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Α) Ξενάγηση στο saint.gr

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΙΩΝ

γενική εργασία όλων των μαθητών

Άγιοι της Εκκλησίας
•

•

•

Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι
υπάρξεις εξωκοσμικές αλλά άνθρωποι
ομοιοπαθείς μ’ εμάς. Η αγιότης είναι η
ανοιχτή πρόσκληση της Κεφαλής της
Εκκλησίας, του Ιησού Χριστού, που
απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο όλων των
εποχών, στη συμμετοχή στον Σταυρό Του
που είναι το εχέγγυο της επιτυχίας της
προσωπικής Ανάστασης.
Οι Άγιοι πήραν την γενναία απόφαση να
συσταυρωθούν με τον Χριστό (μέσω του
μαρτυρίου του αίματος ή της συνειδήσεως)
συντρίβοντας τον «παλαιό άνθρωπο» δια
της μετανοίας. Η χριστομίμητος ταπείνωσή
τους είλκυσε την Θεία Χάρη που ενοίκησε σ’
αυτούς και τους κατέστησε θεοφόρους. Αυτή
η απόλυτη ένωσή τους με τον Θεό είναι «η
ψυχολογία της αγιότητος», όπως
επισημαίνει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Σε
κάθε Άγιο ο Κύριος είναι τα πάντα και κάθε
τι στην ψυχή του, στην συνείδησή του, στην
καρδιά του και στο έργο του».
Οφείλουμε να τους ακολουθούμε με
πιστότητα, ζήλο, αγάπη πολλή και ταπεινή
μαθητική διάθεση, διότι "χωρίς αγάπη για
τους Αγίους η ορθοδοξία κάποιου είναι
ακρωτηριασμένη και η αίσθηση
προσανατολισμού κλειστή- διότι κάποιος
πρέπει να ακολουθεί τα παραδείγματα". (π.
Σεραφείμ Ρόουζ)

Απόστολοι και Ισαπόστολοι
•

Οι Απόστολοι είναι ο στενός κύκλος
των δώδεκα και ο ευρύτερος των
εβδομήκοντα μαθητών του Χριστού
τους οποίους ο Ίδιος επέλεξε.
Δραστηριοποιούνταν παράλληλα με
το έργο του Κυρίου αποστέλλοντάς
τους να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του
ενώ συγχρόνως τους είχε δώσει την
χάρη της θαυματουργίας. Οι
Απόστολοι είναι οι γνήσιοι
συνεχιστές του έργου του Χριστού
μας και της διδασκαλίας Του. Είναι οι
στύλοι και τα εδραιώματα της
Εκκλησίας και για αυτό κατέχουν
πρωτεύουσα θέση σ’ Αυτήν. Οι
Ισαπόστολοι έλαβαν αυτόν τον τόσο
τιμητικό τίτλο επειδή η προσφορά
τους στην διάδοση του λόγου του
Θεού ήταν καίρια.

Άγιοι Μάρτυρες
•

•

Οι άγιοι Μάρτυρες είναι αυτοί που
υπέγραψαν την μαρτυρία της Πίστεως και
της αγάπης τους προς τον Χριστό με το ίδιο
τους το αίμα. Αποτελούν το πιο επίλεκτο
σώμα της Εκκλησίας, αφού Αυτή
θεμελιώθηκε επί του Αίματος του Κυρίου
μας αλλά κατ’ επέκτασιν και στα αίματα των
Μαρτύρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τα
εγκαίνια των Ιερών Ναών τοποθετούνται
εντός των Αγίων Τραπεζών Ιερά Λείψανα
Μαρτύρων. Το πόσο σημαντική είναι η
εθελούσια προσφορά της ζωής στον Χριστό
από το γεγονός ότι με το μαρτύριο
ξεπλένεται κάθε αμάρτημα ενώ ακόμη και
εάν ο μαρτυρήσας δεν είχε βαπτιστεί
θεωρείται αυτομάτως βαπτισμένος και
Άγιος.
Χρησιμοποιούνται σύνθετες λέξεις με την
λέξη μάρτυς για να υποδηλώσουν την
ιδιότητα του κάθε Αγίου Μάρτυρος (π.χ.
Ιερομάρτυς= Μάρτυρας που ήταν
ιερωμένος, Οσιομάρτυς= Μάρτυς που ήταν
μοναχός).

