
 



 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 

και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 
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και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 
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Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και 

διαρκεί 28 ώρες. Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τους Αγίους της 

Αθήνας, να διερευνήσουν τις σημαντικότερες πτυχές του βίου τους, συσχετίζοντάς τις 

με κορυφαίες στιγμές της εκκλησιαστικής ιστορίας καθώς και με σπουδαία 

εκκλησιαστικά μνημεία. Επίσης, να τονιστούν τα διαχρονικά μηνύματα και το 

πρότυπο ζωής που προβάλλουν οι Άγιοι, ώστε να αναδειχθεί το θεολογικό νόημα της 

αγιότητας, ως πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης της ζωής των χριστιανών κάθε 

εποχής. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 
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1.2.  
Εισαγωγή στην επιστήμη της Αγιολογίας - Η αγιότητα κατά την θεολογία 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
3 

2. 
Τα  χριστιανικά μνημεία της Αττικής που σχετίζονται με τους τοπικούς 

αγίους των Αθηνών 
4 

3. 
Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών.   Μέρος Α΄ 

από το 51μ. Χ έως τον  8ο αιώνα μΧ 
4 

4. 
Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών.   Μέρος Β΄ 

από τον 9ο έως τον  15ο  αιώνα μΧ (1453) 
4 

5. 
Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών.   Μέρος Γ΄ 

από το 1453 έως σήμερα 
4 

6. 

Οι άγιοι ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης της ζωής 

των σημερινών χριστιανών- μηνύματα και προεκτάσεις στο σήμερα. 

Μέρος Α΄ 

4 

7.1. 

Οι άγιοι ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης της ζωής 

των σημερινών χριστιανών- μηνύματα και προεκτάσεις στο σήμερα. 

Μέρος Β΄ 

2 

7.2 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – 

Ανατροφοδότηση στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του προς την κα Ελένη Λιάπη, Υποψ. Δρ Θεολογίας, για τη σύνταξη 

του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προς τον Πανοσ. Αρχιμ. 

Μιχαήλ Σταθάκη, Θεολόγο – Αρχαιολόγο και την κα Ιωάννα Κορδοπάτη, Υποψ. Δρ 

Θεολογίας, για τη συμβολή τους στην εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος. Τέλος 

ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, 

καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 ΕΝΑΡΞΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

Σκοπός του προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να κάνει μια επιστημονική 

ανασύνθεση των σημαντικότερων πτυχών  του βίου των Αγίων συνδυαστικά με την 

διερεύνηση κορυφαίων στιγμών της εκκλησιαστικής ιστορίας και την ανάδειξη 

σπουδαίων εκκλησιαστικών μνημείων. 

Επίσης, να διαφωτιστεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν και η αξία που έχουν στην 

πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τόσο οι ίδιοι οι Άγιοι, όσο και η τιμή που 

τους αποδίδεται.  

Συνακόλουθα στόχος είναι να παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη του 

Χριστιανισμού στη Αθήνα μέσα από τους Αγίους της. 

 Επιπροσθέτως να προβληθεί το μήνυμα που κομίζουν οι άγιοι των Αθηνών 

με τη ζωή, τη δράση, τη σκέψη και το μαρτύριο τους.  

Γενικά η μελέτη της τοπικής αγιολογίας συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία 

και στην ενίσχυση του πνευματικού και ψυχικού συνδέσμου με την τοπική ιστορία 

αφενός, και τις θεμελιώδεις αξίες της ορθόδοξης πίστης μας αφετέρου. 

 Παράλληλα νοηματοδοτεί το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, γιατί 

δίνεται η δυνατότητα στον μελετητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και 

να αναζητήσει τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τα πράγματα τη μορφή που 

έχουν σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο.  

Η  σπουδή  στην τοπική αγιολογία προϋποθέτει τη μελέτη πολλών πτυχών της 

κοινωνικής ζωής : την πολιτική, πολιτιστική, οικονομική, θρησκευτικής κα.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουμε όχι 

μόνο τις κορυφαίες, εξαιρετικές στιγμές της αγιολογικής καταγραφής αλλά και την 

καθημερινότητα. 

 Ειδικότερα η πόλη της Αθήνας, με τα εμβληματικά της μνημεία, έχει 

ταυτιστεί,σχεδόν αποκλειστικά,  με την πλούσια μυθολογία και τα κορυφαία 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ωστόσο η ιστορία δεν σταμάτησε 

στην αρχαιότητα. Συνεχίστηκε και μάλιστα κοσμήθηκε με μορφές υψηλής 

πνευματικότητας, τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οφείλουμε λοιπόν να αναδείξουμε 

την Εκκλησία των Αθηνών, η οποία είναι μεστή ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή 

τους στο Θεό και έγιναν αιτία να δοξαστεί το όνομά Του καθώς αυτή η τιμή 

αποτυπώνεται ως πολιτισμός, προσδίδει οικειότητα  και νοηματοδοτεί επιπλέον την 

χριστιανική πίστη των Αθηναίων. 

 

      

 

Επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες και ικανότητες που αναμένεται να κατακτήσουν οι 

επιμορφούμενοι 

     Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να : 

1. Ι. Προσδιορίζουν το περιεχόμενο και τους στόχους του επιμορφωτικού προγράμματος 

και να αντιλαμβάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη σκοπιμότητα του     

επιμορφωτικού προγράμματος 

ΙΙ. Αντιληφθούν την αγιότητα ως ομοίωση και φιλία με τον Θεό και να κατανοήσουν 

ότι η πίστη δεν είναι θεωρητική προσέγγιση, αλλά εσωτερική μεταμόρφωση του 

ανθρώπου που καθιστά παρόντα τον Θεό σε κάθε εποχή και κάθε τόπο 

2. Γνωρίσουν τα χριστιανικά μνημεία της Αθήνας και  να κατανοήσουν τα μνημεία  

αυτά ως παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της πνευματικότητας και του 

πολιτισμού 

3. Μελετήσουν την ιστορία του Χριστιανισμού στην Αθήνα  αρχής γενομένης από τον 

σπόρο που έσπειρε ο Απόστολος Παύλος και να κατανοήσουν την αγιότητα μέσα από 

την ζωή των αγίων κατά την την περίοδο των διωγμών 

4. Γνωρίσουν  τα πρόσωπα που μαρτύρησαν για το Χριστό σε κρίσιμες ιστορικές 

περιόδους της πόλης 

5.  Γνωρίσουν τους Νεομάρτυρες της Αθήνας και να αντιληφθούν τη συνέχεια της 

χορείας των Μαρτύρων του 19ου -20ου αι. 

6. Να αντλήσουν έμπνευση και νόημα για την προσωπική  αλλά και την κοινωνική τους 

ζωή από το βίο και την πολιτεία των αγίων,  να επαναιμοδοτήσουν την πνευματική 

και υπερχρονική σχέση  τους με τους αγίους αλλά και την ίδια την πόλη που τους 

γέννησε ή τους φιλοξένησε και να συνειδητοποιήσουν την αδιάρρηκτη  ενότητα 

χώρου, χρόνου και ζωής εν Χριστώ 
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7. Ι)  Να εστιάσουν στις ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητας των αγίων της Αθήνας 

ΙΙ)  Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να αξιολογηθεί ο βαθμός αφομοίωσης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι συμμετέχοντες κατά την παρακολούθηση 

του προγράμματος 

 

 Περιγραφή του περιεχομένου των υποενοτήτων 

1.  Ι) Παρουσίαση του Φορέα υλοποίησης του προγράμματος- σκοπιμότητα του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος - περιγραφή του 

περιεχομένου, την μεθοδολογία και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα- την 

παρουσίαση  εκπαιδευτή/ών και εκπαιδευομένων / αλληλογνωριμία 

ΙΙ) Η διαμόρφωση του «χορού» των Αγίων- τα κριτήρια της αγιοκατάταξης- Η έννοια 

της αγιότητας σήμερα- Η τιμή των Αγίων της Αθήνας ( Θεώρηση της αγιολογικής και 

υμνογραφικής γραμματείας 

2. Τα εμβληματικότερα χριστιανικά μνημεία της Αθήνας 

3. Το αποστολικό υπόβαθρο της Εκκλησίας της Αθήνας και οι Άγιοι της Αποστολικής 

περιόδου-  Οι Ομολογητές - Πατέρες της Εκκλησίας που σπούδασαν στην Αθήνα 

4. Η μετατροπή της Εκκλησίας της Αθήνας σε μητρόπολη – ο αναχωρητικός 

μοναχισμός των Αθηναίων Αγίων 

5.  Ο κοινωνικοπρονοιακός   χαρακτήρας  της ορθοδοξίας, όπως αποτυπώνεται στη ζωή 

των Αγίων της ,ειδικά  μέσα από εξέχουσες και εμβληματικές μορφές Αγίων της 

Αθήνας 

6. Η δράση του απ. Παύλου στην Αθήνα και οι αντιδράσεις των Αθηναίων -  Γνωστές 

αλλά και αφώτιστες πτυχές του βίου της αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας (μελέτη 

περίπτωσης)  

Ο θαυμαστός και ξεχωριστός Μιχαήλ Χωνιάτης  

7. Ι ) Ο  άγιος Νεκτάριος  Πενταπόλεως - διδασκαλία και αγιότητα 

ΙΙ) Παρουσίαση των εργασιών των εκπαιδευομένων -Αξιολόγηση 

 



 



© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
9 

 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ- 

Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

 

 Α΄. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

Β΄. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Γ΄. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Δ΄. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ 

Ε΄. ΑΤΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Α΄. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

“Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος 

οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν 

Ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ 

ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· 

καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ 

εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ 

καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· 29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ 

ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ ἡτοίμασας 

κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. 32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου 

Ἰσραήλ. 33 καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ 

αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ 

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον 

ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν 

ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί… 39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ 

τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ.  40 Τὸ 
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δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν 

ἐπ’ αὐτό”.1 

(Απόδοση στα Νέα Ελληνικά: Και ιδού ένας άνθρωπος ήταν στην Ιερουσαλήμ που είχε 

όνομα Συμεών, και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής και περίμενε την 

παρηγοριά του λαού Ισραήλ, και ήταν επάνω του Πνεύμα Άγιο. Και του ήταν 

φανερωμένο από το Πνεύμα το Άγιο ότι δε θα δει το θάνατο πριν δει τον Χριστό του 

Κυρίου. Και ήρθε με έμπνευση του Πνεύματος στο ναό. Και ενώ οι γονείς εισήγαγαν το 

παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν αυτοί σύμφωνα με ό,τι στο νόμο είναι συνηθισμένο γι’ 

αυτό, τότε αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε: «Τώρα 

απολύεις το δούλο σου, Δεσπότη, κατά το λόγο σου με ειρήνη.Γιατί είδαν τα μάτια μου 

τη σωτηρία σου,που ετοίμασες απέναντι στο πρόσωπο όλων των λαών, φως για 

αποκάλυψη στα έθνη και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Και ο πατέρας του και η μητέρα 

του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι’ αυτό. Και τους ευλόγησε ο Συμεών και είπε προς τη 

Μαριάμ τη μητέρα του: «Ιδού, αυτός είναι τοποθετημένος για πτώση και ανόρθωση 

πολλών μέσα στο λαό Ισραήλ και για σημείο αντιλεγόμενο– και σ’ εσένα μάλιστα την 

ίδια, ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή σου – για να αποκαλυφτούν διαλογισμοί από 

πολλές καρδιές». 

Η διήγηση αυτή αποτελεί τμήμα της ευαγγελικής αφηγήσεως περί της 

Υπαπαντής του Κυρίου μας, της υποδοχής του δηλαδή, από τον Συμεών στον ναό του 

Σολομώντος, όταν εκείνος ήταν σαράντα ημερών βρέφος και έπρεπε σύμφωνα με τον 

μωσαϊκό νόμο, σύμφωνα δηλαδή με το νόμο που ο ίδιος είχε δώσει, το πρωτότοκο 

αρσενικό παιδί κάθε οικογένειας να αφιερώνεται στον Θεό σε ανάμνηση των 

αιγυπτίων πρωτοτόκων, τα οποία πέθαναν για να μπορέσει να οδηγηθεί ο Ισραήλ από 

την δουλειά στην ελευθερία, στο Πάσχα! 

Υπάρχουν πολλές θεολογικές ερμηνείες του περιστατικού της Υπαπαντής. Ας 

μείνουμε σε μία που δεν είναι ίσως τόσο γνωστή, αλλά είναι καίριας σημασίας για να 

θέσουμε τις βάσεις περί την αγιολογία πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε με τις 

γνώσεις που θα προσλάβουμε στα επόμενα μαθήματα. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Συμεών 

βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο κόσμων, τελώντας με θαυμαστή ιεροπρέπεια το 

πέρασμα από τον παλαιό Ισραήλ στον νέο, την Εκκλησία, η οποία καθίσταται πλέον ο 

πραγματικός κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Στο πρόσωπο του Συμεών 

συμπυκνώνεται όλη η ιστορική πορεία του λαού και η προσπάθειά του μέσω δικαίων 

 
1 Λκ. Β’ 22-40. 
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ανδρών να διατηρήσουν την αγιότητά τους, όπως εκφράζεται μέσα από την λατρεία 

του μόνο Θεού. Ο Ισραήλ λοιπόν διά του πρεσβύτου ευλογεί τον ερχόμενο και 

αναγνωρίζει τον Άγιο στο πρόσωπο του Θείου Βρέφους, ομολογώντας ότι έφερε εις 

πέρας την αποστολή για την οποία άλλωστε και ως λαός δημιουργήθηκε. Ιδιαίτερη 

σημασία δίνει η Αγία Γραφή στην υποχρέωση των Ισραηλιτών να υπενθυμίζουν στα 

παιδιά τους τη σημασία των γεγονότων της εξόδου από την Αίγυπτο για την ίδια τη 

συγκρότησή τους ως λαού του Θεού άγιο2. 

Βέβαια  ο Ισραήλ πολλές φορές αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στον ρόλο του 

αυτόν και ο Θεός στέλνει τους Προφήτες, τους Κριτές κ.λπ. για να μαρτυρήσουν την 

αλήθεια μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον, πρακτική που όπως φαίνεται συνεχίζεται 

και έως τις ημέρες μας αφού ο Θεός εγείρει αγίους σε κάθε εποχή, ώστε να τονώσουν 

και το μη έχων ικμάδα χριστιανικό μας φρόνημα θυμίζοντάς μας παράλληλα ότι άγιος 

είναι μόνο όποιος έχει άμεση και στενή σχέση με τον Θεό, τον μόνο Άγιο, ο οποίος 

δια του προσφερομένου Σώματός του δύναται να μας σώζει!  

Η συνάντηση του υπεραιωνόβιου και του βρέφους μαρτυρούν την δίψα της 

ταλαιπωρημένης από τις ιστορικές συνθήκες ανθρωπότηταςγια να πιεί από το νερό 

που μόνο ο Χριστός πρόσφερε, την ένωση των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπό του και 

την δυνατότητα μετοχής μας σε αυτό! 

Προσοχή όμως! Ο Συμεών φτάνει στον ναό με πληροφορία του αγ. 

Πνεύματος, αλλά μόνο όταν θα πιάσει στα χέρια του το βρέφος θα το ονομάσει 

Σωτήρα, διότι το άγγιγμα και η επαφή με το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου μας  

χαρίζει την βεβαιότητα της εμπειρίας και τη σιγουριά ότι αυτός είναι ο Σωτήρας. 

Έτσι δεν απαλλάχθηκε και ο Ιωσήφ από τους αμφίβολους λογισμούς για την 

αγνότητα της Θεοτόκου; Αφού γεννήθηκε ο Χριστός, τον ακουμπά ο Ιωσήφ. Η επαφή 

λυτρώνει τον Ιωσήφ από τις σκέψεις και ευθύς ονομάζει το παιδί Ιησού, που σημαίνει 

εκείνον που σώζει! 

Ο Συμεών αφήνει παρακαταθήκη στην Θεοτόκο και σε όλους εμάς δύο 

φράσεις-προφητείες που σημαδεύουν τόσο την αρχή του Ευαγγελίου όσο και την ζωή 

της Εκκλησίας.«Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ 

εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως 

ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί». Δύο φράσεις που θα μπορούσε 

 
2Εξο. ΙΓ΄:14-26. 
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κάποιος να πει ότι αποτελούν την περίληψη όλων των συναξαρίων της Εκκλησίας, 

υποσχόμενοι όμως και το ξεκαθάρισμα της τελικής νίκης! 

Ο Συμεών μας βεβαιώνει ότι «Ἰδοὺ οὗτος», αυτός ο ίδιος ο Κύριοςθα είναι η 

αιτία  πτώσης αλλά και ανάστασης, θα είναι η με οποιονδήποτε τρόπο παρουσία του 

διαρκής κρίση, πως δηλαδή στεκόμαστε ενώπιον εκείνου που εν τέλει μας χαρίζει την 

αιώνια ζωή. Το δε παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερο αγαπά κάποιος τον Χριστό 

τόσο βαδίζει μετά βεβαιότητος την οδό του μαρτυρίου, όπως και η Θεοτόκος, όταν 

αδύναμη να κάνει κάτι, παρακολουθούσε το παιδί της να πεθαίνει βασανιστικά επί έξι 

ώρες πάνω στον Σταυρό. 

Η κρίση λοιπόν αυτή οδηγούσε και οδηγεί την Εκκλησία, κλήρο και λαό, 

ποιμένες και ποιμενομένους, καθώς έπρεπε συνεχώς να επιβεβαιώνει την ταυτότητά 

της, δηλαδή την σχέση της με τον Αρχηγό της Ζωής, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο 

οποίος «…μέλλων γὰρ ἐξιέναι ἐπὶ τὸν ἑκούσιον, καὶ ἀοίδιμον καὶ ζωοποιὸν αὐτοῦ 

θάνατον, τῇ νυκτί, ᾗ παρεδίδου ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐπὶ 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ καὶ ἀχράντων χειρῶν, καὶ ἀναδείξας σοὶ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, 

εὐχαριστήσας, εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας∙ ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ Μαθηταῖς καὶ  

Ἀποστόλοις, εἰπών· Λάβετε, φάγετε∙ τοῦ το μού ἐστι τὸ Σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 

κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς 

ἀμπέλου λαβών, κεράσας, εὐχαριστήσας, εὐλογήσας, ἁγιάσας∙ἔδωκε τοῖς ἁγίοις 

αὐτοῦ Μαθηταῖς καὶ Ἀποστόλοις, εἰπών· Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες∙ τοῦτό ἐστι τὸ Αἷμα 

μου, το τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν. Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν· ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν Ἄρτον 

τοῦτον, καὶ τὸ Ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν ἐμὸν θάνατον καταγγέλλετε, τὴν ἐμὴν 

Ἀνάστασιν ὁμολογεῖτε» (από την ευχή της Αναφοράς της θείας Λειτουργίας του Μ. 

Βασιλείου). 

Η πράξη όμως των σύγχρονων χριστιανών θέτει έναν προβληματισμό στην 

Εκκλησία, η οποία είναι και η υπεύθυνη για την κατήχηση των μελών της και για την 

μαρτυρία τους στον ανά τους αιώνες σύγχρονό τους κόσμο, στην βάση του ότι ο 

Χριστός παραμένει η μόνη σταθερά και μάλιστα αδιασάλευτος, καθώς «ὁ Χριστός 

χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰώνας»3.  

Ο προβληματισμός διατυπώθηκε από τα ίδια τα μέλη της Εκκλησίας, χωρίς εν 

τη απλότητί τους να αντιληφθούν το ερώτημα κρίσεως που έθεταν. «Γιατί παλαιότερα 

 
3Εβρ. ΙΓ΄, 8. 
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γίνονταν θαύματα και σήμερα όχι; Πως τότε υπήρχαν άνθρωποι όπως οι άγιοι 

Ανάργυροι που έκαναν θεραπείες, άλλοι που επενέβαιναν και έσωζαν τις πολιτείες 

όπως ο άγ. Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη ή ο άγιος Χαράλαμπος στα Φιλιατρά και 

σήμερα όχι;»… 

Τα διαχρονικά ερωτήματα αυτά μας έκαναν να ενσκύψουμε στην 

Εκκλησιαστική Ιστορία και να μελετήσουμε εις βάθος τι είναι αυτό που ενδεχομένως 

λείπει από τους πιστούς, κλήρο και λαό, και ενδεχομένως ο κόσμος παραμένει 

ανάλατος κατά την ευαγγελική ρήση… 

Διαβάζουμε από την Εορταστική επιστολή προς τους αδελφούς της 

Αλεξανδρείας του αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας:  

«Τώρα πραγματικά όλα θρηνούν και όλοι πενθούν, και ολόγυρα στην πόλη 

ακούγονται γοερά κλάματα εξαιτίας του πλήθους εκείνων που έχουν πεθάνει και 

πεθαίνουν κάθε μέρα. Γιατί όπως έχει γραφτεί για τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, έτσι 

και τώρα «έγινε κραυγή μεγάλη· αφού δεν υπάρχει σπίτι, μέσα στο οποίο να μην 

υπάρχει κάποιος πεθαμένος[…]». Οι περισσότεροι λοιπόν από τους αδελφούς μας από 

πολύ μεγάλη και αδερφική αγάπη, αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο και χωρίς να 

υπολογίζουν τις συνέπειες για τον εαυτό τους, έκαναν επισκέψεις στους άρρωστους, 

τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, τους περιποιούνταν «εν Χριστώ» και πέθαιναν 

πολύ ευχαρίστως μαζί τους, αφού προηγουμένως πάθαιναν μόλυνση από την επαφή 

τους με τους άλλους, κολλούσαν την αρρώστια από τους πλησίον και, με τη θέλησή 

τους, δοκίμαζαν τους πόνους. 

Και πολλοί, αφού περιποιήθηκαν τους άλλους στην αρρώστια τους και τούς 

έδωσαν δύναμη, οι ίδιοι πέθαιναν, μεταφέροντας κατά κάποιο τρόπο το θάνατο 

εκείνων στους εαυτούς τους. Οι άριστοι λοιπόν από τους αδελφούς μας και μερικοί 

πρεσβύτεροι και διάκονοι και λαϊκοί με αυτό τον τρόπο έφυγαν από τη ζωή, 

επαινούμενοι πολύ, έτσι ώστε και αυτό το είδος του θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα 

μεγάλης ευσέβειας και δυνατής πίστεως, να μη φαίνεται καθόλου ότι είναι κατώτερο 

από το μαρτύριο. 

Και αφού με απλωμένα χέρια σήκωναν τα σώματα των άγιων στην αγκαλιά 

τους, και τους έκλειναν τα μάτια και τα στόματα και τούς μετέφεραν πάνω στους 

ώμους, και τούς σαβάνωναν και τους έλουζαν και τους στόλιζαν με τη νεκρική στολή, 

μετά από λίγο χρόνο, το ίδιο γινόταν και σ’ αυτούς, γιατί, πάντοτε εκείνοι που απέμεναν 

στη ζωή, ακολουθούσαν στο θάνατο αυτούς που πέθαναν προηγουμένως. Οι 

ειδωλολάτρες όμως έκαναν τελείως τα αντίθετα· έδιωχναν ακόμη και εκείνους που 
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μόλις άρχιζαν να αρρωσταίνουν, και απέφευγαν τους αγαπημένους τους και τους 

πετούσαν στους δρόμους μισοπεθαμένους, και τους νεκρούς τους έριχναν άταφους στα 

σκουπίδια, στην προσπάθεια τους να μην τους πλησιάσει ο θάνατος, πράγμα που δεν 

ήταν εύκολο να αποφύγουν, παρ’ όλο ότι μηχανεύονταν πολλά». 

Οι χριστιανοί των περασμένων αιώνων και κυρίως οι άγιοι είχαν βαθιά 

επίγνωση της ταυτότητάς τους! Ήταν «μαθητές» κατά την αρχαιότατη προσφώνηση 

μεταξύ τους. Ήταν μαθητές του Κυρίου που θα πει διά των χειλέων του ιερού 

υμνωδού να μην σκανδαλιζόμαστε που βλέπουμε τον ωραίο κάλλει παρά τους υιούς 

των ανθρώπων  κρεμμάμενον επί Σταυρού, χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε το 

είδος του από τις μαστιγώσεις, καθώς ουκ ην εν αυτώ είδος, ουδέ κάλλος. Αυτός από 

του Σταυρού διαβεβαιώνει για αυτό ήρθε στον κόσμο και εάν θέλουμε να είμαστε 

φίλοι του πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Να θυσιαστούμε! Δεν 

υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από τον φίλο που θυσιάζει την ζωή του για κάποιον! 

Προϋπόθεση όμως για να αποδεχθούμε την πρόσκληση του Σωτήρος είναι η 

αποδοχή και η βαθιά πίστη ότι συσσωματωνόμαστε με Εκείνον όταν κοινωνούμε του 

Σώματος και του Αίματος Του στην Θεία Λειτουργία και ως εκ τούτου ο επί της γης 

θάνατος Πάσχα μόνο και διάβαση λογίζεται, πέρασμα «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν 

ζωήν»4. Άρα πιστεύουμε και ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται μετά του Κυρίου μετά 

τον επίγειο θάνατό μας. 

Πολλοί εκ των εκκλησιαζομένων στην εξομολόγηση αναφέρουν «πάτερ 

πιστεύω στην ανάσταση του Χριστού, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αναστηθούμε και εμείς… 

άμα πεθάνουμε μετά δεν υπάρχει τίποτα!» ή «δεν πιστεύω ή δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό 

είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού… είναι σύμβολά ναι, αλλά το ίδιο; Πως;»… 

Και εδώ αντιλαμβανόμαστε πως ο προτεσταντικός ορθολογισμός, σαν άλλη 

πανδημία που ενέσκηψε στις ορθόδοξες κοινότητες απαιτεί την έρευνα του 

μυστηρίου και την αναλυτική διατύπωση του τρόπου μεταβολής των τιμίων δώρων… 

Ουδέποτε στην Ορθοδοξία τέθηκε ερώτημα για το πως ορθολογικά τελείται ένα 

μυστήριο, κάτι που θα κατέλυε τουλάχιστον τον όρο μυστήριο! 

