
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Γ΄ Τάξη

Θέμα: “Άγιος Πορφύριος”
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Ευστράτιος Δουμούζης

Ομάδα Εργασίας:
Μαρίλια Σαράφογλου

Ράνια Σταυρή
Σοφία Τελωνιάτη

Σουλτάνα Χατζηβαγιάννη

Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2019



ΠΟΤΕ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

 Ο Άγιος Πορφύριος είναι γνωστός και ως Όσιος 
Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο διορατικός και 
θαυματουργός. Η γιορτή του είναι σταθερή, στις 2 
Δεκεμβρίου.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στο χωριό Άγιος 

Ιωάννης του σημερινού Δήμου Ταμιναίων της Εύβοιας. 
Το κοσμικό όνομά του ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης.



 Σε ηλικία 13 χρόνων και έχοντας τελειώσει μόνο την Β' 
Δημοτικού, μετέβη στη σκήτη της Αγίας Τριάδος, τα 
γνωστά "Καυσοκαλύβια" του Αγίου Όρους, όπου έζησε 
τα επόμενα 6 περίπου χρόνια, ως υποτακτικός σε δύο 
γέροντες μοναχούς, λαμβάνοντας το όνομα Νικήτας. 



 Κατόπιν, λόγω σοβαρής ασθένειας, αναγκάστηκε να 
επιστρέψει στην Εύβοια, όπου και εγκαταστάθηκε 
στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών 
Ευβοίας, στο Αυλωνάρι της Εύβοιας. 



 Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο 
του Σινά Πορφύριο, ο οποίος αναγνωρίζοντας σε αυτόν 
πνευματικά χαρίσματα, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, 
δίνοντάς του και το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει 
γνωστός. 



 Τα επόμενα χρόνια, επειδή το μοναστήρι του Αγίου 
Χαραλάμπους Λευκών έγινε γυναικείο, ο π. Πορφύριος 
εγκαταστάθηκε στη Μονή Αγίου Νικολάου, στην Άνω 
Βάθεια του σημερινού Δήμου Αμαρυνθίων, επίσης στην 
Εύβοια. 



 Το 1940, σε ηλικία 34 ετών, μετέβη στην Αθήνα, όπου 
στις 12 Οκτωβρίου διορίστηκε ως Εφημέριος στην 
εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική 
Αθηνών στην Ομόνοια. 



 Στις 16 Μαρτίου 1970, έχοντας συμπληρώσει 35ετία, 
έλαβε μικρή σύνταξη από το Ταμείο Ασφαλίσεως 
Κληρικών Ελλάδος και αποχώρησε από τη θέση του 
εφημερίου του Αγίου Γερασίμου, όπου όμως συνέχισε 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως το 1973.



 Τη χρονιά εκείνη έφυγε από την Αθήνα για να 
εγκατασταθεί αρχικά στον Άγιο Νικόλαο, στα Καλλίσια 
της Πεντέλης και μετά από μερικά χρόνια στο Μήλεσι 
της Μαλακάσας, όπου και οικοδόμησε το Ιερό 
Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
Απέκτησε σημαντική φήμη και πολλοί πιστοί τον 
επισκέπτονταν στον τόπο διαμονής του.



 Το Νοέμβριο του 1991 μετέβη στο παλαιό κελί του, στα 
Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθηκε 
στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

 Κατατάχθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, στη συνεδρίασή της που διεξήχθη στις 
27 Νοεμβρίου 2013.



ΛΟΓΟΙ
 ...Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δούμε 

τον Χριστό. Αυτός είναι ο φίλος μας, ο αδελφός μας. 
Είναι ό,τι πιο καλό και όμορφο. Αυτός είναι το παν. 
...Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι φίλος και θέλει να μας 
φωνάζει "Είστε φίλοι μου, δεν το καταλαβαίνετε αυτό; 
Είμαστε αδέλφια. Δεν σας απειλώ. Σας αγαπώ. Θέλω να 
απολαμβάνετε τη ζωή μαζί μου."



 ...Δεν πρέπει να θέσουμε τίποτα πάνω από την αγάπη 
του Χριστού. Είναι η χαρά. Αυτός είναι η ζωή, το φως. Ο 
Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η απώτερη επιθυμία. 
Τα πάντα είναι όμορφα στον Χριστό.



 ...Κάποιος που είναι με τον Χριστό πρέπει να αγαπά τον 
Χριστό, και όταν αγαπάει τον Χριστό έχει ξεφύγει από 
τον Διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.



 ...Η ζωή των γονέων είναι το μόνο πράγμα που κάνει 
καλά παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ 
υπομονετικοί και «άγιοι» στα παιδιά τους. Θα πρέπει να 
αγαπούν πραγματικά τα παιδιά τους. Και τα παιδιά θα 
μοιραστούν αυτήν την αγάπη! Για την κακή 
συμπεριφορά των παιδιών, αυτοί που είναι συνήθως 
υπεύθυνοι γι 'αυτό είναι οι γονείς τους. Οι γονείς δεν 
βοηθούν τα παιδιά τους από τα κηρύγματά τους και τις 
συνεχόμενες συμβουλές ή κάνοντάς τα να υπακούουν σε 
αυστηρούς κανόνες για την επιβολή πειθαρχίας… 



 …Εάν οι γονείς δεν γίνουν «άγιοι» (ενάρετοι) ώστε 
πραγματικά να αγαπήσουν τα παιδιά τους και αν δεν 
αγωνίζονται για αυτό, τότε κάνουν ένα τεράστιο λάθος. 
Με την αρνητική τους στάση οι γονείς μεταφέρουν στα 
παιδιά τους αρνητικά συναισθήματα. Στη συνέχεια, τα 
παιδιά τους γίνονται αντιδραστικά και με ανασφάλεια, 
όχι μόνο στο σπίτι τους, αλλά και στην κοινωνία.



 Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δε 
βλέπει καθαρά. Μόνο, όταν η ψυχή είναι ήρεμη, 
φωτίζει το λογικό, για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε 
πράγματος.



 Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια; Να, θα ανάψουμε το 
φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα 
αφήσουμε να κατοικήσει σ᾿ όλη την ψυχή μας 
ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.



 Όταν έρθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το 
καλό, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Το κακό, η 
αμαρτία, το μίσος εξαφανίζονται μόνα τους, 
δεν μπορούν, δεν έχουν θέση, να μείνουν.



ΠΗΓΕΣ
 http://www.saint.gr
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


