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Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη                                   

Νεοφανείς Άγιοι  

Πριν λίγα χρόνια, σε ένα νησί της Ελλάδας, τη Λέσβο, ανακα-
λύφθηκε σε έναν λόφο ο τάφος ενός άγνωστου άντρα. 
΄Ήταν ο τάφος του Αγίου Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε εκεί 
μαζί με τον ΄Αγιο Νικόλαο, την Αγία Ειρήνη και πολλούς 
άλλους άγιους μάρτυρες. 
 Ο ΄Αγιος Ραφαήλ γεννήθηκε το 1410 μ.Χ. σε ένα άλλο μι-
κρό νησί της Ελλάδας, την Ιθάκη. Εκεί έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα και αγάπησε την Εκκλησία και τον Χριστό. Μεγα-
λώνοντας έγινε ευσεβής και θερμός χριστιανός. Αφού υπη-
ρέτησε για λίγο στον βυζαντινό στρατό, αποφάσισε να αφιε-
ρωθεί στην Εκκλησία. ΄Εγινε μοναχός και ακολούθως χειρο-
τονήθηκε ιερέας. Ή Εκκλησία συχνά τον έστελνε να μιλά 
στους ανθρώπους για τον Χριστό, αντιμετωπίζοντας και 
όλους αυτούς που ήθελαν να βλάψουν τους χριστιανούς.  
 Σε μια από τις αποστολές του στη Γαλλία, γνώρισε έναν 
νεαρό φοιτητή από τη Θεσσαλονίκη, τον Νικόλαο. Συνδέθη-
καν με αδελφική φιλία, ώστε σύντομα ο Νικόλαος έγινε συ-
νεργάτης του Ραφαήλ και χειροτονήθηκε διάκονος. Μαζί 

πήγαιναν σε διάφορα μέρη και στήριζαν τους χριστιανούς, που τώρα είχαν να αντιμε-
τωπίσουν έναν νέο εχθρό, τους Τούρκους. Μάλιστα, λίγο μετά, και οι δύο αναγκάστη-
καν να πάνε στη Λέσβο, για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις των Τούρκων. 
 Οι δύο φίλοι έμειναν σε ένα παλιό μοναστήρι στις Καρυές, που ήταν αφιερωμένο 
στα Γενέθλια της Παναγίας. Εκεί, λοιπόν, έγινε ηγούμενος ο Ραφαήλ. Οι δύο ΄Αγιοι βοη-
θούσαν πολύ όλους τους ανθρώπους, που έτρεχαν κοντά τους, γι’ αυτό και ήταν αξια-
γάπητοι. Δεν άργησαν, όμως, οι Τούρκοι να φτάσουν και στο νησί της Λέσβου. Μπή-
καν με τη βία στο μοναστήρι και συνέλαβαν τον Ραφαήλ και τον Νικόλαο, αλλά και 
άλλους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί. Ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι έντεκα χρο-
νών, την Ειρήνη. ΄Ολοι οι χριστιανοί δέχτηκαν φοβερά και φρικτά βασανιστήρια, αλλά 
ποτέ δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Με πίστη στον Χριστό και γενναιότητα υπέμειναν τα 
βασανιστήρια και έγιναν άγιοι μάρτυρες. Ή μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία κάθε χρόνο δύο μέρες μετά το Πάσχα. 

1. Βάζουμε σε κύκλο την ημερομηνία που κτίστηκε το μοναστήρι, στο οποίο έμεναν 
οι ΄Άγιοι, καθώς και την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε το λείψανο του Άγίου 
Ραφαήλ. Άν γνωρίζουμε πως οι ΄Άγιοι μαρτύρησαν 30 χρόνια μετά το κτίσιμο του 
μοναστηριού, πόσα χρόνια πέρασαν, μέχρι να βρεθούν τα λείψανά τους; 
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2. Διαγράφουμε τις λανθασμένες απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να 
απομείνει η ορθή απάντηση.  

  Σε ποιο νησί της Ελλάδας γεννήθηκε ο ΄Αγιος Ραφαήλ; 

Λέσβος                                  Ιθάκη                                   Κρήτη 

 Σε ποια χώρα συνάντησε για πρώτη φορά ο ΄Αγιος Ραφαήλ 

τον ΄Αγιο Νικόλαο; 

Γαλλία                                     Ελλάδα                                      Αγγλία 

 Σε ποια εορτή της Παναγίας ήταν αφιερωμένο το μο-

ναστήρι στη Λέσβο, στο οποίο διέμεναν οι ΄Αγιοι; 

Ευαγγελισμός                      Κοίμηση                       Γενέθλια 

 Πόσων χρονών ήταν η Αγία Ειρήνη όταν μαρτύρησε; 

Δώδεκα                                Δεκαπέντε                                 ΄Εντεκα 

 Ποια μέρα είναι πάντοτε η γιορτή των Αγίων Ραφαήλ, 

Νικολάου και Ειρήνης; 

Τρίτη                               Τετάρτη                                Κυριακή 

3.  Μαζί με τους Άγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη μαρτύρησαν και πολλοί 
άλλοι χριστιανοί. Διαβάζουμε τα ονόματα ορισμένων από αυτούς. 

