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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἐν Λέσβῳ ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν
ἡγιάσατε, τῇ τῶν λειψάνων ὑμῶν, εὑρέσει μακάριοι.

Ὅθεν ὑμᾶς τιμῶμεν, Ραφαὴλ θεοφόρε, ἅμα σὺν
Νικολάῳ καὶ παρθένῳ Εἰρήνῃ, ὡς

θείους ἡμῶν προστάτας, καὶ
πρέσβεις πρὸς Κύριον.

Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ραφαήλ, ἡγούμενος τῆς μονῆς
τῶν Καρυῶν ἐν Θερμῇ Μυτιλήνης, μετὰ τοῦ ἁγίου Νικολά -
 ου τοῦ διακόνου, ἀσκήσαντος ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ, καὶ τῆς
12ετοῦς παιδίσκης Εἰρήνης, τῶν ὁποίων τὰ λείψανα εὑρέ -
θησαν κατὰ τὰ ἔτη 1959 καὶ 1960, κατόπιν υπερφυῶν θαυ -
μάτων, ὑπέστησαν τὸν μαρτυρικὸν θάνατον καὶ ἔλαβον
τὸν ἀμάραντον στέφανον κατὰ τὸ ἔτος 1463, τὴν 9ην
Ἀπριλίου, Λαμπροτρίτην. 

Ἐκτενῆ ἀφήγησιν περὶ τοῦ μαρτυρίου καὶ τῶν θαυμά -
των αὐτῶν θὰ εὕρῃ ὁ ἀναγνώστης εἰς τὸ νεωστὶ ἐκδοθὲν βι -
βλίον «Σημεῖον Μέγα, ἤγουν τὰ θαύματα τῆς Θερμῆς»  
(σελ. 256) ὑπὸ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἀστήρ», Λυκούργου
10, Ἀθῆναι. 
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Ἡ ἀνακαινισθεῖσα τῷ πνεύματι

καὶ ἐνδυθεῖσα τὸν «καινὸν ἄνθρωπον»

Αἰκατερίνη Π. Λύτρα
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1959, ἤρχισαν νὰ γίνωνται εἰς τὸ χω   -

ρίον Θερμὴ τῆς Μυτιλήνης, ἐπάνω εἰς ἕναν λόφον λεγό -

μενον Καρυαί, κάποια ὑπερφυσικὰ σημεῖα. Εἰς αὐτὸν τὸν

λόφον, μετὰ καιρόν, κατόπιν ἀπὸ ἀνασκαφήν, εὑρέθη κα-

ταχωσμένον ἀρχαῖον Μοναστήριον τῶν βυζαντινῶν χρό -

νων, τιμώμενον εἰς τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας. 

Κατὰ τὸ 1959 εὑρέθησαν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Ρα-

φαήλ, ἡγουμένου τῆς Μονῆς ἀπὸ τὸ ἔτος 1454 μέχρι τοῦ

1462, ὁπότε οἱ Τοῦρκοι ἐκυρίευσαν τὴν Λέσβον ἀπὸ τοὺς

Γενοβέζους. Τότε συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὁ ἅγιος

Ραφαήλ, ὑπέστη σκληρὰ μαρτύρια, καὶ τέλος ἀπεκεφαλί -

σθη μὲ πριόνι ἀπὸ τὸ στόμα. Διὰ τοῦτο, ὁ ἅγιος οὗτος

εἶναι μεγαλομάρτυς, καὶ ἔχει μεγάλην παρρησίαν πρὸς τὸν

Θεόν, ἐπιτελεῖ δὲ καθημερινῶς θαύματα καὶ θεραπείας

πολλάς. 

Μετὰ ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς εὑρέσεως τοῦ λειψάνου τοῦ

ἁγίου Ραφαήλ, εὑρέθη, κατὰ θαυμαστὸν τρόπον, κατόπιν

ἐνυπνίων πολλῶν εὐσεβῶν γυναικῶν, τὸ λείψανον ἑνὸς

ἄλλου ἁγίου, ὀνόματι Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἦτο διάκονος

καὶ μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ραφαήλ. Οὗτος ἐμαρτύρησεν μαζὶ

μὲ τὸν ἡγούμενον. 
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Τὰ ἅγια λείψανα τῶν δύο νεοφανῶν Ἁγίων, ἐτέθη-
σαν μέσα εἰς κιβώτια, καί, κατ’ ἀρχὰς ἐτοποθετήθησαν
εἰς τὴν μικρὰν ἐκκλησίαν ποὺ ἐκτίσθη ἐπάνω εἰς τὸν λό -
φον τῶν Καρυῶν. Κατόπιν ὅμως, διὰ νὰ γίνει ἡ ἀνασκα -
φή, κατ’ ἐντολὴν τῶν Ἁγίων μετεφέρθησαν εἰς τὴν ἐκκλη -
σίαν τοῦ χωρίου τῆς Θερμῆς, τιμωμένην εἰς μνήμην τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 

Ἀπὸ τοῦ 1959 μέχρι σήμερον, μέγα πλῆθος ἀνθρώ -
πων, ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδίων, βλέπουν ἐνύπνια
παράδοξα, εἰς τὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται ζωντανοὶ οἱ Ἅγι -
 οι, καὶ διηγοῦνται τὴν ἱστορίαν των καὶ τῆς Μονῆς, τὰ
μαρτύριά των, πολλὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἄγνωστα, ὁμι -
λοῦν περὶ προσώπων τὰ ὁποῖα ἔζησαν πρὶν ἀπὸ 500 ἔτη,
ὑποδεικνύουν τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάρχουν ἅγιαι
εἰκόνες χωμένες εἰς τὴν γῆν, καθὼς καὶ ἄλλα ἱερὰ κειμή -
λια. Πολλὰ πρόσωπα βλέπουν τοὺς Ἁγίους ὀφθαλμο-
φανῶς, εἰς τὸν ξύπνον τους, πολλάκις ἐν πλήρει ἡμέρᾳ,
καὶ τοὺς προλέγουν πολλὰ γεγονότα, παρακινοῦντες τὸν
λαὸν εἰς μετάνοιαν καὶ πίστιν, «διὰ νὰ μὴ μείνουν ἔξω
τοῦ Νυμφῶνος», ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοι. 

Μὲ τὰ ἐνύπνια καὶ μὲ τὰς ὁράσεις, τὰς ὁποίας εἶδαν
μέχρι σήμερον καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ βλέπουν διάφοροι
ἄνθρωποι, ἀπεκαλύφθη μία ἀπίστευτη ἱστορία, μὲ ὅλας
τὰς δραματικὰς λεπτομερείας της. Οὕτω μανθάνομεν ὅτι
εἰς τὰς Καρυὰς ἐμαρτύρησαν, μετὰ τῶν Ἁγίων, ὁ προε -
 στὸς τῆς Θερμῆς Βασίλειος, ὁ διδάσκαλος Θεόδωρος,
σφαγιασθέντες, ἡ μικρὰ κόρη τοῦ προεστοῦ Εἰρήνη, ἡ
ὁποία ἐκάη ζωντανὴ μέσα εἰς ἕνα πιθάρι, ἡ ἀνεψιὰ τοῦ
προεστοῦ Ἑλένη, ὁ μοναχὸς Σταῦρος, ὁ νέος Ἀκίνδυνος,
καὶ ἄλλοι. Ὁ ἅγιος Ραφαὴλ εἶπεν ὅτι ὁ λόφος τῶν Κα -
ρυῶν εἶναι ὁ δεύτερος Γολγοθᾶς, καὶ ὅτι θὰ κατασταθεῖ
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μέγα προσκύνημα τῆς Χριστιανοσύνης. Ὁ ἴδιος εἶπεν ὅτι
τὰ ὄνειρα ποὺ βλέπουν, δὲν εἶναι ὄνειρα, ἀλλὰ μυστήρια. 

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ἐκτὸς τῆς μεγάλης χάριτος τὴν
ὁποίαν ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Κύριον, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνεκδιηγή -
των μαρτυρίων τὰ ὁποῖα ἐτράβηξε διὰ τὸ πανάγιον ὄνο -
μά Του, ἔλαβε πλουσίαν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ θεραπεύειν
πᾶσαν νόσον, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος, εἶναι δὲ πολλαὶ αἱ ἰάσεις
τὰς ὁποίας ἐπιτελεῖ μέχρι σήμερον, ὅπως δὲ λέγει πάλιν ὁ
ἴδιος, θὰ θεραπεύσει μέγα πλῆθος πιστῶν, ἰδίως κατὰ τὴν
ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου των, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Λαμπροτρίτη. 

Αἱ ἐμφανίσεις τῶν Ἁγίων καὶ τὰ ἐνύπνια εἶναι ἀκα-
ταμέτρητα. Ἡ πλήρης ἱστορία τῶν μεγάλων τούτων
Ἁγίων, ἡ εὕρεσις τῶν ἁγίων λειψάνων των, αἱ θεραπεῖαι
τὰς ὁποίας ἐπετέλεσαν, τὸ πλῆθος τῶν ἐνυπνίων καὶ ὁρα -
μάτων, τὰ μεγάλα θαύματά των, ἐκτίθενται μὲ κάθε λε-
πτομέρειαν εἰς τὸ βιβλίον, «Σημεῖον Μέγα». 

Ὁ αναγνώστης θὰ μείνει κατάπληκτος ἀπὸ τὰ ὑπερ-
φυᾶ αὐτὰ σημεῖα, καὶ θὰ δοξάσει τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος, ἐν
τῇ μεγάλῃ εὐσπλαχνίᾳ Του, ἐφανέρωσε τοὺς Ἁγίους τῶν
Καρυῶν διὰ νὰ ἑλκύσει πρὸς ἑαυτὸν τὸν παραπαίοντα
καὶ πλανημένον ἄνθρωπον τοῦ σημερινοῦ πονηροῦ και-
ροῦ, καὶ νὰ τοῦ ὑποδείξει τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς
σωτηρίας. Διότι τὰ σημεῖα καὶ τὰ θαύματα ποὺ γίνονται
εἰς τὰς Καρυὰς σήμερον, εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον συγκλονι-
στικὰ καὶ συνταρακτικὰ ἀνάμεσα εἰς ὅσα ἔγιναν εἰς τὸν
χριστιανικὸν κόσμον. Δὲν εἶναι μόνον καταπληκτικά,
ἀλλὰ καὶ εἰς μέγαν ἀριθμόν, καθημερινά, ἀλλεπάλληλα.
Ἡ κραταιὰ δύναμις τοῦ Θεοῦ φανερώνεται εἰς αὐτὸν τὸν
ἡγιασμένον λόφον κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ συν -
τρίβει τὴν πλέον πείσμονα ἀπιστίαν. 

