
θαῦµα. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄρρωστος πίστεψε 
στὴν θαυµατουργικὴ σωτηρία του ἀπὸ  υργικὴ σωτηρία του ἀπὸ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
τὸν Ἅγ

 

ιο Ραφαὴλ καὶ κοιµόταν µὲ τὴν 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου πάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι 
του καὶ µόνος του ἔλεγε: «Σήµερα δέν 
µου βάλατε λαδάκι… Βάλτε µου λαδά-
κι!». Λίγες µέρες µετὰ µάλιστα εἶπε στὴν 
ἀδελφή του τὰ ἑξῆς: «Ἔχω ἐπίγνωση 
τοῦ τί µου συνέβη. Πέθανα καὶ µὲ γύρι-
σε πίσω. Εἶδα ὅτι ἤµουν νεκρὸς καὶ µὲ 
πηγαῖναν στὸ κοιµητήριό µας. Ἐκεῖ εἶ-
δα, ὅµως, µιὰ χριστιανικὴ ἐκκλησία καὶ 
ἕναν παπὰ χριστιανό, ὁ ὁποῖος µου εἶ-
πε: Ἐσὺ ἔπρεπε νὰ πεθάνεις τώρα, ἀλλὰ 
ἐγώ σοῦ κάνω χάρη καὶ σὲ ξαναγυρίζω 
πίσω, γιὰ τὸ γιό σου καὶ γιὰ τὴν κόρη 
σου…». Οἱ ζωὲς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
ἄλλαξαν. Ἀπ’ ὅποιο σπιτικὸ πέρασε ἡ 
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ οἱ ἄνθρωποι 
ἔγιναν πιὸ δραστήριοι, πιὸ πρόσχαροι 
καὶ ἄρχισαν νὰ δείχνουν π
ἀγάπη ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο
διοι αἰσθανόντουσαν καὶ ὁµο
αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ καὶ πίστευα
ὀφείλεται στὸν Ἅγιο Ραφαή
τικά, µεγάλη ἡ Χάρις τῶν Ἁγ
ὴλ καὶ τῶν σὺν Αὐτῶ καὶ πο
λογίες τοῦ Θεοῦ ποὺ µεταφέρ
ἀνθρώπους ποὺ Τοὺς ἐπικαλο
στοὺς ἢ καὶ ἀπίστους. ∆οξασ
νοµά Τους. Εἴθε καὶ οἱ ἄνθρ
νταποκρίνονται µὲ εὐγνωµοσύ
λογίες τῶν Ἁγίων καὶ νὰ κα
στὴ σωτηρία καὶ τὸν Παράδει
Ἐκκλησίας καὶ τῶν Μυστηρίων της. Ἀµήν.  
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Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµ κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
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ά
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συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

 
Ἁγιασµὸς 7.30 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ κ΄ Ἰουστίνης 
Ὄρθρος  Λειτ υργία 7 0 – 10.15 .µ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

– ο .3  π

 
Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Κυριακὴ ∆΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 

Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ὄρθρος – 

ΠΕΜΠΤΗ  
ν Γερασίµου κ΄ Ἀρτε ίου 
Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

ΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τῶν Ἁγίω µ
Ὄρθρος – 

ΚΥΡΙ  
υριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ 
Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 

ΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κ
Ὄρθρος – 

ΤΕΤΑ  
Ἁγίου ∆ηµητρίου τοῦ 
Μυροβλήτου 

Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τοῦ 

Ὄρθρος – 

ΠΑΡΑΣ  
Τῆς Ἁγίας Σκέπης 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµ χίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

α

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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ουν στοὺς 
ῦνται, πι-

µένο τὸ ὄ-
ωποι νὰ ἀ-
νη στὶς εὐ-
ταλήγουν 
σο, διὰ τῆς 
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Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α  
 

