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Μηα λέα έθδνζε ζηα παηδηθά 

εηθνλνγξαθεκέλα θπθινθνξήζεθε από 

ηελ Απνζηνιηθή Δηαθνλία: Ο Μέγαο 

Αληώληνο, ν θάηνηθνο ηεο εξήκνπ. 

Ο Μέγαο Αληώληνο είλαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο Αγίνπο ηεο Εθθιεζίαο 

καο, θαη δελ έρεη θεξδίζεη θαζόινπ 

ηπραία ή εύθνια ηνλ ηίηιν «Μέγαο». 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ παιαηόηεξν εξεκίηε 

πνπ γλσξίδνπκε θαη ηνλ ζεκειησηή ηνπ 

Αλαρσξεηηζκνύ θαη ηνπ αζθεηηθνύ 

Μνλαρηζκνύ. Όιε ηνπ ηε δσή ηελ 

πέξαζε κε πξνζεπρή, λεζηεία, απνκόλσζε θαη ζηέξεζε. Καηάθεξε έηζη 

λα επηβιεζεί ζηα πάζε ηνπ ζώκαηνο θαη λα απνθηήζεη κεγάιεο αξεηέο 

αιιά θαη ζπάληα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Ο ίδηνο έιαβε κεγάιε 

εμνπζία λα πνιεκά θαη λα ληθά νξαηνύο θαη ανξάηνπο ερζξνύο, θαη 

απέθηεζε ηελ αξεηή ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα 

γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο. 

 

Η εικονογράθηζη έγινε από ηη Χριζηίνα Παπαθέου-Δουληγέρη  

και ηο βιβλίο απευθύνεηαι ζε παιδιά Δημοηικού ζχολείου.  



 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο…. 

 

Φεύγνληαο από ηελ παηξηθή γε, ν Αληώληνο πξνρώξεζε βαζηά κέζα ζηελ έξεκν, 

όπνπ έδεζε ηειείσο κόλνο. Γηα είθνζη νιόθιεξα ρξόληα έηξσγε κόλν ςσκί, αιάηη θαη 

λεξό, κηα θνξά ην εηθνζηηεηξάσξν. Κάπνηνο γλσζηόο ηνπ ηνύ πξνκήζεπε ςσκί κηα 

θνξά ην εμάκελν. 

Παξάιιεια, ν Άγηνο πξνζεπρόηαλ αδηάιεηπηα ζηνλ Θεό γηα λα ηνπ δίλεη δύλακε θαη 

επινγία λα αληέρεη ηε δύζθνιε απηή δσή, πνπ ν ίδηνο επέιεμε πξνθεηκέλνπ λα 

ππνδνπιώζεη ηα πάζε ηνπ θαη λα απνθηήζεη κεγάιεο αξεηέο. 

Σε απηήλ ηελ ηξνκαθηηθή γηα έλαλ θνηλό άλζξσπν απνκόλσζε έδεζε ν Μέγαο 

Αληώληνο γηα είθνζη ρξόληα ζκηιεύνληαο ηηο αξεηέο ηεο ςπρήο ηνπ κε λεζηεία, 

πξνζεπρή θαη πνιππνίθηιν αγώλα. Όινλ απηόλ ηνλ θαηξό έδσζε ζθιεξέο κάρεο κε ηα 

αόξαηα πνλεξά πλεύκαηα θαη ηα λίθεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ θαη ηελ αξεηή ηεο 

ηαπείλσζεο πνπ είλαη αλίθεηε. Σπλήζηδε λα ιέεη ζηνλ κηζόθαιν δηάβνιν: «Ό,ηη θαη αλ 

θάλεηο, δελ ζα κε ρσξίζεηο από ηελ 

αγάπε ηνπ Θενύ». 

Μεηά από απηό ην κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο απόιπηεο κνλαμηάο θαη 

ηεο απόιπηεο αθνζίσζεο ζηνλ Θεό, ν 

Μέγαο Αληώληνο απνθάζηζε λα 

εκθαληζηεί ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηόηε 

άξρηζε λα ζπξξέεη πιήζνο θόζκνπ γηα 

λα ηνλ δεη. Άιινη ήζειαλ λα δνύλε ηνλ 

άλζξσπν πνπ μεπέξαζε ηελ αλζξώπηλε 

θύζε θαηαπνλώληαο ην ζώκα ηνπ, 

άιινη δεηνύζαλ έλα ζαύκα, άιινη 

ήζειαλ λα αθνύζνπλ ηε ζνθή 

δηδαζθαιία ηνπ, πνπ ήηαλ θαξπόο ελόο 

πινύζηνπ αγώλα… 


