
(Συνέχει

 

α από την 1η σελίδα) 
ωθεῖ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἴ-

Ο  ΣΟΦΟΣ  ∆ ΙΟ Γ
 … ἔχει ἐναντι

σως νὰ µὴν ἔχουν ἄδικο 
∆ιότι, πῶς νὰ λ
πρώτη φάση τῆς οἰκο

κρί στ

Εκκλησίας δεν ακούγεται, ο ιερός κλήρος 
και ο πιστός λαός παραµένουν άνευ στη-
ρίγµατος…». Λύπη µας προκαλούν οι τα- 
γοί της Εκκλησίας. Εµείς έχουµε παράδει-
γµα τον Αρχηγόν της Εκκλησίας µας, τον 
πτωχόν Ναζωραίον, τον Ιησού Χριστό και 
τους πτωχούς Αγίους της Εκκλησίας µας. 
Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ένας πτωχός 
καλόγερος επί τουρκοκρατίας, έκτισε 210 
Ελληνικά Σχολεία, 1.100 κατώτερα και 
πάµπολους Ιερούς Ναούς. Εκκλησιαστική 
περιουσία είχε το φθαρµένο ράσο του και 
ένα σκαµνί που ανέβαινε απάνω και εκή-
ρυττε. Την Εκκλησία του Χριστού την 
κράτησαν και συνεχίζουν να την κρατούν 
οι άµισθοι Μοναχοί και Μοναχές και ο 
πιστός Ελληνικός Λαός. Έλεγαν οι Άγιοι 
Γεροντάδες «Χίλιες φορές µε το ράσο στον 
Παράδεισο, παρά µε την (δεσποτική) Μί-
τρα και την Πατερίτσα στην Κόλαση»!! 

ΕΝΗΣ  

ς Ἀθήνας, ὁ ρακένδυτος 
άρι του, ἔτρω-
… Ἕνας Ἀθη-

λέγοντας: «Ἂν ∆ιο-

αλ-
λίτερες παιδαγωγοί. Ἄλλωστε, εἶναι γνω-
στὸ τὸ δέσιµο γιαγιᾶς καὶ ἐγγονιῶν. Ἐ-
µπιστοσύνη, λοιπὸν στὶς γιαγιάδες, γιὰ 
τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τῶν ἐργα-
ζοµένων γονιῶν. Σᾶς εὐχαριστοῦµε για-
γιάδες! Θεέ µου, εὐλόγησε τές! Πολλὰ τὰ 
χρόνια τους καὶ χριστιανικὰ τὰ τέλη τους! 
 

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
 

Στὴν ἐλεύθερη πιὰ πατρίδα ὁ πρωτεργά-
της τῆς ἐπαναστάσεως Στρατηγὸς Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης καταθέτει στὰ νειά-
τα τῆς Ἑλλάδος µὲ λίγες λέξεις µιὰ σοφὴ 
παρακαταθήκη: «Σέ σας», λέγει σὲ µιὰ συ-
γκέντρωση µαθητῶν, «µένει νὰ στολίσετε 
τὸν τόπο ποὺ ἐµεῖς ἐλευθερώσαµε. Καὶ 
γιὰ νὰ γίνει τοῦτο πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θε-
µέλιόν της πολιτείας τὴν ὁµόνοιαν καὶ τὴν 
θρησκείαν καὶ τὴν φρόνιµον ἐλευθερίαν»

 
 
 
 
 

οἱ πιστοί µας… Σὲ µιὰ γωνιὰ τῆ

ησµονήσουν ὅτι κατὰ τὴν ∆ιογένης, ἔξω ἀπὸ τὸ πιθ
 φακέςνοµικῆς κρίσεως, ὄ- γε ἕνα πιάτο φθηνὲς