Μὲ ἀφορµὴ τὸ βαρὺ κλίµα ποὺ δηµι-
ουργεῖται στὴν Εὐρώπη ἔναντι τῆς 
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ τρέχον οἰκονοµικό 
της πρόβληµα, πρέπει νὰ συνεκτιµη-
θοῦν καὶ τὰ κατωτέρω γεγονότα. Οἱ 
Ἕλληνες, τὸ 1955 – 1963 εἶχαν ἐπι-
δόσεις στὴν οἰκονοµία ποὺ δὲν εἶχαν 
χῶρες τῆς Ε .Ο .Κ . Τὸ 1955 – 1963 ἡ 
Ἑλλάδα εἶχε πληθωρισµὸ 2%, τὸν µι-
κρότερο στὴν Εὐρώπη καὶ ρυθµὸ ἀνα-
πτύξεως µετὰ τὴν Ἰαπωνία µὲ Τρίτη 
τη Γερµανία καὶ τέταρτες τὶς Η.Π.Α. 
Τὴν περίοδο ὐτὴ 
ἡ  Ἑλλά ε ἶ χ ε  
πλεονα µατικὸ  
προϋπολογισµὸ  
καὶ  χρηµατοδο -
τοῦσε δηµόσιες ἐ-
πενδύσεις. Ἀργό-
τερα, ἀφοῦ ἡ Ἑλ-
λάδα εἶχε ἤδη ἀπὸ
τὸ 1981 γίνει δε-
κατο  µέλος  τῆς  
Ε.Ο.Κ δηµιούργη-
σε ἕν  αὐξανόµε-
νο δηµοσιονοµικὸ 
ἔλλειµα. Καθῆκον ὅµω ἔχουν ὅλες οἱ 
χῶρες τῆς σηµε νῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ-
νωσης νὰ δηµιουργήσουν µηχανισµὸ 
ἐλέγχου καὶ ἀντιµετωπίσεως τῶν οἰ-
κονοµικῶν προβληµάτων, τὰ ὁποία 
ταλανίζουν ὄχι µόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλ-
λὰ καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ φτωχότερη 
χώρα τῆς Εὐρώπης, πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ 
Παγκόσµιο, πλὴν τῆς Ἀλβανίας, ἀντι-
µετώπισε θαρραλέα ἐπὶ δεκαετία, ἀπὸ 

τὸ 1940 ἕως τὸ 1950, τὶς δικτατορίες 
τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ τὸ Φασισµό, τὸ 
Ναζισµὸ  καὶ  τὸν  Κοµµουνισµό ,  ὁ  
ὁποῖος ἀπέβλεπε ὄχι µόνο στὸν ἔλεγχο 
τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόσπα-
ση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὴν ἔνταξή της στὴν Π.Γ.∆.Μ., ποὺ 
εἶναι  δηµιούργηµα  τοῦ Κοµµουνι-
σµοῦ. Ἡ Ἑλλάδα στὸν Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο ὑπέστη τριπλῆ ἐχθρικὴ κα-
τοχὴ (Ἰταλῶν, Γερµανῶν καὶ Βουλγά-
ρων) µὲ πολλοὺς νεκροὺς καὶ τερά-

στιες καταστρο-
φὲς σὲ ὅλη τη χώ-
ρα .  Εἰδικότερα  
στὴν  Ἀθήνα ,  οἱ 
νεκροὶ ἀπὸ πείνα 
τὸ 1941 πλησία-
σαν τοὺς 300.000. 
Τὴν ἴδια περίοδο 
ἡ Ἑ λάδα ὑπέστη 
ἐπίσης καὶ µεγάλη 
οἰκονοµικὴ ἀφαί-
µαξη ἀπὸ τὰ κα-
τοχικὰ στρατεύ-
µατα. Ἡ ἐσωτερι-

