
ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώ-
σεις. Ἡ Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυ-
νατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές 
της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ 
νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση 
τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπό-
μνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀ-
νέφερε: «Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλά-
δος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέ-
ροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ 
τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, 
τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν 
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια 
τῆς χώρας , δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή. Ὅποια κυ-
βέρνηση κι ἂν ἦταν στὴν θέση της, 
θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο». Τὸ ἐπιστέγασμα 
ἦρθε μὲ τὸ ὑπόμνημα ποὺ κατέθεσε 
στὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο ὁ νομικὸς 
ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρ-
νησης τὸ 1938, ὅπου τόνισε τὰ αὐ-
τονόητα: «Ἐνίοτε, μπορεῖ νὰ ὑπάρ-
ξει μία ἔκτακτη κατάσταση, ἡ ὁποία 
κάνει ἀδύνατο γιὰ τὶς Κυβερνήσεις 
νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις 
τους πρὸς τοὺς δανειστὲς καὶ πρὸς 
τὸν Λαό τους ... Εἶναι ἀδύνατον νὰ 
πληρώσει μία Κυβέρνηση τὸ χρέος 
καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ παρασχεθεῖ 
στὸν λαὸ ἡ κατάλληλη διοίκηση καὶ 
οἱ ἐγγυημένες συνθῆκες γιὰ τὴν ἠθι-
κή, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνά-

πτυξη. Πρέπει νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα 
στὰ δύο. Καὶ φυσικά, τὸ καθῆκον 
τοῦ Κράτους νὰ ἐξασφαλίσει τὴν 
εὔρυθμη λειτουργία τῶν βασικῶν 
δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπερτερεῖ ἔ-
ναντί της πληρωμῆς τῶν χρεῶν της. 
Ἀπὸ κανένα κράτος δὲν ἀπαιτεῖται 
νὰ ἐκπληρώσει, μερικὰ ἢ ὁλικά, τὶς 
χρηματικές του ὑποχρεώσεις, ἂν αὐ-
τὸ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν λειτουργία 
τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν του κι’ ἔ-
χει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδιοργά-
νωση τῆς διοίκησης τῆς χώρας (σᾶς 
θυμίζει κάτι;). Στὴν περίπτωση ποὺ 
ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν χρεῶν θέτει σὲ 
κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ τὴ 
διοίκηση, ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὑπο-
χρεωμένη νὰ διακόψει ἢ καὶ νὰ μει-
ώσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους»! 
Καὶ τὸ ∆ιεθνὲς δικαστήριο δικαίω-
σε τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας νο-
μικὸ προηγούμενο, στὸ ὁποῖο μάλι-
στα τὸ 2003 στηρίχθηκε ἡ Ἀργεντι-
νὴ καὶ διέγραψε μονομερῶς τὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ δημοσίου χρέ-
ους της, ἀντὶ νὰ ὑποδουλωθεῖ στὸ 
∆.Ν.Τ.!  Ὁ νοῶν νοήτῳ … 
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Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 93)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ    Αὔγουστος -Σεπτέμβρ ιο ς -Ὀκτώβριο ς  2018  
  

ΤΑ  Τ Ρ ΙΑ  ΠΑΡΤ ΙΜΕΝΤΑ  ΤΗΣ  ΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ  
 

«Τρίτωσε τὸ κακό» λέει ὁ λαός. Ἄ-
ραγε θὰ πάη καὶ πιὸ ψηλά; Ἀπ᾽ ὅ,τι 
δείχνουν τὰ προγνωστικὰ τῶν κρα-
τούντων, τὸ κακὸ θὰ ἀποκορυφωθῆ 
ὅσο σὲ καμμιὰ ἄλλη ἐποχή, γιὰ νὰ 
ἔρθη ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἄρη ἅ-
παντας. Χρόνια Σοδόμων καὶ Γο-
μόρρων, χρόνια πρὸ τοῦ κατακλυ-
σμοῦ .  Πάντως τὰ κατάφεραν οἱ 
κρατοῦντες Συρι-
ζαῖοι νὰ ἀναμεί-
ξουνε κάθε ἀρχὴ 
καὶ ἐξουσία, νὰ 
μαγαρίσουνε τοὺς 
πάντας, γιὰ νὰ ἑ-
τοιμασθῆ τὸ βδέ-
λυγμα τῆς ἐρημώ-
σεως ,  ὅπως  μᾶς  
λέγει ὁ προφήτης 
∆ανιήλ . Λὲς καὶ 
ψάχνονται νὰ βά-
λη καθένας τὸ λι-
θαράκι του στὴν 
καταστροφὴ τοῦ 
κόσμου. Τὸ πρῶτο ᾽παρτιμὰν ἦταν 
νὰ πείση τὸν κόσμο νὰ ἀνεχθῆ τὴν 
ἀκολασία ὡς κατάσταση φυσική. 
Ναὶ μὲν δὲν τοὺς ἀποδεχόμαστε, ἀλ-
λὰ τοὺς δεχόμαστε. Καὶ ἄρχισε ἔτσι 
νὰ βράζη ὁ μεγάλος κάζανος. Βγῆκε 
καθένας στὸν δρόμο νὰ δείξη τὴν 
πομπή του, σὰν νά ᾽ναι φυσικὴ κα-
τάσταση, ποὺ δὲν ὁδηγεῖ τὸν ἄν-
θρωπο στὴν ντροπὴ καὶ στὴν ἀναι-

σχυντία. ∆εύτερο ᾽παρτιμὰν νὰ μπο-
ροῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ συζοῦν 
ἀναίσχυντα καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε 
ἔλεγχο. Οἱ ἐπινοήσεις συνεχίζονται 
καὶ κτίζουν καὶ τρίτο ᾽παρτιμάν: ζη-
τοῦν νὰ υἱοθετοῦνε παιδιά! Νὰ ἐξα-
φανιστῆ ἡ λέξη πατέρας ἢ μητέρα 
καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς νὰ τοποθετηθῆ α΄ γο-
νιὸς καὶ β΄ γονιός. Ἡ Ἐκκλησία μή-

τε τουφεκᾶ μήτε 
μάχαιρα βγάζει. Ἡ 
ἀναισχυντία συ-
νεχίζετα : νὰ ἔχου-
νε  δικαίωμα  νὰ  
γίνωνται καὶ ἀ-
νάδοχοι. Νὰ πα-
ρουσιάζωνται στὸ 
ναὸ καὶ νὰ ζητοῦ-
νε νὰ γίνουν νο-
νοί. Ἀντάριασαν 
τὰ πάντα, προκει-
μένου νὰ ἔχουν οἱ 
ἐν τ ελῶς  ἀνα ί -
σχυντοι πρόσωπο 

στὴν κοινωνία. Ψώριασε καὶ ἡ γίδα 
καὶ τὸ πρόβατο. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ δι-
ακρατεῖ τὰ σύμπαντα ἐσιώπησε. 
∆αιμόνια καινὰ γέμισε ἡ κοινωνία. 
Καὶ ἐνῶ φθάσαμε στὸ τρίτο ᾽παρτι-
μὰν τῆς ἀκολασίας, μὲ γεννήτρια βέ-
βαια πάντοτε τὴν κυβέρνηση, ἔχου-
με ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος συναδέλ-
φους καθηγουμένους, οἱ ὁποῖοι ζη-
τοῦν συμφιλίωση μὲ μιὰ τέτοια κυ-
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ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

καὶ  προσκύνησις  Τεμαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  τῶν  Ἁγίων  
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βέρνηση, γιὰ νὰ κερδίσουνε δύο νό-
μους! Ἄρχοντες τοῦ ἁγίου Τόπου 
τούτου καὶ τὰ πρῶτα φέροντες, ἐπι-
κοινωνεῖτε μὲ τὴν συνείδησή σας; 
Ζητᾶτε νὰ ἔχετε συνδαιτυμόνες στὰ 
τραπέζια σας ἐχθροὺς καὶ πολέμιους 
τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος; Γιατὶ 
τί θὰ κάνη καὶ ἡ πατρίδα, ἂν ἔχη 
στρατευόμενους ἀνώμαλους; Πολὺ 
ἀκόμα λυπήθηκα, σπαρακτικὰ ἡ 
καρδιά μου πονάει, δόθηκε διαταγὴ 
στὰ στρατόπεδα τῆς Μυτιλήνης νὰ 
μὴ σηκώνουν σημαία ἑλληνική! Σή-
μερα, ὅπως σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστή-
μια, καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ διδά-
σκει περισσότερο κοινωνιολογία 
καὶ παιδαγωγικά. Ἐλάττωσαν τὰ 
μαθήματα τὰ θεολογικὰ καὶ γέμι-
σαν τὶς ὧρες τῶν φοιτητῶν μὲ κοι-
νωνιολογία καὶ παιδαγωγικά. Ἡ 
κοινωνιολογία καὶ τὰ παιδαγωγικὰ 
θὰ σώσουν τὸν κόσμο καὶ ὄχι ἡ ἀ-
λήθεια τοῦ Εὐαγγελίου! Σπᾶνε τὰ 
κεφάλια τους τὰ παιδιὰ νὰ μάθουνε 
τὶ σφύριξε στὸ αὐτὶ τοῦ κάθε ἀθέου 
ὁ διάβολος. Τρομερὴ ἀλλαγὴ σὲ ὅ-
λα. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη νὰ μὴν εἰσέλ-
θη αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ ἀκοῦμε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ὄχι 
τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ παι-
δαγωγικὰ καὶ κοινωνιολογικά. Τὸ 
Εὐαγγέλιο ἄλλαξε τὸν κόσμο. Τὸ 
Εὐαγγέλιο μᾶς ἔδειξε τὴν ὁδό. Ὅλα 
αὐτὰ ἔχουν ὑπόβαθρο τὴν πολιτικὴ 
ἀσχήμια τῆς ἐποχῆς μας. Καὶ κάτι 
κομματάκια ποὺ λένε ὅτι ὑποστηρί-
ζουν τὴν Ἐκκλησία, ἔρχονται νὰ ἀ-
ποτελειώσουν τὸ ἔργο τοῦ διαβό-
λου. Ἀφοῦ, Νέα ∆ημοκρατία, πα-
ρουσιάζεσαι ὅτι τὰ μέλη σου εἶναι 
τῆς Ἐκκλησίας, πῶς ψηφίζεις νό-
μους ἀκολασίας; Πῶς συμπράττεις 
μὲ βδελύγματα; Ἂς ἀναμείνουμε, ἀ-
δελφοί. Ἔχει καὶ γιὰ μᾶς ὁ Θεὸς τὸ 
μέγα του ἔλεος. Ἐξεγείρου, ∆εββώ-
ρα. Ὁ πόλεμος ἔφθασε στὴν πόρτα 

