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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Ο όσιος Γέρων Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης,
γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 μ.Χ., στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος
Ιωάννης της επαρχίας Καρυστίας. Η οικογένειά του ήταν πολυμελής και οι
γονείς, φτωχοί γεωργοί, δυσκολεύονταν να τη συντηρήσουν. Ο μικρός
Ευάγγελος ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας.

Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ :)


Ο Γέρων Πορφύριος έλεγε μαζί με όλους τους Αγίους ότι ο
Χριστός πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό σημαίνει
ενωμένος με τον Χριστό και με όλους τους ανθρώπους του
Χριστού και προπαντός με τον αρχιερέα Του, που επέχει τόπο και
τύπο Χριστού. Αλλά αυτό, το να είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία
δεν είναι κάτι τυπικό. Αυτό άλλωστε πρέπει να σημαίνει η διαθήκη
του, στην όποια μας εύχεται να μπούμε στην επίγεια άκτιστη
Εκκλησία του Θεού, παρ΄ όλον που επιφανειακά σκεπτόμενοι θα
του απαντούσαμε ότι είμαστε ήδη στην Εκκλησία, αφού είμαστε
βαπτισμένοι.

Η ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ


Η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία συμμέτοχων στην ύπαρξη και στη
χαρά, για τη μετάδοση της ζωής, είναι η αγάπη. Η μόνη διάθεση, λοιπόν,
που αρμόζει σε ανθρώπους πλασμένους εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν Θεού,
είναι η αγάπη, δηλαδή το άνοιγμα της καρδιάς στο άλλο πρόσωπο, στο
Σύ του Θεού και στο σύ του συνανθρώπου. Είναι δρόμος γεμάτος
αρχοντιά και ανωτερότητα, χωρίς μιζέριες, υπολογισμούς και φόβους.

ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η
ΑΟΜΜΑΤΟΣ
ΦΛΩΡΑ ΧΙΩΤΙΝΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ
• Γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1881 στο Σέμπινο της Ρωσίας
• Οι γονείς της Δημήτριος και Ναταλία ήταν χωρικοί, ευλαβείς, βιοπαλαιστές και φτωχοί
• Η Οσία Μάντρωνα ήταν η μικρότερη από τα τέσσερα παιδιά και η μητέρα της σχεδίαζε
να την αφήσει σε ορφανοτροφείο αλλά μέσω του Θεού τελικά την κράτησε
• Γεννήθηκε αόμματη και ονομάστηκε Μάντρωνα
• Στο στήθος της είχε έναν αχειροποίητο επιστήθιο σταυρό

• Τις Τετάρτες και τις Παρασκευές κοιμόταν και κανείς δεν μπορούσε να την ξυπνήσει
για να τη θηλάσει

• Παρόλο που ήταν αόμματη ο Θεός την προίκισε με πνευματική όραση

• Από μικρή αγωνιζόταν στην προσευχή
• Όταν ήταν μικρή τα παιδιά την πείραζαν, έτσι έπαυσε να παίζει με τα
άλλα παιδιά και να μένει στο σπίτι
• Από νωρίς φάνηκε το διορατικό- προορατικό και θεραπευτικό της
χάρισμα
• Μεγάλωσε μέσα στην εκκλησιά στην οποία είχε και μόνιμη θέση
• Καθηλώθηκε εξ αίτιας μιας παράλυσης στα ποδιά και παρέμεινε καθιστή
ως το τέλος της ζωής της. Δεν παραπονέθηκε και δεν γογγυσμέ για την
ασθένεια της, πάρα βάσταγέ ταπεινά τον βαρύ σταυρό της

ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΟΣΊΑΣ
• Η εξωτερική της εμφάνιση ήταν η εξής: είχε κοντά πόδια,
χέρια μικροκαμωμένα, τα μαλλιά της χνουδωτά, τα
μάτια της κολλητά κλεισμένα, το πρόσωπο φωτεινό και
η φωνή γλυκιά
• Άλλοτε χαριτολογούσε με τους ανθρώπους και άλλοτε
τους έλεγχε με δριμύτητα και τους νουθετούσε . Δεν
ήταν αυστηρή με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά
επιεικής, εύσπλαχνη, συμπονετική θερμή και πάντα
χαρούμενη

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ
• Τρεις ημέρες πριν την κοίμηση της ο Κυρίος της αποκάλυψε την κοίμηση της για να
προετοιμαστεί όπως και έκανε. Μέχρι το τέλος εξομολογούταν και κοινωνούσε και
κοιμήθηκε στις 2 Μάιου του 1952
• Πριν κοιμηθεί είπε: «Όλοι να έρχεσθε σε εμένα και να μου λέτε σαν σε ζωντανή τις
θλίψεις σας και εγώ θα σας βλέπω και θα σας ακούω και θα σας βοηθάω» «όλους που
ζητάνε βοήθεια από εμένα θα τους συναντάω μετρά το θάνατο τους»
• Στις 8 Μάρτιου 1998 έγινε η ανακομιδή της και τα Ιερά Λείψανα της μεταφέρθηκαν
στην Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης στη Μόσχα

ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
ΠΑΤΜΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΟΥ
• Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (κατά κόσμον Αθανάσιος Μακρής)

γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1889 μ.Χ. στην Πάτμο.

• Η μοναχική του κουρά έγινε στις 27 Αυγούστου του 1906 μ.Χ. στην Ιερά
Μονή του Θεολόγου όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος.
• Ήταν φίλος και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου Υπήρξε
πνευματικός πατέρας πολλών μεγάλων μορφών της Εκκλησίας, Ελλήνων
και ξένων.

• Στις 23 Μαρτίου του 1913 μ.Χ. σε ηλικία 24 ετών κείρεται στο Κάθισμα του Απολλώ
Μεγαλόσχημος Μοναχός από τον ασκητή και πνευματικό Μακάριο Αντωνιάδη τον Σάμιο.
• Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μητροπολίτη Κώου κυρό Αγαθάγγελο στις 27 Ιανουαρίου
του 1919 μ.Χ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κω, και Πρεσβύτερος την Κυριακή
του Θωμά στις 5 Απριλίου του ίδιου έτους από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας
Κωνσταντίνο Βαντζαλίδη στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Βαθύ.
• Εφημέριος της Ιεράς Μονής Πάτμου διακόνησε από το 1920 - 1926 μ.Χ. και διορίσθηκε
Προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως κατά τα έτη 1926 - 1932 μ.Χ.

• Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής κοιμήθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου του 1970 μ.Χ. και
τάφηκε στις 17 Απριλίου στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού.
• Σ' όλη του τη ζωή βασανιζόταν από αρρώστιες, ήταν ευαίσθητος στα κρυολογήματα και
κάθε χρόνο τον επισκεπτόταν η γρίπη. Τέλη Μαρτίου 1970 προσβλήθηκε από
πνευμονία.

