
Ἕνα πράγμα δὲν μπορῶ νὰ κατα-
λάβω σὲ σᾶς ἀγαπητὲ κύριε Παστέ

 δὲν ἐκμεταλλευτήκατε οἰκονο
ρ. 

Πῶς -

ρε ἕνα τι του. 
∆ὲν  μου, 
ρε ἕνα τι του. 
∆ὲν  μου, 

μικᾶ τὶς ἀνακαλύψεις γιὰ τὸν ἑαυ-
τόν σας, ἐνῶ ἀπὸ αὐτὲς χιλιάδες ἄν-
θρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔγιναν 
πλούσιοι. Καὶ ὁ Παστὲρ τοῦ ἀπάν-
τησε. Γιὰ μένα θὰ ’ταν ἡ πιὸ μεγάλη 
χρεωκοπία. Πιστέψτε μέ, πὼς εἶμαι 
ἀρκετὰ πλούσιος ἀπὸ ἱκανοποίηση. 
 

Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α  
 

Κάποτε ἕνα παιδὶ ἔφυγε μακρυὰ ἀ-
πὸ τοὺς γονεῖς του. Ὡραῖα εἶναι καὶ 
ἡ ἀσωτεία ἀλλὰ στὴν ἀρχή, στὸ τέ-
λος εἶναι φαρμάκι. Ἄρχισε, λοιπόν, 
κι’ ἐκεῖνος νὰ στερῆται. Κάποτε, πῆ-

ἀπάν-
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Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α  
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γράμμα ἀπὸ τὸ σπί
μοῦ φτάνουν τὰ βάσανά
γράμμα ἀπὸ τὸ σπί

μοῦ φτάνουν τὰ βάσανά««
μοῦ στείλατε κι’ ἐσεῖς τώρα τάχατες 
γράμμα.» εἶπε. Τὸ ἄνοιξε, δὲν βρῆκε 
καὶ κανένα φράγκο μέσα καὶ τὸ πέ-
ταξε σὲ μιὰ γωνιά. Ἀφοῦ πέρασε 
καιρὸς καὶ ἡ ζωὴ τὸν στρίμωξε πο-
λύ, λέει: «μωρέ, ἂς τὸ κοιτάξω καὶ 
αὐτὸ τὸ γράμμα ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
μου». Καὶ τὸ γράμμα ἔγραφε: «Σοῦ 
πληρώνουμε τὰ εἰσιτήρια νὰ γυρί-

σης πίσω». Ὅμως, ὁ χρόνος εἶχε πε-
ράσει καὶ οἱ γονεῖς του εἶχαν πεθά-
νει καὶ ἦταν πιὰ ἀνώφελο τὸ γράμ-
μα… Ὁ Θεὸς μᾶς στέλνει μηνύματα 
καὶ εὐκαιρίες στὴ ζωή μας. Ἂς μὴν 
ἀδιαφοροῦμε. Ἂς μὴν περιμένουμε 
τὰ μηνύματά του νὰ εἶναι μὲ τὴ μορ-
φὴ καὶ τὸ περιεχόμενο ποὺ θέλουμε 
ἐμεῖς. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βοηθᾶ, νὰ 
μᾶς καθοδηγεῖ, νὰ μᾶς σώζει. Ἀρκεῖ 
νὰ μὴν περιφρονήσουμε τὰ μηνύμα-
τα καὶ τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς στέλ-
νει. Εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνεται σήμε-
ρα, αὔριο μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει… 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                           Μ ά ι ο ς  2 0 1 5  
  

Τ Υ Φ Λ Ο Ι  
 

Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε 
δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτο-
γραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ 
ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρ-
χὴ οἱ φωτογραφικὲς μηχανὲς ἦταν 
λίγες καὶ πανάκριβες. Σήμερα γέμι-
σε ὁ κόσμος ἀπὸ φωτογραφικὲς μη-
χανές. Ἂν σὲ κάποιον ποὺ κάνει 
συλλογὴ φωτογραφιῶν πῆτε ὅτι ἡ 
φωτογραφική του μηχανὴ ἔγινε μό-
νη της, χωρὶς κανένας τεχνίτης νὰ 
κοπιάση, αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴ μηχανὴ 
θὰ γελάση εἰς βά-
ρος σας καὶ θ’ ἀρ-
χίση νὰ ἀμφιβάλη 
ἂν  ε ἶσθε  καλὰ  
στὸ μυαλό. «Κύ-
ριε», θὰ σᾶς πεῖ, 
«τ ί  ε ἶναι  αὐτὰ  
ποῦ λέτε; Οἱ φω-
τογραφικὲς μηχα-
νὲς  δὲν  φυτρώ-
νουν στὰ χωράφια. Σχεδιάζονται ἀ-
πὸ ἐπιστήμονες, κατασκευάζονται 
ἀπὸ τεχνίτες, βγαίνουν ἀπὸ ἐργο-
στάσια. Ἡ δική μου μηχανὴ εἶναι ἀ-
πὸ τὶς τελειότερες μάρκες». Ἀλλὰ ἐ-
γὼ θέλω νὰ μιλήσω γιὰ κάποια ἄλ-
λη φωτογραφικὴ μηχανὴ ποὺ τὴν ἔ-
χουν ὅλοι σχεδόν. Τὴν ἔχουν καὶ οἱ 
πιὸ φτωχοὶ ἄνθρωποι, καὶ ὅμως ἡ 
φωτογραφικὴ αὐτὴ μηχανὴ εἶναι 
πανάκριβη. Εἶναι τὰ μάτια μας. Καὶ 
γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Ποιὸς τεχνί-

της κατασκεύασε μία τόσο τέλεια 
μηχανή, τὰ μάτια; Τὰ μάτια εἶναι ἕ-
να μικρὸ θαυμάσιο μηχάνημα, ποὺ 
διαρκῶς βλέπει καὶ παίρνει χιλιάδες 
εἰκόνες καὶ τὶς στέλνει στὸν ἐγκέφα-
λο καὶ ἐκεῖ μένουν καὶ διατηροῦν-
ται. Εἶναι τόσο ἀξιοθαύμαστοη ἡ 
κατασκευὴ καὶ ἡ λειτουργία τῶν 
ματιῶν, ὥστε γύρω ἀπὸ τὴν σπουδὴ 
τους ἀσχολεῖται ἰδιαίτερη ἐπιστήμη, 
ἡ ὀφθαλμολογία. Ὀφθαλμολόγοι 
γιατροί, μεγάλοι ἐπιστήμονες θαυ-

μάζουν τὸ ἔξοχο 
αὐτὸ δημιούργη-
μα. Ποιὸς ἔπλασε 
τὰ μάτια; Ὁ Θεός! 
Εἶναι ἡ μόνη λο-
γικὴ ἀπάντησι .  
Τὸ Εὐαγγέλιο μι-
λάει γιὰ ἕναν τυ-
φλό, ποὺ συνάν-
τησε στὸ δρόμο ὁ 

Χριστός. Ἦταν τυφλὸς ἀπὸ τὴ μέρα 
ποὺ γεννήθηκε. ∆ὲν εἶχε καθόλου 
μάτια. ∆υὸ μεμβράνες λεπτὲς σκέπα-
ζαν τὸ μέρος ποὺ ὑπάρχουν τὰ μά-
τια . Ἀδειανὲς ἦταν οἱ κόγχες . Ὁ 
Χριστός, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἔφτυσε 
κάτω καὶ μὲ τὸ σάλιο τοῦ ἔκανε λί-
γη λάσπη, πῆρε τὴ λάσπη, ἔχρισε μὲ 
αὐτὴ τὸν τυφλὸ στὰ μάτια καὶ τὸν 
ἔστειλε νὰ νιφτῆ σὲ μιὰ δεξαμενή. 
Καὶ ἀμέσως εἶδε. Ἀλλὰ ὁ Χριστός …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

  

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛΕ ΙΣ  ΤΟΝ   

 

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ  

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.      5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ
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Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  

