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Ο όσιος Αριστοκλής γεννήθηκε το 1846 στο Όρενμπουργκ κοντά στα Ουράλια όρη.
Μετά τον θάνατο της συζύγου του, το 1876, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος και έγινε
μοναχός στην μεγάλη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που βρισκόταν τότε στην
μεγαλύτερη ακμή της. Εκάρη μοναχός το 1880, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1884
και, τρία χρόνια αργότερα, εστάλη στην Μόσχα για να υπηρετήσει στο Μετόχιο της
μονής, που ήταν τότε ένα απλό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον άγιο Παντελεήμονα.
Έγινε ο κτίτορας του Μετοχίου· ένα τριώροφο κτίσμα όπου βρισκόταν ένας ναός της
Παναγίας Γοργοϋπηκόου. Η φήμη της αγιότητος της ζωής του απλώθηκε γρήγορα
στην πόλη. Ευχαρίστως έσπευδε προς τους αρρώστους, με τίμια λείψανα ή
αγιορειτικές θαυματουργές εικόνες, για να τους φέρει ουράνια παρηγορία.
Μετά τρία χρόνια ως προϊστάμενος του Μετοχίου, κλήθηκε πίσω στο Άγιον Όρος,
όπου διακόνησε ως οικονόμος και πνευματικός. Το 1909, εστάλη πάλι στο Μετόχιο
της Μόσχας και η πνευματική του ακτινοβολία απλώθηκε τόσο, ώστε τον ονόμαζαν
«Ο Στάρετς της Μόσχας». Δεχόταν στο κελλί του μέχρι και εκατό επισκέψεις κάθε
ημέρα, και αυτοί που έρχονταν για πρώτη φορά, με την ψυχή φορτωμένη με αμαρτίες
ή έχοντας χάσει κάθε ελπίδα, τον κρατούσαν για πάντα ως πνευματικό πατέρα. Είχε
λάβει από τον Θεό το διορατικό χάρισμα και έκανε μερικές θαυματουργικές ιάσεις,
ιδιαίτερα την ιατρεία ενός εκ γενετής τυφλού παιδιού.
Έχοντας ολοκληρώσει την σωτήρια αποστολή του, ο όσιος Αριστοκλής εκοιμήθη εν
ειρήνη στις 24 Αυγούστου 1918, ατενίζοντας την εικόνα της Παναγίας. Το σώμα του
εναποτέθηκε πρώτα στον ναό που είχε ιδρύσει και, το 1923, σύμφωνα με την
πρόρρησή του, μεταφέρθηκε στην Μονή του Αγίου Δανιήλ για να αποφύγει τις
βεβηλώσεις. Από το 2004 επεστράφη στο Μετόχιο του Αγίου Παντελεήμονος, όπου
πηγάζει χάρη και παράκληση για τους χριστιανούς της Μόσχας.

(Από το βιβλίο: "Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας", υπό Ιερομονάχου
Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. Αύγουστος, 24. Εκδόσεις "Ίνδικτος")
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(Πηγή ψηφ. κειμένου: koinoniaorthodoxias.org)
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