
 

  

Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ  
 
Ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ µέγας φιλόσοφος καὶ 
δάσκαλος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, λέει, 
πὼς τὸν ἄνθρωπο τὸν ξεχωρίζουν ἀπὸ 
τὰ ζῶα δυὸ πράγµατα: τὸ γέλιο καὶ ἡ 
ντροπὴ «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν γελάει 
ποτὲ ρέπει πρὸς τὴν ψυχοπάθεια κι 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν ντρέπεται, πρὸς τὴν 
ἀποκτήνωση». Ἡ σπουδαία αὐτὴ ἀρε-
τή, ἡ αἰδώς, µὲ τὸ ἀρχαῖο της ὄνοµα, 
πού µας χαρακτήριζε παλαιότερα µι-
κροὺς καὶ µεγάλους, σήµερα σπανίζει, 
γιὰ νὰ µὴν πῶ, πὼς χάθηκε. Τί κρίµα 
νέοι µου! Καὶ ἦταν ἀληθινὸ κόσµηµα! 
Αὐτὴ ἔβαφε ροδοκόκκινο τὸ µάγουλο 
τῆς κόρης καὶ τὴν ἔκανε πιὸ ὄµορφη 
καὶ πιὸ ζηλευτή! Αὐτὴ ἔκανε τὸ νέο νὰ 
σκύβει τὸ κεφάλι, ὅταν τοῦ µιλοῦσε ὁ 
πατέρας του, γιὰ νὰ τὸν συµβουλέψει! 
Αὐτὴ ἔκανε ὅλους µας νὰ σεβόµαστε 
τὸν ἑαυτό µας καὶ ὅλους τους ἄλλους 
ὕστερα. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνθηκε γιὰ 
πρώτη φορᾶ ντροπὴ µέσα στὸν παρά-
δεισο, ἀµέσως µετὰ τὴν πτώση του. 
Ξαφνιάστηκαν οἱ πρωτόπλαστοι ὅταν 
εἶδαν τὴ γύµνια τους, ὅταν «ἔγνωσαν 
ὅτι γυµνοὶ ἤσαν». Καὶ ξέρετε τί ἔκαναν; 
Ἕραψαν φύλλα συκιᾶς καὶ ἔκαναν 
περιζώµατα γιὰ νὰ ντυθοῦν. Πάλι καλὰ 
γι’αὐτοὺς ποὺ ἔνιωσαν ἔστω καὶ 
ντροπή. Ἐµεῖς σήµερα τί ἔχουµε πάθει; 
Γιατί θέλουµε νὰ νοµιµοποιήσουµε τὶς 
ντροπές; Γιατί δώσαµε βῆµα στοὺς 
ἀδιάντροπους, σ’ αὐτοὺς ποὺ περιφρο-
νοῦν τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ καὶ ζητᾶνε νὰ 
τοὺς καταστήσει νόµιµους ἡ πολιτεία 
καὶ µὲ δικαιώµατα ὅµοια µ’ ἐκείνους 
ποὺ σέβονται τοὺς ἱεροὺς καὶ φυσικοὺς 
νόµους; Λυπᾶµαι πολύ, νέοι µου, λίγη 
ντροπή, ἀλλιῶς χανόµαστε. Ἡ ντροπὴ 
ὄχι µόνο δὲν βλάπτει, ἀλλά µας προ-
φυλάσσει ἀπὸ τὸν ξεπεσµό, τὶς ἠθικὲς 
παρεκτροπές, τὴν ἀσέβεια καὶ κάθε ἄ-
πρεπη συµπεριφορά. Στὶς µέρες µας 
τίποτε δὲν εἶναι ντροπή. Ὅλα ἐπιτρέ-
πονται! Τὴν ντροπὴ ποὺ εἶναι κόσµηµα, 

τὴν λένε ταµπού! Οὔτε τὸν ἱερὸ χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας σέβονται πολλοὶ καὶ 
πολλές, γύµνια καὶ ἐκεῖ! 
Πρέπει νὰ συνέλθουµε ὅλοι, γιατί ὅλοι 
συµβιβαστήκαµε καὶ τ’ ἀνεχτήκαµε ὅλα. 
Βάλε Θεέ µου, τὸ χέρι σου. 
 

