σει ἐντὸς τοῦ τζαµιού, οἱ Μουσουλµάνοι δηµιούργησαν µέγα πρόβληµα, καταστρέφοντας τὰ µηχανήµατα καὶ προπηλακίζοντας τὸν
σκηνοθέτη καὶ τοὺς καλλιτέχνας
τοῦ συνεργείου. Καὶ ἐµεὶς οἱ Ὀρ-

θόδοξοι Ἕλληνες µὲ τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους ἀδιαµαρτύρητα ἀλλὰ καὶ εὐχάριστα(!) παρευρισκόµεθα καὶ παίρνουµε µέρος εἰς τὴν βεβήλωση τοῦ ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Ντροπὴ!

(Συνέχεια ἐκ τῆς 2ας σελίδος)
στὴν ἐπαρχία εἶναι κλειστές. ∆ὲν
κτυπὰ καµπάνα. Λόγῳ ἐλλείψεως παπάδων. Γιατί; ∆ιότι ἔχουν
µαζευτεὶ ὅλοι στὴν Ἀθῆνα καὶ
ὑπάρχουν στοὺς ναοὺς 5 ἢ 6 ἢ 7
παπάδες. Γιατί; ∆ιότι οἱ δεσποτάδες δὲν ἐνδιαφέρονται. Ἀρκεῖ ποὺ
περνοὺν αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐµεὶς
χειρότερα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ δεσποτάδες τὶ
κάνει γιὰ τὸν Α.Μ.Κ.Α. ποὺ τελείωσε ἡ διεκπεραίωσίς του, ἐνῶ
ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν πάρει ἄκοµα
καµία ἀπόφαση; Οἱ δεσποτάδες
τὶ κανοῦν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς
γιόγκα στὴν ἐκπαίδευση; Ἀπάντηση καὶ ἐνδιαφέρον κανένα. Οἱ
δεσποτάδες τὶ κάνουν γιὰ τοὺς
φτωχούς, τοὺς ἀναπήρους, τοὺς
ἀστέγους, τοὺς ἀνέργους, τοὺς
ναρκοµανείς; Τὰ λεφτὰ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι γιὰ νὰ τοκίζο-

νται καὶ νὰ παίζονται στὸ χρηµατιστήριο. Τὰ λεφτὰ εἶναι ἀπὸ
τὸ Λαὸ καὶ πρέπει νὰ δοθοὺν στὸ
Λαό. Ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν δεσποτάδων γέµισε ἡ Ἑλλάδα µας
ἀπὸ Μασώνους, Ἰεχωβάδες, Εὐαγγελιστές, Προτεστάντες καὶ ἀπὸ
κάθε λογὴς αἱρέσεις. Στοὺς δεσποτάδες ἀνήκει τοῦ Ἀρχιµήδη
τὸ «µή µου τοὺς κύκλους τάραττε». Ἔλεγε ὁ Μέγας Ἅγιος πατὴρ
τῆς Ἐκκλησίας µας, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος: «∆ὲν φοβήθηκα τίποτε
εἰς τὴν ζωή µου ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
συνεπισκόπους µου». Νὰ γιατὶ ἡ
κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας µας
εἶναι ὅ,τι τὸ χειρότερο. Ἀλλὰ
ἐµεὶς ἀκολουθοῦµε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέγει «Στήκετε
καὶ κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἂς
ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου, εἴτε
δι’ ἐπιστολῆς ἡµῶν» (Θεσ. Β’,
κεφ. 2, στιχ. 15)

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακή καί µεγάλες
Ἑορτές: Ὄρθρος – Θεία
Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ κάθε Τετάρτη, στὶς
5.30 µ.µ. Σᾶς περιµένουµε.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ,
τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr
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ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Ἡ κατάσταση ποὺ ἀντιµετωπίζει καὶ µὲ τὸν τίτλο του: «Μητροποἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὶς λίτης Ἀττικῆς». Τὰ Μυστήρια τῆς
µέρες µας εἶναι ὅ,τι χειρότερο. Ἐκκλησίας, ὑπὸ πλήρη ἐκκοσµίΣκάνδαλα ποικίλα ταλανίζουν κευση. Ὁ Γάµος ὑπὸ τὸν ἔλεγχο
τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας. Σκά- τῶν ἐµπόρων. Οἱ δεσποτάδες καὶ
νδαλα ἠθικά, οἰκονοµικά, διοι- οἱ παπάδες καταπατοὺν τοὺς Ἱεκητικά. Προσπάθεια καθάρσεως ροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ
στοὺς δεσποτάδες οὐδεµία. Ἡ Ἐκ- τελοῦν Γάµους Τετάρτη καὶ Πακλησιαστικὴ δικαιοσύνη ἀνύπαρ- ρασκευὴ ποὺ ἀπαγορεύεται. Ὁ
κτη, διότι τὴν ἀποτελοῦν οἱ δε- δεσπότης πρώην Ἀλεξανδρουπόσποτάδες. Πρώτα, ἀθωώνουν τὸν λεως κ. Ἄνθιµος ἐτέλεσε τὸ Γάµο
Παντελεήµονα Μπεζενίτη, (φω- τοῦ µεγαλοδικηγόρου Κούγια
νάζοντας µάλιστα ὁ δεσπότης στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου ∆ιονυσίου
δικαστὴς Νικόδηµος Ἱερισσοῦ στὸ Κολωνάκι ἡµέραν νηστείας
στοὺς διαδρόµους τῆς Ἱερᾶς Συ- Τετάρτη. Ἡ Βάπτιση ὑπὸ τὸν ἔνόδου «Τὸν ἀθωώσαµε, τὸν ἀθω- λεγχο τῶν κοσµικῶν διακοσµητών.
ώσαµε»). Ἐν συνεχείᾳ ἡ κοσµικὴ Οἱ παπάδες καὶ οἱ δεσποτάδες καδικαιοσύνη τιµωρεῖ τὸν Μπεζενί- ταπατοὺν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας
τη καὶ ἡ Λαϊκὴ ὀργὴ ξεσηκώνε- τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀφήνοντας νὰ
ται καὶ ἔτσι ἀναγκάζονται οἱ δε- στολίζουν τοὺς ναοὺς µὲ µπαλόσποτάδες γιὰ νὰ µὴν τοὺς πάρει νια καὶ ἀρκουδάκια καὶ φτάνουν
ἡ ὀργὴ τοῦ Λαοῦ καὶ καταδικά- µέχρι τὴν κολυµβήθρα ποὺ γίνεζουν τὸν Μπεζενίτη µετὰ ἀπὸ τὴν ται τὸ ἱερὸ µυστήριο τῆς Βαπτίγκάφα τῆς πρώτης ἀθωώσεως σεως νὰ στολίζεται µὲ τούλια,
καὶ τὸν καθαιροῦν ἀπὸ δεσπότη λουλούδια καὶ διακοσµητικά. Τέσὲ µοναχό. Ἀλλὰ ὁ Μπεζενίτης τοια ἀδιαφορία ἀπὸ τοὺς παπάγράφει στὰ παλιά του τὰ παπού- δες καὶ τοὺς ∆εσποτάδες, ποὺ σὲ
τσια τοὺς δεσποτάδες καὶ τὴν ἐκ- λίγο θὰ ζητοῦν νὰ βάζουν καὶ
κλησιαστικὴ δικαιοσύνη, στέλνο- διακοσµητικὰ καραβάκια µέσα
