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Μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθµ. 182 Προεδρικὸ ∆ιά-
ταγµα (22-3-1978) τὸ Κεντρικὸ Ἰσρα-
ηλιτικὸ Συµβούλιο (Κ.Ι.Σ.) ἔγινε Νοµικὸ 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου καὶ ἔχει 
(καὶ ἀσκεῖ) δικαιώµατα τὰ ὁποῖα µόνο 
τὸ κράτος µπορεῖ νὰ ἀσκήσει. Εἰδικό-
τερα, µὲ αὐτὸ τὸ Π.∆. «Τὸ Κεντρικὸ 
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Ἑλλάδος) δι-
καιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους γιὰ δι-
κή του χρήση ἀπὸ Ἑβραίους ποὺ διαµέ-
νουν στὴν Ἑλλάδα ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους». Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας Ἑ-
βραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλλη-
νικὸ δηµόσιο, ἀλλὰ µόνο στὸ Κ. .Σ. Ἐ-
πειδὴ ὅµως ὁ νόµος 
γότερα ἀποφασίστη
στιανοί, ποὺ µετέχο
Ἰσραηλιτικὸ Συµβού
πολιτευτὲς µεταξὺ τῶ
σ’ αὐτό) ἀπαλλάσσο
σεως καταβολῆς φό
δηµόσιο. Ἐὰν µάλιστ
ὅτι τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει α
ρεύσει µὲ ἁλυσίδες τὴ
λήνων ἀπὸ τὴν ὁδὸ 
ραµεικὸ ὅπου στεγάζ
καὶ ἄλλα ἑβραϊκὰ διο
ἕνα χῶρο εὑρίσκοντα
χαίου νεκροταφείου 
δηµιουργοῦνται πολλ
µατικὰ ἀναφορικὰ µὲ 
αὐτῶν ποὺ κατέχουν 
ἡνία τῆς ἐξουσίας σ
Κ.Ι.Σ. πέραν τοῦ γεγο

νὰ δέχεται περιουσίες Ἑβραίων καὶ νὰ 
φορολογεῖ αὐτούς, ὑποκαθιστώντας τὸ 
Ἑλληνικὸ Κράτος, γεγονὸς πρωτοφα-
νές, εἶναι παράλληλα ἀπαλλαγµένο καὶ 
τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρων, ὅσον 
ἀφορ
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Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴ

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ.
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γιὰ τὴν ἀπόκτηση, δωρεὰ ἢ ἀγορά, ὁ-
ποιασδήποτε κινητῆς ἢ ἀκίνητης περι-
ουσίας, ἐνῶ παράλληλα δικαιοῦται νὰ 
εἰσάγει ἀδασµολόγητα προϊόντα πρὸς 
ἑβραϊκὴ χρήση. Κατ’ ἐπέκταση, τὸ Κ.Ι.Σ. 
ἔχει συγκροτήσει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ 
τὸν ἐσωτερικὸ του κανονισµό, ἕναν 
αὐτά  καὶ αὐτοδιοικούµενο ὀργανι-
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ληνικὸ Κράτος στὸ 
νοµα καὶ ἀντισυντα-
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Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 µ.µ.  

Η
υ 
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ιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Πολλὰ λέγονται κάθε µέρα στὰ δελτία 
τῶν εἰδήσεων γιὰ τὸ θέµα τῆς οἰκονοµι-
κῆς κρίσεως. ∆ηµοσιογράφοι καὶ πολι-
τικοὶ σὲ ἀτέρµονες συζητήσεις προσπα-
θοῦν νὰ ἐξιχνιάσουν ἀπὸ ποῦ πῆρε νε-
ρὸ τὸ καράβι τῆς οἰκονοµίας. Τὰ κόµµα-
τα ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες τὸ ἕνα στὸ 
ἄλλο. Ὅλοι οἱ ἐµφανιζόµενοι καὶ συζη-
τοῦντες εἶναι οἱ ἔντιµοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 
εἶναι οἱ ἀνέντιµοι καὶ οἱ καταχρασταὶ 
τοῦ δηµοσίου χρήµατος. 
Οἱ συζητήσεις φέρουν 
ἐπὶ τάπητος τοὺς µι-
σθοὺς τῶν µεγαλοµί-
σθων ὑπουργῶν, βου-
λευτῶν, ὑπαλλήλων τῆς 
Βουλῆς, διευθυντῶν ρα-
διοφωνίας καὶ τηλεο-
ράσεως, νοµαρ δη-
µάρχων, δικα ῶν, 
στρατιωτικῶν. Κραυ-
γαλέα ἀνισότητα. Ὑ-
πάρχουν ἐτήσια εἰσο-
δήµατα µισθωτῶν πέ-
ντε καὶ δέκα φορὲς πά-
νω ἀπὸ τὸ µέσο µισθὸ 
τῶν κοινῶν µισθωτῶν. 
Τὰ ταµεῖα τῶν συντάξεων ἔχουν ἀδειά-
σει ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ συνταξι-
οῦχοι καὶ µισθωτοὶ ἀπειλοῦνται νὰ µεί-
νουν χωρὶς µισθό. Ἡ παραγωγὴ ἔχει 
συρρικνωθεῖ θανάσιµα. Ἀγωνία καὶ ἀ-
βεβαιότητα πλανᾶται στὸν ὁρίζοντα. 
Τὰ βαριὰ µέτρα λιτότητος ὅλο καὶ πιέ-
ζουν. Ἡ τάξη τῶν πεινασµένων διευρύ-
νεται. Ποιὰ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου; Ἐ-

