
δα µας www.agiosrafael.gr, ἀλλὰ καὶ 
ὅποιος ἐπιθυµεῖ µποροῦµε νὰ τοῦ τὸ 
στείλουµε µὲ φάξ, ἄν µᾶς τὸ ζητήσει 
τηλεφωνώντας στὸ 22940-61151. 2ον: 
Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὸ ἔντυπο, πρέ-
πει νὰ τὸ ὑπογράψετε σὲ ∆ηµόσια 
Ἀρχὴ (ΚΕΠ, Ἀστυνοµία, ∆ῆµο κλπ) 
γιὰ τὴ βεβαίωση τῆς ὑπογραφῆς καὶ 
νὰ κρατήσετε ἀντίγραφο. 3ον: Στεῖλ-
τε τὴν πρωτότυπη δήλωση στὸν Ἐ-
θνικὸ Ὀργανισµὸ Μεταµοσχεύσεων 
(ΕΟΜ) εἴτε µὲ ἀπευθείας παράδοση, 
εἴτε µὲ ἀποστολὴ (µὲ κούριερ ἢ µὲ 
φάξ, ὄχι µὲ συστηµένο), εἴτε µὲ δι-
καστικὸ ἐπιµελητή. Κρατῆστε τὸ ἀ-
ποδεικτικὸ ἀποστολῆς, ζητῆστε ἀρι-
θµὸ πρωτοκόλλου καὶ ἀναµείνατε 
τὴν ἐπιβεβαιωτικὴ ἐπιστολή.  

Κοινοποιῆστε τὴν δήλωση 
ποὺ ἀποστείλατε στὸν Πανελλήνιο 
Ἰατρικὸ Σύλλογο (ΠΙΣ), στὸ ΙΝΚΑ 
(ἢ σὲ ἄλλο φορέα ποῦ ἐσεῖς κρίνετε) 
µὲ κούριερ ἢ µὲ φὰξ καὶ ἐνηµερῶστε 
συγγενεῖς, φίλους καὶ τὸν οἰκογενει-

 

ακό σα

 

ς γιατρὸ ὅτι δὲν εἴσαστε δω-
ρητὴς ὀργάνων. 

Γιατί νὰ τὰ κάνουµε ὅλα αὐ-
τά; ∆ιότι ἂν ἀδρανήσουµε, γινόµα-
στε ὑποψήφιοι αὐτόχειρες, δίνοντας 
ἐντολὴ νὰ µᾶς ἀφαιρέσουν τὴ ζωὴ 
οἱ γιατροί, ἂν φτάσουµε σὲ κατά-
σταση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ποὺ
ὅπως ἔ

     
 (αρ. φυλλ. 46)

χουµε ἐξηγήσει εἶναι ἀνα-
στρέψιµος (βλέπε ἄρθρο «Ξύπνησε 
κατὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων 
της», στὸ τεῦχος Νοεµβρίου 2012 
τοῦ φυλλαδίου µας). Καὶ διότι βά-
ζουµε ὁρισµένους … ἀνυπόµονους 
γιατρούς, ἀλλὰ καὶ τὰ πιθανῶς ὑ-
πάρχοντα ἀνήθικα κυκλώµατα ποὺ 
λυµαίνονται τὸ χῶρο τῆς ὑγεῖας στὸ 
πειρασµὸ νὰ µᾶς «τερµατίσουν» γιὰ 
νὰ γίνει «κυκλοφορία» τῶν ζωτικῶν 
ὀργάνων τοῦ σώµατός µας … 
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Ο  Σ Τ Ο Ρ Γ Ι Κ Ο Σ  Π Α Τ Ε Ρ Α Σ  
 

Καθρέπτης ποὺ µπορεῖ νὰ καθρε-
φτιστεῖ ὅλος ὁ κόσµος εἶναι ἡ παρα-
βολὴ τοῦ ἀσώτου. Καὶ µόνο αὐτὴ ἂν 
σωζότανε ἀπ’ ὅλα τὰ ἱερὰ κείµενα, 
θὰ ἦταν ἱκανὴ νὰ γίνει ὁδηγὸς τῆς 
ἀνθρωπότητας. Μέσα της περικλείει 
ὅλο τὸ ἀνθρώπινο δράµα καὶ ὅλο 
τὸ θεῖο µεγαλεῖο. Φανερώνεται ἡ 
ἀβυσσαλέα ἀνθρώπινη πτώση, ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἄπειρη θεία ἀγάπη. Τὸ µυστή-
ριο τῆς δηµιουργίας 
καὶ τῆς ἀναδηµιουργί-
ας τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
ὅλη του τὴν ἔκταση 
καὶ  ἔκσταση .  Ὅλα  
µοιάζουν σὰν νὰ συµ-
βαίνουν ἔξω ἀπὸ τὴ 
λογική µας. Ἀπὸ ἀγά-
πη ἄρχισε ἡ δηµιουρ-
γία µας, µὲ ἀγάπη συ-
νεχίζεται, καὶ στὴν ἀ-
γάπη θὰ καταλήξει. Ὁ 
ἄνθρωπος  πέφτει , ὁ 
Θεὸς τὸν σηκώνει. Ἐ-
µεῖς ἐπαναστατοῦµε, ὁ 
ζεται. Ἐµεῖς σπαταλοῦµε πάντα, 
ὁ Θεός µας ξαναδίνει τὰ πάντα. Ἡ 
παραβολὴ τοῦ ἀσώτου µᾶς ἐκφρά-
ζει ὅλους µας. Ὅλοι µας σκεπτόµα-
στε καὶ φερόµαστε ἐγωιστικὰ τὶς 
σκέψεις, τὶς ἱκανότητές µας, τὰ χα-
ρίσµατα πού µας ἐµπιστεύτηκε ὁ 
Θεός. Κανένας, λοιπόν, ἂς µὴ βγάζει 
τὸν ἑαυτό του ἔξω ἀπὸ τὴν παρα-

βολὴ τοῦ ἀσώτου. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό, ὅτι στὴν παραβολὴ ὁ Χρι-
στὸς τοποθετεῖ καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ 
ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα. Καὶ 
ὅτι µέσα µπῆκε ὁ ἄσωτος γιός. Ὁ ἄ-
σωτος γύρισε στὸ σπίτι τοῦ πατέρα 
του ὅταν «ἦλθε εἰς ἑαυτόν», ἐπειδὴ 
εἶχε καλές, ἄριστες ἀναµνήσεις ἀπὸ 
τὸ σπίτι του. Θυµήθηκε στὴν ἐρηµιά 
του ὅλη τη στοργή, τὴν ἀγάπη καὶ 

τὶς θυσίες τοῦ καλοῦ 
πατέρα καὶ ξαναγύρι-
σε νὰ τὶς ξαναζήσει. 
Ἂν εἶχε κακὲς ἀνα-
µνήσεις ἀπὸ τὸ σπίτι 
του, ποτὲ δὲ θὰ γύριζε. 
Θὰ ἔµενε στὴν κατά-
στροφὴ τῆς ἐρηµιᾶς 
του. Ὅσοι ἔχουν τὴν 
εὐθύνη τῆς δηµιουργί-
ας περιβάλλοντος, εἴτε 
στὴν οἰκογένεια, εἴτε 
στὴν κοινωνία, εἴτε 
στὴν Ἐκκλησία, εἴτε 
ἃς τὸ προσέχουν πολὺ 

τὸ σηµεῖο αὐτό. Τὸ περιβάλλον ποὺ 
δηµιουργοῦν πρέπει νὰ εἶναι τέτοιο, 
ποὺ νὰ κάνει καὶ τὸν ἄσωτο ἀκόµη, 
µόλις «ἔλθει εἰς ἑαυτόν», νὰ τὸ θυ-
µᾶται καὶ νὰ ξαναγυρίζει πάλι στὴ 
φωλιά του, γιὰ νὰ βρεῖ στοργή. Αὐ-
τὸ εἶναι καὶ τὸ βαθύτερο νόηµα τῆς 
παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου, ποὺ παλιὰ 
…     (Συνέχεια στὴν 7

Θεὸς θυσιά-
 τὰ 

στὸ σχολεῖο 

η σελίδα) 

1

 

 

Κ Α Λ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η  

Μὲ  µ ε τ ά ν ο ι α  κ α ὶ  τ α π ε ί ν ω σ η  
 

 

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 – Θεία Λειτουργία  
7.30 – 10.15 π.µ. 

 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Η Σ  
Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  Μ Α Σ  

 

Ξεκινούν  στὶς  22 Μαρτίου  
κ α ὶ  τ ε λ ο ύ ν τ α ι  

Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 µ.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 Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

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 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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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ
 

Ἅγιέ µου Ρα

Α Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  

Εἶµαι
τοῦ κόσµου, καὶ 

θέλω µ

ωµα στὸ ἐπινε-
φρίδιο

µ

ἔκανε 
ατρ ς δώ

ς ζ
πα ου

ή
τε ἔχει 

γιὰ ὅ,τι

βρῆκε ς καὶ τὸν 

 µ ν ε
ῦ

α στὰ µάτια. Αὐτὸς µόλις 
ἄκουσ

αῦµα σου στὸν ἀ-
δελφό 

µατα τῶν ἐ-
 καὶ εἴδανε 

ε οἱ γιατροί. Μόνο ἕνα 

 

κ εὐλάβε

 
Τὸ ο ρδος 
τῆς ἐκδόσεω  αὐτοῦ τοῦ 
ἐνη ου 
ἶναι νὰ «τροφοδοτοῦ-
ται» πνευµατικὰ οἱ ἀ-
αγνῶστες του ἀπὸ τὰ 

µάρτυρος

τὴ
 µ

καὶ

Τ

φαήλ. 
 καὶ ἐγὼ µιὰ µάνα ὅ-

βγοῦνε ὅλα τὰ ἀποτελέσ
ξετάσεων. Μόλις βγῆκαν

πως ὅλες οἱ ἄλλες 
έσα ἀπὸ τὴν καρδιά µου καὶ 

ὅλη ἡ οἰκογένειά µου νὰ σὲ εὐχα-
ριστήσουµε γιὰ τὸ θαῦµα ποὺ ἔκα-
νες στὸ παιδί µου. 
 Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο ἔκανε 
ἐγχείρηση µόρφ

 καὶ τέλος Ὀκτωβρίου µετὰ 
ἀπὸ ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν στὸ θυ-
ροειδή µας εἰδοποίησαν οἱ γιατροί, 
ὅτι πρέπει νὰ χειρουργηθῆ ἐπει-
γόντως , διότι εἶχε καρκίνο στὸ 
θυροειδή.  