Ο Στήβεν Ράνσιμαν λέει σχετικά: «Ἔχω μεγάλο σεβασμὸ γιὰ τὰ χριστιανικὰ 

δόγματα, καὶ κυρίως γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, διότι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζει πὼς ἡ 

θρησκεία εἶναι μυστήριο. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ κι οἱ προτεστάντες θέλουν νὰ τὰ 

ἐξηγήσουν ὅλα. Εἶναι ἄσκοπο νὰ πιστεύεις σὲ μία θρησκεία, θεωρώντας ὅτι αὐτὴ ἡ 

 
4Ιωαν. Ε΄, 24. 
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θρησκεία θὰ σὲ βοηθήσει νὰ τὰ καταλάβεις ὅλα. Ὁ σκοπὸς τῆς θρησκείας εἶναι 

ἀκριβῶς νὰ μᾶς βοηθάει νὰ κατανοήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ 

ἐξηγήσουμε ὅλα. Νομίζω πὼς ἡ Ὀρθοδοξία συντηρεῖ αὐτὸ τὸ πολύτιμο αἴσθημα τοῦ 

μυστηρίου. 

Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία ἦταν πάντα καὶ πολιτικὸ ἵδρυμα, ἐκτὸς ἀπὸ 

θρησκευτικό, καὶ πάντα ἐνδιαφερόταν γιὰ τὸ νόμο. Πρέπει νὰ θυμόμαστε πώς, ὅταν ἡ 

ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία κατέρρευσε στὴ Δύση καὶ ἦρθαν τὰ βαρβαρικὰ βασίλεια, οἱ 

Ρωμαῖοι ἄρχοντες χάθηκαν, ἀλλὰ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες παρέμειναν, κι ἦταν κι οἱ 

μόνοι μὲ ρωμαϊκὴ μόρφωση. Ὅποτε, αὐτοὶ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς βάρβαρους 

βασιλεῖς γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ νόμο. Ἔτσι, ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία «ἀνακατεύτηκε» μὲ τὸ 

νόμο. Τὸν βλέπεις τὸ νόμο στη ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία: θέλει νὰ εἶναι ὅλα νομικὰ 

κατοχυρωμένα. 

Στὸ Βυζάντιο -καὶ εἶναι ἐνδιαφέρον πῶς μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση τὰ 

ὑποστρώματα παραμένουν- ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται μόνον γιὰ τὸν Κανόνα, τὸ νόμο 

τῶν γραφῶν. Δὲν ἔχει τὴν ἐπιθυμία νὰ καθορίσει τὰ πάντα. Στὶς Δυτικὲς Ἐκκλησίες ποὺ 

ἀποσχίστηκαν ἀπὸ τὴ ρωμαιοκαθολική, ἡ ἀνάγκη τοῦ νόμου, τοῦ ἀπόλυτου 

καθορισμοῦ, ἔχει κληρονομηθεῖ. Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ μελετήσει κανεὶς -καὶ 

μελετῶ ἐδῶ καὶ καιρὸ- τὸν διάλογο ἀνάμεσα στὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία τοῦ 17ου 

αἰώνα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη. 

Οἱ Ἀγγλικανοὶ ἦταν ἰδιαίτερα ἀνάστατοι διότι δὲν μποροῦσαν νὰ 

καταλάβουν τί πίστευαν οἱ Ὀρθόδοξοι σχετικὰ μὲ τὴ μεταβολὴ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ 

ἄρτου σὲ αἷμα καὶ σῶμα. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἔλεγαν «εἶναι μυστήριο, ποὺ δὲν μποροῦμε 

νὰ κατανοήσουμε. Πιστεύουμε ὅτι γίνεται, ἀλλὰ τὸ πῶς δὲν τὸ γνωρίζουμε». Οἱ 

Ἀγγλικανοὶ -ὅπως κι οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ- ἤθελαν μία καθαρὴ ἐξήγηση. Αὐτὴ εἶναι 

ἡ τυπικὴ διαφορὰ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀγαπῶ τοὺς Ὀρθοδόξους. 

Χαίρομαι μὲ τὴ Σκέψη ὅτι στὰ ἑπόμενα 100 χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία θὰ εἶναι ἡ 

μόνη Ἱστορικὴ Ἐκκλησία ποὺ θὰ ὑφίσταται»5. 

Για να επιβεβαιωθεί ο μέγας αυτός Βυζαντινολόγος και πραγματικά η 

Ορθοδοξία να είναι η μόνη Εκκλησία και μάλιστα Ιστορική που θα υφίσταται, θα 

πρέπει να επιβιώσει από την μόλυνση του ορθολογισμού… Ένας τρόπος για να γίνει 

 
55https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-

%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-

%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-

%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/  (15.04.2021) 

https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/
https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/
https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/
https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/
https://cognoscoteam.gr/%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD-%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3/
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αυτό είναι να μαθητεύσουμε και εμείς στο παράδειγμα των αγίων και δη των 

τοπικών αγίων, οι οποίοι έζησαν ανά τους αιώνες στην γη και στην πόλη που 

εμείς σήμερα κινούμαστε και ζούμε.  

Η Μητρόπολη των Αθηνών έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο πλήθος αγίων, 

αποστόλων,  ιεραρχών, μαρτύρων, οσίων, ομολογητών κ.λπ.. Πως αυτοί έζησαν στις 

εποχές τους, πως αντιμετώπισαν ανάλογα ή παρεμφερή ή διάφορα προβλήματα κι 

αντιξοότητες. Από που εμπνεύστηκαν; Τι ήταν αυτό που τους τροφοδοτούσε; Πως το 

παράδειγμά τους πότισε και συνεχίζει, όπως θα δούμε, την Εκκλησία του Χριστού. Τι 

είναι η αγιότητα; Τι θέση κατέχει σήμερα στην ζωή των μελών της Εκκλησίας; Τα 

μέλη της Εκκλησίας καλλιεργούνται ώστε να έχουν ως στόχο την αγιότητα; Οι 

δράσεις των Ενοριών μας έχουν την αγιότητα ως τον απώτερο στόχο ή μέχρι πρότινος 

αρκούμασταν στις εκδρομές γνωριμίας των μελών της Ενορίας, τους φαραωνικούς 

στολισμούς, στις πομπώδεις τελετές και σε κηρύγματα στερουμένων ουσιαστικών όχι 

όμως και επιθέτων; 

Θέτοντας λοιπόν «τό δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων»ας επιχειρήσουμε να 

συλλέξουμε και να σταχυολογήσουμε από έγκριτους θεολόγους και πατέρες τι είναι η 

αγιότητα κατά την Ορθόδοξη Εκκλησίακαι πως άρρηκτα είναι συνδεδεμένη με την 

πίστη ότι η θεία Ευχαριστία είναι το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και ότι 

αφού «οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 

Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος 

ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει 

εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ 

ἐν Πνεύματι»6 είμαστε βέβαιοι για την ζωή που ακολουθεί τον επίγειο θάνατό μας.  

Η λέξη «άγιος» ή «αγιότητα» παραπέμπει σε κάτι εντελώς άσχετο κα ξένο 

προς την εποχή μας, προς τον πολιτισμό και τις αναζητήσεις του συγχρόνου 

ανθρώπου. Ποιός από τους γονείς της εποχής μας, αναρωτιέται ο Μητροπολίτης 

Περγάμου Ιωάννης, φιλοδοξεί να κάνει τα παιδιά του «αγίους»; Ποιό από τα σχολεία 

μας και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα καλλιεργούν την αγιότητα ή την 

προβάλλουν ως όραμα και πρότυπο; Ο «επιτυχημένος» άνθρωπος της εποχής μας, το 

ιδανικό της σύγχρονης παιδείας και τού πολιτισμού μας, δεν είναι καν ο «καλός κ’ 

ἀγαθός» των κλασικών χρόνων. Είναι εκείνος, διαπιστώνει ο ίδιος στην συνέχεια, που 

εξασφαλίζει χρήματα, ανέσεις και κοινωνική προβολή —αυτό θέλουν οι γονείς από 

 
6Εφσ. Β΄, 19-22. 
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τα παιδιά τους, σ' αυτό κυρίως αποβλέπουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, αυτό 

καλλιεργούν τα μέσα επικοινωνίας, αυτό ονειρεύεται η πλειονότητα των νέων μας.7 

Πράγματι, σε μια κοινωνία, η οποία βιώνει ως το σοβαρότερο πρόβλημά της 

την ανεργία, και κυριαρχείται από το άγχος πώς να αυξήσει το κατά κεφαλήν 

εισόδημα, ειδικώς στην περίοδο κατά ή αμέσως μετά την πανδημία, όταν οι ειδικοί 

μιλούν για εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας, το να γίνεται λόγος για αγίους και 

αγιότητα αποτελεί πρόκληση, αν όχι πρόσκληση σε γέλωτα και χλευασμό. Ούτως, η 

αγιότητα αποτελεί ένα «λησμονημένο όραμα». Λησμονημένο γιατί κάποτε υπήρχε, 

γιατί αυτό ενέπνεε τον πολιτισμό μας, διότι οι άνθρωποί μας άλλοτε ζούσαν με τους 

αγίους και αντλούσαν από αυτούς το μέτρο του πολιτισμού τους, αυτοί ήταν οι 

ήρωες, οι μεγάλοι πρωταθλητές, οι «διάσημοι ποδοσφαιριστές» και «σταρ» των 

χρόνων τους. Τώρα έχουν μείνει μόνο τα ονόματα των αγίων μας, και αυτά 

«κουτσουρεμένα» και αλλοιωμένα επί το ξενικώτερον, ενώ οι άνθρωποι προτιμούν 

πλέον να γιορτάζουν όχι τις μνήμες των αγίων τους, μα τα δικά τους προσωπικά 

γενέθλια. Σε μια τέτοια Εποχή τί να πει κανείς για την αγιότητα; Ο λόγος του θα 

πέσει στο κενό. Όμως ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας 

και ποιμένας ο ίδιος ταυτοχρόνως αναρωτιέται: πώς όμως από το άλλο μέρος να μη 

μιλήσει κανείς για κάτι τόσο κεντρικό και θεμελιώδες για τη ζωή του χριστιανού; 

Γιατί η πίστη μας χωρίς τους αγίους παύει να υφίσταται. Διότι, αν λησμονήσουμε την 

αγιότητα, δεν απομένει από την Εκκλησία παρά ο ταυτισμός της με τον κόσμο, η 

«εκκοσμίκευσή της» είναι πλέον αναπόφευκτη... 

Για την Αγία Γραφή η αγιότητα ταυτίζεται με τον Θεό και όχι με τον άνθρωπο 

ή τα ιερά αντικείμενα, γίνεται πρόσωπο, και μάλιστα στους Πατέρες της Εκκλησίας 

ταυτίζεται με την αγία Τριάδα. Η αγιότητα για τη χριστιανική πίστη δεν είναι 

ανθρωποκεντρική, αλλά θεοκεντρική, και δεν εξαρτάται από τα ηθικά επιτεύγματα 

του ανθρώπου, όσο σπουδαία και αν είναι αυτά, αλλά από τη δόξα και τη χάρη τού 

Θεού, από τον βαθμό της προσωπικής σχέσεώς μας με τον προσωπικό Θεό. (Για τον 

λόγο αυτό και η Θεοτόκος ονομάζεται «Παναγία» ή και «Υπεραγία» —όχι για τις 

αρετές Της, αλλά διότι αυτή περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο ενώθηκε 

προσωπικά με τον άγιο Θεό δίνοντας σάρκα και αίμα στον Υιό του Θεού). Η 

αγιότητα δεν είναι για την Εκκλησία ατομικό κτήμα κανενός, αλλά θέμα σχέσεως 

προσωπικής με τον Θεό. 

 
7Μητρ. Περγάμου, σ. 23. 
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Ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή Του, που διασώζεται στο κατά 

Ιωάννην Ευαγγέλιο, λέγει τη βαρυσήμαντη φράση προς τον Πατέρα: «ὑπέρ αὐτῶν 

(των μαθητών και των ανθρώπων, κατ' επέκτασηση)  ἐγώ ἁγιάζω ἐμαυτόν,ἵνα καί 

αὐτοί ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ»8. Τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν από το Πάθος 

και σε σχέση με τον Μυστικό Δείπνο, έχουν δε ευχαριστιακό νόημα: ο Χριστός με τη 

θυσία Του αγιάζει ο ίδιος (ως Θεός) τον εαυτό Του (ως άνθρωπο) για ν' 

αγιασθούμε εμείς κοινωνώντας το σώμα και το αίμα Του. Με τη συμμετοχή μας 

στη Θεία Ευχαριστία αγιαζόμαστε, δηλαδή γινόμαστε άγιοι κοινωνώντας με τον 

έναν και μόνον άγιο, τον Χριστό. 

Η Θεία Ευχαριστία είναι το αποκορύφωμα του αγιασμού όχι μόνο διότι αυτή 

προσφέρει στον άνθρωπο την τελειότερη και πληρέστερη ένωση (σωματική και 

πνευματική) με τον μόνον άγιο, αλλά και διότι αποτελεί τον πιο τέλειο εικονισμό της 

Βασιλείας του Θεού, δηλαδή της καταστάσεως εκείνης, στην οποία θα αγιάζεται και 

θα δοξάζεται από όλη την κτίση αιώνια και αδιάκοπα ο «άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος 

Σαβαώθ».  

Ο επίσης σπουδαίος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν 

σημειώνει πως η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής θεώρησε τη συμμετοχή όλων των πιστών 

στη Λειτουργία, ως τον εμφανέστερο σκοπό της Ευχαριστίας και ως πραγμάτωση των 

λόγων του Σωτήρος:  «ἵνα ἐσθίητε και πίνητε ἐπί τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ 

μου»9. Η Τράπεζα ήταν ο «τύπος» της Ευχαριστίας και η συμμετοχή σε αυτήν το 

πλήρωμά της. 10 

Αυτό που ωστόσο χρειάζεται ερμηνεία είναι το γεγονός της βαθμιαίας 

απομάκρυνσης μεγάλου αριθμού μελών της Εκκλησίας από αυτή τη θεώρηση της 

Ευχαριστίας, και ο περιορισμός της σε μια ατομικιστική θεώρηση. Ο σύγχρονος 

πιστός, το εκκλησιαστικό πρόσωπο, δεν νιώθει την ανάγκη να προσέρχεται για να 

κοινωνήσει, σε κάθε Λειτουργία. 

Η πλέον συνηθισμένη και διαδεδομένη ερμηνεία για την σταδιακή εξαφάνιση 

της Θείας Μετάληψης, ως συμμετοχή στην πληρότητα της Ευχαριστίας, αποτελείται 

από αναφορές στην αναξιότητα της μέγιστης πλειοψηφίας των λαϊκών να προσεγγιζει 

συχνά το Ποτήριο και επομένως στην ανάγκη που υπήρξε να διαθέτουν πρόσθετα 

εχέγγυα και δεσμεύσεις (π.χ. υποχρεωτική εξομολόγηση κ.λπ.). Οι λαϊκοί ζουν στον 

 
8Ιωαν. ΙΖ΄, 19 
9Λκ. ΚΒ΄, 30. 
1010Σμέμαν, σ.233. 
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κόσμο, σε συνεχή επαφή με την ακαθαρσία, την αναλήθεια, την αμαρτωλότητα, το 

ψεύδος του, και χρειάζονται έτσι ιδιαίτερο καθαρισμό, μακρά προετοιμασία και 

μεγάλη προσπάθεια μετανοίας. 

Ο μακαριστός π. Μιχαήλ Καρδαμάκης σημειώνει ότι άξιος στην 

πραγματικότητα για τη θεία Κοινωνία είναι εκείνος, που δεν θεωρεί εαυτόν άξιον της 

ατίμητης τιμής, που ο Θεός κάνει γι' αυτόν, χαρίζοντας όλο τον Εαυτό Του. Και είναι 

ανυπόκριτη η θλίψη και η οδύνη μας, ότι δεν είμαστε πλέον άγιοι, μόνοι μας ή 

αλλοτριωμένοι του Θεού, αλλά και ανυπόκριτη η ελπίδα και η χαρά μας ότι 

μπορούμε και πάλι εν Χριστώ να γίνουμε άγιοι στον Θεό και συγκοινωνοί των αγίων 

Του. «Κολλάσθε τοῖς Ἁγίοις, ὅτι οἱ κολλώμενοι αὑτοῖς ἁγιασθήσονται... Κολληθῶμεν 

οὖν τοῖς ἀθώοις καί δικαίοις∙ εἰσίν δέ οὗτοι ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ» διαβάζουμε στους 

Ψαλμούς, αφού προηγουμένως «οἱ κολλώμενοι τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμα εἰσίν»11-πνεύμα 

ένότητας καί άγιότητας.12 

Η γεύση της αγιότητας του Θεού, το να εκκλησιαζόμαστε και να κοινωνούμε 

«σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις», είναι το δώρο της αγιαστικής Χάρης Του, που απαιτεί 

συνεχείς ασκητικούς πόνους από τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία μιλούμε συγχρόνως 

για χαρισματική και ασκητική αγιότητα, όχι γιατί η αγιότητα ταυτίζεται με τον 

ασκητισμό, αλλά γιατί η άσκηση εν χάριτι, συντελεί στην γέννηση της αγιότητας, με 

το να γίνεται η σταυρική οδός ενώσεώς μας με τον Θεό, προς επανεύρεση σ' Αυτόν 

της απωλεσθείσης αγιότητάς μας.  

Ο π. Μιχαήλ τονίζει ότι εδώ ακριβώς μάς αποκαλύπτεται η παρακλητική και 

αγιαστική παρουσία και ενέργεια του Πνεύματος, χωρίς το οποίο παραμένουμε έξω 

της σωτηρίας εν Χριστώ, και κανένα έργο του χριστιανού δεν τελειώνεται. Κανείς δεν 

είναι άγιος χωρίς τον Θεό, δεν κοινωνεί της αγιότητας του Χριστού χωρίς το Πνεύμα 

Του. Κανείς δεν είναι Χριστιανός, ήτοι καινός άνθρωπος, αν δεν ενοικεί σ' αυτόν και 

δεν φέρεται από το Πνεύμα του Θεού κοινωνός της αγιωσύνης Του. Χριστιανός είναι 

εκείνος, που έχει ενεργώς την κατακαίουσα τρυφερότητα και γλυκύτητα του 

Πνεύματος στην καρδιά του, πού μεθύει από τη νηφάλιο και προφητεύουσα μέθη 

Του∙ εκείνος που μεταμορφώνεται όλος σε παράδεισο, όπου καρποφορούν όλες οι 

υποσχέσεις και οι επαγγελίες, οι δωρεές και ευεργεσίες τού Θεού. Κανείς χριστιανός 

δεν μπορεί να γνωρίσει ή να πιστεύσει στον Χριστό, χωρίς να φέρει ἐν αὐτῷ το άγιο 

 
11Α΄ Κορ. ΣΤ΄, 17 . 
12Καρδαμάκης, σ. 85. 
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Πνεύμα, αλλά και κανείς δεν μπορεί να οικειωθεί ως ζωή την έλευση και την 

οικειότητα του Πνεύματος, χωρίς τον Κύριο Ιησού.  

Όλο το έργο του Πνεύματος συνοψίζεται ή ανακεφαλαιώνεται στον 

αγιασμό της χριστιανικής υπάρξεως, που κάνει δυνατή τη μετοχή της στην 

αγιότητα του Θεού. Είναι το άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα των αγίων. Κανείς δεν 

είναι Χριστιανός, αν δεν είναι ή δεν γίνει άγιος. Μόνοι φίλοι του Θεού είναι οι 

άγιοι, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην, φίλοι και όχι δούλοι, γνώστες, δι' αγάπης 

των αποκαλύψεών Του.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό το ερώτημα που εν απλότητι καρδίας κάποιοι 

πιστοί έθεσαν και γέννησε μέσα μας την απορία τί είναι αυτό που ξεχώριζε τους 

ορθοδόξους χριστιανούς των περασμένωναιώνων από τους σημερινούς. Γιατί εκείνοι 

είχαν το θάρρος να πεθάνουν ή δεν είχαν τον φόβο του θανάτου. 

Εκείνοι είχαν ακλόνητη πίστη στον Χριστό. Είχαν εμπειρία της Θείας 

Ευχαριστίας ως αληθινού σώματος και αίματος Χριστού. Ενώθηκαν αληθινά με 

τον Κύριο. Γνώριζαν τόσο από την αυθεντία των λόγων Του όσο και από την 

χάρη του αγίου Πνεύματος ότι με τον θάνατό μας επί της γης μεταβαίνουμε εκ 

του θνάτου στη ζωή. Σίγουροι για την ύπαρξη της επέκεινα ζωής δεν λυπήθηκαν 

να ξοδέψουν την παρούσα θυσιαστικά για τους αδελφούς, χριστιανούς ή μη.  

Σήμερα αμφιβάλλοντας για όλα αυτά, έστω και στο εσώτατο ή και 

υποσυνείδητο «είναι» μας προτιμούμε να ζήσουμε μια χειροπιαστή ζωή από μια 

ελπιζόμενη… 

Η Εκκλησία των Αθηνών έχει να προβάλει αξεπέραστα πρότυπα αγιότητας 

κάθε ηλικίας, γένους, τάξης και εποχής. Θα πρασινίσει η απαράκλητη πόλη μας με 

άνθη και δένδρα που φυτεύτηκαν μεν εδώ άλλα ανεφύησαν εν τῷ Παραδείσῳ. Τότε 

στηριζόμενοι στην πνευματική τους στιβαρότητα, δροσιζόμενοι στην πνευματική 

τους σκιά, θαρρούμενοι από το αποτέλεσμα των θυσιών και των κόπων τους θα 

αλλάξει και η δική μας. Προέχει όμως η καλλιέργεια και η ευαγγελική εξηγηματική 

κατήχηση των πιστών, ώστε να κατανοήσουν και να μαλακώσει η καρδιά τους… Να 

κατανοήσουν τι είναι μυστήριο, τι είναι Θεία Ευχαριστία και τι πηγάζει από αυτήν. 
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Β΄  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Συμπερασματικά αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε τοπική Εκκλησία ολοκληρώνει 

το διδακτικό και ποιμαντικό έργο της με επιτυχία όταν τα πιστά μέλη της γίνονται 

μέτοχοι, ήδη από της επιγείου βιωτής τους, της Βασιλείας των Ουρανών. Η εφαρμογή 

του ευαγγελικού λόγου προσλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε έκφανση του 

ιστορικού χρόνου της ζωής της Εκκλησίας και ως εκ τούτου δίνει κάθε φορά την 

δυνατότητα στους χριστιανούς, υπό διαφορετικές καταστάσεις σε διαφορετικές 

τοποθεσίες και όλως διάφορες συνθήκες, ως «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» να 

ομολογούν «Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα». Η ανομοιογένεια των 

περιστάσεων, όπως αποδεικνύει η αγιολογική επιστήμη, αναδεικνύει την διαχρονική 

αξία του Ευαγγελίου καθώς ο Χριστός «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς 

αἰῶνας» (Εβρ. ΙΓ΄, 8). 

Ωστόσο η ταχύτητα των δυναμικών των τελευταίων δεκαετιών και το ρεύμα 

που προκαλεί, συμπαρασύρει τον πιστό σε νέα δεδομένα και θέτει την διδασκαλία της 

Εκκλησίας και του ήθους που απορρέει από αυτήν σε δεύτερη μοίρα, με αποτέλεσμα 

οι νεότερες γενιές να παραμένουν άγευστες αγιοπνευματικών εμπειριών. Ο 

ευαγγελιστής Ιωάννης προειδοποιεί προφητεύων: «ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι 

ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 15 μὴ 

ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ 

ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· 16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ 

ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ 

τοῦ κόσμου ἐστί. 17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα»13. 

Τι διαδραστικότητα υπάρχει σήμερα μεταξύ των πιστών και των αγίων; Τι 

κομίζει εις τας Αθήνας του 2020 ένας ή μία μάρτυς του β΄ μ.Χ. αιώνος; Μπορεί η 

Εκκλησία να προσφέρει σύγχρονα μηνύματα ανανοηματοδοτώντας την στάση, την 

βιωτή και την θυσία των αγίων;  

1. Η τοπική αγιολογία σήμερα ως επιστήμη και ως κοινωνία προσώπων.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχε ποτέ ασχοληθεί συστηματικά και 

επιστημονικά με την μελέτη της ζωής των αγίων της. Δύο από τις μορφές που 

ξεχωρίζουν στον τομέα αυτό είναι ο άγιος Συμεών ο μεταφραστής και ο άγιος 

Νικόδημος ο αγιορείτης. Εκείνοι προσπάθησαν με τα μέσα της εποχής τους, τον Ι΄ 

 
13Α΄ Ιω. Β΄, 14-17. 
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και τον ΙΘ΄ αιώνα να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις βιογραφίες των αγίων, 

κεφαλαιοποιώντας της πρότερη διασκορπισμένη γνώση. 

Σήμερα με τον όρο Αγιολογία, αναφερόμαστε στον ιστορικό κλάδο της 

θεολογικής επιστήμης, που μελετά τους βίους των αγίων και την τιμή που τους 

αποδίδει η Εκκλησία και ερευνά διάφορα γενικότερα θέματα (θεολογικά, ιστορικά, 

φιλολογικά, κοινωνιολογικά, αρχαιολογικά κ.ά.), που σχετίζονται με τους αγίους. Η 

Αγιολογία αποτελούσε κλάδο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας μέχρι την περίοδο που οι 

Βολλανδιστές μοναχοί άρχισαν να περισυλλέγουν και να δημοσιεύουν τους δεκάδες 

ογκώδεις τόμους με Βίους Αγίων υπό την επιγραφή Acta Sanctorum (από το 1643) 

οπότε και διαμορφώθηκε ως ξεχωριστό αντικείμενο. 

Τα αγιολογικά κείμενα υπήρξαν ένα από τα σπουδαιότερα και δημοφιλέστερα 

είδη της βυζαντινής γραμματείας καθώς βρισκόταν στην πρώτη σειρά των 

προτιμήσεων του κοινού όλων των τάξεων και των κοινωνικών στρωμάτων. Τα 

σπουδαιότερα συγγράφονται τον 4ο-5ο και 14ο αιώνα, ενώ αξιόλογη ακμή 

αγιολογικών κειμένων παρατηρείται και από τον 9ο μέχρι τον 11ο αιώνα. Κυρίαρχες 

μορφές είναι οι Μάρτυρες της εποχής των διωγμών, οι Ασκητές και οι 

εκκλησιαστικές προσωπικότητες, που καταπολέμησαν τις αιρέσεις. Με τον τρόπο 

αυτό οι πιστοί μπορούσαν να γνωρίζουν πως πρωτοεκδηλώθηκε η τιμή και ο 

σεβασμός προς τους αθλητές της πίστεως, τα αίτια εορτασμού της επετείου του 

θανάτου τους, της ανέγερσης ναών αφιερωμένων σε αυτούς ή της τιμής των ιερών 

λειψάνων τους. 

