
Συναξάρι τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βενεδίκτου, τοῦ ἐκ Σερρῶν καί ἐν 
Θεσσαλονίκῃ ἀθλήσαντος, + 12 Ἰουνίου.  

 

῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Βενέδικτος ἐγεννήθηκε 
λίγο πρίν τήν ᾿Επανάσταση τοῦ 1821 στό χωριό 
῎Εζιοβα ἤ ῎Εζουβα, τό σημερινό χωριό Δάφνη 
τῆς ἐπαρχίας Βισαλτίας τῶν Σερρῶν ἤ στό 
χωριό ᾿Αμουρμπέη, σημερινό Καστανοχώρι. ῾Η 
σύγχυση γιά τήν ἀκριβή γενέτειρα τοῦ ῾Αγίου 
εἶναι δικαιολογημένη, διότι στήν περιοχή 
ἀνάμεσα στά δύο αὐτά χωριά ὑπῆρχε μετόχι 
τῆς μονῆς Κωνσταμονίτου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.  

Σέ ἐφηβική λικία ὁ ῞Αγιος ἐπῆγε μαζί μέ τόν 
πατέρα του στό ῞Αγιον ῎Ορος καί συγκε-
κριμένα, ὅπως ἦταν φυσικό, στήν ἱερά μονή 

Κωνσταμονίτου. ᾿Εκεῖ ὁ πατέρας τοῦ ῾Αγίου ἔγινε δόκιμος καί στή 
συνέχεια ἐκάρη μοναχός, ἐνῶ ὁ νεαρός ἀκόμη Βενέδικτος ἀπεστάλη στόν 
Πολύγυρο, γιά νά διδαχθεῖ γράμματα. ᾿Αφοῦ ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του 
καί εἶχε φθάσει σέ κατάλληλη λικία, ἐπέστρεψε στό μοναστήρι, γιά νά 
καρεῖ μοναχός. ῾Η κουρά του ἔγινε κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Στή μονή ὁ ῞Αγιος διακόνησε ἐπί σειρά ἐτῶν σέ ὅλα τά 
διακονήματα καί ὅταν ἔφθασε σέ μεγάλη ἡλικία ἐχειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος.  

῾Ο ῞Αγιος Βενέδικτος, μαζί μέ ἄλλους πατέρες ἀπεστάλη, γιά τίς ἀνάγκες 
τῆς μονῆς, στό μετόχι τῆς μονῆς πού εὑρισκόταν ἔξω ἀπό τήν Καλαμαριά 
τῆς Θεσσαλονίκης. ῾Η ᾿Επανάσταση τοῦ 1821, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
ἀνάλογες ἐπαναστατικές δραστηριότητες νά λάβουν χώρα καί στήν 
περιοχή τῆς Μακεδονίας μέ φοβερά ἀντίποινα ἀπό τίς Τουρκικές ἀρχές, 
ἀνάγκασε τούς μοναχούς νά ἐγκαταλείψουν τό μετόχι. ῾Ο ῞Αγιος 
Βενέδικτος συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους τοῦ Ρουμπούτ πασᾶ καί 
ὁδηγήθηκε σιδεροδέσμιος μαζί μέ ἀρκετούς μοναχούς ἀπό τά μετόχια τῆς 
γύρω περιοχῆς στήν Θεσσαλονίκη. Στίς 12 ᾿Ιουνίου τοῦ 1821, ἔπειτα ἀπό 
φρικτά βασανιστήρια ἀποκεφαλίσθηκε μαζί μέ πολλούς μοναχούς καί 
προεστούς τῶν γύρω χωριῶν τῆς Θεσσαλονίκης.  

Τή νύχτα, μετά τό μαρτύριο, σύμφωνα μέ τή διήγηση τοῦ Βίου, ἐπάνω ἀπό 
τά ἄταφα λείψανα τῶν Μαρτύρων ἐφαινόταν ἕνας φωτεινός σταυρός. Οἱ 
στρατιῶτες πού τά ἐφύλαγαν, μόλις ἀντίκρισαν αὐτό τό θαῦμα 
ξαφνιάστηκαν καί τό ὁμολόγησαν στούς Χριστιανούς. Μέ ἀφορμή τό 



θαῦμα ἐδόθηκε ἀπό τίς ἀρχές ἄδεια νά ἐνταφιασθοῦν τά ἱερά λείψανα 
τῶν Μαρτύρων.  

 