 μου ξεκινᾶ πρὶν ἀπὸ ἕνα Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ 
χρόνο περίπου, ἐνῶ εἶχα ἐπισκεφτεῖ 
τὴν συνυφάδα μου. Κάθοντας λοι-
πὸν καὶ κουβεντιάζοντας μοῦ ἀνέ-
φερε γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, Ἅγιο 
Νικόλαο καὶ Ἅγια Εἰρήνη ὅτι τὴν 
εἶχε βοηθήσει πολὺ γιὰ τὴ γέννηση 
τῆς κορούλας της. Ἐγὼ μὲ τὸν ἄ-
ντρα μου εἴχαμε συνεχῶς τὸ θέμα 
γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς παιδιοῦ, ἐ-
κεῖνος δὲν ἤθελε οὔτε στὴν ἰδέα νὰ 
ἀκούση γιὰ παιδί. Τὸν ἴδιο μήνα εἶ-
χα κάτι πόνους στὴ μήτρα, νόμιζα 
ὅτι ἤμουν ἔγκυος, ἀλλὰ τελικὰ καὶ 
ἀφοῦ νοσηλεύτηκα στὸ 
νοσοκομεῖο εἶχα αἱμορ
ραγικὲς κύστες. Μετὰ ἀ-
πὸ 2-3 μέρες ἀφοῦ βγῆκα
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ἔκα
μία ἐπανεξέταση καὶ μ
εἶπε ἡ γιατρὸς τότε ὅ
γιὰ 2 μῆνες δὲν θὰ μπορέ-
σω νὰ ἀποκτήσω παιδί
νὰ σημειώσω ὅτι ποτὲ δὲ
εἶχα γυναικολογικὸ πρό
βλημα . Παρ ’ ὅλο ποὺ ἡ 
γιατρὸς μοῦ εἶπε γι’ αὐ-
τὴν τὴν ἀπόφαση δὲν ἔ-
χασα τὴ πίστη ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴ
θὰ μὲ βοηθοῦσε γιὰ τὴν ἀπόκτησ
τοῦ μωροῦ μου. Τὸν ἴδιο μήνα ἔμει-
να ἔγκυος στὸ μονάκριβο γιό μου. 
Ἔγινε τὸ θαῦμα μου. Μετὰ ἀπὸ κά
ποιες ἐξετάσεις ποὺ ἔκανα διαπ
στώθηκε στὸ μωρό μου ὅτι εἶχε ἠχ
γενεῖς ἑστίες στὴν καρδούλα του
Θυμᾶμαι ἐκείνη τὴ μέρα ἡ χειρότερή 
της ζωῆς μου. Ἔκλαιγα ἀσταμάτητα 
δὲν μποροῦσε νὰ μὲ κάνει καλὰ οὔ-
τε ὁ ἄντρας μου. ∆ὲν ἤξερα ποὺ νὰ 
ἀπευθυνθῶ καὶ ἔτσι ἔψαχνα στὸ ἴν-
τερνετ γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ 
ζητοῦσα βοήθεια. Βρῆκα τὸ τηλέ-

θῶνος καὶ πῆρα τηλέφωνο χωρὶς νὰ 
ξέρω μὲ ποιὸν θὰ μιλήσω, ἁπλὰ πῆ-
ρα καὶ τὸ σήκωσε τότε κάποιος μο-
ναχὸς καὶ τοῦ εἶπα τὸ πρόβλημά 
μου. Νόμιζα ὅτι δὲν θὰ μοῦ δώσει 
καμία σημασία, ἐκεῖνος ὅμως μοῦ 
μίλησε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ τὸ μωρό 
μου θὰ γινόταν καλά. Μοῦ εἶπε νὰ 
λέω τὴν ἑξῆς προσευχὴ «Ἅγιε Ραφα-
ήλ, προχώρα ἐσὺ μπροστά». Ἀπὸ 
τότε ἔλεγα καθημερινὰ τὴ προσευχὴ 
ποὺ εἶχε πεῖ ὁ μοναχός. Μετὰ τὸν 

δεκαπενταύγουστο ὁ θεῖ-
ος μου νοσηλεύτηκε μ
σοβαρὸ ἔμφραγμα. Εἶπα
οἱ γιατροὶ τότε στὴν μη
τέρα μου ὅτι ἦταν ἀπα
ραίτητο νὰ γίνει χειρουρ-
γεῖο, ἔγινε τὸ σοβαρὸ χει-
ρουργεῖο καὶ βγαίνοντας
ὁ γιατρὸς εἶπε στὴ μητέ
μου ὅτι μᾶλλον θὰ γί
τὸ μοιραῖο. Ἐνῶ μιλών-
τας μὲ τὴ μητέρα μου τῆς 
εἶπα νὰ λέει τὴν προσευ-
χὴ ποὺ μοῦ εἶχε πεῖ τότε ὁ 

μοναχὸς «Ἅγιε Ραφαὴλ προχώρα ἐ-
σὺ μπροστά». Μετὰ ἀπὸ μία ὥρα
ἦρθε ὁ γιατρὸς εἶπε πρέπει νὰ ἔγιν
θαῦμα … δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά
Γιὰ νὰ ἐπανέλθω ἐγὼ γέννησα ἕν
ὑγιέστατο ἀγοράκι 3.775 κιλὰ φυσ
ολογικά. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πραγμα-
τοποίησε τὸ θαῦμα μετὰ ἀπὸ τὴν 
προσευχή μου. Χάρη στοὺς μονα-
χοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄνω Σουλίου 
Μαραθῶνος, ἡ πίστη μου μεγάλωσε 
πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴ μητέρα του 
Παναγία καὶ τὸν προστάτη μου Ἅ-
γιο Ραφαήλ. Εὐχαριστῶ θερμὰ. 

Ἀ. Κ., Ἰωάννινα 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 

Σὲ ἕναν ἐρημίτη ἔφτασαν μιὰ μέρα 
κάποιοι ἐπισκέπτες. Τὸν ρώτησαν. 
Τί νόημα ἔχει ἡ ζωή σου στὴν ἡσυχί
α; Ὁ μοναχὸς ἐκείνη

-

βγαζε νερὸ ἀπὸ ἕνα
Κ -

υνά-
ντησε αθό-
ταν ρὸ 

μὲ κομπασμὸ – Βλέπετε, 
τίποτε α; Ποῦ 

. 

 τὴ στιγμὴ μόλις 
 βαθὺ πηγάδι. ἔ

αὶ τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ἤτανε τα
ραγμένο. Εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγά-
δι. Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν: 
Τίποτα. Μετὰ ἀπὸ λίγο ποὺ ἠρέμη-
σε τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ὁ μοναχὸς 
τοὺς εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι. Τί 
βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν πάλι κά-
τω. Ναί, τώρα βλέπουμε τὰ πρόσω-
πά μας. Καὶ ὁ μοναχὸς ἀπάντησε: 
Βλέπετε πρίν, ὅταν ἔβγαλα νερό, τὸ 
νερὸ ἦταν ταραγμένο. Τώρα εἶναι ἤ-
ρεμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς ἡ-
συχίας. Βλέπεις τὸν ἑαυτό σου! 
 