Για μεθοδολογικούς λόγους στην Αγιολογία διακρίνονται δύο τμήματα: 

α) η πρακτική Αγιολογία, η οποία αναφέρεται σε έργα περιστασιακά, που 

εξυπηρετούν διάφορες θρησκευτικές ανάγκες των πιστών, κυρίως λειτουργικές και 

β) η επιστημονική Αγιολογία, η οποία μελέτα και ερευνά με κριτική μέθοδο 

το υλικό της πρακτικής Αγιολογίας, με σκοπό να εκδόσει τα αγιολογικά κείμενα και 

να καθορίσει την ιστορική τους αξία και για την οποία θα γίνει ακολούθως εκτενής 

αναφορά.14 

Στην ορθόδοξη σκέψη, η πνευματική σημασία των αγίων παραμένει 

αναλλοίωτη και έχει ουσιαστική θέση στη ζωή των πιστών, ενώ η αγιολογική έρευνα 

προσεγγίζει ισορροπημένα τις αγιολογικές πηγές, με επιστημονική γνώση αλλά και 

ευσέβεια, με απώτερο σκοπό την πληρέστερη προβολή των αγίων και τον εξαγιασμό 

 
14Πάσχου, σ. 11. 
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των πιστών. Όμως τα αγιολογικά κείμενα αποτελούν σπουδαιότατη πηγή όχι μόνο για 

τη ζωή των Αγίων, αλλά και για τη γνώση του λαϊκού βίου της εποχής, των 

κοινωνικών σχέσεων, του πολιτισμού γενικότερα. Ορισμένοι Βίοι Αγίων δίνουν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κρατική οργάνωση, τις σχέσεις Εκκλησίας και 

Πολιτείας, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, την αγροτική οικονομία, τις εμπορικές 

σχέσεις, τυχόν πολεμικά γεγονότα, φυσικά και μετεωρολογικά φαινόμενα κ.λπ., 

αποτελώντας σημαντική πηγή για την πολιτική και την εκκλησιαστική ιστορία 

ακόμα. (orthodox wiki). 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι άγιοι υπήρξαν κορυφαίες μορφές επιρροής και 

πρόκλησης καταστάσεων στις τοπικές κοινωνίες αλλά και οικουμενικά. Στις ημέρες 

μας όμως τι θέση έχει δώσει ο σύγχρονος άνθρωπος στους αγίους και σε τι περιθώρια 

τους έχει επιτρέψει να κινούνται; Κατά πόσο το φαινόμενο χάρισμα της αγιότητας και 

οι συν αυτώ απορρέοντες αγώνες και θυσίες εμπνέουν τα παιδιά του πρώτου τετάρτου 

του ΚΑ΄ αιώνα, πολλά εκ των οποίων ίσως καταφέρουν να διανύσουν και το κατώφλι 

του ΚΒ΄ αιώνος; 

 

2. Άγιοι εν καιρώ «πολέμου». 

Μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ των χριστιανών των ημερών μας και εκείνων 

των παρελθόντων αιώνων έχει παρουσιαστεί και εμφανιστεί άκρως 

συγκεκαλυμμένως. Μάλιστα έχει πείσει και τα θύματά της περί της ωφέλειας, της 

νομιμότητος και της υπευθυνότητός της. 

Ειδοποιός διαφορά, σημαίνει ότι όπου παρατηρείται η παρουσία της, το σώμα 

στο οποίο φιλοξενείται αλλάζει είδος… είναι διαφορετικό από τα άλλα  του είδους 

του, αποτελώντας ειδοποιό διαφορά! 

Ανακεφαλαιώνοντας το συμπέρασμα των προειρημένων μια αντιπαραβολή ή 

και σύγκριση με το παρόν είναι αποκαλυπτική! 

Τι είναι αυτό που ξεσηκώνει τους χριστιανούς κατά τους πρώτους αιώνες και 

τους οδηγεί στον εκούσιο θάνατο δια της ομολογίας, της πείνας, της μολύνσεως εκ 

των επιδημικών ασθενών, των κακουχιών κ.λπ. οι οποίοι, χωρίς να φείδονται της 

ζωής τους ακολουθώντας το παράδειγμα του Πρώτου και Μεγάλου Μάρτυρος Ιησού 

Χριστού;  

Τι είναι αυτό που καθηλώνει τους σημερινούς χριστιανούς μέσα στα σπίτια 

κυριευμένους από τον φόβο της φτώχειας, της απώλειας, της μολύνσεως, του 

διασυρμού κ.λπ ενώ ο Κύριος μας προτρέπει διά του Υμνωδού, εκ του Σταυρού 
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προσηλωμένος, εάν είμαστε φίλοι του, να τον μιμηθούμε και να θυσιάσουμε την ζωή 

μας για χάρη του φίλου μας;  

Τι είναι αυτό που κάποιους τους καταξιώνει σε αγίους και άλλους τους οδηγεί 

στον μαρασμό;  

 

3. Η αληθινή μας ταυτότητα. 

Το κλειδί βρίσκεται στα χέρια των αγίων και δη της τοπικής μας Εκκλησίας 

με τους οποίους ερχόμαστε και πιο κοντά. Οι άγιοι κρατούν στα χέρια τους τον 

Σταυρό, τον οποίο πάντα ακολουθεί η Ανάσταση! 

Οι άγιοι πίστευαν με όλο τους το είναι στην διδασκαλία του Ευαγγελίου ότι 

με τον θάνατό μας μεταβαίνουμε στην ζωή! Άρα δεν υπήρχε κάτι να τους φοβίσει, 

ώστε να μην θέλουν να πεθάνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή! Η πίστη στην ανάσταση 

και στην μετά τον τάφο ζωή τους έκανε ανθρώπους, τους έκανε ομολογητές, τους 

έκανε μάρτυρες, τους κατέστησε αγίους, τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας! 

Στον αντίποδα στέκουμε εμείς, όσοι φοβόμαστε να πεθάνουμε… Φοβόμαστε 

να πεθάνουμε ακριβώς γιατί δεν έχουμε βεβαία την πίστη περί της μετά τον θάνατο 

ζωής. Δεν είμαστε σίγουροι για την ανάστασή μας. Η απιστία μας είναι η ειδοποιός 

διαφορά. Η απιστία μας είναι ο ιός εκείνος που μόλυνε την ψυχή μας και άλλαξε το 

είδος μας. Δεν αποδείξαμε ότι ανήκουμε στο είδος των χριστιανών που δημιούργησε 

ο Χριστός μας! 

Η απιστία μας μάς απομακρύνει από την σχέση μας με τους αγίους. Επειδή 

δεν μπορούμε να πιστέψουμε στην ανάσταση, απαξιώνουμε το έργο και την πίστη 

των αγίων. Φθόνος γεννιέται στην ψυχή μας για τους ανθρώπους που πιστεύουν και 

χωρίς ενδοιασμό προσέρχονται στο Ποτήριο της Ζωής, στην Θεία Κοινωνία του 

Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Η αβεβαιότητα στην ανάσταση και στην μετά 

τον τάφο ζωή δεν μας επιτρέπει να γίνουμε άνθρωποι κατά το πρότυπο του τελειωτή 

της πίστεως Ιησού Χριστού. Αδυνατούμε να ομολογήσουμε, αδυνατούμε να 

μαρτυρήσουμε, αδυνατούμε να αγιαστούμε…   

Αδυνατούμε συν τοις άλλοις να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, η οποία σε 

κάθε ιστορική συγκυρία έθετε και θέτει κανόνες, εκτιμούσα την πνευματική μας  

κατάσταση και παραδείγματος χάριν  κατά τα πρόσφατα υγειονομικά δεδομένα μας 

υπαγόρευσε να μείνουμε στα σπίτια μας κλεισμένοι ώστε να μην γίνουμε αιτία εμείς 

να νοσήσει κάποιος αδελφός και να οδηγηθεί εξαιτίας μας στον θάνατο. Πολλοί 

αρνούνται την υπακοή και σε αυτή την ακρότατη οικονομία αγάπης της Εκκλησίας 
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μας, πιστεύοντας πως με μαγικό τρόπο θα τους προστατεύσει ο Θεός ή η θεία 

Ευχαριστία που ετσιθελικά θα απαιτήσουν να λάβουν απομονωμένοι από το Σώμα 

της Εκκλησίας και θα καθίσουν έπειτα στην αυλή του Αρχιερέως για θερμανθούν, 

γιατί είναι ακόμα χειμώνας, και χωρίς να το καταλάβουν θα έχουν θέσει εαυτούς 

εκτός Σώματος Εκκλησίας, δηλαδή, εκτός Σώματος του Χριστού… 

H ελλειπτική πίστη μας, μάς αλλοτριώνει σταδιακά ώστε απεμπολούμε την 

πραγματική σχέση μας με τους αγίους και με ευκολία υιοθετούμε εύκολες λύσεις που, 

αν μη τι άλλο, θρησκειοποιούν την πίστη μας. Έτσι με την κρίση της πανδημίας, 

όπως και με κάθε αντίστοιχη ιστορική πραγματικότητα, πολλοί χριστιανοί βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με τον εαυτό τους, με τις αβεβαιότητές τους και τώρα είναι ενώπιον 

μεγάλων διλημμάτων… Μεταδίδει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού τον ιό; Είναι 

Σώμα και Αίμα ή είναι σύμβολο; Ακούσαμε τους ύμνους της Μ. Εβδομάδος, 

στολίσαμε ωραία τον Επιτάφιο, νηστέψαμε τις ζωικές τροφές και καταλήξαμε στο ότι 

γιορτάσαμε ωραία το Πάσχα… 

Είναι όμως Πάσχα μόνο το άκουσμα των ύμνων, και η νηστεία των κρεάτων; 

Ποιος είναι η Εκκλησία; Το κτήριο του Ναού ή οι άνθρωποι της λειτουργικής 

συνάξεως;   Γιατί είμαστε ικανοποιημένοι από την τεχνική μετακύλιση του γεγονότος 

της Εκκλησίας από μυστήριο σε κτήριο; Γιατί μας ικανοποιούν οι εκπτώσεις;    

Έτσι λοιπόν οι άγιοι της Εκκλησίας μας δεν μιλούν χαμηλοφώνως  και μεταξύ 

τους, αλλά στέκονται απέναντί μας και μας καλούν να τους ομοιάσουμε! 

Επιδεικνύουν το εμπόρευμά τους, όπως λέει ο Ιερός Υμνωδός και μας προτρέπουν να 

ανταλλάξουμε και εμείς τα επίγεια με τα ουράνια…  

Πριν προχωρήσουμε να δούμε έναν-  έναν ξεχωριστά τους αγίους που έζησαν 

στην Αττική γη και Εκκλησία ας θυμηθούμε από τους πατέρες τα άκρως απαραίτητα: 

-Δεν υπάρχει άλλη αγιότητα από εκείνη τού Θεού, και ότι οι άγιοι δεν 

διαθέτουν δική τους αγιότητα, αλλά μετέχουν στην αγιότητα τού Θεού. Αυτό 

σημαίνει ότι στην Εκκλησία δεν έχουμε αγίους παρά μόνον με την έννοια των 

ηγιασμένων. Όταν τον 4ο αιώνα μ.Χ. γίνονταν έντονες συζητήσεις σχετικά με την 

θεότητα του αγίου Πνεύματος, το κύριο επιχείρημα του αγίου Αθανασίου, για να 

αποδείξει ότι το άγιο Πνεύμα είναι Θεός και όχι κτίσμα, ήταν ότι το άγιο Πνεύμα δεν 

αγιάζεται, αλλά μόνον αγιάζει. Αν αγιαζόταν, θα ήταν κτίσμα, διότι τα κτίσματα, και 

συνεπώς και οι άνθρωποι, δεν αγιάζουν, αλλά αγιάζονται. Ο Χριστός στην 

αρχιερατική προσευχή Του, που διασώζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την 

ακούμε στο πρώτο από τα «δώδεκα Ευαγγέλια» της Μ. Πέμπτης, λέει την 
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βαρυσήμαντη φράση προς τον Πατέρα: «ὑπέρ αὐτῶν (των μαθητών και των 

ανθρώπων κατ' επέκταση) ἐγώ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καί αὐτοί ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν 

ἀληθείᾳ»15. Τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν από το Πάθος και σε σχέση με τον 

Μυστικό Δείπνο, έχουν δε ευχαριστιακό νόημα: ο Χριστός με την θυσία Του αγιάζει 

ο ίδιος (ως Θεός) Τον εαυτό Του (ως άνθρωπο) για ν’ αγιασθούμε εμείς κοινωνώντας 

το σώμα και το αίμα Του. Με τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαριστία αγιαζόμαστε, 

δηλαδή γινόμαστε άγιοι κοινωνώντας με τον έναν και μόνον άγιο, τον Χριστό. 

- Ό π. Γ. Φλωρόφσκυ διδάσκει, ότι «ό Χριστιανισμός είναι στην ουσία του 

εσχατολογικός∙ το χριστιανικό γεγονός είναι στην ουσία του εσχατολογικό γεγονός». 

Κατ' ουσίαν υπάρχει η χριστιανική Εσχατολογία, της οποίας η οριοθέτηση συνιστά, 

πάντοτε και τώρα, κρίσιμο ζήτημα για την υπόσταση της Εκκλησίας και την εμπειρία 

της Θεολογίας της, ως μυστηρίων, αλλά και για την ύπαρξη και τη ζωή των πιστών 

μελών της, ως καινής κτίσεως. Οι πιστοί, κι αυτό σημαίνει οι Χριστιανοί, δεν είναι 

εκείνοι που, απορρίπτοντας την Ιστορία, ζητούν διέξοδο προς την υπερβατικότητα. 

Είναι η ψυχή της Ιστορίας, ως εσχατολογικές υπάρξεις, ως ολόκληροι άνθρωποι που 

συνθέτουν εν εαυτοίς Ιστορία και μεταϊστορία, που συστήνουν εαυτούς στον κόσμο 

δια των εν αυτοίς ενεργουσών «δυνάμεων τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»16. Είναι οι Άγιοι, 

καθώς ονομάστηκαν το πρώτο, όχι γιατί ανήκουν σε κάποια χωρισμένη περιοχή, ως 

ένα υπερανθρώπινο είδος, αλλά γιατί στην ιστορική τους ζωή και την ευθύνη τους γι' 

αυτήν, έχουν να επιδείξουν έναν όλως διαφορετικό, ακριβώς εσχατολογικό τρόπο 

υπάρξεως, «μίαν θαυμαστήν καί ὁμολογουμένως παράδοξον κατάστασιν τῆς ἐαυτῶν 

πολιτείας καινόν τοῦτο γένος ἤ ἐπιτήδευμα εἰσήλθεν εἰς τόν βίον νῦν καί οὐ 

πρότερον» (Έπιστολή πρός Διόγνητον). 

- O άγιος είναι ο μάρτυρας των θαυμασίων του Θεού, πού λειτουργούνται 

στην ανθρώπινη καρδιά, και αυτό σημαίνει των θαυμασίων της πίστεως, που 

κατακλύζουν την Ιστορία. Η πίστη δεν είναι κάποια μυστηριώδη ή μεταφυσικά 

πράγματα, που θα συμβούν στο τέλος της Ιστορίας, αλλά συνιστά την ουσιαστική 

διάσταση των μυστηριακών και εσχατολογικών αποκαλύψεων, που ήδη συμβαίνουν 

μέχρις ότου έλθει το τέλος. Ό,τι ονομάζεται εσχατολογικό, αποτελεί ουσιαστική 

διάσταση της πίστεως, τον πλούτο των εμπειριών της. Ο άγιος είναι ο πιστός και ο 

πιστός είναι  εσχατολογικός άνθρωπος, αυτός ακριβώς που περιπατεί «διά πίστεως, 

 
15Ιω. ΙΖ΄, 19. 
16Εβρ. ΣΤ΄, 5. 
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οὐ δι΄ εἴδους»17κατά τον χρόνο της αναμονής του τέλους, τον μεταξύ πρώτης και 

δευτέρας Παρουσίας, και αυτό δίνει στον χρόνο και πάνω απ΄ όλα στην πίστη ένα 

σαφή εσχατολογικό χαρακτήρα. «Ἔως ἀν ἔλθῃ ἑκεῖνο, ὅπερ ἐστίν ἡ τελείωσις τῶν 

μυστηρίων καί ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ 

μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων μυστήρια ἄῤῥητα» κατά τον όσιο Ισαάκ τον Σύρο.  

 

 

Γ΄. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ι. ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι άγιοι όπως γνωρίζουμε από τη θεολογία μας, έγιναν συμπολίτες των 

αγγέλων και αδελφοί του Χριστού. Και Αυτός σαν ήλιος αντανακλάται επάνω τους 

εμφανιζόμενος μέσω αυτών άπειρες φορές με μοναδικό τρόπο κάθε φορά. Οι άγιοι 

που κατοικούν ήδη στην Άνω Ιερουσαλήμ στην «χώρα των ζώντων», στην πόλη του 

Βασιλέως του μεγάλου αποτελούν τα αναρίθμητα άστρα του νοητού στερεώματος, 

του οποίου ήλιος είναι ο Χριστός, «ήλιος δικαιοσύνης». Οι μυριάδες των Αγίων που 

μνημονεύονται σε όλα τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια Ανατολής και Δύσης, δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά ένα μικρό μέρος αυτής της μεγάλης συναγωγής. Είναι οι 

γνωστοί άγιοι που τιμάμε στις λατρευτικές συνάξεις.  

Πόσο πλήθος όμως συγκροτούν οι αφανείς άγιοι; Τι θα γινόταν ο κόσμος 

χωρίς τους Αγίους; Ο κόσμος εξαγιάζεται, σώζεται, εξαγοράζεται, δια της παρουσίας 

των Αγίων, γνωστών και αφανών, οι οποίοι σαν τη ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα 

προετοιμάζουν την ανθρωπότητα για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν θα 

έλθει «ἐν τῇ δόξῃ Αὐτοῦ» και το ανέσπερο φως της θεότητάς του θα καταυγάσει το 

σώμα Του, την Εκκλησία! Τότε θα ολοκληρωθεί ο αριθμός των αγίων, των οποίων τα 

ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του αρνιού. 

Όλα αυτά τα μελετά η επιστήμη της Αγιολογίας. Λέγοντας Αγιολογία 

εννοούμε τον κλάδο εκείνο του Ιστορικού τομέα της Θεολογικής Επιστήμης, ο οποίος 

εξετάζει καθετί που αφορά και έχει σχέση με τους αγίους της Εκκλησίας.  

Ειδικότερα, η Αγιολογία ερευνά όλες τις αρχαίες και νεότερες πηγές, που 

μπορεί πρωτίστως να ανήκουν σε συγγενείς επιστημονικούς χώρους (ιστορία, 

υμνογραφία, πατρολογία, φιλολογία, αρχαιολογία κ.α.), αλλά περιέχουν πολλά 

 
17Α' Κορ. Ε΄, 7 
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στοιχεία, που φωτίζουν τις γνώσεις μας για τις αγιολογικές αντιλήψεις ενός 

συγγραφέως, ενός τόπου, μιας εποχής. 

Αν θέλαμε να εξηγήσουμε, έστω και με συντομία τον τρόπο και την μέθοδο 

του αγιολόγου, θα λέγαμε, ότι εξετάζοντας τα αγιολογικά κείμενα, ερευνά:  

α΄) την αυθεντικότητά τους  

β΄) εάν το υπό εξέταση κείμενο είναι άραγε αυθεντικό και πρωτότυπο και 

γ΄) μήπως υπάρχει κάποια μετάφραση σε άλλη ή άλλες γλώσσες. 

Πολύ συχνά μέσα στα αγιολογικά κείμενα συναντούμε αποσπάσματα με 

περιεχόμενο από αρχαία ποιήματα, παροιμίες αποφθέγματα, δοξασίες, ήθη και έθιμα 

ρωμαϊκά ή αρχαία ελληνικά, ενώ δεν χρειάζεται και πολύς λόγος να σημανθεί η 

στενή σχέση ανάμεσα στην Αγιολογία και την Υμνογραφία της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, αφού είναι γνωστό ότι οι υμνογράφοι μας είχαν ως κύρια πηγή 

εμπνεύσεως για τα έργα τους τα αγιολογικά μνημεία και κείμενα των προγενέστερων. 

Πολλές φορές, μάλιστα, οι λέξεις και οι φράσεις των ύμνων είναι ολόιδιες με τις 

ανάλογες του αγιολογικού κειμένου των Μαρτυρίων και των Συναξαρίων. 

Ωστόσο, όμως, η Αγιολογία είναι καθαρά Ιστορικός-Θεολογικός κορμός, του 

οποίου τα κλωνάρια και οι ρίζες αναπτύσσονται ξεχωριστά και μας διευκολύνουν μ’ 

έναν ιδιαίτερο τρόπο να δούμε την γένεση, την εξέλιξη και την διαμόρφωση των 

αγιολογικών ιδεών και αντιλήψεων σε κάθε τόπο και εποχή, μέσα στον ιερό χώρο της 

Εκκλησίας. 

Βέβαια, όπως και σε άλλους θεολογικούς κλάδους, ομοίως και εδώ υπάρχει ο 

κίνδυνος να καταντήσει ο ερευνητής ή ένας ξηρός, ψυχρός και εγκεφαλικός ανατόμος 

φιλολογικών κειμένων, με διάθεση φιλολογική ή ένας πρακτικός ηθικο-διδάσκαλος 

που να μην σχετίζεται με την επιστήμη της Αγιολογίας, το έργο της και την ανάπτυξή 

της. Ο σύγχρονος αγιολόγος, που εργάζεται μέσα στον χώρο της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας και της ιεράς επιστήμης της Θεολογίας, πρέπει να κρατήσει  και την 

αξιοπρέπεια του επιστήμονος ερευνητού και την πνευματικότητα του πιστού 

ορθοδόξου θεολόγου. 

Πολύ συχνά, μάλιστα, ιδίως στον χώρο της Βυζαντινής Φιλολογίας 

χρησιμοποιείται ο όρος αγιογράφος και αγιογραφία, για να δηλωθεί ο αγιολόγος και η 

αγιολογία. Άλλωστε, στην ελληνική γλώσσα ο αγιογράφος ή η αγιογραφία σημαίνουν 

τον εικονογράφο και την εικονογραφία και όχι εκείνον που ασχολείται με την έρευνα 

των αγιολογικών κειμένων. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται είναι στα αγιογραφικά 
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λεγόμενα κείμενα ή μελετήματα, τα οποία έχουν πηγή τους και σχετίζονται, άμεσα ή 

έμμεσα με την Αγία Γραφή. 

 

ΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Στις πηγές της Αγιολογίας μπορούμε να κατατάξουμε:  

α΄) Τα Μαρτύρια, που αποτελούν περιγραφές των μαρτυρίων που οφείλονται 

σε πρόσωπα των τοπικών εκκλησιών ή σε αυτόπτες μάρτυρες, ενώ παράλληλα είναι 

χρήσιμα και τα άλλα Μαρτύρια δηλαδή  τα κτίσματα και οι πρώτοι ευκτήριοι οίκοι, 

που χτίστηκαν προς τιμήν των Μαρτύρων, 

β΄) Τα διάφορα Απόκρυφα βιβλία για Μάρτυρες ή Οσίους, για αγίους γενικά, 

στα οποία πρέπει να προστρέχουμε, όταν χρειάζεται, μετά προσοχής και φειδούς,  

γ΄) Τα “Acta proconsularia”, ένα είδος, δηλαδή, επίσημων πρακτικών ή 

αντιγράφων των πρακτικών της δίκης των Μαρτύρων από τις Ρωμαϊκές αρχές, 

δ΄) Τους Βίους και τα μεταγενέστερα Συναξάρια, τα οποία έχουν αρχίσει από 

τον δ΄ αιώνα ήδη να γράφονται όπως π.χ. ο Βίος του Μεγάλου Αντωνίου γραμμένο 

από τον άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας, 

ε΄) Λόγους, Εγκώμια κ.α. έργα των αγίων Πατέρων ή εκκλησιαστικών 

συγγραφέων 

στ΄) Έργα ή πορίσματα ερευνών των εικονογράφων και των αρχαιολόγων ή 

επιγραφιολόγων, 

ζ΄) Λειτουργικά και υμνογραφικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 

η΄) Ασκητικά κείμενα, Αποφθέγματα αγίων Γερόντων, Ψυχωφελείς διηγήσεις 

κ.α. αφηγήσεις που αναφέρονται στους Αγίους, στα θαύματα, στα τίμια λείψανα 

(εύρεση και ανακομιδή τους) κ.λπ. 

 

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Στη χειρόγραφη παράδοση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά κείμενα που 

περιέχουν μαρτύρια ή βίους αγίων ή άλλα σχετικά με τους αγίους λογοτεχνήματα, 

όπου με την ανακάλυψη της τυπογραφίας, άρχισαν να εκδίδονται είτε μεμονωμένα 

είτε αποσπασματικά είτε σε σειρές και σε συλλογές.  

- Ενδεικτικά σημειώνουμε μια από τις σπουδαιότερες εκδόσεις αγιολογικών 

κειμένων, όπως αυτή των Βολλανδιστών πατέρων, Acta Sanctorum, (ο α΄ τομ. 

Αμβέρσα 1643 που περιλαμβάνει στα ελληνικά και λατινικά μαρτύρια και βίους 

Αγίων από 1έως 15 Ιανουαρίου). Η έκδοση της μνημειώδους αυτής σειράς 
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συνεχίζεται στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται το σημαντικότατο αυτό κέντρο 

αγιολογικών ερευνών των Βολλανδιστών από το 1775. 