Ἔφυγε  ἀ έσως  
καὶ πῆγε στὴν κλινική, 

τὴν ἐγχείρηση καὶ 
οἱ γι οί µα σανε 
τρεῖς µῆνε ωή.  

Τὸ ιδί µ  ὅ-
µως µέχρι καὶ σ µερα δὲν 
εἶχε ἰδέα, καὶ οὔ

 συνέβαινε. Εἴµα-
στε ὅλη ἡ οἰκογένεια σὲ 
ἄσχηµη κατάσταση. 
 Μία φίλη µας οἰ-
κογενειακὴ ὅµως µπῆκε 
τυχαῖα στὸ ἴντερνετ καὶ 

τὸ Μοναστήρι σα
Ἅγιο Ραφαήλ.  

Μίλησε ὲ τὸ  ἡγούµ νο, 
τοῦ εἶπε τὴν ἱστορία το  φίλου της 
µὲ δάκρυ

ε ὅλα ὅσα συµβαίνανε, τῆς 
ἀπάντησε: «Μὴν στεναχωριέσαι κο-
ρίτσι µου καὶ ὁ φίλος σου θὰ γίνη 
καλά. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ µοῦ λὲς 
δὲν ἔχει τίποτα».  

Ἐπίσης ἡ κόρη µου κάθε µε-
ρα σὲ παρακαλοῦσε Ἅγιέ µου θερ-
µὰ νὰ κάνεις τὸ θ

της. 
 Περιµέναµε µὲ ἀγωνία νὰ 

ὅτι ἦταν ὅλες ἀρνητικὲς δὲν τὸ πι-
στεύανε οὔτ
θαῦµα ἔλεγαν ὅτι ἔχει γίνει καὶ ση-
κώσανε τὰ χέρια ψηλά. 
 Σήµερα τὸ παιδί µου εἶναι 
µιὰ χαρά . Ἦλθε στὸ Μοναστήρι 
σου, προσκύνησε τὴν εἰκόνα σου 
καὶ πῆρε καὶ λαδάκι καὶ σταυρώ-
νεται καθηµερινά. 
 Σὲ εὐχαριστῶ µέσα ἀπὸ τὴν 
καρδιά µου Ἅγιέ µου καὶ νὰ εἶσαι 
προστάτης σὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά 
µας. 

Μὲ σεβασµὸ 
αὶ ια, 

 
ἡ µητέρα τοῦ Φ.Ρ. 

 
 

ὐσιαστικὸν κέ
ς

µερωτικοῦ φυλλαδί
ε
ν
ν
θαύµατα τοῦ Μεγαλο-
 Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τῆς 

συνοδεῖας Αὑτοῦ καὶ νὰ εὑρίσκουν 
Αὐτοὺς ἀρωγοὺς εἰς ν ζωὴν τῶν. 
Τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων ας σηµα-
δεύουν τὴν ζωὴν τοῦ καθενὸς εὐερ-
γετηθέντος ὑπ’ Αὐτῶν, γιατί τὸ θαῦ-
µα ἀγγίζει τὴν ψυχή, εἶναι ἀποτέλε-
σµα ἱκεσίας, προσευχῆς  πίστης. 
∆ι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἀναγνω-
στῶν µᾶς εὐχαριστοῦν θερµὰ γιὰ τὸ 
ἐνηµερωτικὸ φυλλαδιάκι ποὺ µὲ λα-
χτάρα περιµένουν νὰ φθάση στὰ χέ-
ρια τῶν καὶ ἔτσι νὰ ἐπαυξήσουν τὸν 
πνευµατικόν τους ἀνεφοδιασµό καὶ 
νὰ πάρουν δύναµη στὸν ἀγῶνα τους. 

 

Ο  ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… λεγότανε «παραβολὴ τοῦ στοργι-

 

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΟΙ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΙ 
 

Οἱ βανδαλισµοὶ τῶν Ὀρθοδόξων 

κοῦ πατέρα». Ὅπου ὑπάρχει «στορ-
γικὸς πατέρας» οἱ ἄσωτοι ξαναγυ-

κα-
ά ῆς 
τὴ ΙΟ-

ἀνοιχτὰ καὶ 
π ν 

ει νὰ τὸ δηλώσει ἐκ 
τῶν πρ α εἶναι 
ἡ 

ρίζουν. Καὶ κάτι τελευταῖο. Ὁ µεγα-
λύτερος γιός, ποὺ δὲν ἦταν «ἄσω-
τος», ξέρετε γιατί δὲν µπῆκε στὴν 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ; ∆ιότι οὐδέποτε 
εἶχε ἀληθινὴ οὐσιαστικὴ σχέση µὲ 
τὸν πατέρα του. Ἂν εἶχε, θὰ συµπο-
νοῦσε καὶ θὰ συνέχαιρε τὸν Πατέ-
ρα, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου 
ἀδελφοῦ του. Μὲ τὸ Θεὸ δὲν µπορεῖ 
κανένας νὰ συµπορευθεῖ, ἂν δὲν ἔ-
χει µαζί Του συνδεθεῖ ἀληθινά. Ἐπί-
σης, δὲν εἶχε ἴχνος ἀδελφικῆς ἀγά-
πης. Καὶ δὲν εἶχε νιώσει ὅτι ἡ σωτη-
ρία ὅλων εἶναι δῶρο Θεοῦ. ἔλεος 
καὶ ὄχι ἀξιοµισθία, ἐργοσωτηρία. 
 

ΤΟ  ΕΒΡΑΪΚΟ  ΛΟΜΠΥ  
 
Ἑβραϊκὸ λόµπι, ἐπιβάλλει τὴν «
τ ργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακ

ν Ἑλλάδα», σχολίασε στὸ σ
ΝΙΟΝ FM, ὁ µητροπολίτης Ἠλείας 
Γερµανός, σὲ µιὰ συνέντευξη ἐφ’ ὅ-
λης της ὕλης, Χαρακτήρισε ἀνεξή-
γητη τὴν ἐµµονὴ τῆς κυβέρνησης 
στὴν κατάργηση τῆς Κυριακάτικης 
ἀργίας καὶ τὴ θέσπιση ἀργίας τὴν 
Παρασκευὴ ἢ τὸ Σάββατο. Ὁ Μη-
τροπολίτης ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
συµπαρατάσσεται µὲ τοὺς ἐργαζό-
µενους καὶ τοὺς µικροεπιχειρηµατί-
ες ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἀπελευθέρω-
ση τοῦ ὡραρίου τῶν καταστηµάτων 
τὴν Κυριακή. Χαρακτήρισε τὴν κρί-
ση ποὺ βιώνει ἡ χώρα κυρίως, ἠθικὴ 
ποὺ ὁδήγησε στὴν οἰκονοµική. Χρή-
µατα καὶ ἀγαθὰ ὑπάρχουν δὲν χά-
θηκαν, ἀντιθέτως ἔχουν συγκεντρω-
θεῖ στὰ χέρια ὀλίγων, ποὺ δὲν ἐ-
φαρµόζουν τὸ Θεῖο νόµο.  

Χριστιανικῶν Ἱερῶν Προσκυνηµά-
των στοὺς Ἁγίους Τόπους ἔχουν ἐ-
νταθεῖ τὸν τελευταῖο καιρό. Φανα-
τικοὶ ἑβραῖοι ἀπειλοῦν 
ροειδοποιοῦν νὰ ἐγκαταλείψου

τὴν «ἱερὴ γῆ τους», οἱ χριστιανοί, 
διαφορετικὰ θὰ φτάσουν στὰ ἄκρα. 
Προηγήθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ 
σοβαρὲς καταστροφὲς σὲ µοναστήρι 
καὶ ἀπειλήθηκαν οἱ µοναχοί. Τελευ-
ταῖα ἐπιτέθηκαν µὲ ἰδιαίτερη µανία 
σὲ ὀρθόδοξο ἱερὸ ναό. Ἄγνωστοι 
πέταξαν πέτρες, µπουκάλια καὶ ἀ-
καθαρσίες κατὰ τῆς ὀρθόδοξης ἐκ-
κλησίας τοῦ Ἄγ. Γεωργίου στὴν Ἱε-
ρουσαλὴµ σὲ µιὰ νέα πράξη βανδα-
λισµοῦ κατὰ χριστιανικῶν µνηµείων 
στὸ Ἰσραήλ, ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ ἀ-
στυνοµία τοῦ Ἰσραήλ. Φυσικὰ τὸ 
«Στέιτ Ντιπάρτµεντ» τῶν Η.Π.Α. 
ξέρει νὰ καταλογίζει στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἰδιαίτερα στὸν ἡρωικὸ Σέβ. Πει-
ραιῶς «παραβιάσεις τῶν θρησκευτι-
κῶν ἐλευθεριῶν». Τὶς ἀπίστευτες 
καὶ χωρὶς σταµατηµὸ βαρβαρότητες 
κατὰ τῶν χριστιανῶν (σὰν καὶ τὶς 
παραπάνω) κάνει πὼς δὲν τὶς βλέ-
πει. Αὐτὰ ὑπαγορεύουν τὰ µεγάλα 
ἀφεντικά τους. 
 