Ο  ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΗΣ   
ΚΑΙ  ΤΟ  ΓΑΪ∆ΟΥΡΑΚΙ  

 

Ἐνῶ βρισκόταν καθ’ ὁδὸν γιὰ νὰ ἐ-
πισκεφθεῖ μία χώρα ὅπου κατοικοῦ-
σαν εἰδωλολάτρες ὁ Ἅγιος Μαρτί-
νος, Ἐπίσκοπος Γαλατίας σ

 ἕναν γεωργό, ὁ ὁποῖος κ
περίλυπος μπροστὰ στὸ νεκ

γαϊδουράκι του καὶ συλλογιζόταν 
πόσο μάταιη ἦταν ἡ διδασκαλία 
τῶν Χριστιανῶν. ∆ὲν μποροῦσε νὰ 
καταλάβη τὸ πῶς τὸ σῶμα τοῦ νε-
κροῦ ἀνθρώπου, ποὺ θὰ φθαρεῖ στὴ 
γῆ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναστηθεῖ ἄ-
φθαρτο. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος τοῦ μί-
λησε γιὰ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θε-
οῦ καὶ ὁ εἰδωλολάτρης τοῦ ζήτησε, 
γιὰ νὰ πιστέψει, νὰ ἀναστήσει τὸ 
γαϊδουράκι του. Παρόλο ποὺ ὁ Ἅ-
γιος τοῦ δίδαξε ὅτι μόνο οἱ ἄνθρω-
ποι ἔρχονται σὲ κρίση καὶ ἀνασταί-
νονται καὶ ὄχι τὰ ἄλογα ζῶα, ὁ εἰ-
δωλολάτρης ἐπέμενε πὼς γιὰ νὰ πει-
σθεῖ ἔπρεπε νὰ ἀναστήσει τὸ γαϊ-
δουράκι του. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος ἔ-

στρεψε τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν οὐ-
ρανό, ὕψωσε τὰ χέρια του καὶ προ-
σευχήθηκε «Κύριε ὁ Θεός μου, ποὺ 
ἔγινες αἴτιος σωτηρίας γιὰ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ἀνάστησε καὶ τοῦ-
το τὸ ζῶον, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ 
νὰ ἀποκτήσει ἐπίγνωση ὁ ἄνθρωπος 
αὐτός, διότι μὲ αὐτὸ τὸ θαῦμα σου 
θὰ γνωρίσει τὴν παντοδυναμία Σου 
καὶ θὰ πιστεύσει σ’ Ἐσένα». ∆ὲν 
πρόλαβε νὰ τελειώσει τὴν προσευχή 
του ὁ Ἅγιος καὶ τὸ γαϊδουράκι ση-
κώθηκε ὑγιέστατο καὶ περπάτησε. 
Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ πιστέψουν καὶ νὰ βαπτισθοῦν 
Χριστιανοὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι ἐκείνης 
τῆς χώρας.  
 

ΚΟΜΠΑΣΜΟΣ  
 

Ἕνας ἄπιστος καυχιόταν, λέγοντας 
πὼς προκαλοῦσε τὸ Θεό, ἐὰν ὑπάρ-
χη, νὰ τὸν πάταξη μὲ θάνατο, ἐντὸς 
5 λεπτῶν. Ὅταν πέρασαν τὰ 5 λε-
πτά, ἔλεγε 

δὲν ἔγινε. Τί σᾶς ἔλεγ
εἶναι ὁ Θεός; ∆ὲ μοῦ λέγετε, κύριε, 
ἔχετε παιδάκια ρώτησε μία κυρία 
τῆς συντροφιᾶς. – Ναί, ἀλλὰ γιατί 
ρωτᾶτε; εἶπε ὁ ἄπιστος. – Νά, σκέ-
φτομαι, ἂν ἕνα σας παιδὶ δίνοντάς 
σας ἕνα μαχαίρι, σᾶς ζητοῦσε νὰ τὸ 
σκοτώσετε γιὰ νὰ δείξετε τὴ δύναμί 
σας, θὰ τὸ κάνατε; Ἀσφαλῶς ὄχι, 
γιατί τὸ ἀγαπῶ, ἀπάντησε πειραγ-
μένος ὁ ἄπιστος. – Αὐτὸ ἀκριβῶς 
συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Θεό, συμπέρα-
νε ἡ κυρία. Εἶναι ὁ Ἐπουράνιος Πα-
τέρας σας καὶ σᾶς ὑπεραγαπᾶ, γι’ 
αὐτὸ καὶ ἀνέχεται τὶς ἀνοησίες σας. 
 

ΠΛΟΥΣ ΙΟΣ  
ΑΠΟ  Ι ΚΑΝΟΠΟ ΙΗΣΗ  

 

Ὁ Ναπολέοντας ἐκτιμοῦσε καὶ θαύ-
μαζε πραγματικὰ τὸν μεγάλο ἐπι-
στήμονα καὶ εὐεργέτη του Λουδοβί-
κο Παστέρ. Μία μέρα τὸν ρώτησε
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Ο  ΑΓ ΙΟΣ  Ι ΩΑΝΝΗΣ  
Ο  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  
ΣΤΟΥΣ  ΓΟΝΕ ΙΣ  

 

Ὅταν ὁ ναυ-
πηγὸς  φτιά-
χνει τὸ πλοῖο 
φροντίζει νὰ 
τὸ κάνει γερό, 
ὥστε νὰ ἀντέ-
χει στὶς θύελ-
λες. ∆ὲν φρο-
ντίζει νὰ μὴν 
ἔχει ἡ θάλασ-
σα τρικυμίες. 

Ἔτσι κι’ ἐσεῖς ἀνατρέφοντας τὰ 
παιδιά σας, μὴν φροντίζετε νὰ μὴν 
ἔχει ἡ ζωὴ γύρω τους δυσκολίες, 
προσπαθῆστε νὰ μεγαλώσετε τὰ 
παιδιά σας ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν 
νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες. 
Ὅταν ὁ σιδηρουργὸς παίρνει τὸ μέ-
ταλλο ἀπὸ τὴ φωτιά, πρὶν ἀρχίσει 
νὰ τὸ χτυπᾶ μὲ τὸ σφυρὶ πάνω στ’ 
ἀμόνι, ἔχει σκεφτεῖ καὶ ἔχει ἀποφα-
σίσει τί ἐργαλεῖο θέλει νὰ φτιάξει. 
Γιατί ἀλλιῶς θὰ δουλέψει τὸ πυρω-
μένο μέταλλο γιὰ νὰ φτιάξει μαχαί-
ρι, ἀλλιῶς θὰ δουλέψει γιὰ νὰ φτιά-
ξει δρεπάνι ἢ κάποιο ἄλλο ἐργαλεῖ-
ο. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουμε καὶ μὲ 
τὸ θέμα τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδι-
ῶν. Προσοχὴ στὰ κριτήρια ποὺ θὰ 
ἐπιλέξουμε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ 
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας!! 
 

ΟΙ  ∆ΥΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  
ΠΟΥ  ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ  

 

Τὰ ὀ μμέ-

Ἀν
δης

τ
υ

 

… ποὺ ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου, εἶναι ὁ ἴδιος, ποὺ ὄχι μόνο μά-
τια ἔκανε, ἀλλὰ καὶ αὐτιὰ καὶ χέρια 
καὶ πόδια καὶ πνευμόνια καὶ ὅλα τὰ 
ἀξιοθαύμαστα ὄργανα τοῦ σώματος 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἔκανε τὸ ἀνθρώπι-
νο σῶμα. Χριστέ! Σὺ μᾶς ἔπλασες. 
Σὲ δοξάζουμε καὶ σὲ εὐχαριστοῦμε. 
∆υστυχῶς οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι δὲν εὐχαριστοῦν τὸ Χριστό . 
Μάτια ἔχουν καὶ μάτια δὲν ἔχουν. 
Εἶναι τυφλοὶ ψυχικῶς. Αὐτοὶ οἱ ἄν-
θρωποι, ὅσο ἔξυπνοι κι’ ἂν εἶναι 
καὶ ὅσα γράμματα κι’ ἂν ξέρουν, 
μοιάζουν σὰν τὸ γαϊδουράκι, ποὺ 
τὸ ἀφεντικό τοῦ κλείνει τὰ μάτια μὲ 
τὸ τυφλοπάνι, τὸ δένει στὸ μαγγα-
νοπήγαδο, καὶ τὸ δυστυχισμένο ζῶο 
ποὺ δὲν βλέπει ἀρχίζει νὰ τρέχη, μὲ 
τὴν ἐντύπωσι ὅτι τρέχει σὲ δρόμο, ἐ-
νῶ συνεχῶς στὸ ἴδιο μέρος βρίσκε-
ται, κάνοντας διαρκῶς τοὺς ἴδιους 
γύρους. Ἔτσι εἶναι καὶ οἱ ἄπιστοι. 
Τὸ ἀφεντικό τους, ὁ διάβολος, τοὺς 
ἔχει σκεπάσει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μὲ 
τὸ δικό του τυφλοπάνι καὶ δὲν βλέ-
πουν οἱ δυστυχεῖς. ∆ὲν βλέπουν, ὅτι 
κάθε ἔργο τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ πιὸ μι-
κρό, ὅπως εἶναι ἕνα μυρμηγκάκι, εἶ-
ναι ἕνα θαυμάσιο κατασκεύασμα, 
ποὺ ξεπερνᾶ σὲ τελειότητα καὶ τὸ 
καλύτερο ἐργοστάσιο τοῦ κόσμου. 
Καὶ δὲν βλέπουν γιατί δὲν πιστεύ-
ουν. Ὅλα προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐξηγή-
σουν ὑλιστικῶς. Ἡ ὕλη! σοῦ λένε, ἀ-
πὸ τὴν ὕλη βγῆκαν ὅλα. Ἀλλὰ τί εἶ-
ναι ἡ ὕλη; Πῶς βρέθηκε; Πῶς ἐξελί-
χθηκε; Πῶς ἔγινε μάτι, αὐτί, καρδιά; 
Πῶς ἔγινε δύναμι καὶ ἐνέργεια; Πῶς 
ἔγινε σκέψι, αἴσθημα καὶ θέλησι; 
Πῶς ἔγινε πνεῦμα; Στὰ ἐρωτήματα 
αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν 
οἱ ἄπιστοι. Ἀλλὰ ὁ τυφλὸς ποὺ εἶδε 