Μὲ ἀγάπη πολλὴ 
ὁ δεύτερος πατέρας σου 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 
       

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ

Λέγοµαι Κυπριανός Ἰστόβ, κατάγοµαι 
ἀπό τό Λόβετς τῆς Βουλγαρίας. Μένω 
µέ τήν οἰκογένειά µου στήν Ἀθήνα καὶ 
πηγαίνω στὴν πρώτη 
Γυµνασίου στὸ 8ο  
Γυµνάσιο  Ἀθηνῶν . 
Βαπτίστηκα στὴν Ἑλ-
λάδα µὲ τὸ Ὀρθόδοξο 
ὄνοµα Κυπριανὸς ἀν-
τὶ τοῦ ἀρχικοῦ Σλαβι-
κοῦ ὀνόµατος Κρασι-
µίρ. Ἀπὸ πολὺ καιρὸ 
εἶχα σοβαρὸ πρόβλη-
µα στὸ δεξί µου µάτι 
µὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἔ-
βλεπα καθόλου καλά. 
Μία µέρα πήγαµε 
µαζὶ µὲ τὴ µαµὰ καὶ 
τὴ Νονά µου στὸν 
Ἄγιο Ραφαήλ. Ἐκεῖ ἡ 
µαµά µου ἀνέφερε τὸ 
πρόβληµα τοῦ µατιοῦ 
µου στὸν γέροντα. 
Ἐκεῖνος µου ἔδωσε ἕνα βαµβάκι 
ποτισµένο µὲ λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ 
Ἄγ. Ραφαήλ, µοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχω τὴν 
εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ µοῦ εἶπε νὰ 
προσεύχοµαι µὲ βαθιὰ πίστη καὶ νὰ 
σταυρώνω κάθε µέρα τὸ µισότυφλο 
µάτι µου. Ἀπὸ τότε ἔκανα ὅ, τί µου εἶπε 
ὁ γέροντας καὶ µετὰ ἀπὸ δεκαπέντε 

ἡµέρες περίπου εἶδα ξαφνικὰ ὅτι 
µποροῦσα νὰ βλέπω καθαρὰ ἀκόµα καὶ 
τὰ γράµµατα στὶς ταινίες τῆς 

τηλεόρασης. Τὸ εἶπα 
στὴν µαµά µου καὶ 
αὐτὴ ἐδάκρυσε ἀπὸ τὴ 
χαρά της καὶ ἀµέσως 
πῆγε στὸν Ἄγ. Ραφαὴλ 
νὰ τὸν εὐχαριστήση. 
Ἐγὼ δὲν µπόρεσα 
ἀκόµη νὰ πάω νὰ τὸν 
εὐχαριστήσω γιατί ἔχω 
σχολεῖο, ἐνῶ οἱ γονεῖς 
µου δουλεύουν καὶ τὶς 
Κυριακὲς ἀκόµη. Πρὶν 
λίγες ἡµέρες στὸ σχο-
λεῖο µας ἔβαλαν νὰ 
γράψουµε ἔκθεση µὲ 
θέµα τί σκεπτόµαστε 
γιὰ τὴν θρησκεία. Ἐ-
γὼ ἔγραψα γιὰ τὴ βο-
ήθεια πού µου ἔδωσε 
ὁ Ἄγ. Ραφαήλ, ἀλλὰ 

δὲν τὸ πίστεψαν οἱ καθηγητές µου καὶ ὁ 
Γυµνασιάρχης. Ἔτσι κάλεσαν τὴν µαµά 
µου καὶ τὴν ρώτησαν µήπως λέω 
ψέµατα ἢ εἶναι φαντασίες µου. Ἡ µαµά 
µου τοὺς βεβαίωσε ὅτι εἶναι ἀλήθεια τὸ 
θαῦµα ποὺ ἔκανε σὲ ἐµένα ὁ Ἅγιος 
Ραφαήλ. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
Καθηµερινῶς 

5.30 µ.µ. µέχρι ∆ύση Ἡλίου 

 

Κυπριανὸς Ἰστὸβ 
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ΠΑΤΡΙ∆Α, ΘΡΗΣΚΕΙΑ και  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Μερικὲς φορὲς προσπαθοῦν ὠρισµένοι, 
ποὺ κόπτονται δῆθεν γιὰ πρόοδο, ν’ ἀ-
νακόψουν µία ὑγιὰ τάσι τῶν νέων ποὺ 
ἀγαποῦν, σέβονται καὶ τιµοῦν τὴν θρη-
σκεία, τὴν πατρίδα καὶ τὴν οἰκογένεια, 
ποὺ ἐκκλησιάζονται, ἐξοµολογοῦνται, 
µελετοῦν καὶ δὲν παρασύρονται ἀπὸ 
τὶς σειρῆνες τοῦ πανσεξουαλισµοῦ. Σὲ 
πρόσφατη πανεπιστηµιακὴ ἔρευνα, µε-
ταξὺ τριακοσίων περίπου πρωτοετῶν 
φοιτητῶν καὶ φοιτητριών, παρατηρή-
θηκε πὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία 
τῶν νέων ἔχει µία συντηρητικὴ τάσι καὶ 
στροφὴ πρὸς τὶς παραδοσιακὲς θέσεις 
καὶ στάσεις τῆς ζωῆς. Πιστεύουν στὴν 
Ἐκκλησία, εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὴν 
πατρίδα τους, ἐκτιµοῦν τὸν θεσµὸ τῆς 
οἰκογενείας. Οἱ νέοι κουράστηκαν ἀπὸ 
τὰ κούφια λόγια τῶν ψευτοπροοδευτι-
κῶν καὶ ἀσπάζονται τρυφερὰ τὸ ὑγιὲς 
τρίπτυχο: Πατρίδα, θρησκεία καὶ 
οἰκογένεια. 
 
ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΙΑΝΤΑ ΣΤΟΝ 
ΣΦΑΓΕΑ 
 
Οἱ ἀνδριάντες ἀνήκουν στοὺς ἥρωες 
καὶ ὄχι στοὺς ἐγκληµατίες. Τρεµόπου-
λος ὀνοµάζεται ὁ Νοµαρχιακὸς σύµβου-
λος εἰσηγητὴς τῆς ἀπονοµῆς τιµῆς στὸν 
σφαγέα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν 
ὑπαίτιο γιὰ τὸν ἀφανισµὸ τοῦ Ἑλληνι-
σµοῦ τῆς  Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πό-
ντου, ποὺ ἀκούει στὸ ὄνοµα Κεµὰλ 
Ἀτατούρκ. Ἀνδριάντα λοιπὸν ζητεῖ ὁ 
προοδευτικὸς Τρεµόπουλος νὰ ἀνεγεί-
ρη ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, γιὰ 
νὰ ἀποδείξουµε ὅτι ἐµεῖς εἴµαστε προο-
δευτικοὶ καὶ ὑπεράνω ἀδυναµιῶν καὶ 
παθῶν, ἔναντι τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσ-

σας καὶ τῆς πατρίδος. Εὐτυχῶς, ὁ λαός 
µας δὲν συµµερίζεται τέτοιες ἀνόητες ἐ-
πιλογὲς καὶ καταδικάζει αὐτοὺς ποὺ 
τολµοῦν νὰ προτείνουν ἀπόδοσι τιµῶν 
σ’ ἐκείνους ποὺ βαρύνονται µὲ γενοκτο-
νίες καὶ ἐγκλήµατα. Τοὺς ἐγκληµατίες 
δὲν τοὺς στήνουµε ἀνδριάντες κ. Τρεµό-
πουλε, ἀλλὰ τοὺς παραδίδουµε στὴν 
λήθη καὶ τὴ περιφρόνησι. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Ὅπως διαβάζουµε στὸν Τύπο, ἐπὶ κάθε-
στῶτος Ταλιµπᾶν στὸ Ἀφγανιστᾶν 
καλλιεργοῦνταν µὲ ὄπιο 76.000 στρέµ-
µατα, ἐνῶ σήµερα ἐπὶ ἀµερικανό-νατοϊ-
κῆς κατοχῆς καλλιεργοῦνται 1.640.000 
στρέµµατα (Ἐλευθεροτυπία). Ἀφήνου-
µε τὸν ἀναγνώστη νὰ βγάλει τὰ συµπε-
ράσµατά του. 
 