Ο ,ΤΙ  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΤΟ  ΣΩΣΕΙΣ  

 

Μὲ τὸ νέο νόµο περὶ δωρεᾶς ὀργά-
νων, ὁ κάθε πολίτης προκειµένου νὰ 
µὴ θεωρηθεῖ αὐτοµάτως δωρητὴς 
ὀργάνων, πρέπ

οτέρων. Ἡ διαδικασί
ἑξῆς: 1ον: Πρέπει νὰ συµπληρώσετε 

ἕνα ἔντυπο δήλωσης µὲ ὅλα τὰ στοι-
χεῖα ποὺ ἀναγράφονται. Ἂν ἔχετε 
παιδιὰ συµπληρώνετε καὶ αὐτὰ στὸ 
ἴδιο ἔντυπο. Τὸ ἔντυπο αὐτὸ (εἶναι 
µία σελίδα) ὑπάρχει στὴν ἰστοσελί-
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ΜΟΝΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α  
ΜΠΟΡΟΥΣΕ  ΝΑ  ∆ΟΘΗ   
ΤΕΤΟ ΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Ὁ µεγάλος Γερµανὸς συγγραφέας
Ἔρχαρτ Κέστνερ ἔκανε τὴ

 
ν ἑξῆς 

ἐξ ὰ 
π

ὅ-

 ἀπὸ αὐτὸ φανατικοὶ µου-
σουλµάνοι οἱ ὁποῖοι 

οµολόγηση «Στὰ 1952 πῆγα, γι
ρώτη φορὰ µετὰ τὸ πόλεµο στὴν 

Ἀθήνα. Ἡ γερµανικὴ πρεσβεία, 
ταν ἄκουσε πὼς εἶχα πρόθεσι νὰ 
πάω στὴν Κρήτη, µοῦ συνέστησε, 
ἐπειδὴ ἦταν πολὺ νωρὶς ἀκόµα καὶ 
οἱ πληγὲς ἀπὸ τὴ γερµανικὴ κατοχὴ 
ἀνεπούλωτες , νὰ λέω πὼς εἶµαι 
Ἐλβετός. Ἀλλὰ ἐγὼ τοὺς ἤξερα τοὺς 
Κρῆτες. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ εἶπα 
πὼς ἤµουν Γερµανὸς καὶ ὄχι µόνο 
δὲν κακόπαθα, ἀλλὰ ξανάζησα πα-
ντοῦ ὅπου πέρασα τὴ θρυλικὴ κρη-
τικὴ φιλοξενία. Ἕνα σούρουπο, κα-
θὼς ὁ ἥλιος βασίλευε, πλησίασα τὸ 
γερµανικὸ νεκροταφεῖο, ἔρηµο µὲ 
µόνο σύντροφο τὶς τελευταῖες ἡλια-
χτίδες. Ἔκανα ὅµως λάθος. Ὑπῆρχε 
ἐκεῖ καὶ µία ζωντανὴ ψυχή· ἦταν 
µία µαυροφορεµένη γυναίκα. Μὲ µε-
γάλη µου ἔκπληξη τὴν εἶδα ν’ ἀνάβη 
κεριὰ στοὺς τάφους τῶν Γερµανῶν 
νεκρῶν τοῦ πολέµου καὶ νὰ πηγαί-
νη µεθοδικὰ ἀπὸ µνῆµα σὲ µνῆµα. 
Τὴν πλησίασα καὶ τὴ ρώτησα: « -
Εἶστε ἀπὸ ἐδῶ; - Μάλιστα - Καὶ τό-
τε γιατί τὸ κάνετε αὐτό; Οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοὶ σκότωσαν τοὺς Κρητι-
κούς». Καὶ γράφει ὁ Κέστνερ. «Ἡ 
ἀπάντηση, µόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ 
µποροῦσε νὰ δοθῆ». Ἀπαντᾶ ἡ γυ-
ναίκα: « - Παιδί µου, ἀπὸ τὴν προ-
φορά σου φαίνεσαι ξένος καὶ δὲν 
θὰ γνωρίζης τί συνέβη ἐδῶ στὰ 1941 
µὲ 1944. Ὁ ἄντρας µου σκοτώθηκε 
στὴ µάχη τῆς Κρήτης καὶ ἔµεινα µὲ 
τὸ µονάκριβο γυιό µου. Μοῦ τὸν 
πῆραν οἱ Γερµανοὶ ὅµηρο στὰ 1943 
καὶ πέθανε στὸ στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως, στὸ Σαζενχάουζεν. ∆ὲν 

ξέρω ποῦ εἶναι θαµµένο τὸ παιδί 
µου. Ξέρω ὅµως πὼς ὅλα τοῦτα ἦ-
ταν τὰ παιδιὰ µιᾶς κάποιας µάνας 
σὰν καὶ ἐµένα. Καὶ ἀνάβω στὴ µνή-
µη τοὺς τὰ καντήλια, ἐπειδὴ οἱ µά-
νες τους δὲν µποροῦν νὰ ἔρθουν ἐ-
δῶ κάτω. Σίγουρα µιὰ ἄλλη µάνα 
θὰ ἀνάβη τὸ καντήλι στὴ µνήµη τοῦ 
γυιοῦ µου». Σωστὰ ἔγραψε ὁ Γερ-
µανός, ὅτι «Μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ 
µποροῦσε νὰ δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐ-
τή». Λέµε ἐµεῖς· Ναί, στὴν Ἑλλάδα 
τὴν ταλαιπωρηµένη καὶ ἀπ’ ὅλους 
ἀδικηµένη (Τοῦ Σωκράτη Ἀριστο-
τέλους) 
 

Η  ΣΑΡ ΙΑ  
ΚΑΙ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΧΩΡΑΝ  ΜΑΣ  

 

Ὑπόγειον παράνοµου τζαµιοῦ στὸ 
κέντρο τῆς πόλεως. Κάθε βράδυ ἐ-
ξορµοῦν

 µετανάστες, 
σπᾶνε αὐτοκίνητα, ποὺ ἔχουν κρε-
µασµένους στὸν καθρέπτη τοῦ ὁδη-
γοῦ σταυρούς, εἰκόνες, κοµποσχοί-
νια κ.λ.π. τὰ ὁποία ἀφαιροῦν καὶ 
καταστρέφουν. Οἱ πρωτοφανεῖς ἐ-
νέργειες αὐτὲς ἔρχονται νὰ προστε-
θοῦν σὲ πρόσφατους βανδαλισµοὺς 
ἐκκλησιῶν καὶ εἰκονοστασίων τῶν 
δρόµων, ὅπου ἀφαιροῦσαν εἰκόνες 
καὶ τὶς βεβήλωναν καὶ τὶς ἔκαιγαν. 
Ρωτᾶνε πολλοὶ κάτοικοι τῶν Πα-
τρών, ποιὰ κρατικὴ ἀρχὴ ἀνέχεται 
τὴ «λειτουργία» τοῦ παράνοµου 
τζαµιοῦ; Τί κάνουν οἱ ἀστυνοµικὲς 
ἀρχὲς γιὰ τὴν προστασία τῆς περι-
ουσίας τῶν πολιτῶν; Γιὰ µία ἀκόµα 
φορὰ κρούουµε τὸν κώδωνα τοῦ 
κινδύνου ἀπὸ τὰ φανατισµένα στί-
φη τῶν παράνοµων ἢ καὶ νόµιµων 
µεταναστῶν στὴν χώρα µας. Ὁ ἰ-
σλαµικὸς νόµος τῆς σαρίας, ποὺ ἄρ-
χισε νὰ ἐφαρµόζεται σὲ πολλὲς εὐ-
ρωπαϊκὲς χῶρες ἄρχισε νὰ ἐφαρµό-
ζεται καὶ στὴν πατρίδα µας. 

 

Η  Λ Η Σ Μ Ο Ν Η Μ Ε Ν Η  Α Ρ Ε Τ Η  
 

Ὁ ἄνθρωπος, µὲ τὴ διαστρο-
φὴ ποὺ ἔχει πάθει, θέλει µόνο νὰ 
παίρνει. Ποτὲ ἢ σπάνια νὰ δίνει. Γι’ 
αὐτὸ ξεχνάει νὰ προσφέρει µιὰ κά-
ποια εὐγνωµοσύνη γιὰ τὶς δωρεὲς 
ποὺ συνέχεια ἀπολαµβάνει. Αὐτὸ 
τὸν κάνει ἀχάριστο καὶ στοὺς µεγα-
λύτερους εὐεργέτες του. Γι’ αὐτὸ 
βλέπουµε  γονεῖς  νὰ  πετιοῦνται  
στοὺς δρόµους ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ 
ἀνάθρεψαν. Εὐεργέτες νὰ πεθαί-
νουν περιφρονηµένοι ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ εὐεργέτησαν. Φίλοι νὰ γίνονται 
ἄσπονδοι ἐχθροί. Σύζυγοι νὰ χωρί-
ζουν. Ἥρωες νὰ παραγκωνίζονται. 
Χριστιανοὺς νὰ βλα-
σφηµοῦν τὸν Χριστό, 
τὴν Παναγία καὶ τοὺς 
Ἁγίους, ποὺ εἶναι οἱ 
µεγαλύτεροι εὐεργέτες 
µας. Ἡ ἀχαριστία ναι 
παραλογισµός. Εἶναι 
διαστροφή.  

Σὲ αὐτὴ ὅ
τὴ διασ ν

εἶ

µως 

 

ὸ το  σ

τ

τροφὴ δὲ  πρέ-
πει νὰ παρασυρθοῦµε 
ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες Χρι-
στιανοί, γιατί ὁλόκλη-
ρη ἡ ἱστορία µας εἶναι
ἱστορία εὐγνωµοσύνης. 
Ὁ Παρθενώνας κτίστηκε ἀπ ὺς 
ἀρχαίους προγόνους µας χάριν εὐ-
γνωµοσύνης. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σο-
φίας, εἶναι δεῖγµα εὐγνωµοσύνης 
τῶν Βυζαντινῶν πρὸς τὴ σοφία τοῦ 
Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ λέγεται Ἁγία Σοφία. 
Τὰ παιδιὰ τοῦ ∆ιαγόρα στὸ στάδιο 
τῆς ἀρχαίας Ὀλυµπίας, ὅταν τὰ στε-
φάνωσαν ὡς Ὀλυµπιονίκες, ἔβγα-
λαν τὰ στεφάνια ἀπὸ τὰ κεφάλια 
τους καὶ τὰ ἔβαλαν στὸ ἀσπρόµαλ-
λο κεφάλι τοῦ γέροντα πατέρα 
τους, λέγοντας ὅτι «σ’ αὐτὸν ἀνήκει 
ἡ δόξα». Τότε τὸ στάδιο τὰ χειρο-

κρότησε ἀφάνταστα. Ναί, ἡ εὐγνω-
µοσύνη χαρακτηρίζει τὴ φυλή µας. 