τὸ φῶς του, στοὺς ἄπιστους, μὲ τὶς 
ἀπαντήσεις τοὺς ἀπο-

-

νόματά τους δὲν εἶναι γρα
να μὲ χρυσὰ γράμματα καὶ οἱ προ-
τομές τους δὲν στολίζουν τοὺς χώ-
ρους ποὺ εὐεργέτησαν. Βιογραφίες 
τους δὲν ὑπάρχουν στὰ λεξικὰ καὶ 
τὰ σχολικὰ βιβλία ὡς παράδειγμα 
ὑψηλῶν ἰδανικῶν. Ἡ Ἀγλαΐα Κυ-
ριακοῦ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὸ 

γνωστὸ Νοσοκομεῖο Παίδων στὸ 
Γουδή, ἐνῶ ὁ ἀδερφός της Ἀντώνης 
Ἀντωνιάδης, παραμένει ἄγνωστος, 
παρότι κατέλειπε τεράστια περιου-
σία γιὰ τὴν ἵδρυση μαιευτηρίου γιὰ 
ἄπορες γυναῖκες. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ 
ζωή, ἡ Ἀγλαΐα Κυριακοῦ (1933) μὲ 
τὴ διαθήκη της διέθεσε τὴν περιου-
σία της γιὰ τὴν Κλινικὴ Ἀπόρων 
Παίδων Παναγιώτη καὶ Ἀγλαΐας 
Κυριακοῦ. Τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων 

ἐγκαινιά-
στηκε τὸν 
Ἀπρίλιο  
1938 .  Ὁ  
ἀδελφός 
της ὁ δι-
κηγόρος 
Ἀντώνιος 

τωνιά-
 συνέ-

ταξ ε  τ ὴ  
διαθήκη  
του νὰ δι-
α εθεῖ  ἡ  

μεγάλη το  περιουσία γιὰ τὴ δημι-
ουργία τῆς Γυναικολογικῆς Κλινι-
κῆς στὴν ὁποία θὰ νοσηλεύονται ἄ-
πορες γυναῖκες. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη 
τοῦ σκοποῦ του διέθεσε στὸν ∆ῆμο 
Ἀθηναίων τὸ τριώροφο ἀκίνητο 
στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος στὸ Σύνταγ-
μα ἀξίας 9.000.000 δραχμῶν, ἀλλὰ 
καὶ 6.000.000 δραχμὲς σὲ μετρητά. 
Τὰ δυὸ ἀδέλφια, ἡ Ἀγλαΐα καὶ ὁ 
Ἀντώνιος, διέθεσαν τὰ ὑπάρχοντά 
τους γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ τὶς 
μανάδες τους. Τὸ ∆ημοτικὸ Μαιευ-
τήριο ποὺ ὀνειρευόταν ὁ Ἄντ. Ἀν-
τωνιάδης δὲν ὑλοποιήθηκε. Τὸ ἀκί-
νητό του στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος χρη-
σιμοποιεῖται γιὰ τὴ στέγαση τῶν 
δημοτικῶν παρατάξεων καὶ δημοτι-
κῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ ναΐσκος τοῦ σπι-
τιοῦ του ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀποθή-
κη (Ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Σκιαδά). 

 

ΤΥΦΛΟ Ι  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)  ποὺ ἔδωσε 

στόμωσε, τοὺς νίκησε, τοὺς ξευτέλι
σε λέγοντάς τους: «∆ὲν ἀκούω τί 
μοῦ λέτε. Ἕνα ξέρω, ἤμουν τυφλὸς 
καὶ τώρα βλέπω. Μὲ ἔκανε καλὰ ὁ 
Χριστός. Χίλιες δόξες νὰ ἔχη». Ὁ 
Χριστὸς εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου. 
 

ΤΟ  ΑΓ ΙΟ  ΜΥΡΟ  
 

 
 

Τὸ Ἅγιο Μύρο, μὲ τὸ ὁποῖο χρίεται 
σταυροειδῶς ὁ νέος χριστιανὸς εἶ-
ναι ἡ σφραγίδα τοῦ Ἅγιου Πνεύμα-
τος. Κι’ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν φέρουν, ἀ-
ναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγγέ-
λους καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες ὅτι ἀνή-
κουν στὴν οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ. 
Μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ σημάδι οἱ δαί-
μονες τρέμουν καὶ τρέπονται σὲ φυ-
γή. Οἱ ἄγγελοι ἀντίθετα τρέχουν 
κοντὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ φέρουν τὴν 
Σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ σὰν σὲ δικό 
τους. 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΛΗ 
 

Ὅσοι εἶναι ἐντὸς 
της 
σώζο
εἶνα
Ἐκκ
μπορ
πίζο
τηρί
ἡ Ἐ

ναι ἡ πύλη διὰ τῆς ὁποίας εἰσερχό-
μεθα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Ἐκκ
νται. Ὅσοι 
ι ἐκτὸς της 
λησίας δὲν 
οῦν νὰ ἐλ-
υν στὴν σω-
α τους. Γιατί 
κκλησία εἶ-

λησίας 

6 3



ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΗ  

ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ    
ΡΑΦΑΗΛ ,   Ν ΙΚΟΛΑΟΥ    

ΚΑ Ι   Ε Ι ΡΗΝΗΣ    
ΤΗΝ  ΤΡ ΙΤΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέ-
τος, ἡ Ἀδελφότητά μας ἑόρτασε πανηγυ-
ρικῶς τὴν μνήμη τοῦ σεπτοῦ Μαρτυρίου 
τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρή-
νης.  

Τὴν 13η τοῦ Ἀπριλίου, παραμονὴ
τῆς Τρίτης τοῦ Πάσχα, ἐτελέσθη Πανη-

γυρικὸς Ἑσπερινός, Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν ἑορ-
ταζόντων Ἁγίων καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κηφισί-
ας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κυρίλλου, μὲ τὴ συμμε-
τοχὴ κληρικῶν τῆς καθ' ἡμὰς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
πλήθους πιστῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐτελέ-
σθη καὶ ἡ Χειροθεσία εἰς Ἀναγνώστην ἐκλεκτοῦ μέλους 
τῆς Ἀδελφότητος.  

Τὴν 14η τοῦ Ἀπριλίου, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέ-
σθη Θεῖα Λειτουργία καὶ Ἱερὰ Παράκλησις στοὺς θαυμα-
τουργοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ ἐτέθη 
εἰς Προσκύνησιν τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἅγιου 
Μεγαλομάρτυρος Ραφαήλ. 

Τὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα εἶναι ἀπὸ τὸν Πα-
νηγυρικὸ Ἑσπερινό, τὴ Λιτανεία καὶ τὴν Ἀρτοκλασία 
ποὺ ἐτελέσθησαν τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς. 



 

Ο  ΑΓ ΙΟΣ  Ι ΩΑΝΝΗΣ  
Ο  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  
ΣΤΟΥΣ  ΓΟΝΕ ΙΣ  

 

Ὅταν ὁ ναυ-
πηγὸς  φτιά-
χνει τὸ πλοῖο 
φροντίζει νὰ 
τὸ κάνει γερό, 
ὥστε νὰ ἀντέ-
χει στὶς θύελ-
λες. ∆ὲν φρο-
ντίζει νὰ μὴν 
ἔχει ἡ θάλασ-
σα τρικυμίες. 

Ἔτσι κι’ ἐσεῖς ἀνατρέφοντας τὰ 
παιδιά σας, μὴν φροντίζετε νὰ μὴν 
ἔχει ἡ ζωὴ γύρω τους δυσκολίες, 
προσπαθῆστε νὰ μεγαλώσετε τὰ 
παιδιά σας ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν 
νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες. 
Ὅταν ὁ σιδηρουργὸς παίρνει τὸ μέ-
ταλλο ἀπὸ τὴ φωτιά, πρὶν ἀρχίσει 
νὰ τὸ χτυπᾶ μὲ τὸ σφυρὶ πάνω στ’ 
ἀμόνι, ἔχει σκεφτεῖ καὶ ἔχει ἀποφα-
σίσει τί ἐργαλεῖο θέλει νὰ φτιάξει. 
Γιατί ἀλλιῶς θὰ δουλέψει τὸ πυρω-
μένο μέταλλο γιὰ νὰ φτιάξει μαχαί-
ρι, ἀλλιῶς θὰ δουλέψει γιὰ νὰ φτιά-
ξει δρεπάνι ἢ κάποιο ἄλλο ἐργαλεῖ-
ο. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουμε καὶ μὲ 
τὸ θέμα τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδι-
ῶν. Προσοχὴ στὰ κριτήρια ποὺ θὰ 
ἐπιλέξουμε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ 
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας!! 
 

ΟΙ  ∆ΥΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  
ΠΟΥ  ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ  

 

Τὰ ὀ μμέ-

Ἀν
δης

τ
υ

 

… ποὺ ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου, εἶναι ὁ ἴδιος, ποὺ ὄχι μόνο μά-
τια ἔκανε, ἀλλὰ καὶ αὐτιὰ καὶ χέρια 
καὶ πόδια καὶ πνευμόνια καὶ ὅλα τὰ 
ἀξιοθαύμαστα ὄργανα τοῦ σώματος 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἔκανε τὸ ἀνθρώπι-
νο σῶμα. Χριστέ! Σὺ μᾶς ἔπλασες. 
Σὲ δοξάζουμε καὶ σὲ εὐχαριστοῦμε. 
∆υστυχῶς οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι δὲν εὐχαριστοῦν τὸ Χριστό . 
Μάτια ἔχουν καὶ μάτια δὲν ἔχουν. 
Εἶναι τυφλοὶ ψυχικῶς. Αὐτοὶ οἱ ἄν-
θρωποι, ὅσο ἔξυπνοι κι’ ἂν εἶναι 
καὶ ὅσα γράμματα κι’ ἂν ξέρουν, 
μοιάζουν σὰν τὸ γαϊδουράκι, ποὺ 
τὸ ἀφεντικό τοῦ κλείνει τὰ μάτια μὲ 
τὸ τυφλοπάνι, τὸ δένει στὸ μαγγα-
νοπήγαδο, καὶ τὸ δυστυχισμένο ζῶο 
ποὺ δὲν βλέπει ἀρχίζει νὰ τρέχη, μὲ 
τὴν ἐντύπωσι ὅτι τρέχει σὲ δρόμο, ἐ-
νῶ συνεχῶς στὸ ἴδιο μέρος βρίσκε-
ται, κάνοντας διαρκῶς τοὺς ἴδιους 
γύρους. Ἔτσι εἶναι καὶ οἱ ἄπιστοι. 
Τὸ ἀφεντικό τους, ὁ διάβολος, τοὺς 
ἔχει σκεπάσει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μὲ 
τὸ δικό του τυφλοπάνι καὶ δὲν βλέ-
πουν οἱ δυστυχεῖς. ∆ὲν βλέπουν, ὅτι 
κάθε ἔργο τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ πιὸ μι-
κρό, ὅπως εἶναι ἕνα μυρμηγκάκι, εἶ-
ναι ἕνα θαυμάσιο κατασκεύασμα, 
ποὺ ξεπερνᾶ σὲ τελειότητα καὶ τὸ 
καλύτερο ἐργοστάσιο τοῦ κόσμου. 
Καὶ δὲν βλέπουν γιατί δὲν πιστεύ-
ουν. Ὅλα προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐξηγή-
σουν ὑλιστικῶς. Ἡ ὕλη! σοῦ λένε, ἀ-
πὸ τὴν ὕλη βγῆκαν ὅλα. Ἀλλὰ τί εἶ-
ναι ἡ ὕλη; Πῶς βρέθηκε; Πῶς ἐξελί-
χθηκε; Πῶς ἔγινε μάτι, αὐτί, καρδιά; 
Πῶς ἔγινε δύναμι καὶ ἐνέργεια; Πῶς 
ἔγινε σκέψι, αἴσθημα καὶ θέλησι; 
Πῶς ἔγινε πνεῦμα; Στὰ ἐρωτήματα 
αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν 
οἱ ἄπιστοι. Ἀλλὰ ὁ τυφλὸς ποὺ εἶδε 

τὸ φῶς του, στοὺς ἄπιστους, μὲ τὶς 
ἀπαντήσεις τοὺς ἀπο-

-

νόματά τους δὲν εἶναι γρα
να μὲ χρυσὰ γράμματα καὶ οἱ προ-
τομές τους δὲν στολίζουν τοὺς χώ-
ρους ποὺ εὐεργέτησαν. Βιογραφίες 
τους δὲν ὑπάρχουν στὰ λεξικὰ καὶ 
τὰ σχολικὰ βιβλία ὡς παράδειγμα 
ὑψηλῶν ἰδανικῶν. Ἡ Ἀγλαΐα Κυ-
ριακοῦ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὸ 

γνωστὸ Νοσοκομεῖο Παίδων στὸ 
Γουδή, ἐνῶ ὁ ἀδερφός της Ἀντώνης 
Ἀντωνιάδης, παραμένει ἄγνωστος, 
παρότι κατέλειπε τεράστια περιου-
σία γιὰ τὴν ἵδρυση μαιευτηρίου γιὰ 
ἄπορες γυναῖκες. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ 
ζωή, ἡ Ἀγλαΐα Κυριακοῦ (1933) μὲ 
τὴ διαθήκη της διέθεσε τὴν περιου-
σία της γιὰ τὴν Κλινικὴ Ἀπόρων 
Παίδων Παναγιώτη καὶ Ἀγλαΐας 
Κυριακοῦ. Τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων 

ἐγκαινιά-
στηκε τὸν 
Ἀπρίλιο  
1938 .  Ὁ  
ἀδελφός 
της ὁ δι-
κηγόρος 
Ἀντώνιος 

τωνιά-
 συνέ-

ταξ ε  τ ὴ  
διαθήκη  
του νὰ δι-
α εθεῖ  ἡ  

μεγάλη το  περιουσία γιὰ τὴ δημι-
ουργία τῆς Γυναικολογικῆς Κλινι-
κῆς στὴν ὁποία θὰ νοσηλεύονται ἄ-
πορες γυναῖκες. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη 
τοῦ σκοποῦ του διέθεσε στὸν ∆ῆμο 
Ἀθηναίων τὸ τριώροφο ἀκίνητο 
στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος στὸ Σύνταγ-
μα ἀξίας 9.000.000 δραχμῶν, ἀλλὰ 
καὶ 6.000.000 δραχμὲς σὲ μετρητά. 
Τὰ δυὸ ἀδέλφια, ἡ Ἀγλαΐα καὶ ὁ 
Ἀντώνιος, διέθεσαν τὰ ὑπάρχοντά 
τους γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ τὶς 
μανάδες τους. Τὸ ∆ημοτικὸ Μαιευ-
τήριο ποὺ ὀνειρευόταν ὁ Ἄντ. Ἀν-
τωνιάδης δὲν ὑλοποιήθηκε. Τὸ ἀκί-
νητό του στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος χρη-
σιμοποιεῖται γιὰ τὴ στέγαση τῶν 
δημοτικῶν παρατάξεων καὶ δημοτι-
κῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ ναΐσκος τοῦ σπι-
τιοῦ του ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀποθή-
κη (Ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Σκιαδά). 

