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Άγιος ΙλαρίωνΆγιος Ιλαρίων



Η ΟΜΑΔΑ 

Αμανατίδου Ελένη-Μαρίνα
Μπίτζου Φωτεινή

Ουγγρίνου Ευφροσύνη
Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη



Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ο Άγιος Ιλαρίωνας  γεννήθηκε 
γύρω στο 1080- 1090. Η μητέρα 
του προσευχόταν συνεχώς και 
παρακαλούσε τον Θεό να τους 
χαρίσει παιδί. Κατέφυγε στην 
Παναγία, η οποία μια νύχτα 
εμφανίστηκε στο όνειρό της και 
της αποκάλυψε πως θα κάνει γιο.





  
Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥΑΓΙΟΥΟ Ιλαρίωνας στην ηλικία των 

δεκαοκτώ χρονών, εγκατέλειψε την 
οικογένειά του, απαρνήθηκε τον έξω 
κόσμο και έγινε μοναχός. Μαθήτευσε 
κοντά στον Γέροντά του με μεγάλη 
υπακοή και ταπεινοφροσύνη. Ήθελε 
το μοναστήρι του να ακολουθεί τους 
κανόνες του ιδρυτή της μοναχικής 
κοινοβιακής ζωής του Μεγάλου 
Θεοδοσίου.



Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΕΠΙΣΚΟΠΟ
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
εμφανίστηκε η Παναγία στην 
μητέρα του αγίου και της 
ανήγγειλε τη γέννησή του, 
εμφανίστηκε και στον 
αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Ευστάθιο 
προτρέποντάς τον να κάνει τον 
Ιλαρίωνα ποιμενάρχη των 
Μογλενών.





Την ίδια νύχτα ο Ιλαρίωνας είδε σε 
όραμα να του εμφανίζεται ο Θεός 
λέγοντάς του: «Εγώ είμαι ο 
Κύριος ο Θεός σου, και θα σε 
κρατήσω από το χέρι, θα σε 
ενισχύσω και θα σου δώσω 
διαθήκη για το γένος σου, για να 
φωτίσεις τα έθνη, να ανοίξεις τα 
μάτια των τυφλών, να βγάλεις 
από τη φυλακή αυτούς που 
βρίσκονται στα σκοτάδια της». 



Όταν ξύπνησε αντιλήφθηκε τη 
σημασία του οράματος. Μετά από 
λίγες μέρες χειροτονήθηκε από 
τον Αρχιεπίσκοπο Ευστάθιο, 
επίσκοπος Μογλενών.  Η έδρα της 
επισκοπής του λέγεται ότι ήταν το 
σημερινό χωριό Χρυσή. 



Η ΙΔΡΥΣΗ  ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ Η ΙΔΡΥΣΗ  ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ο  άγιος θέλοντας να βοηθήσει την 
περιοχή του, ίδρυσε την μονή των Αγίων 
Αποστόλων. Στο μοναστήρι αυτό ζούσαν 
πολλοί μοναχοί τους οποίους 
επισκεπτόταν συχνά. Τα υπόλοιπα 
χρόνια της ζωής του τα έζησε ήρεμα 
και ειρηνικά. Όταν ήρθε η στιγμή να 
φύγει από τη ζωή, έδωσε εντολή να 
υπακούουν στους κανόνες που τους 
παραδόθηκαν, αφήνοντάς τους για 
γέροντα τον μαθητή του, Πέτρο, έναν 
σοφό και πράο άνδρα. Το ποίμνιό του με 
ψαλμούς και ύμνους περιέβαλλε το 
λείψανό του.
 



Το μοναστήρι Το μοναστήρι 
κατά την εποχή κατά την εποχή 
του αγίου και του αγίου και 
όπως είναι όπως είναι 
σήμερα.σήμερα.



ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
   Ενώ ακόμη ήταν ηγούμενος του μοναστηριού, 

έγιναν πολλά θαύματα και η φήμη του 
διαδόθηκε σε όλα τα μέρη.  Ένα από αυτά τα 
θαύματα είναι το εξής: Κάποια χρονιά, 
ολόκληρη η περιοχή υπέφερε από πείνα. Ο 
μακάριος Ιλαρίωνας, βλέποντας την 
στεναχώρια των αδελφών του στο μοναστήρι 
και όλου του κόσμου, παραδόθηκε ολόκληρος 
στην προσευχή και ζήτησε από το Θεό να τους 
βοηθήσει. Πράγματι ο Θεός πραγματοποίησε το 
θέλημά του και γέμισε τις αποθήκες του 
μοναστηριού με στάρι το οποίο δόθηκε σε όλο 
τον κόσμο για να χορτάσει την πείνα του. 
Πολλοί πιστοί, βλέποντας τα θαύματα που 
γίνονταν έγιναν μοναχοί. 





Ο Άγιος Ιλαρίων θάφτηκε στο μοναστήρι 
που είχε ιδρύσει ο ίδιος στα Μογλενά, στον 
κάμπο της Αλμωπίας. Αρκετοί μοναχοί 
εξακολουθούσαν να ζουν στο μοναστήρι 
και μετά το θάνατό του. 
Η εκκλησία τον τιμά την 21η Οκτωβρίου, 
ημέρα μνήμης του αγίου.

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ





Καθώς ο τάφος του περιείχε τα ιερά 
λείψανά του, πολύς κόσμος τον 
επισκεπτόταν. Μάλιστα, έπειτα από 
προσευχή στον άγιο και προσκύνημα 
στα λείψανά του, πολλοί άνθρωποι 
με ασθένειες θεραπεύτηκαν.
Αργότερα, ο τάφος ανοίχτηκε και 
αποκαλύφθηκαν τα ιερά λείψανα του 
αγίου. Τότε, άρχισε να αναβλύζει 
μύρο από τα μάτια του. Τα λείψανά 
του εντέλει μεταφέρθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου και 
φυλάχτηκαν.



Γιατί τον τιμά η Γιατί τον τιμά η 
Εκκλησία;Εκκλησία;

Ο Άγιος Ιλαρίων ήταν άνθρωπος του Θεού και 
είχε τεράστια αγάπη για Αυτόν. Ζούσε 
ασκητική ζωή. Ήταν ευσεβής και απέφευγε τις 
υλικές απολαύσεις.
Είχε ως πρότυπό του το Χριστό από τον οποίο 
διδασκόταν συνεχώς και ζούσε μέσα από 
Αυτόν.
H Εκκλησία τον τιμά, επειδή έχει κάνει πολλά 
θαύματα κι όσο ζούσε, αλλά και μετά το 
θάνατό του. Η αγιότητά του φαίνεται κι από το 
ότι ανακούφισε πολλούς ανθρώπους από 
ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Τέλος, ο 
Άγιος Ιλαρίων έχει εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, 
καθώς αποκάλυψε και συνεχίζει να 
αποκαλύπτει τη δύναμη της χάρης του Θεού.



ΑΓΙΑ ΒΑΣΣΑ



Η ΟΜΑΔΑ

Ελένη Μούτσα
Ζωή Καραγιοβάνη

Χρήστος Καρασαρλίδης
Γιώργος Αντάρας



  Η Αγία Βάσσα έζησε στα 
χρόνια του Διοκλητιανού. 
Κατοικούσε στην Έδεσσα της 
Μακεδονίας. Είχε παντρευτεί 
ειδωλολάτρη ιερέα, τον 
Ουαλέριο, με τον οποίο 
απέκτησε τρεις γιους, τον 
Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον 
Πιστό. Η Βάσσα όμως ήταν 
μία γυναίκα που αγαπούσε 
την αλήθεια και την αρετή. 
Της δόθηκε η ευκαιρία να 
διδαχθεί και να προσέλθει 
στη χριστιανική πίστη. Την 
ακολούθησαν και οι τρεις 
γιοι της, που την αγαπούσαν 
με όλη τους την καρδιά. 