- Εδώ πρέπει να μνημονευτούν και τα Παραρτήματα των AASS που 

εκδίδονται παράλληλα με την μεγάλη σειρά : 

α΄) Commentarius in Martyrologium Hieronymianum με βίους, κυρίως, αγίων 

της Δύσεως 

β΄) Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitana 

γ΄) Martyrologium Romanum 

δ΄) το περιοδικό «Anallecta Bollandiana», όπου δημοσιεύονται αγιολο-γικά 

κείμενα και επιστημονικά αγιολογικά μελετήματα, κατάλογοι αγιολογικών 

χειρογράφων, βιβλιογραφία και κριτική παρακολούθηση της διεθνούς αγιολογικής 

κινήσεως. Πρόκειται για το εγκυρότερο αγιολογικό περιοδικό, που συνεχίζει να 

εκδίδεται, στις Βρυξέλλες πάντοτε 

ε΄) η σειρά «Subsidia hagiographica» (αγιολογικά βοηθήματα), που άρχισε να 

εκδίδεται από το 1886, έχει υπερβεί τους 70 τόμους και περιέχει αγιολογικά κείμενα 

και μελέτες Βολλανδιστών και άλλων κορυφαίων αγιολόγων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την αγιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρουσιάζουν οι τόμοι αρ. 8 α΄, 

Francois Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, γ΄ έκδ. (BHG3), τομ. Ι-ΙΙΙ, 

Βρυξέλλες 1957. 

-Να σημειωθεί για την σειρά της Patrologia Graeca και Latina του Migne ότι 

αν και όλη περιέχει εκδόσεις κειμένου αγιολογικού χαρακτήρα, αναφέρουμε 

ιδιαιτέρως τους τόμους 114,115 και 116 της PG, οι οποίοι περιέχουν 146 αγιολογικά 

κείμενα του Συμεών του Μεταφραστού (1Σεπτεμβρίου-29 Αυγούστου) αναπλασμένα 

και μεταφρασμένα από λαϊκότροπα συναξάρια προγενέστερων συγγραφέων σε μια 

γλώσσα πιο λόγια και αττικίζουσα.  

-Μνημεία αγιολογικά Θεοφίλου Ιωάννου, Βενετία 1884 

-Της περιόδου των Νεομαρτύρων υπάρχουν ακόμα πολλά κείμενα σε 

χειρόγραφα και παραμένουν ανέκδοτα. Στις μέρες μας συνεχίζονται οι έρευνες και 

παραμένουν ανέκδοτα. Η κυριότερη μέχρι τώρα συλλογή και έκδοση έγινε από τον 

άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με τον τίτλο «Νέον Μαρτυρολόγιον», ήτοι μαρτύρια 

των νεοφανών Μαρτύρων των μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως κατά 

διάφορους καιρούς και τόπους μαρτυρησάντων (Βενετία 1799). Επαυξημένη έκδοση 

με κείμενα και των Μακαρίου Κορίνθου, Νικηφόρου Χίου και Αθανασίου Παρίου, 

έγινε στην Θεσσαλονίκη (1984). 
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-Για ωφελείς κυρίως σκοπούς εκδόθηκαν του  Κ. Χρ. Δουκάκη, Μέγας 

Συναξαριστής και ο ακόμα πιο επαυξημένος Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, επιμέλειας Βίκτωρος Ματθαίου. 

 

IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Οι αγιολογικές έρευνες και σπουδές μπορούμε να πούμε σήμερα ότι 

βρίσκονται σε ένα ζηλευτό σημείο.  

Αρχικά και από τα τέλη του ιθ΄ αιώνα που διαφαίνεται η χρησιμότητα των 

αγιολογικών κειμένων, άρχισε και  η άνθιση των αγιολογικών ερευνών. Ο A. Ehrhard 

περιέγραφε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον χώρο της αγιολογικής έρευνας. 

Οι συμβουλές του για την βαθύτερη έρευνα των αγιολογικών κειμένων έδωσε πολύ 

σοβαρή ώθηση και έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα. Έγραφε : «Θεολόγοι 

συγχρόνως και φιλόλογοι ιστορικοί της θύραθεν σοφίας και της εκκλησιαστικής και 

του πολιτισμού  έχουν κοινόν το ενδιαφέρον υπέρ της ερεύνης του λογοτεχνικού 

τούτου κλάδου…Παρέχει πολυτίμους συμπληρώσεις εις τους ιστορικούς και 

χρονογράφους. Διανοίγει το βλέμμα εις τον πολιτιστικόν βίον των λαϊκών τάξεων, ο 

οποίος συχνότατα παροράται από τους λοιπούς λογίους συγγραφείς. Αποκαλύπτει 

ακμαίον θρησκευτικόν φρόνημα, του οποίου ματαίως αναζητούμεν ίχνη εις τους εξ 

επαγγέλματος θεολόγους. «Λαλεί πολλάκις την γνησίαν γλώσσαν του λαού, την 

οποίαν δεν προσβάλλει η νόσος του κλασικισμού των λογίων. Δι’ αυτό είναι 

απαραίτητος η γνώσις αυτής εις την επακριβή ιστορίαν του βυζαντινού κόσμου». 

Και φυσικά βλέπουμε πόσο σωστοί και αληθινοί βγήκαν οι λόγοι του Ehrhard. 

Γύρω από τη Βατικανή Βιβλιοθήκη, λόγω του πλούτου της σε αγιολογικά 

χειρόγραφα και βιβλία, δημιουργήθηκε θερμό κλίμα για έρευνες αγιολογικές. Από τα 

χρόνια του Ang. Mai, πολλοί ερευνητές και βιβλιοθηκάριοι της ΒΒ έχουν ασχοληθεί 

και δημοσιεύσει καταλόγους ή μελέτες που ενδιαφέρουν την αγιολογία. 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η δωδεκάτομη αγιολογική εγκυκλοπαίδεια, που 

εκδόθηκε  από το πανεπιστήμιο του Λατερανού, με τον τίτλο «Bibliotheca 

Sanctorum», με υπεύθυνη ενημέρωση, πλούσια βιβλιογραφία και εικονογράφηση 

(1966). 

Στα νεότερα χρόνια, δε,  ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε όγκο και 

επιστημονική ευσυνειδησία  η σειρά των «Sources Chrétiennes». Εκατοντάδες τόμοι 

(ο πρώτος τυπώθηκε το 1942) περιέχουν πατερικά και αγιολογικά κείμενα σε κριτικές 
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εκδόσεις, με πλούσια προλεγόμενα, κριτικό κείμενο, μετάφραση στα γαλλικά, κριτικά 

και ερμηνευτικά σχόλια, πίνακες, βιβλιογραφία κ.λπ.. 

Εδώ, ίσως, πρέπει να τοποθετήσουμε και ένα διάσημο Έλληνα 

βυζαντινολόγο-παλαιογράφο-αγιολόγο, τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο-Κεραμέα, ο 

οποίος δίδαξε, έγραψε και εξέδωσε στην Πετρούπολη πολλούς τόμους με καταλόγους 

χειρογράφων και με πλήθος μελετών και κειμένων υμναγιολογικού ενδιαφέροντος. 

Στον ελληνικό χώρο μεταξύ των σκαπανέων στον χώρο της αγιολογίας, θα 

μπορούσε κανείς να αναφέρει τους Σπυρ.Λάμπρο, Αθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, Νικ. 

Πολίτη, Θεοφ. Ιωάννου, Χρυσ. Παπαδόπουλο, Ιω. Σ. Ράμφο, Αθ. Κομίνη, Ιω. Μ. 

Φουντούλη, Στυλ. Γ.  Παπαδόπουλο, Γ. Μεταλληνό, Π. Β. Πάσχο, Μακάριο 

Σιμωνοπετρίτη κ.α. 

«Πνεύματα και ψυχές δικαίων, νέοι σφριγώντες και γέροντες έτοιμοι για τον 

τελευταίο μεταστάσιμο χαιρετισμό, προσκαρτερούντες επί το αυτό την παρουσία του 

Κυρίου, ορατοί και αόρατοι άγγελοι από παντός έθνους και από τον ουρανό, γίνονται 

ένας χορός, μία σύναξη, μία δύναμη, μία μαρτυρία και βεβαιότητα του ενός 

ανθρώπινου σώματος του Χριστού!  

Οι άγιοι, τόσο οι οικουμενικοί, όσο και οι τοπικοί, προσμένοντας εμάς δεν 

σιωπούν ούτε αδρανούν, αλλά ενεργούν, συνδράμουν, στηρίζουν την επί γης 

Εκκλησία, βοηθούν συνεχώς με αόρατους τρόπους τους ανθρώπους με επισκέψεις, 

οπτασίες, οράματα, θαύματα. Αποτελούν την καθημερινή συντροφιά των πιστών, οι 

οποίοι εν αγαλλιάσει ενισχύονται, ενδυναμώνονται, προκόπτουν σε βιώματα και 

χαρίσματα.  

«Απόστολοι, μάρτυρες και προφήται, ιεράρχαι, όσιοι και δίκαιοι συν γυναιξί 

αγίαις» γίνονται το μυστικό όραμά μας. Αυτούς τιμούν όλες οι πόλεις και οι χώρες, 

εκείνοι είναι των Εκκλησιών η ευπρέπεια, γι’ αυτούς αγάλλεται ολόκληρη η κτίση, 

όπως ψάλλουν τα λειτουργικά μας κείμενα. 

 

 

Δ΄. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ 

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής για την ανάδειξη της τοπικής αγιολογίας. 

2. Διοργάνωση ημερίδας για την τοπική αγιολογία με υποχρεωτική παρουσία 

από κάθε ναό, στην οποία θα καταδειχθεί η ανάγκη προβολής της και υπενθύμιση τι 

σημαίνει για την κάθε τοπική εκκλησία η ύπαρξη τοπικών αγίων. 
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3. «Υιοθέτηση» από τις ενορίες της Ι.Α.Α. ενός τοπικού αγίου και η ανάληψη 

ευθύνης προβολής του (αγιογράφηση εικόνος του, μνημόνευσή του, τιμή της μνήμης 

του κ.λπ.). 

4. Ετήσιο συνέδριο τοπικής αγιολογίας (π.χ. το 2022 συμπληρώνονται 800 έτη 

από την κοίμηση του αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου). 

5. Συνεργασία με άλλες Μητροπόλεις στις οποίες έδρασαν οι άγιοί μας.  

6. Επαφή με Βολανδιστές. 

7. Συνεργασία με Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης ώστε να 

προαχθεί η αγιολογική επιστήμη με αναθέσεις μεταπτυχιακών ή διδακτορικών κ.λπ.. 

8. Συνεργασία με τοπικούς φορείς. 

9. Συνεργασία με υμνογράφους (Μητρ. Εδέσσης, Μητρ. Ρόδου, Αθανάσιο Σιμ., 

Ισιδώρα μον., Χαρ. Μπούσια) για συγγραφή ακολουθιών (πλην χαιρετισμών και 

εγκωμίων). 

10. Συνεργασία με Αποστολική Διακονία για έκδοση Λειμωναρίου. 

11.  Συνεργασία με Ίδρυμα Νεότητος Ι.Α.Α. για την συγγραφή νέου εγχειριδίου 

κατηχήσεως με θέμα την τοπική αγιολογία. 

12. Συγγραφικές-εκδοτικές προσπάθειες:  

-Επιστολές αγ. Μιχαήλ Αθηνών  

-με την ευκαιρία των 800 ετών από την κοίμηση του αγ. Μιχαήλ ίσως την 

επανέκδοση από τον Δήμο Αθηναίων των έργων του αγ. Μιχαήλ (ο Δήμος Αθηναίων 

έκανε την πρώτη έκδοση). 

-Συνεργασία με ΕΚΠΑ για τα 800 χρόνια (επίκειται διεθνές συνέδριο στην Αθήνα για 

τον αγ. Μιχαήλ). 

-Ενημερωτικό φυλλάδιο για όλες τις ενορίες. 

-Επανέκδοση σχετικών μελετών. 

13. Μετάθεση της εορτής της συνάξεως των Αθηναίων αγίων από τις 12 

Οκτωβρίου (επέτειος απελευθερώσεως) στην Κυριακή μετά την 19 Φεβρουαρίου 

(εορτή της αγ. Φιλοθέης 

14. Δημιουργία ή ενίσχυση ιστοσελίδας για την τοπική αγιολογία. 

15. Σεμινάριο στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως. 

16. Συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη 

κ.λπ.  για έκθεση ενός σχετικού αντικειμένου κατά τα πρότυπα του κρυφού θησαυρού 

του Μουσείου (π.χ. σφραγίδα αγ. Μιχαήλ. Χειρόγραφο αγ. Φιλοθέης κ.λπ.). 
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17. Πρόσκληση καλλιτεχνικού διαγωνισμού σε ΑΣΚΤ και σε Ωδεία με αφορμή 

κάποιον άγιο ή κάποιο περιστατικό από την ζωή του ή κάποιο από τα κείμενά του. 

18. Συνεργασία με ΥΠ.ΠΟ. για καθιέρωση ετήσιου Πασχαλινού Εσπερινού στην 

Βασιλική του Ιλισού. 

19. Παρουσίαση έργων σε συνεργασία με φορείς (Θεατρικό Αναλόγιο, Δ/νση 

Γραμμάτων και βιβλίο του ΥΠ.ΠΟ. κ.λπ.)  σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά 

παρεκκλήσια του κέντρου κατά τα πρότυπα της Νύχτας των Εκκλησιών της 

Ευρώπης. 

20. Έκδοση σειράς γραμματοσήμων. 

21. Ανάδειξη εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων της Εκκλησίας των Αθηνών. 

 

 

Ε΄. ΑΤΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 

Ιανουάριος 

01 Βασιλείου του Μεγάλου αρχ. Καισαρείας 

04 Νικηφόρου οσίου του λεπρού 

11 Υγιεινού Πάπα Ρώμης 

18 Θεοδούλης οσίας  

25 Γρηγορίου του Θεολόγου αρχ. Κωνσταντινουπόλεως 

27 Κλήμεντος οσίου, του εν τω Σαγματίω Όρει 

31 Αρσενίου οσίου του εν Πεντέλη και Πάρω ασκήσαντος 

Φεβρουάριος 

01 Βασιλείου αρχ. Θεσσαλονίκης του ομολογητού 

01 Τεσσάρων μαρτύρων των εν Μεγάροις 

05 Αντωνίου νεομάρτυρος  

07 Λουκά οσίου, του εν Στειρίω  

12 Ιωάννου αρχιεπ. Σινά, ιερομάρτυρος 

13 Μαρτινιανού οσίου 

19 Φιλοθέης οσιομάρτυρος 

Μάρτιος  

02 Νικολάου ιερέως Πλανά  

05 Μάρκου του ασκητού  

07 Λαυρεντίου του εν Σαλαμίνη 

13 Πουπλίου επισκ. Αθηνών  
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19 Δαρείας μάρτυρος της Αθηναίας και Χρυσάνθου του συζύγου αυτής 

21 Σεραπιωνος οσίου του εκ Σιδώνος 

Απρίλιος  

08 Φλέγοντος επισκ. Μαραθώνος 

10 Γρηγορίου Ε’ πατρ. Κωνσταντινουπόλεως του εθνοϊερομάρτυρος 

(15 Λεωνίδου επ. Αθηνών) 

16 Λεωνίδου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων γυναικών Χάρισσα , Νίκη, Γαληνή, 

Καλλίδα, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδώρα 

16 Αμφιλοχίου οσίου εν Πάτμω, του Μακρύ 

19 Συμεών οσίου του ανυποδήτου και μονοχίτωνος 

Μάιος 

05 Εφραίμ οσιομάρτυρος του νεοφανούς 

09 Ιερωνύμου οσίου Σιμωνοπετρίτου 

18 Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου των Αθηναίων μαρτύρων  

18 Διονυσίου και Χριστίνης των εν Αθήναις μαρτύρων 

18. Ανδρέου και Παύλου των εκ Μεσοποταμίας μαρτύρων 

Ιούνιος  

14 Ιουστίνου οσίου, του Πόποβιτς 

17 Ισαύρου διακόνου, Βασιλείου και Ιννοκεντίου των μαρτύρων   

17 Βερεδίμου οσίου και ερημίτου, επισκ Αβινιόν 

29 Παύλου του αποστόλου του και φωτιστού της Εκκλησίας ημών 

 

Ιούλιος  

04 Μιχαήλ Χωνιάτου Μητροπολίτου Αθηνών  

09 Μιχαήλ νεομάρτυρος του Πακνανά 

11 Σωφρονίου οσίου Ηγουμένου του Essex 

13 Ανακλητού Πάπα Ρώμης  

24 Αθηναγόρου του απολογητού 

Αύγουστος  

07 Θεοδοσίου του νέου όσιου και ιαματικού  

08 Καλλινίκου Μητρ. Εδέσσης 

09 Ειρήνης της Αθηναίας Αυτοκρατείρας  

10 Σίξτου Πάπα Ρώμης  

13 Ευδοκίας της Αθηναίας Αυτοκρατείρας 
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16 Τιμοθέου επισκ. Ευρίπου και κτίτωρος της Ι. Μ. Πεντέλης 

16 Έξ μαρτύρων των εν Μεγάροις 

18 Σωφρονίου και Βαρνάβα των οσίων κτιτόρων της Ι. Μ. Σουμελά 

28 Ιωσήφ Ησυχαστού εν ορυχείοις Λαυρεωτικής εργασθέντος και εν Μετοχίω της 

Πεντέλης ασκήσαντος 

30 Φαντίνου του οσίου 

Σεπτέμβριος  

01 Μελετίου του εν Κιθαιρώνι κτίτορος της ομωνύμου Ι. Μονής 

01 Αιγιδίου οσίου του εν τη Νιμ της Ν. Γαλλίας ασκήσαντος και κτίτορος της 

ομωνύμου Ιεράς Μονής 

13 Αριστείδου του απολογητού  

Κυριακή προ της Υψώσεως Χρυσοστόμου Μητροπ. Σμύρνης 

15 Κληματίου επισκόπου Αθηνών 

17 Αγαθόκλειας οσίας 

17Ιωακείμ του Πάνυ, Πατρ. Αλεξανδρείας 

19. Θεοδώρου αρχιεπ. Καντερβουρίας του εκ Ταρσού 

Οκτώβριος   

03 Διονυσίου Αρεοπαγίτου επισκ. Αθηνών ιερομάρτυρος 

03 Δαμάρεως, Ελευθερίου και Ρουστικού των μαρτύρων 

04 Ιερόθεου επισκ. Αθηνών 

05 Ερμογένους επισκ. Σάμου  

09 Γισλένου οσίου του εν Βελγίω 

12 Σεδουλίου οσίου, ιδρυτού σχολής ποιήσεως εν Αθήναις 

21 Κοδράτου επισκ. Αθηνών  

31 Ναρκίσσου αποστόλου εκ των Ο' 

Νοέμβριος  

09 Νεκταρίου επισκ. Πενταπόλεως  

14 Φιλίππου του Απόστολου  

17 Γρηγορίου του θαυματουργού, επισκ. Νεοκαισαρείας 

22 Ιακώβου οσίου του εν Ευβοία, του Τσαλίκη 

22 Ανθίμου Μητροπ. Αθηνών και Προέδρου Κρήτης  

26 Νίκωνος του "Μετανοείτε" 

Δεκέμβριος  

02 Πορφυρίου οσίου του Καυσοκαλυβίτου και και Ομονοία ασκήσαντος 
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10 Μηνά του καλλικελάδου και Ερμογένους των μαρτύρων 

16 Μοδέστου Ιεροσολὐμων του εκ Σεβαστείας 

18 Μοδέστου Α΄ αρχιεπ. Ιεροσολύμων  

17 Διονυσίου επισκ. Αιγίνης 

Κινητές 

Τρίτη της Διακαινησίμου, Ραφαήλ του εν Λέσβω  

Τρίτη της Διακαινησίμου, 179 οσιομαρτύρων εν Ταώ Πεντέλης 

Τετάρτη της Διακαινησίμου, Ιωάννου αρχιεπ. Σινά ιερομάρτυρος (βλ. 12 

Φεβρουαρίου) 

Α΄ Οικουμ. Σύνοδος: Πιστός επίσκ. Αθηνών 

Γ΄ Οικουμ. Σύνοδος: Μόδεστος επίσκ. Αθηνών 

                                  Νικίας επίσκ. Μεγάρων 

Δ΄ Οικουμ. Σύνοδος: Αθανάσιος επίσκ. Αθηνών 

                                  Νικίας επίσκ. Μεγάρων 

Ε΄ Οικουμ. Σύνοδος: Διονύσιος επίσκ. Μεγάρων 

Πενθέκτη Οικουμ.Σύνοδος: Ανδρέας επίσκ. Αθηνών. 

ΣΤ΄ Οικουμ. Σύνοδος: Ιωάννης επίσκ. Αθηνών 

 

 

 

 

Θέματα Εργασιών: 

1. Σχολιάστε την συνάντηση του Ιησού με τον Συμεών ως αναγνώριση αγιών 

(του λαού του Θεού που αγιάζεται από αυτόν και του Θεού που είναι η πηγή 

της αγιότητος). 

2. Ο δίκαιος Συμεών διατυπώνει μια προφητεία η οποία επέχει την θέση 

ερώτησης κρίσεως προς τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Αναπτύξτε 

πως η εν λόγω προφητεία πραγματοποιείται στις περιπτώσεις των αγίων της 

Εκκλησίας μας. 

3. Το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ως εχέγγυο αιώνιας ζωής. Πως επηρέασε 

την ζωή των αγίων;  

4. Πως η πίστη μας για την Ανάσταση επηρεάζει τον τρόπο αντιμετώπισης των 

καθημερινών πειρασμών και δοκιμασιών στην ζωή των πιστών και των αγίων;  

5. Τι εννοούμε με τον όρο «τοπική αγιολογία»; 
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6. Αναφέρετε τις αγιολογικές πηγές και επιχειρήστε να αντλήσετε πληροφορίες 

για κάποιον τοπικό άγιο από το διαδίκτυο συγκρίνοντάς τες με υπάρχοντα 

συναξάρια. 

7. Είναι σήμερα η αγιότητα ένα λησμονημένο όραμα; 

8. Διαλέξτε και αναπτύξτε τέσσερεις από τις προτάσεις αναβίωσης της τιμής των 

τοπικών αγίων. 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Καρδαμάκης Μιχαήλ, Μετάληψις πυρός, Ἐν πλῷ, 2009. 

Κορναράκης Ιωάννης, Σώμα και Αίμα Χριστού, Ι. Μ. Παντοκράτορος Σωτήρος 

Χριστού, Αγ. Αθανάσιος Κερκύρας, Αθήνα 2010. 

Αρχιμ. Ανανίου Κουστένη, Φθινοπωρινό Συναξάρι, τ. Α΄, Ακτή, Λευκωσία  

2008. 

π. Συμεών Κραγιοπούλου, Θέλεις να αγιάσεις;, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 1999. 

Π. Β. Πάσχου, Άγιοι, οι φίλοι του Θεού. Αρμός, 1997. 

Π. Β. Πάσχου, Εν ασκήσει και μαρτυρίω, Αρμός, 1996. 

Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, Αστήρ, 1968. 
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Σμέμαν Αλέξανδρος, Ευχαριστία, Ακρίτας, 2000. 

Συλλογικός τόμος, Αγιότητα, ένα λησμονημένο όραμα, Ακρίτας 2001. 
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2. ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

  

 

Είναι μεγάλη η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός και η θεία του πρόνοια καθώς 

μας προόρισε και μας έταξε να διαγράψουμε την τροχιά της ζωής μας στη καρδιά και 

στην μήτρα του ελληνικού πολιτισμού, στην Αθήνα και στις γύρω από αυτήν πόλεις 

και κώμες. Στην Αττική γη, η οποία, θα μπορούσε να πει κάποιος χωρίς υπερβολή, 

ναυπηγήθηκε από το θέλημα του Αγίου Θεού και τις συγκυρίες του χρόνου ως 

αγιολογική ναυαρχίδα της Εκκλησίας μας.  

Η ιστορία της είναι μακρά και πολυκύμαντη∙ πικρή και ένδοξη∙ 

αιματοβαμμένη και στεφανωμένη με καρπισμένες δάφνες! Οι άνθρωποι αυτού του 

τόπου, από τα αρχαία χρόνια, από τους μυθικούς βασιλείς της, τον Κέκροπα και τον 

Ερεχθέα και μέχρι τις ημέρες μας, άφησαν πίσω τους και για τις επερχόμενες γενεές 

ό,τι μπορούσαν να φτιάξουν καλύτερο. Τελικά δεν έμειναν ούτε τα αρχοντικά ή πιο 

φτωχικά σπίτια, ούτε όμως και τα δημόσια κτήρια… Αυτά που σώθηκαν μέχρι 

σήμερα είναι ό,τι ο Θεός σκέπασε και προφύλαξε. Τα μεγάλα και τα μικρότερα, τα 

σπουδαία και πιο άφανη μνημεία, είναι διάσπαρτα στην Αττική –και όχι μόνο-φύση, 

ενσωματωμένα στον αστικό ιστό, προφυλαγμένα σε προσκυνηματικές ή μουσειακές 

προθήκες ή ξεχασμένα ακόμα και από εμάς, τους κληρονομικούς και φυσικούς τους 

προασπιστές… 

Οι ναοί και οι μονές μας, που αποτελούν ακίνητα μνημεία και συνάμα πολλά 

άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια, φορητά, όπως τα ιερά λείψανα, σφραγίδες, έγγραφα, 

προσωπικά αντικείμενα, άμφια, ενδύματα, αποτελούν την πνευματική μας περιουσία 

που μας κατέλειπε η παρουσία πλήθους αγίων, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων, 

οσίων κ.λπ.. Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και την προφορική παράδοση του 

πιστού λαού μας, ο οποίος διασώζει ως ιερό και ως μνημείο την θύμηση που συνδέει 

π.χ. κάποιον τόπο με ένα ιερό πρόσωπο της πίστεώς μας ή με ένα θαυμαστό γεγονός. 
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Όλα αυτά τα μνημεία είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν, συνθέτουν, 

συναποτελούν αναποσπάστως την προσωπικότητα του λαού και του έθνους μας που, 

άλλοτε υφάνθηκε και άλλοτε σφυρηλατήθηκε στο διάβα πολλών αιώνων. 

