποιος κοπιάζει γιὰ τὸν Χριστὸ ἀµείβεπῆρξαν σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Χαρακτηται. Χωρὶς κόπους καὶ θυσίες εἶναι ἀδύριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ Ὀκταβιανὸς ἔβγαλε
νατο νὰ συναντήσουµε τὸν Χριστό. Ὅµὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια τὰ µάτια τοῦ
ποιοι πῆγαν κοντά Του
Γαλλίου τοῦ πραίτορα,
ὅπως οἱ µάγοι καὶ οἱ
προτοῦ τὸν ἀποκεφαποιµένες, µὲ διάθεση
λίσει ὁ δήµιος. Καὶ ὁ
καὶ πνε ῦ µα ταπεινοἩρώδης ἔσφαξε τὴ γυναίκα του, τὰ παιδιά
φροσύνης, βρῆκαν τὸν
του καί, σχεδόν, ὅλους
Χριστό. Οἱ ἄλλοι, οἱ
τους συγγενεῖς του, ἀἐγωιστές, ἀκόµη ψάπὸ φόβο µήπως τοῦ
χνουν. Θὰ εἶναι τιµὴ
πάρουν τὴν ἐξουσία.
γιὰ ὅλους µας νὰ µιµηΝὰ γιατί ὁ Χρ ι στὸς
θοῦµε τοὺς µάγους καὶ
γεννήθηκε σὲ στάβλο.
τοὺς ποιµένες στὴν εἰΜέσα, ὅµως καὶ στὴν πιὸ σκοτεινὴ ἐπολικρινῆ καὶ ταπεινὴ ἀναζήτησή τους γιὰ
χὴ ὑπάρχουν πάντα κι’ οἱ ἐξαιρέσεις,
τὸν Χριστό. Ἰδιαίτερα, µάλιστα, οἱ µορποὺ φωτίζουν καὶ σώζουν τὸν κόσµο.
φωµένοι, ποὺ ἐκπροσωποῦν τοὺς µάγους
Τὸ βλέπουµε στὰ πρόσωπα τῶν µάγων
στὶς τέχνες καὶ τὰ γράµµατα. Καὶ κάτι
καὶ τῶν ποιµένων ποὺ ξεχωρίζουν ἀπὸ
ἀκόµα. Ἂς µὴν ξεχάσουµε νὰ Τοῦ πᾶµε
τὴ σκοτεινὴ ἐποχή τους. Εἶναι σκόπιµο
κι’ ἐµεῖς δῶρα. Οἱ ποιµένες τὸ γάλα καὶ
σήµερα νὰ σταθοῦµε, ἔστω καὶ γιὰ λίγο,
τὴν ἁπλότητά τους. Οἱ µάγοι τὸ χρυσό,
τὸ λίβανο καὶ τὴ σµύρνα. Ἐµεῖς ἂς Τοῦ
µπροστὰ στοὺς µάγους καὶ τοὺς ποιµέδώσουµε τὴν καρδιά µας. Τὴ θέλει. Τοῦ
νες. ∆είχνουν καὶ διδάσκουν στοὺς αἰῶεἶναι ἡ ὡραιότερη φάτνη. Εἶναι τὸ ὡραινες δυὸ µεγάλα πράγµατα: Ὅτι ἡ Θεόότερο δῶρο µας στὸν ∆ηµιουργό µας,
τητα κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν ἁπλότητα.
Καὶ ὅτι ἡ συνάντηση µὲ τὸ Θεὸ ἀπαιτεῖ
γιὰ νὰ µᾶς µεταµορφώσει καὶ νὰ µᾶς
κόπους καὶ θυσίες. Κάθε µεγάλο κατά__
θεώσει. Θὰ Τοῦ τὸ δώσουµε;
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ΤΡΙΤΗ 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἱεροµάρτυρος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΤΡΙΤΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τῶν Ἁγίων Προπατόρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΤΡΙΤΗ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Πρωτοµάρτυρος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΝΗΣΤΕΙΑ
Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἔως τὶς 24 ∆εκεµβρίου.
∆ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι µέχρι 17 ∆εκεµβρίου.
Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε λάδι.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡµέ ρα ἀνοικτὰ
Ἑκτὸς
1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ

ΠΑΡΑΚΛ ΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
κα ὶ π ροσκύνη σι ς Τε µα χίου
Ἁγίο υ Λε ιψάν ου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ.