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης

Βιογραφία
Γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου του 1846 μ.Χ. στη Σηλυβρία της Θράκης από τον Δήμο και τη Βασιλική Κεφάλα. Ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά
τους. Ονομαζόταν Αναστάσιος. Στα 14 του πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε ως υπάλληλος και ως παιδονόμος στο σχολείο του
Μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Κατόπιν πήγε στη Χίο, όπου, από το 1866 μ.Χ. μέχρι το 1876 μ.Χ. χρημάτισε δημοδιδάσκαλος στο χωριό
Λίθειο.
Το 1876 μ.Χ. έγινε μοναχός στη Νέα Μονή Χίου με το όνομα Λάζαρος και στις 15 Ιανουαρίου 1877 μ.Χ. χειροτονήθηκε διάκονος από τον
Μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο (1860 - 1877 μ.Χ.), και ανέλαβε τη Γραμματεία της Μητροπόλεως. Το 1881 μ.Χ. ήλθε στην Αθήνα, όπου με έξοδα
του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Σωφρονίου Δ' (1870 - 1899 μ.Χ.), σπούδασε Θεολογία και πήρε το πτυχίο του το 1885 μ.Χ. Έπειτα, ο ίδιος
προαναφερόμενος Πατριάρχης, τον χειροτόνησε το 1886 μ.Χ. πρεσβύτερο και του έδωσε τα καθήκοντα του γραμματέα και Ιεροκήρυκα του
Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας. Διετέλεσε επίσης πατριαρχικός επίτροπος στο Κάιρο.
Στις 15 Ιανουαρίου 1889 μ.Χ., χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Λόγω όμως αισχρών συκοφαντιών προς τον Πατριάρχη Σωφρόνιο,
ο ταπεινόφρων Νεκτάριος επέστρεψε στην Ελλάδα (1889 μ.Χ.). Διετέλεσε Ιεροκήρυκας (Ευβοίας) (1891 - 1893 μ.Χ.), Φθιώτιδος και Φωκίδας
(1893 - 1894 μ.Χ.) και διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα (1894 - 1904 μ.Χ.).

Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Σωφρονίου (1899 μ.Χ.), ο Νεκτάριος εκλήθη να τον διαδεχθεί, αλλά ο Άγιος αρνήθηκε. Στα
κηρύγματα του, πλήθος λαού μαζευόταν, για να «ρουφήξει» το νέκταρ των Ιερών λόγων του. Το 1904 μ.Χ. ίδρυσε γυναικεία Μονή στην
Αίγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τη διοίκηση, αφού εγκαταβίωσε εκεί το 1908 μ.Χ., μετά την παραίτηση του από τη Ριζάρειο Σχολή.
Έγραψε αρκετά συγγράμματα, κυρίως βοηθητικά του θείου κηρύγματος. Η ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν
παροιμιώδεις.
Πέθανε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 1920 μ.Χ. Τόση δε ήταν η αγιότητά του, ώστε επιτέλεσε πολλά θαύματα, πριν αλλά και μετά τον
θάνατο του. Ενταφιάστηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του
1953 μ.Χ. και στις 20 Απριλίου του 1961 μ.Χ. με Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διακηρύχτηκε Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Α4 ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ- ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΑΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ
• Ο Άγιος Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος Αχρίδος, της Σερβικής Εκκλησίας, γεννήθηκε
το 1880 στην Σερβία. Έλαβε ευρεία μόρφωση ανά την υφήλιο και επέδειξε σπουδαίο
συγγραφικό έργο. Οι υψηλές θεολογικές και φιλοσοφικές μελέτες του τον έκαναν σύντομα
γνωστό λαμβάνοντας πέντε διδακτορικούς τίτλους σε διάφορα Πανεπιστήμια του κόσμου.
Επίσκοπος εκλέχθηκε μόλις στα 39 του χρόνια. Ποίμανε με ιδιαίτερη αγάπη και σοφία την
επισκοπή του, όμως, η ποιμαντική του διακονία αγκάλιασε στην κυριολεξία όλον τον
κόσμο με τα διάφορα ταξίδια του (λόγω εξορίας ή όχι), τη διδασκαλική του δραστηριότητα
σε πανεπιστημιακές σχολές αλλά και μέσω του πλήθους των επιστολών και των βιβλίων
του.
• Τα γραπτά του εμφορούνται από βαθύτατο Πατερικό πνεύμα και αποπνέουν πάντοτε μια
απλοϊκή γλυκύτητα συνδυασμένη με βαθιά σοφία και υψηλή θεολογία. Ο σύγχρονος και
φίλος του Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς είπε για τον Άγιο Νικόλαο: "Ο Νικόλαος Αχρίδος ήταν
ο μέγας άγιος Χρυσόστομος των ημερών μας. Έγινε διδάσκαλος μέγας της Ορθοδόξου
Εκκλησίας, κήρυξ της ορθοδόξου πίστεως, ποιμήν σοφός, πνευματικός οδηγός των
Σέρβων, στύλος της πατρίδος του, Απόστολος της Ορθοδοξίας σε κράτη μακρινά...".
• Εκοιμήθη προσευχόμενος στις 17 Μαρτίου 1956 στην Ι.Μ. Αγ. Τύχωνος στις ΗΠΑ. Το ιερό
του σκήνωμα επέστρεψε στην Σερβία το 1991.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ
• Ο Αγιος Νικόλαος Γεννήθηκε Στη Νάξο Το 1851 Μ.Χ., Από Τον Ιωάννη Και Την Αυγουστίνα, Το Γένος
Μελισσουργού. Οι Ευσεβείς Γονείς Του Τον Ανέθρεψαν Με Παιδεία Και Νουθεσία Κυρίου.

