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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΓΙΟΙ,                                                                         
«ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ» 

Γράφει 
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

(Απρίλιος 2013) 
 

 
 

ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, τα ονόματα των τριών Αγίων και νεο-
φανών μαρτύρων, οι οποίοι έγιναν γνωστοί στους Έλληνες τόσο του εσωτερι-
κού  όσο και του εξωτερικού, από  τις θαυματουργές εμφανίσεις τους με ιά-
σεις  ασθενειών, σώματος και ψυχής, που δεν δύνανται να εξηγηθούν με την 
ανθρώπινη λογική, γιατί εκεί που σταματά αυτή, ενεργεί  η Θεία χάρη μέσω 
των Αγίων μας. 
 
Η πρόνοια του μεγάλου Θεού, για τον  πεσόντα άνθρωπο πολύ μεγάλη, αφού 
έστειλε τον Υιόν Του να μας διδάξει την αλήθεια, προκειμένου να μας απαλ-
λάξει από την πλάνη και τις ανθρώπινες δοξασίες. 
 
Ο ίδιος ο Χριστός μας, ήταν ένα θαύμα από την σύλληψή του και την κυοφο-
ρία του από την Παναγία μας, την γέννηση του, στη συνέχεια με  τα θαύματα 
που επιτέλεσε και φυσικά το μεγαλύτερο θαύμα της λαμπροφόρου Ανάστασής 
Του. 
 
Βεβαίως ο Μεγάλος Θεός, ως Παντογνώστης ξέροντας τις ανθρώπινες αδυνα-
μίες μας και ότι ξεχνάμε πολύ γρήγορα, φρόντισε ως στοργικός πατέρας, προ-
κειμένου να μας διατηρήσει σε αυτή την πορεία από την  πλάνη  προς στην 
αλήθεια, σε  τακτά χρονικά διαστήματα, να εμφανίζει μάρτυρές του, οι οποί-
οι   προβαίνουν σε θαύματα, εις ανάμνηση αυτών του Υιού Του για να μην λη-
σμονήσουμε την εδώ παρουσία Του,  παραλλήλως δε να μας διατηρεί ζεστούς 
στην πίστη. 
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Φανταστείτε, ο μαθητής του Χριστού μας  ο Θωμάς, ο οποίος έζησε μαζί του, 
βίωσε τα θαύματα του και μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ήταν δύσπιστος, 
για την ανάστασή του, εμείς μετά από δυο χιλιάδες και πλέον χρόνια,  αν δεν 
υπήρχαν αυτοί οι μάρτυρες  ( Άγιοι-Αγίες, Όσιοι-Όσιες), να μας υπενθυμίζουν 
την ύπαρξη του μεγάλου Θεού μέσω των επιτελούμενων θαυμάτων, δεν ξέρω 
αν θα ήμασταν ακόμη Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή ειδωλολάτρες. 
 
Ως Νομός  Κιλκίς λοιπόν, έχουμε την τύχη και την ευλογία, να έχουμε ένα πι-
στό ''αντίγραφο" του μαρτυρικού λόφου των Καρυών της Μυτιλήνης, εκεί ό-
που μαρτύρησαν οι τρείς αυτοί Άγιοι, με την ομώνυμη μεγαλοπρεπέστατη, 
κτισμένη πάνω σε αυτόν, Ιερά Μονή, στο χωριό Γρίβα. 
 

 
Εικόνα 1 Άποψη Ιεράς Μονής Γρίβας Κιλκίς 

 
Ο εν λόγω χώρος υποδείχτηκε, σύμφωνα με καταγεγραμμένες  μαρτυρίες, με 
θαυμαστό τρόπο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουμενίσσης  κ.κ. Δημή-
τριο, από τον Άγιο, και ο κάθε προσκυνητής που έχει μεταβεί στον τόπο του 
μαρτυρίου των Αγίων στη Θερμή της Λέσβου, και μεταβαίνει και σε αυτόν της 
Ιεράς Μονής Γρίβας Κιλκίς, νοιώθει ότι ευρίσκεται στον πραγματικό τόπο του 
μαρτυρίου τους. 
 

 
Εικόνα 2 Καθολικός Ιερός Ναός της Μονής 
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Η γνωστή, σε όλη την βόρεια Ελλάδα, Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης Γρίβας, βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά του όρους Πάϊ-
κου, σε υψόμετρο 600 μ. με θέα την κοιλάδα του Αξιού, στην περιοχή του χω-
ριού Γρίβα και σε απόσταση 7 χλμ. από τη Γουμένισσα του νομού Κιλκίς. 