    Νεοφανείς ΄Αγιοι που   

  μαρτύρησαν στον λό  

 φο των Καρυών της 

Λέσβου το 1463 μ.Χ.   

        ΄Αγιος Ραφαήλ 

       ΄Αγιος Νικόλαος 

      Αγία Ειρήνη 

     Αγία Ελένη 

   ΄Αγιος Ραφαήλ το        

   νήπιο 

  ΄Αγιος Βασίλειος ο        

  Προεστός 

   ΄Αγιος Θεόδωρος 

   ΄Αγιος Ακίνδυνος 

   ΄Αγιος Σταύρος 

   Αγία Μαρία 
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4. Μαθαίνουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή των Άγίων, μέσα από 
τις εικόνες. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα την κατάλληλη λεζάντα, που την 
περιγράφει. 

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………..

………………………..

……………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………. 

………………………..

…………………...…...

………………………..

……………………….. 

Οι ΄Αγιοι λειτουργούν για τελευταία 
φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. 

Ή ανακάλυψη του τάφου του Αγίου  
Ραφαήλ, πεντακόσια χρόνια αργότερα. 

Οι ΄Αγιοι φθάνουν στη Λέσβο, όπου 
τους υποδέχεται ο πατέρας της Αγίας 
Ειρήνης, ο ΄Αγιος Βασίλειος. 

Ή Αγία Ειρήνη παρακολουθεί με την 
οικογένειά της την τελευταία λειτουρ-
γία της Μεγάλης Πέμπτης. 

Οι ΄Αγιοι μένουν σε ένα παλιό μοναστή-
ρι, που ήταν κτισμένο σε έναν λόφο.  

Ο Αγιος Ραφαήλ και οι άλλοι άγιοι υπο-
μένουν τα βασανιστήρια των Τούρκων. 

Ο ΄Αγιος Ραφαήλ συναντά στη Γαλλία 
τον ΄Αγιο Νικόλαο. 

Οι Τούρκοι εισβάλλουν με βίαιο τρόπο 
στο μοναστήρι. 

Οι Τούρκοι στο τέλος 
έκαψαν το μοναστήρι. 
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Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες 

Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη μαρτύρησαν για την αγάπη τους προς τον Χρι-
στό τον Απρίλη του 1463 μ.Χ. μαζί με άλλους χριστιανούς στον λόφο των Καρυών στο 
νησί της Λέσβου. Οι ΄Αγιοι αυτοί δεν ήταν ούτε οι πρώτοι, αλλά ούτε και οι τελευταίοι, 
που μαρτύρησαν για χάρη του Χριστού. ΄Ήταν απλά κάποιοι από τους χιλιάδες αγίους 
μάρτυρες της Εκκλησίας, που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και θανατώθη-
καν από αλλόθρησκους*. 
 Ιδιαίτερα κατά τους τέσσερις πρώτους 
αιώνες, που ξέσπασαν διωγμοί κατά των 
χριστιανών, πολλοί ήταν αυτοί που μαρ-
τύρησαν. Δεν έμεινε τρόπος που να μην 
τον σκεφτούν οι αλλόθρησκοι, για να λυ-
γίσουν την πίστη των χριστιανών και να 
τους κάνουν να απαρνηθούν τον Χριστό. 
Μα το μαρτύριο δεν τελείωσε τότε. Μέχρι 
και σήμερα χριστιανοί χάνουν τη ζωή τους 
από αλλόθρησκους σε διάφορα μέρη της 
γης, γιατί επιμένουν στην αγάπη τους 
προς τον Χριστό. 
 Στον εικοστό αιώνα, που μόλις πέρασε, και στον εικοστό πρώτο αιώνα, που μόλις 
μπήκε, πολλοί χριστιανοί δέχονται καθημερινά τις επιθέσεις των αλλόθρησκων και 
συμπληρώνουν τον κατάλογο των μαρτύρων της Εκκλησίας. Παιδιά, άνδρες και γυναί-

κες, ηλικιωμένοι, ιερείς και λαϊκοί, σιωπη-
λά δέχονται τα μαρτύρια, γιατί δεν δέχο-
νται να αλλάξουν την πίστη τους.  
 Στη διαδρομή των αιώνων οι πιστοί χρι-
στιανοί έχουν να παρουσιάσουν για την 
πίστη του Χριστού αγώνες, θυσία, αίματα. 
Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Πάντα θα 
υπάρχουν αυτοί που θα πολεμούν τους 
χριστιανούς και πάντα θα υπάρχουν οι 
μάρτυρες χριστιανοί, που θα μεγαλώνουν 
με το αίμα τους το δέντρο της Εκκλησίας.   
 