• Από Την Παιδική Του Ηλικία Εξέφρασε Την Έφεση Και Την Αγάπη Του Προς Τα Ιερά Και Τα Όσια.
Ήταν Φιλακόλουθος Και Διακονούσε Πάντοτε Στο Ιερό Τον Παππού Του Ιερέα Γεώργιο
Μελισσουργό. Προορισμένος Από Τον Θεό Να Γίνει Λειτουργός Των Αγίων Μυστηρίων Αυτού
Μετείχε Αδιάλειπτα Στη Λειτουργική Ζωή Της Εκκλησίας Με Νηστεία, Προσευχή Και Αγρυπνία.

• Ο παπά- Νικόλας, Ο λεγόμενος «απλος», ζούσε μέσα στη χαρά της θείας ευχαριστίας, την οποία
τελούσε ανελλιπώς κάθε ημέρα, όπως την όριζαν οι λειτουργικοί κανόνες, και την παρέτεινε
επί πολλές ώρες, για να έχει την πνευματική της απόλαυση. Πάντα ανταποκρινόταν στο γνήσιο
ορθόδοξο φρόνημα και εκτελούσε πανηγυρικά το μυστήριο της ελεύσεως και παρουσίας του
αναστημένου κυρίου, που αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως τότε στο μυστικό δείπνο. Η χαρά της
αναστάσεως, που βρίσκεται στην καρδιά της ευχαριστίας, γινόταν οντολογική αναψυχή και
αγαλλίαση στον φλεγόμενο από θεία αγάπη γέροντα. Δεν ήταν γι αυτόν ένα απλό εφημερικό
καθήκον.

• Ο αείμνηστος γέροντας, αφού έφθασε στα 82 του χρόνια και έδωσε πρωτοφανή στον αιώνα μας
μαρτυρία ουρανίων χαρισμάτων, οσιότητος, ταπεινώσεως, απλότητος, διακρίσεως, ελεημοσύνης,
ασκήσεως και κατά θεόν σοφίας, αφού εστάθηκε Ο μοναδικός προστάτης χιλιάδων ορφανών και
πτωχών και έφθασε στο ύψος θείας τελειότητος, εκοιμήθηκε οσίως εν ειρήνη το 1932 Μ.Χ. Και τον
έθαψαν μπροστά στον ναό του αγίου ιωάννη του κυνηγού.

• Στις 29 αυγούστου του 1992, τα ιερώτατα και θαυματουργά λείψανα του αγίου νικολάου του πλανά
τοποθετήθηκαν σε ασημένια λάρνακα, που σήμερα βρίσκεται στο δεξιό κλίτος του ιερού αυτού ναού.