Όσα από αυτά διασώθηκαν μέχρι τις ημέρες μας, θα αντέξουν για πολύ ακόμα 

στον χρόνο γιατί ο Θεός και οι άνθρωποι τα κατέστησαν «μνημεία». Όχι μνημεία με 

την έννοια που λεν οι επιστήμονες και τα λεξικά, αλλά με μιαν άλλη έννοια… Ποιος 

θα μπορούσε να αρνηθεί ότι  το μνημείο είναι ο χώρος της μνήμης∙ ο τόπος που οι 

πατέρες μας μνημόνευαν τους δικούς τους πατέρες, τους οικείους, τους αγίους και 

ευλογούσαν το όνομα του Θεού; 

Τα εξωκκλήσια μας λόγου χάρη, είναι ο κατεξοχήν τόπος που ερεθίζει τη 

μνήμη μας. Πάντα όταν μπαίνουμε σ’ ένα ναό φέρνουμε στη μνήμη μας τον άγιο 

στον οποίο τιμάται∙ τον Θεό∙ εκείνους που το οικοδόμησαν∙ αυτούς που το 

αγιογράφησαν∙ αυτούς που λειτούργησαν και λειτουργήθηκαν εκεί∙ αυτούς που το 

συντηρούν∙ όσους γνωστούς μας έχουν προβλήματα∙ τους φίλους μας∙ ακόμα και 

αυτούς που μας πίκραναν… Όλοι έχουν δικαίωμα μνήμης σ’ ένα τέτοιο ναό. Ο ίδιος 

ο ναός είναι η μνήμη! 

Αναφωνεί ο Ψαλμωδός ότι «τοῦ ποταμοῦ τά ὁρμήματα εὐφραίνουσι την πόλιν 

τοῦ Θεοῦ»». Όλα αυτά τα βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά παρεκκλήσια, ακόμα και 

τα σύγχρονα ή τα παλαιοχριστιανικά, είναι καμωμένα από το  υστέρημα αλλά και το 

περίσσευμα της καρδιάς των ανθρώπων, που έζησαν και επέστρεψαν σ’ ετούτη τη γη, 

η οποία τους γέννησε, για να λατρεύεται και να δοξάζεται το όνομα του Θεού σε αυτή 

την ακρώρεια της ηπειρωτικής Ελλάδος∙ στα βουνά της, που έχυσαν δάκρυα και πολύ 

αίμα οι μοναχοί της, στα παράλιά της, που αξιώθηκαν να δεχθούν αποστολικούς 

πόδες προς ευαγγελισμόν, στο Κλεινόν και τα πέριξ αυτού άστεα, που βάφτηκαν 

ανεξιτηλα με το αίμα δεκάδων μαρτύρων, στους μικρούς κάμπους της με τους 

ελαιώνες και τους αμπελώνες, που έθρεψαν και πότισαν τον πιστό λαό, 

τροφοδότησαν τις κανδήλες μπροστά από τα σεβάσματά του και ποτέ δεν άφησαν 

στεγνά τα ναματερά και τα δισκοπότηρά του! Και όχι μόνο… αλλά ακόμα και στα 

έγκατα της γης αυτής δοξάστηκε το όνομα του Θεού, καθώς χριστιανοί και μάλιστα 

μεταξύ αυτών και άγιοι της Εκκλησίας μας εργάστηκαν ως μεταλλωρύχοι, ώστε να 

είναι κραταιά η Πόλις και να παραμένει πόλος έλξης ανθρώπων ώστε να 

κατεργάζεται όσμωση ιδεών και πολιτισμών, όπως τότε που δύο νεαροί φοιτητές, ο 

Βασίλειος και ο Γρηγόριος, ήλθαν για να σπουδάσουν και τελικά γέννησαν ό,τι εμείς 

σήμερα ονομάζουμε ελληνοχριστιανικό!...   
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Οι εποχές βέβαια αλλάζουν και οι ανάγκες στρέφουν και αποσπούν το νου 

μας σε καθημερινές και γήινες ενασχολήσεις, που πολλές φορές μας αλλοιώνουν και 

μας αποκόπτουν από το παρελθόν, ξεχνώντας τις ρίζες μας και τα «μνημεία» της 

παράδοσής μας, τραυματίζοντας ίσως κάποιες φορές το βαθυσέβαστο γέρας τους 

παρά το μεγαλείο ή την απλότητά τους… 

Έτσι η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, 

εγκαινιάζουν έναν νέο σεμιναριακό κύκλο, αφιερωμένο στην τοπική αγιολογία και 

μάλιστα για πρώτη φορά αποπειράται να γίνει σύνδεση των αγίων των Αθηνών με τα 

μνημεία που οι ίδιοι σχετίζονται.  

Ο σκοπός αφενός μεν είναι να αναδείχθει αυτός ο πλούτος που έχει 

θησαυριστεί και αφετέρου να καταστούμε όλοι υπέυθυνοι για την προστασία όλων 

όσων ακολούθως παρατίθενται καθώς είναι τα τιμαλφή της πίστεως μας και ό,τι 

υλικό απέμεινε από την ευλάβεια που κοσμούσε το πνεύμα των πατέρων μας. 

 

1. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Γλυφάδας 

Η βασιλική βρίσκεται σχεδόν επί του αιγιαλού και κατά πάσα πιθανότητα 

είναι το μέρος στο οποίο  αποβιβάστηκε ο απ. Παύλος το 51 μ.Χ., όταν έφτασε από 

θαλάσσης στην Αττική. Η τρίκλιτη βασιλική χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι.. 

Σήμερα βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας 

πια, χτίστηκε μικρός, μονόκλιτος ναός, που εκτεινόταν από την αψίδα μέχρι το 

τέμπλο της παλαιάς βασιλικής. 

 

Πηγή: 

http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&xsl=detail&obpk=32

4&lg=el (15.04.2021) 

http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&xsl=detail&obpk=324&lg=el
http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&xsl=detail&obpk=324&lg=el
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2. Εβραϊκή Συναγωγή Αρχαίας Αγοράς Αθηνών 

Συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη κάποιας εβραϊκής κοινότητας στην 

Αθήνα υπάρχουν μόνο από τις αρχές του 1ου αι. μ.Χ.. Στην αρχαία Αγορά της 

Αθήνας, ανάμεσα στα επιβλητικά δημόσια κτίρια και ιερά, έχουν εντοπιστεί τα 

κατάλοιπα συναγωγής, που χρονολογείται στον 3ο αι. μ.Χ. και υπογραμμίζει τη 

μακραίωνη παρουσία των Εβραίων στην πόλη.  

Η ταύτιση του κτιρίου βασίστηκε σε αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ένα μικρό 

μαρμάρινο πλακίδιο, το οποίο έφερε μία επτάφωτη λυχνία (μενορά), ένα κλαδί 

φοινικιάς (λουλάβ) και πιθανότατα ένα κέρας κριαριού (σοφάρ) στη μία πλευρά και 

την αρχιτεκτονική ομοιότητα του κτιρίου με τη συναγωγή των Σάρδεων της Μικράς 

Ασίας. 

 

Πηγή: https://athjcom.gr/featured-posts/istoriki-anadromi-tis-evraikis-parousias-stin-

athina/  (15.04.2021) 

 

3. Άρειος Πάγος 

Ο βραχώδης λόφος του Αρείου Πάγου βρίσκεται βορειοδυτικά προ της 

εισόδου της Ακροπόλεως και σε κοντινή απόσταση από αυτήν. Η ονομασία του 

λόφου, για την προέλευση της οποίας η παράδοση έχει διασώσει αρκετές εκδοχές, 

δηλώνει τον βράχο (Πάγος = Βράχος < ρ. πήγνυμι = στερεώνω, στερεοποιώ, παγώνω) 

που ήταν αφιερωμένος είτε στον θεό Άρη είτε στις Αρές. 

Το Κλεινόν Άστυ κατά τον 1ο αι. μ.Χ. ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα, η 

κύρια έδρα διδασκαλίας κάθε επιστήμης και φιλοσοφίας. Και ένας από τους ρόλους 

της βουλής του Αρείου Πάγου ήταν να ελέγχει κάθε διδασκαλία, κάθε φιλοσοφικό 

σύστημα και νέα θρησκεία προκειμένου να εισαχθεί στην πόλη ή να απορριφθεί. 

Επόμενο ήταν, λοιπόν, ο απ. Παύλος, κατά τη μοναδική του επίσκεψη στην Αθήνα, 
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μετά το κήρυγμα του στην εβραϊκή συναγωγή, να παρουσιαστεί ενώπιον του 

συνεδρίου του Αρείου Πάγου. Περί της διδασκαλίας αυτής πληροφορούμαστε από τις 

Πράξεις των Αποστόλων. 

Το κήρυγμα του Παύλου δεν πρέπει να έκανε μεγάλη εντύπωση στο σώμα 

των Αρεοπαγιτών, που είχαν συνηθίσει να ακούν αναρίθμητους κήρυκες θρησκειών.  

 

4. Τόπος καταφυγής Παύλου και κρύπτη – Οικία και Ναός αγ. Διονυσίου 

Η παράδοση καθώς και πολλοί περιηγητές διασώζουν την πληροφορία ότι 

στον Άρειο Πάγο και μάλιστα επί του βράχου υπήρχε παλαιοχριστιανικός ναός 

αφιερωμένος στη μνήμη του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου – όπως και ο 

γειτονικός στα ΒΑ μεταγενέστερος ναός (του 17ου αιώνα), του οποίου τα ερείπια 

διακρίνονται στην περιοχή μαζί με πρόσκτισμα που ίσως λειτούργησε σαν 

επισκοπική κατοικία. 

Οι περιηγητές διασώζουν κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, που διετηρήθη στην 

προφορική παράδοση του λαού, ότι εκεί βρισκόταν και η κατοικία του αγίου 

Διονυσίου, αλλά και το φρέαρ στο οποίο κρύφτηκε ο απ. Παύλος μετά την 

αποδοκιμασία του κηρύγματός του.  

 
Πηγή: http://hotelsline.com/el/article/arxaiologiki-diadromi-arxaia-athina-diamoni-

xenodoxeia-domatia (15.04.2021) 

http://hotelsline.com/el/article/arxaiologiki-diadromi-arxaia-athina-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://hotelsline.com/el/article/arxaiologiki-diadromi-arxaia-athina-diamoni-xenodoxeia-domatia
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5. Αποσαφήνιση Διονυσίων (αντιμνημείο) 

Σχετικά με τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη πρέπει να επισημανθεί η εσφαλμένη 

ταύτιση του αγίου επισκόπου Αθηνών με τον άγιο Διονύσιο του 3ου μ.Χ. αιώνα, ο 

οποίος υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Η εσφαλμένη ταύτιση και 

αυθαίρετη δοξασία δημιουργήθηκε τον 9ο μ.Χ. αιώνα από τον αββάΙλδουίνο της 

Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου των Παρισίων, ο οποίος στον συγγράφωντας τον 

βίο του αγίου εξέφρασε την άποψη, ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων είναι 

ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μάλιστα στη βιογραφία του τελευταίου παρουσιάζει τον 

επιφανή Αθηναίο να μεταβαίνει εκδιωχθείς από τους ειδωλολάτρες της πατρίδος του, 

στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία για να συνεχίσει εκεί την ιεραποστολική 

του δράση.  

Δυστυχώς η σύγχυση αυτή υιοθετήθηκε αβάσιμα και από τα Μηναία και τα 

Συναξάρια τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Εκκλησίας και μάλιστα σε 

τέτοιο βαθμό επηρέασε και τις τέχνες, δημιούργησε μια μακρά παράδοση ακέφαλων 

κεφαλοφόρων μαρτύρων που διανύουν αποστάσεις , αλλοίωσε χρονολογίες κ.λπ.. 

 

 

6. Απόστολος Φίλιππος 

Ισχυρά και αρχαιότατη παράδοση, η οποία μάλλον φαίνεται να έχει βάσιμα 

τεκμήρια, έρχεται στην Αθήνα ο απόστολος Φίλιππος και παρέμεινεν επί δύο έτη περί 

το 55 ή 59 μ.Χ.. 

Στο κατά ΙωάννηνΕυαγγέλιον αναφέρεται η σχέσις του αποστόλου Φιλίππου 

με τους Έλληνες: «Ήσαν δέτινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων, ίνα προσκυνήσωσιν 

εν τη εορτή. Ούτοι ουνπροσήλθονΦιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και 

ηρώτων αυτόν λέγοντες∙ Κύριε, θέλομεν τον Ιησούνιδείν. 
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Στα απόκρυφα Ευαγγέλια αναφέρεται διήγησις υπερβολική και μυθώδης, εν 

τούτοις πρέπει να υπάρχει ιστορικός πυρήνας. βύθισε ζώντα τον Αρχιερέα των 

Ιουδαίων Ανανία, επειδή αντέλεγε αυτώ». Στο σημείο αυτό της βυθίσεως του 

Αρχιερέως των Ιουδαίων Ανανίουεκτίσθη ο Ιερός Ναός του Αγίου Φιλίππου, υπό των 

πρώτων Χριστιανών Αθηναίων, μετά την αναχώρησιν του Αγίου αποστόλου για την 

Ασίαν. 

 Άλλη παράδοσις σχετίζεται με την φράσιν ενός ανωνύμου 

παραδοξογραφήματος: «Κατ’ άρκτον δε τούτου, του βωμού ( έτσι χαρακτηρίζεται το 

Θησείον) υπήρχεν η αγορά της πόλεως, εις ην ο απόστολος Φίλιππος τον γραμματέα 

των Ιουδαίων εβύθισεν». 

Υπάρχει και άλλη εκδοχή, ότι ο απόστολος Φίλιππος ανέστησε τον υιόν της 

χήρας των Αθηνών, η οποία από ευγνωμοσύνη πολλή τον εφιλοξένησε στο σπίτι της 

και το μετέτρεψε σε εκκλησία του Αγίου Φιλίππου «κάτωθι της πύλης της Αγοράς 

ένθα ο Ναός σώζεται μέχρι σήμερον». 

Και τέλος ανώνυμος συγγραφέας περιηγηθείς την Ελλάδα κατά τα μέσα του 

15ου αιώνος μ.Χ. αναφέρει και αυτός «ότι στο σημείο αυτό, που εβυθίσθη ο 

Αρχιερέας των Ιουδαίων Ανανίας, εκτίσθη ο Ιερός Ναός του Αγίου Φιλίππου». 

 

 

Πηγή: https://naosagiasbarbaras.gr/14-

%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%

CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF

%85-2/ (15.04.2021) 

 

7. Ιερομάρτυς Φίλιππος επίσκοπος Αθηνών. 

 Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής: 

«Ο Ναός του Αγίου Φιλίππου δεικνύει τον τόπον, όπου ο Άγιος απόστολος Φίλιππος 

https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
https://naosagiasbarbaras.gr/14-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/
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υπέστη το μαρτύριόν του». Δηλαδή στο σημείο που είναι ο σημερινός Ναός του 

Αγίου Φιλίππου, Αδριανού 19. Κατά δε τους αρχαιολόγους κάτω του δαπέδου αυτού 

του Ιερού Ναού υπάρχει η αρχαία τρίκλητος Βασιλική τιμωμένη επ’ ονόματι του 

Αγίου ενδόξου αποστόλου Φιλίππου. Πιθανώς όμως αυτή η μαρτυρία να μην 

αναφέρεται στον απόστολο Φίλιππον, αλλά στον Επίσκοπο Αθηνών Φίλιππον τον 

μαρτυρήσαντα κατά το έτος 981 μ.Χ. 

 

8. Νάρκισσος  

Ο απ. Φίλιππος κήρυξε στους Αθηναίους και βάπτισε πολλούς αθηναίου 

καθώς και μέλη της εβραϊκής συναγωγής. Χειροτόνησε τον αγ. Νάρκισσο επίσκοπο 

Αθηνών, τον οποίον αναφέρει ο απόστολος Παύλος στην προς τους Ρωμαίους 

επιστολή του «ασπάσασθε τους εκ των Ναρκίσσου τους όντας εν Κυρίω» (Ρωμ. 16, 

11.). 

 

9. Σπήλαιο αγ. Αριστείδου στον Λυκαβηττό 

Στο σπήλαιο αυτό σύμφωνα με ευσεβή προφορική παράδοση ο άγιος 

Αριστείδης προσερχόταν συχνά για να προσευχηθεί και να ενισχυθεί πνευματικά 

ώστε να συνεχίσει τον επίπονο αγώνα του για την υπεράσπιση της χριστιανικής 

πίστεως στην Αθήνα του 2ου μ.Χ. αιώνα με την ολιγάριθμη χριστιανική κοινότητα.  

Πλησίον του σωζομένου σπηλαίου του αγίου Αριστείδου και του 

παρακειμένου Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων υπήρχε κατά τους ρωμαϊκούς 

χρόνους μεγάλο νεκροταφείο, στο οποίο θάπτονταν και οι πρώτοι χριστιανοί της 

ολιγάριθμης χριστιανικής κοινότητος των Αθηνών.  

 

Πηγή: http://syndesmosklchi.blogspot.com/2013/09/2.html (15.04.2021) 

 

http://syndesmosklchi.blogspot.com/2013/09/2.html
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10. Η περίπτωση του Αγ. Ανδρέου επί της οδού Αγ. Φιλοθέης 

Φαίνεται πώς μετά την υπαγωγή του Ανατολικού Ιλλυρικού, στα μέσα του 

8ου αιώνος, στην πνευματική καθοδήγηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 

δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, τα οποία ουδείς παρατήρησε και σήμερα, ίσως 

με την ανάπτυξη της αγιολογικής επιστήμης δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. 

Φαίνεται, πως όταν έγινε η υπαγωγή, το τοπικό αγιολόγιο των Εκκλησιών του 

Ανατολικού Ιλλυρικού, προστέθηκε μάλλον άκριτα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουμε διπλές ή και τριπλές 

καταγραφές του ίδιου αγίου ως διαφορετικά συνώνυμα πρόσωπα ή το αντίστροφο 

διαφορετικών αγίων με κοινό όνομα που αντιμετωπίζονται ως ένας. 

Ο υμνογράφος του 9ου αιώνα Ιωσήφ έχει γράψει ακολουθία για τους 

μάρτυρες των Αθηνών Διονύσιο και Χριστίνα, οι οποίοι φέρονται να μαρτύρησαν επί 

Δεκίου μαζί με τους φυλακές τους, στρατιώτες από τη Μεσοποταμία, Ανδρέα και 

Παύλο. Δεν προκύπτει από το κείμενο της ακολουθίας στοιχείο για ιδιαίτερη λατρεία 

τους στην Αθήνα, όμως ο Ιωσήφ γράφει για αγίους του ελλαδικού χώρου, για τους 

οποίους γνωρίζει ότι τιμούνται ιδιαιτέρως σε κάποια περιοχή. Σχετικά με τον 

μάρτυρα Ανδρέα, της ομάδας αυτής των μαρτύρων που προαναφέραμε έχει 

παρατηρηθεί ότι μαρτυρείται κατά τον 10ο αιώνα στην Αθήνα εκκλησία του Αγίου 

Ανδρέου με εκεί σωζόμενο το λείψανο του. Είναι άγνωστο σε ποιον από τους με το 

ίδιο όνομα αγίους ανήκε το εν λόγω λείψανο. Δεν αποκλείεται να ήταν του 

συμμάρτυρος των φερόμενων ως Αθηναίων Διονυσίου και Χριστίνας και να 

ταυτίζεται η κατά τον 10ο αιώνα μαρτυρούμενη εκκλησία του Αγίου Ανδρέου προς 

την πιθανότατα παλαιοχριστιανική Βασιλική η οποία έχει επισημανθεί σε ελάχιστη 

απόσταση από τη σημερινή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο περίβολο της 

Αρχιεπισκοπής. Η καθιέρωση του καθολικού της μονής εκείνης στο όνομα του αγίου 

Ανδρέα δεν είναι απίθανο να απηχεί παράδοση σχετική προς την εκεί 

παλαιοχριστιανική Βασιλική. 

 

Πηγή: http://ikee.lib.auth.gr/record/135548/files/THEOCHARIS%20PHD.pdf 

(15.04.2021) 

http://ikee.lib.auth.gr/record/135548/files/THEOCHARIS%20PHD.pdf
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11. Βασιλική του Ιλισού 

Τα ίχνη - θεμέλια της περίφημης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Ιλισσού 

βρίσκονται επί της οδού Αρδηττού, ανατολικά του αρχαιολογικού χώρου του 

Ολυμπείου. Πρόκειται για μια παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλική μεγάλων 

διαστάσεων του 5ου αιώνος μ.Χ. με εγκάρσιο τοίχος και υπόγειο προσκυνηματικό 

χώρο. Ήταν πιθανότατα αφιερωμένη στον μάρτυρα Λεωνίδη, καθότι επί της 

εξωτερικής πλευράς του βορείου τοίχου της βρισκόταν το αποκαλούμενο «Μαρτύριο 

του Λεωνίδη», δηλαδή ένα υπόγειο προσκύνημα, όπου είχαν αποτεθεί τα Λείψανά 

του Αγίου. 

Όσον αφορά όμως την ιστορικότητα του προσώπου του αγίου οι γνώμες 

διίστανται, καθότι η Εκκλησία μας τιμά ξεχωριστά και σε διαδοχικές ημέρες τον 

επίσκοπο Αθηνών άγιο Λεωνίδη και τον συμμαρτυρήσαντα με επτά διακόνισσες άγιο 

Λεωνίδη, στην Τροιζηνία της Πελοπονήσσου. 

Παρά ταύτα θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό τα δύο αυτά πρόσωπα να ταυτίζονται 

και να πρόκειται για τον επίσκοπο Αθηνών Λεωνίδη του 3ου αιώνος μ.Χ., ο οποίος 

να μαρτύρησε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 250 μ.Χ. στην Τροιζήνα.  

 

Πηγή: http://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-

iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html (15.04.2021) 

 

12. Βασιλική Αγχέσμου 

Η βασιλική του Αγχέσμου, στην οδό Τσακάλωφ 22, πίσω από την σημερινή 

εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, μαρτυρά την ύπαρξη κέντρου χριστιανικού οικισμού 

με νεκροταφείο, οι τάφοι του οποίου είναι ακόμη ορατοί στην σκαμμένη παρειά του 

τέρματος της οδού Αναγνωστοπούλου. Μικρών διαστάσεων παλαιοχριστιανική 

βασιλική διαιρεμένη σε κλίτη με κιονοστοιχίες στην οποία και αποκαλύφθηκε ο 

τάφος του επισκόπου Αθηνών Κληματίου (ήδη ανακομισμένος ο νεκρός) τον οποίο 

http://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html
http://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html
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μαρτυρούσε μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτάφια πλάκα, η οποία ανέφερε: «ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΣ ΚΛΗΜΑΤΙΟΣ».  

Η πλάκα αυτή ανήκει στον σπάνιο για τον ελλαδικό χώρο τύπο όπου στην 

επιτάφια πλάκα υπάρχουν οπές για την έγχυση προσφορών. Άλλη μια βρέθηκε στο 

Συκούριο της Λάρισας με πέντε οπές για τους ισαρίθμους εκεί μάρτυρες.  

 

Πηγή: 

http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&lg=el&obpk=495&x

sl=detail (15.04.2021) 

 

13. Μεγάλη Παναγιά 

Η εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς βρισκόταν στην αυλή της Βιβλιοθήκης 

του Αδριανού. Σήμερα θα την εντοπίσετε στον αρχαιολογικό χώρο της βιβλιοθήκης 

του Ανδριανού και συγκεκριμένα ακριβώς απέναντι από τον αριθμό 62 της οδού 

Αδριανού. 

Στις αρχές του 5ου αιώνος μ.Χ. σε μια κίνηση εξαιρετικής διπλωματίας του 

επάρχου του Ιλλυρικού Ερκουλίου (408 - 412 μ.Χ.), ο χώρος της βιβλιοθήκης του 

Ανδριανού κατανεμήθηκε ισότιμα στους Εθνικούς και στους Χριστιανούς, στις δύο 

επικρατούσες κοινότητες δηλαδή της εποχής εκείνης. Οι ανακαινισμένες-

επισκευασμένες πτέρυγες της Βιβλιοθήκης μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι 

Έρουλοι, παραχωρήθηκαν στους Εθνικούς Σοφιστές και νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους, ενώ αντίθετα  η αυλή δόθηκε στους Χριστιανούς για την ανέγερση 

εκκλησίας.  Η κίνηση αυτή οδήγησε αναμφίβολα στην καθημερινή ειρηνική 

συνύπαρξη, συμβίωση και τριβή των δύο αυτών ομάδων στον ίδιο χώρο. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ανηγέρθη ο παλαιότερος γνωστός χριστιανικό ναός της 

Αθήνας, ο τετράκογχος μαρμάρινος ναός, που έμεινε γνωστός ως Μεγάλη Παναγιά. 

Η κεντρική θέση του στην καρδιά της ρωμαϊκής πόλης, το μέγεθός του αλλά και η 

http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&lg=el&obpk=495&xsl=detail
http://byzantineattica.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&lg=el&obpk=495&xsl=detail
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αρχαιότητά του κάνουν πολλούς ιστορικούς να υποστηρίζουν ότι πιθανώς η Μεγάλη 

Παναγιά να υπήρξε ο πρώτος καθεδρικός ναός της πόλης. 

Η αυτοκράτειρα αγία Ειρήνη η Αθηναία συνέδεσε, όπως πίστευαν 

παλαιότερα, το όνομά της με την δημιουργία του τετρακόγχου ναού ενώ γνωρίζουμε 

πως εκεί έζησαν δύο γυναίκες μοναχές, οι οποίες μέχρι και τα επαναστατικά χρόνια 

τιμούνταν ως οσίες από τους Αθηναίους. Η αγ. Αγαθόκλεια (ή Θέκλα κατά το κοινώς 

λεγόμενον στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα) και η αγία Θεοδούλη.Μάλιστα σώζεται 

μαρτυρία ότι εικόνα της αγίας Αγαθόκλειας είχε στην κατοχή της η αγία Φιλοθέη και 

χάθηκε στα τέλη του 18ου αιώνος. 

 

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2370 (15.04.2021) 

 

14. Παρθενών 

Ο Παρθενώνας φαίνεται πως στα μέσα του 6ου αιώνος μετατρέπεται σε 

Χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο την επονομαζομένηΑθηνιώτισσα. 

Μάλιστα οι αυτοκράτορες Κώνστας και Βασίλειος έρχονται για να προσκυνήσουν το 

Θεομητορικό αυτό σέβασμα. 