κὴ ἐµπόλεµη κατάσταση 1946 – 50 
ποὺ ἀκολούθησε τὸν Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο µέσα στὴν Ἑλλάδα συµπλή-
ρωσε τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ 
τῆς χώρας µας. Οἱ Ἕλληνες διέσωσαν 
τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισµὸ στὸ Β΄ Πα-
γκόσµιο  Πόλεµο ,  ὅπως  δήλωσε  τὸ  
1942 ὁ Γάλλος Pierre Bourdan µιλώ-
ντας στὸ B.B.C: «Μὲ τὴν πάροδο τοῦ 
χρόνου θὰ φανεῖ ὅτι µετὰ τὴν ἀπόφα-
ση τῆς Ἀγγλίας τὸ 1940 ἦταν ἡ ἀν-
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δρεία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ συνέ-
βαλε περισσότερο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ εὐ-
ρωπαϊκὸς πολιτισµός, ὁ δηµιουργηµέ-
νος ἀπὸ τὸν ἴδιο αὐτὸ λαὸ πρὶν ἀπὸ 
2.000 χρόνια . Πρέπει νὰ τὸ σκέπτο-
νται αὐτό, ὅταν θὰ διαµορφώσουν 
τὴν Εὐρώπη. Κάθε ἀχαριστία στὴν 
Ἑλλάδα, θὰ ἰσοδυναµοῦσε µὲ προδο-
σία τῆς Εὐρώπης». Τὴν ἀνωτέρω δια-
πίστωση ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ 
σὲ συνοµιλία τοῦ στὶς 30 Μαρτίου 
1944, µὲ τὴν γνωστὴ κινηµατογραφί-
στρια φίλη του Leni Riefenstahl, το-
νίζοντας ὅτι: «Ἡ ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας 
κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε καταστρο-
φικὴ γιὰ τὴ Γερµανία. Ἂν οἱ Ἰταλοὶ 
δὲν εἶχαν ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ 
δὲν χρειάζονταν  τὴ βοήθειά µας , ὁ 
Πόλεµος θὰ εἶχε πάρει διαφορετικὴ 
τροπή. Θὰ εἴχαµε προλάβει νὰ κατά-
κτήσουµε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μό-
σχα πρίν µας πιάσει τὸ Ρωσικὸ ψύ-
χος» (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Riefenstahl). 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ 
Στρατάρχης Καῖτελ στὴ ∆ίκη τῆς Νυ-
ρεµβέργης, δηλώνοντας ὅτι: «Ἡ ἀνα-
πάντεχη καὶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση τῶν 
Ἑλλήνων ἐπιβράδυνε κατὰ δυὸ καὶ 
πλέον ζωτικοὺς µῆνες τὴν ἐπίθεσή µας 
κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἂν δὲν εἴχαµε τὴ µε-
γάλη αὐτὴ καθυστέρηση, ἄλλη θὰ ἦ-
ταν ἡ ἔκβαση τοῦ πολέµου στὸ Ἀνα-
τολικὸ Μέτωπο καὶ γενικὰ τοῦ πολέ-
µου καὶ ἄλλοι θὰ ἦταν σήµερα κατη-
γορούµενοι». Ἐπίσης, ὁ Ραδιοφωνικὸς 
Σταθµὸς τῆς Μόσχας τὸ 1942, στὴν ἐ-
πέτειο τῆς εἰσόδου τῶν Γερµανῶν 
στὴν Ἀθήνα µετέδωσε «Ἄοπλοι πολε-
µήσατε πάνοπλους καὶ νικήσατε. Μι-
κροὶ ἐναντίον µεγάλων καὶ ὑπερισχύ-
σατε. ∆ὲν µποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς, 
διότι εἶστε Ἕλληνες. Οἱ Ρῶσοι κερδί-
σαµε χρόνο γιὰ νὰ ἀµυνθοῦµε, χάριν 
στὴν ἀντίστασή σας. Σᾶς εὐχαριστοῦ-
µε».  

