
ΝΑ ΓΝΩΡΙΟΤΜΕ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ 

εβασμιώτατε,  

ήμερα για την τοπική μας Εκκλησία είναι μια τριπλή εορτή. Γιορτάζουμε τη μεγάλη 

εορτή των Εισοδίων της Παναγίας μας στο Ναό Των Ιεροσολύμων. Επίσης εορτάζουμε 

την τοποθέτηση μητροπολίτου στον αρχιερατικό θρόνο Αργυροκάστρου. Ένα 

γεγονός εξαιρετικής σημασίας για την Εκκλησία μας, αφού το έτος 2006 τοποθετείται 

Επίσκοπος για πρώτη φορά μετά από τον σκληρό και απάνθρωπο κομουνιστικό διωγμό 

κατά της Εκκλησίας μας. Εορτάζουμε όμως σήμερα και τους τοπικούς αγίους. 

Εορτάζουμε δηλαδή τους αγίους εκείνους που στην πορεία τους προς την φώτιση και την 

αγιοσύνη συνδέθηκαν με διάφορους τρόπους με τον χώρο στον οποίο εκτείνεται σήμερα η 

Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου. 

Πρώτος μεταξύ αυτών είναι ο Άγιος Ελευθέριος και η  μητέρα του Αγία Ανθή. Έζησαν  

τον 2o αιώνα μ. Φ.. Ο Ελευθέριος σε πολύ νεαρή ηλικία έγινε διάκονος, πρεσβύτερος και 

επίσκοπος Ιλλυρικού, σημερινής με έδρα την Αυλώνα. 

Ο Άγιος με τη γλυκύτητα των λόγων του, με τα πολλά θαύματα που επιτελούσε αλλά 

κυρίως μέσω των αρετών και της σοφίας του προσείλκυε στον Φριστό τους ειδωλολάτρες 

και από την πλάνη στη οποία βρίσκονταν τους έκανε να ασπαστούν την χριστιανική 

αλήθεια. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η φήμη της αρετής του να φτάσει μέχρι τη Βρετανία.  

Όταν ο Αυτοκράτωρας της Ρώμης επτίμιος εβήρος πληροφορήθηκε την χριστιανική 

δράση του Ελευθερίου διέταξε την σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια ο 

Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Σα άγρια ζώα όμως 

δεν τον άγγιξαν, γι’ αυτό και αποκεφαλίσθηκε μαζί με την μητέρα του.  

Μέσα στο χορό τον τοπικών μας αγίων βρίσκουμε και αρκετούς μάρτυρες, όπως είναι οι 

άγιοι Δάναξ, Μέσιρος, Θερινός, Δονάτος και Θερινός ,που για την αγάπη του Φριστού 

μας βασανίστηκαν φρικτά και πήραν το στέφανο του μαρτυρίου δια αποκεφαλισμού με 

ξίφος τον 3ο αιώνα μ. Φ. Ένας άλλος μάρτυρας που κοσμεί τον χορό των αγίων είναι ο 

άγιος μάρτυρας Δονάτος, που και αυτός,  την ίδια περίπου περίοδο ,πότισε το χώμα με 

το άγιο αίμα του. 

Ένας άλλος μεγάλος άγιος της Ορθοδοξίας που συνδέεται ιδιαιτέρως με τον τόπο μας 

είναι ο Άγιος Δονάτος Επίσκοπος Ευρείας.  

Ο Άγιος  έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 - 395 

μ.Φ.). Γεννήθηκε περί το 330 μ.Φ. στην Ευρεία και μορφώθηκε στο Βουθρωτό. ε ηλικία 

τριάντα ετών χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ευρείας και αρχιεράτευσε επί εξήντα χρόνια. 

Μετείχε και στην Β' Οικουμενική ύνοδο.  

 Πλήθος θαυμάτων συναντάμε στο υναξάρι του Αγίου, μεταξύ αυτών είναι ο φόνος ενός 

δράκοντ, η θεραπεία   της κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, η ανάσταση ενός νεκρού 

κ.α..  

Ο Άγιος Δονάτος εκοιμήθει σε βαθύ γήρας, μάλλον το 388 μ.Φ. και ενταφιάσθηκε κοντά 

σε έναν ναό που κατά την παράδοση είχε κτίσει ο ίδιος. 



Μεταξύ των τοπικών μας αγίων συναντάμε και τρείς μεγάλες οσιακές μορφές τον άγιο 

Νείλο τον Εριχιώτη, τον Άγιο Νήφων εκ Λουκόβου και τον άγιο ωφρόνιο τον 

Αγιαννανίτη. 

