
Ὁ ἱερομάρτυς Φιλούμενος, ὁ νέος Ἅγιος τῶν Ἱεροσολύμων 
 Ἡ Ἁγιοκατάταξή του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς νέος ἱερομάρτυς  (29/11),    
ἔγινε  στίς  11/9/2009, μέ Πατριαρχική καί Συνοδική πράξη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 
 

                                                                                                                                                              

 
Τό παρακάτω κείμενο ἀποτελεῖ ἀνέκδοτη ἐπιστολή τοῦ ἱερομονάχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιμανδρίτου 
Σωφρονίου, ὅπου περιγράφεται τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Φιλούμενου καί ἄλλα ἀξιοθαύμαστα πράγματα. 

 
«Ὁ μακαρίτης ὁ πατήρ Φιλούμενος, μᾶς ἔλεγε ὅτι κάθε Παρασκευή, πολλοί ἀπό τούς θρησκευόμενους Ἑβραίους πήγαιναν γιά 
νά προσευχηθοῦν στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Συνέχεια τοῦ ἔλεγαν νά σηκώσει ὅλες τίς εἰκόνες, καί τόν Ἐσταυρωμένο ἀκόμα, νά τίς 
πάρει καί νά φύγει ἀπό ἐκεῖ διότι τό φρέαρ εἶναι δικό τους καί ὄχι δικό μας. Εἰδ᾿ ἄλλως θά τό μετανοήσει πικρά, ἀλλά θά εἶναι 
ἀργά. Ἀπό τόν καιρό πού πῆγε ἐκεῖ, ὅλο καί τόν φοβέριζαν. Αὐτός ὅμως ἤξερε τά ἑβραϊκά καί τούς ἀποστόμωνε. Δέν 
εἰδοποίησε ποτέ τήν ἀστυνομία νά τό ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν της καί οὔτε τό φανταζόταν ὅτι θά τόν σκότωναν. 
 
 Στίς 16 Νοεμβρίου (29 Νοεμβρίου μέ τό νέο ἡμερολόγιο) εἶχε μεγάλη βροχή, ἀστραπές, βροντές, χαλασμό Κυρίου ὅλη τήν 
ἡμέρα. Βρῆκαν εὐκαιρία, πού δέν ὑπῆρχε κανένας λόγῳ τῆς κακοκαιρίας, πῆγαν καί τόν σκότωσαν μέσα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, 
μεταξύ τοῦ ναοῦ καί τοῦ θυσιαστηρίου, ὅπως ἔκαναν καί στόν προφήτη Ζαχαρία τόν πατέρα τοῦ Προδρόμου. Τήν ὥρα πού 
ἔκανε ἑσπερινό, ἐκείνη τήν ὥρα ὅρμησαν, Κύριος οἶδε πόσοι ἦσαν, καί τόν σκότωσαν μέ τό τσεκούρι στά μοῦτρα καί στό δεξί 
χέρι, κόβοντας τά τρία δάκτυλά του. Ἐπίσης ἡ σιαγόνα του καί τό ἕνα μάτι του ἦταν βγαλμένο καί τό ἄλλο μάτι κτυπημένο. Τό 
πῶς μπῆκαν μέσα στό μοναστήρι, Κύριος οἶδε, διότι ὁ φύλακας ἔφυγε στίς 4 τό ἀπόγευμα καί ἔκλεισε τό μοναστήρι. Ὁ φόνος 
ἔγινε μετά τίς 5. Τό πρωί πηγαίνει ὁ φύλακας στίς 7. Φωνάζει: «πάτερ Φιλούμενε;», ξαναφωνάζει, πηγαίνει στό δωμάτιό του 
καί δέν τόν βρίσκει. Πηγαίνει στήν ἐκκλησία καί τόν βλέπει σκοτωμένο, μέσα στά αἵματα ἀλλά ἀφοῦ τόν σκότωσαν, ἔριξαν καί 
χειροβομβίδα ἔξω στήν προσκομιδή καί τά ἔκαμαν ὅλα κομμάτια. Οὔτε μανουάλια ἄφησαν γερά, οὔτε εἰκόνες. Καί Αὐτόν τόν 
Ἐσταυρωμένο τοῦ ἔκοψαν τό χέρι Του τό ἀριστερό. Τά Ἅγια Ποτήρια χαμένα. Ἦταν τόσο τρομερή ἡ κατάσταση, σάν νά μήν 
κατοικοῦσε ἄνθρωπος μέσα, ἀπό χρόνια. Ἀμέσως εἰδοποίησε τήν ἀστυνομία καί ἡ ἀστυνομία εἰδοποίησε τό Πατριαρχεῖο.  
 