Μεταξὺ τῶν πολλῶν θαυμάτων συγκαταλέγεται καὶ
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ἡ μεταστροφὴ πρὸς τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν ἀφοσίωσιν εἰς
τὸν Χριστὸν τῆς Αἰκατερίνης Λύτρα, ἀπὸ τὸ χωρίον
Πάμφιλα τῆς Λέσβου. Ἡ ὁποία, ἐνῶ προηγουμένως διῆγε
κοσμικὴν ζωήν, ὑπέστη, διὰ τοῦ ἁγίου Ραφαήλ, «τὴν
καλὴν ἀλλοίωσιν», ἤτοι τὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν
καὶ τελείαν ἀλλαγὴν τοῦ φρονήματός της, καὶ τὴν προ -
σκόλλησίν της εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν
ὁποῖον ἠκολούθησεν εἰς «τὴν στενὴν ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν
εἰς τὴν ζωήν». 

Ἡ ἰδία, καλύτερον παντός ἄλλου, ἀφηγεῖται κατωτέ -
ρῳ τὴν χάριν ποὺ εὗρεν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιόν Του,
νὰ τὴν ἐκλέξει ὡς ὄργανον σωτηρίας δι’ ὅσους θὰ πιστεύ -
σουν καὶ θὰ ἀνοίξουν τὰς καρδίας των διὰ νὰ εἰσέλθει μέ -
 σα τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἐδέχθη ἄνωθεν ἡ μακαρία αὕτη
Αἰκατερίνη. 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Φεβρουαρίου 1962 
Φ. Κόντογλου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

τῶν ξένων καὶ ὑπερφυῶν σημείων,

ἐνυπνίων τε καὶ ὁραμάτων, τῶν ὁποίων ἠξιώθη

ἡ Αἰκατερίνη Λύτρα, ἐκ Παμφίλων τῆς Λέσβου.

Κατὰ τὸν Μάϊον 1960, ἡ Μαρία Μπαλαμπάνη

ἀπὸ τὸ χωρίον Πάμφιλα τῆς Μυτιλήνης, διαμένου -

 σα ὅμως εἰς τοὺς Πύργους τῆς Θερμῆς, εἶδε τὸ ἀκό -

λουθον ὄνειρον, τὸ ὁποῖον τὸ ἐξέθεσε μὲ τὰ ἑξῆς λό -

για, γραπτῶς: 

«Ὀνειρεύθηκα ὅτι βρισκόμουν μέσα στὰ Πάμ -

φιλα, καὶ βλέπω δυὸ παλληκάρια, μιὰ κοπέλλα, καὶ

ἕναν καλόγηρον. Εἶχαν μπροστά τους ἕνα κασσελάκι

μὲ φάρμακα, καμωμένα ἀπὸ βότανα. Εἶχαν ἐπίσης

πολλὰ χαρτιὰ μπροστὰ τους μὲ γράμματα. 

»Τοὺς ρώτησα τί εἶναι αὐτά, καὶ μοῦ εἶπαν:

«Εἶναι τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ θὰ γιατρέψωμε». Τοὺς

λέγω τότε: «Δῶστε καὶ σὲ μένα ἕνα φάρμακο». Μοῦ
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λέγει ὁ καλόγερος: «Ἐσὺ δὲν εἶσαι γραμμένη, γιατὶ

δὲν ἔχεις τίποτα. Μόνον πές μας, τὸν γνωρίζεις τὸν

Παναγιώτη τὸν Λύτρα καὶ τὸν ἀδελφό του τὸν

Στρατῆ;». Τοὺς λέγω: «Ναί». Τότε, μοῦ λέγει: «Νὰ πᾶς

στὸ σπίτι τοῦ Παναγιώτη νὰ τοῦ πεῖς ν’ ἀνεβεῖ στὶς

Καρυὲς νὰ προσκυνήσει καὶ θὰ γιατρευτεῖ». 

»Πράγματι πῆγα στὸ σπίτι του καὶ εἶπα τὸ ὄνει -

ρό μου. Ἀνέβηκε στὶς Καρυὲς καὶ προσκύνησε. Τώρα,

ὅπως μαθαίνω, εἶναι ἐντελῶς καλά». 

Ἡ Αἰκατερίνη Λύτρα ὅμως ἐφοβήθη μήπως δὲν

ἐθεραπεύθη ἐντελῶς ὁ σύζυγός της, καὶ διὰ τοῦτο

ἐφανερώθησαν εἰς αὐτὴν οἱ Ἅγιοι τῶν Καρυῶν, διὰ

νὰ τὴν στηρίξουν εἰς τὴν πίστιν. Ἰδού, πῶς περιγρά -

φει ἡ ἰδία τὴν ὀπτασίαν ποὺ εἶδεν:

«Ἐπήγαμεν καὶ προσκυνήσαμε στὶς Καρυές, κι ὁ

Παναγιώτης ἔγινε ἀπὸ τότε ἐντελῶς καλά. Ἦταν

κατὰ τὸν Μάϊον μῆνα. Εἶχαν μείνει ὅμως μερικὰ χά -

πια, ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἔπαιρνε τὸν καιρὸ ποὺ πονοῦσε τὸ

στομάχι του, καὶ πότε-πότε τοῦ ἔδινα κανένα. 

»Ἕνα βράδυ, στὶς 16 Σεπτεμβρίου, στὴν ἐξοχὴ

ποὺ μέναμε, στὸ ἀμπέλι μας, ἐκεῖ πού ἑτοίμαζα τὸ τρα -

πέζι μέσα στὴν κουζίνα, βλέπω ἀπὸ τὸ παράθυρο δυὸ

σκιές, καὶ ξαφνικὰ ἀκούγω ἕναν θόρυβο μέσα στὴ

ντουλάπα. Γυρίζω ἔκπληκτη καὶ βλέπω μιὰ πεταλούδα.

Λέγω μέσα μου: «Ἡ πεταλούδα ἔκανε τόσον θόρυβο;».
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»Ἀμέσως ἦλθε κάποια δύναμις μέσα μου, καὶ

βλέπω μεγάλη λάμψη μέσα στὸ δωμάτιο. Μέσα στὴ

λάμψη ξεχώριζαν δυὸ σκιές, χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ ἐξα-

κριβώσω ποιοί ἦταν. 

»Ἐνῶ φώναζα τὸν ἄνδρα μου τρομαγμένη,

ἀκούω μιὰ φωνὴ ποὺ ἔβγαινε μέσ’ ἀπὸ τὴ λάμψη, κι

ἔλεγε: «Σήκω νὰ βάλεις στὴ θέση του τὸ εἰκόνισμά

μου». (Εἶχα πάρει ἕνα τυπωμένο εἰκόνισμα τῶν

Ἁγίων, καὶ τὸ εἶχα βάλει προσωρινῶς στὴ ντουλά -

πα). 

»Ἡ φωνὴ ἐξακολούθησε: «Νὰ μὴν φοβᾶσαι γιὰ

τὰ παιδιά σου. Ἐγὼ ἐδῶ εἶμαι, κι ἐδῶ κάθομαι. Τὰ

χάπια πού ἔχεις, νὰ τὰ πετάξεις πολὺ μακρυά». 

»Ἐγὼ τότε, παγωμένη ἀπὸ τὸν φόβο μου, εἶπα

μέσα μου: «Πῶς νὰ τὸ πῶ στὴ μάνα μου τοῦτο ποὺ

βλέπω; Μὴν εἶναι κακιὰ ὥρα;». Ἀλλὰ ἀκούγω ἀμέ   -

σως τὴ φωνὴ ποὺ ἔλεγε: «Μὴν ὀλιγοπιστεῖς! Μὴν ὀλι -

γοπιστεῖς! Θὰ τὸ λὲς παντοῦ». 

»Ἔκανα τὸν σταυρὸ μου, θύμιασα, καὶ ἀκούγω

πάλι τὴ φωνὴ νὰ λέγει: «Ὅλο λὲς νὰ τὸ γράψεις στὸν

Ἀποστόλη καὶ δὲν τὸ κάνεις. Τί φοβήθηκες; Μὴ

φτωχύνει; Ἐγὼ θὰ πάγω στὸν Ἀποστόλη». (*) 
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»Τότε ἐγώ, σὰν νὰ πῆρα κάποιο θάρρος, καὶ

εἶπα: «Θέλω νὰ σὲ δῶ, Ἅγιε Ραφαήλ». Μοῦ λέγει τό -

τε: «Θὰ μὲ ἀκοῦς, ἀλλὰ δὲν θὰ μὲ δεῖς. Οἱ τρεῖς παπά -

δες ποὺ εἶδες στὴν ἀγρυπνία, ὁ πρῶτος ἤμουν ἐγώ.

Κι αὐτὸ ποὺ σκέπτεσαι καὶ λὲς «Θέλω τοῦτο, θέλω

ἐκεῖνο», νὰ μὴν τὸ λές. Ἀλλά, ὅπως ἔχεις ἐσὺ καὶ

τρῶς, νὰ δίνεις κάθε μέρα σ’ ἕναν πτωχὸν νὰ τρώγει.

Τὸ ἀκοῦς;». Αὐτὸ τὸ εἶπε πολλὲς φορές. 

»Αὐτὴ τὴ στιγμή, μέσα στὴ λάμψη ξεχώρισα τὸν

ἅγιον Νικόλαον, καί, ἀπότομα, ἔσβησε ἡ λάμψις, χά -

θηκε καὶ ἡ φωνή. Ἡ λάμψις αὐτὴ ἦταν τόσο μεγάλη,

ποὺ ἐνῶ βρισκόμουν στὸ σπίτι μου, φεγγοβολοῦσε

ὅλο, σὰν νὰ βρισκόμουν σὲ ἄλλο μέρος, πολὺ λαμπε -

ρό. 

»Γιὰ τὸν Ἀποστόλη ποὺ εἶπε πὼς δὲν τοῦ γράφω,

εἶναι γυιός μου, καὶ μένει στὸ ἐξωτερικό. Ὅταν γιά -

τρεψαν οἱ Ἅγιοι τὸν ἄνδρα μου, ἔλεγα νὰ τοὔγραφα,

καὶ μάλιστα νὰ τοὔγραφα νὰ ἔστελνε καὶ χρήματα

γιὰ τὴν ἀνασκαφή, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανα. 

»Ὅσον ἀφορᾶ γιὰ τοὺς τρεῖς παπάδες τῆς ἀγρυ -

πνίας, πράγματι, ἐνῶ ἦσαν δύο, ἐγὼ ἔβλεπα, ἀρκετὴν

ὥρα, καὶ τρίτον παπᾶ, ἀλλὰ ξαφνικά, τὸν ἔχασα. Τό -

τε κατάλαβα ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος, ἀλλὰ ντράπηκα νὰ τὸ

πῶ, γιὰ νὰ μὴ μὲ κοροϊδεύουν». 

Αὐτὰ ἔγιναν τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1961. Κατὰ
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τὸν Ὀκτώβριον συνέβησαν τὰ ἐκπληκτικὰ γεγονότα

τὰ ὁποῖα ἀφηγεῖται ἡ Αἰκατερίνη εἰς τὰς σελίδας

ποὺ ἀκολουθοῦν. 
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«ΑΠΕΚΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ...»