σου. Ἐκκλησία, μὴ καθεύδης, μὴ 
ρέγχης στὴν κοιλία τοῦ ᾄδου. Κρά-
τα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ αὐτὸ δίδασκε 
μὲ πόνο καὶ μὲ δάκρυα στὸν κόσμο 
ποὺ σοῦ ἀπέμεινε ἀκόμα. Αὐτὰ εἶ-
ναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν σημερι-
νῶν κρατούντων: ἀκολασία, ἀναι-
σχυντία καὶ πείνα στὸν κόσμο. Ἡ ἀ-
πόγνωση ἴσως σὲ λίγο δὲν θὰ λείπη 
ἀπὸ κανένα, καὶ ὅλοι θὰ ἐπιζητοῦνε 
τὸ ἡρωικὸν τέλος, ὄχι γιατὶ κουρά-
στηκαν στὴν ζωή, ἀλλὰ γιατὶ παρα-
φορτώθηκαν μὲ ἀσήκωτα βάρη, χρέ-
η, δημεύσεις περιουσιῶν καὶ ἀνεργί-
α. Τὰ θεριὰ τοῦ δάσους ζοῦν πιὸ εὐ-
τυχισμένα ἀπὸ μᾶς. 
– Πατέρα, χτυπάει τὸ κουδούνι τῆς 
πόρτας. – Ἔλα πρὸς τὰ ᾽δῶ, παιδί 

 

μου· μὴν ἀνοίξης. – Χτυπάει τὸ τη-
λέφωνο. – Μὴ τὸ σηκώσετε· ὁ ἔφο-
ρος θὰ εἶναι. 
Τί νὰ φυλάξης καὶ τί νὰ κρύψης; Περ-
πατᾶς καὶ δὲν ξέρεις ἀπὸ ποῦ νὰ
φυλαχθῆς. Ὁ Ἀδὰμ ἔτρεξε στὰ φυλ-
λώματα νὰ κρυφτῆ. Ἐγὼ κι ἐσὺ ποῦ 
νὰ πᾶμε; Μὴ φτύνης στὸν κόρφο 
σου, Ἕλληνα, ἀλλὰ στὰ πρόσωπα 
ἐκείνων ποὺ σὲ καταντήσανε ἔτσι. 
 

† Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης 
 

Εἴδηση: Ὁ Γέροντας Γρηγόριος, κα-
τὰ κόσμον Ἐμμανουὴλ Ζουμὴς, Ἡ-
γούμενος τῆς Μονῆς ∆οχειαρίου, ὁ 
τόσο κόσμο ἀναπαύων καὶ καθοδη-
γῶν τὰ τελευταία χρόνια μὲ τὰ μα-
χητικὰ κείμενά του, ὅπως καὶ τὸ ἀ-
νωτέρω ποὺ δημοσιεύσαμε, ἐκοιμή-
θη εἰρηνικὰ στὶς 22/10/2018. Κατά-
γονταν ἀπὸ τὴν Πάρο ἐξ’ οὗ καὶ 
Ἀρχιπελαγίτης. Μόνασε «παρὰ τοὺς 
πόδας» τῶν ἅγιων Πατέρων Φιλόθε-
ου Ζερβάκου καὶ Ἀμφιλόχιου Μα-
κρή καὶ ἐχρημάτισε ἐπιτυχῶς Ἡγού-
μενος τῶν Μονῶν Μυρτιᾶς, Προυσ-
σοῦ στὸ Καρπενήσι καὶ ∆οχειαρίου 
Ἁγίου Ὅρους.  

 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ 
χαιρετᾶ. Καὶ ὁ

ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ 

στήρι, ὅπου ἀ
 

Στὸ Μονα σκήτεψε ὁ 

ἔ
ξαναπῆγε ὁ 

 Γέροντας, χωρὶς ἴ-

α στὸν Γέρ

τὸ 1936 

πρω καὶ 

Ἀββὰς Ζωσιμᾶς εἶχαν συνήθεια οἱ 
πατέρες τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστὴ νὰ βγαίνουν στὴν ἔρημο 
γιὰ περισσότερη ἄσκηση. Σὲ κάποια 
τέτοια  ἔξοδό  του  ὁ  
Ἀββὰς Ζωσιμᾶς βρῆκε 
τὴν Ὁσία Μαρία τὴν 
Αἰγυπτία, ἡ ὁποία, ἀ-
φοῦ τοῦ ἐξομολογήθη-
κε τὰ γεγονότα τοῦ 
συγκλονιστικοῦ πραγ-
ματικὰ βίου της, τὸν 
παρεκάλεσε νὰ πάη μὲ 
τὰ ἄχραντα Μυστήρια 
γιὰ νὰ τὴν κοινωνήση. 
Αὐτὸ καὶ κανε. Τὴν 
ἑπόμενη χρονιά, ποὺ 
Ἀββὰς Ζωσιμᾶς μὲ τὸν πόθο νὰ ξα-
νασυναντήση τὴν Ὁσία στὴν ἔρημο, 
τὴν βρῆκε νὰ ἔχη κοιμηθῆ. Κοντὰ 
στὸ Ἱερὸ Λείψανό της ὑπῆρχαν 
γράμματα σκαλισμένα στὴν γῆ ποὺ 
ἔλεγαν: «Θάψε μέ, Ἀββᾶ Ζωσιμά, σ’ 
αὐτὸν τὸν τόπο τὸ λείψανο τῆς τα-
πεινῆς Μαρίας. ∆ῶσε πίσω στὸ χῶ-
μα τὸ χῶμα καὶ νὰ προσεύχεσαι 
πάντα γιὰ μένα στὸν Κύριο». Ὁ Γέ-
ροντας σκεπτόταν ὅμως πῶς θὰ ἀ-
νοίξη λάκκο στὴν ἔρημο, χωρὶς νὰ 
διαθέτη κανένα ἐργαλεῖο. Προσπά-
θησε νὰ σκάψη. Ἄδικος κόπος. Ἀ-
ναστέναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς 
του καὶ στρέφοντας τὸ κεφάλι, εἶδε 
ἕνα τεράστιο λιοντάρι νὰ στέκεται 
δίπλα στὸ λείψανο τῆς Ὁσίας καὶ 
νὰ γλείφη τὰ ἄκρα τῶν ποδιῶν της. 
Κυριεύτηκε ἀπὸ φόβο καὶ ἔκανε τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τότε, τὸ λιον-
τάρι, μὲ τὶς κινήσεις του καὶ τὴν κα-
λή του διάθεσι, ἄρχισε νὰ καλοπιά-
νη τὸν Ἀββᾶ Ζωσιμὰ κουνώντας 
τὴν οὐρά του. Ἔμοιαζε σὰν νὰ τὸν 

χνος φόβου πλέον στὴν καρδιά του, 
γύρισε καὶ τοῦ εἶπε σὰν νὰ μιλοῦσε 
σὲ ἄνθρωπο: -Εἶμαι γέρος καὶ δὲν ἔ-
χω τὴν δύναμι νὰ ἀνοίξω τὸν λάκκο 
τῆς Ὁσίας μας. ∆ὲν πρόλαβε νὰ τε-
λειώση τὰ λόγια του κι ἀμέσως τὸ 
λιοντάρι μὲ τὰ μπροστινά του πό-

δια ἄρχισε ν’ ἀνοίγη ἕνα 
λάκκο, ὅσο χρειαζόταν 
γιὰ νὰ χωρέση τὸ σῶμα 
τῆς  Ὁσίας .  Ὁ  Ἀββὰς  
Ζωσιμᾶς ἔπλυνε τότε μὲ 
τὰ δάκρυά του τὰ πόδια 
της καὶ σκέπασε τὸ σῶ-
μα της μὲ τὸ χῶμα. Τὸ ἄ-
γριο θηρίο ἐκεῖνο λιον-
τάρι, παρακολουθοῦσε 
τὴν σκηνὴ ἀκίνητο. Με-
τά. Ἀφοῦ ἔβαλε μετάνοι-
οντα ἀνεχώρησε πρὸς τὸ 

ἐσωτερικό της ἐρήμου. Ὁ δὲ Ἀββὰς 
Ζωσιμᾶς ἐπέστρεψε στὴν Μονή του 
καὶ διηγήθηκε στοὺς πατέρες ὅσα 
θαυμαστὰ εἶδε. 
 

ΠΩΣ ∆ΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ 

 

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν 
ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς διορίστηκε 

θυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας 
στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν 
ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος 
τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. ∆ια-
βάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δα-
νειστὲς καὶ τὶς τράπεζες! Ἡ ἱστορία 
ἔχει ὡς ἑξῆς: τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ 
Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνε-
χίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου 
ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τρά-
πεζα «Societe Commerciale de Belgi-
que». Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου 
προσέφυγε στὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο, 
ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐ-
θνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα 

2 7



στὸν ἀγώνα μου. Φύγαμε χαρούμε-
νοι, ἐνῶ σὲ λίγες μέρες θὰ ἔμπαινα 
στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν Μεταμό-
σχευση. Καὶ ἔτσι λοιπὸν καθὼς ἡ 
μεγάλη ὥρα ἔφτανε καὶ ἐγὼ μπαινό-
βγαινα στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὸν 
προμεταμοσχευτικὸ ἔλεγχο, εἴδαμε 
καὶ τὸ τρίτο σημάδι τῆς Ἁγίας πα-
ρουσίας τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ ζωή 
μας. Τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ὁ τελικὸς 
ἔλεγχος καὶ οἱ γιατροὶ μὲ εἶχαν τα-
ράξει πολὺ σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτυχία 
ἢ μὴ τοῦ ἐγχειρήματος, τὶς ἐπιπλο-
κὲς καὶ τὴ δυσκολία τῶν διαδικασι-
ῶν, φεύγοντας θέλησα νὰ ἐπισκε-
φτῶ τὴν Μονὴ Πετράκη, τὴν ὁποία 
σημειωτέον εἶχα ἐπισκεφτεῖ καὶ τὴν 
προηγούμενη μέρα γιὰ νὰ προσευ-
χηθῶ. Μπαίνοντας λοιπὸν καὶ προ-
σκυνώντας τὶς Εἰκόνες, πλησιάζω 
πρὸς τὸ Ἱερὸ καὶ ἐκεῖ μπροστὰ ὑ-
πῆρχε μία λειψανοθήκη (ἡ ὁποία ὅ-
μως δὲν ὑπῆρχε τὴν προηγούμενη 
μέρα). Πλησιάζω, προσκυνῶ χωρὶς 
νὰ ξέρω καὶ ἀρχίζει νὰ μὲ διαπερνᾶ 
ἕνα ρίγος, ἐνῶ δάκρυα κυλοῦν. Τότε 
ἡ κόρη μου πλησιάζει νὰ προσκυνή-
σει καὶ γελώντας μοῦ λέει: «Ξέρεις 
ποιανοῦ τὰ Ἅγια Λείψανα προσκυ-
νᾶς; Τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ» Τότε ὁ Ἱε-
ρέας τῆς Μονῆς μᾶς λέει πὼς μόλις 
ἐκείνη τὴ μέρα εἶχαν φτάσει ἀπὸ τὴ 
Μυτιλήνη καὶ γιὰ λίγες μέρες. Συγ-
κινημένοι φύγαμε μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς 
ὅλα θὰ πήγαιναν καλά. Ἔτσι λοι-
πὸν φτάνει γιὰ μένα ἡ μέρα τῆς με-
ταμόσχευσης μετὰ ἀπὸ νοσηλεία δύ-
ο ἑβδομάδων στὸ νοσοκομεῖο. Ἕνα 
μήνα πρὶν μπῶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχα 
ζητήσει ἀπὸ τὴν κόρη μου νὰ ἐπι-
κοινωνήσει μὲ τὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ νὰ 
μᾶς στείλουν τὴν Τιμία Ζώνη τῆς 
Θεοτόκου. Λόγω τῆς περίπτωσης, ὅ-
μως, δὲν λάβαμε καμία ἀπάντηση. 
Τὴν ἡμέρα λοιπὸν αὐτὴ ἐγὼ ἀπὸ τὸ 
πρωὶ προσευχόμουν καὶ ἔνιωθα στε-

νοχωρημένη ποὺ δὲν κατάφερα νὰ 
βρῶ τὴ Ζώνη νομίζοντας πὼς αὐτὸ 
ἦταν κακὸ σημάδι γιὰ τὴν ἐπιτυχία 
τῆς μεταμόσχευσης. Πρὸς τὸ ἀπό-
γευμα ἀρχίσαμε τὴν φαρμακευτικὴ 
προετοιμασία προκειμένου τὴν ἴδια 
νύχτα νὰ δεχτῶ τὸ Μόσχευμα περι-
μένοντας καὶ τὸν σύζυγό μου νὰ ἔρ-
θει κοντά μου. Ξαφνικά, χτυπάει τὸ 
κινητό μου. Ἦταν ὁ σύζυγός μου ποὺ 
μὲ πληροφοροῦσε πὼς ἕνα γράμμα 
εἶχε φτάσει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος, ρω-
τώντας ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀνοίξει. 
∆άκρυα συγκίνησης μὲ πλημμύρι-
σαν καθὼς τοῦ ἔλεγα νὰ τὸ πάρει 
καὶ νὰ τρέξει κοντά μου. Πράγματι 
ἔφτασε λίγο πρὶν ξεκινήσει ἡ διαδι-
κασία. Ἄνοιξα τὸν φάκελο, πῆρα τὴ 
ζώνη καὶ τὴν ἔδεσα πάνω μου καὶ 
μαζί της ἔδεσα ὅλες μου τὶς ἐλπίδες 
γιὰ ζωή. Ἡ μεταμόσχευση τελείωσε 
καὶ ὅλα πῆγαν καλὰ μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁ-
γίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρή-
νης. Σήμερα βρίσκομαι σπίτι μου 
προσπαθώντας νὰ ξαναβρῶ τοὺς 
ρυθμούς μου. Κλείνοντας θὰ ἤθελα 
νὰ πῶ πὼς ὁ λόγος ποὺ ἀποφάσισα 
νὰ καταγράψω καὶ νὰ στείλω αὐτὸ 
τὸ πολλαπλὸ θαῦμα εἶναι γιὰ νὰ 
μὴν ξεχάσω ποτὲ ὅσα ἔζησα, γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσω τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἀπὸ 
καρδιᾶς καὶ γιὰ νὰ θυμίσω στὸν κά-
θε ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ παλεύει μὲ 
τοὺς δαίμονες τῆς δικῆς του ζωῆς 
καὶ καθημερινότητας πὼς ὁ Θεὸς 
καὶ οἱ Ἅγιοι ζοῦν ἀνάμεσά μας καὶ 
εἶναι πάντα ἐδῶ. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι 
εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἐπιλέγουμε νὰ ἀ-
πομακρυνθοῦμε ἢ νὰ πλησιάσουμε. 
Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς 
καὶ οἱ Ἅγιοι νὰ μᾶς ἔχουν πάντα ὑ-
πὸ τὴν Σκέπη τους στοὺς δύσκολους 
καιροὺς ποὺ ζοῦμε. 

Κωνσταντίνα Θ., Ἀθήνα  
(ἀπὸ ἐπιστολὴ, Νοέμβριος τοῦ 2015) 

 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

Σεβασμιότατοι Γέροντες καὶ ἀγαπη-
τοὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, πρὶν σᾶς ἀφηγηθῶ τὴ δική μου 
ἱστορία, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μεταφέρω 
τὴν προσωπική μου ἰσχυρότατη πε-
ποίθηση πὼς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησί-
ας μας ζοῦν ἀνάμεσά μας, χαίρονται 
μαζί μας, μᾶς στηρίζουν στὶς δυσκο-
λίες τῆς ζωῆς, λυποῦνται καὶ πο-
νοῦν μὲ τὰ βάσανά μας, εἶναι πάντα 
ἐκεῖ νὰ ἀκούσουν σπλαγχνικὰ τὰ 
παράπονα, τὶς πίκρες, μὰ καὶ τὶς χα-
ρές μας καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πάντα 
μᾶς τείνουν τὸ χέρι βοηθείας ἀπο-
δεικνύοντας πὼς ὁ Θεός μας εἶναι 
Ἀγάπη, Εἰρήνη, Ἀλλη-
λεγγύη, Ζωή. 

Μὲ λένε Κωνσταντί-
να καὶ ἡ δική μου ἱστο-
ρία γνωριμίας μὲ τοὺς 
Ἁγίους μας Ραφαήλ, Νι-
κόλαο καὶ Εἰρήνη ποὺ ἐ-
πιβεβαιώνει τὴν πεποί-
θησή μου αὐτὴ ξεκινᾶ ἀ-
κριβῶς ἕνα χρόνο πρὶν, 
σημειώνοντας δέ, ὅτι ἐ-
νῶ πιστεύω πάρα πολὺ 
καὶ ἔχω δεῖ στὴν πορεία 
τῆς  ζωῆς  μου  ἀρκετὰ  
θαύματα, δὲν εἶχα καμία 
ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐν λόγῳ Ἁ
να χρόνο πρίν, λοιπόν, καλοκαίρι 
τοῦ 2014, πῆγα νὰ κάνω τὸ καθιε-
ρωμένο ἐτήσιο check-up μου, τὸ ὁ-
ποῖο σημειωτέον μὲ βρῆκε σὲ κατα-
πληκτικὴ φυσικὴ κατάσταση. Τὸ 
Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, μία φω-
νὴ στὸ μυαλό μου, μία ἐσωτερικὴ 
διαίσθηση μὲ παρακινεῖ ἐπίμονα νὰ 
ἐπισκεφτῶ τὸ γιατρό μου καὶ νὰ ἐ-
παναλάβω τὶς ἴδιες αἱματολογικὲς ἐ-
ξετάσεις. Ἦταν τότε ποὺ ξεκίνησε ἔ-
τσι ξαφνικὰ καὶ ἀναπάντεχα ἡ Μέ-
γιστη δοκιμασία τῆς ζωῆς μου. Τὸ 

ἀποτέλεσμα: Ὀξεία μυελογενὴς Λευ-
χαιμία ραγδαία ἐξελισσόμενη. Μέσα 
σὲ διάστημα 10 ἡμερῶν ἡ ζωή μου 
ἄλλαξε ριζικὰ καὶ ὁριστικὰ καὶ βρέ-
θηκα στὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου 
νὰ παλεύω γιὰ τὴ ζωή μου χωρὶς 
μάλιστα ὁ θεράπων ἰατρός μου νὰ 
μοῦ δίνει πάνω ἀπὸ 50% πιθανότη-
τες ἐπιτυχίας καὶ ἐπιβίωσης. Ἔτσι 
λοιπὸν ξεκίνησα ἕνα μεγάλο ταξίδι 
μὲ τὴν οἰκογένειά μου συντετριμμέ-
νη, δύο παιδιὰ μόνα τους στὸ σπίτι 
καὶ τὸν σύζυγό μου πάντα δίπλα 
μου χωρὶς νὰ ξέρω ποῦ θὰ βγεῖ, ἀλ-
λὰ ἔχοντας πάντα μεγάλη πίστη καὶ 

παρακαλώντας κάθε μέ-
ρα τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγί-
ους του νὰ μὲ λυπηθοῦν 
καὶ νὰ μοῦ δώσουν μία 
δεύτερη εὐκαιρία στὴ 
ζωή. Ξεκινώντας λοιπὸν 
τὴν πρώτη χημειοθερα-
πεία μου καὶ στὸ πλαί-
σιο τῆς μηνιαίας παρα-
μονῆς μου στὸ νοσοκο-
μεῖο ἄρχισαν νὰ διαφαί-
νονται τὰ σημάδια τῆς 
Θείας  Χάρης  καὶ  τῆς  
θαυματουργικῆς ἐπέμβα-
σης τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. 

ζήτησα ἀπὸ τὴν κόρη μου 
νὰ μοῦ φέρει Εἰκόνες στὸ νοσοκο-
μεῖο, γιὰ νὰ προσεύχομαι καθημερι-
νά. Ἐκείνη λοιπὸν ψάχνοντας εἰκό-
νες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ 
ἄλλων Ἁγίων στὸ σπίτι βρῆκε μία 
παλιὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, 
τὴν ὁποία παλαιότερα μᾶς εἶχαν χα-
ρίσει καὶ ἀπὸ τότε δὲν τὴν εἴχαμε 
ξαναδεῖ. Ἐπιπλέον, πηγαίνοντας σὲ 
μαγαζὶ μὲ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη καὶ 
ζητώντας ἄλλες εἰκόνες 3 φορὲς τῆς 
ἔδωσαν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Ἔτσι λοι-