Ομολογητές
• Μια ιδιαίτερη κατηγορία στις
τάξεις των Αγίων είναι οι
ομολογητές. Το παράδειγμά τους
είναι ίσως το πιο προσηνές στην
ζωή του κάθε Χριστιανού αφού
όλοι οφείλουμε καθημερινώς να
ομολογούμε- εν έργω και λόγωτην πίστη και την αφοσίωση στον
Κύριό μας Ιησού Χριστό. Οι
Ομολογητές διετράνωσαν την
Ορθόδοξη πίστη τους μπροστά
σε τυράννους άφοβα.
Βασανίστηκαν και διώχθηκαν
όμως τελικώς δεν πέθαναν εξ
αιτίας των μαρτυρίων.

Ιεράρχες
•

Οι Άγιοι οι οποίοι κατείχαν την
υψηλή χάρη της αρχιερωσύνης
αποτελούν ειδική κατηγορία στο
σώμα της Εκκλησίας μας. Έχοντες
λάβει οι πρώτοι Επίσκοποι την χάρη
του Αγίου Πνεύματος από τους
Αποστόλους την μετέδωσαν με την
χειροτονία στους επομένους σε μια
αδιάκοπη αλυσίδα μέχρι σήμερα, την
ονομαζόμενη αποστολική διαδοχή
(που δεν είναι απλώς μια ιστορική
συνέχεια αλλά οπωσδήποτε
παράδοση και αποδοχή της Ιεράς
Παραδόσεως). Οι Ιεράρχες είναι οι
θεματοφύλακες των ιερών δογμάτων
και οι πατέρες του ποιμνίου που
φέρουν την ευθύνη για την
πνευματική του διαπαιδαγώγηση.

Όσιοι
•

Στην αρχαία ελληνική το επίθετο
«όσιος» σημαίνει αυτός που είναι
αφιερωμένος στον Θεό. Πιο
συγκεκριμένα πρόκειται για τους
μοναχούς και τις μοναχές οι οποίοι
ηθελημένα αρνήθηκαν κάθε κοσμική
απόλαυση και αφοσιώθηκαν ψυχή
και σώματι στον Θεό. Αγωνιζόμενοι
στον στίβο της άσκησης μπορεί να
μην πέρασαν από το μαρτύριο του
αίματος αλλά πέρασαν το μαρτύριο
της συνειδήσεως και έτσι αγίασαν.
Το Ορθόδοξο αγιολόγιο της
Εκκλησίας με τον όρο «Όσιοι» δεν
κάνει κάποια διάκριση μεταξύ της
αξίας (δεν μπορεί κάποιος να είναι
περισσότερο ή λιγότερο άγιος) των
Αγίων αλλά δείχνει ότι οι
συγκεκριμένοι Άγιοι ήταν μοναχοί ή
ασκητές.

Δια Χριστόν σαλοί
•

•

•

Στην διά Χριστόν σαλότητα, τη σπάνια αυτή μορφή
άσκησης, ανήκουν οι μοναχοί και σπανιότερα οι
λαϊκοί που από θείο έρωτα αποφάσισαν να
ακολουθήσουν τη δύσκολη οδό της παραίτησης
από το κύρος που δίνει η λογική στον άνθρωπο.
Παρατηρώντας προσεκτικά τη ζωή και τα σημεία
των διά Χριστόν Σαλών μέσα από τους βίους τους,
βλέπουμε πως παίζουν ένα ιερό παιχνίδι. Δεν
διστάζουν να εμπαίξουν τον κόσμο και τα του
κόσμου τούτου, την υποκρισία, την επίδειξη και τον
φαρισαϊσμό. Κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος
δείχνουν ότι «καθεύδουν διά την χρείαν τῆς
φύσεως», όμως η καρδιά τους «ἀγρυπνεῖ διά το
πλῆθος τοῦ ἒρωτος» προς τον Θεό,
Η διά Χριστόν σαλότητα αποτελεί ίσως την πιο
παράξενη και συγκλονιστική μορφή ορθόδοξης
άσκησης. Σαλός σημαίνει τρελός. Ο τρόπος της
ζωής του, τα φερσίματά του και γενικά ή όλη εικόνα
του, φαίνεται να ταιριάζει με την εικόνα κάποιου
ανθρώπου που έχει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό
σαλεμένα τα μυαλά του. Όμως οι δια Χριστόν σαλοί
μόνο τρελοί δεν ήταν. Ήταν οι πλέον γνωστικοί που
κατέχτησαν την απάθεια και με την Χάρη του Θεού
δίωκαν τους δαίμονες και τις πλάνες τους. Οι δια
Χριστόν σαλότητα είναι μία χαρισματική
κατάσταση.

