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«Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ,
ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.» (Α΄ Τιμ. Δ΄ 12)

Μία ἄγνωστη Ἁγία
Ἡ παρκενομάρτυσ τοῦ Χριςτοῦ Ἁγία Ἑλζνθ καταγόταν ἀπό τιν ὡραία ινϊπθ, ςτιν
ἀρχαιότερθ πόλθ τοῦ Πόντου.
Ἦταν κόρθ τῆσ εὐςεβοῦσ οἰκογενείασ Μπεκιάρθ καί ἔηθςε τόν 18ο αἰϊνα.
Οἱ γονεῖσ τθσ τιν ἀνζκρεψαν μζ φόβο Θεοῦ. Μζςα ςτιν κακαρι καρδιά τθσ ἐφφτευςαν τιν
κερμι ἀγάπθ πρόσ τόν Ἰθςοῦ Χριςτό.
τιν ἀνατροφι τθσ ἐπζδραςε ἰδιαίτερα ὁ κεῖοσ τθσ, ἀδελφόσ τοῦ πατζρα τθσ, ὁ ὁποῖοσ
ἐδίδαςκε τότε ςζ Ἑλλθνικό κρυφό χολεῖο τῆσ ινϊπθσ.
Ἦταν ὡραιότατθ ςτό ςῶμα, ἡ δζ ἁγνότθτά τθσ προςζδιδε ἰδιαίτερθ χάρθ ςτό πρόςωπό τθσ,
τό ὁποῖο ἔλαμπε ἀπό τιν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ.
Διακρινόταν γιά τιν ὑπακοι ςτοφσ γονεῖσ τθσ καί τόν κερμό ἔρωτα τῆσ ψυχῆσ τθσ πρόσ τόν
Νυμφίο Χριςτό καί ωτιρα μασ.
Ἦταν 15 ἐτῶν, ὅταν μία ἡμζρα ἡ μθτζρα τθσ τιν ἔςτειλε νά ἀγοράςει νιματα γιά τό
κζντθμα ἀπό τό κατάςτθμα τοῦ Κρυωνᾶ. τό δρόμο ὑπῆρχε τό ςπίτι τοῦ Οὐκοφηογλου παςᾶ,
Διοικθτοῦ τῆσ ινϊπθσ. Σιν ὥρα ποφ περνοῦςε ἡ Ἑλζνθ ὁ παςάσ τιν εἶδε ἀπό τό παράκυρο. Ἡ
ὡραιότθτά τθσ τράβθξε τιν ἀκόλαςτθ ψυχι του καί ςκζφκθκε νά τιν μολφνει.
Ὁ παςάσ διζταξε τότε καί τιν ἔφεραν μπροςτά του. Ἀφοῦ ἔμακε ποιά ἦταν, προςπάκθςε
δφο καί τρεῖσ φορζσ νά τιν μιάνει, διαπράττοντασ τθ ςαρκικι πράξθ, ἀλλά μία ἀόρατθ δφναμθ
τόν ἀπομάκρυνε!…
Ἕνα ἀόρατο τεῖχοσ προςτάτευε τιν κόρθ. Ἦταν τό τεῖχοσ τῆσ προςευχῆσ. Ἡ Ἑλζνθ κακ’
ὅλθ τιν διάρκεια ἐκείνθσ τῆσ δοκιμαςίασ προςευχόταν νοερά, λζγοντασ ςυνεχῶσ τόν
Ἑξάψαλμο.
Ὁ Ἀγαρθνόσ δζν ἀπελπίςτθκε… Διζταξε τοφσ ςτρατιῶτεσ νά τιν κρατιςουν ςτό ςπίτι του.
Ἤλπιηε ὅτι ἀργότερα κά κατόρκωνε νά πετφχει τόν βδελυρό ςκοπό του…
Κατά τιν διάρκεια τῆσ κρατιςεϊσ τθσ ἡ ἁγνι κόρθ κατόρκωςε, μζ τιν βοικεια τοῦ Θεοῦ,
νά ξεφφγει ἀπό τιν προςοχι τῶν ςτρατιωτῶν καί νά ἐπιςτρζψει ςτοφσ ἀνιςυχουσ γονεῖσ τθσ,
ςτοφσ ὁποίουσ καί διθγικθκε ὅςα ςυνζβθςαν.