γίους. Ἕ- Ἀρχικά, 
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πόν μοῦ ἔφερε μία Εἰκόνα τῶν Ἁγί-
ων στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου σημειωτέ-
ον ὑπῆρχε καὶ ἐκκλησάκι ἀφιερωμέ-
νο στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων, τὸ ὁποῖο 
ἐκείνη τὴν περίοδο φιλοξενοῦσε τὰ 
ὀστᾶ τους ἀφιχθέντα ἐκ Μυτιλήνης 
πρὸς βοήθεια καὶ χάριν τῆς εὐλά-
βειας τῶν νοσούντων τοῦ νοσοκο-
μείου . Τόσες πολλὲς συμπτώσεις 
στὶς ὁποῖες ἐγὼ στὴν κατάστασή 
μου δὲν ἔδωσα σημασία. Περνώντας 
οἱ μέρες καὶ παρὰ τὴ δυσκολία τῶν 
θεραπειῶν καὶ τὴν ταλαιπωρία μου 
δὲν σταματοῦσα νὰ προσεύχομαι 
στοὺς Ἁγίους καὶ νὰ μὴν χάνω τὶς 
δυνάμεις μου. Τότε ἦταν ποὺ ἦρθε 
νὰ μὲ ἐπισκεφτεῖ ἕνας οἰκογενεια-
κὸς φίλος, ὁ ὁποῖος γιὰ συμπαρά-
σταση μοῦ ἔφερε ἕνα πολὺ ξεχωρι-
στὸ δῶρο: Λαδάκι ἀπὸ τὸ κανδήλι 
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴν 
Μυτιλήνη, τὸ ὁποῖο τοῦ εἶχαν φέρει 
πρὸς βοήθεια ὅταν κάποτε εἶχε ἀρ-
ρωστήσει βαριά. «Νὰ σταυρωθεῖς μὲ 
αὐτὸ καὶ νὰ παρακαλέσεις τὸν Ἅ-
γιο. Ὅπως βοήθησε ἐμένα στὸ πρό-
βλημά μου, ἔτσι θὰ βοηθήσει κι ἐσέ-
να. Μάλιστα, ἂν θέλεις νὰ πᾶς, ὑ-
πάρχει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Εἶμαι 
σίγουρος πὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ θὰ 
εἶναι δίπλα σου, ἀρκεῖ νὰ τὸν πα-
ρακαλέσεις μὲ εὐλάβεια.» Αὐτὸ λοι-
πὸν καὶ ἔκανα. Σταυρώθηκα μὲ τὸ 
λαδάκι καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ νὰ λυπηθεῖ ἐμένα καὶ τὴν 
οἰκογένειά μου. Καὶ ἡ Θεία Χάρη 
του δὲν ἄργησε νὰ ἀνταποκριθεῖ 
στὸ κάλεσμά μου. Τὸ ἴδιο κιόλας 
βράδυ ἦρθε πρὸς συμπαράστασή 
μου. Ἐγὼ ταλαιπωρημένη ἀπὸ τὴν 
χημειοθεραπεία κοιμόμουν βαριά. 
∆ίπλα μου στὴν καρέκλα κοιμόταν 
καὶ ὁ σύζυγός μου. Ξαφνικὰ ἀκούω 
μία βροντερὴ ἀντρικὴ φωνὴ νὰ φω-
νάζει τὸ ὄνομά μου. «Κωνσταντίνα, 

Κωνσταντίνα». Ξυπνάω καὶ ρωτάω 
τὸν σύζυγό μου γιὰ ποιὸ λόγο μὲ 
φωνάζει. Ἐκεῖνος μοῦ ἀπαντᾶ κο-
ροϊδευτικὰ πὼς ἔχω παραισθήσεις 
καὶ ξανακοιμᾶται. Κλείνοντας τὰ 
μάτια μου αἰσθάνομαι ἕνα χέρι στὸ 
μέτωπό μου νὰ μὲ πιέζει καὶ μετὰ μί-
α περίεργη αἴσθηση νὰ μὲ διαπερνᾶ. 
Μὲ κλειστὰ τὰ μάτια ρωτῶ θυμωμέ-
να τὸν σύζυγό μου γιατί θέλει νὰ 
δεῖ τὴν θερμοκρασία μου μὲ τὸ χέρι 
του στὸ μέτωπό μου καὶ ὄχι μὲ τὸ 
θερμόμετρο. Ἐκεῖνος δὲν μοῦ ἀπαν-
τᾶ καὶ ὅταν ἀνοίγω τὰ μάτια μου 
τὸν βλέπω νὰ κοιμᾶται. Νομίζοντας 
πὼς ἡ φαντασία μου παίζει παιχνί-
δια ξανακλείνω τὰ μάτια μου καὶ 
πέφτω σὲ βαθὺ ὕπνο. Καὶ τότε βλέ-
πω ἕνα συγκλονιστικὸ ὄνειρο, τὴν 
ἀπόδειξη τῆς Ἁγίας Παρουσίας τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ κοντά μου. Βρίσκο-
μαι σὲ ἕνα καταρράκτη μὲ γάργαρο, 
τρεχούμενο καὶ πεντακάθαρο νερό, 
τὸ ὁποῖο κυλᾶ ἀπὸ βράχια ἐξίσου 
ἀνοιχτόχρωμα καὶ πεντακάθαρα. 
Στὴν κορυφὴ κρέμονται δύο καδέ-
νες. Ἡ μία καδένα ἀκούω πὼς ἀπει-
κονίζει τὴν Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβα-
λάντου, ἡ ὁποία πάντα μὲ προστα-
τεύει, μὰ δὲν τὴν βλέπω. Ἡ ἄλλη ἦ-
ταν μία ἀσημένια, γυαλιστερὴ καδέ-
να σὲ σχῆμα καρδιᾶς ποὺ ἀπεικόνι-
ζε τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καὶ Εἰρήνη. Τότε ἀκούω μία φωνὴ 
νὰ μοῦ λέει: «Παρ’ τὴν, εἶναι γιὰ σέ-
να» καὶ ξυπνάω τρομαγμένη. Τὸ ἑ-
πόμενο πρωινὸ ξύπνησα μὲ φοβερὸ 
πονοκέφαλο στὸ σημεῖο ποὺ ἐνίωσα 
τὸ ἄγγιγμα τὸ προηγούμενο βράδυ. 
Ἄρχισα νὰ διηγοῦμαι στὴν κόρη 
μου καὶ στὸν ἄντρα μου τὸ ὄνειρο 
καὶ ὅλοι μαζὶ εὐχαριστήσαμε τὸν 
Ἅγιο Ραφαήλ. Σὲ λίγο ἔρχεται καὶ ὁ 
γιατρός μου καὶ μὲ πληροφορεῖ πὼς 
ὁ ὀργανισμός μου ἀνταποκρίθηκε 
στὴν πρώτη θεραπεία καὶ ἀναπαρά-

γει λευκὰ αἰμοσφαίρια καὶ μάλιστα 
ἀπὸ τὸ κεφάλι καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ μέση, 
πράγμα πάρα πολὺ σπάνιο ὅπως 
χαρακτηριστικά μοῦ εἶπε. ∆ὲν εἶπα 
τίποτα, ὅμως ἀπὸ μέσα μου εὐχαρι-
στοῦσα θερμὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ γιὰ 
τὴν προσφορά του. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ 
μέρα καὶ σὲ κάθε θεραπεία ἀπὸ τὶς 
6 ποὺ ἔκανα, πάντα ὁ ὀργανισμός 
μου ἀνταποκρινόταν ἀπὸ τὸ κεφά-
λι, ἀπὸ ὅπου δέχτηκα τὸ Ἅγιο Ἄγ-
γιγμα. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ νοσοκο-
μεῖο κοντὰ στὰ Χριστούγεννα, γιὰ 
νὰ κάνω μία μικρὴ ἀνάπαυλα μέχρι 
τὴ δεύτερη θεραπεία ἀποφάσισα νὰ 
ἐπισκεφτῶ τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραὶμ στὴ Νέα Μάκρη, διότι 
γιὰ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ δὲν 
εἶχα κανένα στοι-
χεῖο πῶς νὰ πάω. 
Στὴ διαδρομὴ εἶχα 
συνέχεια στὸ μυα-
λό  μου  τὴ  Μονὴ  
τοῦ Ἁγίου Ραφα-
ὴλ καὶ ὅλο τὴν ἀ-
νέφερα. Ὁ ὁδηγὸς 
τοῦ ταξὶ προθυμο-
ποιήθηκε ότε νὰ 
βρεῖ τὸ δρόμο καὶ 
νὰ μᾶς πάει .  Φτάνοντας λοιπὸν 
στὴν Μονὴ ἐκεῖνο τὸ χειμωνιάτικο 
πρωινό, τὸ τοπίο μου φάνηκε ἀπό-
κοσμα γνώριμο, μολονότι δὲν εἶχα 
ξαναπάει ποτέ. Στὴν πόρτα μᾶς πε-
ρίμενε ὁ Γέροντας Ρ., στὸν ὁποῖο δι-
ηγήθηκα τὸ θαῦμα μου καὶ τοῦ ζή-
τησα νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ παρεκ-
κλήσι τοῦ Ἁγίου. Ἐκεῖνος πρόθυμα 
δέχτηκε. Μπαίνοντας μέσα καὶ ἀντι-
κρίζοντας τὸ Βράχο καὶ ὅλο τὸ 
Μνημεῖο ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ συγκινή-
θηκα, γιατί ἀμέσως κατάλαβα ὅτι 
αὐτὸ ἦταν ποὺ εἶχα δεῖ στὸν ὕπνο 
μου. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ Μονὴ ἤμουν 
σίγουρη πὼς ὁ Ἅγιος ἦταν κοντά 
μου καὶ ὅλα θὰ πήγαιναν καλά. Οἱ 

