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Ἕ ν α ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  ν ε ο µ ά ρ τ υ ρ α ς  σ τ ί ς  Η . Π . Α .  
 
 

Ὁ  Ἅγιος  Νεοµάρτυρας  πατήρ  Ἰωάννης  τῆς  
Σάντα  Κρούζ  γεννήθѳηκε  τό  1937 στό  χωριό  Ἀποίκια  
τῆς  νήσου  Ἄνδρου  καί  λεγόταν  Καρασταµάτης .  Σέ  
ἡλικία  20 ἐτῶν  πηγαίνει  στήν  Ἀµερική  καί  
δηµ ιουργεῖ  οἰκογένεια .  Χειροτονεῖται  ἱερέας  καί  γιά  
10 χρόνια  ἐργάζεται  µέ  ἱεραποστολικό  ζῆλο  στήν  
Ἀλάσκα  καί  ἀφοῦ  διακόνησε  τήν  Ἐκκλησία  σέ  
πολλούς  Ναούς  ἦρθѳε  στήν  Σάντα  Κρούζ  στόν  Ναό  
τοῦ  Προφήτη  Ἠλία  τό  1981,  πού  τόν  τελειοποίησε  καί  

τόν  ἐγκαινίασε  καί  γίνεται  κέντρο  ὀρθѳόδοξης  ὁµολογίας  σέ  ὅλη  τήν  
περιοχή  ὅπου  οἱ  ἄνθѳρωποι  ἦταν  ἀποµακρυσµένοι  ἀπό  τόν  ΘѲεό  καί  
τήν  Ἐκκλησία .  

Ὁ  πατήρ  Ἰωάννης  ἦταν  ἁπλός  στήν  συµπεριφορά  του ,  
ἀγαποῦσε  τούς  ἐνορίτες  του  καί  ἡ  πόρτα  τοῦ  σπιτ ιοῦ  του  ἦταν  
πάντα  ἀνοιχτή ,  καί  τήν  νύχτα  ἀκόµη  ὅποιος  τόν  ζητοῦσε  ἔµπαινε  
µέσα  καί  πολλές  φορές  φώναζαν  οἱ  δικοί  του ,  γιατί  φοβόντουσαν  
τούς  κακοποιούς  της  νύχτας .  

 Τά  κηρύγµατά  του  ἦταν  πύρινα ,  ἀγαποῦσε  τόν  ΘѲεό  καί  ἤθѳελε  
ὅλοι  νά  Τόν  ἀγαπήσουν .  Πήγαινε  στά  πάρκα  καί  µ ιλοῦσε  µέ  νέους  
ἀνθѳρώπους ,  πού  δέν  γνώριζαν  τ ίποτε  γιά  τόν  ΘѲεό  ἤ  ἦταν  σέ  ἄλλα  
δόγµατα  ἤ  ἦταν  Ἑβραῖοι .  

Στήν  Ἄνδρο  συµβαίνει  ἕνα  θѳαῦµα  µέ  τούς  κρίνους  τῆς  
Παναγίας .  Ὅταν  ἀνθѳίζουν  οἱ  κρίνοι  τούς  πηγαίνουν  στήν  Εἰκόνα  της .  
Ἀργότερα ,  ὅπως  εἶναι  φυσικό ,  ξεραίνονται  καί  πέφτουν .  Πέφτουν  
καί  τά  φύλλα  καί  µένει  τό  ξερό  κοτσάνι .  Τ '  ἀφήνουν  ἔτσι  ξερά  τά  
κοτσάνια  στήν  Εἰκόνα  Της  καί  ὅταν  ἔρθѳει  ἡ  γιορτή  της ,  κάθѳε  χρόνο ,  
αὐτά  ἀνθѳίζουν  καί  βγάζουν  µπουµπούκια .  Ὁ  πατήρ  Ἰωάννης  µ ιᾶς  
καί  ἦταν  ἀπό  µ ικρός  µεγαλωµένος  στό  νησί  ἤξερε  τό  θѳαῦµα  αὐτό .  



Ἦρθѳε  λοιπόν  στό  νησί ,  πῆγε  στό  Μοναστήρι  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  
καί  ζήτησε  ἀπό  τόν  Γέροντα  Δ∆ωρόθѳεο  κρίνους  τῆς  Παναγίας .  Πῆρε  
µερικά  ξερά  κοτσάνια  καί  τά  πῆγε  στήν  Ἀµερική .  Τά  ἔβαλε  στήν  
Εἰκόνα  τῆς  Παναγίας  καί  αὐτά  ἄνθѳισαν  ξανά .  Ἄρχισε  σιγά  -  σιγά  ὁ  
κόσµος  νά  θѳερµαίνεται  στήν  πίστη  καί  νά  προσκυνοῦν  τήν  Παναγία .      