Τοῦ Νικολάου Μάρτη,  
πρώην ὑπουργοῦ καὶ παλαίµαχου τοῦ 

Β΄ Π.Π. 
(Ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα «Χρόνος»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          21-6-2011). 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ  ΜΑΣ  
 

Πρὸς τὰ τέλη Αὐγούστου, ἡ κ. 
Ἄλκηστις Ρούσση, ἀπὸ τὴ Μύκονο τη-
λεφώνησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶ-
νος καὶ ρώτησε πληροφορίες γιὰ τὴν 
πρόσβαση καὶ τὴ διαµονὴ στὴν περιο-
χή, προκειµένου νὰ παραστεῖ στὴ Χάρη 
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, στὴν Ἱερὰ Πανήγυ-
ρη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς 2ας Σεπτεµ-
βρίου. Μιλώντας στὸ τηλέφωνο µὲ κά-
ποιον ἀπὸ τοὺς πατέρες, τοῦ ζήτησε νὰ 
ἀνάψει ἕνα κεράκι στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, 
γιὰ τὸν ἀδελφό της γυναίκας ποὺ εἶχε 
στὸ σπίτι της γιὰ νὰ τὴ βοηθάει στὶς 
δουλειές, ὁ ὁποῖος εἶχε πάθει ἐγκεφαλι-
κὸ καὶ εἶχε πέσει τελικὰ σὲ κῶµα. Εἶχε 
µάθει ὅτι οἱ γιατροὶ εἶχαν πεῖ ὅτι εἶναι 
σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ἐπανέλ-
θει ὁ ἀσθενὴς καὶ εἶχαν συ-
στήσει στοὺς συγγενεῖς νὰ ἑ-
τοιµάζονται γιὰ τὸ µοιραῖο. 
Εἶχαν δὲ ἐπισηµάνει ὅτι ἀ-
κόµα καὶ νὰ ἐπανέλθει, πρά-
γµα ἐντελῶς ἀπίθανο, δὲν θὰ 
µπορεῖ οὔτε νὰ κουνάει χέ-
ρια καὶ πόδια, ἀλλὰ καὶ οὔ-
τε νὰ µιλήσει καλά-καλὰ καὶ 
νὰ συντονίσει τὴ σκέψη του, 
λόγω τῆς ἐκτεταµένης ἐγκε-
φαλικῆς βλάβης. Τὸ ἀποτέ-
λεσµα ἦταν ὅλοι οἱ συγγε-
νεῖς τοῦ ἀσθενοῦς (µουσουλ-
µάνοι στὸ θρήσκευµα, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος 
ὁ ἀσθενής) νὰ εἶναι πολὺ στεναχωρηµέ-
νοι, ἀλλὰ καὶ ἡ κ. Ἄλκηστις ἐπίσης, κα-
θὼς συµµεριζόταν τὸν πόνο τους. Τὴν 
ἴδια ἡµέρα, λοιπόν, ποὺ ἡ κ. Ἄλκηστις 
πῆρε τηλέφωνο καὶ οἱ πατέρες ἄναψαν 
ἕνα κεράκι στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ὁ ἀσθε-
νὴς ἔκανε κάποια κινησούλα. Αὐτὸ τὸ 
παρατήρησαν οἱ συγγενεῖς του. Στὶς 2 
Σεπτεµβρίου, ποὺ ἡ κ. Ἄλκηστις παρευ-
ρισκόταν στὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ρα-
φαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ὁ ἀσθε-
νὴς κίνησε τὸ χέρι καὶ τὸ πόδι του καὶ 
ἄρχισε νὰ δίνει σηµεῖα ζωῆς. Κι’ αὐτὸ 
τὸ παρατήρησαν οἱ συγγενεῖς του καὶ 
τοὺς ἔκανε ἐντύπωση, διότι συνέπεσε µὲ 

τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων. Ὅταν, ἐπέστρε-
ψε ἡ κ. Ἄλκηστις στὸ νησί, ἡ ἀδελφὴ 
τοῦ ἀσθενοῦς, παρότι µουσουλµάνα, 
ζήτησε ἀπὸ µόνη της τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαὴλ καὶ ἄρχισε νὰ τὴν ἀσπά-
ζεται, κλαίγοντας καὶ παρακαλώντας 
γιὰ τὸν ἀδελφό της. Μετά, λοιπόν, ἀπὸ 
δεκαπέντε λεπτά, τὴν παίρνουν τηλέ-
φωνο ἀπὸ τὴ Βουλγαρία, ὅπου βρισκό-
ταν ὁ ἀδελφὸς καὶ οἱ ὑπόλοιποι συγγε-
νεῖς της καὶ τῆς λένε ὅτι ὁ ἀδελφός της 
ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ κινεῖ τὸ κεφάλι του, 
ξύπνησε καὶ τοὺς µίλησε ρωτώντας «ἔρ-
χεστε πολλὲς µέρες καὶ µὲ βλέπετε;» καὶ 
ξανάπεσε σὲ κῶµα. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ συ-
γκίνησή της δὲν περιγραφόταν. Προ-
σευχόταν µὲ λυγµοὺς στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 

καὶ Τοῦ ἔλεγε ὅτι πιστεύει σ’ 
Αὐτὸν καὶ ὅτι εἶναι σίγουρη 
ὅτι ὁ ἀδελφός της θὰ γίνει 
καλά. Ὑποσχόταν µάλιστα 
νὰ τὸν φέρει στὸ Μοναστή-
ρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Ἡ κ. 
Ἄλκηστις τῆς ἔδωσε καὶ λα-
δάκι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ τῆς εἶπε νὰ τὸ στείλει 
στὸν ἀδελφό της µαζὶ µὲ τὴν 
εἰκόνα τῶν Ἁγίων. Ἐκείνη 
ἀµέσως συµφώνησε καὶ τὰ ἔ-
στειλε στὸν ἀδελφό της µε-
σω τοῦ γιοῦ της ποὺ «κατὰ 
σύµπτωσιν» (4 χρόνια καὶ δὲν 