μῆνες περνοῦσαν καὶ ἡ δοκιμασία 
μου ἀδιάκοπα συνεχιζόταν. Γύρω 
στὸν Ἀπρίλιο μὲ πληροφοροῦν οἱ 
γιατροὶ πὼς βρέθηκε δότης μυελοῦ 
τῶν ὀστῶν καὶ πὼς σύντομα θὰ ἔ-
κανα μεταμόσχευση, προκειμένου 
νὰ νικήσω τὴν ἀσθένεια μακροπρό-
θεσμα. Ἐγὼ ἀπὸ τὴ μία χάρηκα, ἀ-
πὸ τὴν ἄλλη μὲ κυρίευσε ὁ φόβος γιὰ 
τὸ ἀποτέλεσμα. Κι ἂν κάτι πήγαινε 
στραβά; ∆ὲν εἶχα δεύτερη εὐκαιρία. 
Θὰ ἔφευγα καὶ θὰ ἄφηνα πίσω τὰ 
παιδιά μου. Ἀποφασίσαμε λοιπὸν 
μὲ τὴν οἰκογένειά μου καὶ ἕναν οἰ-
κογενειακὸ φίλο νὰ ἐπισκεφτοῦμε 
καὶ πάλι τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, γιὰ νὰ πάρω κουράγιο γιὰ 
τὸ μεγάλο μου ἅλμα πρὸς τὴ ζωή. 
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τοῦσα ἀπὸ τὸν Ἅγιο νὰ ἐμφανιστεῖ 
σὲ κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς. Ὁ Ἅγιος ἀν-
ταποκρίθηκε, γιὰ νὰ διαλύσει κάθε 
μου ἀνασφάλεια καὶ ξαφνικὰ βλέ-
πω τὸν φίλο μας νὰ βγαίνει ἔξω ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία. Μετὰ τὸ τέλος τῆς 
Λειτουργίας βγαίνω ἔξω καὶ τὸν 
ρωτῶ γιατί ἔφυγε ἔτσι ξαφνικὰ ἀπὸ 
τὸ Μυστήριο. Ἐκεῖνος λοιπόν μοῦ 
ἀπαντᾶ πὼς τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἱερέας 
βρισκόταν στὴν Μέση του Ἱεροῦ 
καὶ ἔψελνε εἶδε ἕνα πνεῦμα νὰ αἰω-
ρεῖται πάνω του. Τρόμαξε πολὺ καὶ 
δὲν ἤθελε νὰ κοιτάξει ἄλλο. Τότε 
βεβαιώθηκα πὼς ὁ Ἅγιος θὰ ἦταν 
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πόν μοῦ ἔφερε μία Εἰκόνα τῶν Ἁγί-
ων στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου σημειωτέ-
ον ὑπῆρχε καὶ ἐκκλησάκι ἀφιερωμέ-
νο στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων, τὸ ὁποῖο 
ἐκείνη τὴν περίοδο φιλοξενοῦσε τὰ 
ὀστᾶ τους ἀφιχθέντα ἐκ Μυτιλήνης 
πρὸς βοήθεια καὶ χάριν τῆς εὐλά-
βειας τῶν νοσούντων τοῦ νοσοκο-
μείου . Τόσες πολλὲς συμπτώσεις 
στὶς ὁποῖες ἐγὼ στὴν κατάστασή 
μου δὲν ἔδωσα σημασία. Περνώντας 
οἱ μέρες καὶ παρὰ τὴ δυσκολία τῶν 
θεραπειῶν καὶ τὴν ταλαιπωρία μου 
δὲν σταματοῦσα νὰ προσεύχομαι 
στοὺς Ἁγίους καὶ νὰ μὴν χάνω τὶς 
δυνάμεις μου. Τότε ἦταν ποὺ ἦρθε 
νὰ μὲ ἐπισκεφτεῖ ἕνας οἰκογενεια-
κὸς φίλος, ὁ ὁποῖος γιὰ συμπαρά-
σταση μοῦ ἔφερε ἕνα πολὺ ξεχωρι-
στὸ δῶρο: Λαδάκι ἀπὸ τὸ κανδήλι 
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴν 
Μυτιλήνη, τὸ ὁποῖο τοῦ εἶχαν φέρει 
πρὸς βοήθεια ὅταν κάποτε εἶχε ἀρ-
ρωστήσει βαριά. «Νὰ σταυρωθεῖς μὲ 
αὐτὸ καὶ νὰ παρακαλέσεις τὸν Ἅ-
γιο. Ὅπως βοήθησε ἐμένα στὸ πρό-
βλημά μου, ἔτσι θὰ βοηθήσει κι ἐσέ-
να. Μάλιστα, ἂν θέλεις νὰ πᾶς, ὑ-
πάρχει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Εἶμαι 
σίγουρος πὼς ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ θὰ 
εἶναι δίπλα σου, ἀρκεῖ νὰ τὸν πα-
ρακαλέσεις μὲ εὐλάβεια.» Αὐτὸ λοι-
πὸν καὶ ἔκανα. Σταυρώθηκα μὲ τὸ 
λαδάκι καὶ παρακάλεσα τὸν Ἅγιο 
Ραφαὴλ νὰ λυπηθεῖ ἐμένα καὶ τὴν 
οἰκογένειά μου. Καὶ ἡ Θεία Χάρη 
του δὲν ἄργησε νὰ ἀνταποκριθεῖ 
στὸ κάλεσμά μου. Τὸ ἴδιο κιόλας 
βράδυ ἦρθε πρὸς συμπαράστασή 
μου. Ἐγὼ ταλαιπωρημένη ἀπὸ τὴν 
χημειοθεραπεία κοιμόμουν βαριά. 
∆ίπλα μου στὴν καρέκλα κοιμόταν 
καὶ ὁ σύζυγός μου. Ξαφνικὰ ἀκούω 
μία βροντερὴ ἀντρικὴ φωνὴ νὰ φω-
νάζει τὸ ὄνομά μου. «Κωνσταντίνα, 

Κωνσταντίνα». Ξυπνάω καὶ ρωτάω 
τὸν σύζυγό μου γιὰ ποιὸ λόγο μὲ 
φωνάζει. Ἐκεῖνος μοῦ ἀπαντᾶ κο-
ροϊδευτικὰ πὼς ἔχω παραισθήσεις 
καὶ ξανακοιμᾶται. Κλείνοντας τὰ 
μάτια μου αἰσθάνομαι ἕνα χέρι στὸ 
μέτωπό μου νὰ μὲ πιέζει καὶ μετὰ μί-
α περίεργη αἴσθηση νὰ μὲ διαπερνᾶ. 
Μὲ κλειστὰ τὰ μάτια ρωτῶ θυμωμέ-
να τὸν σύζυγό μου γιατί θέλει νὰ 
δεῖ τὴν θερμοκρασία μου μὲ τὸ χέρι 
του στὸ μέτωπό μου καὶ ὄχι μὲ τὸ 
θερμόμετρο. Ἐκεῖνος δὲν μοῦ ἀπαν-
τᾶ καὶ ὅταν ἀνοίγω τὰ μάτια μου 
τὸν βλέπω νὰ κοιμᾶται. Νομίζοντας 
πὼς ἡ φαντασία μου παίζει παιχνί-
δια ξανακλείνω τὰ μάτια μου καὶ 
πέφτω σὲ βαθὺ ὕπνο. Καὶ τότε βλέ-
πω ἕνα συγκλονιστικὸ ὄνειρο, τὴν 
ἀπόδειξη τῆς Ἁγίας Παρουσίας τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ κοντά μου. Βρίσκο-
μαι σὲ ἕνα καταρράκτη μὲ γάργαρο, 
τρεχούμενο καὶ πεντακάθαρο νερό, 
τὸ ὁποῖο κυλᾶ ἀπὸ βράχια ἐξίσου 
ἀνοιχτόχρωμα καὶ πεντακάθαρα. 
Στὴν κορυφὴ κρέμονται δύο καδέ-
νες. Ἡ μία καδένα ἀκούω πὼς ἀπει-
κονίζει τὴν Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβα-
λάντου, ἡ ὁποία πάντα μὲ προστα-
τεύει, μὰ δὲν τὴν βλέπω. Ἡ ἄλλη ἦ-
ταν μία ἀσημένια, γυαλιστερὴ καδέ-
να σὲ σχῆμα καρδιᾶς ποὺ ἀπεικόνι-
ζε τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καὶ Εἰρήνη. Τότε ἀκούω μία φωνὴ 
νὰ μοῦ λέει: «Παρ’ τὴν, εἶναι γιὰ σέ-
να» καὶ ξυπνάω τρομαγμένη. Τὸ ἑ-
πόμενο πρωινὸ ξύπνησα μὲ φοβερὸ 
πονοκέφαλο στὸ σημεῖο ποὺ ἐνίωσα 
τὸ ἄγγιγμα τὸ προηγούμενο βράδυ. 
Ἄρχισα νὰ διηγοῦμαι στὴν κόρη 
μου καὶ στὸν ἄντρα μου τὸ ὄνειρο 
καὶ ὅλοι μαζὶ εὐχαριστήσαμε τὸν 
Ἅγιο Ραφαήλ. Σὲ λίγο ἔρχεται καὶ ὁ 
γιατρός μου καὶ μὲ πληροφορεῖ πὼς 
ὁ ὀργανισμός μου ἀνταποκρίθηκε 
στὴν πρώτη θεραπεία καὶ ἀναπαρά-

γει λευκὰ αἰμοσφαίρια καὶ μάλιστα 
ἀπὸ τὸ κεφάλι καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ μέση, 
πράγμα πάρα πολὺ σπάνιο ὅπως 
χαρακτηριστικά μοῦ εἶπε. ∆ὲν εἶπα 
τίποτα, ὅμως ἀπὸ μέσα μου εὐχαρι-
στοῦσα θερμὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ γιὰ 
τὴν προσφορά του. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ 
μέρα καὶ σὲ κάθε θεραπεία ἀπὸ τὶς 
6 ποὺ ἔκανα, πάντα ὁ ὀργανισμός 
μου ἀνταποκρινόταν ἀπὸ τὸ κεφά-
λι, ἀπὸ ὅπου δέχτηκα τὸ Ἅγιο Ἄγ-
γιγμα. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ νοσοκο-
μεῖο κοντὰ στὰ Χριστούγεννα, γιὰ 
νὰ κάνω μία μικρὴ ἀνάπαυλα μέχρι 
τὴ δεύτερη θεραπεία ἀποφάσισα νὰ 
ἐπισκεφτῶ τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραὶμ στὴ Νέα Μάκρη, διότι 
γιὰ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ δὲν 
εἶχα κανένα στοι-
χεῖο πῶς νὰ πάω. 
Στὴ διαδρομὴ εἶχα 
συνέχεια στὸ μυα-
λό  μου  τὴ  Μονὴ  
τοῦ Ἁγίου Ραφα-
ὴλ καὶ ὅλο τὴν ἀ-
νέφερα. Ὁ ὁδηγὸς 
τοῦ ταξὶ προθυμο-
ποιήθηκε ότε νὰ 
βρεῖ τὸ δρόμο καὶ 
νὰ μᾶς πάει .  Φτάνοντας λοιπὸν 
στὴν Μονὴ ἐκεῖνο τὸ χειμωνιάτικο 
πρωινό, τὸ τοπίο μου φάνηκε ἀπό-
κοσμα γνώριμο, μολονότι δὲν εἶχα 
ξαναπάει ποτέ. Στὴν πόρτα μᾶς πε-
ρίμενε ὁ Γέροντας Ρ., στὸν ὁποῖο δι-
ηγήθηκα τὸ θαῦμα μου καὶ τοῦ ζή-
τησα νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ παρεκ-
κλήσι τοῦ Ἁγίου. Ἐκεῖνος πρόθυμα 
δέχτηκε. Μπαίνοντας μέσα καὶ ἀντι-
κρίζοντας τὸ Βράχο καὶ ὅλο τὸ 
Μνημεῖο ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ συγκινή-
θηκα, γιατί ἀμέσως κατάλαβα ὅτι 
αὐτὸ ἦταν ποὺ εἶχα δεῖ στὸν ὕπνο 
μου. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ Μονὴ ἤμουν 
σίγουρη πὼς ὁ Ἅγιος ἦταν κοντά 
μου καὶ ὅλα θὰ πήγαιναν καλά. Οἱ 

μῆνες περνοῦσαν καὶ ἡ δοκιμασία 
μου ἀδιάκοπα συνεχιζόταν. Γύρω 
στὸν Ἀπρίλιο μὲ πληροφοροῦν οἱ 
γιατροὶ πὼς βρέθηκε δότης μυελοῦ 
τῶν ὀστῶν καὶ πὼς σύντομα θὰ ἔ-
κανα μεταμόσχευση, προκειμένου 
νὰ νικήσω τὴν ἀσθένεια μακροπρό-
θεσμα. Ἐγὼ ἀπὸ τὴ μία χάρηκα, ἀ-
πὸ τὴν ἄλλη μὲ κυρίευσε ὁ φόβος γιὰ 
τὸ ἀποτέλεσμα. Κι ἂν κάτι πήγαινε 
στραβά; ∆ὲν εἶχα δεύτερη εὐκαιρία. 
Θὰ ἔφευγα καὶ θὰ ἄφηνα πίσω τὰ 
παιδιά μου. Ἀποφασίσαμε λοιπὸν 
μὲ τὴν οἰκογένειά μου καὶ ἕναν οἰ-
κογενειακὸ φίλο νὰ ἐπισκεφτοῦμε 
καὶ πάλι τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ, γιὰ νὰ πάρω κουράγιο γιὰ 
τὸ μεγάλο μου ἅλμα πρὸς τὴ ζωή. 