Νεομάρτυρες
•

•

Με τον όρο αυτόν δεν γίνεται κάποιος
αξιολογικός διαχωρισμός των Αγίων. Οι
Νεομάρτυρες δεν υστερούν σε τιμή και δόξα
από τους αρχαίους μάρτυρες της Εκκλησίας
απλώς τους προσδίδετε αυτός ο
χαρακτηρισμός ώστε να
συγκεκριμενοποιηθεί η χρονική περίοδος
του μαρτυρίου τους. Ως διαχωριστική
γραμμή τίθεται κυρίως η άλωση της
Βασιλεύουσας. Από τότε και μέχρι σήμερα
όσοι υπογράφουν με το αίμα τους την
μαρτυρία της πίστεως και της αγάπης τους
προς τον Χριστό ονομάζονται Νεομάρτυρες.
Στην εποχή της Τουρκοκρατίας οι
Νεομάρτυρες εκτός από την Χάρη και
ευλογία προς τους Πιστούς αναπτέρωναν και
στήριζαν τις ελπίδες τους. Ήταν η περίτρανη
απόδειξη πως όσο δυνατός και αδυσώπητος
να ήταν ο κατακτητής δεν μπορούσε με
καμία δύναμη να υποδουλώσει τις ψυχές
των Ορθοδόξων Ρωμιών!

• Κατά τη τη διάρκεια
του πρότζεκτ, είδαμε
σε 1η πανελλήνια
προβολή το
ντοκιμαντέρ για την
Οσία Σοφία της
Κλεισούρας που
γιορτάζει αύριο 6/5!
• Μπορείτε να το δείτε κι
εσείς αυτήν την
Παρασκευή.
• Διαβάστε λεπτομέρειες
δίπλα, στην αφίσα…

Γ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(Οι Άγιοι των ονομάτων μας και της προτίμησής μας)

Saint.gr - σερφάροντας στον ορθόδοξο
συναξαριστή…
Όνομα ομάδας: Προφήτες και προφήτισσες

Μαθητές: Ευγενία Κ.
Ανθούλα Κ.
Θανάσης Σ.
Αλέξανδρος Τ.

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• Ο Μέγας Αθανάσιος
γεννήθηκε το 295 μ.Χ.
από φτωχούς αλλά
ενάρετους γονείς.
• Εκοιμήθη εν ειρήνη το
373 μ.Χ.
Η μνήμη του
γιορτάζεται στις 18
Ιανουαρίου

ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Δεν έχουμε στοιχεία για
την παιδική ηλικία του
Αγίου όμως έπαιξε
σημαντικό ρόλο για την
καταπολέμηση του
Αρειανισμού
 Ο Άγιος Αλέξανδρος
απεβίωσε ειρηνικά το
337 μ.Χ.
 Η μνήμη του τιμάται στις
30 Αυγούστου

ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ
 Ημερομηνία εορτής: 22/02

 Η Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα
υπηρέτες της μαρτύρησαν διά
ξίφους. Δεν έχουμε
περισσότερες λεπτομέρειες για
τον βίο τους. Υπάρχουν βέβαια
και άλλες Αγίες με το όνομα
Ανθούσα: Αγίες Εμμέλια, Νόννα
και Ανθούσα . Οσία Ανθούσα και
Αθανάσιος ο ιερομάρτυρας που
βάπτισε αυτήν και οι δύο
υπηρέτες της Χαρίσιμος και
Νεόφυτος. Αγία Ανθούσα η νέα.
Οσία Ανθούσα η ομολογήτρια.
Οσία Ανθούσα, θυγατέρα του
Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου.

ΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
• Η Αγία Ευγενία η
Οσιοπαρθενομάρτυς
έζησε στο δεύτερο μισό
του 3ου αιώνα μ.Χ.
• Μαρτύρησε δια
αποκεφαλισμού
• Η εκκλησία την τιμάει
στις 24 Δεκεμβρίου

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Ημερομηνία εορτής: 26/07
 Η Αγία Παρασκευή
γεννήθηκε στη Ρώμη στα
χρόνια του αυτοκράτορα
Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.).
 Στα Τέμπη ένας
ειδωλολάτρης άρχοντας
την υπέβαλε σε φρικτά
βασανιστήρια, τα οποία
υπέμεινε καρτερικά, για να
τελειωθεί με δια
αποκεφαλισμού θάνατο.

ΟΣΙΟΣ ΤΙΤΟΣ
 Δεν έχουμε πληροφορίες
για την γέννηση του
οσίου
 Αφού έμεινε σταθερός
στην πίστη μέχρι τέλους
της ζωής του,
αποδήμησε στον Κύριο,
αφήνοντας πίσω του
πολλούς μιμητές.
 Το όνομά του
γιορτάζεται στις 2
Απριλίου

ΑΓΙΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ
 Η Αγία Λουντμίλα
γεννήθηκε πιθανώς το
έτος 856 μ.Χ.
 Πέθανε με
απαγχονισμό το 917
μ.Χ. σε ηλικία 62
χρονών.
 Η εκκλησία την τιμάει
16 Σεπτεμβρίου

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
 Ο όσιος Γέρων Πορφύριος,
κατά κόσμον Ευάγγελος
Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε
στις 7 Φεβρουαρίου 1906 μ.Χ.,
στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος
Ιωάννης της επαρχίας
Καρυστίας.
 Στην αγιοκατάταξη του
Γέροντος Πορφυρίου
προχώρησε η Αγία και Ιερά
Σύνοδος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, κατά την
συνεδρίαση της 27ης
Νοεμβρίου 2013 μ.Χ., υπό τον
Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο.
 Γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου

ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ saint.gr
ΟΜΑΔΑ
Η ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ.
ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο μόνος που ονομάζεται αρχάγγελος κατά την
Αγία Γραφή. Επίσης ονομάζεται «ένας των πρώτων αρχόντων» και
«άρχων». Το όνομά του σημαίνει «Ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;».

 Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι
άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές
περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία
θέληση. Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και
Γαβριήλ.
 Πιστεύεται ότι ήταν ο ταξιάρχης Μιχαήλ εκείνος ο άγγελος ο οποίος εμφανίζεται
στις Εβραϊκές Γραφές και μάλιστα από τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του
κόσμου. Ήταν εκείνος που ανήγγειλε στον Αβράαμ την ανάγκη θυσίας του γιου
του, Ισάακ και ο οποίος στη συνέχεια την απέτρεψε. Επίσης ήταν εκείνος που
οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Διέσωσε, από την πτώση
τις αγγελικές δυνάμεις με το «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» και για την
παρρησία του ο Τριαδικός Θεός του έδωσε τη θέση του «Άρχοντος των
αγγελικών Ταγμάτων». Πιστεύεται ότι με εντολή του Θεού οι Πρωτόπλαστοι
εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ . Στην Καινή
Διαθήκη, αυτός είναι που θα αναγγείλει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χρηστού
και την αρπαγή της εκκλησίας Του. Εμφανίζεται προφητικά να ηγείται στρατιάς
αγγέλων σε πόλεμο στον ουρανό, κατά «του μεγάλου Δράκοντα» και των
αγγέλων του, όπου υπερισχύει ο Μιχαήλ και τους ρίχνει στη γη.
 Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τιμάται στης 8 Νοέμβρη.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος
 Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτοκράτορας της
Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 312 έως το
324 και μονοκράτορας από το 324 έως το 337.
Έμεινε γνωστός για τις κοσμοϊστορικές αποφάσεις
του. Υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313
μ.Χ. με το οποίο θεσπιζόταν η αρχή ανεξιθρησκίας.
Έτσι, για πρώτη φορά ο Χριστιανισμός βρισκόταν
υπό την προστασία του αυτοκράτορος. Γεννήθηκε
στη Ναϊσσό στις 27 Φεβρουαρίου του 272. Γονείς
του Κωνσταντίνου ήταν ο Ρωμαίος Καίσαρας
Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός που ανήκε πιθανόν σε
οικογένεια Ιλλυριών, και η Ελένη κόρη ξενοδόχου. Η
χρονολογία γέννησης του Κωνσταντίνου αποτελεί
θέμα προς έρευνα για τους ιστορικούς, αφού δεν
έχει προσδιορισθεί επακριβώς. Στο περιβάλλον του
ο Κωνσταντίνος έλαβε τη στρατιωτική εκπαίδευση
και έμαθε τα εγκύκλια γράμματα.
 Η μνήμη του Μέγα Κωνσταντίνου τιμάται στης 21
Μαϊου.

Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης
Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν από την πόλη των
Αθηνών το ένατο έτος μετά από την Γέννηση Του
Χριστού.
Διετέλεσε
μέλος
του
Ανώτατου
Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Έζησε και
μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο
Δομετιανός. Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του
κατάρτιση κα τη βαθιά του καλλιέργεια.
 Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και μέλος της
Βουλής του Αρείου Πάγου. Το κήρυγμα όμως του
Αποστόλου Παύλου άγγιξε την παιδευμένη και
ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίσθηκε. Αργότερα
διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών
τον ευσεβή Ιερόθεο. Επιβραβεύθηκε από το θεό
για τη χριστιανική του δράση με το χάρισμα να
επιτελεί θαύματα.
 Η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου
τιμάται στις 12 Οκτωβρίου όπου και ορίσθηκε να
τιμάται η Σύναξη των εν Αθήναις Αγίων.

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 Ο Άγιος Σταμάτιος γεννήθηκε στο χωριό Άγιος
Γεώργιος της Νηλείας στην Μαγνησία στη
βορειοδυτική πλευρά του Πηλίου. Ο ακριβής χρόνος
γέννησής του δεν μας διεσώθηκε, αλλά σύμφωνα με
την τοπική παράδοση υπήρξε απόγονος της μεγάλης
οικογένειας των Σταματόπουλων. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός, ότι οι κάτοικοι του χωριού επιδεικνύουν
ως και σήμερα ερείπια παλαιού σπιτιού, το οποίο
θεωρείται ως το πατρικό σπίτι του Αγίου, αλλά και
παλαιά βρύση, η οποία φέρει την ονομασία «του
Σταματόπουλου ή του Αγίου Σταματίου η βρύση».
 Η μνήμη του Αγίου Σταματίου τιμάται την επομένη
μέρα του μαρτυρίου του, δηλαδή στις 16 Αυγούστου,
λόγω του ότι η ημέρα της μαρτυρικής τελειώσεώς του
συμπίπτει με τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της
Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

 Ο Άγιος Βαρθολομαίος ήταν από τους

δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και
κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους
οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο
Ευαγγέλιο.
Αλλά
στην
Ουρβανούπολη
οι
ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι
ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το
μαρτύριο.

 Η μνήμη του τιμάται στης 11 Ιουνίου.

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ
 Η λέξη Ταβιθά είναι συριακή και
ερμηνεύεται Δορκάς (ζαρκάδι). Το όνομα
αυτό έφερε ή ευσεβέστατη αυτή και
φιλάνθρωπη χριστιανή, που κατοικούσε
στην Ιόππη.
 Από τότε η Ταβιθά έζησε αρκετά χρόνια,
γεμάτα αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ο
θάνατος τη βρήκε σε βαθιά γεράματα. Και
έτσι η φιλάγαθη αυτή γυναίκα, έφυγε
ειρηνικά και με αγαλλίαση διότι την αξίωσε
ο Θεός να περάσει τη ζωή της ωφέλιμα
γεμάτη πνευματικούς καρπούς.
 Η μνήμη της τιμάται στης 25 Οκτωβρίου.

ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΚ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 Ο Άγιος Γαβριήλ, κατά κόσμο Γεράσιμος,
γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1825 μ.Χ. στο
χωριό Βάκχβι της Γεωργίας. Σπούδασε στο
εκκλησιαστικό σεμινάριο της Τυφλίδος και
στην εκκλησιαστική ακαδημία της Αγίας
Πετρουπόλεως. Συνέχισε τις σπουδές του
στην Ψυχολογία, τη Θεολογία και τη
Φιλοσοφία. Εξελέγη Επίσκοπος στην
Εκκλησία της Γεωργίας και κοιμήθηκε με
ειρήνη το έτος 1896 μ.Χ.