 
Πρόκειται για νέο ανδρικό μοναστήρι. Ιδρύθηκε το 1992 
από τον μητροπολίτη Γουμενίσσης Δημήτριο και τη συνο-
δεία του και είναι καρπός της ιδιαίτερης ευλάβειας τους 
προς τους νεοφανείς μάρτυρες Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
και Ειρήνη, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην εποχή μας (1959-
1962), στο νησί της Λέσβου, 500 χρόνια μετά το μαρτύριο 
τους. 
 
 
 

 
Εικόνα 3 Στην είσοδο της Μονής 

Το μοναστήρι πανηγυρίζει την Τρίτη της Διακαινησίμου (Δευτέρα του Πάσχα 
απόγευμα και Τρίτη του Πάσχα), ημέρα κατά την οποία μαρτύρησαν οι Άγιοι 
στη Θερμή της Λέσβου το έτος 1463.  
 
Επίσης, ιδιαίτερα τιμώνται και οι εορτές των Αγίων Μυροφόρων και του Με-
γάλου Βασιλείου, στους οποίους είναι αφιερωμένα ομώνυμα παρεκκλήσια του 
αρχικού κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ Γρίβας.  
 
Επίσης, υπάρχουν παρεκκλήσια της Παναγίας Πορταΐτισσας, της Αγίας Αικα-
τερίνης και της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 
 
Φρόντισαν λοιπόν οι Άγιοι, όσοι πιστοί του Ηπειρωτικού χώρου της Πατρίδας 
μας, δεν μπορούν να μεταβούν στο νησί για προσκύνημα, να έχουν την δυνα-
τότητα οδικώς να μεταβαίνουν στον πανομοιότυπο χώρο, όπου υπάρχουν ο-
στά και επιτελούνται πολλά θαύματα. 
 
"Το βιβλίο "Η ζωή εκ τάφων", του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γουμενίσσης, 
Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριου , περιγράφει αναλυτικά τα συ-
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γκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τα έτη 1959-1962 στην περιοχή 
Θερμή της Λέσβου.1 
 
Οι τρείς άγιοι, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος 
και η Αγία Ειρήνη εμφανίστηκαν πολλές φορές και 
σε πολλούς κατοίκους της Θερμής και των γύρω 
χωριών, και αποκάλυψαν ότι το έτος 1463 επιτέθη-
καν οι Τούρκοι σε ένα μοναστήρι που βρίσκονταν 
στον λόφο πάνω από την Θερμή, βασάνισαν φρικτά 
και σκότωσαν τους τρεις αγίους καθώς και πολλούς 
μοναχούς και κατοίκους που είχαν καταφύγει στο 
μοναστήρι. 
 
 
 

 
Εικόνα 4 Ιερά Μονή Μυτιλήνης 

 
Οι Άγιοι αποκάλυψαν τα ονόματα τους, την ζωή τους, και - το εκπληκτικότερο 
- τα ακριβή σημεία όπου ήταν θαμμένοι. 
 
Και όλα αυτά με εμφανίσεις σε πολλούς ανθρώπους, έτσι ώστε οι μαρτυρίες 
του ενός να επιβεβαιώνουν και να συμπληρώνουν τις μαρτυρίες του άλλου. 
 
Οι Άγιοι επίσης υπέδειξαν πού να σκάψουν για να βρεθούν άγια εικονίσματα 
και το αγίασμα του αρχαίου μοναστηριού, ενώ από τις πρώτες εμφανίσεις ε-
πιβεβαίωσαν την αγιότητά τους με την επιτέλεση θαυματουργικών ιάσεων. 
 
Μια ιερή ιστορία, ένας ιερός τόπος αναδύθηκαν από την απόλυτη λήθη μετά 
500 χρόνια, καθώς τίποτε δεν είχε απομείνει από το ολοκαύτωμα της αρχαίας 
μονής, ούτε στην μνήμη των κατοίκων, ούτε στην επιφάνεια της γης, αφού τα 
χώματα και τα ελαιόδεντρα κάλυψαν τα πάντα. 
 

                                                             

1 Μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος - «Ἡ Ζωὴ ἐκ Τάφων» (ἀποσπάσματα) 
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/life_from_graves.htm  
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Μόνο κάποια χαλάσματα από παλαιό εξωκκλήσι απέμειναν στον τόπο αυτό, 
χωρίς οι ντόπιοι να γνωρίζουν την προέλευσή τους. 
 
Και όταν, κατά θεία πρόνοια, 500 χρόνια μετά, αποφάσισαν να το αναστηλώ-
σουν, η ώρα των θείων αποκαλύψεων είχε έρθει". 
 
Το παραπάνω βιβλίο μαζί με το "ΣΗΜΕΙΟΝ ΜΕΓΑ" του Φώτη Κόντογλου α-
ποτελούν την πλέον έγκυρη πηγή,  για όποιον επιθυμεί να πληροφορηθεί α-
ντικειμενικά όλο τον εκπληκτικό χρονικό των θαυμαστών αποκαλύψεων. Επί-
σης το βιβλίο της Βασιλικής Ράλλη εκθέτει τα ίδια γεγονότα με σαφήνεια και 
ακρίβεια. 
 