Βρεθήκαμε στὴν 
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τουργία τῆς 25ης 
Μαρτίου, ὅταν ὁ 
Ἅγιος μᾶς ἔκανε 
γιὰ δεύτερη φορὰ 
γνωστὴ  τὴν  πα-
ρουσία του . Κα-
θὼς  ὁ  Ἱερέ ς  ἔ -
ψελνε τοὺς νους 
πρὸς τὴν Θεοτόκο 

ἐγὼ προσευχόμουν ἔντονα καὶ ζη-
τοῦσα ἀπὸ τὸν Ἅγιο νὰ ἐμφανιστεῖ 
σὲ κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς. Ὁ Ἅγιος ἀν-
ταποκρίθηκε, γιὰ νὰ διαλύσει κάθε 
μου ἀνασφάλεια καὶ ξαφνικὰ βλέ-
πω τὸν φίλο μας νὰ βγαίνει ἔξω ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία. Μετὰ τὸ τέλος τῆς 
Λειτουργίας βγαίνω ἔξω καὶ τὸν 
ρωτῶ γιατί ἔφυγε ἔτσι ξαφνικὰ ἀπὸ 
τὸ Μυστήριο. Ἐκεῖνος λοιπόν μοῦ 
ἀπαντᾶ πὼς τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἱερέας 
βρισκόταν στὴν Μέση του Ἱεροῦ 
καὶ ἔψελνε εἶδε ἕνα πνεῦμα νὰ αἰω-
ρεῖται πάνω του. Τρόμαξε πολὺ καὶ 
δὲν ἤθελε νὰ κοιτάξει ἄλλο. Τότε 
βεβαιώθηκα πὼς ὁ Ἅγιος θὰ ἦταν 
γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ παραστάτης 
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στὸν ἀγώνα μου. Φύγαμε χαρούμε-
νοι, ἐνῶ σὲ λίγες μέρες θὰ ἔμπαινα 
στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν Μεταμό-
σχευση. Καὶ ἔτσι λοιπὸν καθὼς ἡ 
μεγάλη ὥρα ἔφτανε καὶ ἐγὼ μπαινό-
βγαινα στὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὸν 
προμεταμοσχευτικὸ ἔλεγχο, εἴδαμε 
καὶ τὸ τρίτο σημάδι τῆς Ἁγίας πα-
ρουσίας τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ ζωή 
μας. Τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ὁ τελικὸς 
ἔλεγχος καὶ οἱ γιατροὶ μὲ εἶχαν τα-
ράξει πολὺ σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτυχία 
ἢ μὴ τοῦ ἐγχειρήματος, τὶς ἐπιπλο-
κὲς καὶ τὴ δυσκολία τῶν διαδικασι-
ῶν, φεύγοντας θέλησα νὰ ἐπισκε-
φτῶ τὴν Μονὴ Πετράκη, τὴν ὁποία 
σημειωτέον εἶχα ἐπισκεφτεῖ καὶ τὴν 
προηγούμενη μέρα γιὰ νὰ προσευ-
χηθῶ. Μπαίνοντας λοιπὸν καὶ προ-
σκυνώντας τὶς Εἰκόνες, πλησιάζω 
πρὸς τὸ Ἱερὸ καὶ ἐκεῖ μπροστὰ ὑ-
πῆρχε μία λειψανοθήκη (ἡ ὁποία ὅ-
μως δὲν ὑπῆρχε τὴν προηγούμενη 
μέρα). Πλησιάζω, προσκυνῶ χωρὶς 
νὰ ξέρω καὶ ἀρχίζει νὰ μὲ διαπερνᾶ 
ἕνα ρίγος, ἐνῶ δάκρυα κυλοῦν. Τότε 
ἡ κόρη μου πλησιάζει νὰ προσκυνή-
σει καὶ γελώντας μοῦ λέει: «Ξέρεις 
ποιανοῦ τὰ Ἅγια Λείψανα προσκυ-
νᾶς; Τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ» Τότε ὁ Ἱε-
ρέας τῆς Μονῆς μᾶς λέει πὼς μόλις 
ἐκείνη τὴ μέρα εἶχαν φτάσει ἀπὸ τὴ 
Μυτιλήνη καὶ γιὰ λίγες μέρες. Συγ-
κινημένοι φύγαμε μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς 
ὅλα θὰ πήγαιναν καλά. Ἔτσι λοι-
πὸν φτάνει γιὰ μένα ἡ μέρα τῆς με-
ταμόσχευσης μετὰ ἀπὸ νοσηλεία δύ-
ο ἑβδομάδων στὸ νοσοκομεῖο. Ἕνα 
μήνα πρὶν μπῶ στὸ νοσοκομεῖο εἶχα 
ζητήσει ἀπὸ τὴν κόρη μου νὰ ἐπι-
κοινωνήσει μὲ τὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ νὰ 
μᾶς στείλουν τὴν Τιμία Ζώνη τῆς 
Θεοτόκου. Λόγω τῆς περίπτωσης, ὅ-
μως, δὲν λάβαμε καμία ἀπάντηση. 
Τὴν ἡμέρα λοιπὸν αὐτὴ ἐγὼ ἀπὸ τὸ 
πρωὶ προσευχόμουν καὶ ἔνιωθα στε-

νοχωρημένη ποὺ δὲν κατάφερα νὰ 
βρῶ τὴ Ζώνη νομίζοντας πὼς αὐτὸ 
ἦταν κακὸ σημάδι γιὰ τὴν ἐπιτυχία 
τῆς μεταμόσχευσης. Πρὸς τὸ ἀπό-
γευμα ἀρχίσαμε τὴν φαρμακευτικὴ 
προετοιμασία προκειμένου τὴν ἴδια 
νύχτα νὰ δεχτῶ τὸ Μόσχευμα περι-
μένοντας καὶ τὸν σύζυγό μου νὰ ἔρ-
θει κοντά μου. Ξαφνικά, χτυπάει τὸ 
κινητό μου. Ἦταν ὁ σύζυγός μου ποὺ 
μὲ πληροφοροῦσε πὼς ἕνα γράμμα 
εἶχε φτάσει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος, ρω-
τώντας ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀνοίξει. 
∆άκρυα συγκίνησης μὲ πλημμύρι-
σαν καθὼς τοῦ ἔλεγα νὰ τὸ πάρει 
καὶ νὰ τρέξει κοντά μου. Πράγματι 
ἔφτασε λίγο πρὶν ξεκινήσει ἡ διαδι-
κασία. Ἄνοιξα τὸν φάκελο, πῆρα τὴ 
ζώνη καὶ τὴν ἔδεσα πάνω μου καὶ 
μαζί της ἔδεσα ὅλες μου τὶς ἐλπίδες 
γιὰ ζωή. Ἡ μεταμόσχευση τελείωσε 
καὶ ὅλα πῆγαν καλὰ μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁ-
γίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρή-
νης. Σήμερα βρίσκομαι σπίτι μου 
προσπαθώντας νὰ ξαναβρῶ τοὺς 
ρυθμούς μου. Κλείνοντας θὰ ἤθελα 
νὰ πῶ πὼς ὁ λόγος ποὺ ἀποφάσισα 
νὰ καταγράψω καὶ νὰ στείλω αὐτὸ 
τὸ πολλαπλὸ θαῦμα εἶναι γιὰ νὰ 
μὴν ξεχάσω ποτὲ ὅσα ἔζησα, γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσω τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἀπὸ 
καρδιᾶς καὶ γιὰ νὰ θυμίσω στὸν κά-
θε ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ παλεύει μὲ 
τοὺς δαίμονες τῆς δικῆς του ζωῆς 
καὶ καθημερινότητας πὼς ὁ Θεὸς 
καὶ οἱ Ἅγιοι ζοῦν ἀνάμεσά μας καὶ 
εἶναι πάντα ἐδῶ. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι 
εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἐπιλέγουμε νὰ ἀ-
πομακρυνθοῦμε ἢ νὰ πλησιάσουμε. 
Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς 
καὶ οἱ Ἅγιοι νὰ μᾶς ἔχουν πάντα ὑ-
πὸ τὴν Σκέπη τους στοὺς δύσκολους 
καιροὺς ποὺ ζοῦμε. 

Κωνσταντίνα Θ., Ἀθήνα  
(ἀπὸ ἐπιστολὴ, Νοέμβριος τοῦ 2015) 

 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

Σεβασμιότατοι Γέροντες καὶ ἀγαπη-
τοὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, πρὶν σᾶς ἀφηγηθῶ τὴ δική μου 
ἱστορία, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μεταφέρω 
τὴν προσωπική μου ἰσχυρότατη πε-
ποίθηση πὼς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησί-
ας μας ζοῦν ἀνάμεσά μας, χαίρονται 
μαζί μας, μᾶς στηρίζουν στὶς δυσκο-
λίες τῆς ζωῆς, λυποῦνται καὶ πο-
νοῦν μὲ τὰ βάσανά μας, εἶναι πάντα 
ἐκεῖ νὰ ἀκούσουν σπλαγχνικὰ τὰ 
παράπονα, τὶς πίκρες, μὰ καὶ τὶς χα-
ρές μας καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πάντα 
μᾶς τείνουν τὸ χέρι βοηθείας ἀπο-
δεικνύοντας πὼς ὁ Θεός μας εἶναι 
Ἀγάπη, Εἰρήνη, Ἀλλη-
λεγγύη, Ζωή. 

Μὲ λένε Κωνσταντί-
να καὶ ἡ δική μου ἱστο-
ρία γνωριμίας μὲ τοὺς 
Ἁγίους μας Ραφαήλ, Νι-
κόλαο καὶ Εἰρήνη ποὺ ἐ-
πιβεβαιώνει τὴν πεποί-
θησή μου αὐτὴ ξεκινᾶ ἀ-
κριβῶς ἕνα χρόνο πρὶν, 
σημειώνοντας δέ, ὅτι ἐ-
νῶ πιστεύω πάρα πολὺ 
καὶ ἔχω δεῖ στὴν πορεία 
τῆς  ζωῆς  μου  ἀρκετὰ  
θαύματα, δὲν εἶχα καμία 
ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐν λόγῳ Ἁ
να χρόνο πρίν, λοιπόν, καλοκαίρι 
τοῦ 2014, πῆγα νὰ κάνω τὸ καθιε-
ρωμένο ἐτήσιο check-up μου, τὸ ὁ-
ποῖο σημειωτέον μὲ βρῆκε σὲ κατα-
πληκτικὴ φυσικὴ κατάσταση. Τὸ 
Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, μία φω-
νὴ στὸ μυαλό μου, μία ἐσωτερικὴ 
διαίσθηση μὲ παρακινεῖ ἐπίμονα νὰ 
ἐπισκεφτῶ τὸ γιατρό μου καὶ νὰ ἐ-
παναλάβω τὶς ἴδιες αἱματολογικὲς ἐ-
ξετάσεις. Ἦταν τότε ποὺ ξεκίνησε ἔ-
τσι ξαφνικὰ καὶ ἀναπάντεχα ἡ Μέ-
γιστη δοκιμασία τῆς ζωῆς μου. Τὸ 