 Η μνήμη του τιμάται στης 25 Ιανουαρίου.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΝΕΑ Η ΕΠΙΒΑΤΗΝΗ
• Η Οσία Παρασκευή καταγόταν από
τους Επιβάτες (κοντά στην Σηλυβρία)
της Θράκης. Από μικρή έκανε
αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε
από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην
Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει
τα Ιερά λείψανα των Αγίων. Ασκήθηκε
αρκετά χρόνια στην αρετή.
• Έπειτα από πολλά ταξίδια πήγε στην
Καλλικράτεια της νοτιοανατολικής
Θράκης, όπου παρέμεινε δύο χρόνια
στον ναό των Αγίων Αποστόλων και
εκεί απεβίωσε ειρηνικά.
• Η μνήμη της τιμάται στης 14 Οκτωβρίου

Σερφάροντας
στον ορθόδοξο συναξαριστή
(saint.gr)
Όνομα ομάδας: Οι Μοναχοί της πόλης
• Αναστάσης Β.: Άγιος Αναστάσιος, Άγιος Αλέξιος
• Γιάννης Κ.: Ιωάννης ο Πρόδρομος, Άγιος Ιωάσαφ
• Ζαφείρης Κ.: Άγιος Ζαφείριος,΄Οσιος Πιτυρούν, Άγιος
Διονύσιος
• Παναγιώτης Μ.: Άγιος Γρήγοριος, Άγιος Σπυρίδων
• Γιώργος Μ.: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Φανούριος

Άγιος Νεομάρτυς Ζαφείριος
Ένας άγνωστος άγιος από την Χαλικιδική
Το

1821

με

την

επανάσταση

της

Χαλκιδικής πολλοί κάτοικοι των χωριών της
περιοχής κατέφυγαν με τις οικογένειές τους
στο Άγιον Όρος προκειμένου να διαφύγουν
της σφαγής και του εξανδραποδισμού των
Τούρκων.

Υπήρξαν

περιπτώσεις

Χαλκιδικιωτών οι οποίοι δεν αρνήθηκαν να
αλλαξοπιστήσουν

με

αποτέλεσμα

να

δεχθούν τον στέφανο του μαρτυρίου, ένας
από αυτούς ήταν και ο νεαρός Ζαφείριος. H
μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.

Όσιος Πιτυρούν
• Ο Όσιος Πιτυρούν ήταν
μαθητής του Μεγάλου
Αντωνίου και πήρε από τις
αρετές και τα χαρίσματα
εκείνου, η δε εγκράτεια του
εικονίζεται κατά τον
αυστηρότατο ασκητισμό. Συχνά
έλεγαν οι μοναχοί για οράματα,
που εμφανίζονταν σ' αυτούς οι
δαίμονες.
• Ο όσιος Πιτυρούν απεβίωσε
ειρηνικά και η μνήμη του
τιμάται στις 29 Νοεμβρίου.

Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου
• Ο Άγιος Διονύσιος, ήταν επίσκοπος Κορίνθου

και έζησε το δεύτερο αιώνα μ.Χ. (περί το 160
μ.Χ.) στην εποχή του αυτοκράτορα Μάρκου
Αυρηλίου. Κατά τον Μελέτιο ο Διονύσιος αυτός,

ήταν άνδρας λόγιος, πολυμαθής και θεοσεβής.
Λέγεται ότι μαρτύρησε δια ξίφους και η μνήμη
του τιμάται στις 29 Νοεμβρίου.

Ιωάννης ο Βαπτιστής: ο τελευταίος προφήτης
και πρόδομος του Χριστού
1. Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου –
23 Σεπτεμβρίου
2. Σύναξις του Τιμίου Προδρόμου – 7
Ιανουαρίου
3. Α΄ και Β΄ εύρεσις της τιμίας κεφαλής
του Προδρόμου – 24 Φεβρουαρίου
4. Γ΄ σχέσις Τιμίας κεφαλής του
Προδρόμου – 25 Μαΐου
5. Η Γέννηση του Τιμίου Προδρόμου –
24 Ιουνίου
6. Αποτομή της τιμίας κεφαλής του
Προδρόμου – 29 Αυγούστου

Γέννηση

1ος Αιώνας
π.Χ.