ντὰς τους µέσα ἀπὸ τὴν φυλακὴ στὴν κολυµβήθρα. Μοῦ ἀνέφερε
ἐπιστολὲς µὲ τὴν ὑπογραφή του πατέρας ποὺ ἤθελε νὰ βαπτίσει

τὸ παιδί του ὅτι δεν ἔβρισκε ἡµεροµηνία καὶ ἱερεὺς µεγάλου κεντρικοὺ ναοῦ του ἔβρισκε λύση,
νὰ γίνει ἡ Βάπτιση πρώτη Αὐγούστου, τὴν πρώτη ἡµέρα τῆς νηστείας τῆς Παναγίας µας. Τὰ µνηµόσυνα οὐδεµία κατάνυξι καµµία
ἱεροπρέπεια. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ
τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀδιαφορία
τῶν δεσποτάδων καὶ τῶν παπάδων ποὺ ζοῦν καὶ αὐτοὶ µιὰ κοσµικὴ ζωὴ µέσα σὲ µπαλόνια, λουλούδια καὶ ἀνθοδέσµες. Οἱ Ἱερὲς
Πανηγύρεις ἔχουν ξεφύγει παντελῶς ἀπὸ τὴν τιµὴ καὶ τὸν σεβασµὸ στὸν τιµόµενο Ἅγιο ἢ Ἁγία
ποὺ ἑορτάζει. Καὶ βλέπουµε προγράµµατα πανηγύρεως ἀναρτηµένα στὶς κολῶνες καὶ στὶς ἐφηµερίδες νὰ γράφουν πολυήµερο «ἐορταστικό» πρόγραµµα: Τὴν πρώτη ἡµέρα θὰ χορέψουν τὰ τάδε
χορευτικά. Τὴν δεύτερη ἡµέρα τὸ
ἀπόγευµα στὸν Ἐσπερινὸ τοῦ
Ἁγίου ἢ τῆς Ἁγίας θὰ παρευρεθεὶ ὁ τάδε δεσπότης µὲ πλῆθος
παπάδων καὶ θὰ ψάλλει ὁ τάδε
Μελωδὸς ἢ ὁ τάδε Πρωτοψᾶλτης
ἢ ὁ τάδε Ἀρχιψάλτης. Καὶ µετὰ
τὸν Ἐσπερινὸ θὰ παίξουν τὰ
µπουζούκια µέχρι πρωίας, γιὰ νὰ
µαζευτοὺν χρήµατα γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ ἢ γιὰ τὸ φιλόπτωχο ἢ γιὰ τὸ Πνευµατικὸ Κέντρο. Καὶ συνεχίζει ἡ διαφήµιση:
Τὴν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
ἢ τῆς Ἁγίας στὴν Λειτουργία ἄλλος δεσπότης καὶ ἄλλος πρωτοψάλτης ὁ ὁποῖος εἶναι µεγάλος
ψάλτης καὶ µας ἔρχεται ἀπὸ τὸ
τάδε µέρος. Τὸ βράδυ τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου θὰ τραγουδήσει ὁ τά-

δε καὶ ἡ τάδε. Καὶ τὴν ἄλλη ἡµέρα τὸ ἀπόγευµα γιὰ τὰ παιδιὰ
θὰ παίξει ὁ καραγκιόζης καὶ ἔτσι
τελειώνει τὸ πρόγραµµα τοῦ ἐορταζοµένου Ἁγίου ἢ Ἁγίας. Ἄλλα
προγράµµατα Ἑορτῶν συνδέουν
τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου µὲ τὴν φύση, τὸ φύτευµα δένδρων, µὲ τοὺς
ὁδηγοὺς κλπ. Καὶ διερωτώµεθα,
ἔτσι ἐορτάζεται ἡ µνήµη τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἁγίας; Ὄχι βέβαια. Ἐὰν
θέλεις νὰ τιµήσεις τὸν Ἅγιο ἢ τὴν
Ἁγία θὰ τοὺς τιµήσεις µὲ τὴν ἐξοµολόγηση καὶ τὴν Θείαν Κοινωνία ποὺ γίνεται στὴν Λειτουργία
γιὰ τὸν ἐορταζόµενο Ἅγιο ἢ Ἁγία. Ἔτσι συµµετέχεις καὶ ἐσύ, καὶ
ἐγὼ εἰς τὴν Ἑορτή. Ὅλα τὰ ἄλλα
εἶναι ξένα πρὸς τὴν Παράδοσιν
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας.
Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὑπεύθυνοι οἱ δεσποτάδες καὶ οἱ παπάδες ποὺ δὲν τὰ ἀπαγορεύουν, ἀλλὰ ὅλα τὰ δέχονται, ὅλα τὰ γεύονται. Ποὺ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον
τῶν δεσποτάδων γιὰ τοὺς νέους
νὰ ἱερωθούν; Κλείνουν οἱ ἱερατικὲς σχολές, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν
νέοι νὰ φοιτήσουν. Καὶ σὲ ὄσες
ἱερατικὲς σχολὲς ὑπάρχουν οἱ νέοι
εἶναι λίγοι (καὶ ὅµως ἡ Ἐκκλησία
δῆθεν δὲν ἔχει λεφτὰ γιὰ νὰ τοὺς
παράσχει τὰ βιβλία τοὺς δωρεάν,
ἀλλὰ βγάζουν φωτοτυπίες, ἐνῶ
οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θρᾴκης ἔχουν δωρεὰν τὰ βιβλία τοὺς ἀπὸ
τὸ κράτος). Καὶ ὅταν ἀποφοιτήσουν οἱ ἱεροσπουδαστές, παρὰ
πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν γίνονται
ἱερεῖς. Γιατί; ∆ιότι οἱ δεσποτάδες
δὲν ἐνδιαφέρονται. Οἱ Ἐκκλησίες
(συνέχεια στὴν τελευταία σελίδα)

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
τώµεθα. Τὶ κάνουν οἱ ταγοὶ τῆς ἘκΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Εἰς τὴν συνεδρίασι τῆς ∆ιαρκοῦς κλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ
Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 18-11-08 κα- δεσποτάδες; Γιατὶ φοβοῦνται νὰ
τόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκό- τοὺς ξεσκεπάσουν στὸν πιστὸ Λαό;
που κ. Ἱερωνύµου διορίστηκε στὴ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
θέσι τοῦ Εἰδικοῦ Συµβούλου πα- Ἡ εἴδησις τοῦ καθηµερινοῦ τύπου
ρὰ τῷ ∆ιευθυντῇ τοῦ ∆ιορθοδό- ἔλεγε «Μιᾷ ἀλησµόνητη βραδιὰ
ξου Κέντρου ὁ καθηγητὴς τῆς Θε- ἔζησαν Ῥωµιοί, Τούρκοι καὶ Ἕλολογίας κ. Μάριος Μπέγζος. Ὁ κ. ληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ βρέΜπέγζος ὑπῆρξε µάρτυς ὑπερασπί- θηκαν τὸ Σάββατο τὸ βραδὺ στὸν
σεως τοῦ χυδαιοτάτου ἐκείνου ἰστορικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
βιβλίου τοῦ Ἀνδρουλάκη ποὺ µὲ στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ σήαὐτὸ ὕβρισε τὸ Χριστὸ κατὰ τρό- µερα παραµένει µουσεῖο, γιὰ νὰ
πο αἰσχρότατο. Πῶς εἶναι δυνατὸν παρακολουθήσουν τὴν συναυλία
ἄνθρωποι τέτοιοι νὰ τιµῶνται ἀ- τῆς Φωτεινῆς ∆άρρα. Τὴν Ἑλληνίδα ἐρµηνεύτρια συνώδευσε ἡ
πὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Ντροπή!
ὀρχήστρα Συγχρόνης Μουσικῆς
ΕΥΘΑΡΣΩΣ
«Ἐµεὶς εἴµαστε µασόνοι» µας εἴ- καὶ ἡ χορωδία τῆς Ε.Ρ.Τ.» Πῶς
παν εὐθαρσὼς τέσσερα µέλη τοῦ ἀνεχώµεθα ἓνας Ὀρθόδοξος Ἱερὸς
παιδαγωγικοὺ Ἰνστιτούτου κατα- Ναὸς νὰ χρησιµοποιείται ὡς χῶθέτει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός. ρος κοσµικῶν ἐκδηλώσεων καὶ
Καὶ τὸ ἔντυπον «Ἀπολύτρωσις» συναυλιών. Ἐπάνω νὰ σκεπάζει
σχολιάζει: «Αὐτὰ τὰ µέλη πιθα- ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ὅπως τὸ
νὸν εὐθύνονται γιὰ τίς ἐπεµβά- εἴδοµεν εἰς φωτογραφίαν τῆς «Ἀσεις ποὺ ἔγιναν στὴν ἑνότητα γιὰ πογευµατινής» καὶ ἀπὸ κάτω νὰ
τὴν Μασονία στὸ βιβλίο τῶν τραγουδὰ ἠµίγυµνη ἡ Φωτεινὴ
Θρησκευτικῶν τῆς Ἀ’ Λυκείου, ∆άρρα. Ἀποροῦµεν ὅτι καὶ ὁ Παχωρὶς νὰ ἐρωτηθοὺν οἱ συγγρα- τριάρχης Βαρθολοµαῖος παρευρέθη
φεῖς π. Γ. Μεταλληνὸς καὶ κ. Φί- εἰς καθαρῶς κοσµικὴν ἐκδήλωσιν
λιας». Ἄκουσον! Ἄκουσον! Μασό- ἐντὸς τοῦ πάλαι ποτὲ ἐξόχου Ἱεροῦ
νοι στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦ- Ναοῦ καὶ εἰς ἄλλην φωτογραφίαν
το, ἐπεµβαίνοντες στὸ σχολικὸ τῆς ἰδίας ἐφηµερίδος νὰ ποζάρει
βιβλίο. Καὶ θὰ ἐπεµβαίνουν ὅπου µὲ τὴν σχεδὸν ἡµίγυµνον τραγουδίκαὶ ὄσο µπορούν, ἐφ’ ὅσον δὲν στριαν. ∆ιερωτώµεθα δέ, ποὺ ἡ
συναντοὺν ἀντίστασιν ἀπὸ κανέ- σεµνότης καὶ ἡ εὐλάβεια ἐντὸς Ὀρναν. Ἡ Μασονία ἀποτελεῖ µίαν θοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν
ἀπὸ τάς σκοτεινοτέρας δυνάµεις Πατριάρχη καὶ τοὺς Ἕλληνας.
