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Πρόλογος 
 

 «Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των 

Θρησκευτικών, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, από το τμήμα μας Α4 του 

2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού. Πρόκειται για ένα project που διήρκησε 

στο χρονικό διάστημα του 2ου τετραμήνου (Φεβρουάριος- Ιούνιος). 

Περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με σύγχρονους άγιους  και Αγίες. 

Αρχικά, επιλέξαμε από έναν Άγιο ο καθένας και έγινε ανάλυση στο βιογραφικό 

του κάθε Αγίου και της κάθε Αγίας. Έπειτα χωριστήκαμε σε 3 ομάδες. Οι ομάδες 

είναι οι εξής : η  επιμέλεια σύνταξης, η φιλολογική επιμέλεια και η γραφιστική 

επιμέλεια. Αφού έγινε αυτή η διαδικασία αναλάβαμε μία μία οι ομάδες και από 

ένα κομμάτι της εργασίας. Η εργασία αυτή τελείωσε μετά από πολύ κόπο και 

προσπάθεια. 

Οι Άγιοι οι οποίοι επιλέξαμε ήταν 26 αλλά από αυτούς 

πραγματοποιήθηκαν οι 17. Οι Άγιοι αυτοί ήταν από τον 18ο – 21ο αιώνα.Ο 

σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δούμε τον βίο των Αγίων και να 

προσπαθήσουμε να πάρουμε παραδείγματα από την ζωή τους και τα έργα τους. 

Τα συμπεράσματα που βγάζουμε μέσα από την εργασία  είναι ότι οι βίοι των 

Αγίων διδάσκουν την αλήθεια με ήθος και γι’αυτό θα πρέπει να παίρνουμε 

παραδείγματα μέσα από αυτά. 

Θα θέλαμε όμως να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας την 

καθηγήτριά μας την κυρία Βασιλική Ματιάκη για όλη την στήριξη και την 

πολύτιμη βοήθειά της. Όποτε και αν την χρειαστήκαμε ήταν στο πλευρό μας και 

μας βοήθησε! 

Μάιος 2021 Τμήμα Α4 
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1.Αγία Ακυλίνα Νεομάρτυς 
Θεοδώρα Σκούπλιου 

 
τις 27 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη Νεομάρτυρα Ακυλίνα. Τι είναι, 

όμως, νεομάρτυς; Ποιός θεωρείται νεομάρτυς; Συμφωνα με τον άγιο Νικόδημο 

τον Αγιορείτη , ως Νεομάρτυρες χαρακτηρίζονται όσοι μαρτύρησαν για την 

πίστη του Χριστού μετά από το 1453 μ.Χ., δηλαδή μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, από τούς Μωαμεθανούς Τούρκους, επειδή αρνήθηκαν 

να ασπασθούν τον Ισλαμισμό, το Μουσουλμανισμό. Οι Νεομάρτυρες 

ονομάσθηκαν έτσι, για να διακρίνονται από τούς παλαιούς μάρτυρες των πρώτων 

χριστιανικών αιώνων ή και αργότερα της εικονομαχίας. Ο άγιος Νικόδημος στο προοίμιο του 

έργου του «Νέον Μαρτυρολόγιον», όπου υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι βίοι 

των Νεομαρτύρων, κάνει την εξής πολύ σημαντική ερώτηση : «Για ποια αίτια ευδόκησε ο 

Θεός να εμφανιστούν αυτοί οι νέοι Μάρτυρες στους σημερινούς καιρούς»; Την απάντηση, 

βεβαίως, μας την δίνει με οξύνοια ο ίδιος, απαριθμώντας πέντε αίτια. 

 

Πρώτο, για να είναι ανακαινισμός όλης της Ορθοδόξου πίστεως, δεύτερο για να μένουν 

αναπολόγητοι την ημέρα της Κρίσεως οι αλλόπιστοι, τρίτο για να είναι δόξα μεν και καύχημα 

της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, έλεγχος δε και 

καταισχύνη των ετεροδόξων, τέταρτο για να είναι παράδειγμα 

υπομονής σε όλους τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, που 

τυραννιούνται κάτω από τον βαρύ ζυγό της αιχμαλωσίας, και 

πέμπτο για να είναι θάρρος και παρακίνηση στο να μιμηθούν 

δια του έργου το μαρτυρικό τους τέλος, τόσο οι Χριστιανοί, 

που αναγκάζονται κατά περίσταση να μαρτυρήσουν, όσο και 

όσοι έφθασαν να αρνηθούν νωρίτερα την Ορθόδοξη πίστη. 

 

Σύμφωνα με τον άγιο Νικόδημο, οι νέοι αυτοί Μάρτυρες 

κάνουν αναπολόγητους τους αλλόπιστους την ημέρα της 

Κρίσεως, διότι καθώς το λίγο προζύμι, που σμίγεται με το 

πολύ αλεύρι, μεταδίδει την δική του δύναμη σ’αυτό και γίνεται 

ολόκληρο ζύμη, έτσι οικονόμησε ο Θεός να είναι σμιγμένοι οι 

λίγοι πιστοί με τους πολλούς αλλοπίστους, για να μεταδώσουν 

σ’αυτούς την Ορθόδοξη πίστη και να τους φέρουν στην επίγνωση της αληθείας.  Έτσι μας 

το βεβαιώνει ο θείος Χρυσόστομος: «δια τούτο και ανέμιξεν (ο Θεός δηλαδή) τω πλήθει τους 

αυτώ πιστεύοντας, ίνα μεταδώμεν αλλήλοις της ημετέρας συνέσεως »[3]. 

 

Οι άγιοι Νεομάρτυρες είναι η δόξα και το καύχημα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, 

έλεγχος δε και καταισχύνη των ετεροδόξων.Εκείνοι, οι παλαιοί μάρτυρες, μαρτύρησαν για 

την πίστη της Αγίας Τριάδος; Κι αυτοί ομοίως. Εκείνοι έχυσαν το αίμα τους για το όνομα και 

την Θεότητα του Κυρίου  ημών Ιησού Χριστού; Κι αυτοί ομοίως. Κατά τον άγιο Νικόδημο, 

όμως, αυτοί (οι νέοι μάρτυρες) έχουν κάτι περισσότερο από τους παλαιούς. Καθ’ότι εκείνοι 

Σ 
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μεν αγωνίσθηκαν κατά της πολυθεΐας και ειδωλολατρείας, η οποία είναι μία προφανής 

ασέβεια, που δύσκολα μπορεί να απατήσει ένα λογικό νου, αυτοί όμως αγωνίσθηκαν κατά 

της μονοπροσώπου μονοθεΐας των αλλοπίστων, η οποία είναι μία κεκρυμμένη ασέβεια, που 

εύκολα μπορεί να απατήσει τον νου. 

 

Γι’ αυτό, αν και αυτοί οι Μάρτυρες είναι νέοι κατά τούς χρόνους, όμως κατά τα μαρτύρια είναι 

παλαιοί. Αν και είναι έσχατοι κατά την διαδοχή του γένους, όμως κατά τούς στεφάνους είναι 

πρώτοι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος του νοητού αμπελώνος της Ανατολικής Εκκλησίας, 

κάλεσε εργάτες στον αμπελώνα του, κατά την παραβολή του Ευαγγελίου , και τούς παλαιούς 

και τούς νέους αυτούς Μάρτυρες, και αφού άρχισε από τούς πρώτους έως τούς εσχάτους, 

τούς έκανε ίσους, με το να δώσει σε όλους το ένα και το ίσο δηνάριο, το οποίο είναι ο 

στέφανος του Μαρτυρίου και η απόλαυση της Ουρανίου Βασιλείας. 

 

Ας ικετεύσουμε, λοιπόν, σήμερα, τούς αγίους ενδόξους νεομάρτυρες να μεσιτεύουν 

ολοψύχως προς τον άγιο Θεό, για να γίνει ίλεως στις αμαρτίες μας και να παύσει την καθ’ 

ημών δικαία Του αγανάκτηση, παρορών ως πολυέλεος τα πταίσματά μας, με τα οποία έργω, 

λόγω και διανοία κάθε μέρα τον παραπικραίνουμε. 

 

Γεννήθηκε το 1745 μ.Χ. σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, το Ζαγκλιβέρι. Ο πατέρας της 

ονομαζόταν Γιώργης και το όνομα της μητέρας της, δυστυχώς, δεν διεσώθηκε. Αξιοπρόσεκτο 

είναι το γεγονός που έλαβε χὠρα με τον πατέρα της. Μια μέρα μάλωσε ο πατέρας της με 

ένα Τούρκο και πάνω στο θυμό του μαχαίρωσε τον Τούρκο και τον άφησε νεκρό. Όλοι οι 

χωριανοί μόλις άκουσαν το γεγονός αυτό, έντρομοι 

προσπαθούσαν να κρυφτούν από τη λυσσώδη μανία 

και εκδίκηση των Τούρκων. Το αποτέλεσμα ήταν η 

καταδίκη του Γιώργη σε  θάνατο. Όμως, υπήρχε και μία 

εναλλακτική λύση. Αυτή ήταν να τουρκέψει. Έτσι, χωρίς 

να χάσει χρόνο αποφασίζει να επιζήσει τη μάταια αυτή 

ζωή, τον προσωρινό βίο, να προδώσει την πίστη του και 

να τουρκέψει τόσο εκείνος όσο και η οικογένειά του. 

Αποφασίζει και προδίδει την πίστη του. Για την 

οικογένεια, όμως, αυτό ήταν ντροπή. Οι Τούρκοι 

υπερήφανοι για το γεγονός τον επιδεικνύουν ως 

λάφυρο. Δεν έφτανε ότι αλλαξοπίστησε αυτός, οι 

Τούρκοι τον πίεζαν να οδηγήσει και την υπόλοιπη του οικογένεια στην αλλαξοπιστία. Αφού 

πλησίασε την θυγατέρα του, την Ακυλίνα, με σκοπό να την τουρκέψει, αυτή αμετάκλητη στην 

πίστη της, έμενε ακλόνητη. Στο άκουσμα αυτό οι Τούρκοι κυριεύθηκαν από θυμό και οργή, 

και αποφάσισαν ναστείλουν ανθρώπους από το ιεροδικείο για να την συλλάβουν και να την 

ανακρίνουν. 

 

Η μητέρα της προσευχόταν όπως φωτίσει ο Θεός την Ακυλίνα και δεν αλλαξοπιστήσει. Την 

παρότρυνε να μείνει ακλόνητη στο ορθόδοξό της φρόνημα, να υποστεί τα μαρτύρια για τον 

Ουράνιο Νυμφίο, τον Ιησού Χριστό. Οι Τούρκοι, με το μίσος που τους διακατέχει προς τους 

Ορθοδόξους, πήγαν και την συνέλαβαν. Αυτή θαρραλέα, προσευχόμενη και αποφασισμένη 

να θυσιάσει τη ζωή για το Χριστό, εμμένει στο φρόνημά της. Την έδεσαν και την οδήγησαν 

ενώπιον του δικαστή, ο οποίος την ρώτησε αν αλλάζει την πίστη της. Αυτή με γενναιότητα 
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του απαντά ότι χριστιανή γεννήθηκε και χριστιανή θα αποθάνει, η φράση που έλεγαν όλοι οι 

Μάρτυρες ενώπιον του ψευδούς και ανόμου δικαστηρίου. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 

δελεαστικές προτάσεις. Αυτή ανυποχώρητη. Δεν κολακεύεται, δεν επηρεάζεται. Μένει 

σταθερή. Αφού αρνήθηκε να αλλάξει την πίστη της, άρχισαν τα βασανιστήρια. 

 

Πρώτα άρχισαν οι ραβδισμοί γεμίζοντας το πρόσωπό της με αίματα, οι πόνοι αφόρητοι, τα 

δάκρυα και το αίμα να γίνονται ένα. Οι αλλόθρησκοι την επιβίβασαν σε ένα χριστιανό να την 

πάει στο σπίτι της. Μόλις την αντίκρυσε η μητέρα της, αγκάλιασε το ματωμένο της σώμα και 

την ρώτησε αν πρόδωσε την πίστη της ή όχι. Και αυτή με χαρά και αγαλλίαση της απάντησε 

ότι φύλαξε την ομολογία της πίστεώς της. Περήφανη η μητέρα της ύψωσε τα χέρια της προς 

το Θεό και Τον ευχαρίστησε. 

 

Η Νεομάρτυς παρέδωσε το πνεύμα της στο στεφανοθέτη Χριστό και αξιώθηκε να λάβει τον 

αμαράντινο της δόξης στέφανο. Από το τίμιό της σώμα ανέβλυσε ουράνια και δυνατή ευωδία. 

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 1764. 

 

Εγκωμιάζει, λοιπόν, σήμερα η Αγία μας 

Εκκλησία, το έμπνουν θησαύρισμα, των 

μαρτύρων αγλάϊσμα και πυξίο, το πολυτίμητο 

σμαράγδι, της Εκκλησίας το ιερό σεμνολόγημα, 

το θησαυρό της εγκρατείας, της χριστοηθείας το 

πολυτίμητο σάπφειρο, τη νύμφη του Χριστού και 

Νεομάρτυρα Ακυλίνα. 

 

Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η σήμερα 

τιμώμενη Αγία, για την ακλόνητη της πίστη, τη 

σταθερά και φλογερή της ομολογία. Αυτό πρέπει 

να κάνουμε κι εμείς. Να ομολογούμε καθημερινά 

με το παράδειγμά μας, με τις πράξεις μας, την 

καλή ομολογία Ιησού Χριστού. Σήμερα, μπορεί 

να μην χρειαζόμαστε να δίνουμε το αίμα μας για 

να Τον ομολογούμε, αν και δυστυχώς υπάρχουν 

αδελφοί μας σε κάποιες χώρες, που για την 

πίστη τους, δίνουν το αίμα τους. Έχουμε όμως το μαρτύριο της συνειδήσεως, δηλαδή τον 

συνεχή αγώνα για να πετύχουμε την εν Χριστώ τελείωση παλεύοντας με τα καθημερινά 

προβλήματα και τις δυσκολίες της παρούσης και μάταιης ζωής. 
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Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, τη σήμερα 

τιμώμενη Αγία Ακυλίνα, αλλά και όλους 

τούς αγίους ενδόξους νεομάρτυρες, να 

μεσιτεύουν ολοψύχως προς τον άγιο 

Θεό, για να γίνει ίλεως στις αμαρτίες μας 

και να παύσει την καθ’ ημών δικαία Του 

αγανάκτηση, παρορών ως πολυέλεος τα 

πταίσματά μας, με τα οποία έργω, λόγω 

και διανοία κάθε μέρα τον 

παραπικραίνουμε. 
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2.Αμφιλόχιος Μακρής Της Πάτμου 
Δήμος Τυχάλας 

 Άγιος Αμφιλόχος Μακρής της Πάτμου ο νέος Άγιος της ορθόδοξης εκκλησίας

Ο νέος Άγιος της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας, ο Γέροντας της Πάτμου, Ο Όσιος 

Αμφιλόχιος Μακρής ήταν πράγματι χρηστός και εύχρηστος δούλος Κυρίου. 

Αναδείχθηκε εφάμιλλος των αλιέων της Γαλιλαίας αφού ακολούθησε στις 

ημέρες μας τα βήματά τους και έγινε Ιεραπόστολος και πνευματοφόρος 

Πατέρας της Εκκλησίας, στύλος και εδραίωμά της, ομολογητής πίστεως και πρότυπο όλων, 

όσοι επιθυμούν την κατά Χριστόν καινή ζωή. 

Ο Όσιος Αμφιλόχιος ήταν ο ασκητής που βίωνε έμπονα την πραγματικότητα, ενημερωνόταν 

για τα επίκαιρα προβλήματα και κατανοούσε το μέγεθός τους, για να μπορεί ανάλογα να 

συντρέχει και να έρχεται αρωγός στους εμπερίστατους δείχνοντας σπλάχνα οικτιρμών και 

αδελφικής εν Χριστώ αγάπης. Του αρμόζουν οι τίτλοι του ασκητού, του κατηχητού και 

διδασκάλου, του ιεραποστόλου, του ομολογητού, του θαυματουργού. Έλαμψε ο νέος 

Πάτμιος Άγιος στο νοητό της Εκκλησίας μας στερέωμα ως νεόφωτος αστέρας, ο οποίος με 

τις αστραπές του Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε μέσα του φώτισε τα πέρατα της 

Ορθόδοξης κοινωνίας μας. 

Ο Γέροντας Αμφιλόχιος υπήρξε θιασώτης της ισάγγελης βιοτής και πολιτείας και συγχρόνως 

μιμητής και ομότροπος των πάλαι οσίων ασκητών, των οποίων στη σύγχρονη εποχή 

ανεζωγράφισε τα ηρωϊκά πνευματικά κατορθώματα 

Ο «πλήρης πνεύματος Αγίου και 

πίστεως» (Πραξ. ια 24) Γέροντας, 

ανέτειλε στην εξάκουστη νήσο της 

Πάτμου από γονείς απλοϊκούς μεν και 

πτωχούς, αλλά τηρητές των 

ευαγγελικών προσταγμάτων, τον 

Εμμανουήλ Μακρή από την Λειψώ και 

την Ειρήνη Μακρή από την Πάτμο. Το 

φως του ηλίου είδε στις 13 

Φεβρουαρίου του σωτηρίου έτους 

1889 και κατά το άγιο βάπτισμα έλαβε 

το όνομα Αθανάσιος. 

Ἁγιασμένος από την κοιλιά της 

μητέρας του το νήπιο Αθανάσιος ουδέποτε θήλασε κατά τις δύο σταυρώσιμες ημέρες, την 

Τετάρτη και την Παρασκευή και όσο μεγάλωνε προόδευε στην αρετή και «χάρις Θεού ην επ’ 

αυτό» (Λουκ. β 40). Ο τακτικός εκκλησιασμός του μικρού Αθανασίου στην επιβλητική Μονή 

του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου, αύξανε την ευλάβειά του προς τα Θεία και τον πόθο της 

Ο 
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ολοκληρωτικής αφιερώσεώς του στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι, στην ηλικία των 17 ετών 

εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος. Ευγνωμονώντας τον Θεό μας για την τιμητική 

προς αυτόν κλήση Του παρέδωσε όλη την έφεση της καρδιάς του και τις αείρρυτες πηγές 

των δακρύων του. Πίστευε ο νεαρός μοναχός, ότι ο δρόμος που επέλεξε ήταν δρόμος 

προσφοράς, δρόμος θυσίας, δρόμος αυταπαρνήσεως. Όλές του οι κινήσεις, οι πράξεις, τα 

λόγια ήταν μόνο για την δόξα του Χριστού μας. Είναι από τις λίγες σύγχρονες μορφές που 

αγάπησαν τόσο τον Εσταυρωμένο Λυτρωτή μας. Τον αγάπησαν και μόχθησαν για την δόξα 

του παναγίου Ονόματός Του. 

Ο Όσιος Αμφιλόχιος έπαιρνε δύναμη από την μονολόγιστη ευχή, την ευχή του Ιησού, την 

οποία ασίγητα είχε στο στόμα του, καθώς την διδάχθηκε από τον σπηλαιώτη ασκητή, τον 

κολλυβά Θεόκτιστο, που τον επισκεπτόταν στο ερημητήριό του στην Παναγία του Γραβά, 

χάριν πνευματικής ωφελείας. Η μονολόγιστη ευχή, «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον 

αμαρτωλόν», σώζει, ζωογονεί, χαροποιεί, 

δυναμώνει, στηρίζει. Ήξερε ο Γέροντας ότι η 

ευχή είναι βοηθητική στην κάθαρση, μόνη της, 

όμως, δεν είναι αποτελεσματική. Το να καίει 

κανείς κιλά λιβάνι όταν προσεύχεται, αν ο νους 

του είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για 

τους άλλους, δεν ωφελεί, αφού το θυμίαμα δεν 

ανεβαίνει στον ουρανό. Από τον νου κατεβαίνει 

ο πειρασμός στην καρδιά και κάνει τον 

άνθρωπο θηρίο. Αξία έχει όταν η μονολόγιστη 

ευχή συνοδεύεται από κάθαρση, από νήψη.  

Μεριμνώντας και για την φύση και σεβόμενος 

αυτήν, την οποίαν μας παρέδωσεν ο Κύριος με 

την εντολήν «Εργάζεσθαι και φυλάττειν» (Γεν. 

2, 15) ήθελε ταυτόχρονη εκμετάλλευση και 

προστασία της. Η δυσαρμονία στον φυσικό κόσμο, που σήμερα παρατηρείται, οφείλεται στο 

ότι ανατράπηκαν οι νόμοι που ο Θεός έθεσε για τη λειτουργία της κτίσεως και έλλειψη 

σεβασμού της. Έτσι δεν πατέμεινε και σε αυτό απαθής. Ήταν ιεραπόστολος και στην φύση. 

«Αναζωσάμενος ισχυρώς την οσφύν αυτού ήρεισε τους βραχίονας αυτού εις έργον» 

(Παροιμ. λα 17). Αγόρασε γη και την πευκοφύτευσε με τα δένδρα που μέχρι σήμερα 

ονομάζουν «Αμφιλοχίες». Δένδρα ποτισμένα με νερό που ο ίδιος κουβαλούσε και με 

προσευχή.Στην ηλικία των τριάντα ετών, ώριμος πλέον ο Γέροντας, χειροτονήθηκε Ιερεύς 

του Θεού του Υψίστου στην Σάμο και Τον παρακάλεσε να τον διατηρήσει ταπεινό μέχρι την 

τελευταία του επί γης διακονία στο ιερό θυσιαστήριο. Έτσι, αλλοιωμένος και μεταρσιωμένος 

εξερχόταν από το ιερό βήμα πάντοτε ο Γέροντας Αμφιλόχιος μετά από την κατάνυξη που 

ένιωθε και τα δάκρυα που του έτρεχαν κατά τη μετουσίωση των Τιμίων Δώρων, αφού έβλεπε 

φλόγες να κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο. Γι’ αυτό ταυτοποιούσε τους Ιερείς του Υψίστου 

με τους Αγίους Αγγέλους. 

Με τη βοήθεια εκλεκτών ψυχών και δη γυναικών από τα γύρω νησιά ο Γέροντας Αμφιλόχιος 

ανέπτυξε τα ιεραποστολικά του σχέδια. Ίδρυσε τους πρώτους στην Ελληνική επικράτεια 

Κύκλους Κυριών και Κατηχητικά Σχολεία Νεανίδων με έδρα την τότε καταδυναστευομένη 
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από τους αζυμίτες νήσο της Κω. Ανέλαβε την διεύθυνση του Ορφανοτροφείου Ρόδου, το 

οποίο οι Παππικοί είχαν εξιταλίσει, και εργάσθηκε ιεραποστολικώς στην Κάλυμνο, Νίσυρο, 

Πάτμο και Λέρο. Προσευχόταν και εργαζόταν. Το Κρυφό Σχολειό αναβίωσε στις ημέρες του 

και ο σπόρος της ευσεβείας βρήκε γόνιμο έδαφος. Σύμφωνα με  μαρτυρία της κ. Μαρίκας 

Κουφάκη, συνέβη κάποτε να δημιουργηθεί ένα απόστημα στο πόδι του Οσίου Αμφιλόχιου. 