• Η αγία μας εκκλησία ανεκήρυξε και επισήμως ως άγιο τον άγιο Νικόλαο τον Πλανά κατά την 135
η συνοδική περίοδο (1991 - 1992 μ.Χ.]. Σύμφωνα με τον ιστοχώρο της αποστολικής διακονίας της
εκκλησίας της ελλάδος η μνήμη του αγίου ιερέως νικολάου του πλανά, τιμάται κατά την πρώτη
κυριακή του μαρτίου, δια μεταθέσεως εκ της κυριώνυμης ημέρας αυτού, ύστερα από απόφαση
της ιεράς συνόδου της εκκλησίας της ελλάδος. σύμφωνα όμως με τον ιστοχώρο της ιεράς
μητρόπολης παροναξίας ο άγιος νικόλαος ο πλανάς εορτάζει κατά την καθιερωμένη πανήγυρη
της 2ας μαρτίου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

Άγιος Παΐσιος
Ο Άγιος Παΐσιος ήταν μοναχός του 20ου αιώνα που έγινε γνωστός για
τον βίο και το έργο του. Η ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του
στις 12 Ιουλίου. Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της
Καπαδωκίας , ήταν γιος του Προδρόμου και της Ευλαμπίας Εζνεπίδη και
είχε άλλα οκτώ αδέλφια.

Παιδικά χρόνια και στράτευση
• Στις 7 Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες
φύγουν για την Ελλάδα, βαφτίστηκε από τον ιερέα της ενορίας
Αρσένιο, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε ως άγιο το
1988. Ο Αρσένιος επέμεινε και του έδωσε το δικό του όνομα «για να
αφήσει καλόγερο στο πόδι του», όπως χαρακτηριστικά είχε πει.
• Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχτηκε στο στρατό και υπηρέτησε σαν
ασυρματιστής κατά τον ελληνικό εμφύλιο. Γι' αυτό και πολλές
εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του Γέροντα τον αναφέρουν ως
«Ασυρματιστή του Θεού».

ΜΟΝΑΣΤΙΚΌΣ ΒΊΟΣ
• Εισήλθε πρώτη φορά στο Άγιο Όρος για να μονάσει το 1949. Αρχικά
κατέλυσε στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των
Εισοδίων της Θεοτόκου. Αργότερα, αποχώρησε από τη μονή και
κατευθύνθηκε στη Μονή Εσφιγμένου, εκεί τελέσθηκε η τελετή της
«ρασοευχής» και πήρε το πρώτο όνομά του που ήταν Αβέρκιος. Το
1954 έφυγε από τη μονή Εσφιγμένου και κατευθύνθηκε προς την
Μονή Φιλοθέου. Τέλος, τo 1962 πήγε στο Όρος Σινά, όπου παρέμεινε
για δύο χρόνια στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης.

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο
Ησυχαστής

Λιγα λόγια…
• Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1898 σε φτωχική οικογένεια, στο χωριό Λεύκες της
Πάρου.

• Ήταν τρίτος κατά σειρά από τα επτά παιδιά της οικογένειας
• Ανέλαβε από νωρίς την προστασία της οικογένειας υστέρα από τον θάνατο του πατερά
του

• Φοίτησε έως την Β δημοτικού. Η ελλιπής του μόρφωση δεν τον απέτρεψε να μελετήσει
βίους αγίων.

• Τον θαυμασμό του αυτό τον εξάσκησε στα βουνά της Πεντέλης ενώ μετά από λίγο
καιρό αποφάσισε να μονάσει στο Άγιον Όρος.

• Ο πρώτος σταθμός του, το έτος 1921, ήταν η περιοχή Κατουνάκια
• Μετέβη με τον π. Αρσένιο στο Ιερό κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθώς θέλησε να

ασκητέψει.
• Στις 31 Αυγούστου 1925 σε ηλικία 28 ετών έλαβε το μοναχικό σχήμα.
• ο μοναχός Ιωσήφ δέχτηκε να αναλάβει συνοδεία και να γίνει πνευματικός οδηγός, είχε ως
υποτακτικό και τον παπά Εφραιμ Κατουνακιώτη ενώ στην συνέχεια εντάχθηκε στη συνοδεία
του ο αδελφός του Αθανάσιος. ( έτσι ονομάστηκε )
• Τον Ιανουάριο του 1938, η μικρή συνοδεία μετέβη στην Ιερά Σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας,
όπου και εγκαταστάθηκε μέσα σε σπηλιές κοντά σε ένα εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, που
το έχτισαν οι ίδιοι.