τὴν εἶχε ἐπισκεφθεῖ) εἶχε ἔρθει νὰ τὴ δεῖ 
καὶ θὰ ἐπέστρεφε στὴ Βουλγαρία. Μὲ 
τὸ ποὺ φεύγει ἡ εἰκόνα καὶ τὸ λαδάκι 
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὁ ἄρρωστος ξύπνη-
σε ὁριστικὰ ἀπὸ τὸ κῶµα καὶ ζήτησε νὰ 
φάει καὶ νὰ πάει στὸ σπίτι του!! Ὅλοι 
µείνανε ἔκπληκτοι καὶ ἐντυπωσιασµέ-
νοι. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εἶχε κάνει τὸ θαῦ-
µα του!! Μάλιστα, µόλις ἡ εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Ραφαὴλ ἔφτασε στὸ Νοσοκοµεῖο, 
τὴν ἴδια µέρα βγῆκε ὁ ἀσθενὴς καὶ πῆγε 
σπίτι του. Οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι πρόκει-
ται ξεκάθαρα γιὰ θαῦµα, ὁ ἀσθενὴς ἀ-
πὸ τὴν ἐντατική, σὲ κωµατώδη κατά-
σταση, νὰ πηγαίνει κατευθείαν σπίτι 
του καὶ πολὺς κόσµος ἔµαθε γι’ αὐτὸ τὸ 
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δρεία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ συνέ-
βαλε περισσότερο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ εὐ-
ρωπαϊκὸς πολιτισµός, ὁ δηµιουργηµέ-
νος ἀπὸ τὸν ἴδιο αὐτὸ λαὸ πρὶν ἀπὸ 
2.000 χρόνια . Πρέπει νὰ τὸ σκέπτο-
νται αὐτό, ὅταν θὰ διαµορφώσουν 
τὴν Εὐρώπη. Κάθε ἀχαριστία στὴν 
Ἑλλάδα, θὰ ἰσοδυναµοῦσε µὲ προδο-
σία τῆς Εὐρώπης». Τὴν ἀνωτέρω δια-
πίστωση ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ 
σὲ συνοµιλία τοῦ στὶς 30 Μαρτίου 
1944, µὲ τὴν γνωστὴ κινηµατογραφί-
στρια φίλη του Leni Riefenstahl, το-
νίζοντας ὅτι: «Ἡ ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας 
κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε καταστρο-
φικὴ γιὰ τὴ Γερµανία. Ἂν οἱ Ἰταλοὶ 
δὲν εἶχαν ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ 
δὲν χρειάζονταν  τὴ βοήθειά µας , ὁ 
Πόλεµος θὰ εἶχε πάρει διαφορετικὴ 
τροπή. Θὰ εἴχαµε προλάβει νὰ κατά-
κτήσουµε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μό-
σχα πρίν µας πιάσει τὸ Ρωσικὸ ψύ-
χος» (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Riefenstahl). 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ 
Στρατάρχης Καῖτελ στὴ ∆ίκη τῆς Νυ-
ρεµβέργης, δηλώνοντας ὅτι: «Ἡ ἀνα-
πάντεχη καὶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση τῶν 
Ἑλλήνων ἐπιβράδυνε κατὰ δυὸ καὶ 
πλέον ζωτικοὺς µῆνες τὴν ἐπίθεσή µας 
κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἂν δὲν εἴχαµε τὴ µε-
γάλη αὐτὴ καθυστέρηση, ἄλλη θὰ ἦ-
ταν ἡ ἔκβαση τοῦ πολέµου στὸ Ἀνα-
τολικὸ Μέτωπο καὶ γενικὰ τοῦ πολέ-
µου καὶ ἄλλοι θὰ ἦταν σήµερα κατη-
γορούµενοι». Ἐπίσης, ὁ Ραδιοφωνικὸς 
Σταθµὸς τῆς Μόσχας τὸ 1942, στὴν ἐ-
πέτειο τῆς εἰσόδου τῶν Γερµανῶν 
στὴν Ἀθήνα µετέδωσε «Ἄοπλοι πολε-
µήσατε πάνοπλους καὶ νικήσατε. Μι-
κροὶ ἐναντίον µεγάλων καὶ ὑπερισχύ-
σατε. ∆ὲν µποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς, 
διότι εἶστε Ἕλληνες. Οἱ Ρῶσοι κερδί-
σαµε χρόνο γιὰ νὰ ἀµυνθοῦµε, χάριν 
στὴν ἀντίστασή σας. Σᾶς εὐχαριστοῦ-
µε».  

Τοῦ Νικολάου Μάρτη,  
πρώην ὑπουργοῦ καὶ παλαίµαχου τοῦ 

Β΄ Π.Π. 
(Ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα «Χρόνος»,  
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ  ΜΑΣ  
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θαῦµα. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄρρωστος πίστεψε 
στὴν θαυµατουργικὴ σωτηρία του ἀπὸ  υργικὴ σωτηρία του ἀπὸ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
τὸν Ἅγ

 