Βρισκόταν τότε στην Πάτμο. Τον εξέτασε ένας γιατρός και του είπε ότι έπρεπε να 

χειρουργηθεί επειγόντως. Αυτό, όμως, θεραπεύθηκε θαυματουργικά, όπως της διηγήθηκε ο 

ίδιος, όταν τον συνάντησε αργότερα στην Αθήνα. Τον ρώτησε: 

–Γέροντα, πως εξαφανίσθηκε το απόστημα; 

–Ο Άγιος Νεκτάριος με έκανε καλά, απάντησε. 

–Τον είδατε τον Άγιο Νεκτάριο εσείς; Πως έγινε; 

–Ευλογημένη! Φθάνουν τα δικά μου μάτια ως εκεί; Τα γυαλιά μου βλέπουν αυτά τα 

πράγματα; 

Εκείνη επέμεινε: 

–Πείτε μου· πως έγινε το θαύμα;–Να, όταν ο γιατρός έκανε την διάγνωση, το βράδυ που 

έμεινα μόνος μου, ζήτησα από τις αδελφές να μου ανεβάσουν στον Πύργο το λείψανο του 

Αγίου. Και όταν μείναμε μόνοι, του είπα:–Φίλοι, δεν είμαστε; Σε παρακαλώ, τώρα να με 

βοηθήσεις!Και το πρωί δεν υπήρχε τίποτε. Μόνο μια μελανή κηλίδα. Έτσι, είδα και το πόδι 

του εκείνη την στιγμή. Είδα την μελανή κηλίδα που δεν είχε ούτε ερεθισμό ούτε φλεγμονή. 

Eφυγε από τον κόσμο της ματαιότητος, αφού έδωσε την ζωήν του για τους άλλους, αφού 

εργάσθηκε σαν καλός εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου, αφού αρίστευσε στις εξετάσεις 

του στο στάδιο των πνευματικών ασκήσεων, αφού υπηρέτησε και Εκκλησία και Πατρίδα σαν 

καλός χριστιανός και ακέραιος Έλληνας. Κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου 1970 σε πλήρη 

διαύγεια των αισθήσεών του. Το λείψανό του πήρε μορφή ουράνια, όψι χαρούμενη κι 

ειρηνική, απέραντη γαλήνη βασίλευε στο ασκητικό του πρόσωπο, πράγματι αγιασμένου 

ανθρώπου έκφραση, που εκοιμήθη εν Κυρίω. 

Κατά την γνώμη μου ο Αμφιλόχιος Μακρής ήταν ένας θαυματουργός Άγιος, αφιέρωσε την 

ζωή του στον Θεό, στην εκκλησία και στους συνανθρώπους του. 

 

ΠΗΓΕΣ 

 

 www.pemptousia.gr  

 www.impantokratoros.gr         

 

  

www.pemptousia.gr%20
http://www.impantokratoros.gr/


 

                                                                                13 

 

                    3.Άγιος Αρσένιος Καππαδόκης 

 

Αμαλία Τσιομπανίδου 

εννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία γύρω στο 1840 και το 

κοσμικό του ονοματεπώνυμο ήταν Θεόδωρος Αννητσαλήχος ή Αρτζίδης ενώ έμεινε 

γνωστός στους συντοπίτες του ως Χατζεφεντής. Ήταν το ένα από τα δύο αγόρια του 

Ελευθερίου και της Βαρβάρας (επώνυμο Φράγκου ή Φραγκοπούλου). Σε νεαρή 

ηλικία έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του, με αποτέλεσμα να ανατραφεί από 

την αδελφή της μητέρας του, ενώ αργότερα μετέβη για εκπαιδευτικούς λόγους πρώτα 

στη Νίγδη -όπου τελούσε υπό την προστασία της αδελφής του πατέρα του- και έπειτα στη 

Σμύρνη. Εκτός από ελληνικά ήξερε 

τουρκικά, αρμενικά και μερικά 

γαλλικά. 

Σε ηλικία 26 ετών εκάρη μοναχός στη 

μονή του Τιμίου Προδρόμου στα 

Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) της 

Καππαδοκίας, ενώ λίγο καιρό 

αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος 

από τον, επίσης Φαρασιώτη, 

μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο Β΄ 

και στάλθηκε στη γενέτειρά του, όπου 

άσκησε παράλληλα χρέη 

διδασκάλου. Γύρω στο 1870 

χειροτονήθηκε πρώτα πρεσβύτερος και 

έπειτα αρχιμανδρίτης. Στη συνέχεια 

πραγματοποίησε ταξίδι 

προσκυνηματικού χαρακτήρα στους 

Αγίους Τόπους, λαμβάνοντας μετά 

την επιστροφή του το προσωνύμιο 

Χατζεφεντής. Υπήρξε ο πνευματικός ηγέτης της περιοχής των Φαράσων για περισσότερα 

από πενήντα χρόνια και διακρινόταν για τον ασκητικό τρόπο ζωής του. 

Το 1924, βάσει της συνθήκης ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, 

εκπατρίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους των Φαράσων, ενώ κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού προς την Ελλάδα συμβούλευε και ενθάρρυνε τους συμπατριώτες του . Τον Οκτώβριο 

του ίδιου έτους εγκαταστάθηκε με τους υπόλοιπους συντοπίτες του στο Κάστρο της 

Κέρκυρας, όπου συνέχισε να ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Μετά από δύο εβδομάδες 

παραμονής στην Κέρκυρα ασθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου 

απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου του 1924 σε ηλικία 83 ετών έπειτα από σύντομη νοσηλεία. 

Τάφηκε στο νεκροταφείο, που βρίσκεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο Κέρκυρας. 

Γ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φάρασα
https://el.wikipedia.org/wiki/Φάρασα
https://el.wikipedia.org/wiki/Φάρασα
https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρά_Ασία
https://el.wikipedia.org/wiki/Σμύρνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρεσβύτερος
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχιμανδρίτης
https://el.wikipedia.org/wiki/Άγιοι_Τόποι
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνοτουρκική_ανταλλαγή_πληθυσμών_του_1923
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Παλαιό_Φρούριο_(Κέρκυρα)
https://el.wikipedia.org/wiki/Παλαιό_Φρούριο_(Κέρκυρα)
https://el.wikipedia.org/wiki/10_Νοεμβρίου
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
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4.Σιλουανός ο Αθωνίτης 

Συμεωνίδου Σταυρούλα                                             
               

 Σιλουανός ο Αθωνίτης, κατά κόσμον 

Συμεών Ιβάνοβιτς Αντονώφ, χωρικός από την 

επαρχία Λεμπεντιάσκ της Ρωσίας, γεννήθηκε 

το 1866 και ήρθε στο Άγιο Όρος το 1892. 

Έλαβε τον μανδύα το 1896 και έγινε 

μεγαλόσχημος το 1911. 

Γεγονότα που στάθηκαν σταθμοί στη ζωή του 

κατά κόσμον Συμεών ήταν η επιρροή που είχε από το άγιο 

παράδειγμα του πατέρα του. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο 

Όσιος «Ποτέ δεν θύμωνε, ήταν πάντοτε μετρημένος και 

ήσυχος με μεγάλη υπομονή, διάκριση και πραότητα. Να, 

ένα τέτοιο γέροντα ήθελα να έχω!». 

 

Ο Συμεών νέος και δυνατός όντας, εργαζόταν σ’ ένα κτήμα 

ενός πρίγκηπα, όταν ο Θεός οικονόμησε να πάει για 

προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Ιωάννου Σεζένωφ του 

έγκλειστου. Τότε εκεί η ψυχή του δέχτηκε τη χάρη του Θεού 

και γεύτηκε την θεία αγάπη. Από τότε προσευχόταν θερμά 

και με πολλά δάκρυα και του γεννήθηκε για πρώτη φορά ο 

πόθος για μοναχικό βίο. 

 

Όμως για τρεις μήνες, - τόσο διήρκεσε η χάρις στον νεαρό τότε Συμεών - επανήλθε στις 

διασκεδάσεις με τους φίλους του και έχασε τελείως την Θεία Χάρη και την προσευχή του. 

Σιγά-σιγά έπεσε στα δίκτυα του κόσμου τούτου και έφτασε να πίνει και βότκα σε σημείο 

μέθης μαζί με την παρέα του, ώσπου μια μέρα κτύπησε έναν νεαρό μέθυσο, σχεδόν μέχρι 

θανάτου. 

 

Όμως η Θεομήτωρ επενέβηκε με θαυμαστό τρόπο σώζοντάς τον από το βούρκο που ζούσε 

και φέρνοντας τον σε πραγματική μετάνοια και αλλαγή τρόπου ζωής. Στον ύπνο του είδε να 

καταπίνει ένα μεγάλο φίδι και ταράχτηκε τόσο από την αηδία που ένιωσε, που πετάχτηκε 

πάνω τρομαγμένος. Τότε άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει: «Όπως δεν σου άρεσε 

που κατάπιες το φίδι, έτσι δεν μου αρέσουν κι εμένα τα έργα σου». Η γλυκιά και γεμάτη πόνο 

φωνή της Παναγίας μας τον συγκλόνισε και ήταν η αφορμή ν’ αλλάξει αμέσως τρόπο ζωής 

και να ξαναγεννηθεί στην ψυχή του ο πόθος για τον μοναχισμό που κράτησε και σε όλη τη 

στρατιωτική του θητεία. 

 

Κατά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης και 

εκεί αφήνοντας ένα ολιγόλογο γράμμα στον άγιο, ο Συμεών έλεγε: «Άγιε πάτερ θέλω να γίνω 

μοναχός. Προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος». Έφυγε αλλά από εκείνη τη στιγμή 

Ο 

https://el.orthodoxwiki.org/Άγιο_Όρος
https://el.orthodoxwiki.org/Άγιος_Ιωάννης_της_Κροστάνδης
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άρχισαν να βουΐζουν γύρω του οι φλόγες του Άδη και αυτό το αισθανόταν από τότε σ’ όλη τη 

μετέπειτα μοναχική του ζωή. Μετά από λίγο μετάβηκε στο Αγιο Όρος και συγκεκριμένα στη 

Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου εκεί άρχισε ο μεγάλος αγώνας του. Αλλεπάλληλες 

μεταπτώσεις από τη Χάρη στην πλήρη εγκατάλειψη του Θεού, μαρτύριο ανείπωτο για όσους 

το βίωσαν. Χαρακτηριστικά έλεγε ο Άγιος ότι «αυτός που δέχτηκε την αγάπη του Θεού στην 

ψυχή του δεν αντέχει την εγκατάλειψη της Χάριτος και πονεί άχρι θανάτου».Έτσι λοιπόν ο 

Άγιος Σιλουανός μέχρι να γίνει δοχείο της Χάριτος του Χριστού και να πληρωθεί Πνεύματος 

Αγίου πέρασε δια πυρός και σιδήρου: θλίψεις, απόγνωση, βίωσε το σκοτάδι της κολάσεως, 

βρέθηκε στα έγκατα του Άδη! Όταν έφτασε στα όρια της θλίψεως και το εξέφρασε με το να 

πει στον Θεό ότι είναι αδυσώπητος, τότε γεύτηκε και τη χάρη ως «πυρ καταναλίσκον» στην 

καρδιά του από τη στιγμή που είδε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και του είπε τον κορυφαίο 

λόγο «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Από τότε έκαιγε μέσα του ο 

άσβεστος πόθος, οθείος έρωτας γι’ Αυτόν. 

 

Η ευχή του Ιησού έκαιγε αδιαλείπτως στην 

ψυχή του, αφού του δόθηκε για τον ανδρείο 

αγώνα του από την ίδια τη Θεοτόκο! Πλέον τα 

δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα για όλο τον 

κόσμο και η καρδιά του πονούσε για όλη την 

κτίση, που ζούσε μακριά από τον Ποιητή και 

δημιουργό της. Η προσευχή του με πόνο βαθύ 

έβγαινε προς τον Θεό και έλεγε: «Δέομαι ουν 

σου Κύριε, ίνα γνωρίσωσίν Σε εν πνεύματι 

Αγίω πάντες οι λαοί της γης». Γι’ αυτό άλλωστε 

αγαπήθηκε πολύ ο Άγιος Σιλουανός από όλα σχεδόν τα έθνη και έγινε Παγκόσμιος Άγιος 

στις ψυχές όλων. Λίγες γραμμές δεν μπορούν να περιγράψουν τις αρετές ενός γίγαντα Αγίου, 

όπως την ανεξικακία του, την αγάπη του και ιδιαίτερα την αγάπη του προς τους εχθρούς, 

την αδιάλειπτη νοερά προσευχή του για όλα τα έθνη, τη χριστομίμητο ταπείνωσή του και την 

πλήρη υπακοή του σε κάθε αδερφό, όχι μόνο στον πνευματικό. Αρετές που ο Άγιος ήξερε 

να τις κρύβει πολύ καλά. Το 1915 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα 

μοναστήρια της πατρίδας του. 

https://el.orthodoxwiki.org/Άγιο_Όρος
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Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ πιστός 

στο Θεό , επίσης μου έκανε εντύπωση 

που είναι ένας τόσο πρόσφατος Άγιος 

και προσευχόταν πολύ συχνά αφού 

ήταν ένας πολύ πιστός Χριστιανός. 

Γεννημένος στη Χίο την 1η Ιουλίου του 

1869, ο κατά κόσμον Αργύριος 

Βαγιάνος, μεγάλωσε σε ένα 

περιβάλλον βαθιάς πίστης και 

ευσέβειας. Πολλά γράμματα δεν 

διδάχθηκε, αν και ήταν προικισμένος με 

ξεχωριστά φυσικά χαρίσματα. Στις 23 

Αυγούστου του 1889 και στην ηλικία 

των 20 ετών επισκέφθηκε την Ιερά 

Σκήτη των Αγίων Πατέρων 

προκειμένου να δώσει προς 

επιδιόρθωση στο αγιογραφείο της 

μονής την εικόνα της Παναγίας 

Βοηθείας, την οποία και είχε λάβει ως 

κειμήλιο από τους προγόνους του.  

Η επίσκεψη αυτή έγινε αφορμή να πάρει τη μεγάλη απόφαση εισόδου στις τάξεις των 

μοναχών και να υποταχθεί στον «…περιβόητον για την αρετή του Γέροντα Παχώμιον» . 

Πρόκειται για τον γέροντα που δίδαξε στον άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως, την 

ασκητική, νηπτική παράδοση.Συνεπώς, ο άγιος Άνθιμος και ο άγιος Νεκτάριος μαθήτευσαν 

στον ίδιο πνευματικό διδάσκαλο, υπήρξαν ομογάλακτοι, άνθη που βλάστησαν από την ίδια 

ρίζα. Η υπακοή, η νηστεία, η παρθενία, η προσευχή και πάνω απ’ όλα η ταπείνωση έγιναν 

για το νεαρό μοναχό τα όπλα εναντίον του διαβόλου, οι επιθέσεις του οποίου υπήρξαν, 

πράγματι, ανελέητες. Στήριγμα για εκείνον είναι Εκείνη στα χέρια της οποίας εναπόθεσε όλη 

του τη ζωή, η Παναγία η Βοήθεια! Από την εικόνα της, στη διάρκεια κάποιας από τις 

λυσσώδεις επιθέσεις του μισοκάλου, θα ακουστεί η φωνή: «Φύγετε, θηρία, από το 

καλογεράκι μου». 

Οι αγώνες του δεν αφήνουν ασυγκίνητο το λαό της Χίου που στο πρόσωπο του Ανθίμου 

οραματίζεται το πνευματικό του στήριγμα. Ζητούν την εις ιερέα χειροτονία του, αίτημα, όμως, 

που απορρίπτει ο τότε μητροπολίτης Χίου λόγω της ελλιπούς κοσμικής του μορφώσεως. 

Τελικά, η πρόνοια του Θεού τον φέρνει στο Αδραμύτιο της Μ. Ασίας και από κει στη Μαγνησία 

όπου και χειροτονείται σε διάκονο και πρεσβύτερο. Η σωζόμενη, από αυτόπτη μάρτυρα 

γραπτή περιγραφή προκαλεί θαυμασμό και συγκίνηση: «Την ίδια όμως στιγμή που το 

εκκλησίασμα απαντούσε άξιος, ένας δυνατός σεισμός τράνταξε συθέμελα την εκκλησία. Τα 

καντήλια έπαιζαν μαζί σαν τρελά…Μαύρισε ο ουρανός-το Σύμπαν αναστατώθηκε! Βροντές, 

αστραπές, κατακλυσμός…Αλλά με μιας όλα σταμάτησαν! Η κοσμοχαλασιά έγινε απέραντη 

γαλήνη και ο παπά-Άνθιμος κλαίει…κλαίει…» Αυτές οι θεοσημείες, έκφραση της 

ευαρέσκειας του Θεού για τον άξιο ιερέα του, δείχνουν την απόσταση της ανθρώπινης 

αξιολόγησης από αυτήν του Θεού. Η ανθρώπινη επιφανειακή κρίση επικεντρώνεται σε 
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κοσμικά κριτήρια ενώ η Θεία κρίση εστιάζει σε πνευματικές, εσωτερικές και ανώτερες αξίες. 

Οι επιβουλές του διαβόλου τον διώκουν και εκεί υποκινώντας τον φθόνο των 

συμπρεσβυτέρων του. Σύντομα αναγκάζεται, μετά από ένα προσκύνημα στον Άθω, να πάρει 

το δρόμο της επιστροφής στη γενέτειρα του. Από το σημείο αυτό δύο θα είναι οι μεγάλοι 

σταθμοί της ζωής του, το λεπροκομείο της Χίου και η ίδρυση της γυναικείας ιεράς μονής 

προς τιμήν της Παναγίας Βοηθείας. Εκεί θα λάμψουν ακόμη εντονότερα τα χαρίσματά του 

και θα αποκαλυφθεί η γεμάτη αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο καρδιά του. Με δική του 

πρωτοβουλία γίνεται ο ποιμένας των λεπρών, χωρίς ίχνος δισταγμού μπροστά στον κίνδυνο 

της έντονα μεταδοτικής ασθένειας. 
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5.Όσιος Σάββας ο Εν Καλύμνω 

 
Ρουσιαμάνης Δημήτρης 

 θεόφρων πατήρ ημων Σάββας ο νέος 

ο εν Καλύμνω, γεννήθηκε το έτος 1862 

μ.Χ. στην Ηρακλείτσα (αναφέρεται και 

η Γάνου Χώρα της περιφέρειας Αβδίμ) 

της Ανατολικής Θράκης, από πτωχούς γονείς, τον 

Κωνσταντίνο, που ασκούσε το επάγγελμα του 

μικροπωλητού και τη Σμαραγδή. Ήταν μοναχοπαίδι 

και κατά το βάπτισμα έλαβε το όνομα Βασίλειος. Από 

μικρή ηλικία ήταν πιστός και ευσεβής, αλλά και 

ένθερμος εραστής της αγγελικής μοναχικής ζωής. 

Αφού τελείωσε τα εγκύκλια μαθήματα και φύλαξε τον 

εαυτό του καθαρό από κάθε μολυσμό, δεν συνέχισε 

τις σπουδές του στο γυμνάσιο, είτε διότι δεν είχε τη 

δύναμη ο πατέρας του, είτε διότι ο ίδιος ο Βασίλειος 

δεν είχε διάθεση περαιτέρω μορφώσεως. Κατόπιν 

τούτου, οι γονείς του του άνοιξαν ένα μικρό 

κατάστημα. Ο Βασίλειος, άγοντας το 12ο έτος της 

ηλικίας του, διαπίστωνε καθημερινά, ότι το επάγγελμα που ασκούσε δεν ήταν στη φύση του. 

Έπρεπε, λοιπόν, να κόψει το δεσμό που του δημιουργούσε αυτό με τον υλικό κόσμο και να 

προχωρήσει στο πέλαγος της χάριτος του Θεού. Ήθελε να ζήσει για τον Χριστό και μόνο. Η 

μητέρα του, μόλις πληροφορήθηκε τους πόθους του τον βεβαίωσε ότι «αν το κάνεις αυτό θ΄ 

αποθάνω». 

  

Ο οσιακός βίος του Αγίου Σάββα 

  

Στην απαλή ηλικία των 12 ετών αντιμετωπίζει τον μέγα τούτο προβληματισμό. Η έλξη του 

Θεού είναι ισχυρότατη, όπως και η κλίση του. Το «φύγε και σώζου» κυριάρχησε και έτσι, μία 

ημέρα ιστορική, αλλά και λαμπρή, έβαλε το κλειδί του καταστήματος κάτω από μία πέτρα και 

κατέβηκε στο λιμάνι για να πραγματοποιήσει την απόφασή του. Ως ελάφι, τώρα, 

κατευθύνεται προς το ευωδες περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος. Εκεί, εγκαταβιώνει στη 

Σκήτη της Αγίας Άννης, όπου και απολαμβάνει τους πρώτους καρπούς των ιερών πόθων 

Ο 
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του. (Κατ΄άλλη γνώμη, που στηρίζεται σε διηγήσεις, πρώτα πήγε στα Ιεροσόλυμα). Στη 

Σκήτη αυτή δέχθηκε το βάρος της μοναστικής δοκιμασίας επί 12 έτη (κατ΄άλλους επί 6 έτη) 

και ασκήθηκε στο έργο της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής. 

 

  Μετά από προσευχή παίρνει την απόφαση να πάει 

στα Ιεροσόλυμα. Διέρχεται από την γενέτειρά του, 

επισκεπτόμενος δε τους γονείς του, αναγνωρίζεται 

από κάποιο σημάδι του μετώπου του. Ο πειρασμός 

θερμαίνεται και πάλι. Πάλι εμπόδια από τη μητέρα του. 

Φεύγει ο ακτήμων με τη βοήθεια πλουσίου 

ανδρογύνου, που πηγαίνει στους Αγίους Τόπους. Ως χρόνος αφίξεώς του στα Ιεροσόλυμα 

αναφέρεται το έτος 1887 μ.Χ., σε έγγραφο του Αρχιγραμματέως του ομωνύμου 

Πατριαρχείου. Αφού προσκύνησε με δέος και ευλάβεια τους Αγίους Τόπους, εισέρχεται στην 

ιστορική Μονή του Χοτζεβά και γίνεται αδελφός αυτής. 

 

Μετά τριετή ενάρετο και οσιακό βίο στη Μονή αυτή κείρεται το έτος 1890 μ.Χ. μοναχός. 

