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      Μια άλλη  ασκητική µορφή που σαν φωτεινό 

αστέρι φωτίζει την 

Εκκλησία της Βοιωτίας ο 

Όσιος Γερµανός, ο οποίος 

έζησε στους σκοτεινούς 

χρόνους της δουλείας 

(1480-1540). Ο βιογράφος 

του Οσίου Σεραφείµ Τον 

ονοµάζει «πνευµατοφόρο» 

αφού η προσωπικότητά του 

έλαµπε από τα πνευµατικά χαρίσµατα και τις 

δωρεές του Αγ. Πνεύµατος, ώστε έφθασε σε ύψη 

ηθικής και πνευµατικής τελειότητος, γενόµενος 

διδάσκαλος και καθοδηγητής των συνασκητών 

του. Η µνήµη του τιµάται στις 26 Ιανουαρίου. 
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       Γεννήθηκε στο Ζέλι της 

Λοκρίδος το 1420. Προτιµώντας 

την ασκητική ζωή έφυγε από τη 

πατρική εστία και επιδόθηκε σε 

αγώνες πνευµατικούς µε 

νηστεία, αγρυπνίες και 

προσευχές, πρώτα στην Μονή 

Σαγµατά και αργότερα δυτικά 

του Ελικώνα στην τοποθεσία 

∆οµπού. Επιτελώντας πλήθος θαυµάτων εν ζωή, 

κοιµήθηκε στις 6 Μαΐου 1602 σε ηλικία 

εβδοµήντα πέντε ετών. Τα Ιερά Λείψανα 

φυλάσσονται στην οµώνυµη Μονή, όπου πλήθος 

προσκυνητών συρρέει για να λάβει την Ευλογία 

και την Χάρη Του. 
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      Γόνος της Επτάπυλης 

πόλεως των Θηβαίων σε ηλικία 

δέκα έξι ετών γίνεται µοναχός, 

προσελκύοντας κοντά του και  

άλλους ασκητές οι οποίοι 

µαγνητίσθηκαν από την 

πνευµατική φυσιογνωµία Του και 

την ηθική Του καθαρότητα. 

Αξιώθηκε του θαυµατουργικού 

χαρίσµατος, ενώ ανεπαύθη εν 

Κυρίω πλήρης ηµερών. Η µνήµη του τιµάται στις 

23 Ιουνίου. 

  

    ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ 

ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ 

(Ποίηµα Χαρ.Μπούσια Ὑµνογράφου ) 

Ἦχος πλ.α΄.Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 

Βοιωτὼν τοὺς Ἐφόρους ἀνεφηµήσωµεν, 
Λουκᾶν Ἀπόστολον,Ῥοῦφον, Στειρίου κλέος 

Λουκᾶν,Σεραφείµ, Νικήταν, Κλήµεντα, 
Μελέτιον,Ῥηγίνον καὶ σὺν Γερµανῷ, Ἰωάννην 
τὸν σοφὸν Ἐπίσκοπον Καλοκτένην.Αὐτῶν 

λιτὰς τάς ἀόκνους πρὸς τὸν Σωτήρα 
ἐκδεχόµενοι. 

Ἦχος πλ.δ΄.Τὴν Τιµιωτέραν. 

Σεραφείµ, Νικήταν, Ροῦφον, Λουκάν, 
Κλήµεντα, Ρηγίνον, Καλοκτένην τε Γερµανόν, 
καί σύν Μελετίῳ, Λουκάν πνευµατοφόρον ως 

Βοιωτῶν προστάτας ὕµνοις γεραίροµεν. 
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Ενοριακή ποιµαντική Έκδοση 

 



Ας γνωρίσουµε τους Αγίους µας.  
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      Είναι ο θεµέλιος λίθος της Βοιωτικής 

Εκκλησίας ο οποίος καταγόταν από την Αντιόχεια. 

Ήταν ιατρός στο επάγγελµα και 

κατείχε φιλοσοφική και 

φιλολογική µόρφωση. Επίσης 

ήταν γνώστης της τέχνης της 

Αγιογραφίας. Έγραψε το 

οµώνυµο Ευαγγέλιο, καθώς και 

τις Πράξεις των Αποστόλων. 