   Όταν πληροφορήθηκε ο Ουαλέριος πως 
τα μέλη της οικογένειας του θέλουν να 
ασπαστούν τη χριστιανική πίστη (το 
290), προσπάθησε με ποικίλα 
τεχνάσματα να τα επαναφέρει στην 
ειδωλολατρία· μάταια όμως, διότι η 
Βάσσα αγωνιζόταν να διαφωτίσει στο 
Χριστιανισμό τον ειδωλολάτρη άντρα 
της. Εξοργισμένος τότε ο Ουαλέριος, 
κατήγγειλε και τους τέσσερις στον 
ανθύπατο Βικάριο, που αμέσως διέταξε 
τη σύλληψή τους. 



 Ο πρωτότοκος Θεόγνιος, όταν ομολόγησε 
την πίστη του  στον Ιησού, αμέσως 
μαρτύρησε, αφού του ξέσχισαν τα στήθη 
και τις πλευρές. 

  Οι υπόλοιποι ρίχτηκαν στην φυλακή. Το 
φρόνημα τους δεν κάμφθηκε. Τον Αγάπιο 
τον σκότωσαν αφού του έγδαραν το 
δέρμα από το κεφάλι μέχρι το στήθος και 
έπειτα έκαψαν το γδαρμένο σώμα του. Ο 
νεαρός αθλητής φώναξε: «ουδέν ούτως 
ηδύ, ως το πάσχειν υπέρ Χριστού». Τον 
τρίτο γιο, τον Πιστό, τον αποκεφάλισαν. 



  Τη μητέρα την 
άφησαν ελεύθερη, 
όμως τη 
συνέλαβε ο 
έπαρχος Κυζίκου, 
και αφού της 
έσπασε πόδια και 
χέρια, την 
αποκεφάλισε.



Στην Έδεσσα 
χτίζεται ναός 
προς τιμή της 
αγίας και των 
παιδιών της. 

  Η εκκλησία τους 
τιμά την 21η 
Αυγούστου, 
ημέρα μνήμης 
της αγίας.



 

          ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ



 

Η ΟΜΑΔΑ
Δήμητρα Μαραντίδου

Δήμητρα Χρυσαφίδου

Ειρήνη Σαββίδου

Πολυτίμη Φερεκίδου



 

Η ζωή της Αγίας Χρυσής
Γεννήθηκε στο χωριό Χρυσή του Νομού 
Πέλλας. Ο πατέρας της ήταν Χριστιανός 
Ορθόδοξος. Ήταν μία σχετικά φτωχή 
οικογένεια. Η Αγία Χρυσή είχε άλλα τρία 
αδέλφια. Αυτό που την διέκρινε ήταν η 
βαθιά πίστη και η αγνότητα της ψυχής και 
του σώματος. Κάποια μέρα πήγε στο δάσος 
μαζί με άλλες γυναίκες για να μαζέψει 
ξύλα. Εκεί, την είδε ένας Αγαρηνός και 
προσπάθησε με δόλο να την εξισλαμίσει 
και να παντρευτεί. Την απειλούσε πως αν 
αρνηθεί θα υποστεί βασανιστήρια. Εκείνη 
δεν δείλιασε καθόλου και είπε: «Εγώ τον 
Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ και 
αυτόν μόνο γνωρίζω για Νυμφίο μου, τον 
οποίο δεν θέλω να αρνηθώ ποτέ και αν 
μύρια μου κάνετε βασανιστήρια και αν σε 
λεπτά κομμάτια το σώμα μου 
κατακόψετε». Μωαμεθανές γυναίκες 
προσπάθησαν μάταια με μάγια να της 
αλλάξουν την πίστη και οι γονείς της 
ακόμα την παρακινούσαν σε αυτή την 
κατεύθυνση για να αποφύγουν και αυτοί 
και η Αγία τον μαρτυρικό θάνατο. 