ναῖος τὸν πειράζει τε ἐξεδηλοῦτο ἡ σις ο Τραπεζικό το-
µέα η Ε.Κ.Υ.Ο. (Εκκλησιαστική Κεντρική 
Υπηρεσία Οικονοµικών) δια του προέ-
δρου της Σεβ. Μητροπολίτου Ιωαννίνων 
κ. Θεοκλήτου προέβη στην αγορά πακέ-
του µετοχών της Εθνικής Τράπεζας αξίας 
12.000.000 ευρώ… Πώς να λησµονήσει επί-
σης ότι κατά την ηµέρα των ονοµαστηρί-
ων σας (Ιούνιος 2009) εις το συνοδικό Με-
γαρο συνετελέσθηκε χαριστικώς ως εγρά-
φη η αγοραπωλησία οικοπεδικών εκτά-
σεων στην περιοχή της Βουλιαγµένης και 
υπεγράφησαν διαδοχικά συµβόλαια µε-
ταβιβάσεως της κυριότητας… Η φωνή της 

γένη εἶχες τὴ συνήθεια νὰ λὲς καὶ καµιὰ 
καλὴ κουβέντα γιὰ τοὺς Ἄρχοντες θὰ ἔ-
τρωγες πολὺ καλύτερο φαγητό». Καὶ ὁ 
∆ιογένης του ἀπαντᾶ: «Καὶ σὺ ἂν εἶχες 
τὴ συνήθεια νὰ τρῶς φακὲς δὲν θὰ εἶχες 
τὴν ἀνάγκη νὰ γλύφεις τοὺς Ἄρχοντες!». 
 

Γ Ι Α Γ Ι Α ∆ ΕΣ  
 

Οἱ γιαγιάδες! Πολύτιµες, ἀπὸ τὰ παλιὰ 
χρόνια, στὸ µεγάλωµα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀ-
νατροφὴ τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους, 
τῶν ἐγγονιῶν τους. Οἱ περισσότερες ἐκεῖ-
να τὰ χρόνια, ἀγράµµατες, ἀλλὰ οἱ κ

     
 (αρ. φυλλ.13) 
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Ή  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α ;  
 
Ἐντύπωση προκάλεσε ὅτι ἐν µέσῳ Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ εἶναι περίο-
δος περισυλλογῆς καὶ αὐστηρῆς νηστεί-
ας καὶ δυὸ ἡµέρες πρὶν τὴν Ἁγία καὶ Με-
γάλη Ἑβδοµάδα τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι 
ἑβδοµάδα κατανύξεως καὶ προσευχῆς, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυµος συ-
γκάλεσε ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. ∆ηλαδή, µάζε-
ψε ὅλους τους ∆εσποτάδες τῆς Ἑλλάδος 
γιὰ νὰ συζητήσουν. Ἄρα-
γε, τί νὰ συζητήσουν; Γιὰ 
φιλανθρωπία; ΟΧΙ. Γιὰ 
τὶς αἱρέσεις ποὺ ἔχουν 
κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα; 
ΟΧΙ. Γιὰ τὶς ἀµβλώσεις 
καὶ τὴν ὑπογεννητικότη-
τα; ΟΧΙ. Γιὰ τὴν µάσ ιγα 
τῶν ναρκωτικῶν; ΟΧΙ. 
Γιὰ τὰ Σκόπια, τὴν Κύ-
προ, τὸ Αἰγαῖο; ΟΧΙ. Μή-
πως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. 
Ἱερώνυµος µάζεψε ἐκτά-
κτως τοὺς ∆εσποτάδες 
λόγω Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς καὶ δυὸ ἡµέρες 
πρὶν τὴν Μεγάλη Ἑβδο-
µάδα νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Πατρίδα 
µας ποὺ πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότε-
ρο; ΟΧΙ. Τότε, γιατί τοὺς µάζεψε στὴν 
Ἀθήνα ξαφνικά; ∆ὲν τοὺς λυπήθηκε; Οἱ 
περισσότεροι εἶναι γέροντες. Ἔχουν τα-
κτικὲς ὧρες ὕπνου. Πρέπει νὰ ἔχουν κά-
ποιον κοντὰ τοὺς νὰ τοὺς παίρνει τὴν 
πίεση, νὰ τοὺς δίδει τὰ φάρµακα. Εἶναι 
ἄνθρωποι καὶ αὐτοί, ξεχνοῦν. Φαίνεται 