µεῖς, ἂν καὶ τὸ ἐνηµερωτικό µας φυλλά-
διο δὲν εἶναι οἰκονοµικῆς φύσεως ἐντού-
τοις ἐκ καθήκοντος ὀφείλουµε νὰ ἀπο-
καλύψουµε τὸ αἴτιο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ 
φθορὰ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Τὸ χρῆµα τὸ 
διαχειρίζεται ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά, ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπογυµνωθεῖ ἠθικῶς 
καὶ ἔχει φθάσει στὸ σηµεῖο νὰ µὴ θεω-
ρεῖ κακὸ τὴν κλοπή, τὴν ἀδικία, τὸν ἐκ-
βιασµό, τὸ φόνο, τὸ ψέµα, τὴν ἀνεντι-

µότητα, τὴν ἐκµετάλ-
λευση, τὴν ἀσωτεία, 
τὴν σπατάλη, τότε πῶς 
µπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ 
τὸ ναυάγιο; Ὅλα ἐξαρ-
τῶνται ἀπὸ τὴν ἀν-
θρωπιά του. Ὅµως, ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἔχει φύγει µακρυὰ ἀπὸ 
τὸ Θεὸ καὶ ἔτσι ἔχει 
χάσει καὶ τὴν ἀνθρω-
πιά του. Ὅπως ἕνα 
σῶµα ποὺ φεύγει ἀπὸ 
τὸ πρόσωπο τοῦ ἥλιου, 
ψύχεται, ἔτσι καὶ ὁ ἄν-
θρωπος φεύγοντας ἀπὸ 
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, 

γίνεται ψυχρός, ἀναίσθητος, ἐκµεταλ-
λευτής, ἀδίστακτος. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν 
σέβεται τὸ Θεό, οιὸν θὰ σεβαστεῖ; τὸν 
ἄνθρωπο; τὴν οἰκογένειά του; τὴν περι-
ουσία του; τὴν κοινωνία του; Ἔτσι, 
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος γίνεται γιὰ τὸν ἄν-
θρωπο λύκος, καὶ ἡ κοινωνία τῶν ἀν-
θρώπων λυκοκοινωνία, ζούγκλα. Οἱ ἄν-
θρωποι δ µιουργοῦν ς καταστάσεις. 

χῶν, 
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π

η τὶ

1



Οἱ ἄνθρωποι εὐθύνονται γιὰ τὸ σηµε-
ρινὸ κατάντηµα. Ἄνθρωποι βρίσκονται 
πίσω ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ πανεπιστή-
µια, τὶς τράπεζες τὰ ταµεῖα, τὸ ἐµπόριο. 
Ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὴ νοθεία, τὴ 
φθορὰ τῆς φύσεως, τὰ νέα ἤθη. Ἡ θερα-
πεία; ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη. Ἡ ἐπιστροφὴ 
στὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῶν ἀξιῶν. Μόνο το-
τε ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνει ἀληθινός, δίκαι-
ος, ἔντιµος, ἀξιόπιστος, νοικοκύρης, 
ποὺ θὰ σέβεται τὸ συνάνθρωπο, τὸ πε-
ριβάλλον του, τὶς ἀξίες, τὴ ζωή, τὴν εὐ-
τυχία, τὸ δηµόσιο χρῆµα. Ἐφόσον ὅµως 
οἱ ἄρχουσες µερίδες τῆς κοινωνίας ἐκ 
συστήµατος ἐπιτρέπουν νὰ ξερριζώνε-
ται καὶ τὸ τελευταῖο ριζίδιο τῆς πίστε-
ως στὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει πέσει µὲ τὰ 
µοῦτρα στὴν ἠδονοθηρία, στὴ θεοποί-
ηση τοῦ σέξ, στὴ δηµιουργία πανθέου 
νέων θεοτήτων αἰσχρότητος, ἀκολασί-
ας, ἐκφυλισµοῦ, ἐφόσον ὁ λαὸς βλέπει 
τὸ κακό τους παράδειγµα καὶ τοὺς µι-
µεῖται, τὰ πράγµατα δὲν πρόκειται νὰ 
βελτιωθοῦν. Θὰ βαδίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ 
στὸ χειρότερο. Ἔτσι θ’ ἀνοίγουµε τὸν 
τάφο µας µὲ τὰ χέρια µας. Ἡ κόλαση θὰ 
βαθαίνει ὅλο καὶ περισσότερο. Παρὰ 
ταῦτα οἱ ἐλπίδες δὲν ἐξέλιπαν. Καὶ 
τώρα στὸ δώδεκα παρὰ πέντε µπορεῖ 
νὰ ὑπάρξει ἀναστροφὴ τοῦ ρεύµατος 
τῆς καταστροφῆς, ὅταν ἀπὸ τὸν µικρό-
τερο ὡς τὸν µεγαλύτερο ἐπιστρέψουµε 
στὸ Θεὸ ποὺ εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. 
 