 

ΤΥΦΛΟ Ι  
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)  ποὺ ἔδωσε 

στόμωσε, τοὺς νίκησε, τοὺς ξευτέλι
σε λέγοντάς τους: «∆ὲν ἀκούω τί 
μοῦ λέτε. Ἕνα ξέρω, ἤμουν τυφλὸς 
καὶ τώρα βλέπω. Μὲ ἔκανε καλὰ ὁ 
Χριστός. Χίλιες δόξες νὰ ἔχη». Ὁ 
Χριστὸς εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου. 
 

ΤΟ  ΑΓ ΙΟ  ΜΥΡΟ  
 

 
 

Τὸ Ἅγιο Μύρο, μὲ τὸ ὁποῖο χρίεται 
σταυροειδῶς ὁ νέος χριστιανὸς εἶ-
ναι ἡ σφραγίδα τοῦ Ἅγιου Πνεύμα-
τος. Κι’ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν φέρουν, ἀ-
ναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγγέ-
λους καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες ὅτι ἀνή-
κουν στὴν οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ. 
Μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ σημάδι οἱ δαί-
μονες τρέμουν καὶ τρέπονται σὲ φυ-
γή. Οἱ ἄγγελοι ἀντίθετα τρέχουν 
κοντὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ φέρουν τὴν 
Σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ σὰν σὲ δικό 
τους. 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΛΗ 
 

Ὅσοι εἶναι ἐντὸς 
της 
σώζο
εἶνα
Ἐκκ
μπορ
πίζο
τηρί
ἡ Ἐ

ναι ἡ πύλη διὰ τῆς ὁποίας εἰσερχό-
μεθα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Ἐκκ
νται. Ὅσοι 
ι ἐκτὸς της 
λησίας δὲν 
οῦν νὰ ἐλ-
υν στὴν σω-
α τους. Γιατί 
κκλησία εἶ-

λησίας 
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Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ

Ἡ ἱστορία μου καὶ ἡ γέννη
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Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  

 μου ξεκινᾶ πρὶν ἀπὸ ἕνα Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ 
χρόνο περίπου, ἐνῶ εἶχα ἐπισκεφτεῖ 
τὴν συνυφάδα μου. Κάθοντας λοι-
πὸν καὶ κουβεντιάζοντας μοῦ ἀνέ-
φερε γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, Ἅγιο 
Νικόλαο καὶ Ἅγια Εἰρήνη ὅτι τὴν 
εἶχε βοηθήσει πολὺ γιὰ τὴ γέννηση 
τῆς κορούλας της. Ἐγὼ μὲ τὸν ἄ-
ντρα μου εἴχαμε συνεχῶς τὸ θέμα 
γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς παιδιοῦ, ἐ-
κεῖνος δὲν ἤθελε οὔτε στὴν ἰδέα νὰ 
ἀκούση γιὰ παιδί. Τὸν ἴδιο μήνα εἶ-
χα κάτι πόνους στὴ μήτρα, νόμιζα 
ὅτι ἤμουν ἔγκυος, ἀλλὰ τελικὰ καὶ 
ἀφοῦ νοσηλεύτηκα στὸ 
νοσοκομεῖο εἶχα αἱμορ
ραγικὲς κύστες. Μετὰ ἀ-
πὸ 2-3 μέρες ἀφοῦ βγῆκα
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ἔκα
μία ἐπανεξέταση καὶ μ
εἶπε ἡ γιατρὸς τότε ὅ
γιὰ 2 μῆνες δὲν θὰ μπορέ-
σω νὰ ἀποκτήσω παιδί
νὰ σημειώσω ὅτι ποτὲ δὲ
εἶχα γυναικολογικὸ πρό
βλημα . Παρ ’ ὅλο ποὺ ἡ 
γιατρὸς μοῦ εἶπε γι’ αὐ-
τὴν τὴν ἀπόφαση δὲν ἔ-
χασα τὴ πίστη ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴ
θὰ μὲ βοηθοῦσε γιὰ τὴν ἀπόκτησ
τοῦ μωροῦ μου. Τὸν ἴδιο μήνα ἔμει-
να ἔγκυος στὸ μονάκριβο γιό μου. 
Ἔγινε τὸ θαῦμα μου. Μετὰ ἀπὸ κά
ποιες ἐξετάσεις ποὺ ἔκανα διαπ
στώθηκε στὸ μωρό μου ὅτι εἶχε ἠχ
γενεῖς ἑστίες στὴν καρδούλα του
Θυμᾶμαι ἐκείνη τὴ μέρα ἡ χειρότερή 
της ζωῆς μου. Ἔκλαιγα ἀσταμάτητα 
δὲν μποροῦσε νὰ μὲ κάνει καλὰ οὔ-
τε ὁ ἄντρας μου. ∆ὲν ἤξερα ποὺ νὰ 
ἀπευθυνθῶ καὶ ἔτσι ἔψαχνα στὸ ἴν-
τερνετ γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ 
ζητοῦσα βοήθεια. Βρῆκα τὸ τηλέ-

θῶνος καὶ πῆρα τηλέφωνο χωρὶς νὰ 
ξέρω μὲ ποιὸν θὰ μιλήσω, ἁπλὰ πῆ-
ρα καὶ τὸ σήκωσε τότε κάποιος μο-
ναχὸς καὶ τοῦ εἶπα τὸ πρόβλημά 
μου. Νόμιζα ὅτι δὲν θὰ μοῦ δώσει 
καμία σημασία, ἐκεῖνος ὅμως μοῦ 
μίλησε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ τὸ μωρό 
μου θὰ γινόταν καλά. Μοῦ εἶπε νὰ 
λέω τὴν ἑξῆς προσευχὴ «Ἅγιε Ραφα-
ήλ, προχώρα ἐσὺ μπροστά». Ἀπὸ 
τότε ἔλεγα καθημερινὰ τὴ προσευχὴ 
ποὺ εἶχε πεῖ ὁ μοναχός. Μετὰ τὸν 

δεκαπενταύγουστο ὁ θεῖ-
ος μου νοσηλεύτηκε μ
σοβαρὸ ἔμφραγμα. Εἶπα
οἱ γιατροὶ τότε στὴν μη
τέρα μου ὅτι ἦταν ἀπα
ραίτητο νὰ γίνει χειρουρ-
γεῖο, ἔγινε τὸ σοβαρὸ χει-
ρουργεῖο καὶ βγαίνοντας
ὁ γιατρὸς εἶπε στὴ μητέ
μου ὅτι μᾶλλον θὰ γί
τὸ μοιραῖο. Ἐνῶ μιλών-
τας μὲ τὴ μητέρα μου τῆς 
εἶπα νὰ λέει τὴν προσευ-
χὴ ποὺ μοῦ εἶχε πεῖ τότε ὁ 

μοναχὸς «Ἅγιε Ραφαὴλ προχώρα ἐ-
σὺ μπροστά». Μετὰ ἀπὸ μία ὥρα
ἦρθε ὁ γιατρὸς εἶπε πρέπει νὰ ἔγιν
θαῦμα … δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά
Γιὰ νὰ ἐπανέλθω ἐγὼ γέννησα ἕν
ὑγιέστατο ἀγοράκι 3.775 κιλὰ φυσ
ολογικά. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πραγμα-
τοποίησε τὸ θαῦμα μετὰ ἀπὸ τὴν 
προσευχή μου. Χάρη στοὺς μονα-
χοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄνω Σουλίου 
Μαραθῶνος, ἡ πίστη μου μεγάλωσε 
πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴ μητέρα του 
Παναγία καὶ τὸν προστάτη μου Ἅ-
γιο Ραφαήλ. Εὐχαριστῶ θερμὰ. 