κάτι πνευµατικό, κάτι σοβαρὸ θὰ συζη-
τήσουν στὴν ἔκτακτη συνεδρίαση, ὁπό-
τε ἄξιζε καὶ ὁ κόπος καὶ ἡ ταλαιπωρία 
τῶν ∆εσποτάδων. Ξέρετε γιατί συνεδρία-
σαν ἐκτάκτως, Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
καὶ δυὸ ἡµέρες πρὶν τὴ Μεγάλη Ἑβδο-
µάδα; Γιὰ οἰκονοµικῆς φύσεως αἰτήµα-
τα καὶ γιὰ φορολογικὲς διεκδικήσεις. ∆ὲν 
τὸ πιστεύω! Μήπως συνεδρίαζαν τραπε-
ζίτες, γιατί αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὸ θεό τους; 

ΟΧΙ! ∆εσποτάδες συνε-
δρίαζαν. Μήπως συνε-
δρίαζαν οἰκονοµολόγοι, 
γιατί αὐτοὶ θεὸ τοὺς ἔ-
χουν τὸ χρῆµα; ΟΧΙ! ∆ε-
σποτάδες συνεδρίαζαν. 
Ὅλοι τους ἦταν παρό-
ντες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σε-
βασµιώτατον Μητροπο-
λίτην Καλαβρύτων κόν. 
Ἀµβρόσιον, ὁ ὁποῖος δὲν 
παρευρέθη καὶ ἔστειλε 
ἐπιστολὴ διαµαρτυρίας 
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἱερώνυµον. Ἀποσπάσµα-
τα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς 
(γιὰ ὁλόκληρον τὴν ἐπι-

στολή, βλ. Ὀρθόδ. Τύπο, 2-4-2010) πα-
ραθέτουµε στὴ συνέχεια: «Θεωρῶ τὸ χρό-
νο τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως ἀκατάλλη-
λον δεδοµένου ὅτι µετὰ υὸ µ λις ἡµέρας 
ἄρχεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη βδοµάδα… 
µέλλει νὰ προκαλέσει σκανδαλισµὸ εἰς 
τᾶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν της Ἐκκλησί-
ας τέκνων… Ἡ κοινὴ γνώµη ἔχει διαβρωθεῖ 
τόσο, ὥστε … (Συνέχεια στὴν 4

τ

 

δ ό
Ἑ

η σελίδα) 

 

Ι .  ΜΟΝΗΣ  ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

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, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 µ.µ.  
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Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΓΑΛΗ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ  

ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδοµά-
δος τελέστηκαν ἁπλά, ἀλλὰ κατανυκτικὰ  ἀ-
πὸ τὸν Πανοσιολογιότατο Ἀρχιµανδρίτη τῆς 
Ἀδελφότητος π . Ραφαὴλ στὸν ταπεινὸ προ-
σκυνηµατικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς µας µὲ τὴ 
συµµετοχὴ εὐλαβῶν πιστῶν καὶ προσκυνη-
τῶν . Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις  τοῦ Κυρίου µας 
ἀπετέλεσε  τὸ ἐπιστέγασµα καὶ ταυτόχρονα 
τὴν κορύφωση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, µε-
ταβάλλοντας τὴ λύπη τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου 
µας σὲ χαρὰ καὶ τὴν πένθιµη ἀτµόσφαιρα σὲ 
ἑορταστική . 

2 

ΙΕ Λ 

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
Εἰρήνης, τελέστηκε καὶ φέτος 
γυρις τῆς Ἀδελφότητός µας πρ
ὁποῖο συνέβη ἀνήµερα τῆς Τρί
ορτῆς, τελέστηκε Πανηγυρικὸς
Ἁγίων καὶ Ἀρτοκλασία. Τὸ π
γία στὸν Μικρὸ Προσκυνηµατ
µέρας ἐψάλη ἡ Ἱερὰ Παράκλη
ους. Τὶς Ἱερὲς ἀκολουθίες τέλε
τῆς Ἀδελφότητος π. Ραφαήλ. Ἡ
ἦταν µεγάλη, µὲ πνεῦµα χαρᾶ
ὀµορφιὰ καὶ ἡ ἱερότητα τοῦ καὶ ἡ ἁπλότητα καὶ ἱεροπρέπεια τῶν 
ἐκδηλώσεων θὰ µείνουν στὴν καρδιὰ τοὺς ὡς µιὰ εὐχάριστη καὶ ἱερὰ ἀνάµνηση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