Ὅταν  ἀργότερα  ἦρθѳε  στήν  Ἄνδρο  ἡ  πρεσβυτέρα  πῆρε  
κρίνους ,  τούς  φύτεψѱε  στήν  Ἀµερική  καί  ὅταν  ἄνθѳιζαν  τούς  ἔβαζαν  
στήν  Παναγία ,  καί  γινόταν  καί  ἐκεῖ  τό  θѳαῦµα ,  νά  ξανανθѳίζουν  τά  
ξερά  κοτσάνια .  

Ἦταν  µ ία  εὐαίσθѳητη  καί  ὄµορφη  ψѱυχή  ὁ  πατήρ  Ἰωάννης .  
Ἔγραφε  καί   θѳρησκευτικά  ποιή  µατα  καί  τόν  συγκινοῦσαν  πολύ  τά  
θѳαύµατα  τῆς  Παναγίας  καί  οἱ  βίοι  τῶν  Ἁγίων .  Ζητοῦσε  ἀπό  τόν  
Γέροντα  Δ∆ωρόθѳεο  νά  τοῦ  στέλνει  βιβλία  γιά  νά  κάνει  κηρύγµατα .   

Ἀγαποῦσε  πολύ  τόν  Ἅγιο  Νικόλαο  γιατί  ἀπό  µ ικρός  πήγαινε  
στό  Μοναστήρι .  Ἐκεῖ  λοιπόν  στό  Μοναστήρι  στήν  Ἄνδρο  µ ία  Εἰκόνα  
τῆς  Παναγίας  ἄρχισε  νά  ρέει  αἷµα  καί  µύρο .  Ὁ  πατήρ  Ἰωάννης  
ἄρχισε  µέ  θѳεῖο  ζῆλο  νά  µ ιλᾶ  γιά  τά  θѳαύµατα  τῆς  Παναγίας  µας .  
Ἄρχισαν  τότε  νά  γίνονται  Ὀρθѳόδοξοι  καί  ἀπό  ἄλλα  δόγµατα .  Αὐτό  
ὅµως  ἐνόχλησε  κάποιους  καί  ἄρχισαν  νά  τοῦ  κάνουν  ἀπειλητικά  
τηλεφωνήµατα  καί  να  τοῦ  στέλνουν  γράµµατα  γιά  νά  σταµατήσει  τό  
κήρυγµα .  Ὅµως  τότε  ἐκεῖνος  ἔγινε  πιό  φλογερός  καί  ἔλεγε :  «Ὅσο  
τ ά  µ ά τ ι α  µ ο υ  ἔ χ ο υ ν  ν ε ρ ό  ἐ γ ώ  θѳ ά  κ η ρ ύ τ τ ω  τ ό ν  Χ ρ ι σ τ ό  κ α ί  
τ ή ν  Ὀρ θѳ ο δ ο ξ ί α » .  

Συνιστοῦσε  στούς  χριστιανούς  νά  προφυλαχθѳοῦν  ἀπό  τ ίς  
παγίδες  τοῦ  ἀντιχρίστου  καί  νά  µήν  πάρουν  τό  χάραγµα  καί ,  τότε ,  
ἄρχισαν  πιό  ἔντονα  τ '  ἀπειλητικά  τηλεφωνήµατα  γιά  τήν  ζωή  του ,  
ὅµως  αὐτός  δέν  λογαρίαζε  τ ίποτα .  