ΠΟΛ Ι Τ Ι ΚΗ  ΚΗ∆Ε Ι Α  
 

Ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σκυλὶ ποὺ ζεῖ 
πάνω ποια 

 ζωή µου 
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µάζουµε κάθε ἡγέτη ποὺ π
Θεὸ καὶ ἔχει θάρρος νὰ ὁ

Ὅταν οντες, 
 οἱ σύμβ οἱ ἱερεῖς, 

 

 

 στὴ γῆ λίγα χρόνια καὶ κά
ὥρα ψοφάει παύοντας νὰ ὑπάρχει; Ὄ-
χι, δὲν εἶναι σκυλὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄν-
θρωπος εἶναι πλασµένος κατ’ εἰκόνα 
καὶ καθ’ ὁµοίωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἔχει ψυχὴ καὶ σῶµα καὶ σκοπός του 
εἶναι νὰ µοιάσει στὸ Χριστό, ὥστε νὰ 
ζεῖ εὐτυχισµένος κοντά Του καὶ ἐδῶ 
στὴ γῆ καὶ αἰώνια στὸν οὐρανό. Ὅταν 
πεθάνει ἡ µὲν ψυχή του πάει στὸν πα-
ράδεισο ὅπου προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, τὸ δὲ σῶµα του ἐνταφιά-
ζεται στὸ µνῆµα περιµένοντας τὴν ἀνά-

σταση τῶν νεκρῶν ποὺ θὰ συµβεῖ κατὰ 
τὴ ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώ-
που Κυρίου µας. Τότε τὰ σώµατα θὰ ἀ-
ναστηθοῦν, θὰ ἑνωθοῦν µὲ τὶς ψυχὲς 
καὶ ἔτσι σῶοι, ὁλόκληροι οἱ ἄνθρωποι 
θὰ ζήσουν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Αὐτὰ δυστυχῶς, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν 
τὰ πιστεύουν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι ἢ 
µᾶλλον κάποιοι ἄκαρδοι Ἕλληνες, οἱ 
ὁποῖοι υἱοθέτησαν τὴν πολιτικὴ κηδεία 
γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ δυστυχῶς 
θεωροῦν ὅτι ἔτσι τιµοῦν τοὺς νεκρούς 
τους, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα φανε-
ρώνουν ὅτι τοὺς βλέπουν σὰν σκυλιὰ 
καὶ τίποτε περισσότερο. Οἱ ταλαίπωροι 
εἶναι ἄξιοι πολλῶν δακρύων. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 
 

«Ἡ
ἄλλαξε ἀπ
τότε ποὺ ἀ-
σπάσθηκα  
τὴν Ὀρθοδο-
δοξία. Τὰ λό-
για αὐτὰ ἀ-
νήκουν στὸν 
Πρόεδρο τῆς 
Ρωσικῆς Ὁ-
µοσπονδίας 
κ .  Ντµίτρι  
Μεντβέντεφ. 
Καµαρώνου-
µε καὶ θαυ-
ιστεύει στὸν 
µολογεῖ τὴν 

πίστη του. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες µπο-
ρεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ νὰ πιστεύεις ὅτι ἀ-
σκοῦν χρηστὴ διοίκηση ἀπαλλαγµένη 
πάσης ἀδικίας καὶ παντὸς ἐγκλήµατος. 
 

Η  ∆ Ι ΑΦΘΟΡΑ  
 

 διαφθαροῦν οἱ ἄρχ
ουλοι, οἱ δικαστές, 

τίποτε πλέον δὲν ὑπάρχει ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τὸν λαὸ νὰ 
καταστραφεῖ. (Μόνο η Μετάνοια) 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος 

 

Η  Λ Ι ΤΟΤΗΤΑ  
 

Πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος συγκεντρώ-
νει χρήµατα ἢ ἱκανοποιεῖ ἀπεριόριστα 
τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ ὅποιος ἱκανο-
ποιεῖται µὲ ὅσα ἔχει καὶ δὲν ἐπιθυµεῖ 
περισσότερα. Ἀντίθετα, φτωχὸς δὲν εἶ-
ναι ὅποιος δὲν συγκεντρώνει χρήµατα ἢ 
δὲν ἱκανοποιεῖ τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ 
ὅποιος ἔχει πολλὲς ἀνικανοποίητες ἐπι-
θυµίες. Ἕνα παράδειγµα εἶναι ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήµων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε 
οὔτε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ φτηνὰ πράγµατα. 
Κάποτε, ἕνας γνωστός του πλούσιος ποὺ 
ἔµαθε σὲ τί κατάσταση ζοῦσε ὁ Ἅγιος 
ἀγόρασε µία κουβέρ-
τα ἀξίας 36 νοµισµά-
των καὶ τοὺ τὴν ἔδω-
σε δῶρο γιὰ νὰ σκε-
πάζεται µὲ αὐτήν. Ὁ 
Ἅγιος δέχτηκε τὸ δῶ-
ρο, γιὰ νὰ µὴ στενο-
χωρήσει τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ 
βρίσκονταν κοντά 
του τὸν ἄκουγαν ὅ-
λη τη νύχτα νὰ ταλαι-
πωρεῖ τὸν ἑαυτό του 
λέγοντας «καὶ ποιὸς 
δὲν θὰ κατηγορήσει 
ἐµένα τὸν ταπεινὸ Ἰ-
ωάννη, ὅταν ἐγὼ σκε-
πάζοµαι µὲ σκέπα-
σµα ἀξίας 36 νοµι-
σµάτων, ἐνῶ οἱ ἐν 
Χριστῷ ἀδελφοί µου 
παγώνουν ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ταλαιπω-
ροῦνται στὸ ὕπαιθρο». Μόλις ξηµέρωσε 
ἔστειλε τὴν κουβέρτα στὴν ἀγορὰ γιὰ 
νὰ πουληθεῖ. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ δωρητὴς 
τὴν ἀγόρασε πάλι καὶ τὴν ἔφερε στὸν 
Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος τη δέχτηκε, ἀλλὰ ἀµέσως 
τὴν ἔστειλε στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουλη-
θεῖ. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ Ἅ-
γιος εἶπε στὸν δωρητὴ «ἂς δοῦµε ποιὸς 
ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐ-
γὼ νὰ τὴν πουλάω ἢ ἐσὺ νὰ τὴν ἀγορά-
ζεις καὶ νὰ τὴν προσφέρεις». Ἔτσι, µε-
σα ἀπὸ τὴν ἁπλότητα, τὴ λιτότητα, τὴ 
νηστεία, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴν ἀσκη-