Μετὰ Χριστὸν µάλιστα, ὅ-
που ὁ Χριστιανισµός, καλλιέργησε 
καὶ καλλιεργεῖ βαθιὰ τὸ αἴσθηµα 
τῆς εὐγνωµοσύνης καὶ τῆς εὐχαρι-
στίας ἔχουµε λόγους νὰ εἴµαστε, ὑ-
ποδείγµατα εὐγνωµοσύνης. Ἡ προ-
τροπὴ τοῦ Ἄπ. Παύλου «Ἐν παντὶ 
εὐχαριστεῖτε» (Θέσ. Α΄, κεφ. 5, στ. 
18) τὰ λέει ὅλα. Εὐχαριστεῖτε τὸν 
Θεό , πού σας χαρίζη τὰ πάντα .  
Εὐχαριστεῖτε τοὺς µεγάλους εὐερ-
γέτες καὶ ἐφευρέτες τῆς ἀνθρωπό-
τητας, ποὺ µόχθησαν καὶ µοχθοῦν 

γιὰ ὅ,τι ἔχουµε ὡς µε-
σον ἐξυπηρέτησης στὴ 
ζωή µας. Εὐχαριστεῖτε 
τοὺς ἐργαζόµενους ἀν-
θρώπους ποὺ παρά-
γουν τ’ ἀγαθὰ τῆς Γῆς. 
Εὐχαριστεῖτε τοὺς ἥ-
ρωες καὶ τοὺς ἁγίους 
ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ 
τὴν  ἀλήθεια  καὶ  τὸ  
φῶς. Ὅλους εὐχαρι-
στεῖτε, ἀκόµη καὶ τοὺς 
ἐχθρούς σας γιατί αὐ-
τοί, πολλὲς φορές, ὅ-
ταν ἀποκαλύπτουν τὰ 

κενά ας, σᾶς εὐεργετοῦν περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς φίλους σας. Ναὶ ἀ-
δελφέ µου, ἂς θυµηθοῦµε ἐγὼ κι’ ἐσὺ 
ὅλες τὶς εὐεργεσίες καὶ ὅλους τους 
εὐεργέτες µας καὶ ἂς ἀρχίσουµε ἀπὸ 
σήµερα νὰ οὺς εὐγνωµονοῦµε καὶ 
νὰ τοὺς εὐχαριστοῦµε µὲ ὅλη µας 
τὴν καρδιά.  

Ἔτσι µόνο θὰ µικρύνει τὸ 
ρεῦµα τῆς ἀγνωµοσύνης καὶ θὰ µε-
γαλώσει τὸ ρεῦµα τῆς εὐγνωµοσύ-
νης. Ἔτσι θὰ ξαναθυµηθοῦµε τὴν 
λησµονηµένη αὐτὴ ἀρετή, τὴν εὐ-
γνωµοσύνη, τὴ βάση κάθε ἀρετῆς. 
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Ο  ΠΑΠΑΣ  ΜΑΣ  
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ἤρεµος, . Ἂν ἔ-

τι καλὸ καὶ 
οὐ-
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Ἂν εἶναι ἐνεργητικός, τὸν θεωροῦν
ὑπερβολικὰ κουρδισµένο. Ἂν εἶνα

τὸν θεωροῦν τεµπέλη
χει γκρίζα µαλλιά, θεωρεῖται γέρος. 
Ἂν εἶναι νέος, λένε πὼς δὲν ἔχει ἐ-
µπειρία. Ἂν θέλει νὰ κάνει ἀλλαγές, 
τὸν θεωροῦν ἐπαναστάτη. Ἂν δὲν 
θέλει, λένε πὼς δὲν παίρνει πρωτο-
βουλίες. Ἂν κηρύττει κατὰ τῆς ἁ-
µαρτίας, τὸν θεωροῦν φανατικό. 
Ἂν δὲν τὸ κάνει, λένε πὼς εἶναι κο-
σµικός. Ἂν χρησιµοποιεῖ κινήσεις 
τῶν χεριῶν ὅταν ἐκφράζεται, τὸν 
θεωροῦν ἠθοποιό. Ἂν παραµένει ἀ-
κίνητος, τὸν λένε ξύλινο. Ἂν ὑψώ-
νει τὴ φωνή του, λένε πὼς φωνάζει. 
Ἂν δὲν ὑψώνει τὴ φωνή του, τὸν 
θεωροῦν µονότονο. Ἂν εἶναι στὸ 
σπίτι του, λένε πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ 
εἶναι ἔξω, ἐπισκεπτόµενος ἐνορίτες. 
Ἂν θεαθεῖ στὸ δρόµο, λένε πὼς θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι κλεισµένος µέσα. 
Ἂν ἐπισκέπτεται τοὺς πτωχούς, τὸν 
θεωροῦν σοσιαλιστή. Ἂν ἐπισκέ-
πτεται τοὺς πλουσίους λένε πὼς κά-
νει χατίρια. Θεέ µου. ∆ῶσε στὸν πα-
πά µας ὑποµονή. 
 

ΟΤΑΝ  Ο  ΘΕΟΣ  ΘΕΛΕΙ  
 

Κάποτε ὑπῆρχε µία φτωχὴ γυναίκα, 
ἡ ὁποία ὅλη τὴν ὥρα, ὅ,
νὰ τῆς συνέβαινε, κοίταζε στὸν 
ρανὸ καὶ ἔλεγε «∆όξα τῷ Θεῷ» καὶ 
αἰσθανόταν πολὺ εὐγνώµων γιὰ 
ὀ,τιδήποτε. Κάπου ἐκεῖ κοντά της 

ὅµως, ἔµενε ἕνας πλούσιος ἄνθρω-
πος. Κάθε φορὰ λοιπὸν ποὺ περνοῦ-
σε µπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς γυναί-
κας τὴν ἄκουγε νὰ λέει «∆όξα τῷ 
Θεῷ. Εὐχαριστῶ Κύριε». Στὴν ἀρχὴ 
δὲν ἔδινε σηµασία, ἀλλὰ κάποια 
στιγµή, αὐτὸ ἄρχισε νὰ τὸν ἐκνευρί-
ζει. «Πῶς µπορεῖ αὐτὴ ἡ γυναίκα, 
τόσο φτωχή, νὰ εὐχαριστεῖ συνέχεια 
τὸ Θεό» σκεφτόταν. Μιὰ µέρα, ἀ-
φοῦ ξαναπέρασε µπροστὰ ἀπὸ τὸ 
σπίτι της καὶ τὴν ἄκουσε νὰ λέει 
πάλι «∆όξα τῷ Θεῷ» νευρίασε τόσο 
πολὺ ποὺ εἶπε στὸν ὑπηρέτη του 
«Πήγαινε στὸ Σοῦπερ Μάρκετ καὶ 
γέµισε δυὸ καρότσια τρόφιµα. Πή-
γαινε τὰ σ’ αὐτὴ τὴ γυναίκα καὶ ὅ-
ταν σὲ ρωτήσει ποιός σου τὰ ἔδωσε, 
θὰ τῆς πεῖς ὅτι ὁ ∆ιάβολος τὰ ἔδω-
σε». Ἔτσι λοιπὸν κι’ ἔκανε ὁ ὑπηρέ-
της. Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα πῆγε στὸ 
Σοῦπερ Μάρκετ, γέµισε δυὸ καρό-
τσια µὲ τρόφιµα, τόσο ποὺ ξεχύλι-
σαν καὶ πῆγε στὴ γυναίκα. Ὅταν ἔ-
φτασε τῆς χτύπησε τὴν πόρτα. «Ἅ, 
δόξα τῷ Θεῷ, εὐχαριστῶ Κύριε», εἶ-
πε ἐκείνη µόλις βγῆκε ἔξω καὶ ἀντί-
κρυσε τὰ δυὸ καρότσια. «∆ὲν θέλε-
τε νὰ µάθετε ποιός σᾶς ἔστειλε τὰ 
τρόφιµα» τὴν ρώτησε ἀνυπόµονα ὁ 
ὑπηρέτης. «Ὄχι παιδί µου, δὲν ἔχει 
σηµασία». «Ὅταν θέλει ὁ Θεὸς καὶ 
ὁ ∆ιάβολος τὸν ὑπηρετεῖ» καὶ παίρ-
νοντας τὰ δυὸ καρότσια µπῆκε µε-
σα εὐτυχισµένη. 
 

Μία ἀπὸ τὶς µεγάλες εὐχὲς 
 

 
 
 

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ
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ΚΑΙ Π ΤΗΣ 

 

Κα-
ποδίστριας ἦταν 

Ὄ-

εἶναι ἄξιος, θὰ τὸν
αὐτό, πρῶτα θὰ ἀ
τὴν µετάνοιά µας 
θει ὁ κατάλληλος 

άσ  

ν  
π -
φ  

ΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ; ΝΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Ὁ Ἰωάννης 

ἕνας πολιτικὸς  
καὶ ἀσκητής. 
µως, ἀκόµα καὶ 
ἕναν  Ἅγιο  νὰ  
µᾶς ἔστελνε ὁ Θε-
ός, ἂν ὁ λαὸς δὲν 
 δολοφονοῦσε. Γι’ 
λλάξουµε ἐµεῖς µὲ 
καὶ ὕστερα θὰ ἔρ-
πολιτικὸς ἡγέτης. 

∆ιαβ τε στὸ παρακάτω συγκλονι-
στικὸ κείµενο τί Ἡγέτη εἴχαµε καὶ 
ἀνατριχιάστε. Καὶ ὅµως αὐτὸν τὸν 
ἄνθρωπο στὸ τέλος οἱ περισσότεροι 
Ἕλληνες καὶ οἱ περισσότεροι Ἀγω-
νιστὲς (µὲ ἐξαίρεση τὸν Μέγα Θεό-
δωρο Κολοκοτρώνη) τὸν ἀπέρρι-
ψαν καὶ τὸν πολέµησαν. Ὁ Καποδί-
στριας, καὶ ὅταν ἦταν ὑπουργὸς 
τῶν Ἐξωτερικῶν της Ρωσίας ἔστελ-
νε συνεχῶς στὴν ἀγωνιζοµένη Ἑλ-
λάδα πολεµοφόδια καὶ τρόφιµα. Ὅ-
ταν τὸ 1822 ὑπέβαλε τὴν παραίτησή 
του ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, ὁ τσάρος Ἀ-
λέξανδρος δὲν τὴ δέχτηκε καὶ τοῦ ἔ-
δωσε ἄδεια ἐπ’ ἀόριστον. Στὴ Γε-
νεύη ποὺ ἐγκαταστάθηκε ἔπρεπε νὰ 
κατοικήσει σὲ «ἕνα µέγαρο, νὰ ἔχει 
τέσσερις ἅµαξες καὶ ἱκανὸν ὑπηρε-
τικὸν προσωπικόν». Ὁ Καποδίστρι-
ας κατοικοῦσε σὲ «δυὸ πτωχικὰ δω-
µάτια, εἶχε µόνο µία ἅµαξα καὶ ἕναν 
ὑπηρέτη». Ὅταν οἱ διπλωµάτες, οἱ 
ἀριστοκράτες τὸν ρωτοῦσαν κατά-
πληκτοι, ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε. «Ἀφοῦ 
ἐκτύπησα πρώτον τᾶς θύρας τῶν 
µεγάρων τῶν πλουσίων, ἠναγκά-
σθην κατόπιν νὰ κτυπήσω καὶ τᾶς 
θύρας τῶν πτωχῶν ζητώντας τὸν ὀ-
βολὸν τοὺς προκειµένου νὰ στείλω 
τρόφιµα καὶ πολεµοφόδια εἰς τὸν 