τάς ἀντιστρατευοµένας πρὸς τὸν Ὅταν πρὶν µερικὰ χρόνια ἕνα
Χριστιανισµόν. Ὁ πόλεµος τῶν κινηµατογραφικὸ συνεργεῖο ἠθέµασόνων εἶναι ὕπουλος, ἀθόρυ- λησε νὰ εἰσέλθει σὲ τζαµὶ εἰς τὴν
βος, ἀλλὰ ἀµείλικτος. Καὶ διερω- Ξάνθην, διὰ νὰ κινηµατογραφή-
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δε καὶ ἡ τάδε. Καὶ τὴν ἄλλη ἡµέρα τὸ ἀπόγευµα γιὰ τὰ παιδιὰ
θὰ παίξει ὁ καραγκιόζης καὶ ἔτσι
τελειώνει τὸ πρόγραµµα τοῦ ἐορταζοµένου Ἁγίου ἢ Ἁγίας. Ἄλλα
προγράµµατα Ἑορτῶν συνδέουν
τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου µὲ τὴν φύση, τὸ φύτευµα δένδρων, µὲ τοὺς
ὁδηγοὺς κλπ. Καὶ διερωτώµεθα,
ἔτσι ἐορτάζεται ἡ µνήµη τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἁγίας; Ὄχι βέβαια. Ἐὰν
θέλεις νὰ τιµήσεις τὸν Ἅγιο ἢ τὴν
Ἁγία θὰ τοὺς τιµήσεις µὲ τὴν ἐξοµολόγηση καὶ τὴν Θείαν Κοινωνία ποὺ γίνεται στὴν Λειτουργία
γιὰ τὸν ἐορταζόµενο Ἅγιο ἢ Ἁγία. Ἔτσι συµµετέχεις καὶ ἐσύ, καὶ
ἐγὼ εἰς τὴν Ἑορτή. Ὅλα τὰ ἄλλα
εἶναι ξένα πρὸς τὴν Παράδοσιν
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας.
Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὑπεύθυνοι οἱ δεσποτάδες καὶ οἱ παπάδες ποὺ δὲν τὰ ἀπαγορεύουν, ἀλλὰ ὅλα τὰ δέχονται, ὅλα τὰ γεύονται. Ποὺ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον
τῶν δεσποτάδων γιὰ τοὺς νέους
νὰ ἱερωθούν; Κλείνουν οἱ ἱερατικὲς σχολές, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν
νέοι νὰ φοιτήσουν. Καὶ σὲ ὄσες
ἱερατικὲς σχολὲς ὑπάρχουν οἱ νέοι
εἶναι λίγοι (καὶ ὅµως ἡ Ἐκκλησία
δῆθεν δὲν ἔχει λεφτὰ γιὰ νὰ τοὺς
παράσχει τὰ βιβλία τοὺς δωρεάν,
ἀλλὰ βγάζουν φωτοτυπίες, ἐνῶ
οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θρᾴκης ἔχουν δωρεὰν τὰ βιβλία τοὺς ἀπὸ
τὸ κράτος). Καὶ ὅταν ἀποφοιτήσουν οἱ ἱεροσπουδαστές, παρὰ
πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν γίνονται
ἱερεῖς. Γιατί; ∆ιότι οἱ δεσποτάδες
δὲν ἐνδιαφέρονται. Οἱ Ἐκκλησίες
(συνέχεια στὴν τελευταία σελίδα)

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
τώµεθα. Τὶ κάνουν οἱ ταγοὶ τῆς ἘκΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Εἰς τὴν συνεδρίασι τῆς ∆ιαρκοῦς κλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ
Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 18-11-08 κα- δεσποτάδες; Γιατὶ φοβοῦνται νὰ
τόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκό- τοὺς ξεσκεπάσουν στὸν πιστὸ Λαό;