τικότητά τους οἱ Ἅγιοι περιφρουροῦ-
σαν τὸν ἑαυτό τους καὶ βοηθοῦσαν τὸν 
συνάνθρωπό τους. 
 

Ο  ΑΓ Ι ΟΣ  Ν ΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
ΕΜΦΑΝ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι  

 

Μέσα σὲ κλίµα κατάνυξης καὶ συγκίνη-
σης στὶς 15 Ἀπριλίου 2010, οἱ πατέρες 
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήµου 
παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανο ποὺ εἶχε 
κλαπεῖ στὶς 15 Μαρτίου 2010. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔκλεψε τὸ Ἅγιο Λείψανο ἀντί-
κρυσε ὁλοζώντανο τὸν Ἅγιο τέσσερις 
φορές, ὁ ὁποῖος του εἶπε «Παιδί µου, 
πήγαινε µὲ στὸ σπίτι µου, ἀπ’ ὅπου µὲ 

πῆρες, ἀρκετὰ µὲ τα-
λαιπώρησες». Συγκλο-
νισµένος τότε ἔτρεξε 
καὶ βρῆκε τὸν π . 
Σταῦρο Φραγγουλί-
δη τῆς Μητροπόλε-
ως Ἐδέσσης, στὸν ὁ-
ποῖο ἐξοµολογήθηκε 
µὲ λυγµοὺς καὶ δά-
κρυα, λέγοντας «ἁ-
µάρτησα πάτερ, ἔγινα 
ἱερόσυλος» καὶ τοῦ 
παρέδωσε τὸ Ἱερὸ 
Λείψανο. Ὁ π. Σταῦ-
ρος, παρέλαβε τὸ Ἱε-
ρὸ Λείψανο τοῦ Ἁ-
γίου καὶ συγκλονι-
σµένος ἀµέσως τὸ ἐ-
πῆγε στὴν Ἱερὰ Μο-
νὴ τοῦ Ὁσίου Νικο-
δήµου. Ἀξίζει νὰ ση-

µειωθεῖ ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται 
στὴν κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σταῦρος 
ἐνώπιον τῆς Ἀστυνοµικῆς Ἀρχῆς. Ἐπί-
σης, νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ὁ δράστης διεµή-
νυσε ὅτι σύντοµα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἡγού-
µενο τῆς Μονῆς γιὰ νὰ ζητήσει συγνώµη. 
 

Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  
 

«Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἕνα µαχαίρι εἶ-
ναι ἀκονισµένο, σκοτώνει µὲ πολλὴ εὐ-
κολία, ἔτσι καὶ ἡ γλώσσα ὅταν εἶναι δι-
εφθαρµένη, σκοτώνει µὲ τὶς διάφορες 
κατακρίσεις καὶ κατηγορίες 
 