ΣΤΟ ΗΛ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑ
ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

 θαυµατουργῶν Ἁγίων µας Ραφαήλ, Νικολάου καὶ 
µὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ καὶ ἱεροπρέπεια, ἡ Ἱερὰ Πανή-
ὸς τιµὴν καὶ µνήµην τοῦ Μαρτυρίου  τῶν Ἁγίων τὸ 
της τοῦ Πάσχα. Τὸ ἀπόγευµα τῆς παραµονῆς τῆς Ἑ-
 Μέγας Ἑσπερινός, Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν 
ρωί, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς, τελέστηκε Θεία Λειτουρ-
ικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων µας, ἐνῶ τὸ ἀπόγευµα τῆς ἴδιας 
σις πρὸς τοὺς ἑορτάζοντες Θαυµατουργούς µας Ἁγί-
σε µὲ εὐλάβεια ὁ Πανοσιολογιότατος Ἀρχιµανδρίτης 
 συµµετοχὴ τῶν πιστῶν στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις 
ς, ἀλλὰ καὶ κατάνυξης. Κατὰ κοινὴ δὲ ὁµολογία ἡ 
χώρου, ἀλλὰ 

3
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α από την 1η σελίδα) 
ωθεῖ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἴ-

Ο  ΣΟΦΟΣ  ∆ ΙΟ Γ
 … ἔχει ἐναντι

σως νὰ µὴν ἔχουν ἄδικο 
∆ιότι, πῶς νὰ λ
πρώτη φάση τῆς οἰκο

κρί στ

Εκκλησίας δεν ακούγεται, ο ιερός κλήρος 
και ο πιστός λαός παραµένουν άνευ στη-
ρίγµατος…». Λύπη µας προκαλούν οι τα- 
γοί της Εκκλησίας. Εµείς έχουµε παράδει-
γµα τον Αρχηγόν της Εκκλησίας µας, τον 
πτωχόν Ναζωραίον, τον Ιησού Χριστό και 
τους πτωχούς Αγίους της Εκκλησίας µας. 
Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ένας πτωχός 
καλόγερος επί τουρκοκρατίας, έκτισε 210 
Ελληνικά Σχολεία, 1.100 κατώτερα και 
πάµπολους Ιερούς Ναούς. Εκκλησιαστική 
περιουσία είχε το φθαρµένο ράσο του και 
ένα σκαµνί που ανέβαινε απάνω και εκή-
ρυττε. Την Εκκλησία του Χριστού την 
κράτησαν και συνεχίζουν να την κρατούν 
οι άµισθοι Μοναχοί και Μοναχές και ο 
πιστός Ελληνικός Λαός. Έλεγαν οι Άγιοι 
Γεροντάδες «Χίλιες φορές µε το ράσο στον 
Παράδεισο, παρά µε την (δεσποτική) Μί-
τρα και την Πατερίτσα στην Κόλαση»!! 

ΕΝΗΣ  

ς Ἀθήνας, ὁ ρακένδυτος 
άρι του, ἔτρω-
… Ἕνας Ἀθη-

λέγοντας: «Ἂν ∆ιο-

αλ-
λίτερες παιδαγωγοί. Ἄλλωστε, εἶναι γνω-
στὸ τὸ δέσιµο γιαγιᾶς καὶ ἐγγονιῶν. Ἐ-
µπιστοσύνη, λοιπὸν στὶς γιαγιάδες, γιὰ 
τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τῶν ἐργα-
ζοµένων γονιῶν. Σᾶς εὐχαριστοῦµε για-
γιάδες! Θεέ µου, εὐλόγησε τές! Πολλὰ τὰ 
χρόνια τους καὶ χριστιανικὰ τὰ τέλη τους! 
 