που κ. Ἱερωνύµου διορίστηκε στὴ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
θέσι τοῦ Εἰδικοῦ Συµβούλου πα- Ἡ εἴδησις τοῦ καθηµερινοῦ τύπου
ρὰ τῷ ∆ιευθυντῇ τοῦ ∆ιορθοδό- ἔλεγε «Μιᾷ ἀλησµόνητη βραδιὰ
ξου Κέντρου ὁ καθηγητὴς τῆς Θε- ἔζησαν Ῥωµιοί, Τούρκοι καὶ Ἕλολογίας κ. Μάριος Μπέγζος. Ὁ κ. ληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ βρέΜπέγζος ὑπῆρξε µάρτυς ὑπερασπί- θηκαν τὸ Σάββατο τὸ βραδὺ στὸν
σεως τοῦ χυδαιοτάτου ἐκείνου ἰστορικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
βιβλίου τοῦ Ἀνδρουλάκη ποὺ µὲ στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ σήαὐτὸ ὕβρισε τὸ Χριστὸ κατὰ τρό- µερα παραµένει µουσεῖο, γιὰ νὰ
πο αἰσχρότατο. Πῶς εἶναι δυνατὸν παρακολουθήσουν τὴν συναυλία
ἄνθρωποι τέτοιοι νὰ τιµῶνται ἀ- τῆς Φωτεινῆς ∆άρρα. Τὴν Ἑλληνίδα ἐρµηνεύτρια συνώδευσε ἡ
πὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Ντροπή!
ὀρχήστρα Συγχρόνης Μουσικῆς
ΕΥΘΑΡΣΩΣ
«Ἐµεὶς εἴµαστε µασόνοι» µας εἴ- καὶ ἡ χορωδία τῆς Ε.Ρ.Τ.» Πῶς
παν εὐθαρσὼς τέσσερα µέλη τοῦ ἀνεχώµεθα ἓνας Ὀρθόδοξος Ἱερὸς
παιδαγωγικοὺ Ἰνστιτούτου κατα- Ναὸς νὰ χρησιµοποιείται ὡς χῶθέτει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός. ρος κοσµικῶν ἐκδηλώσεων καὶ
Καὶ τὸ ἔντυπον «Ἀπολύτρωσις» συναυλιών. Ἐπάνω νὰ σκεπάζει
σχολιάζει: «Αὐτὰ τὰ µέλη πιθα- ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ὅπως τὸ
νὸν εὐθύνονται γιὰ τίς ἐπεµβά- εἴδοµεν εἰς φωτογραφίαν τῆς «Ἀσεις ποὺ ἔγιναν στὴν ἑνότητα γιὰ πογευµατινής» καὶ ἀπὸ κάτω νὰ
τὴν Μασονία στὸ βιβλίο τῶν τραγουδὰ ἠµίγυµνη ἡ Φωτεινὴ
Θρησκευτικῶν τῆς Ἀ’ Λυκείου, ∆άρρα. Ἀποροῦµεν ὅτι καὶ ὁ Παχωρὶς νὰ ἐρωτηθοὺν οἱ συγγρα- τριάρχης Βαρθολοµαῖος παρευρέθη
φεῖς π. Γ. Μεταλληνὸς καὶ κ. Φί- εἰς καθαρῶς κοσµικὴν ἐκδήλωσιν
λιας». Ἄκουσον! Ἄκουσον! Μασό- ἐντὸς τοῦ πάλαι ποτὲ ἐξόχου Ἱεροῦ
νοι στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦ- Ναοῦ καὶ εἰς ἄλλην φωτογραφίαν
το, ἐπεµβαίνοντες στὸ σχολικὸ τῆς ἰδίας ἐφηµερίδος νὰ ποζάρει
βιβλίο. Καὶ θὰ ἐπεµβαίνουν ὅπου µὲ τὴν σχεδὸν ἡµίγυµνον τραγουδίκαὶ ὄσο µπορούν, ἐφ’ ὅσον δὲν στριαν. ∆ιερωτώµεθα δέ, ποὺ ἡ
συναντοὺν ἀντίστασιν ἀπὸ κανέ- σεµνότης καὶ ἡ εὐλάβεια ἐντὸς Ὀρναν. Ἡ Μασονία ἀποτελεῖ µίαν θοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν
ἀπὸ τάς σκοτεινοτέρας δυνάµεις Πατριάρχη καὶ τοὺς Ἕλληνας.