ἀγωνιζόµενον ἑλληνικὸν λαόν. Ἔ-
πρεπε νὰ ἠµπορῶ νὰ τοὺς λέγω. Ἔ-
δωσα πρώτον ἐγὼ τὰ πάντα. Ὅλον 
τὸν µισθόν µου τὸν στέλνω στὴν 
Ἑλλάδα. Ὅταν ἔφτασε στὴν Ἑλλά-
δα ὡς κυβερνήτης τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους προσφέρθηκαν νὰ τοῦ δώ-
σουν ἀνάλογο οἴκηµα ὡς κατοικία. 
Ἤθελε νὰ ζεῖ ἁπλὰ συµµεριζόµενος 
τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε 
τότε στὴ χώρα. Ἔδωσε ἐντολὴ νὰ 
µὴν ἀνοίξουν τὶς ἀποσκευὲς ποὺ ἔ-
φερε ἀπὸ τὴ Γενεύη καὶ ἐπίπλωσε 
τὸ σπίτι ποὺ ἔµενε µὲ «σιδηρᾶν κλί-
νην καὶ ξύλινον τραπέζιον». Ὁ για-
τρός του βλέποντας τὸν τόσο κατά-
βεβληµένο, τοῦ συνέστησε αὐστηρὰ 
ὅτι ἔπρεπε νὰ βελτιώσει τὴν τροφή 
του. Καὶ ὁ Καποδίστριας ἀπάντησε 
«Οὐδέποτε θὰ βελτιώσω τὴν τροφή 
µου, παρὰ µόνον ὅταν θὰ εἶµαι βέ-
βαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλ-
ληνόπουλο ποὺ νὰ πεινάει». Τὸ Πα-
νελλήνιο καὶ ἡ Γερουσία δυὸ φορὲς 
ψήφισαν τὸν µισθὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ 
δίνεται στὸν Κυβερνήτη. Καὶ τὶς δυὸ 
φορὲς ὁ Καποδίστριας ἀρνήθηκε νὰ 
δεχθεῖ µισθό. Αὐτὸ τὸ συγκλονιστι-
κὸ µήνυµα τοῦ Μεγάλου Ἠγέτου 
καὶ Ἀνθρώπου ἔπρεπε νὰ ἀναρτηθεῖ 
µέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο!! 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΜΕ  Ε∆ΡΑ  ΤΟ  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

 

Ἀπίστευτο καὶ ὅµως ἀληθινό! Στὸ 
Φ.Ε.Κ. 3/8-1-2013 γιὰ τὸν «Καθορι-
σµὸ Βαθµίδων ἐπαγγελµατικῶ
ροσόντων…» πρὶν ἀπὸ τὶς ὑπογρα
ὲς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας

καὶ τῶν συναρµοδίων ὑπουργῶν 
στὴ σελίδα 138 ὡς τόπος ἀναφέρε-
ται ὄχι ἡ Ἀθήνα, ἀλλὰ τὸ Βερολίνο. 
Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς δεῖτε τὴν 
ἐπίσηµη ἰστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ 
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ταθήκη, τεῦχος 87, σελὶς 18) 

5



 

 

Ο  ΠΑΠΑΣ  ΜΑΣ  

 
ι 

ἤρεµος, . Ἂν ἔ-

τι καλὸ καὶ 
οὐ-

 

, 
.  

 

Ἂν εἶναι ἐνεργητικός, τὸν θεωροῦν
ὑπερβολικὰ κουρδισµένο. Ἂν εἶνα

τὸν θεωροῦν τεµπέλη
χει γκρίζα µαλλιά, θεωρεῖται γέρος. 
Ἂν εἶναι νέος, λένε πὼς δὲν ἔχει ἐ-
µπειρία. Ἂν θέλει νὰ κάνει ἀλλαγές, 
τὸν θεωροῦν ἐπαναστάτη. Ἂν δὲν 
θέλει, λένε πὼς δὲν παίρνει πρωτο-
βουλίες. Ἂν κηρύττει κατὰ τῆς ἁ-
µαρτίας, τὸν θεωροῦν φανατικό. 
Ἂν δὲν τὸ κάνει, λένε πὼς εἶναι κο-
σµικός. Ἂν χρησιµοποιεῖ κινήσεις 
τῶν χεριῶν ὅταν ἐκφράζεται, τὸν 
θεωροῦν ἠθοποιό. Ἂν παραµένει ἀ-
κίνητος, τὸν λένε ξύλινο. Ἂν ὑψώ-
νει τὴ φωνή του, λένε πὼς φωνάζει. 
Ἂν δὲν ὑψώνει τὴ φωνή του, τὸν 
θεωροῦν µονότονο. Ἂν εἶναι στὸ 
σπίτι του, λένε πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ 
εἶναι ἔξω, ἐπισκεπτόµενος ἐνορίτες. 
Ἂν θεαθεῖ στὸ δρόµο, λένε πὼς θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι κλεισµένος µέσα. 
Ἂν ἐπισκέπτεται τοὺς πτωχούς, τὸν 
θεωροῦν σοσιαλιστή. Ἂν ἐπισκέ-
πτεται τοὺς πλουσίους λένε πὼς κά-
νει χατίρια. Θεέ µου. ∆ῶσε στὸν πα-
πά µας ὑποµονή. 
 

ΟΤΑΝ  Ο  ΘΕΟΣ  ΘΕΛΕΙ  
 

Κάποτε ὑπῆρχε µία φτωχὴ γυναίκα, 
ἡ ὁποία ὅλη τὴν ὥρα, ὅ,
νὰ τῆς συνέβαινε, κοίταζε στὸν 
ρανὸ καὶ ἔλεγε «∆όξα τῷ Θεῷ» καὶ 
αἰσθανόταν πολὺ εὐγνώµων γιὰ 
ὀ,τιδήποτε. Κάπου ἐκεῖ κοντά της 

ὅµως, ἔµενε ἕνας πλούσιος ἄνθρω-
πος. Κάθε φορὰ λοιπὸν ποὺ περνοῦ-
σε µπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς γυναί-
κας τὴν ἄκουγε νὰ λέει «∆όξα τῷ 
Θεῷ. Εὐχαριστῶ Κύριε». Στὴν ἀρχὴ 
δὲν ἔδινε σηµασία, ἀλλὰ κάποια 
στιγµή, αὐτὸ ἄρχισε νὰ τὸν ἐκνευρί-
ζει. «Πῶς µπορεῖ αὐτὴ ἡ γυναίκα, 
τόσο φτωχή, νὰ εὐχαριστεῖ συνέχεια 
τὸ Θεό» σκεφτόταν. Μιὰ µέρα, ἀ-
φοῦ ξαναπέρασε µπροστὰ ἀπὸ τὸ 
σπίτι της καὶ τὴν ἄκουσε νὰ λέει 
πάλι «∆όξα τῷ Θεῷ» νευρίασε τόσο 
πολὺ ποὺ εἶπε στὸν ὑπηρέτη του 
«Πήγαινε στὸ Σοῦπερ Μάρκετ καὶ 
γέµισε δυὸ καρότσια τρόφιµα. Πή-
γαινε τὰ σ’ αὐτὴ τὴ γυναίκα καὶ ὅ-
ταν σὲ ρωτήσει ποιός σου τὰ ἔδωσε, 
θὰ τῆς πεῖς ὅτι ὁ ∆ιάβολος τὰ ἔδω-
σε». Ἔτσι λοιπὸν κι’ ἔκανε ὁ ὑπηρέ-
της. Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα πῆγε στὸ 
Σοῦπερ Μάρκετ, γέµισε δυὸ καρό-
τσια µὲ τρόφιµα, τόσο ποὺ ξεχύλι-
σαν καὶ πῆγε στὴ γυναίκα. Ὅταν ἔ-
φτασε τῆς χτύπησε τὴν πόρτα. «Ἅ, 
δόξα τῷ Θεῷ, εὐχαριστῶ Κύριε», εἶ-
πε ἐκείνη µόλις βγῆκε ἔξω καὶ ἀντί-
κρυσε τὰ δυὸ καρότσια. «∆ὲν θέλε-
τε νὰ µάθετε ποιός σᾶς ἔστειλε τὰ 
τρόφιµα» τὴν ρώτησε ἀνυπόµονα ὁ 
ὑπηρέτης. «Ὄχι παιδί µου, δὲν ἔχει 
σηµασία». «Ὅταν θέλει ὁ Θεὸς καὶ 
ὁ ∆ιάβολος τὸν ὑπηρετεῖ» καὶ παίρ-
νοντας τὰ δυὸ καρότσια µπῆκε µε-
σα εὐτυχισµένη. 
 

Μία ἀπὸ τὶς µεγάλες εὐχὲς 
 

 
 
 

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ

4 

 

ΚΑΙ Π ΤΗΣ 

 

Κα-
ποδίστριας ἦταν 

Ὄ-

εἶναι ἄξιος, θὰ τὸν
αὐτό, πρῶτα θὰ ἀ
τὴν µετάνοιά µας 
θει ὁ κατάλληλος 

άσ  

ν  
π -
φ  

ΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ; ΝΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Ὁ Ἰωάννης 

ἕνας πολιτικὸς  
καὶ ἀσκητής. 
µως, ἀκόµα καὶ 
ἕναν  Ἅγιο  νὰ  
µᾶς ἔστελνε ὁ Θε-
ός, ἂν ὁ λαὸς δὲν 
 δολοφονοῦσε. Γι’ 
λλάξουµε ἐµεῖς µὲ 
καὶ ὕστερα θὰ ἔρ-
πολιτικὸς ἡγέτης. 