ΧΕΝΡΙ – ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ 
 
«Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δυσκολοκυ-
βέρνητος καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν 
πλήξουµε βαθιὰ στὶς πολιτισµικές του 
ρίζες. Ἐννοῶ δηλαδή, νὰ πλήξουµε τὴν 
γλώσσα, τὴν θρησκεία, τὰ πνευµατικὰ 
καὶ ἱστορικὰ τοῦ ἀποθέµατα, ὥστε νὰ 
ἐξουδετερώσουµε κάθε δυνατότητά του 
νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπι-
κρατήσει» (Κίσσιγκερ) Ἐµεῖς τί κάνου-
µε; Ἀντιδροῦµε ἢ ἀκολουθοῦµε σὰν τὰ 
πρόβατα στὴν σφαγή; 
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Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, γεννήθηκε γύρω στὸ 
1410. Οἱ γονεῖς τοῦ ἤσαν εὐκατάστατοι, 
τοῦ ἔµαθαν πολλὰ γράµµατα καὶ ἰδίως 
τοῦ θεοῦ τὰ γράµµατα. Κατετάγη στὸ 
στρατὸ τοῦ Βυζαντίου καὶ σὲ ἡλικία 35 
ἐτῶν ἦταν ἀξιωµατικός. Θέλησε ὅµως 
νὰ γίνει ἀξιωµατικός του Χριστοῦ. Γι’ 
αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὸ στρατὸ κι’ ἔγινε 
κληρικός. Ζοῦσε στὴ Μακεδονία καὶ 
ἦταν Πρωτοσύγγελος. Ἦταν δὲ πολὺ 
γνωστὸς στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, 
γιὰ τὴν ἀρετή, τὴ µόρφωση καὶ τὴν 
Ὀρθοδοξία του. Ἐκήρυξε στὸν Ἅγιο 
∆ηµήτριο τὸν Λοµβαρδιάρη στοῦ Φιλο-
πάππου. Στὸ Μορλαὶ τῆς Γαλλίας ἐγνώ-
ρισε καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο ὅπου ζοῦσε 
κοσµικὴ ζωή. Ἡ Ἁγία ζωὴ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, τὰ λόγια του τὰ θεϊκὰ καὶ οἱ 
συµβουλές του, ἔκαναν τὸν Νικόλαο ν’ 
ἀλλάξει τελείως. Ἄφησε τὴν κοσµικὴ 
ζωὴ καὶ ἀφοσιώθηκε κι’ αὐτὸς στὸν 
θεό. Ἀκολούθησε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ 
ἔγινε συνεργάτης του. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
τὸν χειροτόνησε καὶ διάκονο. Μετὰ τὴν 
ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ 
Τοῦρκοι ἐµπήκαν στὴν Θράκη καὶ ἔσ-
φαξαν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔκαναν 
βιαιότητες. Ὁ κόσµος ἔτρεχε νὰ σωθεῖ 
ἀπὸ τὸ µαχαίρι τοῦ ἄγριου κατακτητῆ. 
Τότε ἕνα καράβι ἔφευγε ἀπὸ τὴν Ἀλε-
ξανδρούπολι γιὰ τὴν Μυτιλήνη γεµάτο 
ἀπὸ κυνηγηµένο κόσµο. Μ’ αὐτὸ τὸ κα-
ράβι ταξίδεψαν ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καὶ ὁ 
διάκονος Νικόλαος. Βγήκανε θαλασσο-
δαρµένοι στὸ χωριὸ Θερµή της Μυτιλή-
νης ἄγνωστοι καὶ ξένοι πρόσφυγες. 
Ἦταν 14η Μαρτίου τοῦ 1454. Ὁ προε-
στῶς τοῦ χωριοῦ Βασίλειος καὶ ὁ διδά-
σκαλος Θεόδωρος χάρηκαν πολὺ καὶ 
τοὺς ἐγκατέστησαν στὸ Μοναστήρι τῶν 

Καρυῶν. Οἱ Τοῦρκοι πάτησαν τὴν ὄ-
µορφη Λέσβο τὸ 1462 κι’ ἄρχισαν νὰ 
σφάζουν, νὰ δέρνουν, νὰ ἀτιµάζουν καὶ 
νὰ τροµοκρατοῦν τὸν πληθυσµό µὲ κά-
θε τρόπο. Οἱ δύστυχοι Μυτιληνοὶ πῆ-
ραν τὰ ὄπλα καὶ ἐπαναστάτησαν. Ὅ-
ταν τὸ ἔµαθε ὁ Σουλτάνος ἔγινε θηρίο 
καὶ διέταξε νὰ πνίξουν τὸ νησὶ στὸ 
αἷµα. Πολλοὶ Χριστιανοὶ βγῆκαν στὰ 
βουνά. Τότε οἱ Τοῦρκοι µὲ τὴν ἰδέα ὅτι 
οἱ Ἕλληνες εὕρισκαν ἄσυλο στὸ Μονα-
στήρι, ἐπέδραµαν κατά τοῦ Μοναστη-
ριοῦ. Ἦταν Μεγάλη Παρασκευὴ ὅταν 
συνέλαβαν ὅλους τους µοναχούς, γιὰ νὰ 
µαρτυρήσουν ποὺ κρύβονται οἱ Χρι-
στιανοί. Τοὺς βασάνιζαν ἀπὸ τὴν Μ. 
Παρασκευὴ µέχρι τὴν νύχτα τῆς ∆ευτέ-
ρας τοῦ Πάσχα. Τότε τοὺς ἔσφαξαν. 
Πρῶτον ἔβασανισαν τὸν Ἡγούµενον 
Ραφαήλ. Τὸν εἶχαν καταγῆς καὶ τὸν 
κτυποῦσαν µὲ τὰ ρόπαλά τους καὶ τὸν 
ἔβριζαν. Τὸν κρέµασαν ἀνάποδα καὶ 
τὸν ἔδερναν 24 ὦρες. Κατόπιν τὸν πριό-
νισαν ἀπὸ τὸ στόµα καὶ τὸν ἔσφαξαν. 
Πιὸ πέρα κρέµασαν τὸν Ἅγιο Νικόλαο 
καὶ τὸν ἔδερναν. Ἀπὸ τὸ ξύλο καὶ τὰ 
βάσανα δὲν ἄντεξε καὶ πέθανε ἀπὸ 
συγκοπῆ. Μετὰ πῆραν τὴν κόρη τοῦ 
προεστοῦ τὴν Ρηνούλα καὶ τὴν βασά-
νισαν πολύ, τῆς ἔρριχναν βραστὸ νερὸ 
στὸ στόµα. Τῆς ἔκοψαν κατόπιν τὸ ἕνα 
χεράκι της καὶ τὸ πέταξαν µπροστὰ 
στοὺς γονεῖς της. Ἔπειτα τῆς ἔκοψαν 
τὸ ἕνα πόδι καὶ µετὰ τὴν ἔβαλαν σὲ ἕνα 
µεγάλο πιθάρι καὶ τὴν ἔκαψαν ζωντα-
νή. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι 
γιὰ νὰ µαρτυρήσουν οἱ γονεῖς της ποὺ 
κρύβονται οἱ Χριστιανοί. Αὐτὰ εἶναι 
τὰ µαρτύρια τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου καὶ Εἰρήνης τῶν θαυµατουργῶν. 
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νὰ ἀποδείξουµε ὅτι ἐµεῖς εἴµαστε προο-
δευτικοὶ καὶ ὑπεράνω ἀδυναµιῶν καὶ 
παθῶν, ἔναντι τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσ-