τάς ἀντιστρατευοµένας πρὸς τὸν Ὅταν πρὶν µερικὰ χρόνια ἕνα
Χριστιανισµόν. Ὁ πόλεµος τῶν κινηµατογραφικὸ συνεργεῖο ἠθέµασόνων εἶναι ὕπουλος, ἀθόρυ- λησε νὰ εἰσέλθει σὲ τζαµὶ εἰς τὴν
βος, ἀλλὰ ἀµείλικτος. Καὶ διερω- Ξάνθην, διὰ νὰ κινηµατογραφή-

σει ἐντὸς τοῦ τζαµιού, οἱ Μουσουλµάνοι δηµιούργησαν µέγα πρόβληµα, καταστρέφοντας τὰ µηχανήµατα καὶ προπηλακίζοντας τὸν
σκηνοθέτη καὶ τοὺς καλλιτέχνας
τοῦ συνεργείου. Καὶ ἐµεὶς οἱ Ὀρ-

θόδοξοι Ἕλληνες µὲ τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους ἀδιαµαρτύρητα ἀλλὰ καὶ εὐχάριστα(!) παρευρισκόµεθα καὶ παίρνουµε µέρος εἰς τὴν βεβήλωση τοῦ ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Ντροπὴ!

(Συνέχεια ἐκ τῆς 2ας σελίδος)
στὴν ἐπαρχία εἶναι κλειστές. ∆ὲν
κτυπὰ καµπάνα. Λόγῳ ἐλλείψεως παπάδων. Γιατί; ∆ιότι ἔχουν
µαζευτεὶ ὅλοι στὴν Ἀθῆνα καὶ
ὑπάρχουν στοὺς ναοὺς 5 ἢ 6 ἢ 7
παπάδες. Γιατί; ∆ιότι οἱ δεσποτάδες δὲν ἐνδιαφέρονται. Ἀρκεῖ ποὺ
περνοὺν αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐµεὶς
χειρότερα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ δεσποτάδες τὶ
κάνει γιὰ τὸν Α.Μ.Κ.Α. ποὺ τελείωσε ἡ διεκπεραίωσίς του, ἐνῶ
ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν πάρει ἄκοµα
καµία ἀπόφαση; Οἱ δεσποτάδες
τὶ κανοῦν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς
γιόγκα στὴν ἐκπαίδευση; Ἀπάντηση καὶ ἐνδιαφέρον κανένα. Οἱ
δεσποτάδες τὶ κάνουν γιὰ τοὺς
φτωχούς, τοὺς ἀναπήρους, τοὺς
ἀστέγους, τοὺς ἀνέργους, τοὺς
ναρκοµανείς; Τὰ λεφτὰ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι γιὰ νὰ τοκίζο-

νται καὶ νὰ παίζονται στὸ χρηµατιστήριο. Τὰ λεφτὰ εἶναι ἀπὸ
τὸ Λαὸ καὶ πρέπει νὰ δοθοὺν στὸ
Λαό. Ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν δεσποτάδων γέµισε ἡ Ἑλλάδα µας
ἀπὸ Μασώνους, Ἰεχωβάδες, Εὐαγγελιστές, Προτεστάντες καὶ ἀπὸ
κάθε λογὴς αἱρέσεις. Στοὺς δεσποτάδες ἀνήκει τοῦ Ἀρχιµήδη
τὸ «µή µου τοὺς κύκλους τάραττε». Ἔλεγε ὁ Μέγας Ἅγιος πατὴρ
τῆς Ἐκκλησίας µας, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος: «∆ὲν φοβήθηκα τίποτε
εἰς τὴν ζωή µου ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
συνεπισκόπους µου». Νὰ γιατὶ ἡ
κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας µας
εἶναι ὅ,τι τὸ χειρότερο. Ἀλλὰ
ἐµεὶς ἀκολουθοῦµε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέγει «Στήκετε
καὶ κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἂς
ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου, εἴτε
δι’ ἐπιστολῆς ἡµῶν» (Θεσ. Β’,
κεφ. 2, στιχ. 15)