Στίς  17 Μαΐου  τό  1985 τό  βράδυ  τηλεφώνησε  τόν  Γέροντα  
Δ∆ωρόθѳεο  στήν  Ἄνδρο  καί  τοῦ  ζητοῦσε  πληροφορίες  γιά  τά  θѳαύµατα  
τῆς  Παναγίας  τῆς  Μυροβλύτισσας ,  γιατί  ἤθѳελε  νά  κάνει  κήρυγµα  
τήν  Κυριακή .  Τήν  ἄλλη  µέρα  στίς  18 Μαΐου  ὁ  πατήρ  Ἰωάννης  ἦταν  
µόνος  του  στό  σπίτ ι  µαζί  µέ  τόν  γιό  του  Φώτιο .  Ἡ  πρεσβυτέρα  εἶχε  
πάει  στό  σπίτ ι  τῆς  κόρης  τους  Μαρίας .  Τό  ἀγόρι  βγῆκε  γιά  λίγο  
ἔξω  µέ  τούς  φίλους  του  καί  ὁ  πατήρ  Ἰωάννης  πῆγε  στήν  Ἐκκλησία  
νά  τήν  ἑτοιµάσει  καί  νά  γράψѱει  τό  κήρυγµα .  Τό  ἀγόρι  γύρισε  ἀργά  
στό  σπίτ ι ,  εἶδε  ὅτι  ὁ  πατέρας  του  ἔλειπε  καί  πῆγε  ἀνήσυχο  νά  τόν  
βρεῖ  στήν  Ἐκκλησία .  Καί  τότε  ἀντίκρισε  τό  φοβερό  θѳέαµα .  Τόν  
πατέρα  του  κατακρεουργηµένο  καί  ἀγνώριστο .  Τόν  εἶχαν  βρεῖ  µόνο  
του  καί  τόν  βασάνισαν  χτυπώντας  τον  στό  κεφάλι  µέ  σφυρί ,  καί  τό  
σῶµα  του  τό  κατακρεούργησαν  µέ  τό  µαχαίρι .  Καί  ὅπως  διαπίστωσε  
ἡ  ἀστυνοµ ία ,  ἐπειδή  ἐκεῖνος  σπαρταροῦσε ,  πῆραν  τόν  σταυρό  του  



µέ  τήν  ἁλυσίδα  καί  τόν  ἔπνιξαν .  Τό  αἷµα  του  πού  χύθѳηκε  ἀπό  τ ίς  
πληγές  του  καί  πληµµύρισε  τό  δάπεδο  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ ,  τό  
χρησιµοποίησαν  γιά  νά  γράψѱουν  δικά  τους  συνθѳήµατα  στούς  
τοίχους  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  καί  τό  666.  Ἦταν  σατανιστές .  

 
ΘѲα υ µ α σ τ ά  σ η µ ά δ ι α  

 
Ὁ  Ἅγιος  ἱερέας  µαρτύρησε  στό  σηµεῖο  πού  φωτογραφήθѳηκε  

µέ  τόν  σταυρό  στό  χέρι ,  ἴσως  νά  ἦταν  µ ία  πρόρρηση  γιά  τό  τ ί  θѳά  
ἐπακολουθѳοῦσε  [ "Νεκρός " :  ἡ  στάση  του  σ '  αὐτή  τή  φωτογραφία  
εἶναι  ἴδ ια  µέ  τή  στάση  πού  ἔχουν  στίς  ὀρθѳόδοξες  εἰκόνες  οἱ  
µάρτυρες] .  Συνέβησαν  πρό  τοῦ  θѳανάτου  του  τρία  θѳαυµαστά  
γεγονότα :  

1)  Οἱ  ἀνθѳισµένοι  κρίνοι  τῆς  Παναγίας ,  µ ία  βδοµάδα  πρίν  
µαρτυρήσει ,  πέσανε  ὅλοι  ξαφνικά  καί  ἀπό  τότε  δέν  ἔχουν  
ξανανθѳίσει .  

2) Ἡ  Εἰκόνα  τῆς  Παναγίας  δάκρυσε  καί  τό  δάκρυ  ὑπάρχει  
ἀκόµα  πάνω  στήν  Εἰκόνα ,  καί  

3) Ἐπί  τρεῖς  συνεχεῖς  Κυριακές  πρό  τοῦ  µαρτυρίου  του ,  κατά  
τήν  διάρκεια  τῆς  θѳείας  Λειτουργίας ,  ἔλαµπε  τό  πρόσωπό  του  καί  
σκορποῦσε  ἀχτίνες  καί  τό  παιδί ,  πού  τοῦ  ἔδινε  τό  ζέον  καί  εἶδε  τό  

παράδοξο  αὐτό  φαινόµενο ,  ἐπιτ ιµήθѳηκε  αὐστηρά  γιά  
νά  µήν  φανερώσει  τίποτα .  

Ἡ  ἀστυνοµ ία  ἐρεύνησε  γιά  τούς  φονεῖς  τοῦ  
Ἁγίου  καί  βρῆκαν  τρία  ἄτοµα ,  ἕνα  ἀνδρόγυνο  καί  
τόν  γιό  τοῦ  ἄνδρα  ἀπό  ἄλλη  γυναίκα .  Ἦταν  ἱερεῖς  
τοῦ  σατανᾶ  καί  πῆραν  δηλητήριο  κόµπρας ,  ὅταν  
τούς  συνέλαβαν  καί  οἱ  δύο  πέθѳαναν ,  καί  ὁ  τρίτος  
ἔχασε  τά  λογικά  του  καί  δέν  συνεννοεῖται .  Ἐπειδή  
τό  Λείψѱανο  τοῦ  Ἁγίου  ἦταν  παραµορφωµένο  καί  τό  
πρόσωπό  του  δέν  µποροῦσαν  νά  τό  ἀντικρίσουν ,  

