
 Γράθει ο Θεολόγος-Εκκληζιαζηικός Ιζηορικός-Νομικός Ιφάννης Ελ. Σιδηράς 

Το Οικοσμενικό Παηριαρτείο πανηγσρίζει και ηιμά ηην Αγία Εσθημία 

Η Πανεύθημος Εσθημία εν κόλποις Φαναρίοσ 

Σν αλαβξύδνλ ελ Αγίσ Πλεύκαηη ράξηηεο ηεξό θαη ζαπκαηνπξγό ιείςαλν ηεο Αγίαο 

Δπθεκίαο κεηαθνκίζηεθε από ηελ Χαιθεδόλα ζηελ Βαζηιεύνπζα Κσλζηαληηλνύπνιε πξηλ από 

ηελ άισζε απηήο. Δθεί ν ηόηε ανίδηκνο θαη επζεβήο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Καζηίλνο 

(κάιινλ νξζόηεξα πξόθεηηαη γηα ηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληίλν ηνλ Γ΄, 1154-1156 κ.Χ) αλήγεηξε 

πεξηθαιιή λαό πξνο ηηκήλ ηεο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο, ε νπνία κεγάισο θαη εμόρσο εηηκάην 

ππό ηνπ πιεξώκαηνο ηεο Δθθιεζίαο. 

Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ππό ησλ Οζσκαλώλ ην ηεξό ιείςαλν ηεο Αγίαο 

καδί κε όια ηα ππόινηπα άγηα ιείςαλα κεηεθνκίζζε ζηνλ πάλζεπην θαη παιαίθαην λαό ησλ 

Αγίσλ Απνζηόισλ, ζηνλ νπνίν είρε ηόηε κεηαθεξζεί αλαγθαζηηθώο ε έδξα ηνπ καξηπξηθνύ θαη 

θαζαγηαζκέλνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ καο. Αθνινύζσο, όηαλ ε έδξα ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ ηεξό λαό ηεο Πακκαθαξίζηνπ, κεηαθνκίζζεθε εθεί καδί κε ηα 

άιια ηεξά ιείςαλα θαη ην ηεξό ιείςαλν ηεο Αγίαο Δπθεκίαο. Όηαλ δε ηειηθώο θαη νξηζηηθώο ε 

έδξα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ κεηεθέξζε ζηνλ πάλζεπην λαό ηνπ Αγίνπ 

Μεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ηνπ Σξνπαηνθόξνπ ζην Φαλάξη (1599 ή θαη’ άιινπο, ην έηνο 

1601), όπνπ κέρξη θαη ζήκεξα έρεη ηελ έδξα ηνπ, κεηαθνκίζζεθε ζηνλ Ιεξό απηό λαό θαη ην 

ηίκην θαη ραξηηόβξπην ιείςαλν ηεο Παλεπθήκνπ Δπθεκίαο, ην νπνίν εηνπνζεηήζε ζην 

παξεθθιήζην ηνπ λνηίνπ θιίηνπο ηνπ Παηξηαξρηθνύ λανύ, ην νπνίν παιαηόηεξα εηηκάην θαη εθ 

ηνπ γεγνλόηνο απηνύ επ’ νλόκαηη ηεο Αγίαο Δπθεκίαο, ελώ ζήκεξα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

Παλαγία ηελ Πακκαθάξηζην όπνπ θαη ε ζαπκαηνπξγή εηθόλα απηήο. 

Σν ζαπκαηνπξγό ηνύην Ιεξό ιείςαλν κε ηελ επδνθία θαη ηελ άθηηζηε ελέξγεηα θαη ράξε 

ηνπ Σξηαδηθνύ Θενύ δηαζώδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηνλ Πάλζεπην Παηξηαξρηθό λαό ηηκώκελν 

θαη ελ επιαβεία πξνζθπλνύκελν όρη κόλνλ από ηνπο επζεβείο Οξζνδόμνπο Χξηζηηαλνύο, αιιά 

θαη από ηνπο εηεξνδόμνπο θαη ηνπο αιινζξήζθνπο, θαζώο αλαβξύδεη ζαπκαηνπξγηθώο ηάκαηα 

ζε όζνπο πξνζέξρνληαη κε επιάβεηα θαη ην πξνζθπλνύλ. 