Οπλισμένος με την αγιαστική χάρη και θωρακισμένος με την αήττητη πανοπλία του 

αγγελικού σχήματος, το 1894 μ.Χ. αποστέλλεται από τον Καθηγούμενο της Μονής στο Άγιον 

Όρος για να ασκηθεί στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, υπό την καθοδήγηση του αειμνήστου 

Αρχιμανδρίτου Ανθίμου, στην αγιογραφία, προφανώς να ειδικευθεί στην τέχνη. Επανέρχεται 

μετά 3ετίαν στην Ιερά Μονή Χοτζεβά και το 1902 μ.Χ. προχειρίζεται σε διάκονο και το 

επόμενο έτος σε πρεσβύτερο. Διατελεί επί ένα έτος (1906 μ.Χ.) εφημέριος της Θεολογικής 

Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τον 

μετέπειτα καθηγητή του Πανεπιστημίου και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ο 

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αποφαινόμενος περί του Αγίου 

Σάββα, πριν ακόμα κοιμηθεί και αναγνωρισθεί η αγιότητά του, έλεγε στον Καλύμνιο φίλο του 

Γεράσιμο Ζερβό: «Να ξέρεις, Γεράσιμε, ότι ο πατήρ Σάββας είναι άγιος άνθρωπος». Το 1907 

μ.Χ. επανέρχεται στην Ιερά Μονή Χοτζεβά και ασχολείται, παράλληλα προς την έντονη 

πνευματική ενάσκησή του, με το ευλογημένο εργόχειρο της αγιογραφίας. 

 

Το 1916 μ.Χ., ύστερα από 26 χρόνια περίπου παραμονής στους Αγίους Τόπους επέστρεψε 

στην Ελλάδα. Έτσι σφραγίζει μια ωραία ασκητική ζωή, πλήρη πνευματικής καρποφορίας. 

Έφυγε από την έρημο του Ιορδάνου, όπου ζούσε «ως υψιπέτης αετός», τρεφόμενος ως 

πτηνό με μια κουταλιά βρεγμένο σιτάρι την ημέρα και νερό από τον ποταμό, διότι οι Άραβες 

πολεμούσαν τον ευλογημένο ερημικό βίο. Ευρισκόμενος στην Ελλάδα αναζητεί νέα γη 
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ασκήσεως. Κατά το έτος της επιστροφής του, φαίνεται ότι μετέβη στη νήσο Πάτμο. Αφού 

παραμένει εκεί επί 2 έτη, πηγαίνει στο Άγιον Όρος, απ' όπου κατέρχεται στην Αθήνα για να 

αγοράσει υλικά αγιογραφίας. Κατά το διάστημα αυτό και μέχρι μεταβάσεώς του στην Αίγινα 

φαίνεται ότι μετέβη στο ξερονήσι Παραμπόλα και στην Ύδρα. 

 

Στην Αθήνα συναντά υποτακτικό του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι τον 

αναζητεί. Απ' αυτό συνάγεται ότι οι δύο Άγιοι είχαν προηγούμενη γνωριμία. Από την Αθήνα, 

λοιπόν, πηγαίνει στην Αίγινα, όπου διακονεί τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι την κοίμησή του. Η μετά 

του Αγίου Νεκταρίου συγκαταβίωσή του συνέβαλε πολύ στην περαιτέρω πνευματική πρόοδο 

του Οσίου. Εγνώρισε την αυστηρά άσκηση του Αγίου Νεκταρίου, τους πολέμους των μικρών 

ανθρώπων, αλλά και την αναμφισβήτητη αρετή του, την παροιμιώδη ταπείνωση και 

απλότητά του. Είδε τη θεία κοίμησή του, η οποία βεβαίωσε την ευαρέσκεια προς αυτόν του 

Παναγάθου Θεού με τα έκδηλα σημεία του Αγίου Μύρου και της ευωδίας, αλλά κυρίως της 

θαυματουργικής χάριτος. Στην Αίγινα παραμένει μέχρι το έτος 1926 μ.Χ. Αναχωρεί για την 

Αθήνα, διότι στη Μονή προσέρχεται πολύς κόσμος και ο θόρυβος τον κουράζει. Στην Αθήνα 

συναντά τον Γεράσιμο Ζερβό, ο οποίος τον φιλοξενει στο σπίτι του και τον πείθει τελικά να 

μεταβεί στην Κάλυμνο. 

 

Το ίδιο έτος (1926 μ.Χ.) φθάνει στην Κάλυμνο, όπου μετά από κάποια έρευνα - περιπλάνηση 

εγκαταβιώνει οριστικά στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων. Σ΄αυτή τη Μονή, της οποίας τυγχάνει 

κτήτορας, ειχε ασκητεύσει και ο ενάρετος και διορατικός Ιερομόναχος π. Ιερόθεος 

Κουρούνης. Ο θεσπέσιος αυτός λειτουργός του Υψίστου, προ της κοιμήσεώς του, 

παρηγορώντας τις λυπημένες αδελφές είπεν: «μετ' ολίγον θα έλθη εδώ ανώτερός μου». Και 

πράγματι επαληθεύθηκαν τα λόγια του. Ο π. Σάββας, ευθύς μετά την εγκατάστασή του στην 

Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων, κτίζει με τη βοήθεια του Γεράσιμου Ζερβού τα επάνω κελλιά 

και αρχίζει μία έντονη πνευματική ζωή. Αγιογραφεί, τελεί τα Θεία Μυστήρια και τις Ιερές 

Ακολουθίες, εξομολογεί, διδάσκει με το στόμα και το παράδειγμά του και βοηθεί χήρες, 

ορφανά και φτωχούς. Ζει με ταπείνωση, άσκηση και προσφορά, ώστε το αγγελικό 

παράδειγμά του να ενθυμούνται με δάκρυα και συγκίνηση όσοι τον εγνώρισαν. 

 Πάντοτε δε θα επικαλούνται με πίστη τη χάρη του στις ποικίλες δοκιμασίες της ζωής τους. 

Πρόθυμος όταν ζούσε, προθυμότατος μετά την κοίμησή του. 
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Ηταν επιεικής και εύσπλαχνος 

στις αμαρτίες των άλλων, δεν 

ανεχόταν τη βλασφημία και την 

κατάκριση. Αυτά τα δύο πολύ τον 

τάρασσαν. Η σκληρά άσκησή του 

του χάρισε την ευωδία του 

σώματός του, αλλά και την 

ασθένεια. Το πέρασμά του ηταν 

ευώδες. Αυτή η ευωδία θα εξέλθει 

και από το μνήμα του κατά την 

εκταφή του. Όπως σ΄όλους τους 

ανθρώπους του Θεού, έτσι και 

από τον π. Σάββα δεν έλλειψε «ο 

σκόλοψ τη σαρκί». Υπέφερε από προστάτη και σοβαρά κοιλιακή πάθηση.  

 

Για τον προστάτη έκανε εγχείρηση και θεραπεύτηκε. Όταν του έλεγαν να πάει στην Αθήνα 

να θεραπευθεί και για το κοιλιακό νόσημα, απαντούσε: «Αυτό, παιδί μου, θα μας σώση, 

τίποτε άλλο δεν κάναμε. Αυτό είναι το καλό που θα μας πάει στον Παράδεισο. Ο Θεός είναι 

μεγάλος». Ο π. Σάββας αγαπούσε όλους τους ανθρώπους και κατέβαλλε προσπάθεια για 

τη μετάνοιά τους και επιστροφή τους στον Χριστό. Η αγάπη του ηταν ειλικρινής και πηγαία. 

Ηταν δε αφιλοχρήματος. Ουδέποτε κρατούσε χρήματα. Από την αγιογραφία και τα μυστήρια 

ό,τι ελάμβανε τα έδινε στους πτωχούς, στις χήρες και τα ορφανά. 

 

 Η ζωή του ήταν μία συνεχής κατάσταση αγίας υπακοής. Ενδεικτικό αυτού είναι και η υπακοή 

του να δεχθεί κατά την περίοδο σοβαράς ασθενείας, ο ακρότατος αυτός ασκητής (στο Άγιον 

Όρος κατ' εντολή του γέροντά του) τον Δεκαπενταύγουστο κρέας πετεινού. Ο μακάριος, για 

κάθε πνευματικό πρόβλημα ελάμβανε άνωθεν την πληροφορία και έτσι βάδιζε επί του 

ασφαλούς. Είχε πολλούς πειρασμούς και χάλασε πολλές παγίδες του διαβόλου. Κάποτε, και 

συγκεκριμένα μία Καθαρά Δευτέρα, για να μη τελέσει τις ακολουθίες του, τον έκλεισε επί 

τρεις ημέρες στο κελλί του. Ήταν χαριτωμένος και ευλογημένος από τον Κύριο. Πράος, 

ανεξίκακος, άδολος, υπάκουος και πονετικός. 

 Το οσιακό τέλος του Αγίου Σάββα 
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 Δόξασε τον άγγελο στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Ήταν άγγελος και άνθρωπος 

και αντιστρόφως. Κατά τον τρόπο αυτό εκπλήρωσε τις ημέρες της επί γης πορείας του μέχρι 

της 7ης Απριλίου 1948 μ.Χ., ότε παρέδωκε την αγία του ψυχή στον Κύριο. Περί το τέλος της 

ζωής του βρίσκεται σε άκρα περισυλλογή και ιερά κατάνυξη. Επί τρεις ημέρες δεν δέχθηκε 

κανέναν. Βρίσκοταν πλέον στο στάδιο της ιεράς μεταστάσεώς του. Έδωσε τις τελευταίες 

συμβουλές και ζήτησε την εν Χριστώ αγάπη και υπακοή. Όταν ο επιθανάτιος ρόγχος τον 

κατέλαβε και επί μακρόν συνεχίζετο, ξαφνικά λαμβάνει δυνάμεις, ενώνει τα μικρά 

ευλογημένα χέρια του και χειροκροτεί επανειλημμένα, ενώ από τα χείλη του εξέρχονται οι 

τελευταίες ιερές φράσεις: «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος».  

 

Ήταν η βεβαίωση της θείας μεταφυσικής πορείας του. Ήταν το 

κύκνειο άσμα της θεοφιλούς ζωής του. Την ώρα εκείνη λίγες 

μόνο μοναχές περιέβαλαν μία αγία μορφή, έναν θαυμάσιο 

αγωνιστή της πίστεως και της ευσεβείας, έναν οικιστή του 

Παραδείσου. Ο ουρανός γνώρισε τη μετάστασή του και 

πανηγύριζε. Έτσι, η γη χάρισε στον ουρανό τον άγιο αυτό 

βλαστό της και ο ουρανός αποδέχθηκε την ιερά αυτή 

προσφορά. Είθε και εμείς, μιμούμενοι, κατά το δυνατόν, τις 

αρετές του Αγίου Σάββα του νέου, του θαυματουργού, αλλά και 

με τις πρεσβείες του να αξιωθούμε της Ουρανίου Βασιλείας. 

 

Μετά από δέκα έτη, έγινε η ανακομιδή των αγίων και χαριτόβρυτων λειψάνων του, στις 7 

Απριλίου 1957 μ.Χ., προεξάρχοντος του μακαριστού Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και 

Αστυπάλαιας κυρού Ισιδώρου, ενώπιον πλήθους λαού. Ένα πυκνό νέφος θείας ευωδίας 

κάλυψε ολόκληρη την περιοχή και το νέο για το θεϊκό σημείο έκανε αμέσως το γύρο του 

νησιού. Το ιερό λείψανο του Οσίου μεταφέρθηκε σε λάρνακα, στο παρεκκλήσι του Αγίου 

Σάββα του Ηγιασμένου. Η επίσημη Αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Νέου 

έγινε διά Πατριαρχικής Συνοδικής Πράξεως της 19ης Φεβρουαρίου 1992 μ.Χ. Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σάββα 14 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.  

 

 

https://orthodoxoiorizontes.gr/Agiologia/Osioi/Osios_Sabbas_o_Neos_o_en_Kalumnw.htm 
 

 

  

https://orthodoxoiorizontes.gr/Agiologia/Osioi/Osios_Sabbas_o_Neos_o_en_Kalumnw.htm
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6.Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης της Δράμας 
 
 

Στέλλα Τσεκερίδου 
 

εννήθηκε το 1901 στο Χαντίκ Τσάλκας της Γεωργίας και το κατά κόσμον όνομά του 

ήταν Αθανάσιος Καρσλίδης . Οι παππούδες του, μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, είχαν 

καταφύγει εκεί ως πρόσφυγες από την πόλη Γκιουμούσχανε της Μαύρης Θάλασσας. 

Έμεινε από μικρός ορφανός και μάλιστα οι γονείς του πέθαναν την ίδια ημέρα. 

Όμως, αμέσως φανερώθηκαν τα σημεία της κλήσεως και της χάριτος. 

 

 Από παιδί προσευχόταν συνεχώς, 

έκανε νηστείες και επτά χρονών πήγε 

και προσκύνησε την Παναγιά Σουμελά. 

Δόκιμος μοναχός έγινε σε ηλικία εννέα 

ετών.Η κουρά του σε μοναχό έγινε το 

1919 σε ηλικία 18 ετών και στη συνέχεια 

χειροτονήθηκε διάκονος. 

 

Κατά τις διώξεις των χριστιανών από το 

σταλινικό καθεστώς στη Γεωργία, ο 

νεαρός ιεροδιάκονος συνελήφθη ως 

«εχθρός του λαού», υπέστη φυλακίσεις, 

ταπεινώσεις, ευτελισμούς, δημόσιες 

διαπομπεύσεις και βασανισμούς. 

Καταδικάσθηκε μάλιστα σε θάνατο και 

τουφεκίστηκε, αλλά διασώθηκε 

θαυματουργικά. 

 

Το 1925 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος 

και Πνευματικός, ενώ το 1929 πήγε μετά από πολλές περιπέτειες στο χωριό Σίψα (Ταξιάρχες) 

Δράμας της Ελλάδας, όπου έζησε τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του.Καταδικάσθηκε 

και πάλι σε θάνατο το 1941 κατά την τρίτη Βουλγαρική Κατοχή της Δράμας και σώθηκε πάλι 

θαυματουργικά. 

 

Αγαπούσε ιδιαίτερα τη Γεωργία, λειτουργούσε στη Γεωργιανή γλώσσα πολλές φορές, αν 

και στο εκκλησίασμα δεν είχε Γεωργιανούς και πριν την κοίμησή του ζήτησε να τον 

ενταφιάσουν μαζί με τα γεωργιανά εκκλησιαστικά βιβλία του. Απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου 

1959. 

 

 

Γ 
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Το 1925 μ.Χ. χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και Πνευματικός, ενώ το 1929 μ.Χ. ήρθε, μετά 

από πολλές περιπέτειες στη Σίψα (στο συνοικισμό των Ταξιαρχών Δράμας) της Ελλάδας, 

όπου έζησε τα τελευταία τριάντα, από τα πενήντα οκτώ χρόνια της ζωής του. 

Ίδρυση της Μονής Σίψας μετά την κοίμηση του οσίου 

Στον έρημο τόπο της Σίψας όπου είχε μονάσει ο όσιος, εγκαταστάθηκε αδελφότητα από το 

1970 με επικεφαλής την Μικρασιάτισσα Γερόντισσα Ακυλίνα. Έτσι με την επίβλεψη και 

στήριξη του Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου, στην εγκαταλελειμμένη περιοχή ιδρύθηκε και 

αναπτύχθηκε Ιερά Μονή αφιερωμένη στην Ανάληψη του Σωτήρος με πολυμελή αδελφότητα 

μοναζουσών. 

 

Ο Όσιος Γεώργιος συμβουλεύοντας τα πνευματικά του 

παιδιά τονίζει ότι πρέπει να νηστεύουν σωστά, γιατί η 

νηστεία είναι μια άσκηση για τον χριστιανό. Είναι λάθος 

να νηστεύεις, έλεγε, μια εβδομάδα στην αρχή και μια 

εβδομάδα στο τέλος της νηστείας. 

 Πάνω σ’ αυτό το θέμα ανέφερε μια μέρα και το εξής 

παράδειγμα: «Όταν είσαι πάνω σε μια γέφυρα και βρέχει 

δυνατά κι έχεις απλωμένο ένα σχοινί κι αρχίζεις να το 

μαζεύεις, επειδή βρέχεσαι δεν το κόβεις για να φύγεις, 

αλλά περιμένεις να το μαζέψεις όλο κι ας βρέχεσαι. 

 Τόνιζε ακόμη ο π. Γεώργιος ότι οι ανάδοχοι δεν πρέπει 

να μαλώνουν και ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να 

βαφτίσει το λιγότερο τρία παιδιά. Το καθήκον του νουνού, 

έλεγε, είναι να μαθαίνει στα βαφτιστικά του από μικρά να 

πηγαίνουν Εκκλησία, να κοινωνούν τακτικά, να 

ακολουθούν το σωστό δρόμο, να γίνουν καλοί άνθρωποι 

και χριστιανοί. 

 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%
CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82 

 

 
 
  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
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7. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 

Ναταλία Τσελάι 
 

 Μπλαγκόγιε. όπως ήταν το όνομα με το οποίο γεννήθηκε ο άγιος, ήταν τέκνο 

ευσεβών γονέων, του ιερέα Σπυρίδωνος και της πρεσβυτέρας Αναστασίας 

Πόποβιτς. Το συνηθισμένο επώνυμο «Πόποβιτς» εξάλλου υποδηλώνει 

καταγωγή από παλαιότερη οικογένεια ιερέως, όντας αντίστοιχο του ελληνικού 

«Παπαδόπουλος», και πράγματι επτά γενεές των Πόποβιτς είχαν ως 

επικεφαλής τους ιερείς. Γενέτειρα τού μετέπειτα Αγίου Ιουστίνου ήταν το Βράνιε, της 

νότιας Σερβίας και γεννήθηκε την 25η Μαρτίου 1894 με το παλαιό ημερολόγιο, που 

ακολουθεί ακόμα η Εκκλησία της Σερβίας, δηλαδή ανήμερα την εορτή του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου, από όπου και το βαφτιστικό του όνομα (αντίστοιχο του ελληνικού «Ευάγγελος»). 

Ο Μπλαγκόγιε Πόποβιτς ολοκλήρωσε τις 

προπτυχιακές σπουδές του στη Θεολογική Σχολή 

του Αγίου Σάββα του Πανεπιστημίου του 

Βελιγραδίου το 1914. Στις αρχές του 20ού αιώνα η 

Σχολή αυτή ήταν φημισμένη στον Ορθόδοξο κόσμο 

για τον ασκητικό της προσανατολισμό και για το 

υψηλό επίπεδο σπουδών που προσέφερε. 

 Μερικοί γνωστοί καθηγητές της ήταν ο κοσμήτορας 

π. Ντομεντιάν, ο π. Δωσίθεος (αργότερα 

επίσκοπος), ο Αναστάσιος/Αθανάσιος Πόποβιτς και 

ο σημαντικός εκκλησιαστικός συνθέτης Στέβαν 

Μοκράνιατς. Πάντως ένας άλλος καθηγητής 

στεκόταν πάνω από τους άλλους: ο τότε 

ιερομόναχος Νικολάι Βελιμίροβιτς, μετέπειτα 

επίσκοπος Οχρίδος. 

 

Μετά την έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, το 

φθινόπωρο του 1914, ο Μπλαγκόγιε υπηρέτησε ως 

νοσοκόμος του στρατού στη νότια κυρίως Σερβία 

(στη Νις και αλλού), στη Σκόδρα και 

στο Κοσσυφοπέδιο. Τότε μολύνθηκε από τύφο και 

πέρασε περισσότερο από έναν μήνα σε νοσοκομείο της Νις. Στις 8 Ιανουαρίου 1915 

επέστρεψε στα καθήκοντά του, ακολουθώντας την κοινή μοίρα του σερβικού στρατού και 

συμμετέχοντας στην πορεία από το Ιπέκιο μέχρι τη Σκόδρα (κατά την οποία δεκάδες χιλιάδες 

Σέρβοι στρατιώτες πέθαναν). 

 

Εκεί, την Πρωτοχρονιά του 1916 έγινε μοναχός στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό και πήρε το 

όνομα του μεγάλου Χριστιανού φιλοσόφου και μάρτυρα του Β΄ αιώνα Αγίου Ιουστίνου.Λίγο 

αργότερα, ο μοναχός Ιουστίνος, μαζί με αρκετούς πρώην συμφοιτητές του, ταξίδεψε 

Ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βράνιε
https://el.wikipedia.org/wiki/Σερβία
https://el.wikipedia.org/wiki/Παλαιό_ημερολόγιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευαγγελισμός_της_Θεοτόκου
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευαγγελισμός_της_Θεοτόκου
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_του_Βελιγραδίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_του_Βελιγραδίου
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/Στέβαν_Μοκράνιατς
https://el.wikipedia.org/wiki/Στέβαν_Μοκράνιατς
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νικολάι_Βελιμίροβιτς&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Νις_(Σερβία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Σκόδρα
https://el.wikipedia.org/wiki/Κοσσυφοπέδιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Τύφος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιπέκιο
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιουστίνος_ο_Μάρτυρας


 

                                                                                26 

στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας για μια μονοετή σπουδή στην εκεί Θεολογική Σχολή, 

όπου αφιερώθηκε με μεγαλύτερη πληρότητα στην Ορθοδοξία και στον μοναστικό βίο, ενώ 

έμαθε πολλά για τους μεγάλους Ρώσους ασκητές: τους Αντώνιο και Θεοδόσιο των 

Σπηλαίων του Κιέβου, τον Σεραφείμ του Σαρώφ, τον Σέργιο του Ράντονεζ, τον Ιωάννη της 

Κρονστάνδης και άλλους. 

Το 1926 ο Ιουστίνος πήρε τελικώς τον τίτλο του διδάκτορα της Θεολογίας από τη Θεολογική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο της διατριβής του Το πρόβλημα του προσώπου 

και της γνώσεως κατά τον Άγιον Μακάριον τον Αιγύπτιον. Για το μάθημα των «Βίων των 

Αγίων» ο Ιουστίνος άρχισε να μεταφράζει στη σερβική γλώσσα μια σύνθεση βίων αγίων από 

ελληνικές, συριακές και σλαβονικές πηγές, καθώς και αρκετά ελάσσονα έργα, όπως τους 

λόγους των Πατέρων της Εκκλησίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Μακαρίου και Ισαάκ του 

Σύρου. 

 Συνέγραψε επίσης τη Θεωρία της Γνώσεως κατά τον Άγιο Ισαάκ. Από το 1930 έως το 1932, 

μετά από ένα σύντομο διάστημα διδασκαλίας στη Θεολογική Ακαδημία των Αγίων Κυρίλλου 

και Μεθοδίου στο Πρίζρεν, ο Ιουστίνος έγινε βοηθός του μητροπολίτη Μοναστηρίου Ιωσήφ. 

Τότε του ανατέθηκε η αποστολή να αναδιοργανώσει την Εκκλησία των Καρπαθορώσων 

στην Τσεχοσλοβακία. 

Σε αυτή την περιοχή (σήμερα στη Σλοβακία) κοινότητες ορθοδόξων, που είχαν αποκηρύξει 

την Ουνία, έπρεπε να βοηθηθούν. Το έργο του εκεί υπήρξε μεγάλο και γι’ αυτό εξελέγη 

Επίσκοπος της νεοσυσταθείσας Επισκοπής Καρπαθίας, αξίωμα που δεν αποδέχθηκε λόγω 

ταπεινώσεως. Επιστρέφοντας στο 

Μοναστήριο, η μοίρα έφερε δύο γνωστούς 

του: τον Νικολάι Βελιμίροβιτς και τον 

Ιωάννη Μαξίμοβιτς, Επίσκοπο Σαγκάης και 

Σαν Φρανσίσκο. 