σας καὶ τῆς πατρίδος. Εὐτυχῶς, ὁ λαός 
µας δὲν συµµερίζεται τέτοιες ἀνόητες ἐ-
πιλογὲς καὶ καταδικάζει αὐτοὺς ποὺ 
τολµοῦν νὰ προτείνουν ἀπόδοσι τιµῶν 
σ’ ἐκείνους ποὺ βαρύνονται µὲ γενοκτο-
νίες καὶ ἐγκλήµατα. Τοὺς ἐγκληµατίες 
δὲν τοὺς στήνουµε ἀνδριάντες κ. Τρεµό-
πουλε, ἀλλὰ τοὺς παραδίδουµε στὴν 
λήθη καὶ τὴ περιφρόνησι. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Ὅπως διαβάζουµε στὸν Τύπο, ἐπὶ κάθε-
στῶτος Ταλιµπᾶν στὸ Ἀφγανιστᾶν 
καλλιεργοῦνταν µὲ ὄπιο 76.000 στρέµ-
µατα, ἐνῶ σήµερα ἐπὶ ἀµερικανό-νατοϊ-
κῆς κατοχῆς καλλιεργοῦνται 1.640.000 
στρέµµατα (Ἐλευθεροτυπία). Ἀφήνου-
µε τὸν ἀναγνώστη νὰ βγάλει τὰ συµπε-
ράσµατά του. 
 