Ἀ. Κ., Ἰωάννινα 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 

Σὲ ἕναν ἐρημίτη ἔφτασαν μιὰ μέρα 
κάποιοι ἐπισκέπτες. Τὸν ρώτησαν. 
Τί νόημα ἔχει ἡ ζωή σου στὴν ἡσυχί
α; Ὁ μοναχὸς ἐκείνη

-

βγαζε νερὸ ἀπὸ ἕνα
Κ -

υνά-
ντησε αθό-
ταν ρὸ 

μὲ κομπασμὸ – Βλέπετε, 
τίποτε α; Ποῦ 

. 

 τὴ στιγμὴ μόλις 
 βαθὺ πηγάδι. ἔ

αὶ τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ἤτανε τα
ραγμένο. Εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγά-
δι. Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν: 
Τίποτα. Μετὰ ἀπὸ λίγο ποὺ ἠρέμη-
σε τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ὁ μοναχὸς 
τοὺς εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι. Τί 
βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν πάλι κά-
τω. Ναί, τώρα βλέπουμε τὰ πρόσω-
πά μας. Καὶ ὁ μοναχὸς ἀπάντησε: 
Βλέπετε πρίν, ὅταν ἔβγαλα νερό, τὸ 
νερὸ ἦταν ταραγμένο. Τώρα εἶναι ἤ-
ρεμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς ἡ-
συχίας. Βλέπεις τὸν ἑαυτό σου! 
 

Ο  ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΗΣ   
ΚΑΙ  ΤΟ  ΓΑΪ∆ΟΥΡΑΚΙ  

 

Ἐνῶ βρισκόταν καθ’ ὁδὸν γιὰ νὰ ἐ-
πισκεφθεῖ μία χώρα ὅπου κατοικοῦ-
σαν εἰδωλολάτρες ὁ Ἅγιος Μαρτί-
νος, Ἐπίσκοπος Γαλατίας σ

 ἕναν γεωργό, ὁ ὁποῖος κ
περίλυπος μπροστὰ στὸ νεκ

γαϊδουράκι του καὶ συλλογιζόταν 
πόσο μάταιη ἦταν ἡ διδασκαλία 
τῶν Χριστιανῶν. ∆ὲν μποροῦσε νὰ 
καταλάβη τὸ πῶς τὸ σῶμα τοῦ νε-
κροῦ ἀνθρώπου, ποὺ θὰ φθαρεῖ στὴ 
γῆ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναστηθεῖ ἄ-
φθαρτο. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος τοῦ μί-
λησε γιὰ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θε-
οῦ καὶ ὁ εἰδωλολάτρης τοῦ ζήτησε, 
γιὰ νὰ πιστέψει, νὰ ἀναστήσει τὸ 
γαϊδουράκι του. Παρόλο ποὺ ὁ Ἅ-
γιος τοῦ δίδαξε ὅτι μόνο οἱ ἄνθρω-
ποι ἔρχονται σὲ κρίση καὶ ἀνασταί-
νονται καὶ ὄχι τὰ ἄλογα ζῶα, ὁ εἰ-
δωλολάτρης ἐπέμενε πὼς γιὰ νὰ πει-
σθεῖ ἔπρεπε νὰ ἀναστήσει τὸ γαϊ-
δουράκι του. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος ἔ-

στρεψε τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν οὐ-
ρανό, ὕψωσε τὰ χέρια του καὶ προ-
σευχήθηκε «Κύριε ὁ Θεός μου, ποὺ 
ἔγινες αἴτιος σωτηρίας γιὰ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ἀνάστησε καὶ τοῦ-
το τὸ ζῶον, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ 
νὰ ἀποκτήσει ἐπίγνωση ὁ ἄνθρωπος 
αὐτός, διότι μὲ αὐτὸ τὸ θαῦμα σου 
θὰ γνωρίσει τὴν παντοδυναμία Σου 
καὶ θὰ πιστεύσει σ’ Ἐσένα». ∆ὲν 
πρόλαβε νὰ τελειώσει τὴν προσευχή 
του ὁ Ἅγιος καὶ τὸ γαϊδουράκι ση-
κώθηκε ὑγιέστατο καὶ περπάτησε. 
Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ πιστέψουν καὶ νὰ βαπτισθοῦν 
Χριστιανοὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι ἐκείνης 
τῆς χώρας.  
 

ΚΟΜΠΑΣΜΟΣ  
 

Ἕνας ἄπιστος καυχιόταν, λέγοντας 
πὼς προκαλοῦσε τὸ Θεό, ἐὰν ὑπάρ-
χη, νὰ τὸν πάταξη μὲ θάνατο, ἐντὸς 
5 λεπτῶν. Ὅταν πέρασαν τὰ 5 λε-
πτά, ἔλεγε 

δὲν ἔγινε. Τί σᾶς ἔλεγ
εἶναι ὁ Θεός; ∆ὲ μοῦ λέγετε, κύριε, 
ἔχετε παιδάκια ρώτησε μία κυρία 
τῆς συντροφιᾶς. – Ναί, ἀλλὰ γιατί 
ρωτᾶτε; εἶπε ὁ ἄπιστος. – Νά, σκέ-
φτομαι, ἂν ἕνα σας παιδὶ δίνοντάς 
σας ἕνα μαχαίρι, σᾶς ζητοῦσε νὰ τὸ 
σκοτώσετε γιὰ νὰ δείξετε τὴ δύναμί 
σας, θὰ τὸ κάνατε; Ἀσφαλῶς ὄχι, 
γιατί τὸ ἀγαπῶ, ἀπάντησε πειραγ-
μένος ὁ ἄπιστος. – Αὐτὸ ἀκριβῶς 
συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Θεό, συμπέρα-
νε ἡ κυρία. Εἶναι ὁ Ἐπουράνιος Πα-
τέρας σας καὶ σᾶς ὑπεραγαπᾶ, γι’ 
αὐτὸ καὶ ἀνέχεται τὶς ἀνοησίες σας. 
 

ΠΛΟΥΣ ΙΟΣ  
ΑΠΟ  Ι ΚΑΝΟΠΟ ΙΗΣΗ  

 

Ὁ Ναπολέοντας ἐκτιμοῦσε καὶ θαύ-
μαζε πραγματικὰ τὸν μεγάλο ἐπι-
στήμονα καὶ εὐεργέτη του Λουδοβί-
κο Παστέρ. Μία μέρα τὸν ρώτησε
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Ἕνα πράγμα δὲν μπορῶ νὰ κατα-
λάβω σὲ σᾶς ἀγαπητὲ κύριε Παστέ

 δὲν ἐκμεταλλευτήκατε οἰκονο
ρ. 

Πῶς -

ρε ἕνα τι του. 
∆ὲν  μου, 
ρε ἕνα τι του. 
∆ὲν  μου, 

μικᾶ τὶς ἀνακαλύψεις γιὰ τὸν ἑαυ-
τόν σας, ἐνῶ ἀπὸ αὐτὲς χιλιάδες ἄν-
θρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔγιναν 
πλούσιοι. Καὶ ὁ Παστὲρ τοῦ ἀπάν-
τησε. Γιὰ μένα θὰ ’ταν ἡ πιὸ μεγάλη 
χρεωκοπία. Πιστέψτε μέ, πὼς εἶμαι 
ἀρκετὰ πλούσιος ἀπὸ ἱκανοποίηση. 
 

Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α  
 

Κάποτε ἕνα παιδὶ ἔφυγε μακρυὰ ἀ-
πὸ τοὺς γονεῖς του. Ὡραῖα εἶναι καὶ 
ἡ ἀσωτεία ἀλλὰ στὴν ἀρχή, στὸ τέ-
λος εἶναι φαρμάκι. Ἄρχισε, λοιπόν, 
κι’ ἐκεῖνος νὰ στερῆται. Κάποτε, πῆ-

ἀπάν-
τησε. Γιὰ μένα θὰ ’ταν ἡ πιὸ μεγάλη 
χρεωκοπία. Πιστέψτε μέ, πὼς εἶμαι 
ἀρκετὰ πλούσιος ἀπὸ ἱκανοποίηση. 
 

Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α  
 

Κάποτε ἕνα παιδὶ ἔφυγε μακρυὰ ἀ-
πὸ τοὺς γονεῖς του. Ὡραῖα εἶναι καὶ 
ἡ ἀσωτεία ἀλλὰ στὴν ἀρχή, στὸ τέ-
λος εἶναι φαρμάκι. Ἄρχισε, λοιπόν, 
κι’ ἐκεῖνος νὰ στερῆται. Κάποτε, πῆ-

γράμμα ἀπὸ τὸ σπί
μοῦ φτάνουν τὰ βάσανά
γράμμα ἀπὸ τὸ σπί

μοῦ φτάνουν τὰ βάσανά««
μοῦ στείλατε κι’ ἐσεῖς τώρα τάχατες 
γράμμα.» εἶπε. Τὸ ἄνοιξε, δὲν βρῆκε 
καὶ κανένα φράγκο μέσα καὶ τὸ πέ-
ταξε σὲ μιὰ γωνιά. Ἀφοῦ πέρασε 
καιρὸς καὶ ἡ ζωὴ τὸν στρίμωξε πο-
λύ, λέει: «μωρέ, ἂς τὸ κοιτάξω καὶ 
αὐτὸ τὸ γράμμα ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
μου». Καὶ τὸ γράμμα ἔγραφε: «Σοῦ 
πληρώνουμε τὰ εἰσιτήρια νὰ γυρί-

σης πίσω». Ὅμως, ὁ χρόνος εἶχε πε-
ράσει καὶ οἱ γονεῖς του εἶχαν πεθά-
νει καὶ ἦταν πιὰ ἀνώφελο τὸ γράμ-
μα… Ὁ Θεὸς μᾶς στέλνει μηνύματα 
καὶ εὐκαιρίες στὴ ζωή μας. Ἂς μὴν 
ἀδιαφοροῦμε. Ἂς μὴν περιμένουμε 
τὰ μηνύματά του νὰ εἶναι μὲ τὴ μορ-
φὴ καὶ τὸ περιεχόμενο ποὺ θέλουμε 
ἐμεῖς. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βοηθᾶ, νὰ 
μᾶς καθοδηγεῖ, νὰ μᾶς σώζει. Ἀρκεῖ 
νὰ μὴν περιφρονήσουμε τὰ μηνύμα-
τα καὶ τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς στέλ-
νει. Εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνεται σήμε-
ρα, αὔριο μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει… 
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   
ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ. 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ                                           Μ ά ι ο ς  2 0 1 5  
  

Τ Υ Φ Λ Ο Ι  
 

Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε 
δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτο-
γραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ 
ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρ-
χὴ οἱ φωτογραφικὲς μηχανὲς ἦταν 
λίγες καὶ πανάκριβες. Σήμερα γέμι-
σε ὁ κόσμος ἀπὸ φωτογραφικὲς μη-
χανές. Ἂν σὲ κάποιον ποὺ κάνει 
συλλογὴ φωτογραφιῶν πῆτε ὅτι ἡ 
φωτογραφική του μηχανὴ ἔγινε μό-
νη της, χωρὶς κανένας τεχνίτης νὰ 
κοπιάση, αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴ μηχανὴ 
θὰ γελάση εἰς βά-
ρος σας καὶ θ’ ἀρ-
χίση νὰ ἀμφιβάλη 
ἂν  ε ἶσθε  καλὰ  
στὸ μυαλό. «Κύ-
ριε», θὰ σᾶς πεῖ, 
«τ ί  ε ἶναι  αὐτὰ  
ποῦ λέτε; Οἱ φω-
τογραφικὲς μηχα-
νὲς  δὲν  φυτρώ-
νουν στὰ χωράφια. Σχεδιάζονται ἀ-
πὸ ἐπιστήμονες, κατασκευάζονται 
ἀπὸ τεχνίτες, βγαίνουν ἀπὸ ἐργο-
στάσια. Ἡ δική μου μηχανὴ εἶναι ἀ-
πὸ τὶς τελειότερες μάρκες». Ἀλλὰ ἐ-
γὼ θέλω νὰ μιλήσω γιὰ κάποια ἄλ-
λη φωτογραφικὴ μηχανὴ ποὺ τὴν ἔ-
χουν ὅλοι σχεδόν. Τὴν ἔχουν καὶ οἱ 
πιὸ φτωχοὶ ἄνθρωποι, καὶ ὅμως ἡ 
φωτογραφικὴ αὐτὴ μηχανὴ εἶναι 
πανάκριβη. Εἶναι τὰ μάτια μας. Καὶ 
γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Ποιὸς τεχνί-

της κατασκεύασε μία τόσο τέλεια 
μηχανή, τὰ μάτια; Τὰ μάτια εἶναι ἕ-
να μικρὸ θαυμάσιο μηχάνημα, ποὺ 
διαρκῶς βλέπει καὶ παίρνει χιλιάδες 
εἰκόνες καὶ τὶς στέλνει στὸν ἐγκέφα-
λο καὶ ἐκεῖ μένουν καὶ διατηροῦν-
ται. Εἶναι τόσο ἀξιοθαύμαστοη ἡ 
κατασκευὴ καὶ ἡ λειτουργία τῶν 
ματιῶν, ὥστε γύρω ἀπὸ τὴν σπουδὴ 
τους ἀσχολεῖται ἰδιαίτερη ἐπιστήμη, 
ἡ ὀφθαλμολογία. Ὀφθαλμολόγοι 
γιατροί, μεγάλοι ἐπιστήμονες θαυ-

μάζουν τὸ ἔξοχο 
αὐτὸ δημιούργη-
μα. Ποιὸς ἔπλασε 
τὰ μάτια; Ὁ Θεός! 
Εἶναι ἡ μόνη λο-
γικὴ ἀπάντησι .  
Τὸ Εὐαγγέλιο μι-
λάει γιὰ ἕναν τυ-
φλό, ποὺ συνάν-
τησε στὸ δρόμο ὁ 

Χριστός. Ἦταν τυφλὸς ἀπὸ τὴ μέρα 
ποὺ γεννήθηκε. ∆ὲν εἶχε καθόλου 
μάτια. ∆υὸ μεμβράνες λεπτὲς σκέπα-
ζαν τὸ μέρος ποὺ ὑπάρχουν τὰ μά-
τια . Ἀδειανὲς ἦταν οἱ κόγχες . Ὁ 
Χριστός, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἔφτυσε 
κάτω καὶ μὲ τὸ σάλιο τοῦ ἔκανε λί-
γη λάσπη, πῆρε τὴ λάσπη, ἔχρισε μὲ 
αὐτὴ τὸν τυφλὸ στὰ μάτια καὶ τὸν 
ἔστειλε νὰ νιφτῆ σὲ μιὰ δεξαμενή. 
Καὶ ἀμέσως εἶδε. Ἀλλὰ ὁ Χριστός …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

  

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛΕ ΙΣ  ΤΟΝ   

 

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ  

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.      5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαῖο  Ἐνημερωτικὸ  ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr 

Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953, 
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς 

∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 
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