Έργο
• Η διδασκαλία του και το πνευματικό του έργο διασώζεται σε 65 επιστολές του,
που έχει εκδόσει η Ιερά Μονή Φιλοθέου, καθώς και σε αριθμό βιβλίων
διαφόρων εκδόσεων.

Κοίμηση
• Ο Γέροντας Ιωσήφ κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1959, στη Νέα Σκήτη
του Άθω, στην ιερά καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η υγεία του
κλονισμένη από τους υπεράνθρωπους αγώνες και την υπέρμετρη άσκηση,
οδήγησε σε καρδιακή ανεπάρκεια. Έναν μήνα πριν την κοίμησή του, είχε
πληροφορηθεί τον ακριβή χρόνο από την ίδια την Παναγία. Στις 14 Αυγούστου
παρακολούθησε την ιερή αγρυπνία προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
μετέλαβε τα Άχραντα Μυστήρια και μετά το τέλος της ακολουθίας άφησε την
τελευταία του πνοή.

Λείψανα
• Το σκήνωμά του βρίσκεται ενταφιασμένο σε εκκλησάκι στη Νέα Σκήτη Αγίου
Όρους, κοντά στον Πύργο της Σκήτης.

Βιβλιογραφικές πηγές
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Μέσα Ποταμού Κύπρου, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου (2018). Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ
ο Ησυχαστής. Αθήνα: Άθως ΕΠΕ
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ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ
• Ο πατήρ Ιάκωβος γεννήθηκε στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας στις 5 Νοεμβρίου του 1920

• Κατέφυγε στην Ελλάδα ως προσφυγάκι σε ηλικία δύο ετών μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή
• Καταγόταν από φτωχή οικογένεια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα
έξοδα των σπουδών. Επομένως άρχισε να δουλεύει κοντά στο πατέρα του ως χτίστης.
• Επειδή του άρεσε η ερημική ζωή αποφάσισε να πάει στους Αγίου Τόπους , εκεί όπου είχε
αγιάσει και κάποιος πρόγονός του.
• Απεβίωσε ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου του 1991 εξαιτίας του
προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε με την καρδία του.

• Ξεκινώντας για την ερημική ζωή του αποφάσισε να πάρει την ευλογιά του οσίου
Δαβυϊδ και καθώς έφτασε στο μοναστήρι συνομίλησε με έναν γέροντα όπου
αργότερα αντιλήφθηκε πως ήταν ο ίδιος ο όσιος Δαβυϊδ. Μετά από αυτό το
γεγονός αποφάσισε να μείνει στο μοναστήρι και να υπηρετήσει τον όσιο Δαβυϊδ
για όλη του την ζωή. Στην συνέχεια κατανοώντας ο γέροντας Νικόδημος την
δουλειά του αποφάσισε να του αναθέσει όλες τις ευθύνες του μοναστηριού.

Οσία Σοφία της Κλεισούρας
Ιωάννα Σπερδέγια
Ναταλία Παπαγιάννη
Α4

Σύντομα…
Μια σύγχρονη Αγία της Ορθοδοξίας μας,
η Αγία Σοφία η ασκήτισσα της Κλεισούρας
Καστοριάς. Για την γεμάτη πόνο, στερήσεις
και αρρώστιες ζωή της Αγίας, που ήρθε
πρόσφυγας από τον Πόντο και ασκήτεψε
μέχρι τα τέλη του βίου της, το 1974, στο
Μοναστήρι της Παναγίας, στην περιοχή της
Κλεισούρας της Καστοριάς.