 Ο νεαρός Ιωάννης Μαξίμοβιτς (Ρώσος με 

Σέρβους προγόνους) έγινε βοηθός του 

Ιουστίνου στην εκεί εκκλησιαστική σχολή, 

ενώ ο Νικολάι Βελιμίροβιτς έγινε 

μητροπολίτης Οχρίδος. 

Ο δρ. Ιουστίνος Πόποβιτς επιλέχθηκε 

το 1934 για τη θέση του καθηγητή της 

Δογματικής στη Θεολογική Σχολή του 

Αγίου Σάββα του Πανεπιστημίου του 

Βελιγραδίου. Κατά τη διάρκεια της εκεί 

θητείας του, το 1938, ο Ιουστίνος έγινε ένας 

από τους ιδρυτές της Σερβικής 

Φιλοσοφικής Εταιρείας, μαζί με μερικούς 

αξιόλογους διανοούμενους του 

Βελιγραδίου, όπως οι Μπράνισλαβ 

Πετρονίγιεβιτς, Βλαντίμιρ 

Ντβορνίκοβιτς και άλλοι. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Πετρούπολη
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αντώνιος_του_Κιέβου&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Θεοδόσιος_του_Κιέβου&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Κίεβο
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σεραφείμ_του_Σαρώφ&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Σέργιος_του_Ράντονεζ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ιωάννης_της_Κρονστάνδης&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ιωάννης_της_Κρονστάνδης&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_Αθηνών
https://el.wikipedia.org/wiki/Σερβική_γλώσσα
https://el.wikipedia.org/wiki/Συριακή_γλώσσα
https://el.wikipedia.org/wiki/Σλαβικές_γλώσσες
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_ο_Χρυσόστομος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισαάκ_ο_Σύρος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισαάκ_ο_Σύρος
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρίζρεν
https://el.wikipedia.org/wiki/Μπίτολα
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσεχοσλοβακία
https://el.wikipedia.org/wiki/Σλοβακία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ανατολικές_Καθολικές_Εκκλησίες
https://el.wikipedia.org/wiki/Οχρίδα_(πόλη)
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_του_Βελιγραδίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_του_Βελιγραδίου
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μπράνισλαβ_Πετρονίγιεβιτς&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μπράνισλαβ_Πετρονίγιεβιτς&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βλαντίμιρ_Ντβορνίκοβιτς&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βλαντίμιρ_Ντβορνίκοβιτς&action=edit&redlink=1
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Στη θέση του καθηγητή στο Βελιγράδι παρέμεινε και σε όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου 

Πολέμου. 

 

 Ως άνθρωπος της Εκκλησίας και με 

εκπεφρασμένες αντικομμουνιστικές θέσεις, ο 

Ιουστίνος εκδιώχθηκε από τη θέση του στο 

πανεπιστήμιο από το νέο καθεστώς της 

Γιουγκοσλαβίας το 1945. Για όλη σχεδόν την 

υπόλοιπη ζωή του μόνασε στη Μονή του Τσέλιε, 

κοντά στο Βάλιεβο, υπό την παρακολούθηση 

της μυστικής αστυνομίας. Το καθεστώς 

περιόρισε τις δημόσιες εμφανίσεις του στην 

περιοχή της μονής. Ο φίλος του επίσκοπος 

Νικολάι Βελιμίροβιτς επέζησε από 

το Στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, αλλά το 

καθεστώς του απαγόρευσε να επιστρέψει στη 

χώρα του και δεν ξαναγύρισε ποτέ. 

Αφοσιωμένος στον μοναχισμό και στη 

φιλοσοφία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, ο 

Ιουστίνος Πόποβιτς ήταν σφοδρός επικριτής 

του «οικουμενισμού, όταν αυτός έτεινε να σχετικοποιεί την Αλήθεια του Θεού» (Ιωάννης 

Μάγεντορφ). 

Μέχρι το τέλος του βίου του ο Ιουστίνος έγραφε και δεν είναι παράξενο που το έργο του 

θεωρείται ως «μία μεγάλη συνεισφορά στην Ορθόδοξη θεολογία» και ο ίδιος 

ως «κεκρυμμένη συνείδησις της Σερβικής Εκκλησίας, αλλά και της μαρτυρικής Ορθοδοξίας 

εν γένει» (σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Ιωάννη Ν. Καρμίρη). 

Ο Ιουστίνος απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και μιας ημέρας, στις 7 Απριλίου 1979, και πάλι 

ανήμερα της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθώς η διαφορά μεταξύ παλαιού και 

νέου ημερολογίου αυξήθηκε κατά 1 ημέρα το 1900. Στις 29 Απριλίου 2010, ο Ιουστίνος 

αγιοποιήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.[1] Η ανακομιδή 

των ιερών λειψάνων του έγινε το 2015. 

      

 
Βιβλιογραφική παραπομπή: Βικιπαίδεια 
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8. Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 

 

Γεωργία Συμεωνίδου 
  

 π. Πορφύριος, γεννήθηκε το 1906 από ευσεβείς και πολύ φτωχούς γονείς στο 

χωριό Άγιος Ιωάννης Καρυστίας Ευβοίας. Στο σχολείο πήγε μέχρι Β΄ Δημοτικού. 

Τα γράμματα, όπως μου είπε, τα έμαθα διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και τα 

λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Ο πατέρας του είχε πάει να δουλέψει στη 

διώρυγα του Παναμά, για να συντηρήσει την οικογένειά του. Κι ο μικρός 

Ευάγγελος - αυτό ήταν το όνομα του Γέροντα - δούλευε στα χωράφια και έβοσκε τα λιγοστά 

πρόβατά τους στις πλαγιές του χωριού. Εκεί διάβαζε και το Βίο του Αγίου Ιωάννου του 

Καλυβίτη. Τόσο πολύ τον συνεπήρε η αγία μορφή του Οσίου, που άρχισε να σκέπτεται να 

τον μιμηθεί. 

Μικρός καθώς ήταν, 13-14 ετών, βρήκε τον τρόπο και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί 

εγκαταστάθηκε στα Καυσοκαλύβια και έγινε υποτακτικός σε ένα κελί, σε δύο πολύ καλά και 

αυστηρά Γεροντάκια. Έζησε μαζί τους 5-6 χρόνια, έμαθε την καλογερική, την «άκρα» και 

«χαρούμενη» όπως έλεγε, υπακοή, την καθαρή αγάπη του Θεού και δέχθηκε - άδολο και 

αγνό παιδί όπως ήταν - το διορατικό χάρισμα. Όμως αρρώστησε άσχημα, και ο Θεός έδειξε 

ότι ήθελε να τον «μεταθέσει» στον κόσμο, για να μπορέσει να φωτίσει τους ανθρώπους με 

τη χάρη που είχε, να τους εμπνεύσει, να τους παρηγορήσει, να τους καθοδηγήσει. Έτσι, 

γύρισε στην πατρίδα του την Εύβοια, όπου εγκαταβίωσε στο Μοναστήρι του Αγίου 

Χαραλάμπους στο Αυλωνάρι. Εκεί θεραπεύθηκε. 

Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο, ο οποίος θαύμασε 

για τα ουράνια χαρίσματα του νέου Μοναχού και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, δίνοντάς του 

το όνομά του: Πορφύριος. Φανταστείτε ότι περιέγραψε στον Αρχιεπίσκοπο την Ιερά Μονή 
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του Σινά με λεπτομέρειες, χωρίς ποτέ να την έχει επισκεφθεί! 

Όταν η Ιερά Μονή του Αγίου Χαραλάμπους έγινε γυναικεία, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή 

Αγίου Νικολάου Βάθειας Ευβοίας. 

Το 1940 ήρθε στην Αθήνα, όπου διορίσθηκε εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου, 

στην Πολυκλινική, κοντά στην Ομόνοια. Εκεί υπηρέτησε 33 χρόνια το Θεό και τους 

ανθρώπους, ζώντας στην ταπεινή αφάνεια και μεγαλουργώντας για τη δόξα του Θεού. Αφού, 

να σκεφθείτε, βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν την ειρήνη του Θεού. 

 Ακόμη και τους γιατρούς βοηθούσε με τις χαρισματικές του διαγνώσεις, και πολλούς 

ασθενείς θεράπευε με τη χάρη του Θεού. Και όλα αυτά τα έκαμνε, ο αγράμματος για τον 

κόσμο, π. Πορφύριος, που ήξερε όμως άριστα τα άγια γράμματα του Θεού. «Ο πανσόφους 

τους αλιείς αναδείξας». 

Όταν πήρε τη σύνταξη του από τον Άγιο Γεράσιμο, έζησε μερικά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο 

Καλισσίων Πεντέλης και τελικά κατέληξε στο Μήλεσι της Μαλακάσας, κάπου 39 χιλ. από την 

Αθήνα, στο δρόμο για τη Λαμία, και άλλα 5 χιλ. στο δρόμο προς Ωρωπό, όπου έζησε το ίδιο 

ταπεινά, παλεύοντας με τις αρρώστιες του, που του χαρίσθηκαν από την αγάπη του Θεού 

ως «σκόλοψ τη σαρκί, ίνα μη υπεραίρηται». 

 Ο τόπος εκείνος έγινε αληθινό προσκύνημα. 

Επεδίωκε ο Γέροντας την αφάνεια, και ο Θεός 

τον δόξαζε. «Ο κόσμος - θα γράψει αργότερα - 

με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουνε ότι είμαι 

άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο 

αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου ... και 

παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε 

προσευχή για μένα». 

Ο Γέροντας έφυγε από τη ζωή ταπεινά στο κελί του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, 

στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Είχε την εσωτερική πληροφορία ότι το τέλος ήταν «εγγύς» και ήθελε 

να πεθάνει ταπεινά, μακριά από τον κόσμο, μέσα στη γαλήνη του Θεού. Κανείς δεν 

πληροφορήθηκε το θάνατό του, παρά μόνο οι κελιώτες των Καυσοκαλυβίων. Η κηδεία του 

έγινε ταπεινή, απέριττη, καλογερική, μέσα στο ειρηνικό και σεπτό περιβόλι της Παναγίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%8

1%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%83

%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82 
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9. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης 

Τσαΐρης Σπυρίδων 

 Άγιος Παϊσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα 

της Καππαδοκίας, στην Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου το 1924,ανήμερα της 

Αγίας Άννης, από γονείς ευσεβούμενους. Τον πατέρα του έλεγαν 

Πρόδρομο και την μητέρα του Ευλαμπία και ο Γέροντας έιχε και 9 

αδέλφια κατά σάρκα.  

 

 

Στις 7 Αυγούστου το 1924 μια εβδομάδα πριν οι Φαρασίωτες φύγουν για την Ελλάδα, ο Άγιος 

Αρσένιος ο Καππαδόκης βάφτισε όλα τα μικρά παιδιά που ήταν αβάφτιστα. Ο πατέρας του 

Γέροντα τον είχε πάει να τον βαφτίσει ο Άγιος. Όταν άρχισε το μυστήριο και έφθασε η ώρα 

για να πουν ποιο να είναι το όνομα του παιδιού ο Πρόδρομος είπε όπως είναι συνήθεια το 

όνομα του παππού δηλαδή Χρήστος. Ο Άγιος Αρσένιος όμως δεν δέχτηκε το όνομα, γιατί 

ήθελε σε αυτό το συγκεκριμένο παιδί να δώσει το δικό του όνομα. Ο Άγιος Αρσένιος με το 

χάρισμα που του έδωσε ο Θεός προέβλεψε την κλήση του Γέροντα ο οποίος εκ κοιλίας 

μητρός όπως αναδείχθηκε ήταν ετοιμασμένος ως σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος. 

Μετά από 6 περίπου χρόνια τελείωσε το Δημοτικό στην Κόνιτσα με βαθμό (8) και διαγωγή 

(εξαίρετο). Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να υπηρετήσει στον στρατό ο Αρσένιος 

δούλευε ως ξυλουργός, όπως και ο Κύριος όταν ήταν στην γη. 

Μετά το τέλος της θητείας του που τελείωσε το 1949 έφυγε αμέσως για το Άγιο Όρος, γιατί 
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είχε αποφασίσει να μονάσει εκεί. Έμείνε λίγους μήνες στο Περιβόλη της Παναγίας, αλλά τον 

πείραζε ο λογισμός, γιατί είχε αδερφές οι οποίες δεν είχαν αποκατασταθεί ακόμα. Έτσι 

αποφάσισε να επιστρέψει για λίγο στον κόσμο. 1 χρόνο μετά το 1950 πήγε ξανά στο Άγιος 

Όρος. Το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε στο Λαυριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 

που βρίσκετε στις Καρυές(εκεί ονομάστηκε Αβέρκιος). Κατόπιν πήγε στην Σκητή του Αγίου 

Παντελεήμονος, στο κελί των Εισοδίων. Από τότε είχε αρχήσει η όλη και πιο σημαντική 

ιστορία του.: 

 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

1954:Αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τιν Ι. Μονή 

Εσφιγμένου και να πάει στην Ι. Μονή Φιλοθέου οπού μόναζε 

ένας θείος του. 

1956:Ο πάτερ Συμεών έκανε «Σταυροφόρο» τον πάτερ 

Αβέρκιο δίνοντάς του το «Μικρό Σχήμα» και το καινούργιο του 

όνομα. Από Αβέρκιος μετονομάστηκε σε Παϊσιος. 

 

1958:Ήλθαν από το Στόμιο της Κόνιτσας και τον απρακάλεσαν να πάει εκεί για να βοηθήσει, 

γιατί είχαν εξαπλωθεί πολύ οι προτεστάντες. 

1962:Αναχώρησε για το Όρος Σινά για πνευματικούς λόγους. 

1964:Έφυγε από το Σινά και επέστρεψε στο Άγιο Όρος. 

1966:Αρρώστησε ο Γέροντας και νοσσυλεύτηκε για αρκετούς μήνες στο Παπανικολάου, 

όπου του αφαιρέθηκε μεγάλο τμήμα των πνευμόνων, λόγω υπάρξεως βρογχεκτασιών. 

1967:Ο Γέροντας πήγε στα Κατουνάκια και εγκαταστάθηκε στο Λαυρεώτικο κελί του 

Υπάτιου. 

1968:Ο Γέροντας πήγε στην Ι.Μ. Σταυρονικήτα που εκεί βοήθησε πάρα πολύ τόσο στην 

χειρωνακτηκή εργασία όσο και στην πνευματική θεμελίωση της συνοδείας. 

13 Μαϊου 1979:Προσήλθε και γράφτηκε σαν εξαρτηματικός μοναχός στην Ι.Μ. 

Κουτλουμουσίου. 

 ΟΙ ΑΣΘΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

1966:Οι ασθένιες του Αγίου γίνονται πιο 

έντονες και πιο δύσκολες. 

1988:Η τελευταία αρρώστια και πιο δύσκολη 

του Αγιού. 

Αρχές 1993:Η τελευταία Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή του Αγίου ήταν δύσκολη και 

λόγω της νυστείας λυποθημούσε πολύ 

εύκολα. 

Τέλη 1993:Στις 01:30 π.μ. ο Άγιος πετάγετε από το κρεβάτι του λέγοντας «πονάω πολύ» και 
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έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Παρόλο το μαρτύριο του τα χείλη του πρόφεραν 3 λέξεις: 

«Γλυκειά μου Παναγία». Σιγά-σιγά άρχισαν να κρυώνουν τα άκρα του και να γίνονται 

κυανωτικά, η αναπνοή του έντονη, αλλά η καρδιά του λειτουργούσε ακόμη καλά. Το πρωί 

άρχισε να πέφτει η αρτηριακή πίεση και να αραιώνουν σιγά0σιγά οι αναπνοές. Όταν έγινε 

αντιληπτό οτί πλησιάζει το τάλος, πέρασαν οι αδελφές της Μονής και πήραν για τελευτάια 

φορά την ευχή του. Στις 11:00 π.μ. ημέρα Τρίτη 12η Ιουλίου, παρέδωσε ο Γέροντας την όσια 

ψυχή του ήρεμα και ταπεινά στον Κύριο, τον Οποίο τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από την 

νεαρή του ηλικία. Ο Γέροντας κοιμήθηκε και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου 

Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. 

 ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

Όταν κανίς προσευχεται με πόνο ενώπιον του Θεού για τους 

συνανθρώπους του, τότε κι ο καλός Θεός στέλνει άφθονη τη χάρη Του. 

 

Πηγή:Βιβλίο Ιερομοναχού Χριστόδουλου Αγιορείτου «Ο ΓΕΡΩΝ 

ΠΑΪΣΙΟΣ» 
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10.Ο Άγιος Νέστωρ της Καμτσάτκας 

Κωνσταντίνος Σάεβ 

 άγιος Νέστωρ της Καμτσάτκας 

(π.Νέστωρ Ανίσιμωφ, 1885-

1962), αφού προσπάθησε να 

περισώσει τις ειδωλολατρικές 

μογγολικές φυλές του Γκιζίγκ της 

Καμτσάτκα (μιας απομονωμένης περιοχής στο 

βορειοανατολικό άκρο της Ρωσίας) από τις 

συνέπειες της καταστροφική πλημμύρας του 

1907, οργανώνοντας δίκτυο ανθρωπιστικής 

βοήθειας ως μοναδικός ιερέας της περιοχής, 

βρήκε εμπόδια στη συνέχιση του 

φιλανθρωπικού του έργου από τον τσαρικό 

επίτροπο της συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. 

 

Τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και ιδρύθηκε η Καμτσατκική Φιλανθρωπική Αδελφότητα, που 

σύστησε δεκάδες σχολεία, ιατρεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία και μια βιοτεχνία 

κατασκευής λυόμενων κτηρίων που δημιούργησε πολύτιμες θέσεις εργασίας στην 

εγκαταλελειμμένη επαρχία. 

 

Το 1914 ο π. Νέστωρ κατατάχθηκε στην πρώτη γραμμή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

οργανώνοντας νοσοκομειακές μονάδες... Αλλά το 1917, με την επικράτηση της 

επανάστασης εμποδίστηκε να επιστρέψει στην Καμτσάτκα. Έτσι κατέφυγε στην Κίνα, όπου 

η ιεραποστολή είχε ανασυνταχθεί μετά το διωγμό του 1900. 

 

Εγκαταστάθηκε στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας, όπου συνέχισε το ιεραποστολικό έργο του, 

και το 1946 η ιερά σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας τον διόρισε μητροπολίτη Χαρμπίν και 

Μαντζουρίας και έξαρχο Ανατολικής Ασίας. 

Δυο χρόνια μετά όμως συνελήφθη από το μαοϊκό καθεστώς και καταδικάστηκε σε θάνατο 

ως αντικαθεστωτικός (για «αντιλαϊκή δραστηριότητα»). 

 

Με τη μεσολάβηση Ρώσων επισήμων, η ποινή του μετατράπηκε σε καταναγκαστικά έργα 

και οδηγήθηκε σε ορυχείο, απ’ όπου απελευθερώθηκε το 1955 και στάλθηκε στη Σοβιετική 

Ένωση. Με την υγεία ανεπανόρθωτα κλονισμένη κατέφυγε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου 

στο Ζαγκόρσκ, και παρέδωσε το πνεύμα στις 4 Νοεμβρίου 1962 στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. 
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11.Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως 

Αχιλλέας Σταθαράς 

 Άγιος Νεκτάριος ή Νεκτάριος Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγίνης (1846-1920) 

είναι σύγχρονος άγιος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το κατά κόσμον 

όνομά του ήταν Αναστάσιος Κεφαλάς και υπήρξε λαοφιλής ιεράρχης, 

ποιμενάρχης και παιδαγωγός στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Ο 

Άγιος Νεκτάριος επίσης θεωρείται και θαυματουργός διότι όπως λέγεται από τις 

λαϊκές παραδόσεις, πραγματοποίησε θαύματα ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή.Γονείς του ήταν 

ο Δήμος (Δημοσθένης) και η Μπαλού (Βασιλική) Κεφαλά, και ήταν το πέμπτο από τα έξι 

παιδιά της φτωχής οικογένειας. 

 

 Σύντομα ήρθε αντιμέτωπος με τη δύσκολη πραγματικότητα 

της εποχής, καθώς η οικογένειά του αδυνατούσε να 

συντηρηθεί, ενώ στη γενέτειρά του δεν υπήρχε σχολείο μέσης 

εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μεταβεί στην 

Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 13 ετών.Η ζωή στην 

Κωνσταντινούπολη για τον Αναστάσιο ήταν σκληρή και 

δύσκολη τα πρώτα χρόνια της παραμονής του. Αρχικά 

εργάζεται σε συσκευαστήριο καπνού, όπου ο ιδιοκτήτης τού 

φερόταν βάναυσα. Εργάζεται πολλές ώρες ημερησίως, δεν 

αμείβεται και πολλές φορές ξυλοκοπείται. Ο Αναστάσιος τα 

υπέμενε όλα αυτά, ωστόσο θλιβόταν, καθώς αδυνατούσε να 

ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του, ενώ παράλληλα δεν 

μπορούσε να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο. Την 

κλίση, όμως, προς τον Θεό και το Ευαγγέλιο την έδειχνε από 

μικρός. 

 

Έτσι στο συσκευαστήριο, μαζί με τον καπνό που πουλούσε, κάθε φορά έδινε και ένα μικρό 

χαρτάκι, το οποίο έγραφε κάποια ευαγγελική ρήση.Η κατάσταση άλλαξε όταν ένας έμπορος 

που είχε μαγαζί παραπλεύρως από το συσκευαστήριο, είδε κάποια μέρα τον ξυλοδαρμό 

από το αφεντικό του και τον πήρε στη δούλεψή του. Άρχισε να εργάζεται στο επιπλοποιείο 

του εμπόρου, έχοντας πλέον χρόνο για εκκλησιασμό και για να πηγαίνει σχολείο, ενώ 

σύντομα και η οικογένεια του τον ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Πόλη 

παρέμεινε συνολικά επτά έτη και σε ηλικία 20 ετών την εγκατέλειψε, παρότι δεν ολοκλήρωσε 

τη μόρφωσή του, για να εργαστεί ως δάσκαλος στο Λιθί της Χίου.Στα 20 του χρόνια έφτασε 

στη Χίο. Έχοντας πλέον γραμματική και θεολογική γνώση, έλαβε τη θέση του δασκάλου, 

παραμένοντας στο νησί για 10 χρόνια, μέχρι το 1877. 