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακή καί µεγάλες
Ἑορτές: Ὄρθρος – Θεία
Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ κάθε Τετάρτη, στὶς
5.30 µ.µ. Σᾶς περιµένουµε.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ,
τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr
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ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Ἡ κατάσταση ποὺ ἀντιµετωπίζει καὶ µὲ τὸν τίτλο του: «Μητροποἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὶς λίτης Ἀττικῆς». Τὰ Μυστήρια τῆς
µέρες µας εἶναι ὅ,τι χειρότερο. Ἐκκλησίας, ὑπὸ πλήρη ἐκκοσµίΣκάνδαλα ποικίλα ταλανίζουν κευση. Ὁ Γάµος ὑπὸ τὸν ἔλεγχο
τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας. Σκά- τῶν ἐµπόρων. Οἱ δεσποτάδες καὶ
νδαλα ἠθικά, οἰκονοµικά, διοι- οἱ παπάδες καταπατοὺν τοὺς Ἱεκητικά. Προσπάθεια καθάρσεως ροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ
στοὺς δεσποτάδες οὐδεµία. Ἡ Ἐκ- τελοῦν Γάµους Τετάρτη καὶ Πακλησιαστικὴ δικαιοσύνη ἀνύπαρ- ρασκευὴ ποὺ ἀπαγορεύεται. Ὁ
κτη, διότι τὴν ἀποτελοῦν οἱ δε- δεσπότης πρώην Ἀλεξανδρουπόσποτάδες. Πρώτα, ἀθωώνουν τὸν λεως κ. Ἄνθιµος ἐτέλεσε τὸ Γάµο
Παντελεήµονα Μπεζενίτη, (φω- τοῦ µεγαλοδικηγόρου Κούγια
νάζοντας µάλιστα ὁ δεσπότης στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου ∆ιονυσίου
δικαστὴς Νικόδηµος Ἱερισσοῦ στὸ Κολωνάκι ἡµέραν νηστείας
στοὺς διαδρόµους τῆς Ἱερᾶς Συ- Τετάρτη. Ἡ Βάπτιση ὑπὸ τὸν ἔνόδου «Τὸν ἀθωώσαµε, τὸν ἀθω- λεγχο τῶν κοσµικῶν διακοσµητών.
ώσαµε»). Ἐν συνεχείᾳ ἡ κοσµικὴ Οἱ παπάδες καὶ οἱ δεσποτάδες καδικαιοσύνη τιµωρεῖ τὸν Μπεζενί- ταπατοὺν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας
τη καὶ ἡ Λαϊκὴ ὀργὴ ξεσηκώνε- τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀφήνοντας νὰ
ται καὶ ἔτσι ἀναγκάζονται οἱ δε- στολίζουν τοὺς ναοὺς µὲ µπαλόσποτάδες γιὰ νὰ µὴν τοὺς πάρει νια καὶ ἀρκουδάκια καὶ φτάνουν
ἡ ὀργὴ τοῦ Λαοῦ καὶ καταδικά- µέχρι τὴν κολυµβήθρα ποὺ γίνεζουν τὸν Μπεζενίτη µετὰ ἀπὸ τὴν ται τὸ ἱερὸ µυστήριο τῆς Βαπτίγκάφα τῆς πρώτης ἀθωώσεως σεως νὰ στολίζεται µὲ τούλια,
καὶ τὸν καθαιροῦν ἀπὸ δεσπότη λουλούδια καὶ διακοσµητικά. Τέσὲ µοναχό. Ἀλλὰ ὁ Μπεζενίτης τοια ἀδιαφορία ἀπὸ τοὺς παπάγράφει στὰ παλιά του τὰ παπού- δες καὶ τοὺς ∆εσποτάδες, ποὺ σὲ
τσια τοὺς δεσποτάδες καὶ τὴν ἐκ- λίγο θὰ ζητοῦν νὰ βάζουν καὶ
κλησιαστικὴ δικαιοσύνη, στέλνο- διακοσµητικὰ καραβάκια µέσα
ντὰς τους µέσα ἀπὸ τὴν φυλακὴ στὴν κολυµβήθρα. Μοῦ ἀνέφερε
ἐπιστολὲς µὲ τὴν ὑπογραφή του πατέρας ποὺ ἤθελε νὰ βαπτίσει

