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■ Ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τοῦ Βορρᾶ

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς  Ἀθανάσιος,               
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεὼν 

τοῦ Στυλίτου ἐν Μπρέστ-Λιτὸβσκ
† 5η Σεπτεμβρίου 1648

ὉἍγιος Ἱερομάρτυς καὶ Ὁμολογητὴς Ἀθα-
νάσιος γεννήθηκε στὴν Βίλνα (σηµερ. 

πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας) τῆς Μικρορω-
σίας τὸ ἔτος 1596, κατὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε στὸ 
Μπρέστ-Λιτὸβσκ ἡ ψευδοένωσις μεταξὺ τῆς 
Ρώμης καὶ ὡρισμένων Ρώσων ἐπισκόπων. 

Υἱὸς εὐγενοῦς καταγωγῆς Λιθουανοῦ, ἀρκε-
τὰ πτωχοῦ παρὰ ταῦτα, ἔλαβε εὐρεῖα καὶ σπα-
νία µόρφωσι γιὰ τὴν ἐποχή του. Ἦταν κάτο-

χος πολλῶν ξένων καὶ ἀρχαίων γλωσσῶν καὶ 
βαθὺς γνώστης τόσο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὅσο καὶ τῶν φιλοσόφων καὶ θεολόγων 
τῆς Δύσεως.

Γιὰ μερικὰ χρόνια ὁ Ἅγιος ἐργαζόταν ὡς οἰ-
κοδιδάσκαλος, ὥσπου τὸ 1627 ἐκάρη Μοναχὸς 
στὴν Μονὴ τοῦ Χουτίν, πλησίον τῆς πόλεως 
Ὄρσα τῆς Μικρορωσίας (σηµερ. Λευκορωσία). 

Τὸ προπύργιο αὐτὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο 
ἔμεινε ἀπείρακτο ἀπὸ τὶς πολωνικὲς δυνάμεις 
κατοχῆς, διεδραµάτισε σπουδαῖο ρόλο στὴν 
ἀντίστασι τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ κατὰ τῆς ρωμαιο-
καθολικῆς προπαγάνδας. 

Ἱερὰ Εἰκὼν
 τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στὴν 
Μονὴ Χουτίν.
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Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀθανάσιος συνεπλήρω-
σε τὴν μοναχική του κατάρτισι καὶ σὲ ἄλλα 
ὀνομαστὰ Μοναστήρια. Ὅταν ἐχειροτονή-
θη Ἱερεύς, ὁ Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος 
Μογίλας (1596 -1647) τοῦ ἀνέθεσε τὴν ἀνα-
καίνισι τῆς Μονῆς τοῦ Κουπυάτιτσκ. 

Μετὰ ἀπὸ θεία Ἀποκάλυψι, ἔκανε ἕνα ἐπι-
κίνδυνο ταξίδι ἕως τὴν Μόσχα, διασχίζον-
τας ἐδάφη κατεχόμενα ἀπὸ Πολωνούς, μὲ 
σκοπὸ νὰ ἐκθέση στὸν Τσάρο τὴν κακὴ στάσι 
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων 
στὶς βορειοδυτικὲς περιοχὲς τῆς Ρωσίας καὶ 
νὰ ζητήση συνδρομὴ γιὰ τὴν ἀνακαίνισι τῆς 
Μονῆς του. Μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας, 
ἐπέτυχε στὴν ἀποστολή του καὶ ἄρχισε τὶς ἐργασίες. Δύο χρόνια ὅμως 
ἀργότερα ἀναγκάσθηκε νὰ τὶς ἐγκαταλείψη, διότι ἐξελέγη Ἡγούμε-
νος τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Στυλίτου στὸ Μπρέστ-Λιτόβσκ.

Ἀπὸ τότε ἀποδύθηκε σὲ νέο καὶ ἀκαταπόνητο ἀγῶνα ἐναντίον 
τῆς Οὐνίας, τοῦ προσηλυτιστικοῦ αὐτοῦ τρόπου τῶν Λατίνων, ὁ 
ὁποῖος εἶναι συγκεκαλυμµένος μὲ ὀρθόδοξα λειτουργικὰ τυπικὰ καὶ 
συνήθειες. Ἐπὶ ὀκτὼ ἔτη, ὁ Ἅγιος μὲ τὴν προσευχή, τὸ κήρυγμα καὶ 
τὰ συγγράµµατά του στηλίτευε καὶ ἀπέρριπτε τὴν ψευδοένωσι τῆς 
Μπρέστ, ἐπανέφερε δὲ τοὺς πλανηθέντας στὴν Ποίµνη τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Πολωνοὶ στρατιῶτες καὶ ἔποικοι βασάνιζαν τοὺς ὀρθοδόξους 
πληθυσμοὺς τῶν κατεχοµένων περιοχῶν μὲ βαρβαρικὴ ὠμότητα, 
ἀλλὰ καὶ οἱ ᾿Ιησουῗτες ἱεραπόστολοι δὲν ἐδίσταζαν νὰ χρησιμο-
ποιοῦν τὶς πλέον ἀπάνθρωπες μεθόδους, προκειµένου νὰ στερεώ-
σουν τὴν ἰδική τους πίστι στὴν Μικρορωσία. Ὁ Ἅγιος ἀπεφάσισε 
τότε νὰ µεταβῆ στὸν Βασιλέα τῆς Πολωνίας Βλαδισλάβο Δ΄ (1632-
1648), προκειμένου νὰ µεσολαβήση, ὥστε οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἔχουν 
καλύτερη ἀνθρώπινη µεταχείρισι.