 

Εκεί αρχικά θα γνωρίσει τον μεγάλο ευεργέτη του Ιωάννη Χωρέμη, έναν εύπορο τοπικό 

άρχοντα, ο οποίος, εξαιτίας ενός περιστατικού που είχε συμβεί κατά τη μεταφορά του Αγίου 

από τη Σηλυβρία προς την Κωνσταντινούπολη (ένας ανιψιός του Χωρέμη τον βοήθησε να 
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επιβιβαστεί στο πλοίο γιατί δεν είχε χρήματα), τον έθεσε υπό την προστασία του. Ο Άγιος 

Νεκτάριος όμως είχε αποφασίσει πλέον να αφιερωθεί στον μοναχικό βίο. Το 1876 εκάρη 

μοναχός με το όνομα Λάζαρος και έναν χρόνο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος, 

λαμβάνοντας το όνομα Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε κλίση προς τον μοναχισμό, τον 

οποίο επιθυμούσε να υπηρετήσει. Ωστόσο οι πιέσεις που του ασκήθηκαν λόγω των 

χαρισμάτων του λόγου και της μορφώσεώς του τελικά τον έστρεψαν προς τον κοσμικό κλήρο, 

χωρίς όμως ποτέ να λησμονήσει τον μοναχισμό. Το 1877 ο Νεκτάριος, μετά από 

παρότρυνση του Ιωάννη Χωρέμη, πήγε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις 

γυμνασιακές σπουδές. Μετά την ολοκλήρωσή τους στη Βαρβάκειο, εστάλη μέσω γνωριμίας 

που είχε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρόνιο στην Αλεξάνδρεια. Ο Σωφρόνιος 

εντυπωσιάστηκε από τον Νεκτάριο και με βάση τις πολύ καλές συστάσεις που είχε τον 

έστειλε ξανά στην Αθήνα, να φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Ο Νεκτάριος εκεί 

διέπρεψε, και μάλιστα πρώτευσε στον διαγωνισμό σχολικής κοσμητείας στο Παπαδάκειο 

Κληροδότημα, με αποτέλεσμα να κερδίσει υποτροφία σπουδών στη Θεολογική Σχολή, κάτι 

που τον ανακούφισε πολύ, καθότι ο ευεργέτης του Ιωάννης Χωρέμης είχε φύγει από τη ζωή, 

με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Αφού έλαβε το πτυχίο του 

(1885), ανεχώρησε πάλι για την Αλεξάνδρεια.Με την επιστροφή του στην Αλεξάνδρεια 

χειροτονείται Ιερέας και πέντε μήνες αργότερα τοποθετείται γραμματέας του Πατριαρχείου. 

Μέσα σε δύο μήνες, αξιοποιώντας τη ρητορική του δεινότητα, προήχθη σε ιεροκήρυκα, 

λαμβάνοντας και θέση πατριαρχικού επιτρόπου στο Κάιρο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 

ο Νεκτάριος ανήλθε στην ιεραρχία του Πατριαρχείου, όντας ένας πολύ έμπιστος άνθρωπος 

στο πλευρό του Πατριάρχη. 

 

Στις 15 Ιανουαρίου του 1889 θα ανακηρυχθεί επίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης, μετά την 

κοίμηση του επισκόπου της περιοχής Νείλου. Το 

πρακτικό της χειροτονίας του διασώζεται μέχρι και 

σήμερα.Η ραγδαία ανέλιξη του Νεκταρίου δεν πέρασε 

απαρατήρητη από τους υπολοίπους επισκόπους. Ο 

Σωφρόνιος πλησίαζε τα 90 χρόνια ζωής και είχαν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες διαδοχής του. Ο λαός, που 

είχε ευεργετηθεί από το πολυποίκιλο έργο του 

Νεκταρίου (κυρίως φιλανθρωπικό αλλά και ποιμαντικό 

και αντιαιρετικό), επιθυμούσε την άνοδο του στον 

πατριαρχικό θρόνο, και σε συνδυασμό με την εύνοια 

του Σωφρονίου ο Νεκτάριος καθίστατο η πρώτη 

επιλογή. Οι αντίπαλοί του, γνωρίζοντας όλα αυτά, 

αποφάσισαν να τον παραμερίσουν, κατηγορώντας 

τον για υποκίνηση ανατροπής του Πατριάρχη 

Σωφρονίου, αλλά και με αόριστες ηθικές κατηγορίες. 

 

Επίσης, μερίδα κληρικών πίστευαν ότι η τακτική λιτότητας και πενίας της Εκκλησίας που 

ακολουθούσε ο Νεκτάριος ως επίσκοπος θα επηρέαζε την οικονομική κατάσταση του 

Πατριαρχείου, το οποίο χωρίς οικονομική ευρωστία θα γινόταν έρμαιο πολιτικών ή εθνικών 

σκοπιμοτήτων.Το 1908 εγκαταστάθηκε στην Αίγινα. Ο Νεκτάριος ποτέ στη ζωή του, δεν 

απέβαλε την έντονη επιθυμία του για το μοναχικό βίο. Αυτή η επιθυμία ενισχύθηκε ακόμα 

περισσότερο κατά την επίσκεψη του στο Άγιον Όρος και την σύνδεσή του με τον Γέροντα 
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Δανιήλ τον Σμυρναίο (Γέροντα της Αδελφότητας Δανιηλαίων) το 1898 με τον οποίο 

διατηρούσε και αλληλογραφία. Έκτοτε έψαχνε ένα τόπο να στεγάσει ένα μοναστήρι για το 

τέλος της ζωής του, έναν «Εκκλησιαστικό Παρθενώνα», όπως έλεγε. Πιο έντονη και ίσως 

επιτακτική έγινε αυτή η ανάγκη, όταν 4 γυναίκες που ήσαν μόνες και συνδέονταν μαζί του, 

με σχέση πνευματικής καθοδήγησης, θέλησαν να μονάσουν υπό την εποπτεία του. Έτσι 

τελικά βρήκε ένα παλαιό εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στην Αίγινα στη θέση Ξάντος στο 

οποίο και αποφάσισε να στεγάσει τις 4 μοναχές και άλλες 3 που ήδη μόναζαν στο νησί. Το 

μοναστήρι άρχισε να επαναλειτουργεί το 1904 υπό την καθοδήγησή του, παρότι αυτός 

ακόμα βρισκόταν στη Ριζάρειο Σχολή.  Η παρουσία του στην Αίγινα, συνδέθηκε με δύο 

γεγονότα, που τον κατέστησαν άμεσα λαοφιλή. 

 

 Ο Νεκτάριος αρχικά θεράπευσε έναν δαιμονισμένο νέο κάτι 

που γρήγορα μαθεύτηκε. Οι χωρικοί τότε τον επισκέφτηκαν 

ζητώντας του να λειτουργήσει και να δεηθεί στον Θεό, διότι είχε 

3 χρόνια να βρέξει στο νησί με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί 

εκτεταμένη ανομβρία και οικονομική ζημία. Ο ίδιος με 

σύσσωμη την παρουσία των νησιωτών, λειτούργησε και την 

ίδια μέρα άρχισε να βρέχει, γεγονότα που εκλήφθησαν ως 

θεϊκά σημάδια από τους Αιγινίτες.  Το 1908 παραιτήθηκε από 

τη σχολή για λόγους υγείας αλλά και γήρατος και αφοσιώθηκε 

στο μοναστήρι. Η χάρη του και η φήμη διαρκώς μεγάλωναν, με 

αποτέλεσμα μεγάλο μέρος δωρεών να κατευθύνεται στο 

μοναστήρι και μέσα σε 4 χρόνια να μεγαλώσει τόσο, φτάνοντας 

να έχει 15 μοναχές, χάρη στους προσκυνητές που είχαν αρχίσει να συρρέουν από όλη την 

Ελλάδα, ενισχύοντας με τις δωρεές τους την ανέγερση της μονής και του φιλανθρωπικού 

της έργου. 

 

Παρότι ήταν μεγάλος σε ηλικία όταν αποσύρθηκε στην Αίγινα, δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται 

είτε πνευματικά, υπέρ της εκκλησίας, είτε και χειρωνακτικά για τη διεύρυνση του 

μοναστηριού. Το έργο πλέον είχε χαρακτήρα ποιμαντικό, λειτουργικό, λατρευτικό, 

εξομολογητικό, παρηγορητικό. Στάθηκε στους ανθρώπους του νησιού σαν αδελφός, βοηθός, 

συμπαραστάτης, οδηγός και συνοδοιπόρος της ζωής. Τα χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, 

έμελλε να είναι πολύ ταραγμένα. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους που έφεραν ηθική 

ανάταση και κάποια οικονομική και πνευματική ευφορία, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ήρθε να 

σκιάσει την Ελλάδα. Ο ίδιος όμως πάντα βοηθός, παρηγορητής, γνωρίζοντας από μικρός 

τις δυσκολίες του κόσμου κήρυττε την ελπίδα και το Θεό για ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό 

και ο Άγιος Νεκτάριος για τους Αιγινίτες υπήρξε κάτι παραπάνω από ένας μοναχός που 

εγκαταστάθηκε στο νησί τους. 

 

Το τέλος της ζωής του ήταν επίπονο. Η χρόνια ασθένεια του προστάτη, μαζί με τα περασμένα 

χρόνια της ηλικίας του και κακοπάθειες της ζωής τον ταλαιπωρούσαν. Ακόμα και τότε είχε 

σχέδια. Ήθελε να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτήριο. Τελικά, δεν πρόλαβε. Το 1920 εισήχθη 

στο Αρεταίειο νοσοκομείο Αθηνών όπου διεγνώσθη καρκίνος του προστάτη. Στις 9 

Νοεμβρίου του ιδίου έτους ο Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών. Το δωμάτιο στο 

οποίο εκοιμήθη, έχει σήμερα μετατραπεί σε μικρό ναό στο δεύτερο όροφο του Αρεταιείου 

νοσοκομείου, που κοσμείται από εικόνες του Αγίου και τάματα πιστών. 
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12.Η Οσία Σοφία Η Εν Κλεισούρα Ασκήσασα 
 

Λυδία Τσάκα 

 Οσία Σοφία Χοτοκουρίδου, το γένος Αμανατίου Σαουλίδου, γεννήθηκε το 

1883 μ.Χ. στο χωριό Σαρή-ποπά (ή Σαρή-παπά) της επαρχίας Αρδάσης 

Τριπόλεως, Νόμου Τραπεζούντας του Πόντου. Το 1907 μ.Χ. παντρεύεται με 

τον Ιορδάνη Χοτοκουρίδη στο χωριό Το(γ)ρούλ της επαρχίας Αρδάσης και 

μετά από τρία χρόνια, το 1910 μ.Χ., απέκτησε ένα παιδί. Έπειτα από δύο 

χρόνια, χάνει το παιδί της το οποίο βρίσκει τραγικό θάνατο, αφού φαγώθηκε 

από χοίρους, ενώ δυο χρόνια μετά, το 1914 μ.Χ. χάνει και τον άντρα της τον οποίο τον πήραν 

οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε.Η νεαρή χήρα κατέφυγε στα 

βουνά, όπου ζούσε ασκητικά, με μεγάλη νηστεία. 

 

Εκεί της εμφανίστηκε ο Άγιος Γεώργιος και την προειδοποίησε για επικείμενη επιδρομή των 

Τσετών. Η Σοφία ενημέρωσε τους συγχωριανούς της, που κρύφτηκαν και απέφυγαν τον 

κίνδυνο.Στην ανταλλαγή των πληθυσμών το καράβι που μετέφερε τους συγχωριανούς της 

Σοφίας στην Ελλάδα κινδύνεψε να καταποντιστεί. Αυτή έβλεπε τα κύματα γεμάτα από 

Αγγέλους και την Παναγία. Ζήτησε απ᾿ αυτήν να πνιγεί η ίδια και να σωθούν οι συγχωριανοί 

της. Η Παναγία τους έσωσε όλους. Ο καπετάνιος δεν το πίστευε πώς σώθηκαν κι έλεγε: 

«Κάποιον άγιο έχουμε» και οι χωριανοί του απάντησαν: «Τη Σοφία». 

Το 1927 μ.Χ. με παρότρυνση της Παναγίας πηγαίνει στο μοναστήρι της στην Κλεισούρα της 

Καστοριάς, στην Ιερά Μονή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου έζησε ασκητικά 

για μισό περίπου αιώνα. Εκεί βρήκε έναν ενάρετο ιερομόναχο, τον π. Γρηγόριο, που είχε 

έλθει από το Άγιο Όρος, ο οποίος την κατάρτισε στη μοναχική ζωή. Έζησε ασκητικά ως λαϊκή, 

φορώντας τα μαύρα της χηρείας και της ασκήσεως, καθισμένη πάνω στο τζάκι και 

αλείφοντας το πρόσωπό της με στάχτη, για να μη φαίνεται η ομορφιά του.Τα περισσότερα 

χρόνια τα πέρασε μόνη της, με μόνο τον Θεό, μια και το μοναστήρι έμεινε χωρίς μοναχούς. 

Υπέμεινε τους δριμείς χειμώνες, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -15 βαθμούς, και την 

πολλή υγρασία του τόπου. Όταν της έλεγαν ν’ ανάψει φωτιά, φώναζε ένα μακρόσυρτο «Όχι!», 

που ακόμα ηχεί στα αυτιά όσων την άκουσαν. Κυκλοφορούσε ξυπόλητη, ενώ τα ρούχα της 

ήταν πάντα κουρελιασμένα και ανεπαρκή για τις συνθήκες της περιοχής. Της έδιναν 

καινούργια. Δεν τα φορούσε, αλλά τα πρόσφερε σε όσους είχαν ανάγκη. Κοιμόταν και σ’ 

έναν άλλο χώρο, πάνω σε άχυρα, αλλά από κάτω είχε βάλει σουβλερές πέτρες. Δεν λουζόταν 

ποτέ ούτε χτενιζόταν, και τα μαλλιά της είχαν σκληρύνει πολύ. Όταν κάποτε χρειάστηκε να 

Η 
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τα σηκώσει από τα μάτια της, για να βλέπει καλύτερα, αναγκάστηκε να τα κόψει με το ψαλίδι 

που κούρευαν τα πρόβατα. Παρ’ όλα αυτά όμως, το κεφάλι της ευωδίαζε.Το φαγητό της ήταν 

λιτότατο, συνήθως με ό, τι έβρισκε στην περιοχή: μανιτάρια, μούσκλια, αγριόχορτα, φτέρη, 

φύλλα των δέντρων, ή με λίγη ντομάτα τουρσί, μουχλιασμένη. Τα σαββατοκύριακα έβαζε και 

μια κουταλιά λάδι στο πιάτο της. Άλλες φορές άνοιγε καμιά κονσέρβα ψάρι και το έτρωγε 

όταν είχε πιάσει ένα δάχτυλο μούχλα. Έτρωγε και σε παλιά σκουριασμένα ορειχάλκινα σκεύη, 

αλλά δεν πάθαινε τίποτα. Νήστευε και με το παλαιό και με το νέο ημερολόγιο, για να μη 

σκανδαλίζει κανέναν και όταν κάποιοι διαμαρτύρονταν για τις «υπερβολές» της, τους 

απαντούσε: «Παιδεύω το σαρκίο μου».Κι όμως, αυτή η αυστηρή με τον εαυτό της ασκήτρια 

ήταν πολύ γλυκιά και επιεικής με τους άλλους. Δεν κρατούσε δραχμή από τα χρήματα που 

της έδιναν, αλλά τα έκρυβε για να τα δώσει στους αναγκεμένους όταν θα ερχόταν η ώρα. 

Τα τότε κοριτσάκια, σημερινές γερόντισσες 

της Κλεισούρας, που μιλούσαν ελληνικά και 

βλάχικα, αγαπούσαν τη συντροφιά της, έστω 

κι αν δεν καταλάβαιναν τα ποντιακά της. 

Νουθετούσε τις άγαμες κοπέλες που τύχαινε 

να παραστρατήσουν, φρόντιζε να 

παντρευτούν, τις προίκιζε από τα χρήματα 

που της έδιναν και ανέθετε στην Παναγία την 

προστασία τους. «Η Παναΐα κι θα χαντ᾿ σας» 

(δεν θα σας χάσει η Παναγία), τους 

έλεγε.Ποτέ δεν πλήγωσε ή στενοχώρησε 

κανένα. Αν καταλάβαινε ότι κάποιος είχε 

προβλήματα μέσα του, περνούσε από δίπλα 

του, του έλεγε ένα δυο λόγια, χωρίς να την αντιληφθούν οι άλλοι, απομακρυνόταν, κι εκείνος 

την ακολουθούσε. Τον παρηγορούσε, τον συμβούλευε, τον ενίσχυε με τη χάρη του Θεού, κι 

αυτός έφευγε άλλος άνθρωπος. Έλεγε πολλές φορές: «Αυτοί ήρθαν μαύροι στην Παναγία 

και φεύγουν άσπροι». Γνώριζε πολλά σκάνδαλα από ιερείς, μοναχούς, λαϊκούς... Δεν 

κατηγορούσε ποτέ κανέναν, αλλά έλεγε: «Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός». 

Αγαπούσε και τα ζώα. Είχε μια αρκούδα, που ζούσε στο δάσος και την έλεγε «ρούσα». 

Ερχόταν κι έπαιρνε τροφή από τα χέρια της, της έγλειφε τα χέρια και τα πόδια από 

ευγνωμοσύνη κι επέστρεφε στο δάσος. Έβαζε ψίχουλα στα περβάζια των παραθύρων για 

τα πουλάκια, κι αυτά, όταν η αγία προσευχόταν, φτερούγιζαν γύρω της και κελαηδούσαν. 

Σαν να ζούσε στον Παράδεισο, πριν από την πτώση.Είχε κοινωνία με την Παναγία και τους 

Αγίους. 

Το 1967 μ.Χ., αρρώστησε βαριά, από σκωληκοειδίτιδα ή κήλη, ώστε να διπλωθεί στα δύο 

από τον πόνο. Δεν δέχτηκε γιατρό αλλά έλεγε: «Θα ‘ρθει η Παναγία να με πάρει από τον 

πόνο». Έβαζε στουπιά η φυτίλια από τις κανδήλες, ώσπου σάπισε η πληγή κι έβγαζε 

κακοσμία. Τότε της εμφανίστηκε η Παναγία με τον αρχάγγελο Γαβριήλ και τον Άγιο Γεώργιο. 

Της είπε ο αρχάγγελος: «Θα σε κόψουμε τώρα». Αυτή απάντησε: «Είμαι αμαρτωλή, να 

εξομολογηθώ, να κοινωνήσω, και να με κόψεις». Μια «εγχείρηση θα σου κάνουμε», της 

απαντά. Έγινε η επέμβαση, η Σοφία έγινε καλά και συχνά σήκωνε χωρίς ντροπή την 

μπλούζα ή το φόρεμά της, για να δείξει στον κόσμο την τομή που έκλεισε μόνη της.Η Οσία 

Σοφία, η «ἀσκήτισσα τῆς Παναγιᾶς» όπως αποκαλείται, εκοιμήθη εν Κυρίω στις 6 Μαΐου 
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1974 μ.Χ. 

Ένας από τους λόγους της αγίας είναι ο εξής: 

Η Ελλάδα, αν κρατήσει την πίστη θα σωθεί από το κακό που πρόκειται να'ρθει.Αν όμως δεν 

κρατήσει την πίστη,θα καταστραφεί...Θα πέσουν όλοι οι δαίμονες επάνω της...Θα'ρθει το 

κακο και θα χωρίσει το στάρι απ'την ήρα, τα πρόβατα απ'τα ερίφια. 

           Για να βρω τον βίο της αγιας επισκέφτηκα την παρακάτω σελίδα 

http://www.saint.gr/4265/saint.aspx 

Βίντεο για την Αγία 

https://www.youtube.com/watch?v=1vbd5Jr7LOQ&feature=share&fbclid=IwAR24ni7_wEk
p7Xcb4HRmPFiTyG3tAH3JVNTYXZcN3dEIe_iaDZGwB-ruO2U 

 

1.https://youtube.com/watch?v=dStP7DDXdnc&feature=share 

2.https://youtube.com/watch?v=B7nFACdPiUY&feature=share 

3.https://youtube.com/watch?v=je53gBrUJJo&feature=share 

 

  

http://www.saint.gr/4265/saint.aspx
http://www.saint.gr/4265/saint.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1vbd5Jr7LOQ&feature=share&fbclid=IwAR24ni7_wEkp7Xcb4HRmPFiTyG3tAH3JVNTYXZcN3dEIe_iaDZGwB-ruO2U
https://www.youtube.com/watch?v=1vbd5Jr7LOQ&feature=share&fbclid=IwAR24ni7_wEkp7Xcb4HRmPFiTyG3tAH3JVNTYXZcN3dEIe_iaDZGwB-ruO2U
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13.Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης 

Κέιση Χύσα 

ο γέννημα της περιφήμου Ναυπάκτου , αλλά και το βλάστημα και το θρέμμα της 

Ιεράς Μόνης Διονυσίου,αλλά και το καύχημα ολοκλήρου του αγιορειτικού κόσμου. 

 

Νέος 25 περίπου ετών, απόφοιτος ανωτάτων σπουδών, αφού προηγουμένως 

σύμφωνα με τους νόμους ετέλεσε την στρατιωτικήν του θητεία, υπακούοντας στην 

φωνήν της πατρίδος επιτάσσεται ξανά κατά τον φοβερόν εκείνον πόλεμον του 40, όπου και 

με ανδρείο πατριωτικό φρόνημα προχωρά στην πρώτη γραμμή. 

Μέχρι τότε δεν είχεν την κλήσιν προς τον Μοναχισμόν. Όμως ο Πανάγαθος, όπου τον 

επέλεξεν εκ κοιλίας μητρός, αφού με θαυματουργικόν τρόπον του διέσωσεν την ζωήν 

συγχρόνως του χάρισε τόσον την κλήσιν όσον και την πρόσκλησιν ν΄ αφιερωθή στον Θεόν. 

Υπόσχεται λοιπόν την τελείαν αποταγήν.Με την κατάληψιν της ταλαιπώρου πατρίδος μας, 

από τα σιδερόφρακτα στρατεύματα του Χίτλερ, διαλύεται εξ ανάγκης ο τακτικός στρατός μας. 

Έτσι λοιπόν εν μέσω ακόμα του φοβερού πολέμου δρομαίος ο νέος ως διψώσα έλαφος 

τρέχει στο Περιβόλι της Θεοτόκου. 

 

Δεν άργησε να πληροφορηθή, ότι τόπος της μετανοίας του είναι η ευαγής Ιερά Μονή 

Διονυσίου και Γέροντάς του ο λόγιος και φημισμένoς ηγούμενος Γαβριήλ. 

 

 

 
Ο διακριτικός και σοφός εκείνος Γέροντας, δεν άργησεν να εννοήση ότι ο νέος δόκιμος 

Θεόδωρος, θ΄ αποτελέση σκεύος εκλογής, φως της Μονής, αλλά και ολοκλήρου του Αγίου 

Όρους και της Εκκλησίας εν γένει. Γι΄ αυτό και πολύ γρήγορα σε ηλικίαν 27 ετών (1943) τον 

έκειρε μεγαλόσχημον Μοναχόν. 