ιο Ραφαὴλ καὶ κοιµόταν µὲ τὴν 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου πάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι 
του καὶ µόνος του ἔλεγε: «Σήµερα δέν 
µου βάλατε λαδάκι… Βάλτε µου λαδά-
κι!». Λίγες µέρες µετὰ µάλιστα εἶπε στὴν 
ἀδελφή του τὰ ἑξῆς: «Ἔχω ἐπίγνωση 
τοῦ τί µου συνέβη. Πέθανα καὶ µὲ γύρι-
σε πίσω. Εἶδα ὅτι ἤµουν νεκρὸς καὶ µὲ 
πηγαῖναν στὸ κοιµητήριό µας. Ἐκεῖ εἶ-
δα, ὅµως, µιὰ χριστιανικὴ ἐκκλησία καὶ 
ἕναν παπὰ χριστιανό, ὁ ὁποῖος µου εἶ-
πε: Ἐσὺ ἔπρεπε νὰ πεθάνεις τώρα, ἀλλὰ 
ἐγώ σοῦ κάνω χάρη καὶ σὲ ξαναγυρίζω 
πίσω, γιὰ τὸ γιό σου καὶ γιὰ τὴν κόρη 
σου…». Οἱ ζωὲς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
ἄλλαξαν. Ἀπ’ ὅποιο σπιτικὸ πέρασε ἡ 
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ οἱ ἄνθρωποι 
ἔγιναν πιὸ δραστήριοι, πιὸ πρόσχαροι 
καὶ ἄρχισαν νὰ δείχνουν π
ἀγάπη ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο
διοι αἰσθανόντουσαν καὶ ὁµο
αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ καὶ πίστευα
ὀφείλεται στὸν Ἅγιο Ραφαή
τικά, µεγάλη ἡ Χάρις τῶν Ἁγ
ὴλ καὶ τῶν σὺν Αὐτῶ καὶ πο
λογίες τοῦ Θεοῦ ποὺ µεταφέρ
ἀνθρώπους ποὺ Τοὺς ἐπικαλο
στοὺς ἢ καὶ ἀπίστους. ∆οξασ
νοµά Τους. Εἴθε καὶ οἱ ἄνθρ
νταποκρίνονται µὲ εὐγνωµοσύ
λογίες τῶν Ἁγίων καὶ νὰ κα
στὴ σωτηρία καὶ τὸν Παράδει
Ἐκκλησίας καὶ τῶν Μυστηρίων της. Ἀµήν.  

 

Ἄλκηστις Ρούσση, Μύκονος 
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Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
υ 
Ἰ

Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµ κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr

ά
 – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 

συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

 
Ἁγιασµὸς 7.30 π.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ κ΄ Ἰουστίνης 
Ὄρθρος  Λειτ υργία 7 0 – 10.15 .µ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

– ο .3  π

 
Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Κυριακὴ ∆΄ Λουκᾶ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 

Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ὄρθρος – 

ΠΕΜΠΤΗ  
ν Γερασίµου κ΄ Ἀρτε ίου 
Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

ΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τῶν Ἁγίω µ
Ὄρθρος – 

ΚΥΡΙ  
υριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ 
Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 

ΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κ
Ὄρθρος – 

ΤΕΤΑ  
Ἁγίου ∆ηµητρίου τοῦ 
Μυροβλήτου 

Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τοῦ 

Ὄρθρος – 

ΠΑΡΑΣ  
Τῆς Ἁγίας Σκέπης 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 

 

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµ χίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

α

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ  
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 

ερισσότερη 
ν καὶ οἱ ἴ-
λογοῦσαν 
ν ὅτι αὐτὴ 

ίου Ραφα-
λλὲς οἱ εὐ-
ουν στοὺς 
ῦνται, πι-

µένο τὸ ὄ-
ωποι νὰ ἀ-
νη στὶς εὐ-
ταλήγουν 
σο, διὰ τῆς 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ὁ ἄρρωστος πίστεψε 
στὴν θαυµατο
τὸν Ἅγ

ερισσότερη 
ν καὶ οἱ ἴ-
λογοῦσαν 
ν ὅτι αὐτὴ 
λ. Πραγµα-
ίου Ραφα-
λλὲς οἱ εὐ-
ουν στοὺς 
ῦνται, πι-

µένο τὸ ὄ-
ωποι νὰ ἀ-
νη στὶς εὐ-
ταλήγουν 
σο, διὰ τῆς 
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Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α  
 