Μετὰ τὸ πρῶτο μου ὅραμα, ἔνοιωθα ἀπερίγρα-

πτη χαρὰ στὴν καρδιά μου, ἀλλὰ δὲν τολμοῦσα νὰ τὸ

πῶ παντοῦ αὐτὸ τὸ μεγάλο θαῦμα πού εἶδα, γιατὶ

φοβόμουν μὴν σχολιάζουν οἱ ἄπιστοι. Ὅσο ὅμως

περνοῦσαν οἱ μέρες, ἔνοιωθα τύψεις μέσα μου γιατὶ

δὲν ἔλεγα αὐτὸ ποὺ ὁ θαυματουργὸς ἅγιος Ραφαὴλ

μὲ ἀξίωσε νὰ ἰδῶ. Μεγαλύτερες ἀκόμη τύψεις αἰσθα -

νόμουν ὅσο ἔβλεπα τὸν ἄνδρα μου νὰ εἶναι ἐντελῶς

καλά, χωρὶς καμμίαν πλέον ἐνόχλησιν στὸ στομάχι

του. Κι αὐτὸ τὸ χρεωστοῦσε εἰς τὴν θαυματουρ -

γικὴν χάριν τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ καὶ Νικολάου. Ἔτσι

ἀπεφάσισα νὰ κατανικήσω τοὺς δισταγμούς μου, καὶ

εἶπα παντοῦ τὸ θαῦμα ποὺ εἶδα. 

»Κατὰ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου,  ἕνα βράδυ, ἀνέβηκα

ν’ ἀνάψω τὸ κανδηλάκι στὰ εἰκονίσματα, καὶ νὰ κά -
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νω τὴν προσευχή μου. Τὴν ὥρα ποὺ προσευχόμουν

βλέπω ξαφνικὰ ἕνα λαμπερὸ φῶς στὰ εἰκονίσματα

καὶ ἀκούγω μιὰ φωνὴ νὰ λέη: «Σὲ διάλεξα ἀπὸ 400

οἰκογένειες». Ἐγὼ ἔμεινα ἄφωνη αὐτὴ τὴν στιγμὴ

ἀπὸ τὸν φόβο μου, κι ἔφυγα ἀμέσως, κατέβηκα στὴν

τραπεζαρία ὅπου ἦταν ὁ ἄνδρας μου, ἀλλὰ ἡ ἴδια

φωνὴ λὲς καὶ μ’ ἀκολούθησε. Τὴν ξανακούγω νὰ λέ -

γη: «Δὲν ἔπρεπε νὰ κατεβῆς κάτω, ἀλλὰ ν’ ἀνεβῆ ὁ

Παναγιώτης ἐπάνω». (Ὅπως ἐπληροφορηθήκαμε με -

τά, τὸ χωριό μας ἔχει 400 οἰκογένειες). 

»Ἔπειτα ἀπὸ μία ἑβδομάδα, μία Κυριακὴ πρωΐ,

ἐγώ, λόγῳ ἀδιαθεσίας, δὲν πῆγα στὴν ἐκκλησία.

Ἄναψα τὸ κανδηλάκι, θυμίασα, κι ἔκανα τὴν προ-

σευχή μου. Ἀλλὰ περίεργο, εἶδα ξαφνικὰ τὸ σπίτι

μου νὰ λάμπη ὁλόκληρο ἀπὸ ἕνα ἀνεξήγητο φῶς.

Συγχρόνως ὅμως ἔνοιωσα μία χαρὰ μέσα μου πάρα

πολὺ μεγάλη, ποὺ ποτέ μου δὲν τὴν εἶχα αἰσθανθεῖ.

Γονάτισα τότε μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι, ἄνοιξα τὰ

χέρια μου σὰν νἄθελα ν’ ἀγκαλιάσω ὅλον τὸν κόσμο,

καὶ ἄρχισα νὰ προσεύχωμαι, καὶ νὰ λέγω: «Ἅγιε Ρα-

φαήλ, γιάτρευσε τὰ ἄρρωστα παιδάκια, βοήθησε

ὅλον τὸν κόσμο, καὶ συγχώρεσε κι ἐμένα τὴν ἁμαρ-

τωλή…». Ξαφνικὰ βλέπω στὸ εἰκονοστάσι μία μεγά -

λη λάμψιν, ὅπως ἀκριβῶς κάνει ὁ κεραυνὸς ὅταν πέ -

φτει, κι ἀκούγω πάλι τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ
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νὰ λέη: «Περίμενε μέχρι νὰ ’ρθῆ ὁ Παναγιώτης».

Ἐδείλιασα, ἀλλὰ δὲν διέκοψα τὴν προσευχή μου, τὴν

συνέχισα ἕως ὅτου ἦρθε ὁ ἄνδρας μου ἀπὸ τὴν

ἐκκλησία. Τότε τοῦ διηγήθηκα τὸ ὅ,τι μοῦ συνέβη μὲ

δάκρυα χαρᾶς στὰ μάτια μου. Ἐκεῖνος ἔμεινε ἔκπλη-

κτος καὶ μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, μὴν λὲς τίποτα που-

θενά, γιὰ νὰ μὴν σχολιάζουν οἱ ἄπιστοι». 

»Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, μοῦ εἶπε νὰ

πᾶμε στὸ σινεμὰ στὴ Μυτιλήνη. Ἐγὼ ἔνοιωσα τὴν

ἐπιθυμία ν’ ἀρνηθῶ, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν τὸν δυσαρεστή -

σω ἐδέχθηκα, καὶ πήγαμε. Περίεργο ὅμως, δὲν μοῦ

προξένησε τὴ χαρὰ ποὺ μοῦ προξενοῦσε ἄλλοτε.

Μᾶλλον λύπη αἰσθάνθηκα μέσα μου, καὶ τὸ εἶπα

στὴν ἀδελφή μου Ἀγλαΐα, ὅταν μετὰ πήγαμε νὰ τὴν

ἐπισκεφθοῦμε εἰς τὸ σπίτι της στὴ Μυτιλήνη. Ἐκείνη

ὅμως χαμογελώντας μοῦ εἶπε: «Στὰ νεῦρα σου θἆσαι,

Αἰκατερίνη». Δὲν τῆς ἀπήντησα. Πῶς νὰ τῆς ἐξη-

γοῦσα τὴν ἀλλαγὴ ποὺ αἰσθανόμουν μέσα μου; 

»Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας, τὴν ὥρα ποὺ ἔγραφα

γράμμα εἰς τὸν γυιό μου Ἀπόστολο στὸ Γιοχάνε-

σμπουργκ, ἄκουσα κτυπήματα στὴν πόρτα. Αὐτὴν

ἀκριβῶς τὴν στιγμή, τοῦ ἐξιστοροῦσα τὸ ὅ,τι μοῦ συ -

νέβαινε μὲ τὸν Ἅγιον Ραφαήλ. Λέγω στὸν ἄνδρα

μου: «Παναγιώτη σὲ παρακαλῶ πήγαινε νὰ ἰδῆς

ποιὸς εἶναι». Ὁ Παναγιώτης πῆγε πράγματι, ἀλλὰ
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τὴν ἴδια στιγμὴ ἐγὼ ἔνοιωσα μία δύναμη σὰν σεισμὸ

νὰ κουνάη τὸ σπίτι μου καὶ βλέπω σὰν σκιὲς νὰ περ-

νοῦν καὶ νὰ φεύγουν 7 παλληκάρια. Ἀμέσως ἔνοιω -

σα νὰ μὲ καταλαμβάνη τέτοια συγκίνηση, ποὺ μοῦ

ἦταν ἀδύνατο νὰ συνεχίσω τὸ γράψιμο. Ἄκουγα

ὅμως καθαρὰ τὰ βήματα τῶν 7 παλληκαριῶν ν’ ἀπο-

μακρύνωνται ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου. 

Ὁ Παναγιώτης μὴ βλέποντας κανέναν εἰς τὴν

πόρτα ποὺ ἀκούσθηκαν τὰ κτυπήματα, κι ἀκούγο -

ντας ἐμένα νὰ τοῦ λέγω ὅτι εἶδα 7 παλληκάρια ποὺ

ἀπομακρυνόταν, μοῦ εἶπε στεναχωρημένος: «Αἰκατε -

ρίνη, τί λόγια εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Μὴν τὰ πῆς πουθε -

νά, γιατὶ θὰ ποῦνε πὼς κάτι ἔπαθες». Ἐγὼ ἡ καϋμέ -

νη στεναχωρέθηκα πάρα πολὺ καὶ σκεπτόμουν νὰ

μὴν τοῦ ξανάλεγα τίποτα γιὰ νὰ μὴν τὸν στενοχωρῶ.

Μάλιστα μίαν ἡμέρα, τὴν ὥρα ποὺ σκούπιζα στὴν

πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου, πέρασε μία γνωστή μου κυ -

ρία ἀπὸ τὸν Ἀφάλωνα καὶ μὲ ρώτησε, ἂν ἦταν ἀλή -

θεια αὐτὰ ποὺ ἔμαθε ὅτι ἄκουσα ἀπὸ τὸν Ἅγιον Ρα-

φαήλ. Ἐγὼ βλέποντας νὰ ἔρχεται ὁ Παναγιώτης ἐδί -

στασα νὰ μιλήσω καὶ τῆς εἶπα: «Περίμενε νὰ μπῆ μέ -

σα ὁ ἄνδρας μου καὶ θὰ σοῦ πῶ». 

»Πράγματι μόλις μπῆκε, τῆς τἆπα ἐν συντομίᾳ

καὶ μπῆκα κι ἐγὼ μέσα. Ὅταν τελείωσα τὶς δουλειὲς

τοῦ σπιτιοῦ, πῆρα τὸ πλεκτό μου καὶ κάθισα στὴ βερά -
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ντα. Δὲν πέρασαν 5 λεπτὰ καὶ καθὼς ἤμουν σκυμμένη

στὸ πλεκτό, βλέπω νὰ περνοῦν ἀπὸ μπροστά μου δύο

μαῦρες σκιές, δηλ. δύο καλόγηροι μὲ μαῦρα ράσα. Συ -

γκίνησις μὲ κατέλαβε, ἔνοιωσα κάτι σὰν μούδιασμα σ’

ὁλόκληρο τὸ σῶμα μου, σηκώθηκα σὰν ναρκωμένη,

καὶ ἀμίλητα μπῆκα μέσα, μὰ ακούγω τὴν ἴδια φωνή,

ποὺ θαρρεῖς πὼς ἀντηχοῦσε μέσα σ’ ὅλο τὸ σῶμα μου:

«Πὲς στὸν Παναγιώτη ποὺ πηγαίνει στὴ Μυτιλήνη νὰ

σοῦ πάρη μία λαμπάδα νὰ μοῦ ἀνάψης». Ἐγὼ ποῦ νὰ

τολμήσω νὰ πῶ τίποτα!... Δὲν ἔβγαλα μιλιά. Ἀγόρασα

δύο λαμπάδες μικρὲς ἀπὸ ἕνα γειτονικὸ μαγαζάκι καὶ

πῆγα νὰ τὶς ἀνάψω στὸ εἰκονοστάσι. Βλέποντας ὅμως

πάλι τὸν Παναγιώτη δίστασα. Ἔμεινα ἀναποφάσιστη,

μὰ ξαφνικὰ ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου ἀκούγεται νὰ μοῦ λέη:

«Μὴν ἀποφεύγης τὸν Παναγιώτη, θὰ εἶναι μπροστά».