ζ λίγο, ὁ Παςάσ ἀντελιφκθ τιν ἀπόδραςι τθσ, ἔγινε ἔξω φρενῶν καί ἀπειλοῦςε τοφσ
πάντασ καί τά πάντα!…
Κάλεςε τι Δθμογεροντία τῆσ ινϊπθσ καί ηιτθςε νά τοῦ φζρουν τιν Ἑλζνθ, γιατί
διαφορετικά κά ἐπακολουκοῦςε γενικι ςφαγι τῶν Ἑλλινων τῆσ ινϊπθσ.
Ἡ Δθμογεροντία τότε ςυνῆλκε ςζ ςφςκεψθ ςτό Ἑλλθνικό χολεῖο τῆσ ινϊπθσ.

Κάλεςαν τόν πατζρα τῆσ Ἑλζνθσ καί τοῦ ηιτθςαν νά παραδϊςει ςτόν παςᾶ τιν κόρθ
του, γιά τό ςυμφζρον τοῦ ςυνόλου.
Ὁ πατζρασ τθσ ξζςπαςε ςζ λυγμοφσ, ἀλλά τελικά ὑποτάχκθκε, καί δζχκθκε νά κυςιαςκεῖ ἡ
κυγατζρα του, προκειμζνου νά ἀποφευχκεῖ ἡ γενικι ςφαγι.
Μετζβθ ςτό ςπίτι του καί ἀφοῦ καταλλιλωσ ἐνίςχυςε τθν Ἑλζνθ, παρζλαβε αὐτιν καί
πνίγοντασ τόν πατρικό του πόνο, τιν παρζδωςε ςτόν παςά, γιά νά προςφζρει τόν ἑαυτό τθσ, ὄχι
βεβαίωσ ςτίσ ἀςελγεῖσ ὀρζξεισ τοῦ ἀγαρθνοῦ, ἀλλά ὡσ κυμίαμα εὐῶδεσ ςτόν Νυμφίο τθσ
Χριςτό.
Ὁ βδελυρόσ Οὐκοφηογλου παςάσ ἐδζχκθ μζ ἀνείπωτθ χαρά τιν ὡραιότατθ Ἑλζνθ, μζ τιν
ἐλπίδα ὅτι κά κορζςει πλζον τίσ ἀςελγεῖσ ὀρζξεισ του. Ἔτςι, προςπάκθςε πάλι πολλζσ φορζσ νά
ἱκανοποιιςει τό ςαρκικό πάκοσ του καί νά μιάνει αὐτιν, ἀλλά πάλι ἡ ἴδια ἔκπλθξθ: Ἕνα ἀόρατο
τεῖχοσ γφρω ἀπό τιν κόρθ ἐμπόδιηε τόν παςᾶ, ἐνῶ μία ἀόρατθ δφναμθ ἀπωκοῦςε αὐτόν.
Ἡ ἁγία κόρθ προςευχόταν κερμά, ἔλεγε μυςτικά τόν Ἑξάψαλμο, τόν ὁποῖο γνϊριηε ἀπό τόν
κεῖο τθσ…
Σιν ἑπομζνθ ἡμζρα ἐπεχείρθςε πάλι ὁ παςᾶσ νά ἐπιτφχει τόν βδελυρό ςκοπό του, ἀλλά καί
πάλι ἀντιμετϊπιςε τό ἴδιο παράδοξο ἐμπόδιο. Ἐκνευριςμζνοσ καί ὀργιςμζνοσ, διζταξε νά τιν
κλείςουν ςτίσ φοβερζσ ὑγρζσ φυλακζσ τῆσ ινϊπθσ.
Ἡ καρδιά τοῦ κακοπροαίρετου Παςᾶ ςκλιραινε ςυνεχῶσ. Σά μάτια του δζν ἔβλεπαν τό
ηωντανό καῦμα, ἡ ἀκάκαρτθ ψυχι του δζν ςυνερχόταν, ἀλλά ἀντικζτωσ, κυριευμζνοσ ἀπό τιν
ςατανικι ἐνζργεια, ἤκελε ὁπωςδιποτε νά μολφνει τιν ἁγία παρκζνο.