Στα χρόνια όμως του Μητροπολίτου Αθηνών αγ. Μιχαήλ του Χωνιάτου ο 

ναός ανακαινίζεται και καλλοπίζεται με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και έπιπλα. «Το 

ευφεγγέςανάκτορον της φωτοδόχου Παρθένου» προκαλούσε το ενδιαφέρον των 

προσκυνητών καθώς όπως μας διασώσει ο αγ. Μιχαήλ υπήρχε μια κανδήλα η οποία 

είχε ανάγκη ανατροφοδότησης με λάδι μόνο μία φορά το έτος! Σημειώνεται ως 

θαυμαστό επίσης από τον Χωνιάτη ότι ο ναός εξέπεμπε μια ανεξήγητη λάμψη, για 

τον οποίο ήταν η μόνη παρηγοριά στην δοκιμαζόμενη από φοροεισπράκτορες, 

πειρατές και άλλους εξωτερικούς εχθρούς Αττική.  

 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2370
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Πηγή:http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=912(15.04.2021)  

 

15. Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος 

Η Μονή Οσίου Μελέτιου πιθανότατα ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα, στη θέση 

μάλλον παλαιότερου μοναστηριού. Ιδρυτής της μονής ήταν ο Όσιος Μελέτιος, ο 

οποίος καταγόταν από την Καππαδοκία και ήταν οπαδός της πλήρους ακτημοσύνης, 

ενώ υπήρξε και αναμορφωτής του μοναστικού βίου. Εκτός από το κυρίως μοναστήρι, 

ίδρυσε και 24 εκκλησιαστικά μετόχια (παραλαύρια) σε διάφορες περιοχές της 

Αττικής, μερικά από τα οποία σώζονται έως σήμερα, ενώ άλλα είναι ερειπωμένα. Ο 

Όσιος Μελέτιος ήταν για τους κατοίκους της περιοχής προστάτης και θαυματουργός 

και τύχαινε ευρύτερης αναγνώρισης, καθώς ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός 

δώρισε στη μονή πηγές εσόδων. Ιστορική πηγή στην οποία απαντά το μοναστήρι 

είναι οι επιστολές του αγ. Μιχαήλ Χωνιάτη, καθώς διατηρούσε τακτική 

αλληλογραφία με τον ηγούμενο της Μονής και την χαρακτήριζε ως "φιλόσοφον 

μάνδρα". Μετά τον θάνατό του την 1η Σεπτεμβρίου του 1105 ο Όσιος Μελέτιος 

τάφηκε εντός της μονής που ο ίδιος είχε ιδρύσει. 

 

Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%C

E%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
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%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85 

(15.04.2021) 

16. Πινακοθήκη Προπυλαίων 

Το οικοδόμημα έχει κατασκευασθεί κυρίως από πεντελικό μάρμαρο και 

χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το κεντρικό ορθογώνιο τμήμα είναι το κυρίως πρόπυλο. 

Στην ανατολική και δυτική όψη έχει δύο εξάστυλες στοές δωρικού ρυθμού, μεταξύ 

των οποίων παρεμβάλλεται εγκάρσιος τοίχος με πέντε θύρες. Η δίοδος προς την 

Ακρόπολη γινόταν από την κεντρική θύρα. Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

αποτελείται από ένα δωμάτιο, γνωστό από την περιγραφή του περιηγητή Παυσανία 

ως Πινακοθήκη, επειδή η αίθουσα ήταν κοσμημένη με ζωγραφικούς πίνακες, 

ανάμεσα στους οποίους και έργα των ζωγράφων Πολυγνώτου και Αγλαοφώντος. 

Μπροστά του έχει μία μικρή δωρική στοά από τρεις κίονες και η είσοδος σε αυτό 

γινόταν από πόρτα που πλαισιώνεται από δύο παράθυρα. Σύμφωνα με ορισμένους 

μελετητές, η αίθουσα αυτή ήταν χώρος ανάπαυσης ή εστιάσεων των επισκεπτών της 

Ακρόπολης και στο εσωτερικό της πιθανολογείται ότι υπήρχαν κλίνες. Τον χώροαυτό 

χρησιμοποίησε ο άγιος Μιχαήλ ο Χωνιάτης ως κατοικία του από το 1182 έως το 

1204. 

 

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=974 (15.04.2021) 

 

17. Παναγία Γοργοεπήκοος 

Ο ναός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη σύγχρονη Μητρόπολη Αθηνών και είναι 

αφιερωμένος στην Παναγία Γοργοεπήκοο και τον Άγιο Ελευθέριο. Κατασκευάστηκε 

στο τέλος του 12ου αιώνα, στα ερείπια ενός αρχαίου ναού που ήταν αφιερωμένος 

στην Ειλειθυία. Αρχικά ονομαζόταν "Μικρή Μητρόπολις", ήταν αφιερωμένος στην 

Παναγία Γοργοεπήκοο και ανήκε στην επισκοπική κατοικία της Αθήνας. Στον 17ο 

αιώνα ο ναός αναφέρεται και ως "Γοργοεπήκοος" και ως "Καθολικόν". Το 1841 

στέγασε τη δημόσια βιβλιοθήκη της Αθήνας και από το 1863 αφιερώθηκε και στον 

Άγιο Ελευθέριο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=974
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Ο ναός είναι τετρακιόνιος, σταυροειδής εγγεγραμμένος, με τριμερή νάρθηκα, 

του οποίου το κεντρικό, καμαροσκεπές τμήμα είναι ψηλότερο από τα δύο πλάγια. Οι 

τοίχοι του ναού είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι από μεγάλους μαρμάρινους 

ακόσμητους λίθους και ανάγλυφα, που προέρχονται από αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά 

και πρώιμα Βυζαντινά μνημεία, ενώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά πλίνθοι. Ως 

το ύψος των παραθύρων, είναι επενδεδυμένοι με ακόσμητες μαρμάρινες πλάκες ενώ 

τα ενενήντα συνολικά ανάγλυφα, έχουν τοποθετηθεί στο ανώτερο τμήμα των τοίχων, 

δημιουργώντας ένα μοναδικό για βυζαντινή εκκλησία διακοσμητικό αποτέλεσμα. Ο 

τρούλος είναι το μόνο μέρος του ναού, οικοδομημένο με την τυπική 

πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία. 

Ο αρχαιολόγος Μανώλης Χατζηδάκης διατύπωσε την άποψη ότι ο ναός είναι 

σύλληψη του αγ. Μιχαήλ του Χωνιάτου. 

 

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1720 (15.04.2021) 

 

18. Άγιος Πέτρος Καλυβίων-Κουβαρά 

Ο ναός του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ένα χλμ. δυτικά των Καλυβίων, στην 

περιοχή των Εννέα Πύργων, ένα αξιόλογο μεσαιωνικό οικισμό, που αποτελεί 

σημαντικό πυρήνα βυζαντινών μνημείων, διασωσμένων και ερειπωμένων. Οι 

αξιόλογες τοιχογραφίες είναι βάσει επιγραφής του 1232, με ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 

την τοιχογραφία του τελευταίου τότε μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη, 

απεικόνιση με προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Επιγραφή αναφέρει: « Ο 

ΠΑΝΗΕΡΩΤΑΤΟC ΑΡΧΗΕΠΗΣΚΟΠΟC ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΗΛ». Ο λόγιος 

μητροπολίτης κατέφυγε στη Κέα μετά την κατάληψη της Αττικής από τους 

Φράγκους. Η προσωπικότητα του και η δράση του δημιούργησαν ένα είδος τοπικής 

λατρείας, όπως φανερώνει και η αγιοποιημένη αγιογραφία του. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1720


Τα χριστιανικά μνημεία της Αττικής 

που σχετίζονται με τους τοπικούς Αγίους των Αθηνών 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
54 

 

Πηγή: 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4648/4424.pdf 

(15.04.2021) 

 

19. Ναός σπηλαίου Πεντέλης 

«Στην Αττική, πού βρίσκεται και αυτή από το 1204 υπό την κατοχή των 

Φράγκων, σώζονται πολλές εκκλησίες με ζωγραφικό διάκοσμο του 13ου αι.. Ανάμεσα 

σ' αυτές ξεχωριστή θέση έχουν τα δύο συνεχόμενα παρεκκλήσια της Σπηλιάς της 

Πεντέλης ή Σπηλιάς του Νταβέλη, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, επειδή χρησίμευε ως 

καταφύγιο και ορμητήριο για το διαβόητο λήσταρχο της Αττικής του περασμένου 

αιώνα. Ένα μεγάλο μέρος από τις τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της Σπηλιάς της 

Πεντέλης χρονολογείται με επιγραφή στο 1233/1234. Οι υπόλοιπες τοιχογραφίες 

μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια εποχή ή λίγο νωρίτερα με βάση διάφορα άλλα 

στοιχεία…» διαβάζουμε στην μελέτη της ΝτούλαςΜουρίκη «Οι βυζαντινές 

τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς της Πεντέλης» η οποία συνεχίζει 

«…Εκτός από τις τοιχογραφίες του ιερού, ελάχιστα ίχνη ζωγραφικής σώζονται στο 

νότιο παρεκκλήσιο. Ειδικώτερα, μόνο η παράσταση σε μια γωνιά του νοτιοδυτικού 

τοιχώματος μπορεί να ταυτισθή. Εδώ σώζεται μέρος από το κεφάλι ανδρικής μορφής 

πού συνοδεύεται από την επιγραφή [Ο] ΑΘΗΝ(ΩΝ) ΜΗΧ(ΑΗΛ). Βασιζόμενος στην 

επιγραφή και στη φυσιογνωμική ομοιότητα της μορφής με το πορτραίτο του Μιχαήλ 

Χωνιάτη πού περιλαμβάνεται στις τοιχογραφίες του Αγίου Πέτρου στα Καλύβια 

Κουβαρά της Αττικής, ο καθηγητής Ορλάνδος αναγνώρισε και εδώ το πορτραίτο του 

γνωστού μητροπολίτη των Αθηνών». 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4648/4424.pdf
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Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9843 (15.04.2021) 

20. Άγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης 

Καμαροσκέπαστημονόκλητη Βασιλική του 12ου μ.Χ. αιώνα. Στο εσωτερικό 

σώζονται τοιχογραφίες που η κτητορικήεππιγραφή τις ανάγει στο 1732. Το επίθετο 

Λουμπαρδιάρης (Κανονιέρης) συνδέεται με την παράδοση της σωτηρίας του ναού 

από θαύμα την παραμονή της γιορτής του Αγίου, γύρω στα 1640-1650, όταν ο 

Τούρκος φρούραρχος της Ακρόπολης Γιουσούφ κανονιοβόλησε από τα Προπύλαια 

το ναό. Την επομένη έπεσε κεραυνός στα Προπύλαια και σκότωσε τον Γιουσούφ και 

όλη του την οικογένεια. 

Το αρχικό κτίσμα, στο πέρασμα των αιώνων, έχει υποστεί πολλές αλλαγές, 

ενώ η σημερινή του μορφή οφείλεται στην ανακατασκευή της μεταβυζαντινής φάσης 

του ναΰδρίου από τον Δημήτρη Πικιώνη. 

Πριν από το έτος 1454, ο νεοφανής άγιος Ραφαήλ χρημάτισε εφημέριος του εν 

λόγω ναού καθώς και για κάποιο μικρό διάστημα και ο άγ. Νεκτάριος. Μοναδική 

τοιχογραφία των αθηναίων οσίων και αυταδέλφων Σωφρονίου και Βαρνάβα των 

κτιτόρων της Ιεράς Μονής Σουμελά του Πόντου σώζεται στον Άγ. Δημήτριο. 

 

Πηγή: https://ipolizei.gr/o-agios-dhmhtrios-loumpardiarhs/ (15.04.2021) 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9843
https://ipolizei.gr/o-agios-dhmhtrios-loumpardiarhs/
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21. Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όρους Αμώμων. 

Η Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται στο Όρος των Αμώμων 

(βουνό των καθαρών) – Πεντελικό, στην περιοχή της Ξυλοκέριζας, στην ανατολική 

πλευρά του βουνού, στην ίδια θέση όπου από τον ἰδίανθέσιν της ἀπότοῦ 10ου μ.Χ. 

αἰῶνος αιώνα η ομώνυμη ανδρική Μονή.   

Σε Πατριαρχικό Σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου, της 

10ηςΜαίου του 1611, το οποίο κατέχει η Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών, στο ίδιο 

σημείο συναντούμε Μονή τιμωμένη στην Γέννηση της Παναγίας και μάλιστα ήταν 

Πατριαρχικό Σταυροπήγιο. Ήδη από τον 10ο αιώνα στο Πεντελικό Όρος συναντούμε 

πληθώρα διασκορπισμένων ασκητηρίων.  

Η Μονή αυτή ανεσυστήθη το 1945 και το 1950 θαυμαστώ τω τρόπω 

απεκαλύφθη στην Γερόντισσα Μακαρία ο τόπος μαρτυρίου και ταφής του 

οσιομάρτυροςΕφραίμ, ο οποίος μαρτύρησε στα μέσα του 15ου αιώνος. 

 

Πηγή: https://www.monastiria.gr/iera-moni-osiou-efraim-nea-makri/ (15.04.2021) 

 

22. Ταώ Ιερά Μονή Παντοκράτορος 

Σε νοτιοανατολικότερη θέση από το προηγούμενο μνημείο στέκεται η Μονή 

του Παντοκράτορος, κτίσμα, καθώς φαίνετα του 15ου ή 16ου αιώνος. Αρχιτεκτονικά ή 

άλλα γλυπτά μέλη που διασώζωνται μέχρι σήμερα, όπως το μαρμάρινο τέμπλο 

ανήκουν στην καλλιτεχνική διακοσμητική του 12ου αιώνος. Το Καθολικό είναι 

κτίσμα στο οποίο συνυπάρχουν βυζαντινά, ισλαμικά και ιβηρικά αρχιτεκτονικά 

στοιχεία. Σώζεται δε παράδοση περί της λειτουργίας της ως Μονής Ακοιμήτων. Ο 

πυργοειδής Νάρθηκας επικοινωνούσε διά μυστικού διαδρόμου με τον επίσης 

οχυρωματικό πύργο της εισόδου της Μονής. 

https://www.monastiria.gr/iera-moni-osiou-efraim-nea-makri/
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Οι οχυρωματικές κατασκευές οπωσδήποτε μαρτυρούν εξυπηρέτηση 

αντιστοίχων αναγκών.  Η Μονή φθάνει σε μεγάλη ακμή και φθάνει το 1670 να 

αριθμεί τουλάχιστον 179 πατέρες οι οποίοι και σφαγιάσθηκαν την νύχτα της 

Αναστάσεως από πειρατές που εισήλθαν στην Μονή από μυστική υπόγεια δίοδο που 

συνέδεε τον λιμένα της Ραφήνας με το Ιερό Βήμα του Καθολικού. 

 

 

Πηγή: http://www.pantokratoros-tao.gr/index.php/el/ (15.04.2021) 

 

23. Πεντέλη 

Στα νοτιοδυτικά του Πεντελικού Όρους βρίσκεται η πασίγνωστη Μονή 

Πεντέλης, την οποία ίδρυσε ο εκ Καλάμου καταγόμενος Μητροπολίτης Ευρίπου άγ. 

Τιμόθεος, συνάζοντας τους διασκορπισμένους ασκητές του Όρους σε ένα ασφαλές 

κοινόβιο. Η Μονή εκτίσθη επί αρχαίου ιερού της Αθηνάς.  Ο αγ. Τιμόθεος σε μικρό 

χρονικό διάστημα αποσύρεται σε ένα από τα απομακρυσμένα μετόχια της Μονής, 

στον Γαργηττό και εν συνεχεία στην Βραυρώνα για περισσότερη ησυχία και άσκηση 

και εν τέλει καταφεύγει στην Κέα όπου και εκοιμήθη. 

Η Μονή της Πεντέλης γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη και προσέφερε συγχρόνως 

τα μέγιστα στην απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Κάποια περίοδο ήταν ο 

μεγαλύτερος μη μουσουλμάνος ιδιοκτήτης επί του Πεντελικού και της Αττικής. 

Στην Μονή διέμεινε επί διετία ο όσιος Αρσένιος ο εν Πάρω. 

http://www.pantokratoros-tao.gr/index.php/el/
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Πηγή: https://www.monastiria.gr/iera-moni-koimisews-tis-theotokou-pentelis/ 

(15.04.2021) 

 

24. Οικία Μπενιζέλων 

Πρόκειται για το σπίτι των Μπενιζέλων, της οικογένειας της αγίας Φιλοθέης.   

Ανεγέρθηκε πιθανότατα στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, είναι το τελευταίο 

σωζόμενο κονάκι στην Αθήνα και ένα από τα λίγα παραδείγματα ανάλογων 

αρχοντικών που σώζονται στη νότια Ελλάδα. 

Με την ιστορία του κτηρίου έχει συνδεθεί από την προφορική παράδοση η 

Ρεβούλα Μπενιζέλου, η μετέπειτα οσία Φιλοθέη. Θεωρείται ότι έζησε στο χώρο 

αυτό, στα κτίσματα που προϋπήρχαν της ανέγερσης του αρχοντικού. Πρόκειται για 

δύο λιθόκτιστες διώροφες οικίες με κεραμοσκεπή, ίχνη των οποίων είναι ορατά μέχρι 

σήμερα στο κατώι του μνημείου. 

Η φήμη της αγίας απορρέει από το κοινωνικό κυρίως έργο της και που 

οδήγησε τελικά και στην αναγνώρισή της ως οσίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρξε 

μία από τις ελάχιστες γυναίκες νεομάρτυρες που μαρτύρησαν κατά την 

Τουρκοκρατία. Η Ρεβούλα Μπενιζέλου (1545;-1589), όπως ήταν το κοσμικό όνομα 

της οσίας Φιλοθέης, με το είδος της δράσης της και την εμβέλεια του έργου της δεν 

προκάλεσε μόνο το ενδιαφέρον των συμπατριωτών της και του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, αλλά απασχόλησε επιπλέον τις ανώτατες αρχές του 

οθωμανικού κράτους και της Βενετίας. 

Γόνος μιας από τις παλαιότερες αρχοντικές οικογένειες των Αθηνών, διέθετε 

μεγάλη περιουσία. Αφού έμεινε χήρα σε νεαρή ηλικία, αφιερώθηκε στο μοναχισμό. 

Ίδρυσε τη μονή του Αγίου Ανδρέα, γύρω στο 1571, –εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών– και μετόχια, στα Πατήσια, στην Καλογρέζα και στην Κέα. 

Το μοναστήρι της, με 100 έως 150 μοναχές, και τα μετόχια  παρείχαν στέγη, τροφή 

https://www.monastiria.gr/iera-moni-koimisews-tis-theotokou-pentelis/
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και περίθαλψη σε φτωχούς και ασθενείς αλλά και καταφύγιο σε σκλάβους και 

δυστυχείς μουσουλμάνες, οι οποίες μάλιστα συχνά ασπάζονταν το Χριστιανισμό. 

Αντιδρώντας στη δράση αυτή της Φιλοθέης, οι οθωμανικές αρχές προκάλεσαν βίαιη 

σε βάρος της επίθεση, η οποία λίγους μήνες αργότερα την οδήγησε στο θάνατο. 

 

Πηγή: https://archontiko-mpenizelon.gr/el/ (15.04.2021) 

 

25. Μονή Αγ. Ανδρέου 

Περίπου στα 1550 ανακαινίσθηκε προϋπάρχων ναός του αγίου Ανδρέου και 

έγινε καθολικό της μονής που ίδρυσε εδώ η αγία Φιλοθέη, που έγινε γνωστή ως 

«Παρθενώνας», γιατί ήταν καταφύγιο νεαρών άπορων γυναικών, οι οποίες 

εκπαιδεύονταν σε κάποια τέχνη χωρίς να έχουν την υποχρέωση να γίνουν μοναχές. 

Εκτός από τα περιποιημένα κελλιά, το συγκρότημα στέγαζε γηροκομείο, 

ορφανοτροφείο και νοσοκομείο και μέχρι το 1821 σωζόταν και το υπόγειο ασκητήριο 

της αγίας, με τον αργαλειό της, το οποίο διατηρείται κάτω από το δάπεδο του 

σημερινού ναού. Το 1834, με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, ο χώρος 

μετατράπηκε σε στρατώνα και αργότερα πέρασε στη δικαιοδοσία του δημοσίου. Στα 

τέλη του 19ου αιώνα ο μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς έκτισε εδώ το 

αρχιεπισκοπικό μέγαρο και τον σημερινό ναό. 

 

https://archontiko-mpenizelon.gr/el/
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26. Προφήτης Ελισσαίος 

«Ο ναΐσκος του Αγίου Ελισσαίου κείται δεξιά τω αναβαίνοντι την οδόν 

Άρεως, εγγύς του ενοριακού Ναού των Ταξιαρχών, παρά την αρχαίαν της Πόλεως 

Αγοράν». Το μικρό αυτό παρεκκλήσι οικοδομήθηκε μεσούσης της τουρκοκρατίας, 

ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Λογοθέτη – Χωματιανού και από τεχνικής – 

ναοδομικής άποψης ανήκε στο ρυθμό της απλής μονόκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής.  

Λίγο πριν το 1900, ο ναΐσκος είχε αποκτήσει υψηλή συμβολική αξία καθότι 

στις αγρυπνίες που τελούνταν εκεί έδιναν τακτικά το «παρόν» σημαίνουσες 

προσωπικότητες του πνεύματος και της διανόησης της εποχής όπως ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης και ο εξάδερφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, οι οποίοι εκτελούσαν 

χρέη δεξιού και αριστερού ψάλτη αντίστοιχα. Παράλληλα, στις ακολουθίες 

ιερουργούσε ο εκ Νάξου πράος και ταπεινός τη καρδία, άγιος παπά Νικόλας ο 

Πλανάς ενώ είχε συμμετάσχει και ο άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. 

 

Πηγή: https://www.pemptousia.gr/2019/06/o-agios-elisseos/  (15.04.2021) 

 

27. Αγ. Γεώργιος Ριζάρη 

Η Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή ιδρύθηκε το 1841, με κληροδότημα των 

ομογενών επιχειρηματιών αδελφών Μάνθου και Γεώργιου Ριζάρη και αποτελεί 

σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά Εθνικά Κληροδοτήματα της χώρας μας. Το 

κτίριο του ιδρύματος δεν υπάρχει πια (μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, στο 

Χαλάνδρι, το 1950), αλλά διασώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου 

Βασ. Σοφίας 24, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στο εσωτερικό του περιβόλου του, το 

1849, βάσει σχεδίων του δημοτικού αρχιτέκτονα Αρμόδιου Βλάχου. Πρόκειται για 

μια εκκλησία του τύπου σταυροειδούς μετά τρούλου, που συνδυάζει νεοβυζαντινά 
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στοιχεία (δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα, κ.τ.λ.) με κλασικιστικού ρυθμού (γλυπτά 

μαρμάρινα μέλη, κυμάτια, κ.τ.λ) που την κατατάσσουν στον Ελληνοβυζαντινό ρυθμό. 

Άρρηκτα έχει συνδεθεί ο ναός με τον άγιο Νεκτάριο, ο  οποίος διετέλεσε 

διευθυντής της Ριζαρίου. Ο ίδιος εγκαινίασε τον εν λόγω ναό και σήμερα πολλά εκ 

των ιερών αμφίων και λοιπών προσωπικών του αντικειμένων φυλάσσονται στο 

προσκύνημα αυτό. 

 

Πηγή: 

https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%

BF%CF%83-

%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-

%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-

%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/ (15.04.2021) 

 

28. Αγ. Πορφύριος 

Η Πολυκλινική Αθηνών ιδρύθηκε στις 3 Μαρτίου 1903 από τους 

Κεφαλλονίτες γιατρούς Νικόλαο και Ανδρέα Αλιβιζάτο. Αρχικά λειτούργησε για 

παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην οδό Σωκράτους 56 σε δύο δωμάτια και 

στη συνέχεια (το 1904) στην οδό Αθηνάς 57 σε 7 δωμάτια. 

Στην σημερινή της θέση, Πειραιώς 3 (δίπλα στην Ομόνοια), μεταφέρθηκε στις 

6 Ιουλίου 1905 και λειτούργησε με 50 νοσηλευτικά κρεβάτια, νέα εργαστήρια και 

ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Από το 1903 

έως το 1944 προσέφερε ανελλιπώς μεγάλες υπηρεσίες τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο 

και στους Βαλκανικούς πολέμους, την Ιταλογερμανική εισβολή και την κατοχή. 

Στο νοσοκομείο λειτουργεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Γερασίμου, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1905. Στον Ιερό Ναό υπηρέτησαν ως εφημέριοι εξέχουσες ιερατικές 

φυσιογνωμίες, οι οποίοι διατήρησαν ψηλά το ηθικό των ασθενών και το θρησκευτικό 

https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
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τους συναίσθημα, ιδιαίτερα σε περιόδους δύσκολες (κατοχή, πόλεμοι κλπ.). Η 

αγιογράφηση του Ιερού Ναού είναι ιστορικής σημασίας, διότι είχε την τύχη να 

αγιογραφηθεί από τον μεγαλύτερο αγιογράφο της εποχής εκείνης Φώτη Κόντογλου 

και τους μαθητές του. 

 Το 1940, παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα ο Γέροντας Πορφύριος και ανέλαβε καθήκοντα εφημέριου και πνευματικού 

στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική. Όπως ο ίδιος έλεγε, έζησε 

εδώ τριάντα τρία χρόνια σαν μία ημέρα, ασκώντας ακαταπόνητα το πνευματικό του 

έργο και ανακουφίζοντας τον πόνο και την ασθένεια των ανθρώπων. 

 

 

Πηγή: 

https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%

CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-

%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA/ 

(15.04.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA/
https://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA/
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Θέματα εργασιών 

1. Τι γνωρίζετε για τον βίο του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου σε συνδυασμό 

με τα μνημειακά δεδομένα των Αθηνών. 

2. Το «αντιμνημείο» της εικόνος του μαρτυρίου του αγ. Διονυσίου του 

Αρεοπαγίτου. Μπορείτε να εντοπίσετε στο διαδίκτυο παραδείγματα άλλων 

κεφαλοφόρων αγίων και να αναφέρεται επιγραμματικά στοιχεία του βίου 

τους; 

3. Τι γνωρίζετε για τον βίο του αγ. Λεωνίδου και για την βασιλική του Ιλισού 

που είναι αφιερωμένη σε αυτόν; 

4. Η μετατροπή του Παρθενώνα σε χριστιανικό ναό. Ποιοι άγιοι συνδέθηκαν με 

την Ακρόπολη των Αθηνών. Αναφέρατε βιογραφικά στοιχεία. 

