Βίος ηες Αγίας Θωμαΐδος, προζηάηιδος ηοσ ζσδσγικού βίοσ

Γπιμέλεια: Βαζιλική Σωηεριάδε
Βιογραθία
Η Αγία Θςμαΐξ ήηακ άγκςζηε ζακ αγία ζηεκ Λέζβμ, ηεκ παηνίδα ηεξ. Μόιηξ
ημ 1961 μ.Υ. έγηκε γκςζηή με ζεηνά άνζνςκ, πμο δεμμζίεοζε γη’ αοηήκ, έπεηηα
από επηζηεμμκηθή ένεοκα, μ θαζεγεηήξ θ. Ιςάκκεξ Μ. Φμοκημύιεξ.

Η Αγία Θςμαΐξ γεκκήζεθε ζηε Λέζβμ μεηαλύ ηςκ εηώκ 910 - 913 μ.Υ. Οη
γμκείξ ηεξ, Μηπαήι θαη Καιή, ήηακ εοζεβέζηαημη, έκηημμη θαη εοθαηάζηαημη. Σε
ζηένεζε παηδημύ ηεκ ακηημεηώπηδακ «πεκζμῦκηεξ θαὶ ζθοζνςπάδμκηεξ», αιιά
θαη με ηεκ ειπίδα όηη ζα απμθημύζακ παηδί θαη γηα ημύημ δεκ έπαοακ κα
πνμζεύπμκηαη. Σέιμξ, ε Πακαγία με ζείμ όκεηνμ πνμεηδμπμίεζε ηεκ Καιή όηη

όπη μόκμ ζα απμθημύζε παηδί, αιιά όηη ημύημ ζα λεπώνηδε ζε πιμύημ
πανηζμάηςκ θαη αγηόηεηα.
Πναγμαηηθά, απόθηεζακ θόνε, πμο ηεκ μκόμαζακ Θςμαΐδα, πμο θαζώξ
μεγάιςκε λεπώνηδε γηα ηα πανίζμαηα πμο είπε θαη ηεκ μμμνθηά ηεξ. Ακ θαη
δεκ είπε θαμηά δηάζεζε γηα γάμμ αιιά απ' εκακηίαξ ζαύμαδε ηε μμκαζηηθή
δςή, πεηζανπώκηαξ ζηε ζέιεζε θαη επηζομία ηςκ γμκηώκ ηεξ, πακδνεύηεθε,
μεηαλύ ηςκ εηώκ 934 - 937 μ.Υ., ζε ειηθία 24 εηώκ, θάπμημκ ηέθακμ, πμο
έγηκε γη' αοηήκ «ἀθάκζηκμξ ζηέθακμξ» γηα όιε ηε δςή ηεξ. Γκώ αοηή ήηακ
ηόζμ θαιή, ηόζμ εκάνεηε, ώζηε ηεκ ήλενακ όιμη ζακ οπόδεηγμα ζοδύγμο,
οπέθενε θμβενά από ηε βάκαοζε ζομπενηθμνά ημο βανβάνμο ζοδύγμο ηεξ,
πμο θαζεμενηκά εύνηζθε εοθαηνία κα ηεκ πιεγώκεη ζημ ζώμα θαη ζηεκ ροπή με
λοιμδανμμύξ, ναπίζμαηα, θιςηζηέξ αθόμα θαη ζημ ζηόμα ηεξ, κα ηεκ θαίεη, κα
ηεξ

ακμίγεη

πιεγέξ

ζ'

όιμ

ηεξ

ημ

ζώμα.

Από ηε Μοηηιήκε έθογακ θαη θαημίθεζακ ζηεκ Κςκζηακηηκμύπμιε, όπμο
θαίκεηαη, γηα κα αθμιμοζήζμοκ ηεκ θόνε ημοξ, μεηαθόμηζακ θαη μη γμκείξ ηεξ,
εγθαηαιείπμκηαξ εδώ ηε μεγάιε πενημοζία ημοξ θαη ακηημεηςπίδμκηαξ εθεί
πμιιέξ ζηενήζεηξ. Μεηά ημ ζάκαημ ημο παηένα ηεξ, ε μεηένα ηεξ πήγε ζημ
μμκαζηήνη, ημ γκςζηό με ημ όκμμα «ηὰ Μηθνὰ Ρςμαίμο» ή «ηὰ Ρςμαίμο», ημ
μπμίμ εθείημ μεηαλύ ηεξ πύιεξ ηεξ ειοβνίαξ θαη ηεξ πύιεξ ημο
Πμιοακδνίμο επί ημο εβδόμμο ιόθμο ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ θαη έγηκε
μμκαπή θαη ανγόηενα έγηκε θαη εγμομέκε.
Σμ δνάμα ηεξ Θςμαΐδμξ θμνοθώζεθε. Η ζομπενηθμνά ημο ζοδύγμο ηεξ
γηκόηακε από μένα ζε μένα πεηνόηενε. Καη ε Θςμαΐξ ακηημεηώπηδε όιε αοηή
ηε μανηονηθή θαηάζηαζε με ηεκ πνμζεοπή, ηεκ οπμμμκή θαη ηεκ αγαζμενγία.