Μὲ ἀφορµὴ τὸ βαρὺ κλίµα ποὺ δηµι-
ουργεῖται στὴν Εὐρώπη ἔναντι τῆς 
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ τρέχον οἰκονοµικό 
της πρόβληµα, πρέπει νὰ συνεκτιµη-
θοῦν καὶ τὰ κατωτέρω γεγονότα. Οἱ 
Ἕλληνες, τὸ 1955 – 1963 εἶχαν ἐπι-
δόσεις στὴν οἰκονοµία ποὺ δὲν εἶχαν 
χῶρες τῆς Ε .Ο .Κ . Τὸ 1955 – 1963 ἡ 
Ἑλλάδα εἶχε πληθωρισµὸ 2%, τὸν µι-
κρότερο στὴν Εὐρώπη καὶ ρυθµὸ ἀνα-
πτύξεως µετὰ τὴν Ἰαπωνία µὲ Τρίτη 
τη Γερµανία καὶ τέταρτες τὶς Η.Π.Α. 
Τὴν περίοδο ὐτὴ 
ἡ  Ἑλλά ε ἶ χ ε  
πλεονα µατικὸ  
προϋπολογισµὸ  
καὶ  χρηµατοδο -
τοῦσε δηµόσιες ἐ-
πενδύσεις. Ἀργό-
τερα, ἀφοῦ ἡ Ἑλ-
λάδα εἶχε ἤδη ἀπὸ
τὸ 1981 γίνει δε-
κατο  µέλος  τῆς  
Ε.Ο.Κ δηµιούργη-
σε ἕν  αὐξανόµε-
νο δηµοσιονοµικὸ 
ἔλλειµα. Καθῆκον ὅµω ἔχουν ὅλες οἱ 
χῶρες τῆς σηµε νῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ-
νωσης νὰ δηµιουργήσουν µηχανισµὸ 
ἐλέγχου καὶ ἀντιµετωπίσεως τῶν οἰ-
κονοµικῶν προβληµάτων, τὰ ὁποία 
ταλανίζουν ὄχι µόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλ-
λὰ καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ φτωχότερη 
χώρα τῆς Εὐρώπης, πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ 
Παγκόσµιο, πλὴν τῆς Ἀλβανίας, ἀντι-
µετώπισε θαρραλέα ἐπὶ δεκαετία, ἀπὸ 

τὸ 1940 ἕως τὸ 1950, τὶς δικτατορίες 
τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ τὸ Φασισµό, τὸ 
Ναζισµὸ  καὶ  τὸν  Κοµµουνισµό ,  ὁ  
ὁποῖος ἀπέβλεπε ὄχι µόνο στὸν ἔλεγχο 
τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόσπα-
ση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὴν ἔνταξή της στὴν Π.Γ.∆.Μ., ποὺ 
εἶναι  δηµιούργηµα  τοῦ Κοµµουνι-
σµοῦ. Ἡ Ἑλλάδα στὸν Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο ὑπέστη τριπλῆ ἐχθρικὴ κα-
τοχὴ (Ἰταλῶν, Γερµανῶν καὶ Βουλγά-
ρων) µὲ πολλοὺς νεκροὺς καὶ τερά-

στιες καταστρο-
φὲς σὲ ὅλη τη χώ-
ρα .  Εἰδικότερα  
στὴν  Ἀθήνα ,  οἱ 
νεκροὶ ἀπὸ πείνα 
τὸ 1941 πλησία-
σαν τοὺς 300.000. 
Τὴν ἴδια περίοδο 
ἡ Ἑ λάδα ὑπέστη 
ἐπίσης καὶ µεγάλη 
οἰκονοµικὴ ἀφαί-
µαξη ἀπὸ τὰ κα-
τοχικὰ στρατεύ-
µατα. Ἡ ἐσωτερι-

κὴ ἐµπόλεµη κατάσταση 1946 – 50 
ποὺ ἀκολούθησε τὸν Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο µέσα στὴν Ἑλλάδα συµπλή-
ρωσε τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ 
τῆς χώρας µας. Οἱ Ἕλληνες διέσωσαν 
τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισµὸ στὸ Β΄ Πα-
γκόσµιο  Πόλεµο ,  ὅπως  δήλωσε  τὸ  
1942 ὁ Γάλλος Pierre Bourdan µιλώ-
ντας στὸ B.B.C: «Μὲ τὴν πάροδο τοῦ 
χρόνου θὰ φανεῖ ὅτι µετὰ τὴν ἀπόφα-
ση τῆς Ἀγγλίας τὸ 1940 ἦταν ἡ ἀν-
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