ΧΕΝΡΙ – ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ 
 
«Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δυσκολοκυ-
βέρνητος καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν 
πλήξουµε βαθιὰ στὶς πολιτισµικές του 
ρίζες. Ἐννοῶ δηλαδή, νὰ πλήξουµε τὴν 
γλώσσα, τὴν θρησκεία, τὰ πνευµατικὰ 
καὶ ἱστορικὰ τοῦ ἀποθέµατα, ὥστε νὰ 
ἐξουδετερώσουµε κάθε δυνατότητά του 
νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπι-
κρατήσει» (Κίσσιγκερ) Ἐµεῖς τί κάνου-
µε; Ἀντιδροῦµε ἢ ἀκολουθοῦµε σὰν τὰ 
πρόβατα στὴν σφαγή; 
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Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, γεννήθηκε γύρω στὸ 
1410. Οἱ γονεῖς τοῦ ἤσαν εὐκατάστατοι, 
τοῦ ἔµαθαν πολλὰ γράµµατα καὶ ἰδίως 
τοῦ θεοῦ τὰ γράµµατα. Κατετάγη στὸ 
στρατὸ τοῦ Βυζαντίου καὶ σὲ ἡλικία 35 
ἐτῶν ἦταν ἀξιωµατικός. Θέλησε ὅµως 
νὰ γίνει ἀξιωµατικός του Χριστοῦ. Γι’ 
αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὸ στρατὸ κι’ ἔγινε 
κληρικός. Ζοῦσε στὴ Μακεδονία καὶ 
ἦταν Πρωτοσύγγελος. Ἦταν δὲ πολὺ 
γνωστὸς στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, 
γιὰ τὴν ἀρετή, τὴ µόρφωση καὶ τὴν 
Ὀρθοδοξία του. Ἐκήρυξε στὸν Ἅγιο 
∆ηµήτριο τὸν Λοµβαρδιάρη στοῦ Φιλο-
πάππου. Στὸ Μορλαὶ τῆς Γαλλίας ἐγνώ-
ρισε καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο ὅπου ζοῦσε 
κοσµικὴ ζωή. Ἡ Ἁγία ζωὴ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, τὰ λόγια του τὰ θεϊκὰ καὶ οἱ 
συµβουλές του, ἔκαναν τὸν Νικόλαο ν’ 
ἀλλάξει τελείως. Ἄφησε τὴν κοσµικὴ 
ζωὴ καὶ ἀφοσιώθηκε κι’ αὐτὸς στὸν 
θεό. Ἀκολούθησε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ 
ἔγινε συνεργάτης του. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ 
τὸν χειροτόνησε καὶ διάκονο. Μετὰ τὴν 
ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ 
Τοῦρκοι ἐµπήκαν στὴν Θράκη καὶ ἔσ-
φαξαν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔκαναν 
βιαιότητες. Ὁ κόσµος ἔτρεχε νὰ σωθεῖ 
ἀπὸ τὸ µαχαίρι τοῦ ἄγριου κατακτητῆ. 
Τότε ἕνα καράβι ἔφευγε ἀπὸ τὴν Ἀλε-
ξανδρούπολι γιὰ τὴν Μυτιλήνη γεµάτο 
ἀπὸ κυνηγηµένο κόσµο. Μ’ αὐτὸ τὸ κα-
ράβι ταξίδεψαν ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καὶ ὁ 
διάκονος Νικόλαος. Βγήκανε θαλασσο-
δαρµένοι στὸ χωριὸ Θερµή της Μυτιλή-
νης ἄγνωστοι καὶ ξένοι πρόσφυγες. 
Ἦταν 14η Μαρτίου τοῦ 1454. Ὁ προε-
στῶς τοῦ χωριοῦ Βασίλειος καὶ ὁ διδά-
σκαλος Θεόδωρος χάρηκαν πολὺ καὶ 
τοὺς ἐγκατέστησαν στὸ Μοναστήρι τῶν 

Καρυῶν. Οἱ Τοῦρκοι πάτησαν τὴν ὄ-
µορφη Λέσβο τὸ 1462 κι’ ἄρχισαν νὰ 
σφάζουν, νὰ δέρνουν, νὰ ἀτιµάζουν καὶ 
νὰ τροµοκρατοῦν τὸν πληθυσµό µὲ κά-
θε τρόπο. Οἱ δύστυχοι Μυτιληνοὶ πῆ-
ραν τὰ ὄπλα καὶ ἐπαναστάτησαν. Ὅ-
ταν τὸ ἔµαθε ὁ Σουλτάνος ἔγινε θηρίο 
καὶ διέταξε νὰ πνίξουν τὸ νησὶ στὸ 
αἷµα. Πολλοὶ Χριστιανοὶ βγῆκαν στὰ 
βουνά. Τότε οἱ Τοῦρκοι µὲ τὴν ἰδέα ὅτι 
οἱ Ἕλληνες εὕρισκαν ἄσυλο στὸ Μονα-
στήρι, ἐπέδραµαν κατά τοῦ Μοναστη-
ριοῦ. Ἦταν Μεγάλη Παρασκευὴ ὅταν 
συνέλαβαν ὅλους τους µοναχούς, γιὰ νὰ 
µαρτυρήσουν ποὺ κρύβονται οἱ Χρι-
στιανοί. Τοὺς βασάνιζαν ἀπὸ τὴν Μ. 
Παρασκευὴ µέχρι τὴν νύχτα τῆς ∆ευτέ-
ρας τοῦ Πάσχα. Τότε τοὺς ἔσφαξαν. 
Πρῶτον ἔβασανισαν τὸν Ἡγούµενον 
Ραφαήλ. Τὸν εἶχαν καταγῆς καὶ τὸν 
κτυποῦσαν µὲ τὰ ρόπαλά τους καὶ τὸν 
ἔβριζαν. Τὸν κρέµασαν ἀνάποδα καὶ 
τὸν ἔδερναν 24 ὦρες. Κατόπιν τὸν πριό-
νισαν ἀπὸ τὸ στόµα καὶ τὸν ἔσφαξαν. 
Πιὸ πέρα κρέµασαν τὸν Ἅγιο Νικόλαο 
καὶ τὸν ἔδερναν. Ἀπὸ τὸ ξύλο καὶ τὰ 
βάσανα δὲν ἄντεξε καὶ πέθανε ἀπὸ 
συγκοπῆ. Μετὰ πῆραν τὴν κόρη τοῦ 
προεστοῦ τὴν Ρηνούλα καὶ τὴν βασά-
νισαν πολύ, τῆς ἔρριχναν βραστὸ νερὸ 
στὸ στόµα. Τῆς ἔκοψαν κατόπιν τὸ ἕνα 
χεράκι της καὶ τὸ πέταξαν µπροστὰ 
στοὺς γονεῖς της. Ἔπειτα τῆς ἔκοψαν 
τὸ ἕνα πόδι καὶ µετὰ τὴν ἔβαλαν σὲ ἕνα 
µεγάλο πιθάρι καὶ τὴν ἔκαψαν ζωντα-
νή. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι 
γιὰ νὰ µαρτυρήσουν οἱ γονεῖς της ποὺ 
κρύβονται οἱ Χριστιανοί. Αὐτὰ εἶναι 
τὰ µαρτύρια τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου καὶ Εἰρήνης τῶν θαυµατουργῶν. 