Τότε ἐγὼ μὲ δάκρυα στὰ μάτια τοῦ διηγήθηκα ὅλα,

τοὺς δισταγμοὺς μου πρὸς ἐκεῖνον, καὶ τὴν φωνὴ τοῦ

Ἁγίου πού ἄκουσα. Ἐκεῖνος συγκινήθηκε πολὺ καὶ

μοῦ εἶπε: «Γιατί φοβᾶσαι νὰ μοῦ τὸ πῆς, Αἰκατερίνη;

Νὰ μιλᾶς ἐλεύθερα, ἐφ’ ὅσον αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ

Ἁγίου». Ἔνοιωσα τότε ἕνα ξαλάφρωμα μεγάλο στὴν

καρδιά μου. 

»Τὶς ἡμέρες ποὺ ἀκολούθησαν προσευχόμουν

πολύ, κι ἔλεγα μάλιστα: «Ἅγιε Ραφαήλ, ἂς ἦταν νὰ

σ’ ἔβλεπα καθαρὰ σὰν ἄνθρωπο!». Μία ἡμέρα, κατὰ
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τὰ μέσα Νοεμβρίου, εἶχα πάει στὸ κτῆμα μας. Ἐπι -

στρέφοντας στὸ σπίτι, τὴν ὥρα ποὺ ἔμπαινα στὴν

αὐλή, χωρὶς νὰ ἔχω τίποτα στὸ νοῦ μου, βλέπω ἀνά -

μεσα στὰ χρυσάνθεμα ἕναν ὡραῖον ἄνθρωπο μὲ

ἄμφια χρώματος βυσσινί, καὶ κάλυμμα στὸ κεφάλι.

Καθὼς τὸν κοίταξα ἔκπληκτη, μοῦ φάνηκε πὼς εἶχε

τὴ μορφὴ τοῦ πατέρα μου, ἀλλὰ εἶπα μέσα μου: «Ὁ

πατέρας μου μὲ ἄμφια, πῶς εἶναι δυνατόν;». Ὁ

ἄγνωστος μὲ κοίταξε κατάματα, εἶδα τὰ ὡραῖα μάτια

του, κι ἀμέσως ἐξαφανίσθηκε σὰν ἀέρας. 

»Τότε κατάλαβα ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ κι

αἰσθάνθηκα τὰ πόδια μου νὰ τρέμουν ἀπὸ τὴν συγκί -

νηση. Το ὅραμά μου αὐτὸ τὸ εἶπα εἰς ὅλους τοὺς δι-

κούς μου, καὶ ὁ ἄνδρας μου μοῦ εἶπε: «Νά ποὺ ἔγινε ἡ

ἐπιθυμία σου νὰ τὸν ἰδῆς». 

»Τὴν ἴδια νύχτα, μόλις πλάγιασα νὰ κοιμηθῶ,

πρὶν μὲ πάρη ὁ ὕπνος, βλέπω ξαφνικὰ μπροστά μου

ἕναν καλόγηρο μὲ μαῦρο ράσο, καὶ τὸ κεφάλι του

ἦταν κομμένο ἀπὸ τὸ στόμα κι ἐπάνω. «Παναγία

μου», φώναξα τρομαγμένη, γιατὶ κατάλαβα ἀμέσως

πὼς ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Ἀμέσως τὸν ἔχασα ἀπὸ

μπροστά μου. 

»Στὶς 13 Δεκεμβρίου ἐνῶ καθόμουν στὸν κα-

ναπὲ μόνη μου, ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα μία δύναμη νὰ

μοῦ φέρνη ἕνα μούδιασμα στὸ σῶμα μου ὁλόκληρο,
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ποὺ μοῦ φαινόταν σὰν νἄγινε βαρύ, σὰν ναρκωμένο.

Δύο ἄνθρωποι μὲ μαῦρα ράσα πέρασαν ξαφνικὰ

μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια μου, καὶ δύο δυνατὰ χέρια

ἔνοιωσα νὰ μὲ πιάνουν ἀπὸ τοὺς ὤμους, ἐνῶ μία

φωνή, ἡ γνώριμή μου φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, μοῦ

εἶπε: «Αἰκατερίνη, τρεῖς μέρες θἆσαι σὲ νάρκη». 

»Πράγματι τὴν ἴδια στιγμὴ αἰσθάνθηκα τὸ σῶμα

μου νὰ γίνεται τόσο βαρύ, σχεδὸν ἀκίνητο, πραγμα-

τικὰ ναρκωμένο. Δὲν εἶχα τὴ δύναμη νὰ κινηθῶ. 

»Αἰσθανόμουν πὼς βρισκόμουν μέσα στὸ δωμά -

τιό μου, καταλάβαινα ποιοί ἦταν γύρω μου, ἀλλὰ

καὶ συγχρόνως μοῦ φαινόταν πὼς βρισκόμουν σ’

ἄλλους κόσμους. Ἔνοιωσα πάλι τὰ χέρια τοῦ Ἁγίου

νὰ πιέζουν γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ στομάχι μου καὶ τὸ

στῆθος μου σὰν κάτι νὰ βγῆκε ἀπὸ μέσα μου, κι ἔνοι-

ωθα νὰ λάμπη κάτι μέσα μου, μία μεγάλη λάμψις,

σὰν νὰ ἔλαμπε ὅλος ὁ ἐσωτερικός μου κόσμος. Καὶ

τὸ ἔλεγα αὐτὸ μέσα στὴ νάρκη μου, καὶ τὸ ἄκουσαν

ὅλοι οἱ δικοί μου. Ἐγὼ δὲ ἐξακολουθοῦσα ν’ ἀκού -

γω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Μὴν μπαίνουν πολ-

λοὶ μέσα στὸ δωμάτιο. Ὀλίγον ὁ Παναγιώτης καὶ

ὀλίγον ἡ μητέρα σου». 

»Ἔπειτα ἡ φωνή του  ξανἆπε: «Πὲς στὴν Ἀγλαΐα

ὅτι στοὺς πιστοὺς νεῦρα καὶ καρδιὲς δὲν ὑπάρχουν.

Μὴν ξεχνᾶ ὅτι στὶς Καρυὲς ἐγὼ τὴν ἅρπαξα καὶ τὴν
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ἐπέταξα μέσα στὸ Ἁγίασμα». (Σημειῶστε ὅτι τὸ κα-

λοκαίρι ἡ ἀδελφή μου Ἀγλαΐα εἶχε πάει στὶς Κα-

ρυές, μὲ κάποια ἀμφιβολία μέσα της ―ὅπως μᾶς

εἶπε― καὶ ξαφνικὰ ἐνῶ στεκόταν ἐπάνω ἀπὸ τὴν

στοὰ τοῦ Ἁγιάσματος, ἔπεσε μέσα ἀπὸ ὕψος 7-8 μέ -

τρων, σὰν κάποιος νὰ τὴν ἅρπαξε καὶ νὰ τὴν πέταξε

μέ σα, χωρὶς ὅμως νὰ πάθη ἀπολύτως τίποτα, παρ’

ὅλο ―καθώς λέει― πού ἔπεσε μὲ τὸ κεφάλι). Ἡ

φωνὴ τοῦ Ἁγίου ἐξακολουθεῖ: «Ὁ δρόμος τοῦ Χρι-

στοῦ εἶναι λίγο δύσκολος γιὰ σᾶς, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπο-

μονὴν καὶ θέλησιν, καὶ τὴν ταπείνωσιν, θὰ προχωρή -

σετε. Διαλέχθηκες καὶ θὰ ὑψωθῆς». 

»Την ἑπομένη, 14 τοῦ μηνός, ἡμέρα Πέμπτη, τὸ

πρωΐ ὅταν ξύπνησα, νόμισα ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ ση-

κωθῶ καὶ ν’ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ

μου. Ἀλλὰ μόλις ἔκανα νὰ κινηθῶ, αἰσθάνθηκα τὸ

σῶμα μου ἀκίνητο καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου ἀκούσθηκε

στ’ αὐτιά μου: «Πέσε εἰς τὴν νάρκην σου, καὶ τὸ Σάβ -

βατο θὰ σηκωθῆς. Πὲς στὸν πατέρα σου ὅτι ἡ κόρη

του ἄρρωστη δὲν εἶναι. Ἔχει τὴν δύναμη τοῦ Κυρί -

ου, καὶ τὸ Σάββατο θὰ τὴν ἰδῆ». (Αὐτὸ μοῦ τὄπε ὁ

Ἅγιος, γιατὶ ὅπως μοῦ εἶπαν ἔπειτα, ὁ πατέρας μου

ἦταν πολὺ ἀνήσυχος διὰ τὴν κατάστασίν μου, καὶ

ἤθελε νὰ μὲ πάη σὲ γιατροὺς νομίζοντας ὅτι εἶχα

ἀρρωστήσει). 
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»Ἐν τῷ μεταξὺ κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς τῆς μεγά -

λης νάρκης μου, ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ μιλοῦσε κάθε

τόσο, ἔνοιωθα τὴν παρουσίαν του μέσα εἰς τὸ δωμά -

τιόν μου, καὶ μία λάμψις φώτιζε τὸ δωμάτιο κάθε τό -

σο, μία λάμψις ὡραία τὴν ὁποίαν εἶδαν πολλοί, καὶ ὁ

ἄνδρας μου, καὶ οἱ δικοί μου, καὶ διάφοροι ξένοι

ἀκόμη ποὺ ἐτύγχανε νὰ βρίσκωνται κατὰ τὴν στιγμὴν

αὐτὴν μέσα στὸ δωμάτιον, γιατὶ παρακολουθοῦσαν

ὅλοι μὲ ἐνδιαφέρον τὴν κατάστασίν μου. Τὴν δευτέ -

ραν ἡμέραν τῆς νάρκης μου ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ

εἶπε: «Μέχρι τὰ Χριστούγεννα θὰ μείνης νηστική. Θὰ

κοινωνήσης τρεῖς φορές». Ἔπειτα ἄρχισε νὰ

διηγῆται τὴν ζωήν του καὶ νὰ λέη: «Ἀπὸ παιδὶ ἀγα-

ποῦσα πολὺ τὰς σπουδάς, δὲν μπόρεσα νὰ τὰς συνε -

χίσω γιατὶ οἰκονομικῶς δὲν στεκόμουν καλά, καὶ

πῆγα σὲ Μοναστήρι. Ἀπὸ τὴν καλὴ διαγωγή μου μ’

ἐχειροτόνησαν στὴν ἀρχὴ διάκονον». 