Όηαλ θαηά ηελ πξώηε παηξηαξρεία (1797-1798) ηνπ εζλντεξνκάξηπξνο Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηάξρνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄(+1821) αλνηθνδνκήζεθαλ εθ ζεκειίσλ ηόζν ν 

παηξηαξρηθόο νίθνο όζν θαη άιιεο νηθνδνκέο ζηελ Παηξηαξρηθή απιή, όπσο πξναλαθέξακε, ην 

ήδε θαηαηεζεηκέλν ζην λόηην θιίηνο ηνπ Παηξηαξρηθνύ λανύ, ηεξό ιείςαλν ηεο 

Μεγαινκάξηπξνο, ην νπνίν θπιάζζεηαη εληόο βαξπηίκνπ ιάξλαθνο, νδήγεζε ηνλ  Παηξηάξρε 

θαη ηελ Ιεξά  ύλνδν ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ απόθαζε λα θαζηεξώζνπλ επ’ νλόκαηη ηεο Αγίαο 

Δπθεκίαο ην παξεθθιήζην ηνπ λνηίνπ θιίηνπο( ην παξεθθιήζην ηνπ βνξείνπ θιίηνπο ηηκάηαη επ’ 

νλόκαηη ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ). 

Δπίζεο ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Χαιθεδόλνο, όπνπ θαη ε γελέηεηξα ηεο Παλεπθήκνπ 

Δπθεκίαο, ν επ’νλόκαηη ππάξρσλ λαόο επξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε από εθείλε όπνπ 

αλήγεηξε ηνλ αξρηθό λαό ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο εηο ηηκήλ θαη Ιεξάλ Μλήκελ ηεο Αγίαο θαη 

ζηνλ νπνίν ζπλήιζε ε Γ΄ Οηθνπκεληθή ύλνδνο ησλ 630 αγίσλ θαη Θενθόξσλ Παηέξσλ θαηά 

ην έηνο 451 κ.Χ. 



Δθείλνο ν αξρηθόο λαόο έθεηην ζηελ πεξηνρή Χατληάξ Παζά (ηελ Γξπλ ή ηηο πεγέο ή ηηο 

Ρνπθηθαηλέο). Σνύηνπ ηνπ αξραίνπ λανύ νπδέ ίρλε ζώδνληαη επεηδή νη ιίζνη εθ ησλ ζεκειίσλ 

ηνπ κεηεθέξζεζαλ πξνο αλνηθνδόκεζε ηνπ ηεκέλνπο νπιετκαληέ. Ο ππάξρσλ λαόο ζηελ 

Χαιθεδόλα (Καδί- θηντ) απνηειεί θάπνηα νηθνδνκηθή ζπλέρεηα ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Βάζζεο, ηνλ 

νπνίν ερξεζηκνπνηνύζαλ νη κεηά ηελ άισζε ελαπνκείλαληεο εθεί Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί.  Σν 

έηνο 1694 νηθνδνκήζεθε ν λαόο ηνπ παιαηνύ ζαζξσζέληνο θαη θαζηεξώζε επ’ νλόκαηη ηεο 

Αγίαο Δπθεκίαο ηεο ελ Χαιθεδόλη καξηπξεζάζεο θαη ηνλ  Σόκνλ ησλ Οξζνδόμσλ θαηά ηελ Γ΄ 

Οηθνπκεληθή ύλνδν θπξσζάζεο. Αληδξύζε θαη πάιη θαηά ην έηνο 1832. Αλεθαηλίζζε πξν 

νιίγσλ εηώλ θαη θαηεθνζκήζε κε πεξίιακπξν  ηξόπν. ηνλ εμσλάξζεθα ππάξρεη αγίαζκα ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο. Ο Ιεξόο λαόο ενξηάδεη ηελ 16
ελ

 επηεκβξίνύ θαη ηελ 11
ελ

 Ινπιίνπ. 