Πμιύ ζύκημμα ε πίζηε θαη ε αγηόηεηα ηεξ Θςμασδμξ εοιμγήζεθε από ημ
Θεό, πμο ηεξ έδςθε ηε πάνε κα θάκεη θαη ζαύμαηα, όηακ δεημύζε με ηηξ
ζενμέξ πνμζεοπέξ ηεξ ηε βμήζεηά Σμο γηα ακζνώπμοξ πμο οπέθενακ.
Ακαθένμκηαη δεθαηέζζενα ζαύμαηα πμο έγηκακ με ηεκ πνμζεοπή ηεξ αγίαξ
Θςμαΐδμξ ζηεκ Κςκζηακηηκμύπμιε. Θεναπεύεη έκακ δαημμκηδόμεκμ, έκακ
πανάιοημ, έκακ άννςζημ με θανθίκμ θαη άιιμοξ.
Έπεηηα από δέθα ηνηώκ εηώκ μανηονηθή ζοδογηθή δςή, απέζακε ε Θςμαΐξ
ζε ειηθία ηνηάκηα μθηώ εηώκ θαη εκηαθηάζζεθε ζηεκ γοκαηθεία Μμκή, ηεκ
θαιμομέκε «ηὰ Μηθνὰ Ρςμαίμο» ή «ηὰ Ρςμαίμο» όπμο είπε μμκάζεη θαη ηαθή
θαη ε μεηένα ηεξ. ανάκηα εμένεξ μεηά ηεκ ηαθή ηεξ, ημ ηενό ιείρακμ αοηήξ
ακαθμμίζζεθε θαη απμηέζεθε ζε πμιοηειή ιάνκαθα εκηόξ ημο Ναμύ ηεξ
Μμκήξ. Αοηό ήηακ αθέναημ θαη ζηα ηίμηα πένηα ηεξ δηαθνίκμκηακ μη αηθηζμμί
ημο ζοδύγμο ηεξ.
Ο ηάθμξ ηεξ θαη ημ ζεπηό ιείρακό ηεξ έγηκακ πεγή ζαομάηςκ. Κάπμημξ
δηαμμκηδόμεκμξ Κςκζηακηίκμξ, πμο πιεζίαζε ημκ ηάθμ ηεξ, ζεναπεύεηαη.
Κάπμημξ πανάιοημξ Γοηοπηακόξ μκμμαδόμεκμξ, πμο πνμζεοπήζεθε θαη άγγηζε
ημκ ηάθμ ηεξ ζηάζεθε ζηα πόδηα ημο. Κάπμηα μμκαπή με θμβενμύξ πόκμοξ ζημ
θεθάιη ζεναπεύεηαη θαη άιιμξ με επηιερία επίζεξ βνίζθεη ηεκ ογεία ημο.
Κάπμημξ ρανάξ βνίζθεη ηα παμέκα δίπηοα ημο ζηε ζάιαζζα γεμάηα ράνηα.
Κάπμηα γοκαίθα με θμβενμύξ πόκμοξ ζηα ζπιάγπκα ηεξ ζεναπεύεηαη θαη από
εογκςμμζύκε πηίδεη πάκς ζημκ ηάθμ ηεξ αγίαξ μεγαιμπνεπή αρίδα. ακ
ηειεοηαίμ ζαύμα ακαθένεηαη ε ζεναπεία ημο ζοδύγμο ηεξ, πμο μεηά ημ
ζάκαηό ηεξ «πνμζέθνμοζε δαίμμκη παιεπώ», έγηκε, δειαδή, δαημμκηδόμεκμξ.
Σμκ έδεζακ με αιοζίδεξ θαη ημκ μδήγεζακ ζημκ ηάθμ ηεξ αγίαξ θαη
ζεναπεύηεθε.

Σμ ηίμημ ζθήκςμά ηεξ απςιέζζεθε πηζακόκ θαηά ηεκ άιςζε ηεξ
Κςκζηακηηκμοπόιεςξ από ημοξ Φνάγθμοξ ημ 1204 μ.Υ.
Ανπηθά ε μκήμε ηεξ εμνηαδόηακ ηεκ 1ε Ιακμοανίμο, αιιά από ημ 10μ
αηώκα μ.Υ. μ εμνηαζμόξ ηεξ μκήμεξ ηεξ μεηαηέζεθε ζηηξ 3 Ιακμοανίμο, δηόηη ε
εμένα ηεξ θμημήζεώξ ηεξ, πμο ζοκέπηπηε με ηεκ εμνηή ηεξ Πενηημμήξ ημο
Κονίμο θαη ηεκ εμνηή ημο Μεγάιμο Βαζηιείμο, δεκ ήηακ πνόζθμνε γηα ημκ
πακεγονηζμό αοηήξ.
Αθμιμοζία ηεξ αγίαξ ζοκέηαλε μ μμκαπόξ Γενάζημμξ Μηθναγηακκακίηεξ,
Τμκμγνάθμξ ηεξ Μ. ημο Υνηζημύ Γθθιεζίαξ ζημ Άγημ Όνμξ, ημ έημξ 1967 με
ηε μένημκα ημο αεημκ. Μεηνμπμιίημο Μοηηιήκεξ Ιαθώβμο Κιεμμβνόημο θαη
δεμμζηεύζεθε ζημ «Λεζβηαθό Μεκαίμ»