Ο άγιος Νείλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1228 και ήταν γόνος βασιλικής 

οικογένειας. Όμως τα πλούτη και η δόξα που τον περίμεναν δεν είχαν καμία σημασία για 

αυτόν, αφού για το μόνο που είχε θέση στην καρδιά και στο μυαλό του ήταν η μοναχική 

ζωή. Η αγάπη του για τον μοναχισμό και την ασκητική ζωή των πήγαν σε πάρα πολλά 

μέρη, ξεκινώντας από την μονή των Ακοιμήτων, στο Άγιον Όρος, στους Αγίους Σόπους, 

στο ινά, στην Πελοπόννησο, την Κέρκυρα και στο Ώρυκον της Αυλώνας και από εκεί 

στην περιοχή Γηρομερίου στη Θεσπρωτία όπου χτίζει και την Ιερά Μονή Γηρομερίου. Ο 

Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού τον Ιανουάριο του 1334 σε ηλικία 106 

ετών. 

Ο Όσιος Νήφων γεννήθηκε, το 1315, στο χωριό Λούκοβο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας. Ο 

Άγιος από μικρός μελετούσε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων και έγινε 

πολυμαθέστατος. ε νεαρή ηλικία εισήλθε στη μονή του Αγίου Νικολάου στο 

Μεσοποτάμο, όπου εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία είκοσι ετών. 

Αργότερα κατέφυγε στη μονή Γηρομερίου, όπου έγινε υποτακτικὸς του Αγίου Νείλου του 

Εριχιώτη. Από αυτόν διδάχτηκε  τους κανόνες του ησυχασμού και την τέχνη της νοεράς 

προσευχής.  

 Μετά τὴν κοίμηση του γέροντός του, πήγε για μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες στο 

Άγιον Όρος. Εκεί ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως ο Θεόγνωστος και ο όσιος 

Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Φάρις στην υπακοή προς τους γέροντές του, την ταπεινότητά 

του και τους σκληρούς πνευματικούς αγώνες αναδείχθηκε σε μια από της σημαντικότερες 

ασκητικές μορφές της εποχής του.  

τις 14 Ιουνίου του 1411, σε ηλικία 96 ετών, αφού πρώτα κοινώνησε των αχράντων 

μυστηρίων, μετέβη προς την αιώνια ζωή.  

Ο Όσιος Σωφρόνιος ο Αγιαννανίτης γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς το 18ο αιώνα μ.Φ.  

Ασκήτεψε στην κήτη της Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος. Η ζωή του υπήρξε ενάρετη και 

αγγελική. Η πνευματική του τελειότητα ήταν παράδειγμα όχι μόνο στους αδελφούς της 

κήτης της Αγίας Άννας, αλλά και σ’ όλο το Άγιον Όρος. Έτσι οσιακά έζησε ολόκληρη τη 

ζωή του και όταν ήρθε η ώρα απεβίωσε ειρηνικά. 

Ο άγιος Χρήστος ο Κηπουρός σε ηλικία 40 χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη και 

έκανε το επάγγελμα του κηπουρού. Κάποια μέρα φιλονίκησε με έναν Σούρκο για την τιμή 

των μήλων που πουλούσε. υνελήφθη και οδηγήθηκε στον δικαστήριο, 

συκοφαντούμενος, ότι είπε ότι θα γίνει Σούρκος. Σον  έριξαν στη φυλακή, χωρίς ψωμί και 

νερό, και τον βασάνισαν σκληρά. την ίδια φυλακή βρισκόταν και ο λόγιος Καισάριος 

Δαπόντε, που παρακολούθησε τα βασανιστήρια του Αγίου και αργότερα έγραψε το 

μαρτύριο του. Ο Φρήστος παρέμεινε σταθερός στην πίστη των πατέρων του και 

αποκεφαλίστηκε στις 12 Υεβρουαρίου 1748 μ.Φ. στην Κωνσταντινούπολη. 



Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ήταν στην καταγωγή αλβανός και στο θρήσκευμα 

μουσλμάνος. Όμως γνώρισε τον χριστιανισμό στην Κρήτη και βαπτίστηκε. Ζούσε βίο 

ευσεβή και ευλαβικό, ασκώντας το επάγγελμα του αγροφύλακα, προκειμένου να 

εξασφαλίζει τα προς το ζην. 

Έτυχε όμως κάποιοι επαναστάτες να σκοτώσουν 2 Σούρκους. Οι μουσουλμάνοι Σούρκοι 

των γύρω χωριών, που μισούσαν θανάσιμα τον Ιωάννη, γιατί απαρνήθηκε τη θρησκεία 

τους, βρήκαν την ευκαιρία που περίμεναν για να τον εκδικηθούν. Σον κατήγγειλαν, ότι 

αυτός ήταν ο φονιάς . 

Ο Άγιος μας συνελήφθη και στάλθηκε στο Οθωμανικό δικαστήριο. Εκεί όμως περίτρανα 

αποδείχθηκε η αθωότητά του. Όμως ο Σούρκος δικαστής ο Ρεχίτ – Εφέντης, που μισούσε 

θανάσιμα όσους ομόθρησκούς του άλλαζαν θρήσκευμα, του ζήτησε, να αλλάξει θρησκεία 

και πάλι. Διαφορετικά, θα τον καταδίκαζε σε θάνατο, φορτώνοντάς του τους θανάτους. 