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
 

Στὴν ἐλεύθερη πιὰ πατρίδα ὁ πρωτεργά-
της τῆς ἐπαναστάσεως Στρατηγὸς Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης καταθέτει στὰ νειά-
τα τῆς Ἑλλάδος µὲ λίγες λέξεις µιὰ σοφὴ 
παρακαταθήκη: «Σέ σας», λέγει σὲ µιὰ συ-
γκέντρωση µαθητῶν, «µένει νὰ στολίσετε 
τὸν τόπο ποὺ ἐµεῖς ἐλευθερώσαµε. Καὶ 
γιὰ νὰ γίνει τοῦτο πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θε-
µέλιόν της πολιτείας τὴν ὁµόνοιαν καὶ τὴν 
θρησκείαν καὶ τὴν φρόνιµον ἐλευθερίαν»

 
 
 
 
 

οἱ πιστοί µας… Σὲ µιὰ γωνιὰ τῆ

ησµονήσουν ὅτι κατὰ τὴν ∆ιογένης, ἔξω ἀπὸ τὸ πιθ
 φακέςνοµικῆς κρίσεως, ὄ- γε ἕνα πιάτο φθηνὲς

ναῖος τὸν πειράζει τε ἐξεδηλοῦτο ἡ σις ο Τραπεζικό το-
µέα η Ε.Κ.Υ.Ο. (Εκκλησιαστική Κεντρική 
Υπηρεσία Οικονοµικών) δια του προέ-
δρου της Σεβ. Μητροπολίτου Ιωαννίνων 
κ. Θεοκλήτου προέβη στην αγορά πακέ-
του µετοχών της Εθνικής Τράπεζας αξίας 
12.000.000 ευρώ… Πώς να λησµονήσει επί-
σης ότι κατά την ηµέρα των ονοµαστηρί-
ων σας (Ιούνιος 2009) εις το συνοδικό Με-
γαρο συνετελέσθηκε χαριστικώς ως εγρά-
φη η αγοραπωλησία οικοπεδικών εκτά-
σεων στην περιοχή της Βουλιαγµένης και 
υπεγράφησαν διαδοχικά συµβόλαια µε-
ταβιβάσεως της κυριότητας… Η φωνή της 

γένη εἶχες τὴ συνήθεια νὰ λὲς καὶ καµιὰ 
καλὴ κουβέντα γιὰ τοὺς Ἄρχοντες θὰ ἔ-
τρωγες πολὺ καλύτερο φαγητό». Καὶ ὁ 
∆ιογένης του ἀπαντᾶ: «Καὶ σὺ ἂν εἶχες 
τὴ συνήθεια νὰ τρῶς φακὲς δὲν θὰ εἶχες 
τὴν ἀνάγκη νὰ γλύφεις τοὺς Ἄρχοντες!». 
 

Γ Ι Α Γ Ι Α ∆ ΕΣ  
 

Οἱ γιαγιάδες! Πολύτιµες, ἀπὸ τὰ παλιὰ 
χρόνια, στὸ µεγάλωµα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀ-
νατροφὴ τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους, 
τῶν ἐγγονιῶν τους. Οἱ περισσότερες ἐκεῖ-
να τὰ χρόνια, ἀγράµµατες, ἀλλὰ οἱ κ

     
 (αρ. φυλλ.13) 
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Ή  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α ;  
 