 

  

Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ  
 
Ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ µέγας φιλόσοφος καὶ 
δάσκαλος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, λέει, 
πὼς τὸν ἄνθρωπο τὸν ξεχωρίζουν ἀπὸ 
τὰ ζῶα δυὸ πράγµατα: τὸ γέλιο καὶ ἡ 
ντροπὴ «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν γελάει 
ποτὲ ρέπει πρὸς τὴν ψυχοπάθεια κι 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν ντρέπεται, πρὸς τὴν 
ἀποκτήνωση». Ἡ σπουδαία αὐτὴ ἀρε-
τή, ἡ αἰδώς, µὲ τὸ ἀρχαῖο της ὄνοµα, 
πού µας χαρακτήριζε παλαιότερα µι-
κροὺς καὶ µεγάλους, σήµερα σπανίζει, 
γιὰ νὰ µὴν πῶ, πὼς χάθηκε. Τί κρίµα 
νέοι µου! Καὶ ἦταν ἀληθινὸ κόσµηµα! 
Αὐτὴ ἔβαφε ροδοκόκκινο τὸ µάγουλο 
τῆς κόρης καὶ τὴν ἔκανε πιὸ ὄµορφη 
καὶ πιὸ ζηλευτή! Αὐτὴ ἔκανε τὸ νέο νὰ 
σκύβει τὸ κεφάλι, ὅταν τοῦ µιλοῦσε ὁ 
πατέρας του, γιὰ νὰ τὸν συµβουλέψει! 
Αὐτὴ ἔκανε ὅλους µας νὰ σεβόµαστε 
τὸν ἑαυτό µας καὶ ὅλους τους ἄλλους 
ὕστερα. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνθηκε γιὰ 
πρώτη φορᾶ ντροπὴ µέσα στὸν παρά-
δεισο, ἀµέσως µετὰ τὴν πτώση του. 
Ξαφνιάστηκαν οἱ πρωτόπλαστοι ὅταν 
εἶδαν τὴ γύµνια τους, ὅταν «ἔγνωσαν 
ὅτι γυµνοὶ ἤσαν». Καὶ ξέρετε τί ἔκαναν; 
Ἕραψαν φύλλα συκιᾶς καὶ ἔκαναν 
περιζώµατα γιὰ νὰ ντυθοῦν. Πάλι καλὰ 
γι’αὐτοὺς ποὺ ἔνιωσαν ἔστω καὶ 
ντροπή. Ἐµεῖς σήµερα τί ἔχουµε πάθει; 
Γιατί θέλουµε νὰ νοµιµοποιήσουµε τὶς 
ντροπές; Γιατί δώσαµε βῆµα στοὺς 
ἀδιάντροπους, σ’ αὐτοὺς ποὺ περιφρο-
νοῦν τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ καὶ ζητᾶνε νὰ 
τοὺς καταστήσει νόµιµους ἡ πολιτεία 
καὶ µὲ δικαιώµατα ὅµοια µ’ ἐκείνους 
ποὺ σέβονται τοὺς ἱεροὺς καὶ φυσικοὺς 
νόµους; Λυπᾶµαι πολύ, νέοι µου, λίγη 
ντροπή, ἀλλιῶς χανόµαστε. Ἡ ντροπὴ 
ὄχι µόνο δὲν βλάπτει, ἀλλά µας προ-
φυλάσσει ἀπὸ τὸν ξεπεσµό, τὶς ἠθικὲς 
παρεκτροπές, τὴν ἀσέβεια καὶ κάθε ἄ-
πρεπη συµπεριφορά. Στὶς µέρες µας 
τίποτε δὲν εἶναι ντροπή. Ὅλα ἐπιτρέ-
πονται! Τὴν ντροπὴ ποὺ εἶναι κόσµηµα, 

τὴν λένε ταµπού! Οὔτε τὸν ἱερὸ χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας σέβονται πολλοὶ καὶ 
πολλές, γύµνια καὶ ἐκεῖ! 
Πρέπει νὰ συνέλθουµε ὅλοι, γιατί ὅλοι 
συµβιβαστήκαµε καὶ τ’ ἀνεχτήκαµε ὅλα. 
Βάλε Θεέ µου, τὸ χέρι σου. 
 