Ὁ Βασιλεὺς ἐκάµφθη ἀπὸ τὴν παράκλησί του καὶ μὲ Διάταγμα ἔθε-
σε τέλος σὲ αὐτὲς τὶς καταχρήσεις τῆς Ἐξουσίας, 
ἀλλὰ οἱ δηµόσιοι λειτουργοί του δὲν ἐφήρμοσαν 
αὐτό. Στὴν Βαρσοβία ἡ κατάστασις τῶν Ὀρθοδό-
ξων ἦταν ἀκόμη χειρότερη. Σὲ ἑορτάσιμες ἡμέρες
οἱ Πολωνοὶ καὶ οἱ Οὐνῖτες ἔβαζαν φωτιὰ σὲ Ὀρ-
θόδοξες Ἐκκλησίες γεμᾶτες πιστούς, ὅπως καὶ 
ἄλλοτε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων Διωγμῶν.

Μόνος στὸν ἀγῶνα, μὲ µόνη παρηγοριὰ τὴν 
Παναγία μας, ὁ Ἀθανάσιος συνέχισε τὶς προσπά-

Ἀπὸ τὶς προσωπικὲς 
σημειώσεις τοῦ Ἁγίου 

Ἀθανασίου.
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θειές του. Τὸ 1643, ὕστερα ἀπὸ µία νέα θεία 
Ἀποκάλυψι, κατέφυγε γιὰ δεύτερη φορὰ 
στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας τῆς Πολωνίας. 
᾿Ενῶ κέρδισε τὴν προστασία τοῦ Κράτους 
ὑπὲρ τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου του, ὡρισμέ-
νοι ὀρθόδοξοι γαιοκτήμονες, φοβούμενοι 
μήπως ζημιωθοῦν τὰ συμφέροντά τους, δι-
έδωσαν ὅτι ἦταν τρελλὸς καὶ κατώρθωσαν νὰ τοῦ ἀφαιρεθῆ τὸ ἀξί-
ωμα, νὰ καθαιρεθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερωσύνη καὶ νὰ σταλῆ στὸ Κίεβο γιὰ 
ἐξέτασι.

Παρὰ τὶς κακόβουλες προσπάθειές τους, ὁ Ἅγιος ἐδικαιώθη καὶ
ἐπέστρεψε ὡς Ἡγούμενος στὸ Μοναστήρι του, ἀλλὰ δὲν ἔμεινε ἥσυ-
χος γιὰ πολύ· σύντομα ἄρχισαν πάλιν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Ὀρθο-
δόξων. Ἐνῶ ἐτοίμαζε µία ἀναφορὰ πρὸς τὸν Βασιλέα τῆς Πολω- 
νίας, συνελήφθη καὶ ἐφυλακίσθη πρὶν νὰ ὁλοκληρώση αὐτήν. 

Ἀφέθηκε ἐλεύθερος ὕστερα ἀπὸ τρία ἔτη, ἀλλὰ τὸ 1648 ὁ δι-
ωγμὸς συνεχίσθη σφοδρότερος. Ἦταν μάλιστα τόσο αἱματηρός, 
ὥστε ὁ λαὸς τῆς Μικρορωσίας ἐξηγέρθη καὶ ἀπαίτησε τὴν ἀπο-
χώρησι τῶν πολωνολιθουανικῶν δυνάμεων καὶ τὴν ἀπόδοσι τῶν 
ρωσικῶν ἐδαφῶν στὸν Τσάρο. Οἱ πολωνικὲς Ἀρχὲς συνέλαβαν 
ἀμέσως τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ κινήματος καὶ τοὺς ἐπιφανεστέρους 
ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες. 

Ὁ Ἀθανάσιος ἐφυλακίσθη καί, παρὰ τὶς παντὸς 
εἴδους σωματικὲς καὶ ἠθικὲς κακώσεις, τὶς ὁποῖες 
ὑπέστη, τόσο ἐκ μέρους τῶν δεσμοφυλάκων, ὅσο 
καὶ τῶν καθολικῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν, συν-
έχισε νὰ ἐλέγχη τοὺς ἑνωτικοὺς καὶ νὰ ἀναθεμα-
τίζη τὴν ψευδοένωσι. Τὸν βασάνισαν βάζοντας 
στὸ σῶμα του ἀναμμένα κάρβουνα, τὸν ἔγδαραν 
καὶ τὸν ἔκαψαν ζωντανό. Ἐπειδὴ ἀκόμη ἀνέπνεε, 

τὸν τουφέκισαν, τὸν ἀποκεφάλισαν νεκρὸ καὶ ἔρριξαν τὸ σῶμα 
του σὲ ἕνα λάκκο. 

Τὸ τίµιο Λείψανo αὐτοῦ εὑρέθη ἀργότερα ἄφθαρτο καὶ µέχρι 
σήµερα ἐπιτελεῖ Θαύματα.

+
Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, 

τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!