∆ιαβ τε στὸ παρακάτω συγκλονι-
στικὸ κείµενο τί Ἡγέτη εἴχαµε καὶ 
ἀνατριχιάστε. Καὶ ὅµως αὐτὸν τὸν 
ἄνθρωπο στὸ τέλος οἱ περισσότεροι 
Ἕλληνες καὶ οἱ περισσότεροι Ἀγω-
νιστὲς (µὲ ἐξαίρεση τὸν Μέγα Θεό-
δωρο Κολοκοτρώνη) τὸν ἀπέρρι-
ψαν καὶ τὸν πολέµησαν. Ὁ Καποδί-
στριας, καὶ ὅταν ἦταν ὑπουργὸς 
τῶν Ἐξωτερικῶν της Ρωσίας ἔστελ-
νε συνεχῶς στὴν ἀγωνιζοµένη Ἑλ-
λάδα πολεµοφόδια καὶ τρόφιµα. Ὅ-
ταν τὸ 1822 ὑπέβαλε τὴν παραίτησή 
του ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, ὁ τσάρος Ἀ-
λέξανδρος δὲν τὴ δέχτηκε καὶ τοῦ ἔ-
δωσε ἄδεια ἐπ’ ἀόριστον. Στὴ Γε-
νεύη ποὺ ἐγκαταστάθηκε ἔπρεπε νὰ 
κατοικήσει σὲ «ἕνα µέγαρο, νὰ ἔχει 
τέσσερις ἅµαξες καὶ ἱκανὸν ὑπηρε-
τικὸν προσωπικόν». Ὁ Καποδίστρι-
ας κατοικοῦσε σὲ «δυὸ πτωχικὰ δω-
µάτια, εἶχε µόνο µία ἅµαξα καὶ ἕναν 
ὑπηρέτη». Ὅταν οἱ διπλωµάτες, οἱ 
ἀριστοκράτες τὸν ρωτοῦσαν κατά-
πληκτοι, ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε. «Ἀφοῦ 
ἐκτύπησα πρώτον τᾶς θύρας τῶν 
µεγάρων τῶν πλουσίων, ἠναγκά-
σθην κατόπιν νὰ κτυπήσω καὶ τᾶς 
θύρας τῶν πτωχῶν ζητώντας τὸν ὀ-
βολὸν τοὺς προκειµένου νὰ στείλω 
τρόφιµα καὶ πολεµοφόδια εἰς τὸν 

ἀγωνιζόµενον ἑλληνικὸν λαόν. Ἔ-
πρεπε νὰ ἠµπορῶ νὰ τοὺς λέγω. Ἔ-
δωσα πρώτον ἐγὼ τὰ πάντα. Ὅλον 
τὸν µισθόν µου τὸν στέλνω στὴν 
Ἑλλάδα. Ὅταν ἔφτασε στὴν Ἑλλά-
δα ὡς κυβερνήτης τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους προσφέρθηκαν νὰ τοῦ δώ-
σουν ἀνάλογο οἴκηµα ὡς κατοικία. 
Ἤθελε νὰ ζεῖ ἁπλὰ συµµεριζόµενος 
τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε 
τότε στὴ χώρα. Ἔδωσε ἐντολὴ νὰ 
µὴν ἀνοίξουν τὶς ἀποσκευὲς ποὺ ἔ-
φερε ἀπὸ τὴ Γενεύη καὶ ἐπίπλωσε 
τὸ σπίτι ποὺ ἔµενε µὲ «σιδηρᾶν κλί-
νην καὶ ξύλινον τραπέζιον». Ὁ για-
τρός του βλέποντας τὸν τόσο κατά-
βεβληµένο, τοῦ συνέστησε αὐστηρὰ 
ὅτι ἔπρεπε νὰ βελτιώσει τὴν τροφή 
του. Καὶ ὁ Καποδίστριας ἀπάντησε 
«Οὐδέποτε θὰ βελτιώσω τὴν τροφή 
µου, παρὰ µόνον ὅταν θὰ εἶµαι βέ-
βαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλ-
ληνόπουλο ποὺ νὰ πεινάει». Τὸ Πα-
νελλήνιο καὶ ἡ Γερουσία δυὸ φορὲς 
ψήφισαν τὸν µισθὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ 
δίνεται στὸν Κυβερνήτη. Καὶ τὶς δυὸ 
φορὲς ὁ Καποδίστριας ἀρνήθηκε νὰ 
δεχθεῖ µισθό. Αὐτὸ τὸ συγκλονιστι-
κὸ µήνυµα τοῦ Μεγάλου Ἠγέτου 
καὶ Ἀνθρώπου ἔπρεπε νὰ ἀναρτηθεῖ 
µέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο!! 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΜΕ  Ε∆ΡΑ  ΤΟ  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  
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ΜΟΝΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α  
ΜΠΟΡΟΥΣΕ  ΝΑ  ∆ΟΘΗ   
ΤΕΤΟ ΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Ὁ µεγάλος Γερµανὸς συγγραφέας
Ἔρχαρτ Κέστνερ ἔκανε τὴ

 
ν ἑξῆς 

ἐξ ὰ 
π

ὅ-

 ἀπὸ αὐτὸ φανατικοὶ µου-
σουλµάνοι οἱ ὁποῖοι 

οµολόγηση «Στὰ 1952 πῆγα, γι
ρώτη φορὰ µετὰ τὸ πόλεµο στὴν 

Ἀθήνα. Ἡ γερµανικὴ πρεσβεία, 
ταν ἄκουσε πὼς εἶχα πρόθεσι νὰ 
πάω στὴν Κρήτη, µοῦ συνέστησε, 
ἐπειδὴ ἦταν πολὺ νωρὶς ἀκόµα καὶ 
οἱ πληγὲς ἀπὸ τὴ γερµανικὴ κατοχὴ 
ἀνεπούλωτες , νὰ λέω πὼς εἶµαι 
Ἐλβετός. Ἀλλὰ ἐγὼ τοὺς ἤξερα τοὺς 
Κρῆτες. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ εἶπα 
πὼς ἤµουν Γερµανὸς καὶ ὄχι µόνο 
δὲν κακόπαθα, ἀλλὰ ξανάζησα πα-
ντοῦ ὅπου πέρασα τὴ θρυλικὴ κρη-
τικὴ φιλοξενία. Ἕνα σούρουπο, κα-
θὼς ὁ ἥλιος βασίλευε, πλησίασα τὸ 
γερµανικὸ νεκροταφεῖο, ἔρηµο µὲ 
µόνο σύντροφο τὶς τελευταῖες ἡλια-
χτίδες. Ἔκανα ὅµως λάθος. Ὑπῆρχε 
ἐκεῖ καὶ µία ζωντανὴ ψυχή· ἦταν 
µία µαυροφορεµένη γυναίκα. Μὲ µε-
γάλη µου ἔκπληξη τὴν εἶδα ν’ ἀνάβη 
κεριὰ στοὺς τάφους τῶν Γερµανῶν 
νεκρῶν τοῦ πολέµου καὶ νὰ πηγαί-
νη µεθοδικὰ ἀπὸ µνῆµα σὲ µνῆµα. 
Τὴν πλησίασα καὶ τὴ ρώτησα: « -
Εἶστε ἀπὸ ἐδῶ; - Μάλιστα - Καὶ τό-
τε γιατί τὸ κάνετε αὐτό; Οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοὶ σκότωσαν τοὺς Κρητι-
κούς». Καὶ γράφει ὁ Κέστνερ. «Ἡ 
ἀπάντηση, µόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ 
µποροῦσε νὰ δοθῆ». Ἀπαντᾶ ἡ γυ-
ναίκα: « - Παιδί µου, ἀπὸ τὴν προ-
φορά σου φαίνεσαι ξένος καὶ δὲν 
θὰ γνωρίζης τί συνέβη ἐδῶ στὰ 1941 
µὲ 1944. Ὁ ἄντρας µου σκοτώθηκε 
στὴ µάχη τῆς Κρήτης καὶ ἔµεινα µὲ 
τὸ µονάκριβο γυιό µου. Μοῦ τὸν 
πῆραν οἱ Γερµανοὶ ὅµηρο στὰ 1943 
καὶ πέθανε στὸ στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως, στὸ Σαζενχάουζεν. ∆ὲν 

ξέρω ποῦ εἶναι θαµµένο τὸ παιδί 
µου. Ξέρω ὅµως πὼς ὅλα τοῦτα ἦ-
ταν τὰ παιδιὰ µιᾶς κάποιας µάνας 
σὰν καὶ ἐµένα. Καὶ ἀνάβω στὴ µνή-
µη τοὺς τὰ καντήλια, ἐπειδὴ οἱ µά-
νες τους δὲν µποροῦν νὰ ἔρθουν ἐ-
δῶ κάτω. Σίγουρα µιὰ ἄλλη µάνα 
θὰ ἀνάβη τὸ καντήλι στὴ µνήµη τοῦ 
γυιοῦ µου». Σωστὰ ἔγραψε ὁ Γερ-
µανός, ὅτι «Μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ 
µποροῦσε νὰ δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐ-
τή». Λέµε ἐµεῖς· Ναί, στὴν Ἑλλάδα 
τὴν ταλαιπωρηµένη καὶ ἀπ’ ὅλους 
ἀδικηµένη (Τοῦ Σωκράτη Ἀριστο-
τέλους) 
 

Η  ΣΑΡ ΙΑ  
ΚΑΙ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΧΩΡΑΝ  ΜΑΣ  

 

Ὑπόγειον παράνοµου τζαµιοῦ στὸ 
κέντρο τῆς πόλεως. Κάθε βράδυ ἐ-
ξορµοῦν

 µετανάστες, 
σπᾶνε αὐτοκίνητα, ποὺ ἔχουν κρε-
µασµένους στὸν καθρέπτη τοῦ ὁδη-
γοῦ σταυρούς, εἰκόνες, κοµποσχοί-
νια κ.λ.π. τὰ ὁποία ἀφαιροῦν καὶ 
καταστρέφουν. Οἱ πρωτοφανεῖς ἐ-
νέργειες αὐτὲς ἔρχονται νὰ προστε-
θοῦν σὲ πρόσφατους βανδαλισµοὺς 
ἐκκλησιῶν καὶ εἰκονοστασίων τῶν 
δρόµων, ὅπου ἀφαιροῦσαν εἰκόνες 
καὶ τὶς βεβήλωναν καὶ τὶς ἔκαιγαν. 
Ρωτᾶνε πολλοὶ κάτοικοι τῶν Πα-
τρών, ποιὰ κρατικὴ ἀρχὴ ἀνέχεται 
τὴ «λειτουργία» τοῦ παράνοµου 
τζαµιοῦ; Τί κάνουν οἱ ἀστυνοµικὲς 
ἀρχὲς γιὰ τὴν προστασία τῆς περι-
ουσίας τῶν πολιτῶν; Γιὰ µία ἀκόµα 
φορὰ κρούουµε τὸν κώδωνα τοῦ 
κινδύνου ἀπὸ τὰ φανατισµένα στί-
φη τῶν παράνοµων ἢ καὶ νόµιµων 
µεταναστῶν στὴν χώρα µας. Ὁ ἰ-
σλαµικὸς νόµος τῆς σαρίας, ποὺ ἄρ-
χισε νὰ ἐφαρµόζεται σὲ πολλὲς εὐ-
ρωπαϊκὲς χῶρες ἄρχισε νὰ ἐφαρµό-
ζεται καὶ στὴν πατρίδα µας. 