 

   Η Αγία τότε είπε: «Εσείς, που με παρακινείτε να αρνηθώ τον 
Χριστό τον αληθινό Θεό, δεν είστε πλέον γονείς μου και 
αδελφοί μου. Αλλά αντί εσάς Πατέρα μεν έχω τον Κύριο μου 
Ιησού Χριστό, Μητέρα δε και αδελφές έχω τους Αγίους και 
τις Αγίες». Βλέποντας ο Αγαρηνός πως με κολακείες δεν 
μπόρεσε να την μεταπείσει άλλαξε τακτική και άρχισε να την 
βασανίζει. Την χτυπούσε κάθε μέρα αλλά εκείνη υπέμεινε 
καρτερικά τα βασανιστήρια. Βλέποντας ότι δεν υπέκυπτε, 
άρχισαν να την γδέρνουν ζωντανή, βγάζοντας λωρίδες από 
το δέρμα της και τις κρεμούσαν μπροστά στα μάτια της, για 
να δειλιάσει. Αυτή όμως δεν υπέκυπτε. Όταν είδαν οι άπιστοι 
πως έχαναν τον καιρό τους άρπαξαν την Αγία από τα μαλλιά, 
στήριξαν σε ένα σταθερό αντικείμενο το κεφάλι της και 
πίεσαν την πυρακτωμένη σούβλα στο αυτί της. Το 
πυρακτωμένο σίδερο πέρασε από το ένα αυτί και βγήκε από 
το άλλο. Καπνοί έβγαιναν από το στόμα και την μύτη της. Η 
Αγία όμως δεν πέθαινε. Ο Χριστός της δυνάμωνε την πίστη 
και αυτό προκαλούσε τον θαυμασμό των αλλόπιστων. Την 
άφησε ο Θεός ζωντανή για να βλέπουν όλοι το αλύγιστο 
φρόνημα της και την αγάπη που έτρεφε για τον Χριστό. 



 

 Τέλος κρέμασαν την Αγία 
Χρυσή σε μια αγριαπιδιά 
και κόβανε με μαχαίρια 
το σώμα της και εκείνη 
απεβίωσε. Η Αγία έλαβε 
από τον Χριστό διπλό 
στεφάνι. Εκείνο της 
παρθενίας και εκείνο της 
Μάρτυρος. Κάποιοι 
θαρραλέοι Χριστιανοί 
πήραν τα λείψανα της και 
τα έθαψαν με ευλάβεια. 

    13 Οκτωβρίου 1795 η 
Αγία Χρυσή μαρτύρησε. 





 

Στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου 

Αλμωπίας σώζονται 

τοιχογραφίες που ιστορούν

το σεπτό μαρτύριο της αγίας



 

Θαυμαστή εμφάνιση της Αγίας Χρυσής

Στις 10 Οκτωβρίου η Αγία Χρυσή εμφανίσθηκε 
σε μία νεωκόρο που είχε έρθει στην Αριδαία για 
λουτρό με ιαματικό νερό. Έκανε ωτοστόπ στη 
νεωκόρο και όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο 
αυτή μπήκε μέσα αστραπιαία. Την είδε τότε να 
φορά ένα ανοιχτόχρωμο, λευκό μάλλον φόρεμα, 
πολύ ωραίο και παραδοσιακό. Ήταν όπως λέει η 
νεωκόρος εκπληκτικά όμορφη, δεν είχε δει ποτέ 
πιο όμορφη κοπέλα. 