Δύο θορές ηο τρόνο εκηίθεηαι ηο ιερό λείυανό ηης ζηον Παηριαρτικό ναό 

Η κλήκε ηεο Μεγαινκάξηπξνο Νύκθεο ηνπ Χξηζηνύ Δπθεκίαο ηηκάηαη δύν θνξέο θαη’ 

έηνο, ηελ κελ 16
ε
 επηεκβξίνπ ε καξηπξηθή ηειεπηή απηήο, ηελ δε 11

ε
 Ινπιίνπ ην ζαπκαζηό 

γεγνλόο ηεο ππ’ απηήο θπξώζεσο ηνπ Γνγκαηηθνύ Σόκνπ ηεο ελ Χαιθεδόλη Γ΄ Οηθνπκεληθήο 

πλόδνπ.  Σν  ηεξό ιείςαλν απηήο θαη ηηο δύν απηέο θνξέο, θαη’ έηνο, εθηίζεηαη ζε πξνζθύλεζε  

ησλ επζεβώλ πηζηώλ ζηνλ ζνιέα ηνπ Παηξηαξρηθνύ λανύ απέλαληη  ηνπ Παηξηαξρηθνύ Θξόλνπ 

θαη κόλν θαη’ απηέο ηηο δύν θνξέο αλνίγεη ε βαξύηηκε ιάξλαθα ώζηε ην ρξηζηεπώλπκν 

πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο λα έρεη ηελ κνλαδηθή επινγία ηεο ακέζνπ επαθήο κεηά ηνπ Ιεξνύ θαη 

ζαπκαηνπξγνύ ιεηςάλνπ ηεο Αγίαο.  

Ιδηαηηέξσο δε θαηά ηελ αγηώλπκε εκέξα ηεο 11
εο

 Ινπιίνπ ζπλαζξνίδνληαη ζηνλ Πάλζεπην 

Παηξηαξρηθό λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηα πιήζε ησλ  Οξζνδόμσλ Χξηζηηαλώλ, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, παηδηά θαη γέξνληεο, από ηελ  Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηα πεξίρσξα απηήο, αιιά θαη 

πνιινί από ηνπο εηεξόδνμνπο, νη νπνίνη ηηκνύλ παλεπιαβέζηαηα ηελ Μεγαινκάξηπξα. Οη 

δηάθνξνη δε αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη κε πίζηε θαη επιάβεηα θαη αζπάδνληαη ην ηεξό θαη 

πεπιεξσκέλν ζείαο ράξηηνο ιείςαλό ηεο, κε ηηο ράξηηεο πνπ απηό αλαβξύδεη, επξίζθνπλ ηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ζεξαπεία ηνπο. 

Η ζτέζη ηοσ Αγίοσ Παχζίοσ ηοσ Αγιορείηοσ  με ηην Αγία Εσθημία 

ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθέξνπκε έλα εθ ησλ ζαπκαζηώλ γεγνλόησλ πνπ βίσζε ν 

Άγηνο  Πατζηνο ν Αγηνξείηεο (+1994), ν νπνίνο επιαβείην ηδηαηηέξσο ηελ Αγία Δπθεκία. 

Πνιιέο θνξέο ν Άγηνο επεθαιείην ζηελ πξνζεπρή ηνπ ηελ Αγία κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή 

πξνζθώλεζε: «Αγία κνπ Δπθεκνύια», επεηδή αθξηβώο ε Αγία εκαξηύξεζε ζε κηθξή ειηθία, 

νύζα θνπεινύδα. Αλακηκλεζθόκελνο δε ν Άγηνο Πατζηνο ηα θξηθηά  καξηύξηα ηα νπνία ππέζηε 

ε Μεγαινκάξηπο γηα ηνπ Χξηζηνύ ηελ πίζηε ηελ Αγία, αηζζαλόηαλ βαζπηάηε αγάπε, ζεβαζκό, 

επιάβεηα θαη ηηκή πξνο ην πξόζσπό ηεο. 