Μέγας Ἀθανάσιος 

3

Ὅσιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης
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Οἱ ἄνθρωποι εὐθύνονται γιὰ τὸ σηµε-
ρινὸ κατάντηµα. Ἄνθρωποι βρίσκονται 
πίσω ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ πανεπιστή-
µια, τὶς τράπεζες τὰ ταµεῖα, τὸ ἐµπόριο. 
Ἄνθρωποι δηµιουργοῦν τὴ νοθεία, τὴ 
φθορὰ τῆς φύσεως, τὰ νέα ἤθη. Ἡ θερα-
πεία; ∆ὲν ὑπάρχει ἄλλη. Ἡ ἐπιστροφὴ 
στὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῶν ἀξιῶν. Μόνο το-
τε ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνει ἀληθινός, δίκαι-
ος, ἔντιµος, ἀξιόπιστος, νοικοκύρης, 
ποὺ θὰ σέβεται τὸ συνάνθρωπο, τὸ πε-
ριβάλλον του, τὶς ἀξίες, τὴ ζωή, τὴν εὐ-
τυχία, τὸ δηµόσιο χρῆµα. Ἐφόσον ὅµως 
οἱ ἄρχουσες µερίδες τῆς κοινωνίας ἐκ 
συστήµατος ἐπιτρέπουν νὰ ξερριζώνε-
ται καὶ τὸ τελευταῖο ριζίδιο τῆς πίστε-
ως στὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει πέσει µὲ τὰ 
µοῦτρα στὴν ἠδονοθηρία, στὴ θεοποί-
ηση τοῦ σέξ, στὴ δηµιουργία πανθέου 
νέων θεοτήτων αἰσχρότητος, ἀκολασί-
ας, ἐκφυλισµοῦ, ἐφόσον ὁ λαὸς βλέπει 
τὸ κακό τους παράδειγµα καὶ τοὺς µι-
µεῖται, τὰ πράγµατα δὲν πρόκειται νὰ 
βελτιωθοῦν. Θὰ βαδίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ 
στὸ χειρότερο. Ἔτσι θ’ ἀνοίγουµε τὸν 
τάφο µας µὲ τὰ χέρια µας. Ἡ κόλαση θὰ 
βαθαίνει ὅλο καὶ περισσότερο. Παρὰ 
ταῦτα οἱ ἐλπίδες δὲν ἐξέλιπαν. Καὶ 
τώρα στὸ δώδεκα παρὰ πέντε µπορεῖ 
νὰ ὑπάρξει ἀναστροφὴ τοῦ ρεύµατος 
τῆς καταστροφῆς, ὅταν ἀπὸ τὸν µικρό-
τερο ὡς τὸν µεγαλύτερο ἐπιστρέψουµε 
στὸ Θεὸ ποὺ εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. 
 

ΠΟΛ Ι Τ Ι ΚΗ  ΚΗ∆Ε Ι Α  
 

Ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σκυλὶ ποὺ ζεῖ 
πάνω ποια 

 ζωή µου 
ὸ 

µάζουµε κάθε ἡγέτη ποὺ π
Θεὸ καὶ ἔχει θάρρος νὰ ὁ

Ὅταν οντες, 
 οἱ σύμβ οἱ ἱερεῖς, 

 

 

 στὴ γῆ λίγα χρόνια καὶ κά
ὥρα ψοφάει παύοντας νὰ ὑπάρχει; Ὄ-
χι, δὲν εἶναι σκυλὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄν-
θρωπος εἶναι πλασµένος κατ’ εἰκόνα 
καὶ καθ’ ὁµοίωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἔχει ψυχὴ καὶ σῶµα καὶ σκοπός του 
εἶναι νὰ µοιάσει στὸ Χριστό, ὥστε νὰ 
ζεῖ εὐτυχισµένος κοντά Του καὶ ἐδῶ 
στὴ γῆ καὶ αἰώνια στὸν οὐρανό. Ὅταν 
πεθάνει ἡ µὲν ψυχή του πάει στὸν πα-
ράδεισο ὅπου προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, τὸ δὲ σῶµα του ἐνταφιά-
ζεται στὸ µνῆµα περιµένοντας τὴν ἀνά-

σταση τῶν νεκρῶν ποὺ θὰ συµβεῖ κατὰ 
τὴ ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώ-
που Κυρίου µας. Τότε τὰ σώµατα θὰ ἀ-
ναστηθοῦν, θὰ ἑνωθοῦν µὲ τὶς ψυχὲς 
καὶ ἔτσι σῶοι, ὁλόκληροι οἱ ἄνθρωποι 
θὰ ζήσουν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Αὐτὰ δυστυχῶς, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν 
τὰ πιστεύουν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι ἢ 
µᾶλλον κάποιοι ἄκαρδοι Ἕλληνες, οἱ 
ὁποῖοι υἱοθέτησαν τὴν πολιτικὴ κηδεία 
γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ δυστυχῶς 
θεωροῦν ὅτι ἔτσι τιµοῦν τοὺς νεκρούς 
τους, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα φανε-
ρώνουν ὅτι τοὺς βλέπουν σὰν σκυλιὰ 
καὶ τίποτε περισσότερο. Οἱ ταλαίπωροι 
εἶναι ἄξιοι πολλῶν δακρύων. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 
 

«Ἡ
ἄλλαξε ἀπ
τότε ποὺ ἀ-
σπάσθηκα  
τὴν Ὀρθοδο-
δοξία. Τὰ λό-
για αὐτὰ ἀ-
νήκουν στὸν 
Πρόεδρο τῆς 
Ρωσικῆς Ὁ-
µοσπονδίας 
κ .  Ντµίτρι  
Μεντβέντεφ. 
Καµαρώνου-
µε καὶ θαυ-
ιστεύει στὸν 
µολογεῖ τὴν 

πίστη του. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες µπο-
ρεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ νὰ πιστεύεις ὅτι ἀ-
σκοῦν χρηστὴ διοίκηση ἀπαλλαγµένη 
πάσης ἀδικίας καὶ παντὸς ἐγκλήµατος. 
 