Ετελειώθη µαρτυρικά στη 

Θήβα, σε ηλικία ογδόντα ετών, 

ενώ το Τίµιο Λείψανό του βρίσκεται στον οµώνυµο 

Προσκυνηµατικό Ναό Του. Η µνήµη του 

εορτάζεται στις 18 Οκτωβρίου. 
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     Υπήρξε πρώτος Επίσκοπος 

Θηβών και ανήκει στη χορεία 

των 70 Αποστόλων. Εργάσθηκε 

για την σπορά του Θείου Λόγου 

στις καρδιές των Θηβαίων, ενώ 

µαρτύρησε για την αγάπη του 

Χριστού µε αποκεφαλισµό. Ήταν 

µαθητής του Απ.Παύλου ο 

οποίος στην προς Ρωµαίους 

επιστολή του αναφέρεται σ΄ αυτόν µε τα εξής 

λόγια «Ασπάσασθε Ρούφον τον εκλεκτόν εν 

Κυρίω». Εορτάζει στις 8 Απριλίου. 
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      Γεννήθηκε στη Λιβαδειά από γονείς 

ευσεβείς. Έγινε Επίσκοπος Σκοπέλου και έλαβε 

µέρος στην εν Σαρδική 

Σύνοδο, όπου και διέπρεψε. 

Υπέστη µαρτυρικό θάνατο 

ενώ το Τίµιο Λείψανό του, 

φυλάσσεται στον οµώνυµο 

Προσκυνηµατικό Ναό Του 

στη Λιβαδειά. Εορτάζεται 

στις 25 Φεβρουαρίου. 
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     Γεννήθηκε στην Αθήνα στα µέσα του 11ου 

αιώνος. Μόνασε κατ΄ αρχάς 

στον Κιθαιρώνα και στην 

συνέχεια στην Ι. Μονή 

Σαγµατά, όπου και 

ετελειώθη ειρηνικά το 1111. 

Στην ανωτέρω Μονή 

σώζεται το ασκητήριο Του, 

το οποίο φανερώνει τους 

πολλούς ασκητικούς αγώνες 

Του, καθώς και η Τιµία Του Κάρα. Η µνήµη Του 

τιµάται στις 26 Ιανουαρίου. 
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     Καταγόταν από την 

Αίγινα , αλλά λόγο των 

επιδροµών που συνέβαιναν 

από Άραβες πειρατές η 

Οικογένειά του 

µετακινήθηκε στη Φωκίδα. 

Μόνασε κατ΄ αρχάς στη 

νήσο Άµπελο και στη 

συνέχεια στο Στείρι της 

Λιβαδειάς, όπου ανήγειρε Μονή και γύρω του 

δηµιουργήθηκε Μοναστική Αδελφότητα. 

Κοιµήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 953, ενώ το 

Λείψανό του άφθορο φυλάσσεται στην Μεγαλο-

πρεπή Μονή Του στο Στείρι. 
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     Τόπος καταγωγής του 

Οσίου είναι η Καππαδοκία, 

ενώ η γέννηση του 

τοποθετείται γύρω στο 

έτος 1035. Έφυγε από το 

πατρικό του σπίτι έχοντας 

Μοναχικό πόθο και 

πορεύθηκε για την 

Κωνσταντινούπολη, 

αργότερα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα στην Θήβα 

στη Μονή του Αγ. Γεωργίου (σηµ. Ενορ. Ναός). 

Στη συνέχεια τον συναντάµε στην Μονή Σαγµατά 

και αργότερα στον Κιθαιρώνα όπου ανεγείρει Ιερά 

Μονή. Κοιµήθηκε σε ηλικία εβδοµήντα ετών το 

1105 ενώ η Τιµία Του Κάρα βρίσκεται στην 

οµώνυµη Ι. Μονή στον Κιθαιρώνα. Τιµάται από 

τους πιστούς την 1 Σεπτεµβρίου. 
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    Γεννήθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη στα µέσα 

του 12µ.Χ. αιώνος από γονείς 

ευγενείς και ευσεβείς. Μετά 

από προόριση της 

Θεοµήτορος χειροτονείται 

Επίσκοπος της πόλεως των 

Θηβών την οποία στήριξε 

πνευµατικά, ηθικά και κοινωνικά, µε την 

δραστήρια, πλούσια και καρποφόρο δράση Του. Η 

αγαπηµένη του Θήβα τον τιµά µεγαλοπρεπώς στον 

οµώνυµο Ναό Του, στο κέντρο της πόλεως, στις 

29 Απριλίου. 