Τ 
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Ως υποτακτικός διέπρεψε. Υπηρέτησε στο μαγειρείο, στην τράπεζα, το αρχονταρίκι, στο 

αντιπροσωπείο της Μονής ως κονακτζής, στο μετόχι Μονοξυλίτης κ.λπ. Όμως δεν άργησε 

να αποκαλυφθή και το συγγραφικό του τάλαντο. 

Στην προκειμένην περίπτωσιν, βρήκε δίπλα του τον λόγιον διακριτικόν γέροντά του Γαβριήλ, 

ο οποίος τον υποβοήθησε να καλλιεργήση το δοθέν τάλαντο. Κατ’ αρχήν ύστερα από μια 

σκληρή δοκιμασία στα κατώτερα διακονήματα, με απόφαση της Ι. Συνάξεως τον προχειρίζει 

προϊστάμενον, αργότερα δε και αντιπρόσωπον της Μονής παρά τη Ιερά Κοινότητι. 

 

Δυστυχώς ο επώδυνος εκείνος πόλεμος του 40΄ αποφέροντας γενικήν παρακμήν της 

πατρίδος δεν άφησεν ανεπηρέαστον και το Άγιον Όρος. Αρκεί μόνον να αναφέρουμε ότι 

εννέα από τις είκοσι Μονές ακολουθούσαν ιδιόρρυθμο σύστημα , δείγμα σοβαρής παρακμής 

οργανωμένου μοναχισμού, παρόλο ότι και σ’ αυτά τα ιδιόρρυθμα διέπρεψε μεμονωμένα 

πλήθος μοναχών. 

 

 Πλαστά αλλά και πραγματικά 

σκάνδαλα κυκλοφορούσαν 

ανά το πανελλήνιον εις 

βαθμόν όπου ο ιερός ημών 

τόπος παρεξηγήθηκε από 

πολλούς και μάλιστα από την 

ανωτέραν τάξιν. 

Με την παρότρυνση τότε του 

σοφού Γέροντος Γαβριήλ 

προβαίνει ο Μον. Θεόκλητος 

στην συγγραφήν του πρώτου 

αξιόλογου έργου του, δηλαδή 

του βιβλίου «Μεταξύ ουρανού 

και γής». Το βιβλίον αυτό, με 

τόσο γλαφυρό και 

λογοτεχνικό ύφος, παρουσιάζει το κάλλος του αγιορειτικού μοναχισμού, σε βαθμό ώστε δεν 

άργησε να φθάση και στις ανώτερες πολιτικές αρχές. Αποτέλεσμα ήταν να βραβευθή από 

την Ακαδημίαν Αθηνών. Έτσι λοιπόν, γίνεται ο νεαρός λόγιος αιτία προβολής αλλά και 

θετικών σχολίων του Αγιωνύμου Όρους και κατ’ επέκτασιν του μοναχισμού. 

 

Το βιβλίον όμως αυτό ήταν και η καλή απαρχή . Έκτοτε ο αείμνηστος λόγιος αυτός Μοναχός 

προέβη σε πλήθος αξιόλογων έργων, αλλά και άρθρων σ΄ όλα σχεδόν τα χριστιανικά έντυπα, 

αλλά και σε πολλές προφορικές διαλέξεις, κατόπιν προσκλήσεως υπό πολλών επισήμων. 

Κατά το έτος 1963 εωρτάσθη πανηγυρικά η χιλιετηρίς του Αγίου Όρους. Μετά τις εορταστικές 

εκδηλώσεις, ο π. Θεόκλητος προσεκλήθη επισήμως, τόσο από το παλάτι, όσο και από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την εποχήν εκείνην ετύγχανε η ταπεινότης μου να φοιτά εν Αθήναις. 

Δεν θα ξεχάσω τις γλαφυρές διαλέξεις του στην Ακαδημίαν Αθηνών, στο Πανεπιστήμιον, 

στην Αποστολικήν Διακονίαν και αλλού, οι οποίες ήσαν κατάμεστες κόσμου. 

Στο Πανεπιστήμιο προσεκλήθη από τον αείμνηστον καθηγητήν Τωμαδάκην να ομιλήση για 

τον Γρηγόριον τον Παλαμάν. Στην Αποστολικήν Διακονίαν υπό των καθηγητών της 

Θεολογίας Αθηνών, οι οποίοι και προς τιμήν τους εκάθοντο στα έδρανον ωσάν μαθηταί να 

παρακολουθήσουν ένα καλόγηρον. 
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Εις τα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, η αξιολογώτερη προσφορά του αειμνήστου 

Γέροντος ήταν στην Ιεράν Κοινότητα όπου επί σειράν ετών διηκόνησεν ως αντιπρόσωπος 

και πρωτεπιστάτης. Η περίοδος 1965-1973 ήταν για το Αγιώνυμον Όρος αλλά και ολόκληρον 

την ορθοδοξίαν μία περίοδος φοβερής δοκιμασίας. Αυτήν την περίοδο Πατριάρχης ετύγχανε 

ο αείμνηστος Αθηναγόρας. 

Αλλά και η διπλωματία στον χώρον της Εκκλησίας δεν έχει θέσιν και προ πάντων επί 

δογματικού επιπέδου. Κατ’ αρχήν προέβη κατά το 1965 εις την περιβόητον εκείνην άρσιν 

των αναθεμάτων του σχίσματος, πράγμα απαράδεκτον αφού πρώτα δεν ήρθησαν οι λόγοι 

του σχίσματος μεταξύ ορθοδόξου και δυτικής Εκκλησίας. Δεν έφτανε αυτό, κατεσκανδάλισε 

τους πιστούς και μάλιστα τους ευαίσθητους αγιορείτες με δηλώσεις τελείως ανορθόδοξες 

όπως π.χ. «ένωσις άνευ όρων και ορίων», «κάτω τα δόγματα», «τό δόγμα εναντιώνεται στην 

αγάπην» κ.λ.π. 

Ανάστατοι οι αγιορείται προέβησαν οι πλείστοι εις την αποκοπήν του μνημοσύνου του 

Πατριάρχου. Αρκετοί και μάλιστα ευλαβείς μοναχοί αλλά απλοϊκοί, παρεσύρθησαν στον 

ζηλωτισμόν, όπου έκτοτε και μέχρι σήμερα διατηρείται στην Ι. Μ. Εσφιγμένου. Πολλές 

διαμαρτυρίες έγιναν και από τον ελλαδικόν χώρον και μεμονωμένα από το Άγιον Όρος. 

Όμως η επίσημη εκπροσώπησις του Ιερού τόπου είναι η Ιερά Κοινότης. Την εποχήν όμως 

εκείνην σχεδόν όλοι οι αντιπρόσωποι ήσαν ολιγογράμματοι. 

 

Όμως η θεία πρόνοια οικονόμησε να σταλή αντιπρόσωπος από την Ιεράν Μονήν Διονυσίου 

ο Μοναχός Θεόκλητος. Εκείνην την εποχήν Ιερά Κοινότης και Θεόκλητος εταυτίζοντο. 

Ευαίσθητος όπως ήταν σε θέματα πίστεως με δική του πρωτοβουλία η Ιερά Κοινότης με 

δηλώσεις και επιστολές που συνέτασσεν ο ίδιος ο π. Θεόκλητος ανέλαβεν την πρωτοβουλίαν 

του αγώνος· ένα μέν να διαμαρτύρεται αλλά και να ελέγχει κάθε είδους παρεκτροπών, άλλο 

δε να διαφωτίζη τους ευλαβείς απλοϊκούς αγιορείτες, ότι η Εκκλησία δεν χάθηκε όπως 

ασυστόλως εξεστόμιζαν πολλοί «ζηλωταί», όπου και προέβαλλαν πρόβλημα συνειδήσεως 

παραμονής εις την Εκκλησίαν. Ωσάν δε διέξοδον την προσκόλλησιν σε μία από τις πολλές 

ζηλωτικές παρατάξεις. Αλλο πρόσωπα άλλο Εκκλησία ως θεσμός. 

 

Στον αγώνα αυτό πρωτοστάτης υπήρξεν ο αείμνηστος π. Θεόκλητος. Και όντως ο 

Πατριάρχης Αθηναγόρας απήλθε. Διαδέχεται ο ταπεινός Δημήτριος τον θρόνο. Κατευνάζει 

τους ευσεβείς· λείψανα όμως  του ζηλωτισμού παραμένουν μέχρι σήμερα. Εύχομαι οι 

σημερινοί να προσέξουν αλλά και διορθώσουν τα λάθη των παλαιοτέρων προς 

αποκατάστασιν της εσωτερικής ενότητος. Αλλά σαν να μην έφθαναν τα δικά μας έρχεται 

τώρα η ρωσσική Εκκλησία με τη σειρά της και εξαγγέλλει κάτι το φοβερό· αποφασίζει την 

μετάδοσιν των Θείων Μυστηρίων στους παπικούς κατά το έτος 1970. Το γεγονός αυτό 

συνεκλόνησεν ολόκληρο το Άγιον Όρος και μάλιστα έντονο τυγχάνει στο Όρος και το 

ρωσσικό στοιχείο. Την Μονήν του Ρωσσικού συχνά πυκνά επισκέπτονται Ρώσσοι αρχιερείς 

και κληρικοί.  Εν συνεχεία περιοδεύουν σ’ ολόκληρο το Άγιον Όρος. 

 

Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί τους; Τόσον ο π. Θεόκλητος, όσον και ο αείμνηστος Γέροντάς 

του, άλλη μεγάλη προσωπικότης του Αγίου Όρους αντέδρασαν αστραπιαία γραπτώς και 

προφορικώς αλλά και η ίδια η Ιερά Κοινότης διεμαρτυρήθη τη προτροπή του Ι.Μ.Δ. 

Θεοκλήτου. Μάλιστα σε μίαν επίσημον επίσκεψιν μετά την εν λόγω απόφασιν του τότε 

Πατριάρχου Ποιμένος, ο αείμνηστος Θεόκλητος, ετόλμησε στην επίσημον προσφώνησιν  να 



 

                                                                                43 

ψέξει την εν λόγω αντορθόδοξον ενέργειαν. Ενθυμούμαι ακόμα παρεπιμπτόντως και τον 

αείμνηστον Γέροντά μου Π. Χαράλαμπον, ηγούμενον τότε της Ιεράς Μονής Διονυσίου, σε 

μίαν επίσκεψιν ρώσων ιεραρχών στην Μονήν μας, με όλην του την απλότητα ετόλμησε και 

τους υπέβαλε σε πραγματική ψυχρολουσία, ψέγοντας αυτήν την πράξιν. 

Πιστεύω ότι στην μετ’ ου πολύ ανάκλησιν της εν λόγω αποφάσεως συνετέλεσε κατά κύριον 

λόγον το Άγιον Όρος και μάλιστα η Ιερά Κοινότης με πρωτοβουλίαν του αειμνήστου 

Θεοκλήτου. 

 

Κατά την περίοδο 79-80 Πρωτεπιστάτης Άγίου Όρους διετέλεσεν ο π. Θεόκλητος. Εκείνο το 

διάστημα μία ομάδα «ζηλωτών μοναχών» εκμεταλλευομένη την λειψανδρίαν της Ι. Μ. 

Δοχειαρίου, ηθέλησε κατά το πρότυπο της Εσφιγμένου να καταλάβη την Μονήν. 

Εγκατεβίωσαν εντός δήθεν ως διακονητές αλλά με αρχιτεκτονικόν σχέδιον, τόσον οι 

Δοχειαρίτες (μερικοί γέροι), όσο και οι ιεροκοινοτικοί… αγρόν ηγόρασαν. Όμως δεν διέλαθε 

της προσοχής του πανέξυπνου Πρωτεπιστάτου. 

Συγκαλεί αμέσως σύναξιν και αποστέλλει αντιπροσωπείαν εις την Μονήν. Εκ των υστέρων 

απεδείχθη ότι στην τρίχαν (πού λένε) γλύτωσε η Μονή να πέση στα  χέρια των ζηλωτών. 

Καθώς ομολογούν οι τότε αντιπρόσωποι το επίτευγμα αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στον τότε 

Πρωτεπιστάτην Θεόκλητος Διονυσιάτην. 

 

Αλλά είμαι υπόχρεος να θίξω και μίαν άλλην σοβαρήν πτυχήν της προσφοράς του 

αειμνήστου. Όταν ο π. Θεόκλητος ανέλαβε αντιπρόσωπος τα εννέα από τα είκοσι 

Μοναστήρια ήσαν ιδιόρρυθμα. Δεν γνωρίζω πόσο πόνεσε και προσευχήθηκε ώστε να 

αναλάβει την τόλμην της επανδρώσεως αλλά κοινοβιοποιήσεως των ιδιορρύθμων. 

Αποκορύφωμα ήταν η επί πρωτεπιστασίας του (1984-5), όπου αντιπρόσωπος ετύγχανε τότε 

η ταπεινότης μου, εξαγγέλλει πρώτον σ’ εμέναν το λίαν παράδοξον και τολμηρόν: Θα καλέσω 

εξαρχία για το Βατοπαίδι.  Διστακτικός εγώ του 

απαντώ: «Γέροντα, εκεί μέσα είναι 

σφηκοφωλιά, πού να μπούμε πάνω τους;» 

Κι εκείνος με πεποίθηση στην Παναγία μας: 

«’Επειδή το θέλει η Παναγία μας θα συνεργήση». 

Πράγματι, μόνον ένα τεράστιον θαύμα 

μπορεί να χαρακτηριστή πώς η ισχυρή αλλά 

παρηκμασμένη Μοπνή Βατοπαιδίου 

μετετράπη σε πρότυπον κοινοβιακήν Μονήν. 

Και το έργον αυτό ανθρωπίνως κατά πρώτον λόγον ανήκει στον Μοναχόν Θεόκλητον. 

Αυτά και πολλά άλλα ήσαν τα επιτεύγματα του αειμνήστου Γέροντος. Θα πείτε και ποιο ήταν 

το όπλο του. Όπλο του ήταν η πίστις αλλά και η πραγματική αφοσίωσίς του στην Κυρία μας 

Θεοτόκον, την οποίαν όλα του τα χρόνια αισθανόταν Μανούλα του και κυριολεκτικά την 

λάτρευε. 

 

Όπλο του Θεοκλήτου ήταν ακόμα η νοερά και αδιάλειπτος προσευχή την οποίαν 

καλλιεργούσε σ’ όλα του τα χρόνια. Μάλιστα, έγραψε και ειδικό βιβλίο περί νοεράς 

προσευχής. Στα πλαίσια της προσφοράς του είναι και το σπουδαίο συγγραφικό έργο του. 

Αριθμούνται άνω των 70 περισπουδάστων συγγραμμάτων εκτός επιστολών, άρθρων, 

διαλέξεων κλπ. Μνημονεύω μόνο μερικά όπως το «Μεταξύ ουρανού και γής», «Γρηγόριος 
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Παλαμάς»,  «Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης», «Μαρία Μητέρα του Θεού», «Η αίρεσις των 

νεορθοδόξων», «Αθανάσιος ο Ιβηρίτης» κ.λ.π. 

Επειδή όμως ο χώρος της ιστοσελίδας διαμαρτύρεται, περαιώνω (χωρίς να κλείσει μ’ αυτό 

το κεφάλαιο Θεόκλητος Διονυσιάτης), αφού κάμω μνείαν και του γεροντικού αλλά οσιακού 

τέλους του Γέροντος. 

 

Με τ’ ανωτέρω δεν προτίθεμαι να τον αγιοποιήσω ούτε να τον θεωρήσω αμέτοχον από 

ανθρώπινα σφάλματα· τουναντίον επειδή έζησα αρκετά μαζί του, σημειώνω πολλά 

ανθρώπινα λάθη. Όμως και πάλιν η δόξα του Θεοκλήτου ήταν ότι εύκολα ανεγνώριζεν και 

ανακαλούσε τα σφάλματά του. 

Έζησε τα τελευταία του χρόνια εφησυχάζων εις το κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, ακριβώς 

έξω και απέναντι της Μονής Διονυσίου. Ασχολείτο κυρίως με την προσευχήν, την ανάγνωσιν 

και την συγγραφήν. Η τροφή του πάντα και σ’ όλα τα χρόνια λιτή και πολλάκις άγευστη. 

 

Πέρασε στα τελευταία του δοκιμασίες με την υγεία του. Βγήκε έξω για νοσηλείαν, αλλά ο 

νόμος της φθοράς είναι ικανός για όλους. Επιστρέφει και μένει οριστικά εντός της Μονής και 

ζεί υποδειγματικά οσιακόν βίον. Την δε 7ην Ιανουαρίου 2006, ημέραν του προστάτου της 

Μονής Ιωάννου του Βαπτιστού και κατά την χαρμόσυνον ώραν όπου εψάλλετο ο πολυέλεος 

του Προδρόμου, παρέδωκεν ο αείμνηστος Γέροντας εις χείρας Θεού την οσίαν ψυχήν του. 

Αιωνία αυτού η μνήμη.  
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14.Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός 

 

 
 Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός (+2009), 

που τον γνώριζε καλά, γράφει περί αυτού, 

δίχως υπερβολή: «Μέσα στην αγιορειτική 

συνείδηση η μορφή του Γέροντος Εφραίμ 

του Κατουνακιώτου έχει χαραχθεί ως 

οσιακή. Η ζωή του ήταν ένα συνεχές 

μαρτύριο συνειδήσεως. Δεν μελέτησε μόνο 

τους Πατέρες, αλλά τους ακολούθησε και 

εφάρμοσε με ακρίβεια στη ζωή του τη διδασκαλία τους. 

Ιδιαίτερα καθοδηγήθηκε από τον πνευματικό του 

πατέρα, Γέροντά μας Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Δεν άσκησε 

μόνο την μαρτυρική υπακοή, αλλά έγινε και ο 

χαρισματούχος υποτακτικός. Βίωσε την πληρότητα της 

θείας Χάριτος από τα πρώτα ασκητικά του βήματα. Έτσι 

ο λόγος του απλός, αλλά βιωματικός· δίχως εξωτερική 

καλλιέπεια, αλλά “άλατι ηρτυμένος” ήταν αποδεκτός, 

ιδιαίτερα από τους Αγιορείτες πατέρες, ως νόμος και 

κανόνας για την ορθή πορεία της μετανοίας». 

 

Γεννήθηκε στο Αμπελοχώρι Θηβών το 1912. Από μικρός αγάπησε τα κομποσχοίνια, τις 

μετάνοιες, τις αγρυπνίες, τα μοναστήρια. Οι γονείς του κατέληξαν μοναχοί. Οι αποτυχίες της 

νεότητάς του ήταν για να τον οδηγήσουν στο Άγιον Όρος, όπου θα πετύχαινε. Το 1933 ήλθε 

στα εράσμια Κατουνάκια, στην Καλύβη του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Εκάρη μοναχός, μετά 

ένα έτος, από τον Γέροντα Εφραίμ († 1934) με το όνομα Λογγίνος. Το 1935 εκάρη 

μεγαλόσχημος από τον παπα-Νικηφόρο († 1973) με το όνομα Εφραίμ. Το 1936 

χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς. Οι Γέροντές του, παρότι ήταν αυστηροί, σκληροί και 

δύσκολοι, τους έκανε πάντοτε απερίεργη υπακοή. 

 

Σταθμός στην πνευματική του πορεία υπήρξε η γνωριμία του με τον Γέροντα Ιωσήφ τον 

Ησυχαστή (+1959), που εξελίχθηκε σε ισχυρό πνευματικό σύνδεσμο, αφού τον μύησε στα 

μυστικά της νοεράς προσευχής. Προσευχόμενος είδε με χαρά τρεις αγγέλους. Έτρεξε να το 

πει στον Γέροντα Ιωσήφ, που του είπε: «Αυτό παιδί μου είναι το πρώτο σκαλί. Αυτή είναι η 

χάρις. Από ’δω και πέρα άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη τροφή πνευματική, 

άλλη προσευχή σε περιμένουν. Αυτό πολλοί μοναχοί το περιμένουν χρόνια και λίγοι το 

γεύονται. Κι εσένα τόσο γρήγορα σου το ’δωσε ο Θεός!». Άλλοτε προσευχόμενος ο Γέροντας 

Ιωσήφ του είπε: «Παιδί μου, δεν έχεις απλώς καθαρότητα ψυχής, αγνεία έχεις». 

 

Εκεί που διακρίθηκε και χαριτώθηκε ήταν η σαραντάχρονη υπακοή του. Έλεγε: «Αυτός ο 

οποίος κάνει υπακοή στον Γέροντά του, μιμείται τον Χριστό, ο οποίος έκανε υπακοή στον 

Πατέρα Του. Και υποχρεούται κατά συνέχειαν ο Θεός να ευλογήσει εκείνον ο οποίος τον 

μιμείται… 

Ο 
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Πολλές φορές κι εμείς, να πούμε, ως Γέροντες, μπορεί να κάνουμε κι ένα λάθος. Εσύ όμως 

που θα κάνεις υπακοή, θα σου βγει σε καλό, δεν θα σου βγει σε κακό. Ποτές η υπακοή δεν 

βγαίνει σε κακό, διότι είναι μίμησις Χριστού». Λέγουν πως ο παπα-Εφραίμ έφθασε εκεί που 

έφθασε, ψηλά, λόγω της μεγάλης υπακοής του. Το πιο αγαπητό του θέμα ήταν να μιλά περί 

υπακοής και περί προσευχής. Αυτά θυμάμαι, μας έλεγε, όταν πρωτοπήγαμε στα Κατουνάκια, 

ζώντος του Γέροντός του Νικηφόρου, στον οποίο έκανε άκρα υπακοή, παρότι είχε αμνησία. 

 

Γηροκόμησε με σεβασμό, αγάπη, προθυμία, υπομονή και υπακοή τους τέσσερις Γεροντάδες 

του, για τους οποίους προσευχήθηκε κι έκλαψε πολύ και πληροφορήθηκε τη σωτηρία τους. 

Δεν μπορούσε να βαστά το παραμικρό βάρος στην καρδιά του, διότι δυσκολευόταν να προ-

σευχηθεί και να λειτουργήσει. Πρώτος έβαζε μετάνοια συγχωρήσεως, συναδελφώσεως κι 

έλεγε ευχάριστα και αδυσκόλευτα το τρισευλογημένο «ευλόγησον». «Με την κατάκριση 

φεύγει η χάρη, έλεγε, με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Παναγάθου Θεού». 

 

 Έλεγε: «Και στη χαρά και στη λύπη 

ήρεμος και κόσμιος εξωτερικά, 

συγκρατημένος εσωτερικά. Χόρτασα 

από τα γλυκύτατα νάματα του 

Παραδείσου και φρόντισα να μην το 

πάρω επάνω μου. Ήπια από τα 

πικρότατα ύδατα της κολάσεως, αλλά 

φρόντισα να μην καταποθώ από την 

απόγνωση». Πειρασμοί, ανέχειες, 

δυσχέρειες, ασθένειες δεν τον 

κατέβαλαν ποτέ. Η Παναγία τον έκανε 

καλά από σοβαρή ασθένεια εκζέματος 

που τον ταλαιπωρούσε χρόνια. Την τελευταία του εικοσαετία απέκτησε συνοδεία και βρήκε 

μικρή ανάπαυση. Το τελευταίο έτος ασθένησα σοβαρά πάλι κι έμεινε κατάκοιτος. 