Η  ∆ Ι ΑΦΘΟΡΑ  
 

 διαφθαροῦν οἱ ἄρχ
ουλοι, οἱ δικαστές, 

τίποτε πλέον δὲν ὑπάρχει ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τὸν λαὸ νὰ 
καταστραφεῖ. (Μόνο η Μετάνοια) 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος 

 

Η  Λ Ι ΤΟΤΗΤΑ  
 

Πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος συγκεντρώ-
νει χρήµατα ἢ ἱκανοποιεῖ ἀπεριόριστα 
τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ ὅποιος ἱκανο-
ποιεῖται µὲ ὅσα ἔχει καὶ δὲν ἐπιθυµεῖ 
περισσότερα. Ἀντίθετα, φτωχὸς δὲν εἶ-
ναι ὅποιος δὲν συγκεντρώνει χρήµατα ἢ 
δὲν ἱκανοποιεῖ τὶς ἐπιθυµίες του, ἀλλὰ 
ὅποιος ἔχει πολλὲς ἀνικανοποίητες ἐπι-
θυµίες. Ἕνα παράδειγµα εἶναι ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήµων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε 
οὔτε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ φτηνὰ πράγµατα. 
Κάποτε, ἕνας γνωστός του πλούσιος ποὺ 
ἔµαθε σὲ τί κατάσταση ζοῦσε ὁ Ἅγιος 
ἀγόρασε µία κουβέρ-
τα ἀξίας 36 νοµισµά-
των καὶ τοὺ τὴν ἔδω-
σε δῶρο γιὰ νὰ σκε-
πάζεται µὲ αὐτήν. Ὁ 
Ἅγιος δέχτηκε τὸ δῶ-
ρο, γιὰ νὰ µὴ στενο-
χωρήσει τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ 
βρίσκονταν κοντά 
του τὸν ἄκουγαν ὅ-
λη τη νύχτα νὰ ταλαι-
πωρεῖ τὸν ἑαυτό του 
λέγοντας «καὶ ποιὸς 
δὲν θὰ κατηγορήσει 
ἐµένα τὸν ταπεινὸ Ἰ-
ωάννη, ὅταν ἐγὼ σκε-
πάζοµαι µὲ σκέπα-
σµα ἀξίας 36 νοµι-
σµάτων, ἐνῶ οἱ ἐν 
Χριστῷ ἀδελφοί µου 
παγώνουν ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ταλαιπω-
ροῦνται στὸ ὕπαιθρο». Μόλις ξηµέρωσε 
ἔστειλε τὴν κουβέρτα στὴν ἀγορὰ γιὰ 
νὰ πουληθεῖ. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ δωρητὴς 
τὴν ἀγόρασε πάλι καὶ τὴν ἔφερε στὸν 
Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος τη δέχτηκε, ἀλλὰ ἀµέσως 
τὴν ἔστειλε στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουλη-
θεῖ. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ Ἅ-
γιος εἶπε στὸν δωρητὴ «ἂς δοῦµε ποιὸς 
ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐ-
γὼ νὰ τὴν πουλάω ἢ ἐσὺ νὰ τὴν ἀγορά-
ζεις καὶ νὰ τὴν προσφέρεις». Ἔτσι, µε-
σα ἀπὸ τὴν ἁπλότητα, τὴ λιτότητα, τὴ 
νηστεία, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴν ἀσκη-

τικότητά τους οἱ Ἅγιοι περιφρουροῦ-
σαν τὸν ἑαυτό τους καὶ βοηθοῦσαν τὸν 
συνάνθρωπό τους. 
 

Ο  ΑΓ Ι ΟΣ  Ν ΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
ΕΜΦΑΝ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι  

 

Μέσα σὲ κλίµα κατάνυξης καὶ συγκίνη-
σης στὶς 15 Ἀπριλίου 2010, οἱ πατέρες 
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήµου 
παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανο ποὺ εἶχε 
κλαπεῖ στὶς 15 Μαρτίου 2010. Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔκλεψε τὸ Ἅγιο Λείψανο ἀντί-
κρυσε ὁλοζώντανο τὸν Ἅγιο τέσσερις 
φορές, ὁ ὁποῖος του εἶπε «Παιδί µου, 
πήγαινε µὲ στὸ σπίτι µου, ἀπ’ ὅπου µὲ 

πῆρες, ἀρκετὰ µὲ τα-
λαιπώρησες». Συγκλο-
νισµένος τότε ἔτρεξε 
καὶ βρῆκε τὸν π . 
Σταῦρο Φραγγουλί-
δη τῆς Μητροπόλε-
ως Ἐδέσσης, στὸν ὁ-
ποῖο ἐξοµολογήθηκε 
µὲ λυγµοὺς καὶ δά-
κρυα, λέγοντας «ἁ-
µάρτησα πάτερ, ἔγινα 
ἱερόσυλος» καὶ τοῦ 
παρέδωσε τὸ Ἱερὸ 
Λείψανο. Ὁ π. Σταῦ-
ρος, παρέλαβε τὸ Ἱε-
ρὸ Λείψανο τοῦ Ἁ-
γίου καὶ συγκλονι-
σµένος ἀµέσως τὸ ἐ-
πῆγε στὴν Ἱερὰ Μο-
νὴ τοῦ Ὁσίου Νικο-
δήµου. Ἀξίζει νὰ ση-

µειωθεῖ ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται 
στὴν κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σταῦρος 
ἐνώπιον τῆς Ἀστυνοµικῆς Ἀρχῆς. Ἐπί-
σης, νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ὁ δράστης διεµή-
νυσε ὅτι σύντοµα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἡγού-
µενο τῆς Μονῆς γιὰ νὰ ζητήσει συγνώµη. 
 

Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  
 

«Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἕνα µαχαίρι εἶ-
ναι ἀκονισµένο, σκοτώνει µὲ πολλὴ εὐ-
κολία, ἔτσι καὶ ἡ γλώσσα ὅταν εἶναι δι-
εφθαρµένη, σκοτώνει µὲ τὶς διάφορες 
κατακρίσεις καὶ κατηγορίες 
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ΑΤΟΣ  ΕΝ  ΚΡΑΤΕ Ι  

Ι
«ἐπεκτάθηκε», ἀρ-
κε πὼς καὶ οἱ Χρι-
υν στὸ Κεντρικὸ 
λιο (σήµ. πολλοὶ 
ν ἄλλων µετέχουν 
νται τῆς ὑποχρεώ-
ρων στὸ ἑλληνικὸ 
α, ἀναλογισθοῦµε 
ὐθαίρετα ἀπαγο-

Μελιδόνη στὸν Κε-
εται ἡ Συναγωγὴ 
ικητικὰ κτήρια σὲ 
ι ἐρείπια τοῦ ἀρ-
τοῦ Κεραµεικοῦ, 
ὰ εὔλογα ἐρωτη-
τὴν ταυτότητα 
πραγµατικὰ τὰ 

τὴν Ἑλλάδα. Τὸ 
νότο

ᾶ στὴ διαχείριση τῶν πόρων του. 
Ἐπ ει 
κανένα Κράτος 

ρκη
σµὸ ποὺ ἐπεκτείν
νοµοθετικούς, ἀστ
κούς, διοικητικούς
παιδευτικούς, οἰκο
ὑποδοµὴ ἡ ὁποία
λειτουργία ἑνὸς ἀνεξά
Τὰ προνόµια τὰ ὁ
ρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλ  
Κ.Ι.Σ. εἶναι παρά
γµατικά, ἀφοῦ µ
κανονισµὸ τοῦ Κ.
δηµιουργηθεῖ ἕνα
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
Καὶ µάλιστα, αὐ
µετέχει σὲ καµία ὑ
Ἑλληνικοῦ Κράτο
τει, χωρὶς ποτὲ νὰ 
τὸ ἑλληνικὸ δηµόσ
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Μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθµ. 182 Προεδρικὸ ∆ιά-
ταγµα (22-3-1978) τὸ Κεντρικὸ Ἰσρα-
ηλιτικὸ Συµβούλιο (Κ.Ι.Σ.) ἔγινε Νοµικὸ 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου καὶ ἔχει 
(καὶ ἀσκεῖ) δικαιώµατα τὰ ὁποῖα µόνο 
τὸ κράτος µπορεῖ νὰ ἀσκήσει. Εἰδικό-
τερα, µὲ αὐτὸ τὸ Π.∆. «Τὸ Κεντρικὸ 
Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο (Ἑλλάδος) δι-
καιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους γιὰ δι-
κή του χρήση ἀπὸ Ἑβραίους ποὺ διαµέ-
νουν στὴν Ἑλλάδα ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους». Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας Ἑ-
βραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλλη-
νικὸ δηµόσιο, ἀλλὰ µόνο στὸ Κ. .Σ. Ἐ-
πειδὴ ὅµως ὁ νόµος 
γότερα ἀποφασίστη
στιανοί, ποὺ µετέχο
Ἰσραηλιτικὸ Συµβού
πολιτευτὲς µεταξὺ τῶ
σ’ αὐτό) ἀπαλλάσσο
σεως καταβολῆς φό
δηµόσιο. Ἐὰν µάλιστ
ὅτι τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει α
ρεύσει µὲ ἁλυσίδες τὴ
λήνων ἀπὸ τὴν ὁδὸ 
ραµεικὸ ὅπου στεγάζ
καὶ ἄλλα ἑβραϊκὰ διο
ἕνα χῶρο εὑρίσκοντα
χαίου νεκροταφείου 
δηµιουργοῦνται πολλ
µατικὰ ἀναφορικὰ µὲ 
αὐτῶν ποὺ κατέχουν 
ἡνία τῆς ἐξουσίας σ
Κ.Ι.Σ. πέραν τοῦ γεγο
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τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρων, ὅσον 
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Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴ

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ.
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γιὰ τὴν ἀπόκτηση, δωρεὰ ἢ ἀγορά, ὁ-
ποιασδήποτε κινητῆς ἢ ἀκίνητης περι-
ουσίας, ἐνῶ παράλληλα δικαιοῦται νὰ 
εἰσάγει ἀδασµολόγητα προϊόντα πρὸς 
ἑβραϊκὴ χρήση. Κατ’ ἐπέκταση, τὸ Κ.Ι.Σ. 
ἔχει συγκροτήσει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ 
τὸν ἐσωτερικὸ του κανονισµό, ἕναν 
αὐτά  καὶ αὐτοδιοικούµενο ὀργανι-

εται σὲ ὅλους τους 
υνοµικούς, δικαστι-
, θρησκευτικούς, ἐκ-
νοµικοὺς κ.α. τοµεῖς, 
 ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ 