Βιογραφία
Η Οσία Σοφία καταγόταν από τον Πόντο.
Όταν απεβίωσε το παιδί της και πήρανε τον
σύζυγό της στα τάγματα εργασίας κατέφυγε στα
βουνά, όπου ζούσε ασκητικά. Στην ανταλλαγή
των πληθυσμών το καράβι που μετέφερε τους
συγχωριανούς της σώθηκε από τα κύματα, χάρη
στη Σοφία. Η Παναγία την έστελνε στο
μοναστήρι της Κλεισούρας της Καστοριάς όπου
έζησε Οσιακά για μισό περίπου αιώνα.

Άλειφε με στάχτη το πρόσωπό της για
να μην φαίνεται η ομορφιά του,
κυκλοφορούσε χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλητη
με φτωχική ενδυμασία, όμως ευωδίαζε. Είχε
παραδεισένια σχέση με τα ζώα, ενώ κάποιες
φορές έκανε αλλοπρόσαλλα πράγματα, για
να μην αποκτήσει φήμη ανάμεσα στους
ανθρώπους και έτσι πολλοί την
παρεξηγούσαν και την αποκαλούσαν παλαβή.

Κάποτε αρρώστησε βαριά από σκωληκοειδίτιδα ή κήλη, ώστε να
διπλωθεί στα δύο από τον πόνο. 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 απάντησε.
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, που συνεχώς τόνιζε τη σημασία της υπομονής,
κοιμήθηκε στις 6 Μάϊου 1974, ημέρα μνήμης του πολύαθλου Ιώβ. Η
ανακομιδή των λειψάνων της έγινε το 1982, και για μέρες ευωδίαζαν
βασιλικό. Την 1η Ιουλίου 2012 ο οικουμενικός πατριάρχης
Βαρθολομαίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις αγιοκατατάξεως
της. Τα λειψανά της σώζονται στο μοναστήρι και εκτίθενται προς
προσκύνηση στους επισκέπτες, αν το ζητήσουν από τις μοναχές. Το
μοναστήρι εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέθλιο της Θεοτόκου
και στις 6 Μαϊου, ημέρα μνήμης της Αγίας Σοφίας.

Ένα θαύμα της Οσίας Σοφίας
Μία γυναίκα βαφτισμένη ορθόδοξη αλλά "άπιστη"... απομακρυσμένη από Τον Θεό.
Κάποτε ο Κύριος ευλόγησε την μήτρα της με ένα παιδί. Την 2η μέρα του 5ου μήνα
κυήσεως δεν είχε καμιά ένδειξη κινητικότητας του εμβρύου στη κοιλιά της. Δεν έδωσε
πολύ σημασία παρ' ότι το γεγονός την ανησύχησε κάπως...
Την 3η μέρα η κατάσταση παρέμενε ίδια κι έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί τον γιατρό της.
Έγινε υπέρηχος και ο γιατρός της έδωσε κάποια περιθώρια ζωής του εμβρύου...την
επόμενη μέρα ξαναέκανε υπέρηχο αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά.
Ακολούθησε και 3ος υπέρηχος την επομένη κι εκεί αποφάνθηκαν πως το μωρό είχε
πεθάνει και θα έπρεπε να προβούν σε αναγκαστική έκτρωση.
Νοσηλεύεται λοιπόν και την επόμενη μέρα οι γιατροί θα έκαναν την επέμβαση...Κάποιος
συγγενής της της έδωσε λαδάκι από το καντήλι της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας,
σταύρωσε την κοιλιά της και της ζήτησε να προσευχηθεί θερμά. Την επομένη και πριν
μπει στο χειρουργείο για την επέμβαση, ζήτησε να της γίνει προηγουμένως νέος
υπέρηχος, έχοντας την πεποίθηση πως κάτι άλλαξε...Η Αγία είχε κάνει το θαύμα Της...το
μωρό ζούσε!!! Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη...το παιδί γεννήθηκε κανονικά είναι κορίτσι
και βαφτίστηκε πως αλλιώς; Σοφία!

• ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