Κοίμηση

περ. 28 - 36

Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
• Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 20 Απριλίου εκάστου
έτους.
• Ιερά Λείψανα: Η Κάρα του Αγίου
βρίσκεται στην Ιερά Μονή
Μεγάλου Μετεώρου.
Άγιοι που εορτάζουν: Οσιος
Ιωασαφ Ο Μετεωριτης (; - 1423)
• Ο Ιωάννης γεννήθηκε κατά το 1349
- 1350 μ.Χ
• Ο Όσιος Ιωάσαφ εκοιμήθηκε με
ειρήνη κατά το 1423 μ.Χ.

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ
Ναυπλίου
•
•

•
•
•
•

•

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ Ναυπλίου
Ημερομηνία εορτής: 01/02/2015 Άγιος
Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ Ναυπλίου
Τύπος εορτής: Σταθερή
Εορτάζει στις 1 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
Πολιούχος: Ναύπλιο
άλλοι με ξύλα, άλλοι με σπαθιά, άλλοι με
μαχαίρια κατατρυπούσαν το κορμί του
Μάρτυρα μέχρι που το κατέκοψαν σε μικρά
κομμάτια.
-Έτσι ετελειώθη την 1η Φεβρουαρόυ 1655 μ.Χ. ο
ευλογημένος Αναστάσιος και καθιερώθηκε η 1η
Φεβρουαρίου ως ημέρα ολοκληρωτικής αργίας
των καταστημάτων Ναυπλίου.

Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
• Ημερομηνία εορτής: 17/03/2015
• Τύπος εορτής: Σταθερή.
• Εορτάζει στις 17 Μαρτίου εκάστου
έτους.
• -Ο Όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη
κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα
Αρκαδίου (395 - 408 μ.Χ.) -Ο βασιλεύς
Ονώριος και ο Αρχιεπίσκοπος
μετέφεραν το τίμιο λείψανο του Οσίου.
Όσοι προσέρχονταν και ασπάζονταν το
τίμιο λείψανο, άλαλοι, κουφοί, τυφλοί,
λεπροί, δαιμονισμένοι, όλοι
θεραπεύονταν.
• -Η Κάρα του Οσίου Αλεξίου δωρήθηκε
στη Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων
το 1398 μ.Χ.

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και
Τροπαιοφόρος
Ημερομηνία εορτής: 23/04
•Εορτάζεται στις 23 του Απρίλη. Εάν
όμως το Πάσχα πέφτει μετά τις 23
Απρίλη, τότε εορτάζεται την επόμενη
μέρα του Πάσχα

•Γεννήθηκε το έτος 275 μ.χ. στην
Καππαδοκία
Σε ηλικία 18 ετών στρατεύετε στο
ρωμαϊκό στρατό
Γρήγορα κερδίζει την εμπιστοσύνη
του Διοκλητιανού και μεταβιβάζεται
σε μεγαλύτερα αξιώματα.
Ομολόγει την πιστή του προς την
χριστιανική θρησκεία μπροστά στον
Διοκλητιανό.
Ο Διοκλιτιανός κόβει το κεφάλι του
Άγιου.

Άγιος Φανούριος
Ημερομηνία εορτής: 27/8/2015
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 27 Αυγούστου εκάστου
έτους. Πολιούχος: Ρόδος
Έγινε γνωστός από την τυχαία εύρεση
της εικόνας του τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη
Ρόδο,
Στην εικόνα, ο Άγιος παριστανόταν
σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας
στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον
όποιο υπήρχε λαμπάδα αναμμένη,
γύρω δε από την εικόνα τα 12
μαρτύρια του.

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το
329

μ.Χ.

στην

Αριανζό.Στη

Ναζιανζό,

διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη
μέση στη Καισάρεια, όπου γνωρίζεται με το
συμμαθητή του Μέγα Βασίλειο. Στη συνέχεια

ο

Μέγας

Θεοδόσιος

τον

αναδεικνύει

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (381 μ.Χ.). Η
Β’ Οικουμενική Σύνοδος τον αναγνώρισε ως

Πρόεδρό της.Τελειώνει με ειρήνη τη ζωή του,
το 390 μ.Χ. (25 Ιανουαριου) Η τίμια κάρα του
φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο

Άγιο Όρος .