 

Ο Άγιος αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και τότε τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. 

Σρείς μέρες τον βασάνιζαν μέχρι που τον σκότωσαν χτυπώντας τον με πυρακτωμένο 

σίδερο στο κεφάλι.  

Ο μαρτυρικός θάνατος του Ιωάννη σκόρπισε θλίψη και αγανάκτηση στους χριστιανούς 

του Ηρακλείου. Σο ημερολόγιο έδειχνε ημέρα άββατο 5 Μαΐου 1845.  

Ο Άγιος Νικήτας έγινε Ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, και συγκεκριμένα στη κήτη της 

Αγίας Άννας και κατόπιν στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Σον κατέλαβε ο πόθος του 

μαρτυρίου και γύριζε τα χωριά γύρω από τις έρρες και τη Δράμα, κηρύττοντας τον 

Φριστό σαν αληθινό Θεό. υνελήφθη από τους Σούρκους και φυλακίστηκε στις έρρες. 

Κατόπιν υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, όπως όσφρηση φωτιάς από τη μύτη, 

ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι και καλαμένιες ακίδες στα νύχια του. Ο Νικήτας όμως, με 

θαυμαστή σταθερότητα, συνεχώς ομολογούσε την πίστη του στο Φριστό. Σελικά, στις 19 

Υεβρουαρίου 1806 μ.Φ. τον κρέμασαν και έτσι δέχτηκε το στεφάνι της αφθαρσίας. 

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος Κοσμάς έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητρόπολή 

μας και γιατί έχει περάσει από τα περισσότερα χωριά αλλά και γιατί είναι ο πολιούχος 

άγιος της Μητρόπολής μας. 

 Γεννήθηκε στο χωριό Μεγάλο Δένδρο Ναυπακτίας, το 1714 μ.Φ., από γονείς ευσεβείς. 

Επιθυμώντας να πάρει ανώτερη παιδεία και να εμβαθύνει στη μελέτη της Αγίας Γραφής 

και των Αγίων Πατέρων πήγε στο Άγιον Όρος, πρώτα στην Αθωνιάδα σχολή και μετά 

εκάρει μοναχός στη Μονή Υιλοθέου. το Άγιον Όρος έμεινε για 17 χρόνια. 

Αλλά κεντρικό σύνθημα της ζωής είχε το «μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά ετέρου 

έκαστος» του Αποστόλου Παύλου. 

Σο 1760 ξεκινάει με Πατριαρχική άδεια τις περιοδείες του, τουλάχιστον τρείς. τις 

περιοδείες του φρόντισε να περάσει και από τα μέρη μας. υγκεκριμένα αναφέρεται ότι 

πέρασε από τους Αγίους αράντα, τη Φιμάρα, τη Νιβίτσα, τον Άγιο Βασίλειο, το Πικέρμη 

την Πρεμετή, το Σεπελένι, το Πογώνι, τη Κάργιανη, το Ερίντι κ.α. πολλά.  



Με τις περιοδείες το ο Άγιος κατάφερε να σταματήσει την αλλαξοπιστία και να 

αναστήσει στις ψυχές των χριστιανών την ελπίδα που είχε χαθεί μέσα στη σκληρή 

σκλαβιά που ζούσαν.   

Όμως το έργο που επιτελούνταν από τον Άγιο Κοσμά έκανε τους εχθρούς της πίστης μας 

να τον φθονήσουν και τελικώς να συνωμοτήσουν και να τον σκοτώσουν στις 24 

Αυγούστου του 1779 στο Κολικόντασι του Υίερι.  

Αγαπητοί εν Φριστώ αδελφοί όπως είδαμε από τα λιγοστά που είπαμε οι άγιοί μας είναι 

για μας τους πιστούς, που παλεύουμε να σταθούμε όρθιοι στη σύγχρονη εποχή, ένας 

πραγματικός θησαυρός. Ενώ η μελέτη των βίων τους εξίσου σημαντική με την μελέτη του 

Ευαγγελίου. Οι ζωές των αγίων μας είναι μια απτή απόδειξη πως ο λόγος του Φριστού, 

όπως αυτός αποτυπώνεται μέσα στην Αγία Γραφή, δεν είναι μια ουτοπία αλλά είναι 

λόγος που μπορεί να εφαρμοστεί στην πληρότητά του στη ζωή των ανθρώπων, αρκεί να 

εξακολουθήσουμε τον δρόμο των αγίων μας, δηλαδή τον δρόμο της πίστης και της 

αφοσίωση στον Φριστό. 

Είθε να έχουμε τις ευλογίες και τη μεσιτεία των αγίων μας! Φρόνια πολλά και 

ευλογημένα σε όλους! 

Αργυρόκαστρο 21.11.2021 