ρτητου κράτους. 
ποῖα ἔχουν παραχω-
ληνικὸ Κράτος στὸ 
νοµα καὶ ἀντισυντα-
ὲ τὸν συγκεκριµένο 
Ι.Σ. αὐτοβούλως ἔχει 
 «κράτος ἐν κράτει» 
 ἑβραϊκὴ κοινότητα. 
τὸ τὸ «κράτος» δὲν 
ποχρέωση ἔναντι τοῦ 
υς καὶ ἁπλὰ εἰσπράτ-
ἀποδίδει τίποτε πρὸς 
ιο (Πληροφορίες ἀπὸ 
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ιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Πολλὰ λέγονται κάθε µέρα στὰ δελτία 
τῶν εἰδήσεων γιὰ τὸ θέµα τῆς οἰκονοµι-
κῆς κρίσεως. ∆ηµοσιογράφοι καὶ πολι-
τικοὶ σὲ ἀτέρµονες συζητήσεις προσπα-
θοῦν νὰ ἐξιχνιάσουν ἀπὸ ποῦ πῆρε νε-
ρὸ τὸ καράβι τῆς οἰκονοµίας. Τὰ κόµµα-
τα ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες τὸ ἕνα στὸ 
ἄλλο. Ὅλοι οἱ ἐµφανιζόµενοι καὶ συζη-
τοῦντες εἶναι οἱ ἔντιµοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 
εἶναι οἱ ἀνέντιµοι καὶ οἱ καταχρασταὶ 
τοῦ δηµοσίου χρήµατος. 
Οἱ συζητήσεις φέρουν 
ἐπὶ τάπητος τοὺς µι-
σθοὺς τῶν µεγαλοµί-
σθων ὑπουργῶν, βου-
λευτῶν, ὑπαλλήλων τῆς 
Βουλῆς, διευθυντῶν ρα-
διοφωνίας καὶ τηλεο-
ράσεως, νοµαρ δη-
µάρχων, δικα ῶν, 
στρατιωτικῶν. Κραυ-
γαλέα ἀνισότητα. Ὑ-
πάρχουν ἐτήσια εἰσο-
δήµατα µισθωτῶν πέ-
ντε καὶ δέκα φορὲς πά-
νω ἀπὸ τὸ µέσο µισθὸ 
τῶν κοινῶν µισθωτῶν. 
Τὰ ταµεῖα τῶν συντάξεων ἔχουν ἀδειά-
σει ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ συνταξι-
οῦχοι καὶ µισθωτοὶ ἀπειλοῦνται νὰ µεί-
νουν χωρὶς µισθό. Ἡ παραγωγὴ ἔχει 
συρρικνωθεῖ θανάσιµα. Ἀγωνία καὶ ἀ-
βεβαιότητα πλανᾶται στὸν ὁρίζοντα. 
Τὰ βαριὰ µέτρα λιτότητος ὅλο καὶ πιέ-
ζουν. Ἡ τάξη τῶν πεινασµένων διευρύ-
νεται. Ποιὰ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου; Ἐ-

µεῖς, ἂν καὶ τὸ ἐνηµερωτικό µας φυλλά-
διο δὲν εἶναι οἰκονοµικῆς φύσεως ἐντού-
τοις ἐκ καθήκοντος ὀφείλουµε νὰ ἀπο-
καλύψουµε τὸ αἴτιο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ 
φθορὰ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Τὸ χρῆµα τὸ 
διαχειρίζεται ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά, ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπογυµνωθεῖ ἠθικῶς 
καὶ ἔχει φθάσει στὸ σηµεῖο νὰ µὴ θεω-
ρεῖ κακὸ τὴν κλοπή, τὴν ἀδικία, τὸν ἐκ-
βιασµό, τὸ φόνο, τὸ ψέµα, τὴν ἀνεντι-

µότητα, τὴν ἐκµετάλ-
λευση, τὴν ἀσωτεία, 
τὴν σπατάλη, τότε πῶς 
µπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ 
τὸ ναυάγιο; Ὅλα ἐξαρ-
τῶνται ἀπὸ τὴν ἀν-
θρωπιά του. Ὅµως, ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἔχει φύγει µακρυὰ ἀπὸ 
τὸ Θεὸ καὶ ἔτσι ἔχει 
χάσει καὶ τὴν ἀνθρω-
πιά του. Ὅπως ἕνα 
σῶµα ποὺ φεύγει ἀπὸ 
τὸ πρόσωπο τοῦ ἥλιου, 
ψύχεται, ἔτσι καὶ ὁ ἄν-
θρωπος φεύγοντας ἀπὸ 
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, 

γίνεται ψυχρός, ἀναίσθητος, ἐκµεταλ-
λευτής, ἀδίστακτος. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν 
σέβεται τὸ Θεό, οιὸν θὰ σεβαστεῖ; τὸν 
ἄνθρωπο; τὴν οἰκογένειά του; τὴν περι-
ουσία του; τὴν κοινωνία του; Ἔτσι, 
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος γίνεται γιὰ τὸν ἄν-
θρωπο λύκος, καὶ ἡ κοινωνία τῶν ἀν-
θρώπων λυκοκοινωνία, ζούγκλα. Οἱ ἄν-
θρωποι δ µιουργοῦν ς καταστάσεις. 
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