Ἔτςι, τιν ἄλλθ ἡμζρα μετζβθ ςτιν φυλακι ἀποφαςιςμζνοσ νά ἐπιτφχει ἐπί τζλουσ τιν
ἱκανοποίθςθ τοῦ πάκουσ του.
Ἀλλά καί πάλι τό ἀόρατο τεῖχοσ!… Καί πάλι ἡ Θεία Χάρισ τόν ἀπωκοῦςε!…
Ὑπερβολικά ὀργιςμζνοσ, ὁ παςάσ διατάςςει νά βαςανίςουν τιν Ἑλζνθ καί νά τιν
κανατϊςουν, πράγμα τό ὁποῖο καί ἔγινε. Σό ἱερό Λείψανό τθσ τό τοποκζτθςαν κατόπιν μζςα ςζ
ἕνα ςάκο καί τό ἔριξαν ςτιν κάλαςςα. Αὐτό ὅμωσ, τό μαρτυρικό ςκῆνοσ, ἀντί νά βυκιςκεῖ,
ἐπζπλεε, ἐνῶ οὐράνιο φῶσ κατζβαινε ἀπό τόν οὐρανό καί τό ἐφϊτιηε.
Οἱ Σοῦρκοι τά ἔχαςαν, τρόμαξαν καί ἄρχιςαν νά φωνάηουν. «Ἡ γκιαοφριςςα καίγεται!.. Ἡ
γκιαοφριςςα καίγεται!…».
Σό ςεπτό Λείψανο ςυνζχιςε νά ἐπιπλζει, ὥςπου ἔφκαςε ςτιν τοποκεςία Γάει, ὅπου λόγω
τοῦ μεγάλου βάκουσ τῆσ καλάςςθσ τά νερά εἶναι μαῦρα. Ἐκεῖ πλζον βυκίςτθκε…
Μετά ἀπό μερικζσ ἡμζρεσ, ἕνα ἑλλθνικό πλοῖο ἀγκυροβόλθςε ςτιν τοποκεςία Γάει. Σό
τρίτο βράδυ, ὁ φφλακασ τοῦ πλοίου παρετιρθςε ὅτι ἀπό τόν πυκμζνα τῆσ καλάςςθσ ἐξερχόταν
φῶσ. Νόμιςε ὅτι ςτόν πυκμζνα τῆσ κάλαςςασ ὑπῆρχε μεγάλοσ κθςαυρόσ ἀπό χρυςό.
Ἀμζςωσ, εἰδοποίθςε τόν πλοίαρχο γιά νά ἀνελκφςουν μζ δφτεσ τόν κθςαυρό, τελικά ὅμωσ
ἀντί χρυςοῦ ἀνείλκυςαν τόν ςάκο μζ τό τίμιο Λείψανο τθσ Ἁγίασ Παρκενομάρτυροσ Ἑλζνθσ.
τόν πολφτιμο ςάκο ὑπῆρχε ἡ ςεπτι κεφαλι τθσ Ἁγίασ, ἀποκομμζνθ ἀπό τό ὑπόλοιπο
ςῶμα… τιν κορυφι εἶχε ἕνα καρφί…. Ἐπίςθσ, ὑπῆρχε καί μία ἄλλθ τρφπα ἀπό καρφί.
Ἦταν προφανζσ, ὅτι οἱ Ἀγαρθνοί ἀφοῦ βαςάνιςαν τιν Ἁγία, ἔμπθξαν δφο καρφιά ςτό
κεφάλι τθσ καί τιν ἀποκεφάλιςαν.
Δφο ἀπό τοφσ τοφρκουσ δφτεσ γνϊριηαν γιά τό μαρτφριο καί ὅτι ἔρριψαν τιν Ἁγία ςτιν
κάλαςςα, ἀλλά φοβόταν νά μιλιςουν προθγουμζνωσ.
Ὁ πλοίαρχοσ τότε μετζφερε κρυφά τιν τιμία Κάρα τθσ Ἁγίασ Ἑλζνθσ ςτόν Ἱερό Ναό τῆσ
Παναγίασ ςτιν ινϊπθ, τό δζ ςεπτό κινωμά τθσ ἐπιβίβαςε ςζ ἄλλο πλοῖο, τό ὁποῖο ἔφευγε μζ
Ἕλλθνεσ γιά τιν Ρωςία.

