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Σύναξη Αγιωτών Αγίων

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4326/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 30/6/2013 6:15:00 μμ
Δημιουργία εγγράφου: 23/06/2021 00:03:07

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Εορτάζει την Κυριακή μεταξύ 24 και 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
Ημ/νια Βίου:

30/6/2013 6:15:00 μμ

Βιογραφία

Η Αγιά και από την ονομασία και ετυμολογία της λέξεως παραπέμπει σε μία περιοχή
(«Χώρα» Αγιάς, όπου άκμασε η μοναστική πολιτείας του «Όρους των Κελλίων») όπου ζουν
άγιοι άνθρωποι (Αγία (περιοχή-Αγιά), επειδή υπήρχαν πολλά Μοναστήρια και ζούσαν
πολλοί Μοναχοί («άγιοι άνθρωποι»). Πράγματι, το πλήθος των Ιερών Μονών, Ιερών Ναών,
εξωκκλησιών και των εκκλησιαστικών θησαυρών της Αγιάς είναι πολύ μεγάλο.
Αυτός ο τόπος έχει κάποια δικά του ιδιαίτερα πολιτιστικά και εκκλησιαστικά
χαρακτηριστικά. Αξιώθηκε επίσης να βγάλει από τα σπλάγχνα του τον άγιο Συμεών τον
ανυπόδητο και μονοχίτωνα, να δεχθεί στους κόλπους του τον άγιο Δαμιανό, να δεχθεί τις
ιεροκηρυκτικές επισκέψεις τού ιερομάρτυρος αγίου Κοσμά τού Αιτωλού και να τιμά από
αιώνες με ξεχωριστό τρόπο τους δύο οσίους Αντωνίους, τον Μέγα και τον εν Βεροία
ασκήσαντα.
Η μεγαλύτερη τοπική γιορτή είναι αυτή του Αγίου Αντωνίου την 1η Σεπτεμβρίου. Η
καθιέρωση τοπικής εορτής όλων των Αγιωτών Αγίων, αποτελεί μια συνολική τιμή στους
μεγάλους αυτούς Αγίους, ενω΄βοηθά στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων.
Στο παρελθόν, όταν αρχιερατικός επίτροπος Αγιάς ήταν ο π. Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης, είχε
ιστορηθεί η εικόνα των Αγιωτών Αγίων και είχε γίνει απόπειρα συντάξεως ειδικής
ακολουθίας, πού όμως δεν τελεσφόρησε. Αργότερα, όταν αρχιερατικός επίτροπος Αγιάς
ανέλαβε ο π. Νεκτάριος Δρόσος, πραγματοποιήθηκε ειδική Ημερίδα(18 Μαΐου 2003) με
τίτλο «ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ» και με επτά σχετικές εισηγήγεις.
Αργότερα προτάθηκε από την ιερατική σύναξη περιφέρειας Αγιάς και ο Μητροπολίτης
Δημητριάδος αποδέχτηκε, κάθε τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου να καθιερωθεί η
εκκλησιαστική γιορτή με την ονομασία «Σύναξις Αγιωτών Αγίων». Οι άγιοι που θα τιμώνται
είναι:
Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδυτος (βλέπε 19 Απριλίου),
Δαμιανός ό εν Κισσάβω (βλέπε 14 Φεβρουαρίου),
Κοσμάς ό Αιτωλός (βλέπε 24 Αυγούστου),
Αντώνιος ο μέγας (βλέπε 17 Ιανουαρίου),
Αντώνιος ο εν Βεροία (βλέπε 17 Ιανουαρίου),
Νικόλαος ο εν Βουνένοις (βλέπε 9 Μαΐου)
και θα έχει ως κέντρο των εκκλησιαστικών τελετών και εκδηλώσεων τον ιστορικό Ιερό Ναό
Αγίων Αντωνίων Αγιάς.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Σύναξη Αγιωτών Αγίων

Σύναξη Αγιωτών Αγίων (Πρακτικό
Ιεράς Συνόδου)

Σχετικές συνδέσεις
1. Όσιος Συμεών ηγούμενος Ιεράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους ο Μονοχίτων και
Ανυπόδητος
2. Άγιος Δαμιανός ο μοναχός
3. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
4. Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
5. Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός
6. Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις
7. Όσιος Αντώνιος «ὁ ἐν Ἀγυίᾳ»

Παραπομπές
1. Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος και Αλμυρού
2. Κωνσταντίνος Αθ. Οικονόμου: ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΓΙΩΝ

