


 Ιερός ναός Αγίου Αντωνίου στην  

       Βέροια 



          Ο όσιος πατήρ Αντώνιος ο Νέος, 

      ο οποίος γεννήθηκε στη Βέροια  

      της Μακεδονίας περίπου το 1450-1, 

      από γονείς ενάρετους και θεοσεβείς, 

      ασκήτεψε στην σκήτη Βεροίας κοντά 

      στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα. 

      Η βαθειά θρησκευτικότητά του, η 

      οποία αναπτύχτηκε και κυρίευσε την 

      προσωπικότητά του από την παιδική 

      του ηλικία, τον κατηύθυνε να στραφεί 

      στον ασκητισμό. Παρ’ όλον τον πλούτο 

      τον οποίον διέθετε η οικογένειά του  

      καμία αγάπη δεν ένιωθε προς την  

      κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της. 

      Έτσι, εγκατέλειψε τα πάντα για να  

      αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό.  

      Αναχώρησε για τη μονή του Τιμίου  

      Προδρόμου, που είναι κτισμένη στους  

      πρόποδες των Πιερίων πάνω από τον  

       Αλιάκμονα. 



 Η Εκκλησία 

 
     Τρίκλιτη βασιλική του έτους 1860, 

τυπικό δείγμα της αστικής εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Ο Ναός 

κάηκε δυο φορές. Μία φορά  

το 1864 και µία το 1898. Και τις δυο φορές 

οι κάτοικοι της πόλης  

έσωσαν το λείψανο του Αγίου.  

 Ο σημερινός Ναός εγκαινιάσθηκε στις 12 

Σεπτεμβρίου 1904. Παλιότερα ο Ναός ήταν 

θεραπευτήριο ψυχασθενών. Η μνήμη του 

Αγίου γιορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου.  

 



      Ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε  

με ειρήνη σε ηλικία 94 ετών.  

Μοναδικές απολαύσεις του ήταν η  

εγκράτεια και η εξαντλητική νηστεία,  

με την οποία κατανικούσε τα πάθη  

του σώματος. Έτρωγε μόνο μία φορά  

την εβδομάδα τα λίγα χόρτα που  

φύτρωναν γύρω από το σπήλαιό του,  

αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την  

υπερηφάνεια, με την οποία προσπαθούσε 

ο διάβολος να τον παρασύρει στην πτώση.  

Ο Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός είναι 

 πολιούχος της Βέροιας. 



  ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ         

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  





Η κοίμησης του Οσίου Αντωνίου  





Η κοίμησης της Θεοτόκου  



Η είσοδος του Ναού 



Η κεντρική πύλη του Ναού   





Η γέννηση της Θεοτόκου   













Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου  





Η λάρνακα του Οσίου  
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