 

Όταν κάποτε του είπε κάποιος πως τον θεωρούν άγιο, απάντησε: «Αλίμονο από τους άγιους 

που η φήμη τους έφτασε στην Αθήνα. Υπάρχουν πραγματικά άγιοι που βρίσκονται μέσα στις 

πόλεις, τις πολυκατοικίες και τα χωριά. Έτυχε να γνωρίσω πολλούς τέτοιους αγίους που 

ζούνε στον κόσμο… Με στενοχωρεί να βλέπω ανθρώπους να θεοποιούν συνανθρώπους 

τους, και χριστιανούς να απαιτούν από σένα να γίνεις κοσμοδιορθωτής. Δεν βρίσκομαι σε 

σχέση εχθρότητας με τους ανθρώπους που περνούν από ’δω, αλλά κάτι που ο ίδιος 

χρειάζομαι και που ίσως κι αυτοί για το ίδιο να ψάχνουν, είναι η σιωπή και η ησυχία». 

 

Προσευχόμενος αναχώρησε του παρόντος μάταιου βίου στις 14/27-2-1998. Γράφει ένας 

ιερομόναχος: «Έβλεπα κοιμώμενον έναν όσιον ανήκοντα πλέον εις την χορείαν των 

Αγιορειτών Πατέρων και ηυχαρίστησα τον Θεόν και τον Γέροντα που με αγάπησε και 

χαρακτήρισε την ζωήν μου με την ιδικήν του. Τέλος, το σώμα του εδέχθη η μητέρα γη, 

αγιαζόμενη υπ’ αυτού, την δε αγίαν του ψυχήν υπεδέχθη χαίρουσα η χορεία πάντων των 

οσίων των εν ασκήσει διαλαμψάντων, των οποίων η μνήμη την ημέραν εκείνη ήρχιζε με τον 

Εσπερινό, διά να εορτάση ούτω ο όσιος μετά των οσίων. Εις ημάς άφησε μνήμην και 
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υπόδειγμα ενάρετου ησυχαστικής ζωής, ζωής Αγιορείτου μοναχού και νοσταλγικήν 

ανάμνησιν του σεπτού του προσώπου…». 

 

  Ήταν πράγματι ένας 

μεγάλος αγωνιστής, θεοφώτιστος και χαριτωμένος, ευλογημένος και μακάριος, ακέραιος, 

ακριβοδίκαιος, άψογος και καθαρός. Όπως είπαν «μετά την οσιακή του κοίμηση, άδειασαν 

τα Κατουνάκια…». 
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15.Αγία Φιλοθέη 

Θεοδώρα Σκούπλιου 

 Αγία Φιλοθέη, (κατά κόσμον Ρηγούλα ή Ρεβούλα-Παρασκευή Μπενιζέλου), 

ήταν μοναχή με σημαντική φιλανθρωπική και κοινωνική δράση κατά τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας του 16ου αιώνα. H Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει 

ανακηρύξει αγία και είναι στενά συνδεδεμένη με την πόλη των Αθηνών. Η 

μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη 

Εκκλησία στις 19 Φεβρουαρίου. 

Γεννήθηκε το 1522, καταγόμενη από την 

αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια γαιοκτημόνων, 

των Μπενιζέλων. Η Ρηγούλα ή Ρεβούλα 

(Παρασκευούλα), όπως ήταν το κοσμικό της όνομα, ήταν 

κόρη του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Σηρίγης 

Παλαιολογίνας, γόνου της ιστορικής βυζαντινής οικογένειας. 

Καθώς η Ρηγούλα μεγάλωνε, διακρινόταν για το ήθος και την 

ευφυΐα της. Το πατρικό σπίτι της Ρεβούλας βρισκόταν εκεί 

που σήμερα υψώνεται το μέγαρο Aρχιεπισκοπής Αθηνών, γι’ 

αυτό άλλωστε, η οδός αυτή ονομάζεται οδός Αγίας 

Φιλοθέης.Η αγία ήταν ολιγογράμματη κατά το έθος της 

εποχής. 

Σε ηλικία 14 ετών οι γονείς της αποφάσισαν να την παντρέψουν με τον κατά πολύ 

μεγαλύτερό της Ανδρέα Χειλά, ο οποίος ανήκε σε αρχοντική οικογένεια της Αθήνας. Ήταν 

ένας γάμος ενάντια στη θέλησή της, που διήρκεσε τρία χρόνια, έπειτα η Ρεβούλα έμεινε 

χήρα. 

Στα 17 της χρόνια ήταν όμορφη, πάμπλουτη, καταγόμενη από δύο αρχοντικές και 

σημαντικές οικογένειες, μορφωμένη και ελεύθερη. Εύκολα εννοεί κανείς πόσο περιζήτητη 

νύφη ήταν και οι σημαντικότερες οικογένειες της Αθήνας και όχι μόνο, την διεκδικούσαν για 

νύφη τους. Οι γονείς της την πίεζαν έντονα να συνάψει δεύτερο γάμο, όμως αυτή τη φορά η 

Ρεβούλα δεν εισάκουσε την επιθυμία των γονέων της, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να 

ακολουθήσει ασκητική ζωή. Επιδόθηκε σε φιλανθρωπικό έργο και δέκα χρόνια μετά το 

θάνατο των γονιών της εκάρη μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. 

Η μοναχή Φιλοθέη άσκησε ένα είδος φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού μοναχισμού: 

ανακαίνισε το ναΐσκο του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος βρισκόταν στον περίβολο του πατρικού 

της αρχοντικού, μετατρέποντάς τον σε κοινόβιο. Το Καθολικό του Αγίου Ανδρέα και το πηγάδι 

της μονής της σώζονται μέχρι σήμερα στον περίβολο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο 

κοινόβιο αυτό εισήλθε πρώτη ως Ηγουμένη μαζί με άλλες μοναχές, κόρες επιφανών 

οικογενειών της Αθήνας. Η ίδρυσή του πρέπει να τοποθετηθεί περί το 1571. Σε αυτό 

εγκαταβιούσαν περί τις 150 μοναχές, ανάμεσα στις οποίες και μερικές εκχριστιανισμένες 

μουσουλμάνες, αλλά και Κύπριοι σκλάβοι μετά την πτώση της Κύπρου στους Τούρκους την 

ίδια περίοδο. 

Η 
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Εκείνη την εποχή, αρχίζει το φιλανθρωπικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εθνικό έργο της 

Φιλοθέης. Στο έργο αυτό αφιέρωσε την πατρική και προσωπική της περιουσία. Ιδρύει 

σχολεία, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία, 

κ.α. Διδάσκει στοιχειώδη οικοκυρική στις «μοναστηρίσιες». Το συγκρότημα αυτό ονομάζεται 

«Παρθενώνας» και εκεί βρίσκουν καταφύγιο και περίθαλψη (υλική και πνευματική) 

αδιακρίτως Έλληνες και Τούρκοι. Προσφέρει μεγάλα ποσά για την απελευθέρωση των 

αιχμαλώτων, ενώ ιδιαιτέρως φροντίζει για τη φυγάδευση των γυναικών στα νησιά, 

προκαλώντας όλεθρο στα χαρέμια των Τούρκων.  

Παράλληλα, ιδρύει παραρτήματα στο Χαλάνδρι, τα Πατήσια, το Ψυχικό, την Καλογρέζα. Στην 

περιοχή του Ψυχικού άνοιξε ένα πηγάδι για να ξεκουράζονται οι κατάκοποι αγρότες που 

δούλευαν ώρες κάτω από το ζεστό ήλιο και το νερό ήταν λιγοστό στην αττική γη. Λέγεται ότι 

από το ψυχικό αυτό της μοναχής Φιλοθέης πήρε η περιοχή το όνομά της. Ή πάλι πως 

έγραψε πάνω στο μαρμάρινο χείλος του πηγαδιού την λέξη «ψυχικόν» δηλωτικό της ψυχικής 

ωφέλειας. Και η περιοχή της Καλογρέζας οφείλει το όνομά της από τη μονή που εκεί ίδρυσε 

η Φιλοθέη, τη μονή της Καλογραίας, όπως την αποκαλούσαν οι Αθηναίοι (και από 

παραφθορά της λέξης, μονή της Καλογρέζας, σύμφωνα με άλλη ετυμολογία, "καλογρέζα" 

σημαίνει "μοναχή" στην αρβανίτικη διάλεκτο). 

Βασική επιδίωξη της Φιλοθέης ήταν η τόνωση του ορθόδοξου ιδεώδους και η διατήρηση της 

ελληνικής συνείδησης. Το έργο της, κατά βάση εθνικό και θρησκευτικό, ξεπέρασε τα όρια 

της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.Αδιαφιλονίκητη ιστορική επιβεβαίωση για 

το έργο αυτό παρέχει η αλληλογραφία της Φιλοθέης με τη Γερουσία της Βενετίας (1589), 

από την οποία ζητούσε οικονομική βοήθεια. 

Σε επιστολή της Αγίας που εντοπίστηκε από τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο Μέρτζιο σε 

βιβλιοθήκη της Βενετίας με παραλήπτη την Βενετική Γερουσία με ημερομηνία ΄΄22 

Φεβρουαρίου 1583΄΄, ζητείται χρηματική βοήθεια για να ξεπληρώσει χρέη που είχαν 

προκύψει γιατί ήθελε να γλιτώσει το μοναστήρι και τις μοναχές από τις τουρκικές λεηλασίες. 

Επομένως οι διώξεις της αγίας ήταν πολύ προγενέστερες του 1588-1589. Η Βενετική 

Γερουσία αποφάσισε να συνδράμει με 200 τσεκίνια (χρυσά νομίσματα). Τη νύχτα της 2ας 

προς 3ης Οκτωβρίου 1588, κατά τη διάρκεια ιερής ολονυχτίας που επιτελούσαν οι μοναχές 

προς τιμή του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου (πολιούχου αγίου της Αθήνας) στο 

εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα , οι Τούρκοι εφορμούν εκ νέου, συλλαμβάνουν τη Φιλοθέη και 

έπειτα από βασανιστήρια την εγκαταλείπουν ημιθανή έξω από τη μονή της. 

Το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης 

Το Λείψανο της Αγίας Φιλοθέης φυλάσσεται αδιάφθορο 

στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Η Τιμία Κάρα 

της έχει χαθεί. 

Ένας δάκτυλος της Αγίας Φιλοθέης φυλάσσεται στην 

Μονή Αγίας Φιλοθέης στην Εκάλη της Αττικής. 

Υμνογραφία της Αγίας Φιλοθέης 

Ταχὺ προκατάλαβε. Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν 

Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι’ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μετόχι_Καλογρέζας
https://el.wikipedia.org/wiki/3_Οκτωβρίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Διονύσιος_ο_Αρεοπαγίτης
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ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε. 

Πηγή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%

CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7

%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B1 

βίντεο με την Αγία 

https://www.youtube.com/watch?v=8i1-n6uv8SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B1
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16.Άγιος Λουκάς ο Ιατρός 

Λυδία Τσάκα 

 Άγιος αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ Βόινο-

Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στις 14/27 Απριλίου 1877 στο Κέρτς της 

χερσονήσου της Κριμαίας. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο, καθώς ο πατέρας του ήταν ρωμαιοκαθολικός, 

ενώ η μητέρα του, αν και ορθόδοξη, περιοριζόταν σε καλές πράξεις χωρίς 

να συμμετέχει ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. 

Πολύ νωρίς μετακομίζουν στο Κίεβο. Στο Κίεβο ο 

Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το 

πτυχίο του με άριστα το 1903 και παρακολουθεί 

μαθήματα Οφθαλμολογίας.Το 1904, βρέθηκε στην Άπω 

Ανατολή, όπου εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη 

επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε με την Άννα Βσιλίγιεβνα 

Λάνσκαγια, τη μέλλουσα σύζυγό του, με την οποία 

απέκτησε τέσσερα παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου 

εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι 

επιτυχίες του είναι τόσες πολλές που η φήμη του 

εξαπλώνεται γρήγορα και ασθενείς καταφθάνουν από 

παντού. Την ίδια εποχή μελετάει σχετικά με την τοπική αναισθησία και συντάσσει 

επιστημονικά άρθρα.  

Διαπρεπής στις εγχείρησης των οφθαλμών και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη θεραπεία των 

πυογόνων λοιμώξεων.Το 1917 η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση και αναγκάζεται να 

μετακομίσει στην Τασκένδη, όπου διορίστηκε αρχίατρος στο εκεί νοσοκομείο.1919 ο 

Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η κατάσταση είχε ξεφύγει 

από κάθε έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. Με τη βοήθεια του Θεού 

αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Ο Βαλεντίν ήταν πολύ πιστός 

και αυτό ήταν έκδηλο στον τρόπο που εργαζόταν. Μέσα στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη 

μια εικόνα της Παναγίας. Πριν χειρουργήσει, άναβε το καντήλι, προσευχόταν λίγα λεπτά κι 

έπειτα με γάζες ποτισμένες στο ιώδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενή. 

Τότε ζητούσε με «επισημότητα» το νυστέρι και ξεκινούσε την επέμβαση. Γι αυτή την εικόνα 

έδωσε μάχες με την τοπική εξουσία, για να παραμείνει στην θέση της.Σε αυτή την εποχή των 

δοκιμασιών για την Εκκλησία, ο γιατρός συμμετείχε ενεργά στη ζωή της Εκκλησίας. Ο 

αρχιεπίσκοπος Ιννοκέντιος, εντυπωσιασμένος από την παρρησία του Βαλεντίν, του 

προτείνει να γίνει ιερέας. Πράγματι, η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 26 Ιανουαρίου 

1921 και μια εβδομάδα αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.Η κουρά του σε μοναχό έγινε 

κρυφά στο σπίτι του ιερέα-καθηγητή. Καταλληλότερο όνομα για το νέο επίσκοπο κρίθηκε 

εκείνο του αποστόλου, ευαγγελιστή, αγιογράφου και ιατρού Λουκά. 

Ο 
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Στη συνέχεια, ταξίδεψε ως το Πετζικέντ για να χειροτονηθεί 

επίσκοπος. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και πολύ 

σύντομα ο επίσκοπος Λουκάς συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για 

προδοσία και φυλακίστηκε. Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να 

ολοκληρώσει και το σύγγραμμά του «Δοκίμια για τη χειρουργική 

των πυογόνων λοιμώξεων», το οποίο όμως δεν εκδόθηκε για 

πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη. 

Λόγω της μεγάλης του επιρροής οι υπεύθυνοι της G.P.U. 

(κρατική πολιτική διεύθυνση) αποφάσισαν να απομακρύνουν 

τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Την ώρα της 

αποχώρησής του, πλήθος του κόσμου στάθηκε στις γραμμές 

του τραίνου προκειμένου να εμποδίσει την αναχώρηση. Ο 

κόσμος απομακρύνθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και ο επίσκοπος Λουκάς πήρε τον 

μακρύ και βασανιστικό δρόμο της εξορίας. Εκεί διαπιστώνει τα πρώτα συμπτώματα 

καρδιακής ανεπάρκειας που θα τον συνοδεύσει σε όλη του τη ζωή. Παρ όλες τις κακουχίες, 

η συμπεριφορά του επισκόπου απέναντι σε όλους τους κρατουμένους προκαλούσε το 

σεβασμό ακόμα και των πιο αρνητικών.Όλους τους τόπους της εξορίας, παρά τις αντίξοες 

συνθήκες, δεν σταματούσε να χειρουργεί και να θεραπεύει ασθενείς. Στο Γενισέισκ το 1924 

επιχείρησε την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο.  

Τo 1926 γύρισε στην Τασκένδη. Δυστυχώς εκεί 

αντιμετωπίζει τις συκοφαντίες ακόμη και συνεργατών του, 

γεγονός πού τον οδήγησε σε παραίτηση από την έδρα του 

επισκόπου.Ενώ οι γιατροί βεβαίωναν πως η κατάσταση 

της υγείας του δεν το επιτρέπει, ο επίσκοπος Λουκάς 

αναχώρησε εξόριστος για τη Σιβηρία και στο νέο τόπο της 

εξορίας δεν αρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

όσους τις χρειάζονταν, παρ όλες τις αντίξοες 

συνθήκες.Αυτή τη φορά τον έστειλαν πέρα από τον 

Αρκτικό κύκλο, στο χωριό Πλάχινο, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλλει.  

Η υγεία του επισκόπου είχε επιδεινωθεί και μια τέτοια εξορία ήταν πολύ επικίνδυνη για τη 

ζωή του.Εκεί, στο Πλάχινο, υπέφερε τα πάνδεινα, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών, όσο 

και λόγω της αντιμετώπισης από τους κατοίκους της περιοχής. .Η αφορμή δεν άργησε να 

βρεθεί και ο επίσκοπος βρέθηκε πάλι υπόλογος απέναντι στα κομματικά στελέχη. Ο σκοπός 

αυτή τη φορά ήταν να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί από το ιερό του αξίωμα. Μετά το 

εξαντλητικές ανάκρισεις και απεργίες πείνας και αφού πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στη 

φυλακή, ο επίσκοπος εξορίστηκε για μια ακόμη φορά στη βόρεια Ρωσία.Σύντομα ένα 

σοβαρό πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να πάει στο Λένινγκραντ.Μετά την ανάρρωσή του 

πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών και περιπλανήσεων. Οι εκπρόσωποι του κόμματος 

πιέζουν τον επίσκοπο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη. Στην περίοδο αυτή της πνευματικής 

δοκιμασίας αρχίζει να χάνει την όραση από το αριστερό του μάτι λόγω αποκόλλησης του 

αμφιβληστροειδούς χιτώνα. 
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Εν καιρώ επανακτά την εσωτερική γαλήνη, που είχε στερηθεί, και περνά δύο χρόνια ηρεμίας 

και ειρήνης κοντά στα παιδιά του. Την περίοδο αυτή, εργάζεται στα νοσοκομεία του Κοτλάς, 

Αρχαγγέλου, Αντιζάντ, Τασκένδης όπου και δημιουργεί το πρώτο τμήμα πυογόνων 

λοιμώξεων σε όλη την Ε.Σ.Σ.Δ.Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν 60 ετών, όταν συνελήφθη για 

τέταρτη φορά. Υπέστη φοβερά βασανιστήρια και έμεινε στις φυλακές Τασκένδης για δύο 

χρόνια. Το 1939 εξορίστηκε και πάλι στη Σιβηρία και εργάζεται στο νοσοκομείο της μεγάλης 

Μούρτας. 

Όταν στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία, ο επίσκοπος-

γιατρός, αν και εξόριστος, προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για τη θεραπεία των 

τραυματιών και τον διορισαν.Παρ όλα αυτά οι συνθήκες είναι οικτρές ενώ παράλληλα δεν 

του αναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωμα.Την άνοιξη του 1942 αλλάζει η στάση της 

πολιτείας απέναντι στον ίδιο, αλλά και απέναντι στην Εκκλησία. Για να καλυφθούν οι 

υπάρχουσες ανάγκες ο επίσκοπος Λουκάς προάγεται σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ.Ο 

αρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα, στο Ταμπώφ. Εκείνη την εποχή είναι υπεύθυνος για 

150 στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Εκκλησία για να τον διευκολύνει τον μεταθέτει στην 

Αρχιεπισκοπή Ταμπώφ και Μιτσούρινσκ.Το 1946 ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με 

το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, και για την μεγάλη 

προσφορά του στην ιατρική επιστήμη..Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος 

Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. 

 Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει 

πάρει τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει καθημερινά, στο σπίτι του, τους άπορους 

της περιοχής. Στρέφει το ενδιαφέρον του στην εκκλησιαστική ζωή, καθώς τον αποκλείουν 

από κάθε επιστημονικό συνέδριο. Κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξουν οι 

εκκλησίες, ενώ δεν σταματά να κηρύττει το λόγο του Θεού. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του 

Θεανθρώπου όλη του τη ζωή «διήλθεν ευεργετών και ιώμενος».Το 1946 επιδεινώνεται η 

όρασή του, ενώ στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά.Το 1953  ξεκίνησε νέο κύμα 

διωγμών κατά της Εκκλησίας που κορυφώνονται το 1959. Ο Αρχιεπίσκοπος μέριμνα για το 

ποίμνιό του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Κάνει τεράστιους αγώνες να κρατήσει 

ανοικτές τις εκκλησίες.Η αγάπη του κόσμου προς τον αρχιεπίσκοπο Λούκα ήταν έκδηλη.  

Ακόμα και αλλόθρησκοι ή άθεοι τον έβλεπα με σεβασμό.Ο αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών. 

Διαισθάνεται πως το τέλος του πλησιάζει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργεί για τελευταία 

φορά και για τον καιρό που απομένει, περιορίζεται στο να κηρύττει. Τελικά την Κυριακή 11 

Ιουνίου 1961, ημέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Αγίας Ρωσίας, κοιμήθηκε ο 

αρχιεπίσκοπος-ιατρός Λουκάς Βόινο-Γιασενέτσκι. Παρά την έντονη αντίδραση των 

κομματικών, η κηδεία του αρχιεπισκόπου έγινε με μεγαλοπρέπεια. Χιλιάδες άνθρωποι 
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παραβρέθηκαν στην κηδεία του και έψαλλαν, ενώ ο δρόμος μέχρι το κοιμητήριο ήταν 

στρωμένος με τριαντάφυλλα. Από τότε ο τάφος του έγινε «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ». 

Αμέτρητα τα θαύματα του.Το Νοέμβριο του 1995 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη 

αγιοκατάταξη του αρχιεπισκόπου Λουκά.Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε με επισημότητα η 

ανακομιδή των λειψάνων του, που τέθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στο ναό του κοιμητηρίου, 

αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Τα λείψανά του εξέπεμπαν μια άρρητη ευωδία, 

ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Ανάμεσα στα λείψανα του βρέθηκαν 

άφθαρτα τα μάτια του, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και η καρδιά του. Τρεις ημέρες αργότερα, 

στις 20 Μαρτίου 1996, τα λείψανα του μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.Η μνήμη 

του ορίστηκε να τιμάται στις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοίμησής του. 