Μηα λύρηα ινηπόλ ελεθαλίζζε ε Αγία έμσ από ην θειιάθη ηνπ Αγίνπ ζην Άγην Όξνο θαη 

αθνύ ηνλ εθάιεζε κε ην όλνκά ηνπ, ρηύπεζε ηελ πόξηα γηα λα εηζέιζεη. Όηαλ ν Άγηνο Πατζηνο 

άθνπζε ηελ γπλαηθεία θσλή άλνημε κε ζπζηνιή κέζα ζηε λύρηα ηελ πόξηα θαη έθπιεθηνο είδε 

κηα κηθξή θαηαζηξάπηνπζα θνπεινύδα κέζα ζην Πεξηβόιη ηεο Παλαγίαο. Όηαλ εξώηεζε ηελ 

θνπέια πνηα ήηαλ, εθείλε ηνπ απάληεζε όηη ήηαλ ε Αγία Δπθεκνύια πνπ κπξηάθηο επεθαιείην 

ην όλνκά ηεο ζηηο πξνζεπρέο ηνπ. Δπεηδή όκσο ν Άγηνο είρε έληνλε ζπζηνιή κήπσο ν αληίδηθνο 



ηνπ ελεθαλίζζε κε ηε κνξθή ηεο λεαξάο θνπεινύδαο, εδήηεζε από ηελ Αγία λα αζπαζζεί όιεο 

ηηο ηεξέο εηθόλεο θαη λα επαλαιάβεη ηξεηο θνξέο νιόθιεξν ηνλ Σξηζάγην ύκλν. Όηαλ ινηπόλ ε 

αγία έπξαμε όια όζα ππέδεημε ζ’ απηήλ ν Άγηνο Πατζηνο ηόηε θαη κόλν ηόηε ν Άγηνο επίζηεπζε 

θαη έλδαθξπο πξνζεθύλεζε κέρξη εδάθνπο ηελ Μεγαινκάξηπξα κνλνινγώληαο αθαηάπαπζηα 

ην όλνκά ηεο: «Αγία κνπ Δπθεκνύια». 

Κάπνηα ζηηγκή αθνύ εξέκεζε από ην ζεζπέζην όξακα πνπ δνύζε ζε όιε ηελ πλεπκαηηθή 

έληαζε ησλ ηεξώλ ζηηγκώλ, εξώηεζε ηελ Αγία: «Αγία κνπ Δπθεκνύια, πάληα δηεξσηώκαη πώο 

κπόξεζεο κηθξή θνπέια εζύ, λα ππνκείλεηο όια απηά ηα θξηθηά καξηύξηα ρσξίο λα ιπγίζεηο 

νπδέ πξνο ζηηγκήλ;».Σόηε ε Αγία Δπθεκία απάληεζε ζηνλ Όζην  Γέξνληα: «Γέξνληά κνπ, 

Πατζηε, εάλ εγλώξηδα ηόηε ηελ σξαηόηεηα ηνπ Χξηζηνύ θαη Θενύ κνπ θαζώο θαη ηελ άθηηζηε 

ηξπθή  ηνπ παξαδείζνπ ζε απόιπην βαζκό, λα είζαη βέβαηνο όηη ρίιηεο θνξέο θαη άιιεο ηόζεο 

ζα ππέκελα θαη θξηθηόηεξα καξηύξηα γηα ηνλ Αλαζηάληα Χξηζηό κνπ θαη ηελ άιεθηε θαη 

αηώληα Βαζηιεία Σνπ». Γάθξπζε ν Άγηνο Πατζηνο θαη γνλππεηήο πξνζεθύλεζε ηελ Αγία, 

αλαθσλώληαο: «Ω, Αγία κνπ Δπθεκνύια, κεγάιε ζνπ ε πίζηηο». 

Δλ πξνθεηκέλσ, άμην κλείαο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ν Άγηνο Πατζηνο ζηηο 11 Ινπιίνπ ηνπ 

1994, ενξηή ηεο Αγίαο Δπθεκνύιαο, εθνηλώλεζε γηα ηειεπηαία θνξά ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ 

θαη παξέδσζε ην πλεύκα ηνπ ηελ επνκέλε, 12 Ινπιίνπ ηνπ 1994. 