ἀποτέλεσμα: Ὀξεία μυελογενὴς Λευ-
χαιμία ραγδαία ἐξελισσόμενη. Μέσα 
σὲ διάστημα 10 ἡμερῶν ἡ ζωή μου 
ἄλλαξε ριζικὰ καὶ ὁριστικὰ καὶ βρέ-
θηκα στὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου 
νὰ παλεύω γιὰ τὴ ζωή μου χωρὶς 
μάλιστα ὁ θεράπων ἰατρός μου νὰ 
μοῦ δίνει πάνω ἀπὸ 50% πιθανότη-
τες ἐπιτυχίας καὶ ἐπιβίωσης. Ἔτσι 
λοιπὸν ξεκίνησα ἕνα μεγάλο ταξίδι 
μὲ τὴν οἰκογένειά μου συντετριμμέ-
νη, δύο παιδιὰ μόνα τους στὸ σπίτι 
καὶ τὸν σύζυγό μου πάντα δίπλα 
μου χωρὶς νὰ ξέρω ποῦ θὰ βγεῖ, ἀλ-
λὰ ἔχοντας πάντα μεγάλη πίστη καὶ 

παρακαλώντας κάθε μέ-
ρα τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγί-
ους του νὰ μὲ λυπηθοῦν 
καὶ νὰ μοῦ δώσουν μία 
δεύτερη εὐκαιρία στὴ 
ζωή. Ξεκινώντας λοιπὸν 
τὴν πρώτη χημειοθερα-
πεία μου καὶ στὸ πλαί-
σιο τῆς μηνιαίας παρα-
μονῆς μου στὸ νοσοκο-
μεῖο ἄρχισαν νὰ διαφαί-
νονται τὰ σημάδια τῆς 
Θείας  Χάρης  καὶ  τῆς  
θαυματουργικῆς ἐπέμβα-
σης τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. 

ζήτησα ἀπὸ τὴν κόρη μου 
νὰ μοῦ φέρει Εἰκόνες στὸ νοσοκο-
μεῖο, γιὰ νὰ προσεύχομαι καθημερι-
νά. Ἐκείνη λοιπὸν ψάχνοντας εἰκό-
νες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ 
ἄλλων Ἁγίων στὸ σπίτι βρῆκε μία 
παλιὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, 
τὴν ὁποία παλαιότερα μᾶς εἶχαν χα-
ρίσει καὶ ἀπὸ τότε δὲν τὴν εἴχαμε 
ξαναδεῖ. Ἐπιπλέον, πηγαίνοντας σὲ 
μαγαζὶ μὲ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη καὶ 
ζητώντας ἄλλες εἰκόνες 3 φορὲς τῆς 
ἔδωσαν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Ἔτσι λοι-

γίους. Ἕ- Ἀρχικά, 
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βέρνηση, γιὰ νὰ κερδίσουνε δύο νό-
μους! Ἄρχοντες τοῦ ἁγίου Τόπου 
τούτου καὶ τὰ πρῶτα φέροντες, ἐπι-
κοινωνεῖτε μὲ τὴν συνείδησή σας; 
Ζητᾶτε νὰ ἔχετε συνδαιτυμόνες στὰ 
τραπέζια σας ἐχθροὺς καὶ πολέμιους 
τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος; Γιατὶ 
τί θὰ κάνη καὶ ἡ πατρίδα, ἂν ἔχη 
στρατευόμενους ἀνώμαλους; Πολὺ 
ἀκόμα λυπήθηκα, σπαρακτικὰ ἡ 
καρδιά μου πονάει, δόθηκε διαταγὴ 
στὰ στρατόπεδα τῆς Μυτιλήνης νὰ 
μὴ σηκώνουν σημαία ἑλληνική! Σή-
μερα, ὅπως σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστή-
μια, καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ διδά-
σκει περισσότερο κοινωνιολογία 
καὶ παιδαγωγικά. Ἐλάττωσαν τὰ 
μαθήματα τὰ θεολογικὰ καὶ γέμι-
σαν τὶς ὧρες τῶν φοιτητῶν μὲ κοι-
νωνιολογία καὶ παιδαγωγικά. Ἡ 
κοινωνιολογία καὶ τὰ παιδαγωγικὰ 
θὰ σώσουν τὸν κόσμο καὶ ὄχι ἡ ἀ-
λήθεια τοῦ Εὐαγγελίου! Σπᾶνε τὰ 
κεφάλια τους τὰ παιδιὰ νὰ μάθουνε 
τὶ σφύριξε στὸ αὐτὶ τοῦ κάθε ἀθέου 
ὁ διάβολος. Τρομερὴ ἀλλαγὴ σὲ ὅ-
λα. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη νὰ μὴν εἰσέλ-
θη αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ ἀκοῦμε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ὄχι 
τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ παι-
δαγωγικὰ καὶ κοινωνιολογικά. Τὸ 
Εὐαγγέλιο ἄλλαξε τὸν κόσμο. Τὸ 
Εὐαγγέλιο μᾶς ἔδειξε τὴν ὁδό. Ὅλα 
αὐτὰ ἔχουν ὑπόβαθρο τὴν πολιτικὴ 
ἀσχήμια τῆς ἐποχῆς μας. Καὶ κάτι 
κομματάκια ποὺ λένε ὅτι ὑποστηρί-
ζουν τὴν Ἐκκλησία, ἔρχονται νὰ ἀ-
ποτελειώσουν τὸ ἔργο τοῦ διαβό-
λου. Ἀφοῦ, Νέα ∆ημοκρατία, πα-
ρουσιάζεσαι ὅτι τὰ μέλη σου εἶναι 
τῆς Ἐκκλησίας, πῶς ψηφίζεις νό-
μους ἀκολασίας; Πῶς συμπράττεις 
μὲ βδελύγματα; Ἂς ἀναμείνουμε, ἀ-
δελφοί. Ἔχει καὶ γιὰ μᾶς ὁ Θεὸς τὸ 
μέγα του ἔλεος. Ἐξεγείρου, ∆εββώ-
ρα. Ὁ πόλεμος ἔφθασε στὴν πόρτα 

σου. Ἐκκλησία, μὴ καθεύδης, μὴ 
ρέγχης στὴν κοιλία τοῦ ᾄδου. Κρά-
τα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ αὐτὸ δίδασκε 
μὲ πόνο καὶ μὲ δάκρυα στὸν κόσμο 
ποὺ σοῦ ἀπέμεινε ἀκόμα. Αὐτὰ εἶ-
ναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν σημερι-
νῶν κρατούντων: ἀκολασία, ἀναι-
σχυντία καὶ πείνα στὸν κόσμο. Ἡ ἀ-
πόγνωση ἴσως σὲ λίγο δὲν θὰ λείπη 
ἀπὸ κανένα, καὶ ὅλοι θὰ ἐπιζητοῦνε 
τὸ ἡρωικὸν τέλος, ὄχι γιατὶ κουρά-
στηκαν στὴν ζωή, ἀλλὰ γιατὶ παρα-
φορτώθηκαν μὲ ἀσήκωτα βάρη, χρέ-
η, δημεύσεις περιουσιῶν καὶ ἀνεργί-
α. Τὰ θεριὰ τοῦ δάσους ζοῦν πιὸ εὐ-
τυχισμένα ἀπὸ μᾶς. 
– Πατέρα, χτυπάει τὸ κουδούνι τῆς 
πόρτας. – Ἔλα πρὸς τὰ ᾽δῶ, παιδί 

 

μου· μὴν ἀνοίξης. – Χτυπάει τὸ τη-
λέφωνο. – Μὴ τὸ σηκώσετε· ὁ ἔφο-
ρος θὰ εἶναι. 
Τί νὰ φυλάξης καὶ τί νὰ κρύψης; Περ-
πατᾶς καὶ δὲν ξέρεις ἀπὸ ποῦ νὰ
φυλαχθῆς. Ὁ Ἀδὰμ ἔτρεξε στὰ φυλ-
λώματα νὰ κρυφτῆ. Ἐγὼ κι ἐσὺ ποῦ 
νὰ πᾶμε; Μὴ φτύνης στὸν κόρφο 
σου, Ἕλληνα, ἀλλὰ στὰ πρόσωπα 
ἐκείνων ποὺ σὲ καταντήσανε ἔτσι. 
 

† Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης 
 

Εἴδηση: Ὁ Γέροντας Γρηγόριος, κα-
τὰ κόσμον Ἐμμανουὴλ Ζουμὴς, Ἡ-
γούμενος τῆς Μονῆς ∆οχειαρίου, ὁ 
τόσο κόσμο ἀναπαύων καὶ καθοδη-
γῶν τὰ τελευταία χρόνια μὲ τὰ μα-
χητικὰ κείμενά του, ὅπως καὶ τὸ ἀ-
νωτέρω ποὺ δημοσιεύσαμε, ἐκοιμή-
θη εἰρηνικὰ στὶς 22/10/2018. Κατά-
γονταν ἀπὸ τὴν Πάρο ἐξ’ οὗ καὶ 
Ἀρχιπελαγίτης. Μόνασε «παρὰ τοὺς 
πόδας» τῶν ἅγιων Πατέρων Φιλόθε-
ου Ζερβάκου καὶ Ἀμφιλόχιου Μα-
κρή καὶ ἐχρημάτισε ἐπιτυχῶς Ἡγού-
μενος τῶν Μονῶν Μυρτιᾶς, Προυσ-
σοῦ στὸ Καρπενήσι καὶ ∆οχειαρίου 
Ἁγίου Ὅρους.  

 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ 
χαιρετᾶ. Καὶ ὁ

ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ 

στήρι, ὅπου ἀ
 

Στὸ Μονα σκήτεψε ὁ 

ἔ
ξαναπῆγε ὁ 

 Γέροντας, χωρὶς ἴ-

α στὸν Γέρ

τὸ 1936 

πρω καὶ 

Ἀββὰς Ζωσιμᾶς εἶχαν συνήθεια οἱ 
πατέρες τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστὴ νὰ βγαίνουν στὴν ἔρημο 
γιὰ περισσότερη ἄσκηση. Σὲ κάποια 
τέτοια  ἔξοδό  του  ὁ  
Ἀββὰς Ζωσιμᾶς βρῆκε 
τὴν Ὁσία Μαρία τὴν 
Αἰγυπτία, ἡ ὁποία, ἀ-
φοῦ τοῦ ἐξομολογήθη-
κε τὰ γεγονότα τοῦ 
συγκλονιστικοῦ πραγ-
ματικὰ βίου της, τὸν 
παρεκάλεσε νὰ πάη μὲ 
τὰ ἄχραντα Μυστήρια 
γιὰ νὰ τὴν κοινωνήση. 
Αὐτὸ καὶ κανε. Τὴν 
ἑπόμενη χρονιά, ποὺ 
Ἀββὰς Ζωσιμᾶς μὲ τὸν πόθο νὰ ξα-
νασυναντήση τὴν Ὁσία στὴν ἔρημο, 
τὴν βρῆκε νὰ ἔχη κοιμηθῆ. Κοντὰ 
στὸ Ἱερὸ Λείψανό της ὑπῆρχαν 
γράμματα σκαλισμένα στὴν γῆ ποὺ 
ἔλεγαν: «Θάψε μέ, Ἀββᾶ Ζωσιμά, σ’ 
αὐτὸν τὸν τόπο τὸ λείψανο τῆς τα-
πεινῆς Μαρίας. ∆ῶσε πίσω στὸ χῶ-
μα τὸ χῶμα καὶ νὰ προσεύχεσαι 
πάντα γιὰ μένα στὸν Κύριο». Ὁ Γέ-
ροντας σκεπτόταν ὅμως πῶς θὰ ἀ-
νοίξη λάκκο στὴν ἔρημο, χωρὶς νὰ 
διαθέτη κανένα ἐργαλεῖο. Προσπά-
θησε νὰ σκάψη. Ἄδικος κόπος. Ἀ-
ναστέναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς 
του καὶ στρέφοντας τὸ κεφάλι, εἶδε 
ἕνα τεράστιο λιοντάρι νὰ στέκεται 
δίπλα στὸ λείψανο τῆς Ὁσίας καὶ 
νὰ γλείφη τὰ ἄκρα τῶν ποδιῶν της. 
Κυριεύτηκε ἀπὸ φόβο καὶ ἔκανε τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τότε, τὸ λιον-
τάρι, μὲ τὶς κινήσεις του καὶ τὴν κα-
λή του διάθεσι, ἄρχισε νὰ καλοπιά-
νη τὸν Ἀββᾶ Ζωσιμὰ κουνώντας 
τὴν οὐρά του. Ἔμοιαζε σὰν νὰ τὸν 

