
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

   

Την  Τετάρτη  11  Μαΐου  εορτάζει  η  αγία  οσιομάρτυς  Ολυμπία. Την  Τρίτη  βράδυ  

στις  9:30 μ.μ. θα  τελεσθεί  νυκτερινή  Θεία Λειτουργία,  στον  ιερό  ναό  της  Ζωοδόχου 

Πηγής  στις  Μουρνιές, για  να  τιμήσουμε  την  μνήμη  της  αγίας  της  εκκλησίας  και  

να  πάρουμε  ευλογία  από  το  τεμάχιο  του  ιερού  λειψάνου  της,  που  φιλήσουμε  στον 

ναό  μας. 

Εκ του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

 

Οζία Οιπκπία, εγνπκέλε ζην κνλαζηήξη ησλ Καξπώλ ηεο Θεξκήο,                   

ηε ζεκεξηλή Θεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ Ραθαήι ηεο Θεξκήο. 

 

Η Οσία Ολυμπία  έδεζε ηνλ 13ν αηώλα κ.Χ. θαη παξέδσζε ηελ ςπρή ηεο 

κε καξηπξηθό ζάλαην ζηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1235. Η Οζία Οιπκπία γελλήζεθε 

από επζεβείο γνλείο πνπ θαηάγνληαλ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο παηέξαο 

ηεο ήηαλ ηεξέαο θαη ε κεηέξα ηεο θόξε ηεξέσο. Από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 

άγλσζην γηα πνηνλ ιόγν, έθπγαλ θαη θαηνίθεζαλ ζηελ Πεινπόλλεζν. ε 

ειηθία δέθα εηώλ ε Οιπκπία έραζε ηνπο γνλείο ηεο θαη νη ζπγγελείο ηεο ηελ 

έζηεηιαλ ζην κνλαζηήξη ησλ Καξπώλ ηεο Θεξκήο, ηε ζεκεξηλή Θεξά Μνλή 

ηνπ Αγίνπ Ραθαήι, όπνπ ε ηόηε εγνπκέλε Δσξνζέα ήηαλ ζεία ηεο. 

ε ειηθία 19 εηώλ έγηλε ε Οιπκπία κνλαρή θαη ζε ειηθία 25 εηώλ, όηαλ 

εθνηκήζε ε ζεία ηεο, έγηλε εγνπκέλε. Έπεηηα από δέθα ρξόληα, ζηηο 11 
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Μαΐου του έτους 1235, πεηξαηέο ήιζαλ ζηε Μπηηιήλε θαη εηζέβαιαλ ζην 

κνλαζηήξη. Όζεο από ηηο ηξηάληα κνλαρέο πξόιαβαλ δηαζθνξπίζηεθαλ θαη 

μέθπγαλ από ηε καλία ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο όκσο δελ πξόιαβαλ λα θύγνπλ 

θαη νη βάξβαξνη ηηο θαθνπνίεζαλ βάλαπζα. 

 

 

Η Οζία Οιπκπία θαη νη 30 κνλαρέο πνπ καξηύξεζαλ καδί ηεο 

Σελ εγνπκέλε Οιπκπία θαη κηα γεξόληηζζα, ηελ Επθξνζύλε ηηο βαζάληζαλ 

θνβεξά. Σελ Επθξνζύλε, αθνύ ηελ θξέκαζαλ ζε έλα δέλδξν, ηελ έθαςαλ 

δσληαλή. Σελ Οιπκπία ηελ έθαπζαλ ζ’ όιν ηεο ην ζώκα κε αλακκέλεο 

ιακπάδεο θαη έπεηηα δηαπέξαζαλ κηα ππξσκέλε ζηδεξόβεξγα από ηα απηηά 

ηεο. Σέινο, θάξθσζαλ ην βαζαληζκέλν ζώκα ηεο κε είθνζη θαξθηά πάλσ ζε 

κηα ζαλίδα θαη έηζη κε ηε ζαλίδα ην εληαθίαζαλ κεηά ηελ αλαρώξεζε ησλ 

πεηξαηώλ. 

Ο βίνο θαη ην καξηύξην ηεο αγίαο έγηλε γλσζηό θαηά ην έηνο 1959 κ.Χ., 

όηαλ βξέζεθαλ ηα ζεπηά ιείςαλα ησλ λενθαλώλ αγίσλ ηεο Θεξκήο, Ραθαήι, 

Νηθνιάνπ θαη Εηξήλεο θαη έγηλε γλσζηή κε ζείεο απνθαιύςεηο ε ηζηνξία 

ηνπο, όπσο θαη νη ηάθνη κε ηα ζεπηά ιείςαλά Σνπο. ηνλ ηάθν ηεο Αγίαο 

Οιπκπίαο βξέζεθαλ θαη ηα είθνζη θαξθηά κε ηα όπνηα ηελ είραλ θαξθώζεη, 

όπσο ε ίδηα είρε απνθαιύςεη κε ηξόπν ζαπκαζηό ζε ελύπληα ζε πηζηνύο 

ρξηζηηαλνύο ηεο πεξηνρήο. Μέξνο ησλ Θεξώλ Λεηςάλσλ ηεο Αγίαο Οιπκπίαο 

βξίζθνληαη ζηελ ηεξά Μνλή Αγίνπ Ραθαήι ζηε Θεξκή Λέζβνπ. Σκήκα ηνπ 
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Θεξνύ Λεηςάλνπ ηεο βξίζθεηαη θαη ζηνλ ηεξό Ναό ηεο Ζσνδόρνπ Πεγήο ηεο 

ελνξίαο καο.  

 

 

Σα ηίκηα ιείςαλα ηεο Οζίαο Οιπκπίαο ζηελ ηεξά Μνλή Αγίνπ Ραθαήι ζηε Θεξκή Λέζβνπ 

Ἀπολυτίκιον 

(Ἦρνο δ.΄  Σαρὺ πξνθαηάιαβε) 

 

Ὁζίσο κνλάζαζα ηῶλ Καξπῶλ ηὴ Μνλὴ ἐλ ηαύηῃ ἐλήζιεζαο, ηῶλ πεηξαηῶλ ηὴ 

ρεηξὶ θηαλζεῖζα, ζεόιεπηε ὅζελ ἄξηη γλσζζεῖζα, ἐπηλεύζεη ηὴ ζεία, ἔδεημαο 

Ὀιπκπία, ηὴλ ζὴλ ἄζιεζηλ πάζη, δηὸ ζὲ ὁζηνκάξηπο Χξηζηνῦ καθαξίδνκελ. 

 