»Ἔπειτα ἄρχισε νὰ διηγῆται τὰ μαρτύριά του:

«Ὅταν ἔφθασαν οἱ ἄπιστοι στὸ Μοναστήρι τῶν Κα-

ρυῶν, ὑπέφερα φρικτὰ βασανιστήρια. Μὲ πυρωμέ -

νες λόγχες τρυποῦσαν τὶς σάρκες μου, τὰ μάτια μου,

τὸ κορμί μου. (Ἐν τῷ μεταξὺ ἐγὼ ἔβλεπα μπροστά

μου τὶς λόγχες αὐτὲς ποὺ ἦταν ἀγκαθωτές, καὶ κόκ -

κινες ἀπὸ τὴν φωτιά). Καὶ στὰ σκυλιὰ μὲ πετάξανε.

Αὐτὰ ὅλα τὰ πέρασα χωρὶς μητέρα, χωρὶς πατέρα,
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χωρὶς ἀδελφή, χωρὶς ἀδελφόν, μόνο μὲ τὴν δύνα -

μιν τοῦ Κυρίου, καὶ γιὰ μία στιγμὴ μόνον μὲ τὸν Νι -

κόλαον. Ὁ τόπος αὐτὸς ὀνομάζεται Γολγοθᾶς. Θὰ

γιατρέψω, θὰ βοηθήσω, θὰ συγχωρήσω, θὰ ἀγαπή -

σω. Θὰ γίνη παγκόσμιον προσκύνημα. Ὅταν θὰ κτί -

σετε τὸ μοναστήρι μου, νὰ κάνετε κελιὰ γιὰ νὰ δεκα -

πεντίζη ὁ κόσμος». Ἐν τῷ μεταξὺ ἐγὼ ἂν καὶ βρι -

σκόμουν μέσα στὸ δωμάτιό μου, ἐπάνω στὸν ἴδιο

καναπὲ πάντοτε, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Ἅγιος μὲ

νάρκωσε, ἔβλεπα ἐν τούτοις μπροστά μου τὸν τόπο

τῶν Καρυῶν. Μοῦ φαινόταν ὅτι βρισκόμουν ἐκεῖ κι

ἔβλεπα μπροστά μου τὸν Ἅγιον Ραφαὴλ ὁλοζώντα-

νον, μὲ ὁλόχρυσα ἄμφια, μὲ δύο επιγονάτια, ὑψη -

λόν, ὡραῖον ἄνδρα, καὶ μοῦ μιλοῦσε προχωρώντας

μὲ ἀργὰ βήματα ἀπὸ τὸ μνημεῖον του πρὸς ἕνα ση-

μεῖον, πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ Ἁγίασμα. Ἐκεῖ σταμάτησε

καὶ δείχνοντάς μου μὲ τὸ χέρι του εἶπε: «Ἐδῶ μ’

ἔσφαξαν». Ἡ φωνή του, καὶ οἱ κινήσεις του, εἶναι

ἀκόμη μέσα στὸ μυαλό μου. 

»Παρασκευὴ πρωΐ, 15 Δεκεμβρίου. Σκεπτό -

μουν: «Αὔριο κατὰ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τε-

λειώνει ἡ νάρκη μου, θὰ σηκωθῶ καὶ θὰ πάρω τὴν

πρώτη Κοινωνία. Θὰ λειτουργήσω στὶς Καρυὲς κι

ἐκεῖ θὰ κοινωνήσω. Νὰ εἶχα καὶ μία μεγάλη λαμπάδα

νὰ ἄναβα ὅταν θὰ πάγω! Ἄραγε θὰ πάη κανεὶς στὴ
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Μυτιλήνη σήμερα νὰ παραγγείλωμε νὰ μοῦ τὴν πά -

ρη;». Μόλις ἔκανα αὐτὴ τὴ σκέψη, νὰ ἡ φωνὴ τοῦ

Ἁγίου στ’ αὐτιά μου: «Ἡ Ἀσπασία τοῦ Μαρκῆ».

Ἐγὼ συνεκινήθην πάρα πολύ, ἀλλὰ ἤμουν μόνη εἰς

τὸ δωμάτιο αὐτὴ τὴ στιγμή, δὲν μποροῦσα οὔτε νὰ

φωνάξω, οὔτε νὰ περπατήσω γιὰ νὰ εἰδοποιήσω κα -

νέναν. Καὶ ὦ τοῦ θαύματος!... Ἀκούγω ἀπὸ τὴν

αὐλή, τὴν φωνὴ τῆς μητέρας μου ποὺ συζητοῦσε μὲ

μία γειτόνισσά μας, τὴν Ἀσπασία τοῦ Μαρκῆ, καὶ

τῆς ἔλεγε: «Στὴ Μυτιλήνη πηγαίνεις, Ἀσπασία; Στά -

σου νὰ σοῦ δώσω νὰ μᾶς πάρης μία μεγάλη λαμπά -

δα». Ἡ ἀνακούφισις ποὺ ἔνοιωσα εἶναι ἀδύνατον νὰ

περιγραφῆ. Νόμιζα ὅτι ξαλάφρωσα ἀπὸ ἕνα μεγάλο

βάρος. Κατὰ τὸ μεσημέρι ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ

ξανἆπε: «Σήκω στὸ κρεββάτι σου, γονάτισε, ὥρα τῆς

προσευχῆς. Διάβασε τὶς παρακλήσεις τῆς Παναγίας,

καὶ ὅ,τι ἄλλο ξέρεις». Πράγματι ἀνασηκώθηκα μὲ

κάποια εὐκολία, καὶ γονατιστὴ ἔκανα τὴν προσευχή

μου. Πάλι τὸ σῶμα μου ἔπεσε βαρύ, ἀτονισμένο,

πραγματικὰ ναρκωμένο. Ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ

ξανἆπε: «Αὔριο θὰ ’ρθῆς νὰ κοινωνήσης, θὰ φορέσης

ἀμόλυντα ροῦχα, καὶ τὰ χέρια σου θὰ τὰ κρατήσης

ἀμόλυντα».

»Στὸν ἑσπερινὸν ἀκούγω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου

νὰ λέη: «Σήκω, ὥρα νὰ ἑτοιμασθῆς διὰ αὔριο». Ἀνα-
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σηκώθηκα, ἔνοιωσα τὸ σῶμα μου ἀνάλαφρο, κατά -

λαβα ὅτι μποροῦσα νὰ περπατήσω. Ἔκανα τὴν ἑτοι-

μασία μου διὰ τὴν Θεία Κοινωνία, καὶ πάλι ξάπλω-

σα στὸ κρεββάτι μου, ὅπου βυθίσθηκα πάλι στὴ νάρ -

κη μου. Ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε ξαφνικὰ: «Τὰ

χέρια σου θὰ τὰ κρατήσης ψηλά, μέχρι νὰ ’ρθῆς νὰ

κοινωνήσης». Σήκωσα τὰ χέρια μου, καὶ τἄνοιωσα

ἀκίνητα. Ξαφνικὰ ἄρχισαν κάτι πόνοι νὰ βασανί -

ζουν τὸ σῶμα μου, ἀνεξήγητοι πόνοι, ἀλλὰ μὲ τὴν

δύναμη τοῦ Κυρίου ἐπέρασε ἡ νύχτα. 

»Τὸ πρωῒ Σάββατο, 16 τοῦ μηνός, ξύπνησα

ἀνάλαφρη, ἐντελῶς καλά, μ’ ὅλες τὶς δυνάμεις μου,

σὰν πρῶτα. Ἐδόξασα τὸν Κύριον καὶ τοὺς Ἁγίους,

ντύθηκα μὲ ὁλοκάθαρα ροῦχα, πῆρα τὴν μεγάλη λα -

μπάδα στὸ χέρι, καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἄνδρα μου πήγαμε

στὶς Καρυὲς ὅπου λειτουργοῦσε ὁ πατὴρ Εὐθύμιος.

Ἐκεῖ πῆρα τὴν πρώτη Κοινωνία, καὶ ὑπολείπετο νὰ

κοινωνοῦσα 2 ἀκόμη φορές, μέχρι τὰ Χριστούγεννα,

ὅπως μὲ εἶχε διατάξει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. 

»Αὐτὴ ἡ ἡμέρα πέρασε ἥσυχη. Αἰσθανόμουν

πολὺ καλὰ τὸν ἑαυτόν μου, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν

διαταγὴν τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ δὲν θέλησα νὰ φάγω τί -

ποτα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀντίδωρον. Ἀλλ’ οὔτε καὶ

αἰσθανόμουν τὴν ἐπιθυμία νὰ φάγω. Νόμιζα ὅτι

ἤμουν χορτάτη, ἐνῶ οἱ δικοί μου μὲ κοιτοῦσαν
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ἔκπληκτοι, καὶ σταυροκοπιόταν, γιατὶ ἤξεραν ὅτι

ἤμουν τελείως νηστική. 

»Κυριακὴ 17 τοῦ μηνός. Πέρασε ἥσυχη. Δευτέ -

ρα, Ἑβδομὰς τῶν Χριστουγέννων.  Σηκώθηκα μὲ

χαρὰ ἀπὸ τὸ κρεββάτι μου, κι ἑτοιμάσθηκα νὰ κα-

τεβῶ στὴ Μυτιλήνη, νὰ κάνω πρόβα ἕνα καινούργιο

παλτὸ ποὺ ἔρραβα. 

»Μόλις πῆγα νὰ βγῶ, εἶδα ὅτι ἡ πόρτα δὲν ἄνοι-

γε. Ὅσο κι ἂν προσπαθοῦσα νὰ τὴν ἀνοίξω, ἦταν

ἀδύνατον. Κατάλαβα τότε ὅτι ἦταν κάποιο θαῦμα

τοῦ Ἁγίου κι ἀνέβηκα νὰ θυμιάσω στὰ εἰκονίσματα,

καὶ νὰ προσευχηθῶ. Τὴν ὥρα πού προσευχόμουν,

ἀκούγω τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Πήγαινε στὴ

Μυτιλήνη, πάρε ἕνα ξύλινο σταυρουδάκι, καὶ μία

μαύρη κορδέλλα. Διὰ μίαν ὥρα μόνον, μὴν ἀργήσης». 

»Κατέβηκα συγκινημένη, ἡ πόρτα ἄνοιξε ὅπως

πάντα μὲ εὐκολία, πῆγα στὴ Μυτιλήνη, ἀγόρασα τὸ

σταυρουδάκι μὲ τὴν κορδέλλα, κι ἐπέστρεψα γρήγο-

ρα στὸ σπίτι. Ἔκανα καὶ τὴν πρόβα μου, χωρὶς καμ -

μία χαρά, καὶ χωρὶς νὰ θελήσω νὰ κοιτάξω οὔτε

στὸν καθρέφτη, πρὸς μεγάλην ἔκπληξη τῆς μοδίστρας

μου, ἡ ὁποία γνώριζε πόσο πρόσεχα τὰ φορέματά

μου νὰ εἶναι καλοραμμένα καὶ κομψὰ ἄλλοτε. Ἐγὼ

δὲν τῆς ἔδωσα καμμίαν ἐξήγηση διὰ τὴν τωρινήν μου

στάση, ἀλλὰ ἔνοιωθα ὅτι ἄλλος ἄνθρωπος εἶχα γίνει.