ἀφοῦ  τοῦ  φορέσανε  τήν  καλή  του  χρυσοκέντητη  στολή ,  σφραγίσανε  
τό  φέρετρο  στήν  νεκρώσιµη  ἀκολουθѳία .  
Ὅταν  ἔµαθѳε  ὁ  Γέροντας  Δ∆ωρόθѳεος  γιά  τον  µαρτυρικό  θѳάνατο  τοῦ  
πατρός  Ἰωάννη  ἔγραψѱε  στήν  πρεσβυτέρα  νά  τοῦ  στείλει  στήν  
Ἄνδρο  τ 'ἄµφια  τοῦ  Ἁγίου  πού  εἶχαν  συλλειτουργήσει  στό  
Μοναστήρι  στήν  γιορτή  τοῦ  Ἁγίου  Δ∆ωροθѳέου  τό  1981.  Πέρασε  
καιρός  καί  ἀπάντηση  δέν  ἔλαβε .   Στίς  4 Ἰουλίου  τό  1986 εἶχαν  
λειτουργήσει  ἐκεῖ  στό  Μοναστήρι  καί  ἦταν  καί  ἀρκετοί  ἀπό  τήν  
Ἀθѳήνα .  Περίµεναν  τό  µεσηµέρι  µέ  τό  πρωινό  καράβι  ἕνα  ποῦλµαν  
µέ  προσκυνητές  γιά  τήν  ἀγρυπνία  τό  βράδυ  γιά  τήν  ἑορτή  τοῦ  



Ἁγίου  Ἀθѳανασίου  τοῦ  Ἀθѳωνίτου .  Μόλις  λοιπόν  τελείωσε  ἡ  
λειτουργία  ἄρχισαν  µόνες  τους  νά  χτυποῦνε  οἱ  καµπάνες  
πανηγυρικά ,  ὅλους  τούς  κατέλαβε  φόβος  καί  δέος .  Σταµάτησαν  γιά  
λίγο  οἱ  καµπάνες  καί  ἄρχισαν  πάλι  νά  χτυποῦνε  τόσο  ἁρµονικά  πού  
ὅλοι  ἐξέστησαν ,  ἔκαναν  παράκληση  στόν  Ἅγιο  Νικόλαο  καί  
περίµεναν  νά  φανερωθѳεῖ  κάτι  θѳαυµαστό .  Ἦρθѳαν  καί  οἱ  
προσκυνητές  µέ  τό  ποῦλµαν  καί  τούς  εἶπαν  γιά  τό  θѳαυµαστό  αὐτό  
γεγονός .  Τό  ἀπόγευµα  τηλεφώνησε   τόν  Γέροντα  Δ∆ωρόθѳεο  ἡ  κόρη  
τοῦ  πατρός  Ἰωάννη  ἡ  Μαρία ,  πού  εἶχε  ἔρθѳει  εἰδικά  στήν  Ἄνδρο ,  
γιά  νά  φέρει  τ '  ἄµφια  τοῦ  πατέρα  της .  Τά  ἔφερε  στό  Μοναστήρι  
καί  τά  ὑποδέχτηκαν  µέ  χαρά  ὅλοι  οἱ  προσκυνητές .  Τέλεσαν   
ἀγρυπνία  τό  βράδυ  καί  τά  ἔφεραν  σέ  προσκύνηση .  Οἱ  καµπάνες  
χτυποῦσαν  στό  Μοναστήρι  τό  πρωί  ἀκριβῶς  τήν  ὥρα  πού  ἔµπαινε  
στό  λιµάνι  τό  καράβι  µέ  τ '  ἄµφια  τοῦ  Νεοµάρτυρος .  

 
Ἐ µφ α ν ί σ ε ι ς  µ ε τ ά  τ ό  θѳ ά ν α τ ό  τ ο υ  

 
Οι  ἐµφανίσεις  τοῦ  ἱεροµάρτυρος  Ἰωάννου  µετά  τόν  θѳάνατό  του  

εἶναι  πάρα  πολλές .  
Ἦταν  παραµονές  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  τό  1986 καί  ὁ  Γέροντας  

Δ∆ωρόθѳεος  ἑτοίµαζε  τό  Μοναστήρι  µαζί  µέ  µερικές  γυναῖκες  πού  
τόν  βοηθѳοῦσαν  ἀπό  τό  χωριό  ἐκεῖ .  Κάποια  στιγµή  εἶδαν  τόν  
µακαριστό  Ἰωάννη  νά  περπατᾶ  στήν  αὐλή  καί  νά  ἔρχεται  πρός  τό  
µέρος  τους  ἀπό  τήν  ἀνοιχτή  πόρτα  στήν  τράπεζα .  