* Αυτοί που πιστεύουν σε κάποια άλλη θρησκεία, εκτός του χριστιανισμού. 

1. Συζητούμε στην τάξη: 

α) Ποιους αγίους στην Εκκλησία χαρακτηρίζουμε ως «Μεγαλομάρτυρες»,  

«Παιδομάρτυρες», «Νεομάρτυρες» και ποιους ως «Νεοφανείς Μάρτυρες»; 

β)  Θυμόμαστε τα ονόματα αγίων μαρτύρων, με τους οποίους ασχοληθήκαμε κα-

τά τη φετινή σχολική χρονιά στα Θρησκευτικά, αλλά και άλλων μαρτύρων 

που τυγχάνει να γνωρίζουμε. 
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2. Κοιτάζουμε το βιβλίο με τους μάρτυρες του λόφου των Καρυών στη σελίδα 91 
και συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα, για να μάθουμε κάποιες επιπλέον πληρο-
φορίες για τους μάρτυρες αυτούς. 

Μ         1 

Α         2 

Ρ         3 

Τ         4 

Υ         5 

Ρ         6 

Ε         7 

Σ         8 

2. Διαβάζουμε προσεκτικά τις πιο κάτω προτάσεις και γράφουμε στα κουτάκια Ο, 

εάν οι προτάσεις είναι ορθές, και Λ, εάν οι προτάσεις είναι λανθασμένες. 

Οι ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη ήταν οι τελευταίοι που μαρτύρησαν για 

την αγάπη τους προς τον Χριστό. 

Οι μεγαλύτεροι διωγμοί κατά των Χριστιανών έγιναν κατά τους τέσσερις         

πρώτους αιώνες. 

Υπάρχουν και σήμερα πολλοί χριστιανοί που μαρτυρούν, γιατί επιμένουν να    

πιστεύουν στον Χριστό. 

Οι μάρτυρες που τιμούνται στην Εκκλησία ως άγιοι είναι μόνο οι ιερείς που       

θυσίασαν την ζωή τους για τον Χριστό. 

Μάρτυρες υπάρχουν μόνο στις χώρες που υπάρχουν φανατικοί άπιστοι, που  

θέλουν να εκδικηθούν τους χριστιανούς.  

1. Αγία, μητέρα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Ραφαήλ, του μικρού νηπίου. 

2. ΄Αγιος, επιστάτης της Μονής, στην οποία μαρτύρησαν οι άγιοι. 

3. ΄Αγιο νήπιο, που πρώτο μαρτύρησε στη Μονή, μόλις σε ηλικία έντεκα μηνών. 

4. Αυτοί βασάνισαν τους μάρτυρες στον λόφο των Καρυών. 

5. Αυτή την αρετή έδειξαν οι μάρτυρες απέναντι στα βασανιστήριά τους. 

6. ΄Αγιος, ιερέας και ηγούμενος της Μονής του Γενεθλίου της Παναγίας, των Καρυών.  

7. Αγία, ανεψιά του Αγίου Βασιλείου του Προεστού, που μαρτύρησε με φρικτό τρόπο. 

8. ΄Αγιος, μοναχός στη Μονή, που μαζί με τον ΄Αγιο Ακίνδυνο, έθαψαν τα λείψανα των 

αγίων, την επόμενη μέρα του μαρτυρίου τους. 
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4. Κόβουμε τις εικόνες των αγίων της σελίδας 109 και τις κολλάμε στο κατάλληλο 
κουτί, για να θυμηθούμε άγιους μάρτυρες με τους οποίους ασχοληθήκαμε φέτος. 

Αγία Αικατερίνη ΄Αγιος Γεώργιος 

΄Αγιος Νέστωρας ΄Αγιος Δημήτριος ΄Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος 

και Ειρήνη 

5. Σχολιάζουμε τις δύο εικόνες. Ποιες ομοιότητες παρατηρούμε και σε ποια συ-
μπεράσματα καταλήγουμε ως προς την αντιμετώπιση των χριστιανικών ναών  
παλαιότερα και σήμερα από τους αλλόθρησκους;  

Ναός Γενεθλίου της Παναγίας, που 

κάηκε και ανατινάχτηκε το 1463. 

Ναός στην κατεχόμενη Κύπρο, 

που καταστράφηκε μετά το 1974. 

΄Αγιος Ταρσίζιος 
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