30



Τὰ λοῦσα καὶ τὰ στολίδια ποὺ λάτρευα ἄλλοτε, τώρα

μοῦ προξενοῦσαν ἀηδία. 

»Ὅταν ἦλθα στὸ σπίτι μου, κάρφωσα τὸ σταυ-

ρουδάκι μὲ μία παραμάνα ὡς φυλακτὸ ἐπάνω μου,

κι ἐπῆγα κατευθεῖαν νὰ προσευχηθῶ. «Ἅγιε Ρα-

φαήλ», εἶπα μὲ βουρκωμένα μάτια, «ἔγινε τὸ θέλημά

σου». Μὰ ἀμέσως στ’ αὐτιά μου ἀκούγεται ἡ φωνή

του νὰ ἀπαντᾶ: «Ὄχι μὲ τὴν παραμάνα, μὲ τὴν κορ -

δέλλα στὸν λαιμόν σου θὰ τὸ κρεμάσης». Διέκοψα

τὴν προσευχή μου, κλαίγοντας συνεχῶς ἀπὸ τὴν συ -

γκίνηση καὶ χαρά. «Ἐγὼ ἡ ἀνάξια ―σκεπτόμουν―

ν’ ἀκούγω τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου!» καὶ ἔνοιωθα ἀφά -

νταστη χαρὰ καὶ συγκίνηση διὰ τὸ ἀνεκτίμητο αὐτὸ

δῶρον τοῦ Κυρίου. Πέρασα τὸ σταυρουδάκι στὴν

μαύρη κορδέλλα, τὸ ἐκρέμασα στὸ στῆθος μου, γονά -

τισα πάλι μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι, συνεχίζοντας

τὴν προσευχήν μου. 

»Πόσην ὥρα ἔμεινα ἐκεῖ, δὲν θυμοῦμαι νὰ πῶ.

Βρισκόμουν πλέον εἰς ἔκστασιν, ὅταν ἡ φωνὴ τοῦ

Ἁγίου Ραφαὴλ μοῦ εἶπε: «Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτον

δῶρον σου. Θὰ τὸ φορᾶς νὰ πηγαίνης ὅπου θέλεις

χωρὶς νὰ φοβᾶσαι κανέναν. Μὲ τὸν Παναγιώτη θὰ

ζήσετε σὰν ἀδέλφια. Ὁ Ἀποστόλης παραμέλησε τὸ

γράμμα σου. Δὲν πειράζει, θὰ τὸ διαβάση στὴν ἐφη-

μερίδα καὶ θὰ στείλη πρῶτος τὸν ὀβολόν του γιὰ τὸ
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κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ μου. Πὲς στὸν Παναγιώτη

νὰ πάγη στὸν Καψιμάλλη καὶ νὰ τοῦ πῆ νὰ δώση τὰ

δένδρα ἀθορύβως, καὶ τὸν ὀβολόν του γιὰ τὸ κτίσιμο

τοῦ Μοναστηριοῦ˙ ἀλλοιῶς θὰ χαθῆ. Πὲς στὴν Μυρ -

σίνη Μουράτου νὰ πῆ στὸν Κώστα Βοστάνη εἰς μνή -

μην τῆς ἀδελφῆς του νὰ δώση τὸν ὀβολόν του διὰ τὸ

κτίσιμον τοῦ Μοναστηριοῦ μου. Πὲς στὴν Ροδοθέα

τοῦ Κουσουνιᾶ, αὐτὸ ποὺ ἔκανε διὰ τὴν Ἁγία Βαρ -

βάρα, νὰ τὸ κάνη καὶ γιὰ τὸ Μοναστήρι μου, καὶ ἡ

εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι στὸ σπίτι της». (Ἡ Ροδο -

θέα Κουσουνιᾶ, ὅπως πληροφορηθήκαμε μετά, εἶχε

κάνει μυστικὸν ἔρανον εἰς τὴν Ἀμερικήν, κι ἔκανε

τὴν ὡραιοτάτη μαρμάρινη σκάλα εἰς τὸν Ναὸν τῆς

Ἁγίας Βαρβάρας. Ὅσο γιὰ τὸν Καψιμάλλην, εἶναι

ἕνας πλουσιώτατος ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δὲν ἐπιτρέ -

πει νὰ περάση ὁ δρόμος τοῦ Μοναστηριοῦ ποὺ ἐχά -

ραξε ὁ μηχανικὸς μέσα ἀπὸ τὸ κτῆμα του, γιὰ νὰ μὴν

τοῦ βγάλουν 5 δέντρα, διὰ τὰ ὁποῖα ζητεῖ παράλο-

γον ἀποζημίωσιν). 

»Ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου ἐξακολουθεῖ: «Πὲς εἰς τὴν

Χρυσομάλλη Βουρνάζου νὰ δώση τὸν ὀβολόν της

διὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ μου εἰς μνήμην τοῦ

παιδιοῦ της. Ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ της βρίσκεται εἰς

τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Αὐτὰ ποὺ σοῦ λέγω θὰ

γραφοῦν εἰς ὅλες τὶς ἐφημερίδες καὶ θὰ σταλοῦν εἰς
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τὸ ἐξωτερικόν, ὅπου ὑπάρχουν Ἕλληνες, καὶ θὰ

στείλουν τὸν ὀβολόν τους διὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μονα-

στηριοῦ μου. Θὰ κηρυχθοῦν καὶ εἰς ὅλες τὶς ἐκκλη -

σίες. Πὲς εἰς τὸν πάτερ Κωνσταντῖνον, αὐτὰ ποὺ σοῦ

λέγω νὰ τὰ πῆ στὸν Μητροπολίτην, καὶ ὁ Μητροπο -

λίτης ξέρει πῶς θὰ τὰ συντάξη. Κι ἐσύ, πήγαινε στὸν

Μητροπολίτην πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, καὶ πὲς

αὐτὰ ποὺ σοῦ λέγω. Τὰ λόγια μου θὰ ἐκτελεσθοῦν

κατὰ γράμμα». Σταμάτησε ἡ φωνή, κι ἐγὼ γονατιστὴ

ἀκόμη, ἔμεινα βυθισμένη στὴν ἔκστασιν εἰς τὴν ὁποί -

αν βρισκόμην. 

»Ὅταν σηκώθηκα ἔνοιωθα μεγάλη διαύγεια στὸ

μυαλό μου καὶ θυμόμουν ἀκριβέστατα τὰ λόγια τοῦ

Ἁγίου. Ὅταν ἦλθε ὁ Παναγιώτης καὶ ἡ ἀδελφή μου,

τοὺς τὰ διηγήθηκα λεπτομερῶς, κι οἱ τρεῖς μαζὶ κλά -

ψαμε ὥραν πολλὴ ἀπὸ τὴν συγκίνηση. Τὸ βράδυ εἶπα

στὴ μητέρα μου καὶ στὴν ἀδελφή μου: «Ἀπόψε πρέ -

πει νὰ κάνωμε μεγάλη προσευχή». Ἡ ἀδελφή μου

μάλιστα μοῦ εἶπε: «Ἂς τἄκουγα κι ἐγὼ Αἰκατερίνη

τὴν ὥρα ποὺ σοῦ μιλᾶ ὁ Ἅγιος !». 

»Ἀνεβήκαμε ἐπάνω, ἐκάναμε τὴν προσευχήν μας

καὶ κατεβαίναμε τὴν σκάλα ἀκόμη, ὅπου νὰ ἡ φωνὴ

τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ: «Γυρίστε πίσω, ψάλλετε τοὺς

χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας. Αὐτὸ σοῦ τὸ ἔδωσα

γιατὶ τὸ ζήτησε ἡ ἀδελφή σου». 
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»Σὰν χαμένες ἀπὸ τὴν συγκίνηση γυρίσαμε πίσω,

ψάλλαμε τοὺς χαιρετισμούς, κι ἐγὼ ἀπορροφημένη

στὴν προσευχή μου ἀκούγω πάλι τὴν φωνὴν τοῦ

Ἁγίου: «Πάρε τὸ μπουκαλάκι μὲ τὸ Ἁγίασμα, ράντι-

σε τὴν μητέρα σου, τὴν ἀδελφήν σου, τὸ σπίτι σου,

ὅ,τι ἔχεις δικό σου. Ἀπόψε χαρὰ Κυρίου στὸ σπίτι

σου». Ἐγὼ πάντοτε μὲ τὴν σκέψιν σ’ ἐκείνον, πῆρα

ἀμίλητη τὸ Ἁγίασμα καὶ ἄρχισα νὰ ραντίζω τὸ σπίτι

μου. Ὅταν βγῆκα νὰ ραντίσω καὶ στὴν βεράντα, ἡ

φωνὴ τοῦ Ἁγίου μοῦ λέει: «Τα 7 παλληκάρια ποὺ

εἶδες εἴμαστε ἡμεῖς». (Ἐννοοῦσε τοὺς λοιποὺς ποὺ

μαρτύρησαν μαζί του). 

»Μετ’ ὀλίγον ἦλθε ὁ ἄνδρας μου, καὶ μὲ ρώτησε

ἔκπληκτος: «Πῶς ἔχεις ὅλο τὸ σπίτι ἀνοικτὸ καὶ φω-

τισμένο;». Τοῦ λέγω: «Ἀπόψε χαρὰ Κυρίου στὸ σπίτι

μας», κι ἐρράντισα κι ἐκεῖνον. 

»Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ φαναράκι ποὺ εἶχα μέσα τὸ

κανδηλάκι τῶν Ἁγίων, ἄρχισε νὰ τρέχη νερὸ ἀπὸ τὸ

τζάμι του. Ὄχι οἱ συνηθισμένες σταγόνες τοῦ νεροῦ

ποὺ προξενεῖ ὁ ἀτμὸς ἀπὸ τὴν ζεστασιά, ἀλλὰ ξεχεί -

λιζε ἀπὸ νερό. Τὸ βλέπουμε ὅλοι ἔκπληκτοι, καθὼς

καὶ ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ

δώσωμε ἐξήγηση εἰς τὸ περίεργον αὐτὸ φαινόμενο.

Τὸ σκουπίζαμε μὲ βαμβάκι, καὶ πάλι γέμιζε νερό. 

»Τρίτη πρωΐ.  Τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς μου ἀκού -
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γω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Σήμερα εἶσαι νύμφη

Κυρίου. Τὸ δεύτερο δῶρον σου, ὡς μητέρα, ὄχι ὡς

καλογριά. Ξέρεις τί θὰ πῆ νύμφη Κυρίου; Θὰ πῆ καὶ

μία καλὴ χριστιανή, ποὺ ν’ ἀγαπᾶ τοὺς συνανθρώ -

πους της, νὰ βοηθᾶ τοὺς πτωχούς, καὶ νὰ εἶναι τα-

πεινὴ σφόδρα». 

»Τρίτη βράδυ. Τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἡ ἀδελφή

μου εἶπε: «Τί περίεργο, αὐτὸ τὸ κανδῆλι, νὰ τρέχη

νερό!...». Τῆς λέγω: «Θαῦμα θὰ εἶναι». Δὲν πρόλαβα

καλὰ νὰ τελειώσω τὰ λόγια μου καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγί -

ου λέγει: «Μὴν ὀλιγοπιστῆτε (τρεῖς φορές). Αὐτὰ

εἶναι τὰ δάκρυά μου κατὰ τὸ μαρτύριόν μου». 