 

Η  Λ Η Σ Μ Ο Ν Η Μ Ε Ν Η  Α Ρ Ε Τ Η  
 

Ὁ ἄνθρωπος, µὲ τὴ διαστρο-
φὴ ποὺ ἔχει πάθει, θέλει µόνο νὰ 
παίρνει. Ποτὲ ἢ σπάνια νὰ δίνει. Γι’ 
αὐτὸ ξεχνάει νὰ προσφέρει µιὰ κά-
ποια εὐγνωµοσύνη γιὰ τὶς δωρεὲς 
ποὺ συνέχεια ἀπολαµβάνει. Αὐτὸ 
τὸν κάνει ἀχάριστο καὶ στοὺς µεγα-
λύτερους εὐεργέτες του. Γι’ αὐτὸ 
βλέπουµε  γονεῖς  νὰ  πετιοῦνται  
στοὺς δρόµους ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ 
ἀνάθρεψαν. Εὐεργέτες νὰ πεθαί-
νουν περιφρονηµένοι ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ εὐεργέτησαν. Φίλοι νὰ γίνονται 
ἄσπονδοι ἐχθροί. Σύζυγοι νὰ χωρί-
ζουν. Ἥρωες νὰ παραγκωνίζονται. 
Χριστιανοὺς νὰ βλα-
σφηµοῦν τὸν Χριστό, 
τὴν Παναγία καὶ τοὺς 
Ἁγίους, ποὺ εἶναι οἱ 
µεγαλύτεροι εὐεργέτες 
µας. Ἡ ἀχαριστία ναι 
παραλογισµός. Εἶναι 
διαστροφή.  

Σὲ αὐτὴ ὅ
τὴ διασ ν

εἶ

µως 

 

ὸ το  σ

τ

τροφὴ δὲ  πρέ-
πει νὰ παρασυρθοῦµε 
ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες Χρι-
στιανοί, γιατί ὁλόκλη-
ρη ἡ ἱστορία µας εἶναι
ἱστορία εὐγνωµοσύνης. 
Ὁ Παρθενώνας κτίστηκε ἀπ ὺς 
ἀρχαίους προγόνους µας χάριν εὐ-
γνωµοσύνης. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σο-
φίας, εἶναι δεῖγµα εὐγνωµοσύνης 
τῶν Βυζαντινῶν πρὸς τὴ σοφία τοῦ 
Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ λέγεται Ἁγία Σοφία. 
Τὰ παιδιὰ τοῦ ∆ιαγόρα στὸ στάδιο 
τῆς ἀρχαίας Ὀλυµπίας, ὅταν τὰ στε-
φάνωσαν ὡς Ὀλυµπιονίκες, ἔβγα-
λαν τὰ στεφάνια ἀπὸ τὰ κεφάλια 
τους καὶ τὰ ἔβαλαν στὸ ἀσπρόµαλ-
λο κεφάλι τοῦ γέροντα πατέρα 
τους, λέγοντας ὅτι «σ’ αὐτὸν ἀνήκει 
ἡ δόξα». Τότε τὸ στάδιο τὰ χειρο-

κρότησε ἀφάνταστα. Ναί, ἡ εὐγνω-
µοσύνη χαρακτηρίζει τὴ φυλή µας. 

Μετὰ Χριστὸν µάλιστα, ὅ-
που ὁ Χριστιανισµός, καλλιέργησε 
καὶ καλλιεργεῖ βαθιὰ τὸ αἴσθηµα 
τῆς εὐγνωµοσύνης καὶ τῆς εὐχαρι-
στίας ἔχουµε λόγους νὰ εἴµαστε, ὑ-
ποδείγµατα εὐγνωµοσύνης. Ἡ προ-
τροπὴ τοῦ Ἄπ. Παύλου «Ἐν παντὶ 
εὐχαριστεῖτε» (Θέσ. Α΄, κεφ. 5, στ. 
18) τὰ λέει ὅλα. Εὐχαριστεῖτε τὸν 
Θεό , πού σας χαρίζη τὰ πάντα .  
Εὐχαριστεῖτε τοὺς µεγάλους εὐερ-
γέτες καὶ ἐφευρέτες τῆς ἀνθρωπό-
τητας, ποὺ µόχθησαν καὶ µοχθοῦν 

γιὰ ὅ,τι ἔχουµε ὡς µε-
σον ἐξυπηρέτησης στὴ 
ζωή µας. Εὐχαριστεῖτε 
τοὺς ἐργαζόµενους ἀν-
θρώπους ποὺ παρά-
γουν τ’ ἀγαθὰ τῆς Γῆς. 
Εὐχαριστεῖτε τοὺς ἥ-
ρωες καὶ τοὺς ἁγίους 
ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ 
τὴν  ἀλήθεια  καὶ  τὸ  
φῶς. Ὅλους εὐχαρι-
στεῖτε, ἀκόµη καὶ τοὺς 
ἐχθρούς σας γιατί αὐ-
τοί, πολλὲς φορές, ὅ-
ταν ἀποκαλύπτουν τὰ 

κενά ας, σᾶς εὐεργετοῦν περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς φίλους σας. Ναὶ ἀ-
δελφέ µου, ἂς θυµηθοῦµε ἐγὼ κι’ ἐσὺ 
ὅλες τὶς εὐεργεσίες καὶ ὅλους τους 
εὐεργέτες µας καὶ ἂς ἀρχίσουµε ἀπὸ 
σήµερα νὰ οὺς εὐγνωµονοῦµε καὶ 
νὰ τοὺς εὐχαριστοῦµε µὲ ὅλη µας 
τὴν καρδιά.  

Ἔτσι µόνο θὰ µικρύνει τὸ 
ρεῦµα τῆς ἀγνωµοσύνης καὶ θὰ µε-
γαλώσει τὸ ρεῦµα τῆς εὐγνωµοσύ-
νης. Ἔτσι θὰ ξαναθυµηθοῦµε τὴν 
λησµονηµένη αὐτὴ ἀρετή, τὴν εὐ-
γνωµοσύνη, τὴ βάση κάθε ἀρετῆς. 
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Ο  ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ  
 

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΟΙ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΙ 
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 

 

… 

Ἑβρ κα-

 
σκυνηµά-

τ -

ο περὶ δωρεᾶς ὀργά-
ένου νὰ 

µὴ ς 

λεγότανε «παραβολὴ τοῦ στοργι-
κοῦ πατέρα». Ὅπου ὑπάρχει «στορ-
γικὸς πατέρας» οἱ ἄσωτοι ξαναγυ-
ρίζουν. Καὶ κάτι τελευταῖο. Ὁ µεγα-
λύτερος γιός, ποὺ δὲν ἦταν «ἄσω-
τος», ξέρετε γιατί δὲν µπῆκε στὴν 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ; ∆ιότι οὐδέποτε 
εἶχε ἀληθινὴ οὐσιαστικὴ σχέση µὲ 
τὸν πατέρα του. Ἂν εἶχε, θὰ συµπο-
νοῦσε καὶ θὰ συνέχαιρε τὸν Πατέ-
ρα, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου 
ἀδελφοῦ του. Μὲ τὸ Θεὸ δὲν µπορεῖ 
κανένας νὰ συµπορευθεῖ, ἂν δὲν ἔ-
χει µαζί Του συνδεθεῖ ἀληθινά. Ἐπί-
σης, δὲν εἶχε ἴχνος ἀδελφικῆς ἀγά-
πης. Καὶ δὲν εἶχε νιώσει ὅτι ἡ σωτη-
ρία ὅλων εἶναι δῶρο Θεοῦ. ἔλεος 
καὶ ὄχι ἀξιοµισθία, ἐργοσωτηρία. 
 

ΤΟ  ΕΒΡΑΪΚΟ  ΛΟΜΠΥ  
 
« αϊκὸ λόµπι, ἐπιβάλλει τὴν 
τάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς 
στὴν Ἑλλάδα», σχολίασε στὸ ΙΟ-
ΝΙΟΝ FM, ὁ µητροπολίτης Ἠλείας 
Γερµανός, σὲ µιὰ συνέντευξη ἐφ’ ὅ-
λης της ὕλης, Χαρακτήρισε ἀνεξή-
γητη τὴν ἐµµονὴ τῆς κυβέρνησης 
στὴν κατάργηση τῆς Κυριακάτικης 
ἀργίας καὶ τὴ θέσπιση ἀργίας τὴν 
Παρασκευὴ ἢ τὸ Σάββατο. Ὁ Μη-
τροπολίτης ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
συµπαρατάσσεται µὲ τοὺς ἐργαζό-
µενους καὶ τοὺς µικροεπιχειρηµατί-
ες ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἀπελευθέρω-
ση τοῦ ὡραρίου τῶν καταστηµάτων 
τὴν Κυριακή. Χαρακτήρισε τὴν κρί-
ση ποὺ βιώνει ἡ χώρα κυρίως, ἠθικὴ 
ποὺ ὁδήγησε στὴν οἰκονοµική. Χρή-
µατα καὶ ἀγαθὰ ὑπάρχουν δὲν χά-
θηκαν, ἀντιθέτως ἔχουν συγκεντρω-
θεῖ στὰ χέρια ὀλίγων, ποὺ δὲν ἐ-
φαρµόζουν τὸ Θεῖο νόµο.  

 

Οἱ βανδαλισµοὶ τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανικῶν Ἱερῶν Προ
ων στοὺς Ἁγίους Τόπους ἔχουν ἐ
νταθεῖ τὸν τελευταῖο καιρό. Φανα-
τικοὶ ἑβραῖοι ἀπειλοῦν ἀνοιχτὰ καὶ 
προειδοποιοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν 
τὴν «ἱερὴ γῆ τους», οἱ χριστιανοί, 
διαφορετικὰ θὰ φτάσουν στὰ ἄκρα. 
Προηγήθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ 
σοβαρὲς καταστροφὲς σὲ µοναστήρι 
καὶ ἀπειλήθηκαν οἱ µοναχοί. Τελευ-
ταῖα ἐπιτέθηκαν µὲ ἰδιαίτερη µανία 
σὲ ὀρθόδοξο ἱερὸ ναό. Ἄγνωστοι 
πέταξαν πέτρες, µπουκάλια καὶ ἀ-
καθαρσίες κατὰ τῆς ὀρθόδοξης ἐκ-
κλησίας τοῦ Ἄγ. Γεωργίου στὴν Ἱε-
ρουσαλὴµ σὲ µιὰ νέα πράξη βανδα-
λισµοῦ κατὰ χριστιανικῶν µνηµείων 
στὸ Ἰσραήλ, ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ ἀ-
στυνοµία τοῦ Ἰσραήλ. Φυσικὰ τὸ 
«Στέιτ Ντιπάρτµεντ» τῶν Η.Π.Α. 
ξέρει νὰ καταλογίζει στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἰδιαίτερα στὸν ἡρωικὸ Σέβ. Πει-
ραιῶς «παραβιάσεις τῶν θρησκευτι-
κῶν ἐλευθεριῶν». Τὶς ἀπίστευτες 
καὶ χωρὶς σταµατηµὸ βαρβαρότητες 
κατὰ τῶν χριστιανῶν (σὰν καὶ τὶς 
παραπάνω) κάνει πὼς δὲν τὶς βλέ-
πει. Αὐτὰ ὑπαγορεύουν τὰ µεγάλα 
ἀφεντικά τους. 
 