5. Ποιες Μονές βρίσκονται στο Πεντελικό Όρος και ποιοι άγιοι σχετίζονται με 

αυτές. Αναφέρατε βιογραφικά στοιχεία των αγίων καθώς και ιστορικά των εν 

λόγω Μονών. 

6. Τι γνωρίζετε για την Μονή της αγίας Φιλοθέης και των λοιπών μετοχίων  που 

σχετίζονται με αυτήν; 

7. Πως συνδέεται ο άγ. Νεκτάριος με μνημεία της Αττικής; 

8. Τι γνωρίζετε για τον βίο εν Αθήναις του αγ. Νικολάου του Πλανά και με ποια 

μνημεία σχετιζόταν ο άγιος; 
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Αθήναι. Από την Κλασική Εποχή έως Σήμερα (5ος αι. π.Χ – 2013 μ.Χ). Συλλογικός 

Τόμος. Εκδ. ΑΤΩΝ. Αθήνα 2013 

Τραυλός Ι., Πολεοδομική εξέλιξης των Αθηνών, Αθήναι 1960 (β’ έκδοση 1993). 

Ξυγγόπουλος Α., Βυζαντινά και Τουρκικά μνημεία των Αθηνών, Ευρετήριο των 
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3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ. ΜΕΡΟΣ Α΄. ΑΠΟ ΤΟ 51 Μ.Χ. ΕΩΣ ΤΟΝ 8Ο ΑΙΩΝΑ 

Μ.Χ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

«H μεν γαρ χάρις της γης η αυτή, το ευκραές, το οπωροφόρον, το παμφόρον, 

ο μελιχρός Υμηττός, ο ευγάληνος Πειραιεύς, η μυστηριώδης Ελευσίςήν ότε, η των 

Μαραθωνομάχων ιππήλατος πεδιάς ή τε Ακρόπολις αύτη, εφ' ης εγώ νυν καθήμερος 

αυτήν δοκώ πατείν την άκραν του ουρανού», Μιχαήλ Χωνιάτης 

Η Αθήνα, μια πόλη με σπουδαίο πολιτισμό στην οποία γεννήθηκε το 

δημοκρατικό πολίτευμα με τον Παρθενώνα να την λαμπρύνει ανά τους αιώνες, έχει 

να επιδείξει μια διαχρονική πορεία, με στοιχεία τα οποία μαρτυρούν την σημαντική 

της παρουσία σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Η αρχαία Αθήνα μετά τις συνεχείς 

βαρβαρικές επιδρομές και την κατάκτησή της τον 2ο αιώνα από τους Ρωμαίους, 

έχασε την αίγλη της και κατά την διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν μια 

επαρχία της Ανατολής ή ένα θέμα της κεντρικής εξουσίας χωρίς κάποιαιδιαίτερη 

διοικητική αξία για την αυτοκρατορία. 

Η ρωμαιοκρατία και στη συνέχεια η βυζαντινοκρατία είναι συνυφασμένη με 

την βαθμιαία εξάπλωση του Χριστιανισμού. Οι πρώτοι χριστιανοίβυζαντινοί 

αυτοκράτορες εκδίδουν μια σειρά διαταγμάτων και η Αθήνα παίρνει μια χριστιανική, 

μεσαιωνική μορφή με μεγάλη ανέγερση χριστιανικών ναών. Τέτοια διατάγματα ήταν 

του Θεοδοσίου Α΄(380-394), ο οποίος απαγόρευσε την αρχαία λατρεία και τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Θεοδόσιος Β΄(408-450) κατήργησε την ελευσινιακή λατρεία 

και προέτρεψε τα αρχαία ιερά να μετατραπούν σε εκκλησίες. Αργότερα, ο 

Ιουστινιανός (527-565), με το πρόσχημα των οικονομικών δυσκολιών, έκλεισε τις 

φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας, επιφέροντας ένα μεγάλο πλήγμα στην διανόηση 

αλλά ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην ραγδαία πλέον διάδοση του Χριστιανισμού. 

Η Αθήνα βέβαια δεν συνδέθηκε μόνο με σπουδαία ιστορικά γεγονότα, αλλά 

διακρίθηκε και για την ανάπτυξη του πολιτισμού και της παιδείας. Στην πόλη αυτή 
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αναδείχθηκαν μεγάλες προσωπικότητες, σπουδαίοι άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας, 

για τους οποίους η πόλη υπήρξε πόλος έλξης για την θύραθεν παιδεία τους και με το 

σπουδαίο έργο Τους συντέλεσαν στην πρόοδο και την πνευματική ανάταση όλης της 

ανθρωπότητας . 

Η εκκλησιαστική Ιστορία των Αθηνών χωρίζεται σε πέντε περιόδους : 

α) από την ίδρυσή της το 49/50 μ.Χ. μέχρι το 732/3, οπότε η επισκοπή 

Αθηνών υπήχθη στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συγχρόνως 

ανυψώθηκε σε μητρόπολη·  

β) από το 732/3 μέχρι την κατάληψη της πόλεως από τους Φράγκους το1205  

γ) την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1205-1456) 

δ) από το 1456, που ξεκίνησε η περίοδος της τουρκικής της κατοχής, έως το 

1833/4, οπότε η μητρόπολη Αθηνών καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στη 

νεοϊδρυθείσα επισκοπή Αττικής·  

ε) στη νεότερη περίοδο, από το 1833/4 μέχρι σήμερα.18 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ 

H λέξη Άγιος προέρχεται από το άγος-άζω-άγνυμι (θραύω) και σημαίνει κάθε 

έναν, ο οποίος έχει αποχωρισθεί από κάτι. Άγιος είναι μόνο ο Θεός, και από Αυτόν 

και μόνο και τη σχέση μαζί Του πηγάζει κάθε αγιότητα. Στην εκκλησιαστική γλώσσα 

σημαίνει αυτόν που αποχωρίζεται τον κόσμο και αφιερώνεται στον Θεό. Τους Αγίους 

τους τιμάμε με την ανέγερση ναών, την προσκύνηση εικόνων και ιερών λειψάνων, τη 

θέσπιση εορτών προς τιμήν τους, τη σύνταξη αγιολογικών και υμνογραφικών 

κειμένων και την επίκληση των πρεσβειών και της μεσιτείας τους. Η Εκκλησία με τα 

ιερά συναξάρια δίνει πληροφορίες για τον βίο τους για να τα μελετούν οι πιστοί και 

να προσπαθούν να μιμούνται τις αρετές τους. Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε πως 

οι Βίοι των Αγίων είναι μια ιδιόμορφος ορθόδοξος Εγκυκλοπαίδεια.Η πνευματική 

ωφέλεια ταύτισης με τους Αγίους είναι τεράστια και είναι εξαιρετικό όταν 

συνειδητοποιούμε ότι ο Άγιος υπήρξε ένα πρόσωπο, το οποίο έζησε στον τόπο που 

εμείς σήμερακινούμαστε. 

Είναι πολύ σπουδαίο επομένως για κάθε Αθηναίο να έχει μια σύνδεση με τους 

τοπικούς Αγίους της πόλης, καθώςη τοπική Αγιολογία δίνει τη δυνατότητα εστίασης 

στο ειδικό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή του τόπου και συμβάλλει στην 

 
18Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν Αθήναις, 1920 
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καλύτερη γνωριμία και στην ενίσχυση του πνευματικού και ψυχικού συνδέσμου των 

κατοίκων μεταξύ τους. Άλλωστε η μελέτη της τοπικής αγιολογίας συμβάλλει στην 

γνώσηαφενός της τοπικής ιστορία και αφετέρου των θεμελιωδών αξιών της 

ορθόδοξης πίστης μας. Παράλληλα νοηματοδοτεί το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον, γιατί δίνεται η δυνατότητα στον σύγχρονο Αθηναίο να παρατηρεί, να 

περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τα 

πράγματα τη μορφή που έχουν σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο, όπου ζει. Ειδικότερα 

κατανοεί ότι σε περιόδους ξένης κατοχής η Εκκλησία μέσω αγιασμένων προσώπων 

ήταν εκείνη που μερίμνησε για την παιδεία και την γλώσσα του τόπου, αλλά και την 

κοινωνική πρόνοια και δικαιοσύνη.Είναι συγκλονιστικό όταν συνειδητοποιεί την 

οικειότητα και την ευλογία που υπάρχει από τα πρόσωπα των τοπικών Αγίων. Άλλοι 

από αυτούς τους Αγίους ήταν γηγενείς Αθηναίοι (π.χ. Διονύσιος, Ιερόθεος, Δάμαρις, 

Κοδράτος, Λεωνίδης, Φιλοθέη, Μιχαήλ Πακνανάς κ.ά.), άλλοι ήρθαν από άλλα μέρη 

αλλά μαρτύρησαν ή έζησαν οσιακά σ’ αυτή (π.χ. Νάρκισσος, Μαρτινιανός, 

Νεκτάριος Πενταπόλεως, Νικόλαος Πλανάς κ.ά.), και άλλοι έμειναν κάποιο διάστημα 

σ’ αυτή (Απόστολοι Παύλος και Φίλιππος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος 

Ναζιανζηνός, Διονύσιος Αιγίνης κ.ά.).Επίσης πολλοί Αθηναίοι Άγιοι μαρτύρησαν ή 

απεβίωσαν ειρηνικά σε άλλα μέρη (Ανακλητός, Υγίνος και Σίξτος Β’, επίσκοποι 

Ρώμης, Μάρκος ο ασκητής κ.ά.). Άλλοι από τους Αγίους των Αθηνών υπήρξαν 

απόστολοι (Παύλος, Φίλιππος και Νάρκισσος), άλλοι επίσκοποι (Διονύσιος, 

Ιερόθεος, Νεκτάριος κ.ά.), ιερείς (Νικόλαος Πλανάς κ.ά.), διάκονοι (Ίσαυρος) και 

μοναχοί (π.χ. Αγία Φιλοθέη, Όσιος Λουκάς κ.ά.), άλλοι απλοί πιστοί άνθρωποι (π.χ. 

Μιχαήλ Πακνανάς) που τελείωσαν τη ζωή τους είτε με μαρτύριο είτε εν ειρήνη.19 

Στον κατάλογο των Αγίων της Αθήνας πρέπει να περιληφθούν και οι επίσκοποι της 

πόλης πού πήραν μέρος σε Οικουμενικές Συνόδους, και οι οποίοι τιμώνται από την 

Εκκλησία την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, την Ζ’ Κυριακή μετά το Πάσχα. Στην 

Α’ Οικουμενική Σύνοδο (325) πήρε μέρος ο Πιστός, στην Γ’ ο Μόδεστος (431), στην 

Δ’ ο Αθανάσιος (451) η μνήμη του τιμάται και την Κυριακή 13 Ιουλίου ή, αν η 

ημερομηνία δεν συμπίπτει με Κυριακή, την αμέσως επόμενη Κυριακή) και στην ΣΤ’ 

ο Ιωάννης (680), η μνήμη του οποίου τιμάται μαζί με τους Πατέρες της Δ’ 

Οικουμενικής Συνόδου. Η Σύναξη όλων των Αγίων της Εκκλησίας των Αθηνών, 

 
19Άγιολόγιο Αθήνας, http://iaath.gr/node/31 

http://iaath.gr/node/31
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τελείται από το έτος 1999 στις 12 Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης 

από τη γερμανική κατοχή (12 Οκτωβρίου 1944).20 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αποστολική Εκκλησία, πρώτη χριστιανική κοινότητα, 

διωγμοί, Μάρτυρες, Απολογητές, Πατέρες της Εκκλησίας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους Αγίους που έδρασαν από τον 1ο  αι. έως 

και τον 8ο αι. Ειδικότερα :  

1ος αι. η Εκκλησία των Αθηνών ως χριστιανική κοινότητα. 

2ος αι.δημιουργείται η πρώτη Επισκοπή Αθηνών που υπάγεται στη 

Μητρόπολη Κορίνθου. 

5ος αι. η Επισκοπή Αθηνών υπάγεται στη Μητρόπολη και Εξαρχία 

Θεσσαλονίκης και μέσω αυτής στην Εκκλησία της Ρώμης. 

Η απουσία ουσιαστικού θρησκευτικού ερείσματος και το αποτρόπαιο 

αιματηρό τελετουργικό των αρχαίων θρησκειών στην ταραγμένη εποχή των πρώτων 

μεταχριστιανικών χρόνων, απωθούσαν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο από την 

ειδωλολατρία. Ο Χριστιανισμός, απ’ την άλλη, με τον εύληπτο λόγο του Ευαγγελίου 

και το σωτηριολογικό του μήνυμα προοιώνιζε  την άφιξη μιας καινούριας, 

ελπιδοφόρας, εποχής.21 

Η  ανάγκη αντιμετώπισης της ειδωλολατρίας, οδήγησε τους εκκλησιαστικούς 

συγγραφείς στην ενασχόληση με την πλατωνική κυρίωςφιλοσοφία, η οποία ήταν 

οικεία στους ειδωλολάτρες. Έτσι ειδικότερα η Αθήνα υπήρξε ο τόπος όπου 

συγκεράστηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με το Χριστιανισμό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός και ο Μέγας Βασίλειος σπούδασαν στη 

Σχολή των Αθηνών και αξιοποίησαν θετικά στοιχεία της φιλοσοφίας22. Σ΄ αυτό το 

πλαίσιο διαμορφώθηκε ο Βυζαντινός πολιτισμός, στον οποίο ο Ελληνισμός 

πλαισιωνόταν από το Χριστιανισμό.Σύμφωνα με τον π. Γ. Φλωρόφσκυ ο πολιτισμός 

δεν αυτονομείται, αλλά εντάσσεται μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας και 

ανάλογα με τις επιχώριες συνθήκες και το σύστημα αξιών που δεσπόζουν μπορεί να 

 
20Άγιολόγιο Αθήνας ,http://iaath.gr/node/31 
21Μ.  Ανάστος, «Συντριβή της ειδωλολατρίας και επιστροφή στον Χριστιανισμό», Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ζ ,́ Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1978, σ. 345 
22Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμ. Α ́: 324-610, εκδ. Βάνιας, β ́ έκδ., Θεσσαλονίκη 

1996, σ. 124-126 και 369-370 

http://iaath.gr/node/31
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δώσει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να απελευθερώνει τον άνθρωπο από το θάνατο 

και να τον οδηγεί στη θέωση ή αντίστοιχα να τον απομακρύνει από αυτό το 

στόχο23.Χαρακτηριστικά τον 2οςαι. στην Αθήνα, ο Χριστιανισμός αναπτύσσει μια 

διαλεκτική σχέση με τον Ελληνισμό καθώς ειδικότερα οι Απολογητές προσπάθησαν 

να αποδείξουν τη συμβατότητα του Χριστιανισμού με τον ελληνικό πολιτισμό, 

παρουσιάζοντας τα τρωτά του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και την ανάτασή που θα 

οδηγηθεί ο άνθρωπος μέσα από  το Χριστιανισμό24 

Από την «εκκλησία του Δήμου» στην «Εκκλησία του Χριστού» 

Ο όρος «εκκλησία» που διάλεξε ο Χριστιανισμός για να δηλώσει την ιστορική 

υπόστασήτου, υπενθυμίζει και πάλι την πολιτική ζωή των Ελλήνων. Η λέξη 

«εκκλησία» σημαίνει την επίσημη και κατά τακτά διαστήματα συνέλευση των 

πολιτών μιας πόλεως, για να λάβουνσοβαρές αποφάσεις. Οι χριστιανοί 

συμπληρώνουν: «εκκλησία του Θεού» ή «εκκλησία του Χριστού», δηλώνοντας ότι η 

πηγή της δικής τους Εκκλησίας δεν είναι ο δήμος, αλλά ο Θεός. Στα Ιεροσόλυμα μετά 

την Ανάληψη του Ιησού Χριστού, η πρώτη εκκλησία οργανώνεται με βάση τα 

ελληνικά πρότυπα. Η εκλογή του Ματθία στη θέση του Ιούδα ως δωδέκατου 

αποστόλου γίνεται με κλήρωση κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπει το αθηναϊκό 

πολίτευμα. Το κέντρο της ζωής των πρώτων χριστιανών ήταν η σύναξη, η 

συγκέντρωση των χριστιανών για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Χωρίς αυτή τη 

σύναξη της Ευχαριστίας δενμπορούσε να λειτουργεί η Εκκλησία. 

Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, Ελληνισμός και Χριστιανισμός. 

Η συνάντηση των δύο κόσμων. 

 

O Χριστιανισμός στην Ελλάδα ξεκινά με την δεύτερη αποστολική περιοδεία 

του Αποστόλου Παύλου μαζί με τον Σύλλα και τον Τιμόθεο. Μετά την περιοδεία του 

στην Βόρεια Ελλάδα ο Παύλος μετέβη στην Αθήνα το 50μ.Χ.,  η οποία ήταν ρωμαϊκή 

επαρχία και αντίκρυσε τον πρώτο βωμό των Αθηναίων αφιερωμένο «τω αγνώστω 

Θεώ», στοιχείο που κέντρισε το ενδιαφέρον του και αποτέλεσε την αφόρμηση της 

ομιλίας του στον Άρειο Πάγο σχετικά με το έργο και την Ανάσταση του αληθινού 

Θεού. Έτσι ο Απόστολος των Εθνών έριξε τον σπόρο της δημιουργίας της πρώτης 

χριστιανικής κοινότητας των Αθηνών. 

 
23Γεώργιος Φλορόφσκυ.Χριστιανισμός και πολιτισμός. Μετάφρ. Νικ. Σ. Πουρναράς. 2ηέκδ. 

Θεσσαλονίκη : Π. Πουρναράς, 2000 
24Αναστάσιος  Γιαννουλάτος. Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία : Μελετήματα Ορθόδοξου 

προβληματισμού. Αθήνα : Ακρίτας, 2000 
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Στην διάρκεια των πρώτων έξι αιώνων της αυτοκρατορίας, που αποκαλείται 

«παλαιοχριστιανική περίοδος», η Αθήνα παρουσιάζει μια εκκλησιαστική 

ανοικοδόμηση, σύμφωνη προς το θρησκευτικό, οικονομικό και πνευματικό επίπεδο 

των κατοίκων, αλλά και παράλληλα προς την γενική ανάπτυξη του κράτους.Η πόλη 

είχε υποστεί μεγάλη καταστροφή από τα στρατεύματα του Ρωμαίου Σύλλα, κατά την 

κατάληψή της το 86 π.Χ..Αμέσως μετά άρχισε η ανασυγκρότησή της, με τη φροντίδα 

των Ρωμαίων αυτοκρατόρων  και τον 2ο μ.Χ. αι  η Αθήνα χαρακτηρίζεται για την 

μεγάλη της οικοδομική άνθιση λόγω της μέριμνας του Ηρώδη του Αττικού και του 

αυτοκράτορα Αδριανού. Τότε κατασκευάστηκαν ο ναός του Ολυμπίου Διός,  το 

Αδριάνειο Γυμνάσιο,το Πάνθεον και η Βιβλιοθήκη, καθώς και έργα κοινής ωφέλειας, 

όπως δρόμοι, υδραγωγεία και υπόνομοι. Δυστυχώς όμως η επιδρομή των 

Ερούλων(βαρβαρικός λαός με σκανδιναβική προέλευση εγκαταστημένος τον 3ο 

αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξείνου) μαζί με τους Γότθους το 267 μ.Χ. 

ανέκαμψε την ανασυγκρότηση της Αθήνας,καθώς όλη η πόλη με εξαίρεση την 

Ακρόπολη έγινε στάχτη.25 

Δεν γνωρίζουμε, αν κατά τους πρώτους τέσσερις αιώνες υπήρχαν χριστιανικοί 

ναοί, καθόσον δεν βρέθηκαν λείψανά τους. Πιθανόν να υπήρχαν «ευκτήρια», που 

λέγονταν «ιεροί οίκοι», επειδή λειτουργούσαν μέσα σε σπίτια χριστιανών δασκάλων. 

Μία αναφορά του Γρ. Ναζιανζηνού, που έζησε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωνε τις 

σπουδές του κατά τα έτη 350-357, επισημαίνει την ύπαρξη «ιερών οίκων» και τους 

«εντός αυτών δασκάλους». Σύμφωνα με την παράδοση, ο πρώτος αθηναϊκός 

χριστιανικός ναός, ίσως με τη μορφή κατακόμβης για λόγους ασφαλείας, είχε χτιστεί 

τον 1ο μ.Χ. αιώνα και ταυτίστηκε με την βασιλική που είχε ανασκαφεί το 1859 από 

τον Κ. Πιττάκη στα Πατήσια, στη θέση του ναού του Αγίου Λουκά, όπου οι Αθηναίοι 

τοποθέτησαν την εικόνα της Θεοτόκου που είχε ζωγραφίσει ο ευαγγελιστής Λουκάς. 

Οικοδομική άνθιση ναών παρατηρείται από τον 4οαι..ΟΘεοδόσιος Β΄26,το 380 

αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, εξέδωσε 

απανωτά διατάγματα κατά της ειδωλολατρίαςκαι έτσι και στην Αθήνα οι αρχαίοι ναοί 

μετατρέπονται σε χριστιανικές εκκλησίες, αφού πρώτα εξαγνιστούν με τον Σταυρό. 

Μεταξύ αυτών ήταν στην Ακρόπολη ο Παρθενώνας, το Ερεχθείο, η Πινακοθήκη των 

Προπυλαίων, το Ασκληπιείο, το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης του Αδριανού, το 

Ολυμπιείον κ.α. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε 

 
25http://archaeologia.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_6.aspx 
26Βλασίου Φειδά,«Εκκλησιαστική Ιστορία», Αθήνα, 2002 
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χριστιανικό ναό. Πιθανολογείται να έγινε το 421 με την μεσολάβηση της Αθηναίας 

Ευδοκίας, συζύγου του Θεοδοσίου Β ή όταν ό Φώτιος έκανε την Αθήνα 

αρχιεπισκοπή και Μητρόπολη. Αρχικά τιμήθηκε ως ναός της Αγίας Σοφίας και 

αργότερα αφιερώθηκε στην «Παναγία την Αθηνιώτισσα». Ο ναός κοσμήθηκε με 

ψηφιδωτά των οποίων διακρίνονται αμυδρά σχεδιαγράμματα ακόμα και σήμερα. 

Ακολούθησε η μετατροπή του Ερεχθείου, που αφιερώθηκε στην Θεοτόκο και 

αργότερα στην Αγία Τριάδα. Στα Προπύλαια διαμορφώνεται ναός των Αρχαγγέλων 

και στο Ασκληπιείο ναός των Αγίων Αναργύρων. Οι αλλαγές που επέφεραν οι 

χριστιανοί στον ναό αυτό, ήταν πολλές, με κιονοστοιχίες και αψίδα του Βήματος. Τα 

θωράκια του Τέμπλου, που σώζονται μέχρι σήμερα, προέρχονται από τον 12ο αι. Η 

Πινακοθήκη των Προπυλαίων μετατράπηκε σε ναό των Ταξιαρχών και 

χρησιμοποιήθηκε ως μητροπολιτικό μέγαρο. 

Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Αθηνών απαρτιζόταν σε μεγάλο βαθμό 

από άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου.Η πνευματική στάθμη στην κοινότητα των 

Αθηνών κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αποδεικνύεται και από την ύπαρξη 

επιφανών ανδρών, όπως οι δικαστές Διονύσιος και Ιερόθεος και ο φιλόσοφος και 

απολογητής του Χριστιανισμού Αριστείδης. Επίσης ο σπουδαίος απολογητής, 

Αθηναγόρας, ήταν «Αθηναίος φιλόσοφος χριστιανός», όπως επιγράφεται στην 

απολογία του «Πρεσβεία περί χριστιανών», την οποία απέστειλε προς τον Μάρκο 

Αυρήλιο στη Ρώμη. Επιπρόσθετα υιός Αθηναίου φιλοσόφου,ο οποίος μαρτύρησε στη 

Ρώμη επί Δομιτιανού, υπήρξε ο επίσκοπος Ρώμης Ανακλητός (76-88), πιθανώς δε και 

ο Ξυστός Β. Τέλος ο Υγίνος, ο επίσκοπος της Ρώμης  (136-140), ήταν Αθηναίος, 

φιλόσοφος, χριστιανός. Επίσης ο Άγιος Γρηγόριος και ο Άγιος Βασίλειος, οι 

ελληνοσπουδασμένοιΠατέρεςσυγκέρασαν την ορθολογική σκέψη της Δύσης με την 

Ορθοδοξία της Ανατολής και συνέβαλαν στον οικουμενικό χαρακτήρας της 

Χριστιανικής Πίστης. Συνδύασαν την Ελληνικότητα και τη Χριστιανική Πίστη, το 

Ελληνοχριστιανικό Ιδεώδες. Μέσα από «τη θεία χάρη» κατάφεραν να ορίσουν την 

ορθόδοξη διάσταση του Χριστιανισμού ακονίζοντας  το πνεύμα τους στα κείμενα της 

ελληνικής ρητορικής  και φιλοσοφίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην 

Αθήνα. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Έως τον 4ο αι.μ.Χ. η επίσημη ρωμαϊκή αυτοκρατορική στάση ήταν αρνητική 

έναντι του χριστιανισμού πουθεωρούταν religio illicita (απαγορευμένη θρησκεία). Οι 
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χριστιανοί αντιμετώπιζαν ένα ηθικό δίλημμα: ή να δεχθούν τη λατρεία του 

αυτοκράτορα ή να την αρνηθούν και να καταλήξουν στο μαρτύριο και το θάνατο. 