Αυτές τις δύσκολες στιγμές, πνευματικής ακηδίας που έχουμε περιέλθει, ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Γουμεννίσης εξέδωσε το καινούργιο του βιβλίο 
πληρέστερο,  συμπληρώνοντας το:  "Η ζωή εκ τάφων" το οποίο ανατυπώθηκε 
επανειλημμένως 24 φορές. 
 
Τόσο το παλαιό όσο και το καινούργιο βιβλίο  δεν πρέπει να λείπουν από κα-
νέναν ορθόδοξο Χριστιανό, γιατί διαβάζοντάς τα, αναθεωρείς πάρα  πολλά 
από αυτή την μάταια γήινη ζωή και παράλληλα αποτελεί  πνευματική όαση σε 
αυτή την έρημο που περπατάμε καθημερινώς.  
 
Όσες φορές και αν τα διαβάσεις νομίζεις ότι τα διαβάζεις πρώτη φορά. Μέσα 
από την αφήγηση των γεγονότων διαπιστώνεις ότι,  το θαύμα το βιώνεις και 
δεν μπορείς να το εξηγήσεις με την ανθρώπινη στενή λογική, όπως έλεγε και ο 
Όσιος Παϊσιος. 
 
Θα κλείσω με το παρακάτω ποίημα μου, ευχόμενος οι Άγιοι να προστρέχουν, 
προς ίαση σώματος και ψυχής, σε όσους τους επικαλούνται με θέρμη και πί-
στη. 
 

 
Στους τρεις Νεοφανείς Αγίους 

Ραφαήλ, Νικόλαο & Ειρήνη 
 

Πάνω στη Γρίβα, τις κορφές ψηλά 
στέκει Ναός ντυμένος στα χρυσά 
Φαντάζει ως όνειρο και ζωγραφιά 
ο ωραίος τρούλος του από μακριά 

--//-- 
Κόσμος πολύς συρρέει κάθε χρονιά 

τρεις μέρες μετά την Πασχαλιά 
προσκυνήματα ευχαριστίας τα ποιο πολλά 

από κάποια δικιά τους ή συγγενών γιατρειά 
--//-- 

Γιατί άραγε αυτή η κοσμοθαλασσιά 
υπομονετικά αναμένει  στη σειρά 

ν΄ ανάψει λαμπάδες και κεριά 
για τρεις Αγίους που μαρτύρησαν μακριά; 

--//-- 
Θαύματα κάνουν πάρα πολλά 
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εμφανιζόμενοι ως γιατροί συχνά 
θεραπεύουν ανίατες αρρώστιες και ψυχικά 

σε όποιους τους καλούν πιστά. 
--//-- 

Ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι από μακριά 
που θαύματα κάνουν τόσα πολλά 

κόσμος συρρέει και τις εικόνες τους προσκυνά 
στο μοναστήρι τους, στης Γρίβας τις κορφές ψηλά; 

--//-- 
Είναι μάρτυρες Χριστού υπέφεραν πολλά 

και βασανίστηκαν από τους Τούρκους φρικτά 
στο λόφο των Καρυών ψηλά 

στη Θέρμη της Λέσβου  τα βουνά. 
--//-- 

Ραφαήλ , Νικόλαος και Ειρήνη τα ονόματα αυτά 
είναι των μαρτύρων που υπέμειναν καρτερικά 

τα φρικτά βασανιστήρια και υπέκυψαν απ΄ αυτά 
Λαμπροτρίτη  στο Λόφο των Καρυών απ΄ την Τουρκιά. 

--//-- 
Αυτοί είναι οι Άγιοι που μαρτύρησαν μακριά 

και προσκυνητές γι αυτούς συρρέουν κάθε χρονιά 
στο Μοναστήρι τους,  στη Γρίβα του Κιλκίς, εκεί ψηλά 

την Τρίτη ημέρα μετά την Πασχαλιά 
 

Κιλκίς,  Λαμπροτρίτη 6 Απριλίου του 2010 
Ευάγγελος Ηλία Μαυρογόνατος 

 
Απολυτίκιο των Αγίων 

Ήχος β’ 
 
Εν Λέσβω αθλήσαντες, υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν ηγιάσατε, τη των λει-
ψάνων υμών, ευρέσει μακάριοι. όθεν υμάς τιμώμεν, Ραφαήλ θεοφόρε, άμα 
συν Νικολάω, και παρθένω Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας, και πρέσβεις 
προς Κύριον. 
 
                                                                          ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! 
 