τό ςθμεῖο τῆσ καλάςςθσ ποφ βυκίςτθκε τό ἱερό Λείψανο, ἐξῆλκε ὡσ πίδακασ γλυκφ νερό
καί ἀπό τότε ἡ περιοχι αὐτι ὀνομάςτθκε «Ἁγιάςματα».
Δία τῆσ ταμίασ Κάρασ τῆσ Ἁγίασ Νεομάρτυροσ καί Παρκενομάρτυροσ Ἑλζνθσ ἐγίνοντο
πολλά καφματα ςτιν ινϊπθ.
Ἰδιαίτερα, ὅςοι ὑπζφεραν ἀπό πονοκεφάλουσ, καλοῦςαν τόν Ἱερζα, ὁ ὁποῖοσ ἔφερνε τιν
ἁγία Κάρα, ἔψαλλε τιν Παράκλθςθ, ἔκανε Ἁγιαςμό καί κεραπεφονταν ὁ πονοκζφαλοσ.
Ὁ πρόεδροσ Καφαρόπουλοσ Χρῆςτοσ, κατά τιν ἀνταλλαγι τῶν πλθκυςμῶν πρίν ἀπό τό
1924, ἔφερε τιν τιμία Κάρα τῆσ Ἁγίασ Ἑλζνθσ καί ἐναπζκεςε αὐτιν ςτόν Ἱερό Ναό τῆσ Ἁγίασ
Μεγαλομάρτυροσ Μαρίνθσ ςτιν Ἄνω Σοφμπα Θεςςαλονίκθσ. Ἐκεῖ φυλάςςεται μζχρι ςιμερα
εὐωδιάηουςα καί καυματουργοῦςα, πρόσ δόξαν τοῦ ἐν Ἁγίοισ δοξαηομζνου Κυρίου καί Θεοῦ
ἡμῶν.
Αὐτό εἶναι, εὐςεβεῖσ Χριςτιανοί, τό καυμάςιο μαρτφριο τῆσ δεκαπεντάχρονθσ
Παρκενομάρτυροσ Ἑλζνθσ. Αὐτι προτίμθςε τό μαρτφριο, παρά νά μολφνει μζ τίσ ἀςελγεῖσ
ὀρζξεισ τιν κακαρότθτα τοῦ ςϊματοσ καί τῆσ ψυχῆσ. Γίνεται ἔτςι ὑπόδειγμα ἁγνότθτασ ςιμερα
ςζ μία ἐποχι, ποφ τό ὑψθλό αὐτό ἰδανικό περιφρονεῖται καί ςυκοφαντεῖται, ἐνῶ κάκε ἄςεμνο
καί ἀνικικο, προβάλλεται μζ ὅλα τά μζςα, καί ὁ διάβολοσ μζ τά ὄργανά του προςπακεῖ νά
διαφκείρει τοφσ ἐφιβουσ καί τοφσ νζουσ.
Ἡ ἁγία Παρκενομάρτυσ Ἑλζνθ ἔρχεται νά ὑποδείξει ςζ κάκε ἔφθβο καί ςζ κάκε νζο ὅτι, γιά
τιν ἀγάπθ τοῦ Χριςτοῦ, εἶναι προτιμϊτερο νά μαρτυριςει κανείσ, διά τῶν πλζον φρικτῶν
μαρτυρίων, παρά νά παραδϊςει τιν ἁγνότθτά του ςτόν διάβολο. Γι’ αὐτό ἡ Ἁγία ςπεφδει ςζ
βοικεια κάκε ἐφιβου καί κάκε νζου, ποφ κζλει νά πολεμᾶ τίσ ςαρκικζσ ἐπικυμίεσ καί τοφσ
ἁμαρτωλοφσ λογιςμοφσ, ποφ κζλει νά διατθριςει τό ςῶμα καί τιν ψυχι του κακαρά καί ἁγνά
ςάν μζλθ τοῦ ϊματοσ τοῦ Χριςτοῦ.
τοφσ ἀγωνιηόμενουσ παίδασ, ἐφιβουσ καί νζουσ ἀφιερϊνουμε αὐτό τό τευχίδιο, μζ τιν
ἐλπίδα ὅτι κά παραδειγματιςκοῦν ἀπό τιν Ἁγία καί κά προςτρζχουν ςτιν βοικειά τθσ.
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