Μερικοί λόγοι του Αγίου 

Περί συγχωρήσεως 

 Θυμηθείτε τον Κύριο που τους συγχωρούσε όλους: 

συγχώρεσε τον Ληστή πάνω στον σταυρό, τον 

Τελώνη, την πόρνη που έβρεξε με τα δάκρυα της 

τα πόδια Του…Εμείς όμως πολύ συχνά γινόμαστε 

άσπλαχνοι, επιμένουμε στα δικά μας και δεν 

συγχωρούμε τον πλησίον. Έτσι πρέπει να 

ενεργούμε; Να εχθρευόμαστε αυτούς που μας 

αδικούν; Ασφαλώς όχι! Αν βλέπουμε τον πλησίον 

μας να μας κάνει κακό ή να μας προσβάλλει δεν 

πρέπει να τον μισούμε.Αντίθετα, πρέπει να τον σπλαχνιζόμαστε, διότι είναι ασθενής. Ασθενεί 

η ψυχή του και υποφέρει από μίσος. Γι’ αυτό πρέπει να τον σπλαχνιζόμαστε.Δεν πρέπει 

αυτόν να μισούμε αλλά τον διάβολο και τους δαίμονες που φαρμάκωσαν με την κακία τους 

καρδιά του και τον έκαναν άσπλαχνο και σκληρό. Αν τυχόν απαντήσουμε και εμείς με 

προσβολή στην προσβολή και ανάψει στην καρδιά μας η φλόγα του μίσους, τότε ας 

σταματήσουμε κι ας σκεφτούμε λιγάκι: ποιος είμαι εγώ που τον μισώ, είμαι μήπως καλύτερος 

από αυτόν; Δεν είμαι κι εγώ γεμάτος αμαρτία; Τότε γιατί τον μισώ; Και αμέσως θα ηρεμήσει 

η καρδιά μας. 

Περί αντιμετώπισης των πονηρών λογισμών 

Ο αντίπαλος των ανθρώπων, ο διάβολος και οι άγγελοί του, οι δαίμονες, πολύ καλά 

γνωρίζουν να μας σιγοψιθυρίζουν στο αυτί και να μας περνάνε το κακό υπό την μορφή του 

καλού και να υπνωτίζουν την συνείδησή μας. Αν αυτό που μας περνάνε στο μυαλό ταυτίζεται 

με τις κρυφές μας επιδιώξεις και τα πάθη μας, τότε πολύ εύκολα καταλαμβάνουν αυτοί την 

καρδιά μας. Εμείς πρέπει να αντιστεκόμαστε σ’αυτά τα πονηρά τους έργα. Πιο εύκολα 

μπορούμε να το καταφέρουμε αν θα σκεφτούμε κατά τα πόσο είναι σύμφωνο με το Θέλημα 

του Θεού αυτό που ακούμε και κλείσουμε τα αυτιά μας στο διάβολο. 

Περί της καθυστερημένης προσέλευσης στην Θεία Λειτουργία 

Ακούσατε σήμερα μια από τις σπουδαιότερες παραβολές του Χριστού. Λέω ακούσατε αλλά 

δεν ξέρω αν πραγματικά την ακούσατε. Βλέπω ότι πολλοί από σας έχουν μια πολύ κακή 
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συνήθεια να έρχονται στην Εκκλησία αργά. Μερικοί έρχονται στην Θεία Λειτουργία, μετά το 

Ευαγγέλιο. Είναι μια πάρα πολύ κακή συνήθεια και δεν ξέρω πώς να την ξεριζώσουμε. Μόνο 

εσείς οι κάτοικοι της Συμφερουπόλεως (και πολλοί από εμάς) έχετε αυτήν την συνήθεια, διότι 

πουθενά αλλού δεν είδα να έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία μετά το ευαγγελικό 

ανάγνωσμα. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια. 

Περί νηστείας 

Έχω ακούσει κάποιον από σας να ρωτάει: « Η νηστεία καθιερώθηκε από τον Κύριο Ιησού 

Χριστό ή την όρισε η Εκκλησία;» Στεναχωρήθηκα πολύ, όταν το άκουσα. Γιατί 

στεναχωρήθηκα; Γιατί αυτή η ερώτηση φανερώνει πως περιφρονείτε τους κανόνες της 

Εκκλησίας. Έτσι γίνεστε όμοιοι με τους αιρετικούς, οι οποίοι εξαιτίας της υπερηφάνειας 

απομακρύνθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και περιφρονούν τους Κανόνες 

της.Ασφαλώς η νηστεία καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Κύριος 

νήστευσε σαράντα μέρες στην έρημο πριν αρχίσει το κήρυγμα της σωτηρίας. 

Περί προσευχής 

Να παρακαλούμε πάντα τον Θεό για όλα όσα χρειαζόμαστε 

χωρίς κανένα δισταγμό, και χωρίς να έχουμε μέσα μας το 

λογισμό ότι δεν ταιριάζει στη μεγαλωσύνη του Θεού να Τον 

παρακαλούμε για τις δικές μας καθημερινές ανάγκες. Σαν τα 

μικρά παιδιά να απλώνουμε πάντα τα χέρια μας προς τον Θεό 

ζητώντας τα όλα χωρίς να διστάζουμε. Με την εμπιστοσύνη 

και την ευπιστία που έχουν τα παιδιά, να περιμένουμε την βοήθεια Του, αν, βέβαια αυτό που 

ζητάμε είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. 

Περί φιλαργυρίας 

Η φιλαργυρία είναι ένα πάθος πολύ άσχημο, που εκτός από τα άλλα φανερώνει την έλλειψη 

πίστεως και εμπιστοσύνης στο Θεό. Άνθρωπος ο οποίος μαζεύει χρήματα δείχνει πως δεν 

πιστεύει στο λόγο του Χριστού, που μας λέει να μην μεριμνούμε για το αύριο, διότι Αυτός 

φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας. Αν αφήσουμε τον Θεό να μας φροντίζει και δεν μαζεύουμε 

χρήματα, αλλά αυτά που μας περισσεύουν τα μοιράζουμε στους φτωχούς αδελφούς μας, αν 

ευεργετούμε τον πλησίον, τότε δεν θα μας αφήσει ο Κύριος και θα μας δώσει όλα όσα 

χρειαζόμαστε. 

Βίντεο με τον βίο του αγίου 

https://youtu.be/bTZoVwqGhW8 

Πηγές που επισκέφτηκα 

https://www.in-agiosdimitrios.com/articles/diafora-pnevmatika/562-logoi-tou-agiou-louka-

tou-iatrou.html 

 

https://www.ekklisiaonline.gr/nea/agios-loukas-o-iatros-vios-ke-thavmata-pou-

sygklonizoun/ 

https://youtu.be/bTZoVwqGhW8
https://www.in-agiosdimitrios.com/articles/diafora-pnevmatika/562-logoi-tou-agiou-louka-tou-iatrou.html
https://www.in-agiosdimitrios.com/articles/diafora-pnevmatika/562-logoi-tou-agiou-louka-tou-iatrou.html
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/agios-loukas-o-iatros-vios-ke-thavmata-pou-sygklonizoun/
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/agios-loukas-o-iatros-vios-ke-thavmata-pou-sygklonizoun/
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17.Οσία Μεθοδία της Κιμώλου 
 

Μαρία Τεπετίδου 

εννημένη από γονείς θεοσεβείς στις 10 Νοεμβρίου 1861 στην Κίμωλο, ήταν το τρίτο 

από τα οκτώ παιδιά της οικογένειάς της. Βαπτίσθηκε Ειρήνη και από πολύ νεαρή 

ηλικία ξεχώριζε για την ευσέβεια, τη σεμνότητα και την αγάπη της προς την 

Εκκλησία. 

Μέσα στο ευσεβές περιβάλλον του νησιού της και σε 

μια οικογένεια προσηλωμένη στο Χριστό, μεγάλωνε και 

μαζί με τη νεότητα άνθιζε η πίστη της και ο ιερός ζήλος. 

Ποθούσε και περίμενε την κατάλληλη ώρα για να 

αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και την Εκκλησία. 

Καθώς όμως ήταν σε «ηλικία γάμου» και οι γονείς της 

αποφάσισαν να την παντρέψουν, υποτάχτηκε από 

υπακοή στη θέλησή τους και παντρεύτηκε ένα Χιώτη 

ναυτικό. 

Λίγο καιρό μετά το γάμο ο σύζυγος της νεαρής κόρης 

ναυάγησε και πνίγηκε στις ακτές της Μικράς Ασίας και τότε η Ειρήνη ένοιωσε πώς αυτή ήταν 

η ώρα της θείας κλήσεως γι’ αυτήν. 

Ο πνευματικός της όταν του εξομολογήθηκε την επιθυμία της, την ενθάρρυνε στην 

πραγματοποίηση του σκοπού της. Μετά από κατάλληλη προετοιμασία εκάρη μοναχή, από 

τον τότε αρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο και έλαβε το όνομα Μεθοδία. Το γεγονός αυτό ήταν 

για τη Μεθοδία απέραντη χαρά αφού έτσι εκπληρώθηκε η πιο βαθειά επιθυμία της και από 

τότε πέρασε τη ζωή της ακολουθώντας με πίστη και αφοσίωση τους κανόνες του μοναχισμού 

κλεισμένη στο ερημικό κελί της, στο «Στιάδι», στο (ακατοίκητο) Μέσα Κάστρο της Κιμώλου, 

πλάι στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Κυρίου, ο οποίος χρονολογείται από το 1592. 

Το ερημικό αυτό κελί ήταν πραγματική «εγκλείστρα» μέσα στην οποία η Μεθοδία ασκήτεψε 

με βαθειά πίστη και ενθουσιώδη εγκαρτέρηση και παρά το γεγονός ότι δεν έζησε σε 

μοναστήρι εντούτοις με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή τηρούσε τους μοναστικούς κανόνες. 

Η πίστη και οι προσευχές της, η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η μελέτη, οι αγαθοεργίες 

της έκαναν το μικρό κελί τόπο αγιασμένο και ιερό που κυριολεκτικά και μεταφορικά ευωδίαζε. 

Από τον τόπο του εγκλεισμού της σπάνια έβγαινε η Οσία και μόνο για να παρακολουθήσει 

τη θεία λειτουργία και να λάβει τη Θεία Μετάληψη ή όταν ήταν μεγάλη ανάγκη για να 

συνδράμει κάποιον που είχε την ανάγκη της. Ο εγκλεισμός της ήταν πλήρης κατά την 

περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τότε δεχόταν μόνο να ακούσει και να συμβουλέψει 

γυναίκες που το είχαν μεγάλη ανάγκη και με τις οποίες επικοινωνούσε από ένα μικρό 

παραθυράκι, το μοναδικό του κελιού της, χωρίς να ανοίγει την πόρτα της. Τον άλλο καιρό 

όμως το κελί της ήταν αληθινό ιερό διδασκαλείο όχι μόνο για τις Κιμωλιάτισσες αλλά και για 

Γ 
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γυναίκες που έρχονταν από άλλα νησιά έχοντας μάθει για την Οσία με σκοπό να ωφεληθούν 

πνευματικά απ’ τη διδαχή της, να ανακουφιστούν από τα βάσανα της ζωής και να αντλήσουν 

απ’ την αστέρευτη πηγή της πίστης, κουράγιο και θέληση, αγάπη, εγκαρτέρηση και θάρρος. 

Είχε μαθήτριες αφοσιωμένες που μετέφεραν στην οικογένειά τους την «δρόσον και το ίαμα» 

που ανάβλυζε στον ευλογημένο χώρο και μπορεί κανείς χωρίς υπερβολή να πει ότι 

επηρέασε τη ζωή όλων των συμπατριωτών της.Αυστηρότατη νηστεία, αγρύπνια, προσευχή, 

δάκρυα, μελέτη ταπεινότητα, φιλανθρωπία αξίωσαν τη Μεθοδία να αναδειχθεί σε «Χριστού 

θεράπαινα» που έλαβε τη χάρη να τελεί και θαύματα. Θαύματα που μαρτυρούν οι 

συμπολίτες της αλλά και θαύματα που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν ακόμη 

και σήμερα σε όσους με καρδιά καθαρή και πίστη επικαλούνται τη βοήθειά της. 

 Σε ηλικία 47 ετών και μετά από 

ολιγοήμερη ασθένεια, η 

«Χριστοφόρα» οσία Μεθοδία 

παρέδωσε το πνεύμα στις 5 

Οκτωβρίου 1908, ενώ γενική 

ήταν η πεποίθηση των 

συμπατριωτών της ότι ο Θεός την 

κατέταξε μεταξύ των Αγίων του. 

Στη συνείδησή τους ήταν Αγία και 

αυτό φαίνεται και από το γεγονός 

ότι στις 15 Αυγούστου 1946 

συνέταξαν και υπέγραψαν 

ομολογία με την οποία 

αναγνώριζαν την Οσία «πολιούχο και κηδεμόνα της νήσου και μεγάλη αυτών ευεργέτιδα». 

Το 1962 στη θέση του ερειπωμένου κελιού της χτίστηκε μικρή εκκλησία που τιμάται στο 

όνομα της Παναγίας Ελεούσας και της Οσίας Μεθοδίας. Σε κρύπτη του ναού μεταφέρθηκαν 

και αποτέθηκαν τα ιερά λείψανά της από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνος όπου βρίσκονταν ως 

τότε και από κει στις 5 Οκτωβρίου 1991, ημέρα των εκδηλώσεων για την επίσημη ανακήρυξή 

της σε Αγία, μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας, ιερό και 

συγκινητικό προσκύνημα για κάθε πιστό χριστιανό.Ακοίμητο καντήλι του Αιγαίου την είπαν, 

σέμνωμα και προστάτιδα της Κιμώλου, θεόληπτη και αρετών ενθέων σκεύος πολύτιμον, 

φωτοβόλον λυχνία και Κυκλάδων κλέος λαμπρόν. Ατέλειωτα είναι τα επίθετα με τα οποία 

στόλισε ο θαυμασμός των ευσεβών χριστιανών την ταπεινή νησιωτοπούλα που από νωρίς 

στη ζωή της ένοιωσε το κάλεσμα του Κυρίου και ανταποκρίθηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής 

της. Στους δύο τελευταίους αιώνες, οι Κυκλάδες έδωσαν τέσσερις άγιες μορφές στην 

Εκκλησία μας: τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη από τη Νάξο, τον Όσιο Αρσένιο από την 

Πάρο, την Οσία Πελαγία από την Τήνο και την Οσία του 20ου αιώνα Μεθοδία από την 

Κίμωλο. Η επίσημη αγιοποίησή της έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την πράξη 499 

στις 17 Ιουνίου 1991. Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου. 

 

ΠΗΓΗ 

https://www.kimolos.gr/plirofories-tautotita/thriskeia/osia-methodia 

https://www.kimolos.gr/plirofories-tautotita/thriskeia/osia-methodia
https://www.kimolos.gr/plirofories-tautotita/thriskeia/osia-methodia
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Σχόλια Μαθητών/Μαθητριών 

 

1.Αγία Ακυλίνα: 

H Αγία Ακυλίνα μαρτύρησε για τον Χριστό και δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει, παράδειγμα 

το οποίο μας διδάσκει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, δηλαδή ό,τι δυσκολία κι αν συναντήσουμε 

να μην φύγουμε ποτέ από τον δρόμο του Θεού. Εκείνος θα είναι πάντα εκεί να μας βοηθήσει 

σε ό,τι κι αν τον χρειαστούμε. 

Θεοδώρα Σκούπλιου 

2.Αμφιλόχιος Μακρής Της Πάτμου: 

Κατά την γνώμη μου ο Αμφιλόχιος Μακρής ήταν ένας θαυματουργός Άγιος, αφιέρωσε την 

ζωή του στον Θεό, στην εκκλησία και στους συνανθρώπους του». 

Τυχάλας Δήμος 

3.Άγιος Αρσένιος Καππαδόκης: 

Κατά την γνώμη μου ο Άγιος Αρσένιος Καππαδόκης όπως συμβούλευε τους συμπατριώτες 

του συμβούλευε και τον κόσμο. 

Τσιομπανίδου Αμαλία 

4.Σιλουανός ο Αθωνίτης: 

Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ πιστός στο Θεό , επίσης μου έκανε εντύπωση που είναι ένας 

τόσο πρόσφατος Άγιος και προσευχόταν πολύ συχνά αφού ήταν ένας πολύ πιστός 

Χριστιανός». 

Συμεωνίδου Σταυρούλα 

5.Όσιος Σάββας ο Εν Καλύμνω:  
«Κατά την γνώμη μου ένα αξιοθαύμαστο για τις μέρες γεγονός είναι ότι αρνήθηκε την 

κληρονομιά και την οικονομική βοήθεια των γωνιών του ασκώντας την ασχολία που ήθελε. 

Να αφιερωθεί στον Θεό και να έρθει πιο κοντά του». 

Ρουσιαμάνης Δημήτρης 

6.Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης της Δράμας: 

Κατά την γνώμη μου πιστεύω ότι από μικρός ήταν πολύ αδικημένος στην ζωή του που 

έχασε τους γονείς του αλλά και που ήταν και ορφανός». 

Τσεκερίδου Στέλλα 

7.Σέρβος Ιερομόναχος Ιουστίνος Πόποβιτς: 

«Κατά την γνώμη μου ο Σέρβος Ιερομόναχος Ιουστίνο Πόποβιτς ήταν ένας άνθρωπος  που 

πετύχαινε τους στόχους του και ήταν αφοσιωμένος στην φιλοσοφία του Ορθόδοξου 

Χριστιανισμού». 

Τσελάι Ναταλία 
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8.Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: 

Κατά  την γνώμη μου πιστεύω ότι ο Όσιος Πορφύριος ήταν πολύ καλόκαρδος και μπορούμε 

να πούμε ότι πέθανε  άδικα. 

Γεωργία Συμεωνίδου 

9.Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης: 

«Κατά την γνώμη μου ο Άγιος Παϊσιος ήταν ένας Άγιος που είχε πάρα πολλά χαρίσματα από 

Τον Θεό και για αυτό ο Άγιος ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους με αυτά». 

Τσαϊρης Σπυρίδων 

10.Ο Άγιος Νέστωρ της Καμτσάτκας: 

Κατά την γνώμη μου ο  Άγιος Νέστωρ ο Καμτσάτκας αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο όπως 

ίδρυσε τη Καμτσατκική Φιλανθρωπική Αδελφότητα, που σύστησε δεκάδες σχολεία, ιατρεία, 

γηροκομεία, ορφανοτροφεία και μια βιοτεχνία κατασκευής λυόμενων κτηρίων που 

δημιούργησε πολύτιμες θέσεις εργασίας στην εγκαταλελειμμένη επαρχία. 

.Κωνσταντίνος Σάεβ 

11.Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: 

Κατά την γνώμη μου ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως είναι πολύ θαυματουργός Άγιος της 

εκκλησίας μας. 

Σταθαράς Αχιλλέας 

 

12.Η Οσία Σοφία Η Εν Κλεισούρα Ασκήσασα: 

«Κατά την γνώμη μου η Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα ήταν μια πολύ πιστή στον 

Θεό  Άγια όπου ποτέ δεν έχασε την πίστη της στον Θεό. Επίσης πιστεύω πως έχει κάνει 

πάρα πολλά θαύματα και κάνει πολύ κόσμο καλά από διάφορες ασθένειες που υποφέρουν 

όπως και εκείνη τότε,αλλά και από πολλά άλλα πράγματα όπως είχε βιώσει η ίδια αλλά με 

την βοήθεια του Θεού τα ξεπέρασε όλα». 

Λυδία Τσάκα 

 

13.Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης: 

«Κατά την γνώμη μου πιστεύω ότι πέθανε άδικα και πρόσφερε πολλά στον κόσμο». 

Χύσα Κέιση 

14.Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός: 

 «Ήταν πράγματι ένας μεγάλος αγωνιστής, θεοφώτιστος και χαριτωμένος, ευλογημένος και 

μακάριος, ακέραιος, ακριβοδίκαιος, άψογος και καθαρός. Όπως είπαν «μετά την οσιακή του 

κοίμηση, άδειασαν τα Κατουνάκια…». 

Αγνώστου 
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15.Αγία Φιλοθέη: 

Κατά την γνώμη μου ήταν μία πολύ σεμνή και ταπεινή γυναίκα που ο τρόπος εκ τον οποίο 

πέθανε δεν ήταν καθόλου δίκαιος προς αυτήν. Επίσης πολύ σημαντικό ήταν το έργο της στην 

Ελληνική Επανάσταση το 1821. 

Σκούπλιου Θεοδώρα 

 

16.Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: 

«Κατά την γνώμη μου ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός θεράπευσε πάρα πολύ κόσμο που τον 

χρειάστηκε τότε αλλά και στις μέρες μας κάνει πολλά θαύματα και βοηθάει ακόμα κόσμο να 

γίνει καλα.Ήταν ένας Άγιος ο οποίος βίωσε πολλά στην ζωή του τα οποία δεν άξιζε όπως 

για παράδειγμα η φυλακή όπου μπήκε χωρίς να έχει κάνει τίποτα κακό αντιθέτως έκανε 

μόνο καλές πράξεις». 

Τσάκα  Λυδία 

 

17.Οσία Μεθοδία της Κιμώλου: 

Κατά την γνώμη μου από πολύ μικρή ηλικία ήθελε να αφιερώσει την ζωή της στον Θεό, όπου 

ακολούθησε αυτό που ήθελε μετά το ναυάγιο του συζύγου της. 

 

Τεπετίδου Μαρία 
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Η παρούσα εργασία βασίζεται αποκλειστικά στον ζήλο και την επιθυμία των μαθητών και 

μαθητριών να ανακαλύψουν πτυχές και πληροφορίες από τον βίο των νέων αγίων και 

νεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με προσωπική προσπάθεια και ενθουσιασμό 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί αυτό το πόνημα και τους ευχαριστώ θερμά που συνέβαλαν 

στο να αναδειχθεί η ορθόδοξη σχολική αγωγή ως Θεανθρώπινη Παιδεία με πρότυπα τους 

Θεοφόρους αγίους, έμπλεους από αρετές. Οι χριστοφόρες προσωπικότητες των αγίων μας 

είναι η αέναη προτύπωση του Ιδεώδους Ανθρώπου. 

Οι Βίοι των Αγίων, θα επισημάνει ο άγιος Ιουστίνος, είναι μια μοναδική παιδαγωγική της 

Ορθοδοξίας. Δια μέσου των Βίων των αγίων καταδεικνύεται πώς, δια των αγίων μυστηρίων 

και των αγίων αρετών, οικοδομείται το τέλειο ανθρώπινο πρόσωπο μεταβαλλόμενο σε «Τέ-

λειο» άνθρωπο. Στην Εκκλησία του Χριστού, οι Βίοι των Αγίων βεβαιώνουν αναμφισβήτητα 

ότι η ηθική είναι εφαρμοσμένη δογματική. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων συντίθεται από τα 

Άγια μυστήρια και τις άγιες αρετές, ως καρποί του Αγίου Πνεύματος, του «ενεργούντος τα 

πάντα εν πάσι Ευαγγελικής Αρετής». 

Μόνο με την εκ Θεού Αποκάλυψη στον κόσμο του τέλειου Θεού και του τέλειου ανθρώπου, 

του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  και με την εν Χριστώ παιδεία, που Εκείνος διαμόρφωσε 

και άφησε στην Εκκλησία Του, ως θεόπνευστη διδασκαλία, καλλιεργείται και οικοδομείται ο 

Αληθινός άνθρωπος, δηλαδή, ο άνθρωπος που ασκείται διαρκώς στην πορεία του προς την 

τελειότητα, μέσω των αγίων αρετών και των θείων μυστηρίων.  

 

Βασιλική Ματιάκη, Μάιος 2021 

 

 

 


