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Ο Άγιος Γεννήθηκε 
το 270 μ.Χ. στην 
Καππαδοκία και 
έλαβε μεγάλη 
χριστιανική και 
«θύραθεν»(=εξωχρι
στιανική) μόρφωση. 



 Μετά το θάνατο των ευσεβών γονέων του, μοίρασε 
τη μεγάλη περιουσία τους στους φτωχούς και πήγε 
στους Αγίους Τόπους. Εκεί έζησε κοντά στον 
Πανάγιο Τάφο. Κατόπιν επισκέφτηκε διάφορα 
ασκητήρια και ασκήθηκε στη νηστεία, στην 
προσευχή, την αγρυπνία και στις άλλες χριστιανικές 
αρετές.Ύστερα πήγε στη Ρώμη και στη Θεσσαλία, 
όπου κήρυξε το Χριστό και έκανε πολλά θαύματα. 
Έτσι διαδόθηκε πολύ η φήμη του και όταν χήρευσε 
ο θρόνος της Λαρίσης, αναδείχτηκε Αρχιεπίσκοπος 
της. 



 Η φήμη του προέτρεξε και έφτασε στη Νίκαια της Βιθυνίας, 
πριν ακόμη πάει εκει ο Αγιος, για να λάβει μέρος στην Πρώτη 
Οικουμενική Σύνοδο (325). Γι’ αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος 
και οι Πατέρες τον υποδέχτηκαν με μεγάλες τιμές. Τέλεσε 
μάλιστα στη Σύνοδο και θαύμα. Έκανε να αναβλύσει λάδι 
από μια πέτρα. Όπως αναφέρεται σε χειρόγραφο που 
βρίσκεται στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων ο Αγιος «Τον Θεόν 
επικαλεσάμενος και έλαιον δι’ ευχής βλύσαι ποιεί». Με πολλή 
χαρά τότε ο αυτοκράτορας ζήτησε την ευλογία του Αγίου και 
τον προέπεμψε στη Λάρισα με πλούσια δώρα για ανεγέρσεις 
ναών και φιλανθρωπίες. Πιθανόν από την εποχή αυτή να 
ήταν και το Ευαγγέλιο της Κομνηνείου Μονής, που σωζόταν 
ως το 1853. Ήταν γραμμένο με χρυσά γράμματα σε 
περγαμηνή και είχε σημειώσεις του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης 
Αχιλλίου  



Το 355 μ.Χ., ύστερα από 35 χρόνια αρχιερατείας του Αγίου στη Λάρισα, 
ο Θεός του φανέρωσε πως ήρθε η ώρα της εξόδου του από το μάταιο 
αυτό κόσμο. Κάλεσε τότε όλο τον κλήρο και το λαό, τους το 
ανακοίνωσε και τους έδωσε παραινέσεις και συμβουλές.Τον θρήνησαν 
πολύ και τον κήδεψαν με μεγαλοπρέπεια. Τοποθέτησαν δε το ιερό 
του λείψανο στη λάρνακα που ο ίδιος είχε κατασκευάσει. Το 
χαριτόβρυτο λείψανο του ανέβλυζε μύρο κι έκανε πολλά θαύματα. 
Αλλά δεν έμεινε για πάντα στη Λάρισα. Το σύλησε το 985/6 ο 
αποστάτης από τους Βυζαντινούς τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ 
και το μετέφερε στα ανάκτορά του, στο μικρό νησάκι των Πρεσπών, 
που σήμερα φέρει το όνομα του Αγίου Αχιλλίου. Εκεί ανήγειρε προς 
τιμήν του Αγίου μεγαλοπρεπή ναό ρυθμού Βασιλικής, του οποίου 
σώζονται τα ερείπια. Ήθελε με την ενέργεια του αυτή ο Σαμουήλ να 
στερεώσει την κυριαρχία του. Γιατί η κατοχή ιερών λειψάνων 
ονομαστών Αγίων ήταν ιδιαίτερη τιμή και ευλογία και αποτελούσε 
πόλο έλξης των χριστιανικών πληθυσμών. Σκόπευε μάλιστα ο 
Σαμουήλ να μεταφέρει εκεί την Αρχιεπισκοπή Οχρίδος και να την 
αναδείξει σε Πατριαρχείο. Είχε μεγαλεπήβολα σχέδια, που, αν 
πετύχαιναν, θα άλλαζαν τον ρουν της ιστορίας, στην περιοχή. 



τα λείψανα του θαυματουργού 
Αγίου Αχιλλείου βρίσκονται στον 
ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της 
Λάρισας και η μνήμη του 
γιορτάζεται με τη μεγαλύτερη 
επισημότητα κάθε χρόνο στις 15 
Μαΐου. 