Από όιν ην θξηθηό θαη ρξηζηνκίκεην καξηύξην ηεο Αγίαο αζινθόξνπ απεδείρζε όηη ε 

άζεκε θαη αδύλακε εθείλε θνπεινύδα είρε θαξδηά θαη πίζηε ιένληνο. Γίδαμε έηζη κε ην 

παξάδεηγκά ηεο όηη κπνξεί νη ρξηζηηαλνί λα θαίλνληαη ζηα κάηηα ηνύηνπ ηνπ θόζκνπ αδύλαηνη, 

αιιά «ηα αζζελή ηνπ θόζκνπ εμειέμαην ν ζεόο, ίλα θαηαηζρύλε ηα ηζρπξά» (Α΄ Κνξηλζίνπο, 

Α΄, 27). Όιε ε ύπαξμε ηεο Παλεπθήκνπ Δπθεκίαο αθνινπζνύζε εκπξάθησο ηελ ξήζε ηνπ 

Δπαγγειηζηνύ Ισάλλνπ: «Οο αλ νκνινγήζε όηη Ιεζνύο εζηίλ ν πηόο ηνπ Θενύ, ν Θεόο ελ απηώ 

κέλεη θαη απηόο ελ ησ  Θεώ» (Α’  Δπηζηνιή Ισάλλνπ, Γ΄, 15) 

Δπεηδή ζηνλ πάλζεπην Παηξηαξρηθό λαό ηνπ  Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζην Φαλάξη, θπιάζζνληαη 

ηα ηεξά ιείςαλα ησλ ηξηώλ Αγίσλ Γπλαηθώλ Δπθεκίαο, Θενθαλνύο θαη νινκσλήο, ν ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θηιόκνπζνο θαη αξηζηνηέρλεο ηνπ Διιεληθνύ ιόγνπ, 

Μεηξνπνιίηεο Πέξγεο θ. Δπάγγεινο (Γαιάλεο) εδεκνζίεπζε ζην κνπζνζηεθέο βηβιίν ηνπ «Δθ 

Φαλαξίνπ Β΄» (Αζήλα 1997) έλα εμαίζην θαη ζεόπλεπζην πνίεκα, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν 

ζηηο ηξεηο Αγίεο Γπλαίθεο ηεο Δθθιεζίαο καο. Ιδνύ ην πνίεκα – Ύκλνο πξνο ηηο Αγίεο καο:  

«Η Επθεκία, Η Θενθαλώ, Η νινκσλή 

Σξεηο κπξσκέλεο θνηκνύληαη ζε ιάξλαθεο 

ηνλ ύπλν ησλ Αγίσλ ζην θιίηνο ην δεμί 

αηώλεο θιώζνληαο ηε ζέσζε 

ζα ράξε, ζα θσο θαη ζα δσή, 

ε  Επθεκία, ε Θενθαλώ θαη ε  νινκσλή. 

Σξεηο ζθξαγηζκέλεο κε Σόκνπο θαη θήπηξα 

από πλόδσλ θαη Αλάθησλ νξηζκό 

θξαηάλε ζε ζηάζε πξόζθαηξεο ηαθήο 



ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ζξόλνπ ην θαλό, 

ε  Επθεκία, ε Θενθαλώ θαη ε  νινκσλή. 

Σξεηο νξθηζκέλεο γηα ζεπηή παξνπζία 

ηεο κλήκεο ςάιινπλ ηνπο αηώλεο 

ηξαβώληαο ηνλ Αέξα απ’ ηα πξόζσπα 

κηα Ρήγηζζα, κηα κάλα, κηα αγία, 

ε  Επθεκία, ε Θενθαλώ θαη ε  νινκσλή. 

Μεγαιύλεη θαη γεξαίξεη ινηπόλ ε Οξζόδνμε Δθθιεζία θαη ην Οηθνπκεληθό καο 

Παηξηαξρείν ην όλνκα ηεο Αγίαο, ςάιινληαο: «Δεύηε ηελ θπιάηηνπζαλ ηνλ ζεπηόλ, όξνλ ησλ 

Παηέξσλ, ηελ ιακπάδα ηελ θαεηλήλ, λύκθελ ηνπ Δεζπόηνπ θαη άζπηινλ ακλάδα, ηελ ζείαλ 

Επθεκίαλ, ύκλνηο ηηκήζσκελ». 

 
 