χνος φόβου πλέον στὴν καρδιά του, 
γύρισε καὶ τοῦ εἶπε σὰν νὰ μιλοῦσε 
σὲ ἄνθρωπο: -Εἶμαι γέρος καὶ δὲν ἔ-
χω τὴν δύναμι νὰ ἀνοίξω τὸν λάκκο 
τῆς Ὁσίας μας. ∆ὲν πρόλαβε νὰ τε-
λειώση τὰ λόγια του κι ἀμέσως τὸ 
λιοντάρι μὲ τὰ μπροστινά του πό-

δια ἄρχισε ν’ ἀνοίγη ἕνα 
λάκκο, ὅσο χρειαζόταν 
γιὰ νὰ χωρέση τὸ σῶμα 
τῆς  Ὁσίας .  Ὁ  Ἀββὰς  
Ζωσιμᾶς ἔπλυνε τότε μὲ 
τὰ δάκρυά του τὰ πόδια 
της καὶ σκέπασε τὸ σῶ-
μα της μὲ τὸ χῶμα. Τὸ ἄ-
γριο θηρίο ἐκεῖνο λιον-
τάρι, παρακολουθοῦσε 
τὴν σκηνὴ ἀκίνητο. Με-
τά. Ἀφοῦ ἔβαλε μετάνοι-
οντα ἀνεχώρησε πρὸς τὸ 

ἐσωτερικό της ἐρήμου. Ὁ δὲ Ἀββὰς 
Ζωσιμᾶς ἐπέστρεψε στὴν Μονή του 
καὶ διηγήθηκε στοὺς πατέρες ὅσα 
θαυμαστὰ εἶδε. 
 

ΠΩΣ ∆ΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ 

 

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν 
ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς διορίστηκε 

θυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας 
στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν 
ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος 
τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. ∆ια-
βάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δα-
νειστὲς καὶ τὶς τράπεζες! Ἡ ἱστορία 
ἔχει ὡς ἑξῆς: τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ 
Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνε-
χίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου 
ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τρά-
πεζα «Societe Commerciale de Belgi-
que». Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου 
προσέφυγε στὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο, 
ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐ-
θνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα 
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ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώ-
σεις. Ἡ Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυ-
νατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές 
της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ 
νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση 
τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπό-
μνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀ-
νέφερε: «Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλά-
δος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέ-
ροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ 
τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, 
τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν 
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια 
τῆς χώρας , δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή. Ὅποια κυ-
βέρνηση κι ἂν ἦταν στὴν θέση της, 
θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο». Τὸ ἐπιστέγασμα 
ἦρθε μὲ τὸ ὑπόμνημα ποὺ κατέθεσε 
στὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο ὁ νομικὸς 
ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρ-
νησης τὸ 1938, ὅπου τόνισε τὰ αὐ-
τονόητα: «Ἐνίοτε, μπορεῖ νὰ ὑπάρ-
ξει μία ἔκτακτη κατάσταση, ἡ ὁποία 
κάνει ἀδύνατο γιὰ τὶς Κυβερνήσεις 
νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις 
τους πρὸς τοὺς δανειστὲς καὶ πρὸς 
τὸν Λαό τους ... Εἶναι ἀδύνατον νὰ 
πληρώσει μία Κυβέρνηση τὸ χρέος 
καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ παρασχεθεῖ 
στὸν λαὸ ἡ κατάλληλη διοίκηση καὶ 
οἱ ἐγγυημένες συνθῆκες γιὰ τὴν ἠθι-
κή, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνά-

πτυξη. Πρέπει νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα 
στὰ δύο. Καὶ φυσικά, τὸ καθῆκον 
τοῦ Κράτους νὰ ἐξασφαλίσει τὴν 
εὔρυθμη λειτουργία τῶν βασικῶν 
δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπερτερεῖ ἔ-
ναντί της πληρωμῆς τῶν χρεῶν της. 
Ἀπὸ κανένα κράτος δὲν ἀπαιτεῖται 
νὰ ἐκπληρώσει, μερικὰ ἢ ὁλικά, τὶς 
χρηματικές του ὑποχρεώσεις, ἂν αὐ-
τὸ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν λειτουργία 
τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν του κι’ ἔ-
χει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδιοργά-
νωση τῆς διοίκησης τῆς χώρας (σᾶς 
θυμίζει κάτι;). Στὴν περίπτωση ποὺ 
ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν χρεῶν θέτει σὲ 
κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ τὴ 
διοίκηση, ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὑπο-
χρεωμένη νὰ διακόψει ἢ καὶ νὰ μει-
ώσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους»! 
Καὶ τὸ ∆ιεθνὲς δικαστήριο δικαίω-
σε τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας νο-
μικὸ προηγούμενο, στὸ ὁποῖο μάλι-
στα τὸ 2003 στηρίχθηκε ἡ Ἀργεντι-
νὴ καὶ διέγραψε μονομερῶς τὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ δημοσίου χρέ-
ους της, ἀντὶ νὰ ὑποδουλωθεῖ στὸ 
∆.Ν.Τ.!  Ὁ νοῶν νοήτῳ … 
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟN  ΡΑΦΑΗΛ

 

Κάθε  ἡμέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ 
     4.00 – 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ 

 (αρ. φυλλ. 93)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ    Αὔγουστος -Σεπτέμβρ ιο ς -Ὀκτώβριο ς  2018  
  

ΤΑ  Τ Ρ ΙΑ  ΠΑΡΤ ΙΜΕΝΤΑ  ΤΗΣ  ΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ  
 

«Τρίτωσε τὸ κακό» λέει ὁ λαός. Ἄ-
ραγε θὰ πάη καὶ πιὸ ψηλά; Ἀπ᾽ ὅ,τι 
δείχνουν τὰ προγνωστικὰ τῶν κρα-
τούντων, τὸ κακὸ θὰ ἀποκορυφωθῆ 
ὅσο σὲ καμμιὰ ἄλλη ἐποχή, γιὰ νὰ 
ἔρθη ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἄρη ἅ-
παντας. Χρόνια Σοδόμων καὶ Γο-
μόρρων, χρόνια πρὸ τοῦ κατακλυ-
σμοῦ .  Πάντως τὰ κατάφεραν οἱ 
κρατοῦντες Συρι-
ζαῖοι νὰ ἀναμεί-
ξουνε κάθε ἀρχὴ 
καὶ ἐξουσία, νὰ 
μαγαρίσουνε τοὺς 
πάντας, γιὰ νὰ ἑ-
τοιμασθῆ τὸ βδέ-
λυγμα τῆς ἐρημώ-
σεως ,  ὅπως  μᾶς  
λέγει ὁ προφήτης 
∆ανιήλ . Λὲς καὶ 
ψάχνονται νὰ βά-
λη καθένας τὸ λι-
θαράκι του στὴν 
καταστροφὴ τοῦ 
κόσμου. Τὸ πρῶτο ᾽παρτιμὰν ἦταν 
νὰ πείση τὸν κόσμο νὰ ἀνεχθῆ τὴν 
ἀκολασία ὡς κατάσταση φυσική. 
Ναὶ μὲν δὲν τοὺς ἀποδεχόμαστε, ἀλ-
λὰ τοὺς δεχόμαστε. Καὶ ἄρχισε ἔτσι 
νὰ βράζη ὁ μεγάλος κάζανος. Βγῆκε 
καθένας στὸν δρόμο νὰ δείξη τὴν 
πομπή του, σὰν νά ᾽ναι φυσικὴ κα-
τάσταση, ποὺ δὲν ὁδηγεῖ τὸν ἄν-
θρωπο στὴν ντροπὴ καὶ στὴν ἀναι-

σχυντία. ∆εύτερο ᾽παρτιμὰν νὰ μπο-
ροῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ συζοῦν 
ἀναίσχυντα καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε 
ἔλεγχο. Οἱ ἐπινοήσεις συνεχίζονται 
καὶ κτίζουν καὶ τρίτο ᾽παρτιμάν: ζη-
τοῦν νὰ υἱοθετοῦνε παιδιά! Νὰ ἐξα-
φανιστῆ ἡ λέξη πατέρας ἢ μητέρα 
καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς νὰ τοποθετηθῆ α΄ γο-
νιὸς καὶ β΄ γονιός. Ἡ Ἐκκλησία μή-

τε τουφεκᾶ μήτε 
μάχαιρα βγάζει. Ἡ 
ἀναισχυντία συ-
νεχίζετα : νὰ ἔχου-
νε  δικαίωμα  νὰ  
γίνωνται καὶ ἀ-
νάδοχοι. Νὰ πα-
ρουσιάζωνται στὸ 
ναὸ καὶ νὰ ζητοῦ-
νε νὰ γίνουν νο-
νοί. Ἀντάριασαν 
τὰ πάντα, προκει-
μένου νὰ ἔχουν οἱ 
ἐν τ ελῶς  ἀνα ί -
σχυντοι πρόσωπο 

στὴν κοινωνία. Ψώριασε καὶ ἡ γίδα 
καὶ τὸ πρόβατο. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ δι-
ακρατεῖ τὰ σύμπαντα ἐσιώπησε. 
∆αιμόνια καινὰ γέμισε ἡ κοινωνία. 
Καὶ ἐνῶ φθάσαμε στὸ τρίτο ᾽παρτι-
μὰν τῆς ἀκολασίας, μὲ γεννήτρια βέ-
βαια πάντοτε τὴν κυβέρνηση, ἔχου-
με ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος συναδέλ-
φους καθηγουμένους, οἱ ὁποῖοι ζη-
τοῦν συμφιλίωση μὲ μιὰ τέτοια κυ-
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