Πῆγαν  οἱ πατέρες, ὁ Καισαρείας Βασίλειος, ὁ Πέτρας Γερμανός, ὁ π. Γρηγόριος, ὁ π. Μελίτωνας, ὁ π. Διονύσιος καί ἄλλοι. Τόν 
πῆγαν στό νεκροτομεῖο. Μετά τοῦ ἔκαναν νεκροψία στό Τέλ Ἀβίβ καί στίς 21 Νοεμβρίου μᾶς εἰδοποίησαν. Ἐγώ πῆγα μαζί μέ 
τρεῖς ἄλλους πατέρες τοῦ Πατριαρχείου καί μᾶς τόν ἔδωσαν γυμνό. Ὅταν τούς ρωτήσαμε ποῦ εἶναι τά ροῦχα του, μᾶς εἶπαν 
ὅτι εἶναι στήν Ναμπλούς (=Νεάπολη). Εὐτυχῶς πού εἴχαμε πάρει μαζί μας ὅλα τά χρειαζούμενα γιά νά τόν ντύσουμε. Ἀλλά δέν 
φαντάζεστε, ὅταν μᾶς τόν παρέδωσαν κομματιασμένο, τό πρόσωπό του ἀγνώριστο, φέροντα τά στίγματα τοῦ Μαρτυρίου, 
ὅπως οἱ Πέρσες ἔσφαξαν τούς πατέρες τοῦ Ἁγίου Σάββα καί τῶν λοιπῶν μοναστηρίων. Ἔτσι καί σήμερα, ἀκολούθησε νέο 
μαρτύριο στόν π. Φιλούμενο. Πέντε μέρες τόν εἶχαν στό ψυγεῖο. Καί ὅμως ἦταν μαλακότατος, σάν νά μήν εἶχε πεθάνει. Ὅταν 
ἄρχισα νά τόν ντύνω  -διότι  οἱ ἄλλοι δέν μποροῦσαν, δέν ἄντεχαν νά τόν βλέπουν ἀπό τίς κακουχίες πού εἶχε- τοῦ λέγω, σάν 
νά ἦταν ζωντανός: «Γέροντά μου, τώρα θά μέ βοηθήσεις νά σέ ντύσω, διότι βλέπεις εἶμαι μόνος μου». Ὅταν ἄρχισα καί τοῦ 
ἔβαλα τήν φανέλα, τό πρῶτο χέρι ἀμέσως τό κατέβασε μόνος του. Ὅπως καί τό ἄλλο χέρι. Καί τά πόδια ὁμοίως. Τοῦ μάζευα τά 
πόδια γιά νά τοῦ φορέσω τά ροῦχα καί ὅταν τελείωνα τά ἅπλωνε μόνος του. Στό ἀριστερό πόδι ἀπό κάτω εἶχε χτύπημα μέ τό 
τσεκούρι. Ἀπό τό νεκροτομεῖο, τόν φέραμε στό Πατριαρχεῖο. 
 
 Στήν Ἁγία Θέκλα ἔγινε ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐν μέσῳ τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων, τῶν ἀδελφῶν τοῦ μακαρίτη καί ἄλλων 
πολλῶν. Ἦλθαν μέχρι καί πολλοί ξένων δογμάτων καί μουσουλμᾶνοι καί χοτζάδες. Γιατί ὅμως ὅλοι αὐτοί; Διότι ὅλοι τόν 
ἀγαποῦσαν καί ἦλθαν γιά νά τοῦ δώσουν τόν τελευταῖον ἀσπασμόν. Τί ὀδυρμός! Τί θρῆνος! Τί κοπετός, ἦταν αὐτός! Ἡ 
Κυβέρνηση, ἀπό τό πρωί μέχρι καί πρίν τόν ἐνταφιασμό του στήν Σιών, ἔστειλε ἀστυνομία κοντά στούς Ἁγιοταφίτες πατέρες, 
φοβούμενη ἀντίποινα. Πῆρε αὐστηρά μέτρα. Καί νεκρόν ἀκόμα τόν ἐφοβοῦντο. Τό αἷμα του, ὅπως εἶπα, νά τούς εὕρει μέχρι 
τετάρτης γενεᾶς, ὅπως τό λέει καί τό Εὐαγγέλιο….  
 
Τόν π. Φιλούμενο ὅλοι τόν κλάψαμε, διότι ἦταν ἕνας καλός καί ἅγιος πνευματικός. Ὁ Πατριάρχης τόν ἀποκαλοῦσε 
«πτωχοπρόδρομο». Καί ὄντως, ἦταν. Οἱ τέλειοι κληρονομοῦν τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὑπόμεινε λίγο μαρτύριο καί 
βρίσκεται μεταξύ τῶν Ἱερομαρτύρων καί τῶν Ὁσιομαρτύρων  -ὧν ταῖς πρεσβείαις- εἴθε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς Βασιλείας 
τῶν Οὐρανῶν». 

                                                                                                                   

                                 Ἱερομόναχος Σωφρόνιος  Ἁγιοταφίτης  

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατά κόσμον Σοφοκλῆς Χασάπης, 
σφαγιάστηκε κατά τόν πλέον βάρβαρο τρόπο, ἀπό φανατικούς 
Ἑβραίους Σιωνιστές στίς 29 Νοεμβρίου 1979, τήν ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς του, μέσα στό προσκύνημα τοῦ φρέατος τοῦ Ἰακώβ.  
Σήμερα, τό ἱερό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Φιλούμενου βρίσκεται γιά 
προσκύνημα στόν τόπο  τοῦ μαρτυρίου του, στόν περικαλλῆ Ἱερό 
Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, 
στήν πόλη Ναμπλούς (Νεάπολη), στήν Σαμάρεια.  