»Τετάρτη ξημέρωμα. Στὶς 2 μετὰ τὰ μεσάνυχτα

καθὼς ἤμουν βυθισμένη, χωρὶς νὰ κοιμᾶμαι, ἀκούγω

τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ νὰ λέη: «Τί προσευχὴ

θὰ λές; Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἅγιος ὁ Θεός, Παναγία

Τριάς, Δόξα Πατρί, Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου,

Σταυρὸς ὁ φύλαξ. Πιστεύω καὶ Πάτερ ἡμῶν, καὶ ὅ,τι

ἄλλο ξέρεις». 

»Δὲν μπόρεσα νὰ κλείσω μάτι ὡς τὸ πρωΐ.

Καθὼς ἤμουν μόνον βυθισμένη, σὰν τὶς ἡμέρες

σχεδὸν τῆς νάρκης, βλέπω τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ (κατὰ

τὸ ξημέρωμα) στολισμένον μὲ χρυσὰ ἄμφια, νὰ

κρατᾶ στὸ χέρι του μία κούπα ποὺ εἶχα στὸ ντουλά -
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πι μου, σὰν νὰ ἔκανε ἁγιασμόν. Τότε ἐγὼ ἄρχισα νὰ

ψάλλω «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Σου», σὰν κάποια

δύναμις νὰ μ’ ἔβαζε νὰ τὸ ψάλλω. Μετά, πάντα βυθι -

σμένη, ψιθύρισα: «Ἅγιε Ραφαήλ, νὰ κάνω κι ἕνα

εὐχέλαιον;». Ἀκούγω νὰ ἀπαντᾶ: «Καὶ ρωτᾶς; Σ’

αὐτὴν τὴν κούπα θὰ κάνετε ἁγιασμόν, θὰ τὴν βάλης

ἔξω στὸ τραπεζάκι σου, κι ὅποιος ἔρχεται διὰ πρώ -

την φορά, θὰ ραντίζεται, θὰ φιλᾶ τὴν εἰκόνα μου, θὰ

φιλᾶ τὸ σταυρουδάκι σου, καὶ θὰ δίνη τὸν ὀβολόν

του διὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ μου, ὅ,τι δύνα-

ται. Κι ἐσὺ θὰ γράφης μὲ τὴν ἡμερομηνία ὅ,τι προ -

σφέρει ὁ κάθε χριστιανός, καὶ θὰ τὰ φέρης ὁπόταν

θὰ κτίζεται τὸ Μοναστήρι μου. Ἡ ὑπόθεσις μακρο -

χρόνια. Ἦλθα σὲ σένα, γιατὶ εἶσαι εὔπορη, κι ὅλος

ὁ κόσμος θὰ τὸ πιστέψη, καὶ θὰ δώση πρόθυμα τὸν

ὀβολόν του γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ». 

»Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ πρωΐ, φωνάξαμε τὸν πατέρα

Κωνσταντῖνον, καὶ ἔκανε ἁγιασμὸ εἰς τὴν ἰδίαν κού -

πα ποὺ ὁραματίσθηκα νὰ τὸν κάνη ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.

»Τετάρτη ἀπόγευμα 3 ἡ ὥρα. Ἐνῶ καθόμουν

στὸν καναπέ, ἀκούγω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου νὰ λέη:

«Εἰς ὀλίγην νάρκην ὥσπου νἄρθη ὁ πάτερ Κωνστα -

ντῖνος». Ἔγειρα στὸν καναπέ, καὶ βυθίσθηκα. Μέσα

στὸν βυθισμόν μου, βλέπω τὸν Ἅγιον Ραφαὴλ νὰ

κρατᾶ στὸ χέρι του ἕνα λευκό, λαμπερὸ στεφάνι, καὶ
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νὰ τὸ θέτη στὸ κεφάλι μου, λέγοντας: «Αὐτὸ εἶναι τὸ

τρίτον δῶρον σου. Τὸ φωτοστέφανον ὡς μητέρα, ὄχι

ὡς καλογριά. Ξέρεις τὶ εἶναι τὸ φωτοστέφανον αὐτό;

Τὸ μανδήλι ποὺ θὰ δέσης στὸ κεφάλι σου. Ὁ πάτερ

Κωνσταντῖνος ἔρχεται, ἑτοιμάσου». Τὸ ὑπέροχο

αὐτὸ ὅραμα χάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια μου, κι ἐγὼ αἰσθα -

νόμουν ἀκόμη τὸν ἑαυτόν μου βυθισμένον, ναρκωμέ -

νον πραγματικά. Ἀδύνατον νὰ σηκωθῶ. Σιγὰ-σιγὰ

συνῆλθα, σηκώθηκα, καὶ στὰς 5 1/2 ἡ ὥρα ἦλθε ὁ

πατὴρ Κωνσταντῖνος καὶ ἔκανε εὐχέλαιον. Κατὰ τὴν

ὥρα τοῦ εὐχελαίου, παρουσιάσθηκε ἕνα λαμπερὸ

φῶς, τὸ ὁποῖον εἶδε καὶ ὁ ἱερεύς, καθὼς καὶ ἡ θεία

μου ποὺ ἦταν εἰς τὸ δωμάτιον. 

»Πέμπτη ξημέρωμα. Βρισκόμουν στὸ κρεββάτι,

ὅταν ἄκουσα τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Πὲς στὸν

πάτερ Κωνσταντῖνον: Ἐδέχθηκε μὲ χαρὰ τὰ λόγια

μου, γι’ αὐτὸ θὰ ἔχη τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ». Τὸ

πρωΐ πῆγα στὴν ἐκκλησία, πῆρα τὴν δευτέρα Κοινω -

νία, καὶ γύρισα στὸ σπίτι μου. Ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι,

καθὼς ὁ δρόμος εἶναι πολὺ περαστικός, συνήντησα

πολλὲς γυναῖκες ποὺ ἔφευγαν γιὰ τὶς ἐληές. Ἀφοῦ

φίλησαν τὸ σταυρουδάκι ὅλες εἶπαν: «Μία ὡραία μυ-

ρωδιὰ ἔρχεται, Αἰκατερίνη». Ὁ σύζυγός μου τὴν

ἀπέδωσε στὸ λιβάνι. Μόλις ὅμως μπῆκα στὸ σπίτι

μου, ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου σιγανὴ μὰ ὁλοκάθαρη ἦρθε
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στ’ αὐτιά μου: «Πὲς στὸν Παναγιώτη ὅτι ἡ μυρωδιὰ

εἶναι δική μου». Μετ’ ὀλίγον ἀνέβηκα νὰ θυμιάσω

στὸ εἰκονοστάσι, καὶ νὰ προσευχηθῶ. 

Ἡ προσευχὴ εἶχε γίνει πιὰ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς μου,

τὸ πᾶν γιὰ μένα. Μόνον ὅταν γονάτιζα μπροστὰ στὶς

εἰκόνες κι ἄφηνα τὴν σκέψιν μου νὰ προσηλωθῆ

ὁλόκληρη στὸν Θεόν, στὴν Παναγία καὶ στοὺς Ἁγί -

ους, ἔνοιωθα τὸν ἑαυτόν μου ἀπέραντα εὐτυχισμέ -

νον, ἔνοιωθα πὼς ζοῦσα, καὶ πὼς ἡ ζωὴ ἔχει ἀξία καὶ

νόημα μόνον ὅταν κανεὶς ἀκολουθεῖ τὸν δρόμον τοῦ

Θεοῦ, τὸν δρόμον ποὺ χαρίζει τὴν ἀληθινὴ χαρά. Κι

ἔνοιωθα εὐγνωμοσύνη ἀπέραντη πρὸς τὸν Ἅγιον

Ραφαὴλ ποὺ τόσο θαυματουργικῶς μ’ ἔφερε σ’

αὐτὸν τὸν δρόμο, ποὺ μόνον ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν

νοιώθουν τὴν ἀσύγκριτη ὀμορφιά του. Ἔτσι λοιπὸν

καὶ τὴν στιγμὴν αὐτήν, ἐνῶ ἡ σκέψις μου ὁλόκληρη

εἶχε ἀπορροφηθεῖ ἀπὸ τὴν προσευχή, ἄκουσα τὴν

φωνὴ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου νὰ μοῦ λέη: «Ντῦσε

τὸ σπίτι σου, θἄρθη πολὺς κόσμος. Θὰ σοῦ ἔρχωνται

γράμματα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, θὰ στείλουν τὸν ὀβο-

λόν τους γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ μου.

Ὅταν θὰ κτίζεται τὸ Μοναστήρι, ἐσὺ θὰ μαγειρεύης

συσσίτιο γιὰ τοὺς ξένους».

»Παρασκευὴ πρωΐ. Ἐνῶ βρισκόμουν ἀκόμη στὸ

κρεββάτι μισοβυθισμένη, ἀκούγω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγί -

38



ου νὰ λέη: «Αἰκατερίνη, ἔβαλες τὸ μανδήλι στὸ κεφά -

λι, τὶ φόρεμα θὰ φορέσης; Ὁ πάτερ Κωνσταντῖνος

θὰ σὲ ὁδηγήση. Τὰ χρώματα ποὺ θὰ φορᾶς θὰ εἶναι

μαῦρο, γκρί, καφὲ καὶ θαλασσί». Πράγματι ὁ πατὴρ

Κωνσταντῖνος μοῦ ὑπέδειξε νὰ φορέσω τὸ φόρεμα

τῆς Μοναχῆς. Ἐν τῷ μεταξὺ προσέξαμε ὅλοι ὅτι τὸ

νερὸ ποὺ ἄλλοτε ἔτρεχε κατὰ τρόπον ἀνεξήγητον

ἀπὸ τὸ φαναράκι ποὺ εἶχα τὸ κανδήλι, εἶχε παύσει

ἐντελῶς νὰ τρέχη. Στὴν πρωϊνὴ προσευχή μου τὴν

ἴδια ἡμέρα, ἔψαλα γονατιστὴ τὶς προσευχὲς ποὺ μοῦ

εἶχε ὑποδείξει ὁ Ἅγιος καὶ ὅ,τι ἄλλο ἤξερα. Ἀπερ-

ροφήθηκα πάλι στὴν προσευχή, ἦλθα εἰς ἔκστασιν. 