Άγιος Σπυρίδων
• Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε
το 270 μ.Χ. στο χωριό Άσσια
της Κύπρου από οικογένεια
βοσκών, που ήταν κάπως
εύπορη. Αν και μορφώθηκε
αρκετά δεν άλλαξε επάγγελμα.
Νυμφεύθηκε ευσεβή σύζυγο
και απέκτησε μια κόρη, την
Ειρήνη. Γρήγορα, όμως, η
σύζυγός του πέθανε.
Μετά από πολλές πιέσεις,
χειροτονήθηκε ιερέας.
• Ο Άγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε
στις 12 Δεκεμβρίου του 350
μ.Χ.

Σερφάροντας στον ορθόδοξο συναξαριστή
«Saint.gr»
 Όνομα ομάδας: Γέροντες και Γερόντισσες
Μέλη Ομάδας
Ακολουθούν οι Άγιοι των
 Θανάσης Ν.
ονομάτων μας και μετά οι
 Νάνση Μ.
Άγιοι της προτίμησής μας.
 Βασιλική Μ.
 Αριστείδης Δ.

Άγιος
Οσία Άγιος Βασίλειος Άγιος
Αθανάσιος Αθανασία ο Μέγας Αριστείδης

Άγιος Αθανάσιος, 18 Ιανουαρίου
†Ο Μέγας Αθανάσιος
γεννήθηκε το 295 μ.Χ
†Το 328 μ.Χ. και σε
ηλικία 33 ετών εκλέγεται
πανηγυρικά πατριάρχης
Αλεξανδρείας
†Εκοιμήθη εν ειρήνη το
373 μ.Χ.

Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης η Θαυματουργός
18 Απριλίου
†Κατέφυγε σε ασκητήριο, όπου
ζούσε με αυστηρή άσκηση και
νηστείας στο ναό του Αγίου
Πρωτομάρτυρος Στεφάνου
†Μετά την παρέλευση
τεσσάρων ετών η Οσία
προχειρίσθηκε Ηγουμένη του
ασκητηρίου
†Η Οσία Αθανασία
προαισθάνθηκε την κοίμησή της
δώδεκα μέρες πριν

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, 1η Ιανουαρίου
†Ο Μέγας Βασίλιος γεννήθηκε το 329
μ.Χ., κατ' άλλους το 330 μ.Χ., στη
Νεοκαισάρεια του Πόντου
† χειροτονήθηκε διάκονος και
πρεσβύτερος από τον επίσκοπο
Καισαρείας Ευσέβιο
†Ανεβαίνει στο θρόνο της
αρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τον
Ευσέβιο στην επισκοπή της
Καισαρείας (370 μ.Χ.).
†έγραψε και Θεία Λειτουργία
†1η Ιανουαρίου του 378 μ.Χ. ή κατ'
άλλυς το 379 με 380 μ.Χ.,

Άγιος Αριστείδης 13 Σεπτεμβρίου
† έζησε κατά τον 2ο μ.Χ.
αιώνα
† εκδιώχθηκε και επειδή
έλειπε ο Αδριανός μετέβη
στην Ρώμη όπου και
απολογήθηκε
† τον κρέμασαν στην αγορά
των Αθηνών, την 13η
Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ.

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία
τα αδέλφια
 Ο Άγιος Ζηνόβιος είχε μία
αδερφή, την Αγία Ζηνόβια. Οι
Άγιοι έζησαν και μαρτύρησαν
την εποχή του Διοκλητιανού.
 Τα δύο αδέρφια κατάγονταν από
τις Αίγες της Κιλικίας και
προέρχονταν από οικογένεια
πλούσια και ευσεβή.
 Εορτάζουν στις 30 Οκτωβρίου
εκάστου έτους.

Άγιος Δούκας
 Ο Άγιος Δούκας
καταγόταν από τη
Μυτιλήνη και
εργαζόταν ως ράπτης.
Εορτάζει στις 24
Απριλίου εκάστου
έτους.

Αγία Ερμιόνη
Ήταν μία από τις
τέσσερις κόρες του
αποστόλου Φιλίππου,
που είχε και αυτή το
προφητικό χάρισμα και
αφοσιώθηκε στο
αποστολικό έργο.
Εορτάζει στις 4
Σεπτεμβρίου εκάστου
έτους.

Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός
Ο Άγιος Μάρτυς
Γλυκέριος αναφέρεται
στο Συναξάρι
του Mεγαλομάρτυρα
Γεωργίου. Εορτάζει στις
23 Απριλίου εκάστου
έτους.

• ΠΗΓΗ: www.saint.gr (Ορθόδοξος Συναξαριστής)