 

Η νεωκόρος την ρώτησε γιατί μπήκε στο 
αυτοκίνητο και η Αγία απάντησε ότι την 
κυνηγούν οι Τούρκοι. Στη συνέχεια  την ρώτησε 
που έμενε και η Αγία απάντησε πως αυτός είναι ο 
δρόμος για το σπίτι της. Τότε την ρώτησε γιατί 
δεν πήγαινε σπίτι της και η Αγία βγήκε 
αστραπιαία από το όχημα και τότε η νεωκόρος 
κατάλαβε ότι κάτι σημαντικό συνέβη.
 Μετά από τρεις μέρες όταν είδε την εικόνα της 
στο τέμπλο του ναού, στις 13 Οκτωβρίου – 
ημέρα μνήμης της Αγίας,  κατάλαβε ότι ήταν η 
ίδια η Αγία που της εμφανίσθηκε και την πιάσανε 
τα κλάματα μέσα στην εκκλησία. 





 



 

 Αθανασία Ιμβριώτου
 Παναγιώτα Καραγκιόζη
 Στέφανος Παπαδόπουλος
 Σταύρος Καρυπίδης



 

Η Αγία Παρθένα κατάγεται από την 
Έδεσσα της Μακεδονίας. Γεννήθηκε 
τον 14αι. Η ζωή της Αγίας είχε την 
ίδια χάρη με το όνομα της σεμνή, 
σεβαστή και αγνή.                              
                              
Το 1735μ.Χ.  η Έδεσσα 
πολιορκήθηκε από τους Οθωμανούς 
Τούρκους. Οι κάτοικοι με τη βοήθεια 
του ιερομόναχου Σεραφείμ 
κρατούσαν αντίσταση απέναντι 
στον εχθρό, που ετοιμαζόταν για 
την πολιορκία της πόλεως. 
Ο Πέτρος, πατέρας της Αγίας 
Παρθένας, δωροδοκήθηκε με 
χρήματα από τον τούρκο πασά και 
του παρέδωσε την Έδεσσα.
 Οι Τούρκοι έσφαξαν και έκαψαν 
ζωντανούς πολλούς ανθρώπους. 
Συνέλαβαν τον ιερομόναχο 
Σεραφείμ και τον υπέβαλαν σε  
φριχτά βασανιστήρια με σκοπό να 
απαρνηθεί το Χριστό.



 

Ο Πέτρος, ο πατέρας της Αγίας, απαρνήθηκε τον 
Χριστό μετά την άλωση της Έδεσσας και έγινε 
μουσουλμάνος. Με δική του πρωτοβουλία παρέδωσε 
τη σεμνή του  κόρη, Παρθένα, στον πασά ως 
παλλακίδα, αφού πρώτα προσπάθησε να την κάνει 
να απαρνηθεί τον Χριστό.
Η Παρθένα όμως δεν λύγισε και είπε πως ποτέ δεν 
θα απαρνηθεί το όνομα του Ιησού Χριστού όσα 
φριχτά βασανιστήρια υποστεί ακόμα και αν 
θανατωθεί. Στην συνέχεια ο απάνθρωπος πατέρας 
της, την έδειρε μέχρι αίματος και αναισθησίας και 
στο τέλος την παρέδωσε στους βάρβαρους 
στρατιωτικούς των Τούρκων. Εκεί υπέφερε κι άλλα 
βασανιστήρια. Η πίστη της  δεν κλονίστηκε αλλά 
γινόταν ακόμα πιο δυνατή.
 



 



 

Έτσι τελειώνει η ιστορία της Αγίας Παρθένας της Εδεσσαίας που 
αγάπησε ολόψυχα τον Χριστό και για τον οποίο υπέφερε φριχτά 
βασανιστήρια, αγωνίστηκε πολύ και στο τέλος θανατώθηκε.
Δοξάστηκε και αγιοποιήθηκε λαμβάνοντας «Το αμαράντινον της 
δόξης στεφάνι»
Σήμερα, ο λαός της Έδεσσας τιμά την Αγία  ως μάρτυρα και 
αρκετές φορές δίνει το όνομα της αγίας  κατά το Θείο Βάπτισμα 
στις κοπέλες της πόλεως και των γύρω περιοχών.
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