
Ο Άγιος Εφραίμ ο Θαυματουργός και Μεγαλομάρτυρας 

 Ο Άγιοσ Εφραίμ γεννικθκε ςτα Τρίκαλα το 1 348 μ.Χ. και ιταν ζνα από τα 8 παιδιά τθσ 

οικογζνειάσ του. Οι γονείσ του όταν τον βάφτιςαν, του ζδωςαν το όνομα Κωνςταντίνοσ. Σε 

μικρι θλικία ο άγιοσ Εφραίμ ορφάνεψε από πατζρα και τθ φροντίδα τθσ οικογζνειασ ανζλαβε 

θ μθτζρα του, θ οποία φρόντιςε να προςφζρει ςτα παιδιά τθσ και τθ χριςτιανικι αγωγι. 

 Όταν ο Άγιοσ Εφραίμ ιταν δεκατεςςάρων ετϊν, ςτθν περιοχι των Τρικάλων γινόταν 

από τουσ Τοφρκουσ το παιδομάηωμα. Μάηευαν, δθλαδι, οι Τοφρκοι μικρά Ελλθνόπουλα και τα 

ζςτελναν ςτθν Τουρκία όπου τα μεγάλωναν ςε ειδικά ςτρατόπεδα, γεμίηοντασ τθν καρδιά τουσ 

αγάπθ για τον Αλλάχ και μίςοσ για τον Χριςτό και τθν Ελλάδα. Φοβοφμενθ θ μθτζρα του ότι κα 

τον πάρουν κι αυτόν οι Τοφρκοι, ςυμβοφλεψε τον Άγιο Εφραίμ να φφγει από το πατρικό τουσ 

ςπίτι και να πάει ςε άλλεσ περιοχζσ που δεν κρατοφςαν οι Τοφρκοι. Τισ ςυμβουλζσ αυτζσ 

ακολοφκθςε ο Άγιοσ Εφραίμ και μετά από πολλζσ ταλαιπωρίεσ ζφταςε ςτο όροσ Αμϊμων. Σε 

αυτό το όροσ είχαν μαηευτεί χριςτιανοί αςκθτζσ. Επειδι αυτοί ηοφςαν μια ηωι κακαρι από 

αμαρτίεσ, το όροσ αυτό ονομάςτθκε όροσ Αμϊμων, δθλαδι όροσ των Κακαρϊν. Εκεί υπιρχε 

και ζνα ανδρικό μοναςτιρι, ςτο οποίο ζμεινε ο άγιοσ μζχρι τα δεκαοκτϊ του χρόνια. 

 Στθν θλικία των δεκαοκτϊ χρίςτθκε μοναχόσ, αλλάηοντασ το όνομά του ςε Εφραίμ. Στο 

μεταξφ, οι Τοφρκοι είχαν υποδουλϊςει ςχεδόν ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Έτςι, ζφταςαν κάποτε 

και ςτο μοναςτιρι όπου βριςκόταν ο Άγιοσ Εφραίμ και απαίτθςαν από τουσ μοναχοφσ να τουσ 

παραδϊςουν όλουσ τουσ κθςαυροφσ του μοναςτθριοφ. Το μοναςτιρι, όμωσ, ιταν φτωχό και 

το μόνο που κατάφεραν να πάρουν οι Τοφρκοι ιταν τισ ηωζσ όλων των μοναχϊν τουσ οποίουσ 

ςκότωςαν ςτθν αυλι του μοναςτθριοφ. 

 Ο Άγιοσ Εφραίμ τθν θμζρα εκείνθ δεν ιταν ςτο μοναςτιρι. Όταν επζςτρεψε τθν 

επομζνθ, βρικε τα πτϊματα των μοναχϊν ςτθν αυλι και το μοναςτιρι κατεςτραμμζνο. Αφοφ 

φρόντιςε για τθν ταφι των μοναχϊν, αποςφρκθκε ςε μια ςπθλιά και αςκιτευε. Στο μοναςτιρι 

πιγαινε μόνο τισ μεγάλεσ γιορτζσ για να κάνει λειτουργία. Σε μια τζτοια γιορτι, ςτισ 14 

Σεπτζμβρθ του 1 425, ξαναεπιςκζφκθκαν το μοναςτιρι οι Τοφρκοι. Εκεί βρικαν τον Άγιο 

Εφραίμ, τον οποίο άρχιςαν να υποβάλλουν ςε φρικτά βαςανιςτιρια για να τον αναγκάςουν να 

τουσ μαρτυριςει ποφ βρίςκονταν οι κθςαυροί του μοναςτθριοφ. Οκτϊ ολόκλθρουσ μινεσ οι 

Τοφρκοι βαςάνιηαν φρικτά τον Άγιο Εφραίμ. Ο Άγιοσ Εφραίμ παρζδωςε τθν αγνι ψυχι του 

ςτον Κφριο, ςε θλικία 42 χρονϊν, ςτισ 5 του Μάθ του 1 426. Τα ιερά λείψανά του βρζκθκαν το 

1 950, δθλαδι 524 χρόνια μετά τον κάνατό του. 

 Η εκκλθςία μασ ζχει αφιερϊςει ςτθ μνιμθ του Αγίου Εφραίμ δφο μζρεσ. Τθν 5θ του 

Μάθ όπου τιμοφμε τον μαρτυρικό κάνατό του και τθν 3θ Ιανουαρίου όπου τιμοφμε τθν 

ανεφρεςθ των ιερϊν λειψάνων του. Στθν περιοχι που βριςκόταν το παλιό μοναςτιρι ςιμερα 

μζνουν και υπθρετοφν μοναχζσ. Το λείψανο του Αγίου Εφραίμ φυλάγεται εκεί κακθμερινά και 



πολλοί πιςτοί το επιςκζπτονται, ηθτϊντασ τθ βοικεια του Αγίου Εφραίμ, ο οποίοσ επιτελεί 

πολλά καφματα, αφοφ κεραπεφει πολλοφσ αςκενείσ. Στθν αυλι του μοναςτθριοφ υπάρχει 

ακόμθ κατάξερθ θ μουριά πάνω ςτθν οποία βαςάνιςαν τον Άγιο Εφραίμ. 

 

  Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός Εφραίμ 

 

 

Το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη 

Ερωτήματα 

1. Τι ςασ εντυπωςίαςε από τον βίο (ηωι) του Αγίου Εφραίμ; 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

2. Γιατί ο Άγιοσ Εφραίμ αποκαλείται Θαυματουργόσ και Μεγαλομάρτυρασ; 

 ....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 