Ο ,ΤΙ  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΤΟ  ΣΩΣΕΙΣ  

 

Μὲ τὸ νέο νόµ
κάθε πολίτης προκειµνων, ὁ 

 θεωρηθεῖ αὐτοµάτως δωρητὴ
ὀργάνων, πρέπει νὰ τὸ δηλώσει ἐκ 
τῶν προτέρων. Ἡ διαδικασία εἶναι 
ἡ ἑξῆς: 1ον: Πρέπει νὰ συµπληρώσετε 
ἕνα ἔντυπο δήλωσης µὲ ὅλα τὰ στοι-
χεῖα ποὺ ἀναγράφονται. Ἂν ἔχετε 
παιδιὰ συµπληρώνετε καὶ αὐτὰ στὸ 
ἴδιο ἔντυπο. Τὸ ἔντυπο αὐτὸ (εἶναι 
µία σελίδα) ὑπάρχει στὴν ἰστοσελί- 
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δα µας www.agiosrafael.gr, ἀλλὰ καὶ 
ὅποιος ἐπιθυµεῖ µποροῦµε νὰ τοῦ τὸ 
στείλουµε µὲ φάξ, ἄν µᾶς τὸ ζητήσει 
τηλεφωνώντας στὸ 22940-61151. 2ον: 
Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὸ ἔντυπο, πρέ-
πει νὰ τὸ ὑπογράψετε σὲ ∆ηµόσια 
Ἀρχὴ (ΚΕΠ, Ἀστυνοµία, ∆ῆµο κλπ) 
γιὰ τὴ βεβαίωση τῆς ὑπογραφῆς καὶ 
νὰ κρατήσετε ἀντίγραφο. 3ον: Στεῖλ-
τε τὴν πρωτότυπη δήλωση στὸν Ἐ-
θνικὸ Ὀργανισµὸ Μεταµοσχεύσεων 
(ΕΟΜ) εἴτε µὲ ἀπευθείας παράδοση, 
εἴτε µὲ ἀποστολὴ (µὲ κούριερ ἢ µὲ 
φάξ, ὄχι µὲ συστηµένο), εἴτε µὲ δι-
καστικὸ ἐπιµελητή. Κρατῆστε τὸ ἀ-
ποδεικτικὸ ἀποστολῆς, ζητῆστε ἀρι-
θµὸ πρωτοκόλλου καὶ ἀναµείνατε 
τὴν ἐπιβεβαιωτικὴ ἐπιστολή.  

Κοινοποιῆστε τὴν δήλωση 
ποὺ ἀποστείλατε στὸν Πανελλήνιο 
Ἰατρικὸ Σύλλογο (ΠΙΣ), στὸ ΙΝΚΑ 
(ἢ σὲ ἄλλο φορέα ποῦ ἐσεῖς κρίνετε) 
µὲ κούριερ ἢ µὲ φὰξ καὶ ἐνηµερῶστε 
συγγενεῖς, φίλους καὶ τὸν οἰκογενει-

 

ακό σα

 

ς γιατρὸ ὅτι δὲν εἴσαστε δω-
ρητὴς ὀργάνων. 

Γιατί νὰ τὰ κάνουµε ὅλα αὐ-
τά; ∆ιότι ἂν ἀδρανήσουµε, γινόµα-
στε ὑποψήφιοι αὐτόχειρες, δίνοντας 
ἐντολὴ νὰ µᾶς ἀφαιρέσουν τὴ ζωὴ 
οἱ γιατροί, ἂν φτάσουµε σὲ κατά-
σταση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ποὺ
ὅπως ἔ

     
 (αρ. φυλλ. 46)

χουµε ἐξηγήσει εἶναι ἀνα-
στρέψιµος (βλέπε ἄρθρο «Ξύπνησε 
κατὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων 
της», στὸ τεῦχος Νοεµβρίου 2012 
τοῦ φυλλαδίου µας). Καὶ διότι βά-
ζουµε ὁρισµένους … ἀνυπόµονους 
γιατρούς, ἀλλὰ καὶ τὰ πιθανῶς ὑ-
πάρχοντα ἀνήθικα κυκλώµατα ποὺ 
λυµαίνονται τὸ χῶρο τῆς ὑγεῖας στὸ 
πειρασµὸ νὰ µᾶς «τερµατίσουν» γιὰ 
νὰ γίνει «κυκλοφορία» τῶν ζωτικῶν 
ὀργάνων τοῦ σώµατός µας … 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                                  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 3  
       

Ο  Σ Τ Ο Ρ Γ Ι Κ Ο Σ  Π Α Τ Ε Ρ Α Σ  
 

Καθρέπτης ποὺ µπορεῖ νὰ καθρε-
φτιστεῖ ὅλος ὁ κόσµος εἶναι ἡ παρα-
βολὴ τοῦ ἀσώτου. Καὶ µόνο αὐτὴ ἂν 
σωζότανε ἀπ’ ὅλα τὰ ἱερὰ κείµενα, 
θὰ ἦταν ἱκανὴ νὰ γίνει ὁδηγὸς τῆς 
ἀνθρωπότητας. Μέσα της περικλείει 
ὅλο τὸ ἀνθρώπινο δράµα καὶ ὅλο 
τὸ θεῖο µεγαλεῖο. Φανερώνεται ἡ 
ἀβυσσαλέα ἀνθρώπινη πτώση, ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἄπειρη θεία ἀγάπη. Τὸ µυστή-
ριο τῆς δηµιουργίας 
καὶ τῆς ἀναδηµιουργί-
ας τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
ὅλη του τὴν ἔκταση 
καὶ  ἔκσταση .  Ὅλα  
µοιάζουν σὰν νὰ συµ-
βαίνουν ἔξω ἀπὸ τὴ 
λογική µας. Ἀπὸ ἀγά-
πη ἄρχισε ἡ δηµιουρ-
γία µας, µὲ ἀγάπη συ-
νεχίζεται, καὶ στὴν ἀ-
γάπη θὰ καταλήξει. Ὁ 
ἄνθρωπος  πέφτει , ὁ 
Θεὸς τὸν σηκώνει. Ἐ-
µεῖς ἐπαναστατοῦµε, ὁ 
ζεται. Ἐµεῖς σπαταλοῦµε πάντα, 
ὁ Θεός µας ξαναδίνει τὰ πάντα. Ἡ 
παραβολὴ τοῦ ἀσώτου µᾶς ἐκφρά-
ζει ὅλους µας. Ὅλοι µας σκεπτόµα-
στε καὶ φερόµαστε ἐγωιστικὰ τὶς 
σκέψεις, τὶς ἱκανότητές µας, τὰ χα-
ρίσµατα πού µας ἐµπιστεύτηκε ὁ 
Θεός. Κανένας, λοιπόν, ἂς µὴ βγάζει 
τὸν ἑαυτό του ἔξω ἀπὸ τὴν παρα-

βολὴ τοῦ ἀσώτου. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό, ὅτι στὴν παραβολὴ ὁ Χρι-
στὸς τοποθετεῖ καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ 
ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα. Καὶ 
ὅτι µέσα µπῆκε ὁ ἄσωτος γιός. Ὁ ἄ-
σωτος γύρισε στὸ σπίτι τοῦ πατέρα 
του ὅταν «ἦλθε εἰς ἑαυτόν», ἐπειδὴ 
εἶχε καλές, ἄριστες ἀναµνήσεις ἀπὸ 
τὸ σπίτι του. Θυµήθηκε στὴν ἐρηµιά 
του ὅλη τη στοργή, τὴν ἀγάπη καὶ 

τὶς θυσίες τοῦ καλοῦ 
πατέρα καὶ ξαναγύρι-
σε νὰ τὶς ξαναζήσει. 
Ἂν εἶχε κακὲς ἀνα-
µνήσεις ἀπὸ τὸ σπίτι 
του, ποτὲ δὲ θὰ γύριζε. 
Θὰ ἔµενε στὴν κατά-
στροφὴ τῆς ἐρηµιᾶς 
του. Ὅσοι ἔχουν τὴν 
εὐθύνη τῆς δηµιουργί-
ας περιβάλλοντος, εἴτε 
στὴν οἰκογένεια, εἴτε 
στὴν κοινωνία, εἴτε 
στὴν Ἐκκλησία, εἴτε 
ἃς τὸ προσέχουν πολὺ 

τὸ σηµεῖο αὐτό. Τὸ περιβάλλον ποὺ 
δηµιουργοῦν πρέπει νὰ εἶναι τέτοιο, 
ποὺ νὰ κάνει καὶ τὸν ἄσωτο ἀκόµη, 
µόλις «ἔλθει εἰς ἑαυτόν», νὰ τὸ θυ-
µᾶται καὶ νὰ ξαναγυρίζει πάλι στὴ 
φωλιά του, γιὰ νὰ βρεῖ στοργή. Αὐ-
τὸ εἶναι καὶ τὸ βαθύτερο νόηµα τῆς 
παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου, ποὺ παλιὰ 
…     (Συνέχεια στὴν 7

Θεὸς θυσιά-
 τὰ 

στὸ σχολεῖο 

η σελίδα) 
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Κ Α Λ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η  

Μὲ  µ ε τ ά ν ο ι α  κ α ὶ  τ α π ε ί ν ω σ η  
 

 

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 – Θεία Λειτουργία  
7.30 – 10.15 π.µ. 

 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Η Σ  
Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  Μ Α Σ  

 

Ξεκινούν  στὶς  22 Μαρτίου  
κ α ὶ  τ ε λ ο ύ ν τ α ι  

Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 µ.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 Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 4.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

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 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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