»Ξαφνικὰ ἀκούγω πάλι τὴν γνώριμή μου φωνή,

τὴν φωνὴν τοῦ λατρευτοῦ μου Ἁγίου νὰ λέη: «Σήμε -

ρα τὰ δικά μου δάκρυα ἐτελείωσαν, γιατὶ ἀρχίζει

ἡμέρα χαρᾶς, ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Τώρα θὰ κλά -

ψης ἐσύ, θὰ πονέσης, θὰ ἱδρώσης, θὰ κουρασθῆς…

Κλάψε, κλάψε, κλάψε, γιατὶ ἀποχωρίζεσαι ἀπὸ τὸν

ἄνδρα σου, ἀπὸ τὴν μητέρα σου, τ’ ἀδέλφια σου, ἀπ’

ὅλα… Στὴν προσευχήν σου θὰ λές: Τὴν δέησίν μου

δέξαι τὴν πενιχράν, καὶ κλαυθμὸν μὴ παρίδης

κ.λπ.... Φόρεσε τὰ ἀμόλυντά σου ροῦχα καὶ τ’ ἄλλα

νὰ τὰ μοιράσης στοὺς πτωχούς». Μοῦ ἦλθε μία συ -

γκίνησις ἀφάνταστη, ἄρχισα νὰ κλαίω συνέχεια ὅσο

ποτὲ δὲν εἶχα κλάψει, ἔνοιωσα νὰ πονῶ σὰν νἄβγαι-
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νε ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου ἐξακολου-

θοῦσε: «Ταπείνωσις σφόδρα, Αἰκατερίνη. Προσέξατε

χριστιανοί, μὴν μείνετε ἔξω τοῦ νυμφῶνος. Φυλάξου

ἀπὸ πονηροὺς καὶ κακοὺς ἀνθρώπους». 

»Ὁ Ἅγιος μιλοῦσε κι ἐγὼ σπάραζα ἀπὸ τὸ κλά -

μα. Νόμιζα πὼς βρισκόμουν στὴν τελευταία μου

στιγμή. Ἀφοῦ ἔκλαψα, ἔκλαψα, πάρα πολλὴν ὥρα,

αἰσθάνθηκα μίαν ἀνακούφισιν, μίαν πνευματικὴν

χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, ἡ ὁποία δὲν περιγράφεται. Καὶ

τὴν στιγμὴν αὐτήν, ἐν τῇ ἐκστάσει μου, ὁραματίσθηκα

τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς θείας Μεταμορφώσεως,

κι ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου σὰν νὰ ἐρχόταν ἀπὸ ἄλλους

κόσμους μοῦ εἶπε: «Πέσε μπρούμυτα σὰν τοὺς μαθη-

τάς μου, αὔριο ἔρχεσαι πρός με». Τὴν ἰδίαν ἡμέρα

μοῦ ἑτοίμασαν τὸ φόρεμα τῆς Μοναχῆς ποὺ μοῦ

ὑπέδειξε ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος. 

»Σάββατο πρωΐ. Ξύπνησα ἀπὸ μία λάμψη κι

ἀκούω τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Μὴν ἐγγίσης τὰ

παλιά σου ροῦχα». Ἐγύρισα τότε κι εἶδα στὴν ντου -

λάπα μου τὰ ὡραῖα μοντέρνα φορέματά μου, τὰ λαμ-

πρά μου κοσμήματα, καὶ δὲν αἰσθάνθηκα καμμία λύ -

πη ποὺ θὰ τὰ ἐγκατέλειπα. Ἀλλὰ ταλάνισα τὸν ἑαυ-

τόν μου διὰ τὴν πλάνην εἰς τὴν ὁποίαν βρισκόμουν

πρῶτα. Ντύθηκα μὲ χαρὰ τὸ σεμνό μου φόρεμα καὶ

πῆγα νὰ κοινωνήσω τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.
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Ἦταν ἡ τρίτη Κοινωνία καθὼς μοῦ εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος

Ραφαήλ. Μετὰ τὴν λειτουργία πῆγα μαζὶ μὲ τον Πα-

ναγιώτη εἰς τὴν Μητρόπολιν καὶ διηγήθηκα εἰς τὸν

Σεβασμιώτατον τὰ ὅσα συνέβαιναν. 

»Ἀπὸ τὴν ἡμέρα αὐτὴν πολλοὶ εὐσεβεῖς χριστια-

νοὶ ἦλθαν στὸ σπίτι μου, καὶ ἄκουσαν μὲ συγκίνηση

τὸ ὅ,τι μὲ ἀξίωσε νὰ ἰδῶ ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, καὶ δί -

νουν τὸν ὀβολόν τους διὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστη-

ριοῦ. Ἐπίσης πολλὰς ἐπιστολὰς λαμβάνω ἀπ’ ὅλην

τὴν Ἑλλάδα, ὡς καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, Ἀμερική,

Αὐστραλία, Καναδᾶ. Ὅλοι ζητοῦν λεπτομέρειες διὰ

τὸν Ἅγιον Ραφαὴλ καὶ λένε πὼς θὰ στείλουν χρήμα-

τα διὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ. Τὰ λόγια τοῦ

Ἁγίου ἐπαληθεύονται. Τὸ φῶς πολλὲς φορὲς φαίνεται

εἰς τὸ δωμάτιον ποὺ ἔχω τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων, καὶ

τὄχουν ἰδεῖ πάρα πολλὰ ἄτομα. Καὶ πολλοὶ ποὺ

ἀμφέβαλλον πίστεψαν. Ἐξεπλάγησαν οἱ ἄπιστοι

βλέποντας τὴν νέαν μου ζωή, καὶ σὰν τοὺς Ἑβραίους

ἀπεστομώθησαν, βλέποντας νὰ χαίρω ἄκρας ὑγείας,

διότι αρχικῶς εἶχαν τὴν γνώμη ὅτι ἤμουν ἄρρωστη

καὶ νευρασθενὴς κι ἔλεγα αὐτὰ τὰ λόγια. 

»Δώδεκα ἡμέρας ἔμεινα θεονήστικη μόνον μὲ τὸ

ἀντίδωρο, και οὔτε πεῖνα αἰσθάνθηκα, οὔτε κατά -

πτωση. Ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων ὁ Ἅγιος μοῦ

ἐπέτρεψε νὰ φάγω ὀλίγον. Ἀπὸ τότε ἄρχισα τὴν κα-
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νονικὴν ἐν Χριστῷ ζωή μου, καὶ εἶμαι εὐτυχὴς εἰς

τὴν νέαν μου ζωή. 

»Λησμόνησα νὰ γράψω ὅτι ἀνήμερα τῶν Χρι-

στουγέννων, ἐνῶ βρισκόμουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν προ-

σηλωμένη εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν, ἄκουσα τὴν

φωνὴν τοῦ Ἁγίου νὰ λέη: «Αἰκατερίνη, δέχθηκες μὲ

χαρὰ τὰ δῶρα μου, ὅ,τι ζητήσης θὰ σοῦ τὸ δώσω. Τὰ

παιδιά σου θὰ τὰ φέρω κοντά σου». (Οἱ δύο γυιοί

μου βρίσκονται ὁ ἕνας εἰς τὸ Γιοχάνεσμπουργκ καὶ ὁ

ἄλλος στρατιώτης). 

»Ἡ ἐπικοινωνία μου μὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἐξα -

κολουθεῖ, ὄχι ὅμως τόσο συχνὴ ὅπως τὰς 12 ἡμέρας

τοῦ καθαρμοῦ μου. Αἰσθάνομαι πολλὲς φορὲς πά -

ντως τὴν παρουσία του εἰς τὸ δωμάτιον ὅπου προ-

σεύχομαι, καὶ ἀκούω τὴν φωνή του νὰ μὲ καθοδηγῆ.

Εἶμαι ἀποφασισμένη ν’ ἀφιερώσω ὁλόκληρη τὴ ζωή

μου εἰς τὴν ανακούφισιν τῶν δυστυχισμένων, καὶ νὰ

βαδίσω μὲ χαρὰ καὶ αὐταπάρνηση τὸν δρόμο ποὺ ὁ

Ἅγιος Ραφαὴλ μοῦ ἐχάραξε. 

»Ἂς εἶναι δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου».
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἰδοὺ λοιπὸν ὅτι ἡ Αἰκατερίνη Λύτρα, μὲ τὴν

θαυματουργὸν ἐνέργειαν τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυ-

ρος Ραφαήλ, ἀπέβαλε τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τῆς

ματαιότητος καὶ ἐνεδύθη τὸν νέον ἄνθρωπον ποὺ

φωτίζεται εἰς τὸν δρόμον τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸ ἀνέ -

σπερον φῶς τοῦ Χριστοῦ. 

Πρίν, ἔζει προσκολλημένη εἰς τὰς τέρψεις καὶ τὰς

ἡδονὰς τούτου τοῦ κόσμου, τοῦ προσκαίρου, καὶ

ἤκουε μὲν τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου μὲ τ’ αὐτιά της,

ἀλλὰ δὲν τὰ ἔνοιωθε ἡ ψυχή της. Τώρα ὅμως αὐτὰ τὰ

λόγια ἐμπῆκαν μέσα εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας της, καὶ

ἔγιναν δι’ αὐτὴν πηγὴ ζωῆς. Τώρα ἔνοιωσε ἀληθινὰ τὰ

παρακάτω λόγια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ λέγουν: «Τί γὰρ

ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ

ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος

ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. ηʹ, 36). 
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Τώρα αἰσθάνεται ἀληθινὰ πόσον ψεύτικη εἶναι ἡ

εὐτυχία τούτου τοῦ κόσμου καὶ πόσον ἀπατηλὲς

εἶναι οἱ χαρές του, τὰ πλούτη του, καὶ ὅλα του. Τώρα

ἐκατάλαβε πραγματικὰ τὴν ἔννοιαν ποὺ ἔχουν τὰ λό -

για τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε:

«Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θη-

σαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος

ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα

ὅσα ἔχει πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. Πά -

λιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ

ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας, ὃς εὑρὼν ἕνα

πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακε πάντα

ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν» (Ματθ. ιγʹ, 44). 

Ἡ καλότυχη Αἰκατερίνη ἕως τώρα ἦτο ὡσὰν

ἕνας ἔμπορος ποὺ ἐζητοῦσε νὰ κερδίσει ψεύτικα κέρ -

δη, δηλαδὴ τὴν καλοπέρασιν τούτου τοῦ ἄστατου κό -

σμου, καὶ ἔξαφνα, τὴν ἠλέησεν ὁ Κύριος, καὶ ἔστειλε

τὸν Ἅγιόν Του νὰ τὴν ὁδηγήσει ὥστε νὰ εὕρει τὸν

καλὸν μαργαρίτην, δηλαδὴ τὴν ἀληθινὴν χαρὰν καὶ

εὐφροσύνην, τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς της, καὶ ἔτρεξε

γρήγορα καὶ ἐπώλησε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά της, μὲ ἄλλα

λόγια τὰ περιεφρόνησε, διὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ εἰς τὸν Θεόν,

ποὺ ἡ γνῶσις Του εἶναι ὁ καλὸς μαργαρίτης. 

Τώρα πλέον μπαίνουν βαθειὰ εἰς τὴν ψυχήν της

οἱ λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέγει: 
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«Ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν

ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν

ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτί -

σαντος αὐτὸν» (Κολοσσ. γʹ, 9). 

«Ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀνα-

στροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον

κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ

πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν

ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ

καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Ἐφεσ. δʹ, 22-24).

Φώτης Κόντογλου 
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