Ἔβαλαν  ὅλοι  τίς  φωνές ,  γιατί  ὅλοι  τόν  ἤξεραν  στό  χωριό  καί  
τόν  ἔλεγαν :  παπά  -  Γιάννη .  Καί  τότε  χάθѳηκε  ἀπό  µπροστά  τους .  
Ὥσπου  νά  συνέλθѳουν  ἀπό  τό  ξάφνιασµα  ἦρθѳε  ὁ  ταχυδρόµος  µ'  ἕνα  
δέµα  ἀπό  τήν  Ἐλβετία  ὅπου  µέσα  ἦταν  µ ία  Εἰκόνα  τοῦ  Ἁγίου  
σκαλιστή  σέ  ξύλο  ἀπό  Ὀρθѳόδοξους  Ρώσους ,  πού  τόν  τ ιµοῦν  ὡς  
Ἅγιο .  Ὁ  πατήρ  Δ∆ωρόθѳεος  ζήτησε  νά  µοιραστεῖ  παντοῦ  ἡ  Εἰκόνα  
Του  καί  νά  γίνει  γνωστό  τό  µαρτύριό  του ,  ἡ  Ὀρθѳόδοξη  ὁµολογία  του .  

Τόν  Φεβρουάριο  τοῦ  1987 ὁ  Γέροντας  Δ∆ωρόθѳεος  πῆγε  στήν  
Ἐλβετία  γιά  ἐγχείρηση .  Ἐνῶ  µ ιλοῦσε  µέ  τούς  πιστούς  ἐκεῖ  γιά  τόν  
Ἅγιο  καί  τό  µαρτύριό  του ,  τόν  εἶδαν  νά  τούς  εὐλογεῖ  καί  νά  
χάνεται .  Ὅταν  εἶχαν  λειτουργήσει  µαζί  µέ  τόν  Γέροντα  Δ∆ωρόθѳεο  
καί  ὅταν  ἐξοµολογήθѳηκε  ὁ  πατήρ  Ἰωάννης ,  δώρισε  τό  πετραχήλι  
του  ἐκεῖ  στό  Μοναστήρι .  Ὅταν  πῆγε  στήν  Ἐλβετία  ὁ  Γέροντας  
Δ∆ωρόθѳεος ,  ἕνα  τµῆµα  ἀπό  τό  πετραχήλι  τοῦ  Ἁγίου  ἐσκόρπιζε  
ἄρρητη  εὐωδία  στούς  παρευρισκοµένους  ἐκεῖ .  

Στήν  Ἄνδρο  σήµερα  ζεῖ  ὁ  ἀδελφός  τοῦ  Ἁγίου  µέ  τήν  
οἰκογένειά  του  καί  ἡ  γερόντισσα  µητέρα  του ,  πού  δέν  ξέρει  τ ίποτα  



γιά  τόν  παπά  καί  τόν  θѳάνατό  του .  Στήν  Ἀµερική  καί  στήν  Ρωσική  
Ἐκκλησία  τῆς  διασπορᾶς  τ ιµᾶται  ὡς  Ἅγιος  καί  ἔχουν  ἐκδώσει  καί  
ἀσµατική  ἀκολουθѳία  στόν  Ἅγιο .  Τά  γεγονότα  καί  τ ίς  λεπτοµέρειες  
τοῦ  µαρτυρίου  του  τ '  ἀνέφερε  ὅλα  στόν  Γέροντα  Δ∆ωρόθѳεο  ἡ  κόρη  
του  Μαρία .  

Ἡ  µνήµη  του  τ ιµᾶται  στίς  19 Μαΐου  καί  εἶναι  παραµονή  τῆς  
ἑορτῆς  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου ,  τῆς  ἀνακοµ ιδῆς  τῶν  Ἱερῶν  Λειψѱάνων  
του .  ΘѲά  συνεορτάζεται  µαζί  µέ  τόν  Ἅγιο  Νικόλαο ,  γιατί  ἀπό  παιδί  
ἀγαποῦσε  πολύ  τόν  Ἅγιο  Νικόλαο .   

Τήν  Εὐλογία  Του  νά  ἔχουµε  ὅλοι  µας .  Ἀµήν .  
 

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2011/04/blog-post_8407.html#ixzz1Jszb1SGr 
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