Ἐντύπωση προκάλεσε ὅτι ἐν µέσῳ Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ εἶναι περίο-
δος περισυλλογῆς καὶ αὐστηρῆς νηστεί-
ας καὶ δυὸ ἡµέρες πρὶν τὴν Ἁγία καὶ Με-
γάλη Ἑβδοµάδα τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι 
ἑβδοµάδα κατανύξεως καὶ προσευχῆς, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυµος συ-
γκάλεσε ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. ∆ηλαδή, µάζε-
ψε ὅλους τους ∆εσποτάδες τῆς Ἑλλάδος 
γιὰ νὰ συζητήσουν. Ἄρα-
γε, τί νὰ συζητήσουν; Γιὰ 
φιλανθρωπία; ΟΧΙ. Γιὰ 
τὶς αἱρέσεις ποὺ ἔχουν 
κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα; 
ΟΧΙ. Γιὰ τὶς ἀµβλώσεις 
καὶ τὴν ὑπογεννητικότη-
τα; ΟΧΙ. Γιὰ τὴν µάσ ιγα 
τῶν ναρκωτικῶν; ΟΧΙ. 
Γιὰ τὰ Σκόπια, τὴν Κύ-
προ, τὸ Αἰγαῖο; ΟΧΙ. Μή-
πως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. 
Ἱερώνυµος µάζεψε ἐκτά-
κτως τοὺς ∆εσποτάδες 
λόγω Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς καὶ δυὸ ἡµέρες 
πρὶν τὴν Μεγάλη Ἑβδο-
µάδα νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Πατρίδα 
µας ποὺ πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότε-
ρο; ΟΧΙ. Τότε, γιατί τοὺς µάζεψε στὴν 
Ἀθήνα ξαφνικά; ∆ὲν τοὺς λυπήθηκε; Οἱ 
περισσότεροι εἶναι γέροντες. Ἔχουν τα-
κτικὲς ὧρες ὕπνου. Πρέπει νὰ ἔχουν κά-
ποιον κοντὰ τοὺς νὰ τοὺς παίρνει τὴν 
πίεση, νὰ τοὺς δίδει τὰ φάρµακα. Εἶναι 
ἄνθρωποι καὶ αὐτοί, ξεχνοῦν. Φαίνεται 

κάτι πνευµατικό, κάτι σοβαρὸ θὰ συζη-
τήσουν στὴν ἔκτακτη συνεδρίαση, ὁπό-
τε ἄξιζε καὶ ὁ κόπος καὶ ἡ ταλαιπωρία 
τῶν ∆εσποτάδων. Ξέρετε γιατί συνεδρία-
σαν ἐκτάκτως, Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
καὶ δυὸ ἡµέρες πρὶν τὴ Μεγάλη Ἑβδο-
µάδα; Γιὰ οἰκονοµικῆς φύσεως αἰτήµα-
τα καὶ γιὰ φορολογικὲς διεκδικήσεις. ∆ὲν 
τὸ πιστεύω! Μήπως συνεδρίαζαν τραπε-
ζίτες, γιατί αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὸ θεό τους; 

ΟΧΙ! ∆εσποτάδες συνε-
δρίαζαν. Μήπως συνε-
δρίαζαν οἰκονοµολόγοι, 
γιατί αὐτοὶ θεὸ τοὺς ἔ-
χουν τὸ χρῆµα; ΟΧΙ! ∆ε-
σποτάδες συνεδρίαζαν. 
Ὅλοι τους ἦταν παρό-
ντες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σε-
βασµιώτατον Μητροπο-
λίτην Καλαβρύτων κόν. 
Ἀµβρόσιον, ὁ ὁποῖος δὲν 
παρευρέθη καὶ ἔστειλε 
ἐπιστολὴ διαµαρτυρίας 
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἱερώνυµον. Ἀποσπάσµα-
τα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς 
(γιὰ ὁλόκληρον τὴν ἐπι-

στολή, βλ. Ὀρθόδ. Τύπο, 2-4-2010) πα-
ραθέτουµε στὴ συνέχεια: «Θεωρῶ τὸ χρό-
νο τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως ἀκατάλλη-
λον δεδοµένου ὅτι µετὰ υὸ µ λις ἡµέρας 
ἄρχεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη βδοµάδα… 
µέλλει νὰ προκαλέσει σκανδαλισµὸ εἰς 
τᾶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν της Ἐκκλησί-
ας τέκνων… Ἡ κοινὴ γνώµη ἔχει διαβρωθεῖ 
τόσο, ὥστε … (Συνέχεια στὴν 4

τ

 

δ ό
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Ι .  ΜΟΝΗΣ  ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
Ἑκάστην Κυριακὴ:  

Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 

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, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 µ.µ.  
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