Μὲ ἀγάπη πολλὴ 
ὁ δεύτερος πατέρας σου 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 
       

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ

Λέγοµαι Κυπριανός Ἰστόβ, κατάγοµαι 
ἀπό τό Λόβετς τῆς Βουλγαρίας. Μένω 
µέ τήν οἰκογένειά µου στήν Ἀθήνα καὶ 
πηγαίνω στὴν πρώτη 
Γυµνασίου στὸ 8ο  
Γυµνάσιο  Ἀθηνῶν . 
Βαπτίστηκα στὴν Ἑλ-
λάδα µὲ τὸ Ὀρθόδοξο 
ὄνοµα Κυπριανὸς ἀν-
τὶ τοῦ ἀρχικοῦ Σλαβι-
κοῦ ὀνόµατος Κρασι-
µίρ. Ἀπὸ πολὺ καιρὸ 
εἶχα σοβαρὸ πρόβλη-
µα στὸ δεξί µου µάτι 
µὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἔ-
βλεπα καθόλου καλά. 
Μία µέρα πήγαµε 
µαζὶ µὲ τὴ µαµὰ καὶ 
τὴ Νονά µου στὸν 
Ἄγιο Ραφαήλ. Ἐκεῖ ἡ 
µαµά µου ἀνέφερε τὸ 
πρόβληµα τοῦ µατιοῦ 
µου στὸν γέροντα. 
Ἐκεῖνος µου ἔδωσε ἕνα βαµβάκι 
ποτισµένο µὲ λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ 
Ἄγ. Ραφαήλ, µοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχω τὴν 
εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ µοῦ εἶπε νὰ 
προσεύχοµαι µὲ βαθιὰ πίστη καὶ νὰ 
σταυρώνω κάθε µέρα τὸ µισότυφλο 
µάτι µου. Ἀπὸ τότε ἔκανα ὅ, τί µου εἶπε 
ὁ γέροντας καὶ µετὰ ἀπὸ δεκαπέντε 

ἡµέρες περίπου εἶδα ξαφνικὰ ὅτι 
µποροῦσα νὰ βλέπω καθαρὰ ἀκόµα καὶ 
τὰ γράµµατα στὶς ταινίες τῆς 

τηλεόρασης. Τὸ εἶπα 
στὴν µαµά µου καὶ 
αὐτὴ ἐδάκρυσε ἀπὸ τὴ 
χαρά της καὶ ἀµέσως 
πῆγε στὸν Ἄγ. Ραφαὴλ 
νὰ τὸν εὐχαριστήση. 
Ἐγὼ δὲν µπόρεσα 
ἀκόµη νὰ πάω νὰ τὸν 
εὐχαριστήσω γιατί ἔχω 
σχολεῖο, ἐνῶ οἱ γονεῖς 
µου δουλεύουν καὶ τὶς 
Κυριακὲς ἀκόµη. Πρὶν 
λίγες ἡµέρες στὸ σχο-
λεῖο µας ἔβαλαν νὰ 
γράψουµε ἔκθεση µὲ 
θέµα τί σκεπτόµαστε 
γιὰ τὴν θρησκεία. Ἐ-
γὼ ἔγραψα γιὰ τὴ βο-
ήθεια πού µου ἔδωσε 
ὁ Ἄγ. Ραφαήλ, ἀλλὰ 

δὲν τὸ πίστεψαν οἱ καθηγητές µου καὶ ὁ 
Γυµνασιάρχης. Ἔτσι κάλεσαν τὴν µαµά 
µου καὶ τὴν ρώτησαν µήπως λέω 
ψέµατα ἢ εἶναι φαντασίες µου. Ἡ µαµά 
µου τοὺς βεβαίωσε ὅτι εἶναι ἀλήθεια τὸ 
θαῦµα ποὺ ἔκανε σὲ ἐµένα ὁ Ἅγιος 
Ραφαήλ. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
Καθηµερινῶς 

5.30 µ.µ. µέχρι ∆ύση Ἡλίου 

 

Κυπριανὸς Ἰστὸβ 
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