Παρά την κρατική απαγόρευση των πρώτων αιώνων, ο σπόρος του Ευαγγελίου ήταν 

ισχυρός και οι χριστιανοί υπήρξαν ακλόνητοι μάρτυρες. Πίστεψαν σθεναρά στη μετά 

θάνατο ζωή και δόξα  καιεπέλεγαν τη θυσία αντί της υπακοής στον 

αυτοκράτορα.27Όμως οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς και οι διωγμοί κατά του 

χριστιανισμού ανέκοψαν την εξάπλωσή του στην Ελλάδα, πολύ δε περισσότερο όταν 

ο αυτοκράτορας Νέρων, επισκέφθηκε την Ελλάδα περί το 66ο έτος και στράφηκε 

κατά των Χριστιανών. Επίσης ο διωγμός επί του αυτοκράτορα Δομιτιανού (81-96) 

είχε και στην Ελλάδα τραγικά αποτελέσματα αφού μεταξύ των θυμάτων υπέστη 

μαρτυρικό θάνατο σύμφωνα με κάποιους συναξαριστές, δια της πύρας, ο πρώτος 

επίσκοπος Αθηνών Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Μετά τον Διονύσιο επίσκοποι των 

Αθηνών γίνονται ο Ιερόθεος και ο Νάρκισσος, αλλά είναι ιστορικά γνωστό ότι υπέρ 

της χριστιανικής πίστεως μαρτύρησε και ο καταγόμενος από την Αττική επίσκοπος 

Αθηνών Πούπλιος. Την περίοδο αυτή οι Αθηναίοι χριστιανοί κινδύνευσαν να 

απομακρυνθούν από την πίστη τους λόγω του διωγμού, κατά τον οποίο μαρτύρησε 

και ο επίσκοπος τους. Αλλά ο διάδοχος του Πουπλίου,ο Κοδράτος, κατόρθωσε να 

συσπειρώσει τη χριστιανική κοινότητα των Αθηνών και να αναθερμάνει στην πίστη 

των κατοίκων. Ο Κοδράτος υπήρξε ο γνωστός απολογητής του Χριστιανισμού. Αυτός 

ήκμασε επί του αυτοκράτορα Αδριανού (117-138) και κατά την επίσκεψη του 

αυτοκράτορα στην Αθήνα, ο Κοδράτος του υπέβαλε την απολογία του. Εκτός του 

τελευταίου και άλλος Αθηναίος φιλόσοφος και απολογητής του Χριστιανισμού, ο 

Αριστείδης, ανέπτυξε στον αυτοκράτορα Αδριανό απολογία υπέρ του Χριστιανισμού, 

στην οποία αναπτύσσει τη θεμελιώδη αλήθεια ότι οι χριστιανοί κατέχουν τη μόνη 

ορθή περί Θεού ιδέα και ότι μόνο ο Χριστιανισμός είναι η αληθής θρησκεία, 

υπερασπιζόμενος αγέρωχα την ορθή πίστη. Ταυτόχρονα οι απολογητές απέδειξαν την 

πρακτικότητα τουΧριστιανισμού, καθώς οι χριστιανοί, υιοθετώντας την αλήθεια όχι 

θεωρητικά, αλλά εμπράκτως, την εφαρμόζουν στη ζωή τους και απέδειξαν στη βάση 

της ελληνικής φιλοσοφίας την ηθική υπεροχή της χριστιανικής πίστης έναντι της 

εθνικής λατρείας. Ωστόσο οι απολογίες των χριστιανών απολογητών δεν ανέστειλαν 

τους διωγμούς, οι οποίοι υποκινούνταν διαρκώς από τους φανατικούς 

ειδωλολάτρες.Έτσι, επί του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου (138-161) κηρύχθηκε και 

 
27Στυλιανός Παπαδοπούλος, Πατρολογία Α ,́ Αθήνα 2000, σελ. 357 
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πάλι διωγμός κατά των χριστιανών της Ελλάδας. Ο αυτοκράτορας εξέδωσε διάταγμα 

«προς Λαρισαίους και Θεσσαλονικείς και Αθηναίους» να μη καταδιώκουν τους 

χριστιανούς, σύμφωνα με πληροφορίες του Μελίτωνα Σάρδεων που διασώζονται 

στον Ευσέβιο. Το διάταγμα αυτό μαρτυρεί την ακμή των χριστιανικών παροικιών 

στις ανωτέρω ελληνικές πόλεις. Επίσης σκληρός διωγμός κηρύχθηκε επί του 

αυτοκράτορα Δεκίου (249-251) στην Ελλάδα. Μεταξύ των Αθηναίων χριστιανών 

μαρτύρων του διωγμού εκείνου αναγνωρίσθηκαν ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο 

Βενέδημος, οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί. Πριν από αυτούς είχαν μαρτυρήσει στην 

Αθήνα πιθανώς και οι άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Χριστίνα, Ανδρέας και Παύλος. Στην 

Κόρινθο, κατά τον ίδιο διωγμό μαρτύρησε και ο άγιος επίσκοπος Αθηνών Λεωνίδας, 

ο οποίος συνελήφθη στην Τροιζήνα κατά τις ήμερες του Πάσχα και οδηγήθηκε στην 

Κόρινθο, όπου μετά από πολλά βασανιστήρια απαγχονίσθηκε. Επίσης επί Γαλερίου 

(305-311) έγινε μεγάλη σφαγή των χριστιανών και μεταξύ των μαρτύρων ήταν και ο 

Αθηναίος Κοδράτος. Ωστόσο, οι διωγμοί αυτοί κατά του Χριστιανισμού δεν 

εμπόδισαν την διάδοσή του. «Το αίμα των μαρτύρων υπήρξε ο σπόρος του 

Ευαγγελίου», όπως ορθά ειπώθηκε ήδη από τον Τερτυλλιανό κατά τον Δ΄ αιώνα. 

Η εξάπλωση όμως του Χριστιανισμού εμποδίστηκε και από επιδρομές 

διαφόρων βαρβαρικών φύλων. Κατά την επιδρομή των Γότθων (267) καταστράφηκαν 

και τα αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία, ανάμεσα στα οποία και ο πρώτος ναός στη 

μνήμη του αγίου Διονυσίου στον Άρειο Πάγο με το πρώτο επισκοπείο των Αθηνών. 

Είναι αυτονόητο ότι μεταξύ τέτοιων ανωμαλιών δεν ήταν εύκολη η πρόοδος του 

Χριστιανισμού.  

Στους διωγμούς έθεσε τέρμα ο Μέγας Κωνσταντίνος 28(306-337), ο οποίος  με 

το διάταγμα των Μεδιολάνων διευκόλυνε την ραγδαία εξάπλωση της νέας θρησκείας. 

Ο Κωνσταντίνος έδειξε εύνοια προς την Ελλάδα και οι Αθηναίοι τον τιμούσαν για τις 

ευεργεσίες του προς την πόλη.Οι διώξεις των Χριστιανών όχι μόνο καταργήθηκαν με 

το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ., αλλά σταδιακά ο Χριστιανισμός έγινε η 

επίσημη Θρησκείατου Ρωμαϊκού Κράτους. Δυστυχώς όμως νέεςκαταστάσεις 

επρόκειτο να κλονίσουν την χριστιανική Εκκλησία. Με τη σύσφιξη των σχέσεων 

Εκκλησίας και Κράτους, παράλληλα με τον αγιασμό της κοινωνίας, ένα ρεύμα 

εκκοσμικεύσεως εισέβαλε στην μέχρι πρότινος διωκόμενη μαρτυρική Εκκλησία. Η 

απάντηση της Εκκλησίας σε αυτόν το νέο κίνδυνο ήταν άμεση και δραστική, με την 

 
28Vasiliev, A. A. Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
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εμφάνιση του αναχωρητισμού. Ερημητήρια και μοναστήρια έγιναν επάλξεις της 

Ορθοδοξίας και εργαστήρια Αγιότητος. Ταυτόχρονα, άρχισαν μέσα από τα σπλάχνα 

της Εκκλησίας να εκδηλώνονται αιρέσεις. Τότε ήταν, που ο Θεός έστειλε μεγάλα 

αναστήματα Ορθοδόξων Ιεραρχών και μοναχών να υψωθούν και να περιφρουρήσουν 

την ορθή πίστη. Επίσης σημαντικό γεγονός που συνέβη τον 5ο αι, αλλά η επίδρασή 

του φάνηκε και μακροπρόθεσμα, υπήρξε η προσχώρηση στο Χριστιανισμό της 

ειδωλολάτρισσας Αθηναΐδας, κόρης του φιλοσόφου Λεοντίου. Ο γάμος της Αθηναίας  

Ευδοκίας πλέον με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β ́ συμβολίζει τη μετάβαση από την 

ειδωλολατρία στο Χριστιανισμό. Στον ελλαδικό χώρο, η ειδωλολατρία παρά τα 

απαγορευτικά διατάγματα διατηρήθηκε ως και τον 6ο αι. Στην πόλη των Αθηνών 

λειτουργούσαν ως τον 5ο αιώνα, οι σχολές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, σε ένα 

άτυπο νομικό πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ο Γρηγορόβιος αναφέρει, «η Αθήνα 

αποτέλεσε εκείνη την εποχή ένα διεθνές και ουδέτερο έδαφος, όπου ενώθηκαν οι 

οπαδοί της παλιάς και της νέας θρησκείας στις αίθουσες διδασκαλίας των καθηγητών, 

χωρίς μίσος για την πίστη τους. Η χριστιανική ρητορεία πήγε στο σχολείο της 

ειδωλολατρικής λογικής και ρητορικής και άναψε το δικό της φως από τη φωτιά του 

Δημοσθένη και του Πλάτωνα. Το έτος 355 μ.Χ. σπούδασαν στην Αθήνα, ο ένας πλάι 

στον άλλο, τρεις άνδρες που μετά έγιναν διάσημοι, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο 

Μέγας Βασίλειος και ο Ιουλιανός, δύο μελλοντικοί Πατέρες της Εκκλησίας και ένας 

αυτοκρατορικός «αποστάτης». Έτσι η πόλη παρά την απώλεια της προγενέστερης 

αίγλης της εξακολουθούσε να αποτελεί ένα οικουμενικό κέντρο σπουδών. Η εικόνα 

της πόλης όμως μεταστρέφεται τον 6ο αι και εξής με την μετατροπή της σε ένα 

περιφερειακό επαρχιακό κέντρο. Η μετεξέλιξή της αυτή πρέπει ιστορικά να 

συνδυαστεί και με την αναστολή της λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, εξαιτίας 

των απαγορευτικών μέτρων του αυτοκράτορα Ιουστινιανού έναντι της εθνικής 

θρησκείας. Ο Ιουστινιανός προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στην πνευματική και την 

οικονομική ζωή της Αθήνας με την αναστολή των φιλοσοφικών σχολών (529 μ.Χ.). 

Η πόλη έπαψε να αποτελεί κοιτίδα πνευματικής έλξης, γεγονός που οδήγησε και στην 

οικονομική συρρίκνωσή της. Οι φιλόσοφοι έφυγαν και η πόλη έχασε την ακτινοβολία 

της. Η πράξη αυτή είχε επίδραση και εκτός της πόλεως των Αθηνών σηματοδοτώντας 

το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου και τη μετεξέλιξη του στη βυζαντινή 

χριστιανική παράδοση. Αναντιλέκτως η Αθήνα έχασε την οικουμενικότητά της 

εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων σε βάρος της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Οι αρχαίοι 

ναοί έγιναν χριστιανικές εκκλησίες και αθηναϊκά έργα μεταφέρθηκαν στην  
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Κωνσταντινούπολη. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, μαζί με  

άλλα έργα του Φειδία μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια εποχή 

καταστράφηκαν τα ιερά του Ασκληπιού και ο ναός του Διονύσου δίπλα στο θέατρο. 

Το 582 έγινε επιδρομή Σλάβων και Αβάρων στην Αθήνα με τεράστιες καταστροφές 

σε βασιλικές. Τα  γεγονότα αυτά υπήρξαν κομβικής σημασίας και απαρχή δύο 

σκοτεινών αιώνων παρακμής, από  την οποία η πόλη δεν μπόρεσε να ανακάμψει 

ποτέ. Η πόλη των Αθηνών λοιπόν την περίοδο αυτή είναι απομακρυσμένη απ΄ το 

Βυζάντιο και έχει απωλέσει  την πρότερη πνευματική της αίγλη.Ενδεικτικοί μάλιστα 

αφενός της επικράτησης του Χριστιανισμού και αφετέρου της ρήξης με το 

φιλοσοφικό παρελθόν είναι οι στίχοι του Ακαθίστου Ύμνου προς τιμήν της 

Υπεραγίας Θεοτόκου, που για πρώτη φορά έψαλεο πατριάρχης Σέργιος, εξυμνώντας 

Την για την απόκρουση των Αβάρων και των Περσών το 626 μ.Χ στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί 

χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί. 

(Χαίρε που μπροστά σου αποδεικνύονται ανόητοι οι ικανότατοι ρήτορες . Και 

ενώπιον Σου αποδυναμώθηκαν οι μυθογράφοι ποιητές της αρχαιότητας). 

Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα 

χαίρε, των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα. 

(Οι αρχαίοι Αθηναίοι που κατάφερναν με τα δίχτυα του λόγου να σαγηνεύουν 

τουςανθρώπους, τα είδανε από σένα να καταστρέφονται. Διότι Εσύ γεμίζεις με ψυχές 

νεοφωτίστων τα δίχτυα των αποστόλων). 

Ωστόσο η Αθήνα, αν και την περίοδο αυτή είχε συρρικνωθεί σημαντικά τόσο 

δημογραφικά όσο και πολιτισμικά, είναι η πόλη που προσέφερε στην Εκκλησία τον 

πατερικό λόγο μέσω της ζυμώσεως που συνετελέσθη, μεταξύ της Χριστιανικής 

πίστεως και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Ο  Ελληνισμός είναι το πολιτισμικό 

λίκνο μέσα στο οποίο διατρανώθηκε η Αλήθεια του Χριστιανισμού,προσέδωσε στον 

Χριστιανισμό την ελληνική γλώσσα, τους φιλοσοφικούς όρους για την αποτύπωση 

υψηλών θεολογικών νοημάτων, οι οποίοι απέκτησαν χριστιανικό περιεχόμενο, τις 

καλές τέχνες για να εκφραστεί μέσα από την εικονογραφία ,την αρχιτεκτονική και 

τον λόγο και τις κλασικές του αξίες.Ο Χριστιανισμός μετουσίωσε αυτές τις αξίες και 

προσέδωσε στον κόσμο ελπίδα  και με την πνευματικότητά του το «καινό» μήνυμα 

στην ελληνική σκέψη. 
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Α΄ΜΕΡΟΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (29 Ιουνίου) 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8342?locale=el 

 

Εικόνα 1:Τοιχογραφία Συνοδικού Μεγάρου με την προς Αθηναίους ομιλία τους Αποστόλου Παύλου. 

 

 

Εικόνα 2: Σε μια χάλκινη πλάκα, δίπλα στις λαξευτές σκάλες που οδηγούν στον Άρειο Πάγο, είναι χαραγμένα τα από το 51μ.Χ. 

λόγια του Απόστολου Παύλου : «Ως δημιουργός του κόσμου και δότης παντός αγαθού, αυτός ο Θεός δεν κατοικεί σε ναούς, δεν έχει 

ανάγκη από τις υπηρεσίες των ανθρώπων και είναι ακατάλληλη η κατασκευή ομοιωμάτων του» 

«ο θεός ουκ εν χειροποιήτοιςναοίς κατοικεί ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται» (Πραξ.17:24) 

 

Ο Παύλος έφτασε στην Αθήνα μέσω θαλάσσης. Σύμφωνα με το βιβλίο των 

Πράξεων, οι Βεροιείς χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο από την πόλη τους προς το 

λιμάνι του Πειραιά ή σε άλλη εκδοχή το καράβι που έφερε τον Παύλο στην Αθήνα 

κατέπλευσε στο Φάληρο, κοντά στον τα Άγιο Γεώργιο Παλαιού Φαλήρο. Ο Παύλος 

με ελληνική μόρφωση προερχόταν από την Ταρσό που αποκαλούνταν «Συριάδες 

Αθήναι» .Την  περίοδο της άφιξης του Παύλου , η Αθήνα είναι μια πόλη χωρίς καμία 

από τις δόξες του παρελθόντος. Το 86 π.Χ. ο Σύλλας είχε καταστρέψει και συλήσει 

σπουδαία μνημεία του παρελθόντος και η πόλη παράκμαζε . Ωστόσο, η φήμη της 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8342?locale=el
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κλασικής Αθήνας και το ένδοξο παρελθόν της αποτελούσαν πόλο έλξης για πολλούς 

Ρωμαίους και οι σχολές της εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν τα φωτεινά μυαλά 

της εποχής. Διοικητικά είναι μια ελεύθερη πόλη χωρίς φορολογικές υποχρεώσεις στη 

Ρώμη και πληθυσμιακά συγκροτείται από μια ιουδαϊκή κοινότητα και μεγάλο αριθμό 

εθνικών. Ο Απόστολος  Παύλος με το κήρυγμά του προσπαθεί να αφυπνίσει τους 

εθνικούς γιατί νιώθει μεγάλη εσωτερική ταραχή και αντικρύζοντας στην πόλη τα 

είδωλα «παρωξύνετοτὸπνεῦμααὐτοῦ»29. Συναναστρέφεται φιλοσόφους και συζητά 

για την Ανάσταση του Κυρίου στην Συναγωγή και στην Αγορά. Πόθος του είναι να 

σκορπίσει το χριστιανικό κήρυγμα στην Αθήνα που ήταν το προπύργιο της 

ειδωλολατρίας. Καθίσταται ο πρώτος που φέρνει το άγγελμα του Χριστιανισμού 

στους Αθηναίους και προσκαλείται στον Άρειο Πάγο που αποτελούσε το 

σπουδαιότερο όργανο της πολιτείας για να επεξηγήσει και να εμβαθύνει στις 

συζητήσεις που έκανε στην Αγορά. Στις Πράξεις των Αποστόλων αποδίδεται στον 

Παύλο ο όρος «σπερμολόγος»  καθώς ενώπιον του Αθηναϊκού λαού έδωσε μια 

απολογία σχετικά με την Ανάσταση του Ιησού και υπήρξε εισηγητής καινοτόμων 

αντιλήψεων. Οι Αθηναίοι τον αντιμετωπίζουν ανεκτικά μεν αλλά αυστηρά 

ακαδημαϊκά και ορθολογικά με μια «διανοητική υπεροψία» και για την λογική του οι 

αντιλήψεις Του ισοδυναμούν με «μωρία». Απευθυνόμενος με επιστολή του στους 

Κορινθίους γράφει ότι «Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 

ἐσταυρωμένον,  ̓Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ῞Ελλησι δὲ μωρίαν»30 

Αφόρμηση της ομιλίας του στον Άρειο Πάγο στην οποία έδωσε εξ΄ αρχής 

μονοθεϊστική διάσταση αποτέλεσε ό βωμός του «Αγνώστου Θεού». Το κήρυγμα του 

όμως δεν φαίνεται να έπεισετους Αθηναίους και του απάντησαν υποτιμητικά: «θα 

μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά», του είπαν. Όμως ο Παύλος έδωσε το στίγμα του και 

η προσπάθειά του απέφερε καρπούς διότι κάποιοι συγκλονίστηκαν απ΄ τα λόγια Του 

κι έγιναν χριστιανοί, όπως ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πρώτος επίσκοπος 

τωνΑθηνών και  πολιούχος της πόλης, καθώς και μια γυναίκα, η Δάμαρις. Μετά την 

αποχώρησή Του απ΄ την Αθήνα μετέβη στην Κόρινθο «χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκτῶν 

Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον»31. Tο ιεραποστολικό κήρυγμα που μετέδωσε ο Παύλος 

αναφερόταν εμφατικά στη σωτηριολογική διάσταση του σταυρικού θανάτου του 

Χριστού και Τον παρουσίαζε ως φορέα σωτηρίας και καταλλαγής της ανθρωπότητας. 

 
29Πραξ.17:16 
30Α ́ Κορ.1,22-23 
31Πράξ. 18,1 



Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών. 

Μέρος Α΄. Από το 51μ.Χ. έως τον  8ο αιώνα μ.Χ. 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
78 

Αυτό ήταν απαραίτητο για να προσαρμοστεί  ο χριστιανισμός στις συνθήκες του 

ελληνιστικού περιβάλλοντος.Με τον Παύλο το χριστιανικό μήνυμα έφτασε στα 

πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Η στρατηγική του απέβλεπε στην  επιλογή 

μητροπόλεων και σημαντικών αστικών κέντρων, όπως ήταν και η Αθήνα, και στην 

ίδρυση εκκλησιαστικών κοινοτήτων, με της οποίες διατηρούσε ποιμαντική 

καθοδήγηση. Χαρακτηρίστηκε ως «Απόστολος των εθνών», αφού επιχείρησε κατά 

την αποστολική περίοδο ένα άνοιγμα στον εθνικό κόσμο.32 

Λόγος του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα 

Στάθηκε, τότε, ο Παύλος στη μέση του Aρείου Πάγου και είπε:  

«Άνδρες Aθηναίοι, βλέπω ότι είστε ευλαβέστατοι από κάθε άποψη. 23 Γιατί 

καθώς περπατούσα και παρατηρούσα με προσοχή τους ιερούς σας τόπους, βρήκα 

ανάμεσά τους κι ένα βωμό με την επιγραφή“στον Άγνωστο Θεό”. Eκείνον, λοιπόν, 

που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. 

24 Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν. Αυτός, 

ως Kύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς 25 

ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να είχε ανάγκη από κάτι, αφού αυτός 

δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. 26 Από έναν άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη 

των ανθρώπων, για να κατοικούν πάνω σ’ όλη τη γη, και όρισε πόσο καιρό θα 

υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. 27 κι έβαλε μέσα τους την κλίση να 

ζητούν τον Kύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας στο σκοτάδι, αν και 

δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. 28 Γιατί μέσα σ’ αυτόν ζούμε και κινούμαστε 

και υπάρχουμε, όπως έχουν πει και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές: Δική του 

γενιά είμαστε. 29 Aφού, λοιπόν, είμαστε γενιά του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε 

πως η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο 

της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. 30 O Θεός παραβλέποντας τα χρόνια της 

άγνοιας, παραγγέλλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, παντού, να μετανοήσουν, 31 

γιατί όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω 

ενός άντρα που όρισε ο ίδιος γι’ αυτό. Kι έδωσε πειστική απόδειξη σε όλους, 

ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς.» 32 Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, άλλοι 

χλεύαζαν κι άλλοι του είπαν: «Θα σε ακούσουμε και πάλι για το ζήτημα αυτό». 33 

Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. 34 Μερικοί όμως άντρες συνδέθηκαν μαζί 

του και πίστεψαν στον Xριστό, ανάμεσα στους οποίους και ο Διονύσιος ο 

 
32Βάντσος, Ιεραποστολική, σελ.47 
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Aρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που ονομαζόταν Δάμαρις, και άλλοι επίσης μαζί 

μ’ αυτούς.»33 

Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε πρωτοπόρος, γιατί διέγνωσε το πνευματικό 

έλλειμα των Αθηναίων πάνω στο οποίο στηρίχθηκε για να μιλήσει για τον Χριστό. 

Είχε το σθένος να μιλήσει ενώπιον του Αθηναϊκού λαού σε ένα χώρο που 

σημασιολογικά αποτελούσε για την πόλη ιερό τόπο και να κηρύξει για την Ανάσταση 

του Κυρίου σε ανθρώπους καλλιεργημένους. Η αναστάτωση που προκάλεσε υπήρξε 

αφόρμηση για την αφύπνιση πολλών φωτισμένων Αθηναίων.Μάλιστα προς επίρρωση 

των λόγων του χρησιμοποιούσε ρήσεις φιλοσόφων, καθώς μιλούσε στην διανόηση 

της πόλης. Η Εκκλησία των Αθηνών θέλοντας να τιμήσει την πράξη αυτή του 

Αποστόλου τελεί εόρτιο Εσπερινό στις 29 Ιουνίου στην Πνύκα, στον τόπο όπου 

μίλησε για πρώτη φορά στους Αθηναίους ο Απόστολος Παύλος. 

 

 

Ο ΆΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (14 Νοεμβρίου) 

 

 Ο ιερός ναός του Αγίου Φιλίππου Βλασσαρούς 

Σύμφωνα με την παράδοση ο ναός του Αγίου Φιλίππου Βλασσαρούς είναι 

τόπος μαρτυρίου του Αποστόλου, ο οποίος δίδαξε δύο χρόνια στην Αθήνα.Ο Άγιος 

Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη 

Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ' όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή 

Του ο ίδιος ο Κύριος, και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο το Ναθαναήλ. Ο 

ιερός ναός του Αγίου Φιλίππου βρίσκεται στην τουριστική περιοχή του 

Μοναστηρακίου, στη συνοικία της Βλασσαρούς.34 

 

 

 
33Πράξεις των Αποστόλων, 17, 22-34 
34Αττάρτ, π. Αθανάσιος, «Ο Άγιος Φίλιππος Αθηνών και οι περί αυτόν κατεδαφισθέντες ναοί», Αθήνα 

2003 
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ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ  (4 Οκτωβρίου) 

 

 Άγιος Ιερόθεος και Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου(Παναγία Κυπαρισσίωτισσα) στα Μέγαρα 

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και ένας από τους εννέα 

δικαστές  του Αρείου Πάγου. Έζησε τον 1o αι. και κατηχήθηκε από τον Απ. Παύλο 

μαζί με τον Άγιο Διονύσιο. Υπήρξε ο 1ος αι Επίσκοπος Αθηνών και μύησε τον Άγιο 

Διονύσιο. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι προεξήρχε στην κηδεία της Θεοτόκου 

«φαινόμενος θεόληπτος και θείος υμνολόγος» ψάλλοντας τους ύμνους εκστατικώς με 

ένθερμο ζήλο. Διακατεχόταν από επιμέλεια και ερευνητική διάθεση για την Αγία 

Γραφή. Παρά τις φιλοσοφικές του σπουδές ήταν αντίθετος με την απολυτοποίηση της 

λογικής που πρεσβεύει η φιλοσοφία. Ο Άγιος με την οξύνοια και την ευρυμάθειά Του 

αντιλήφθηκε το πνευματικό βάρος των λόγων του Αποστόλου Παύλου και απέδειξε 

με τη στάση του περίτρανα, ότι όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει το Θεό και γευτεί τη 

θεία Χάρη, τότε ο νους ενοποιείται με άλλες δυνάμεις της ψυχής και βιώνει μια 

αναγωγική πνευματική πορεία. Ανέπτυξε σπουδαία ποιμαντική δραστηριότητα και 

εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα. Η τιμία κάρα Του βρίσκεται στα Μέγαρα, στο ομώνυμο 

μοναστήρι που ανήγειρε ο Άγιος Μελέτιος και λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος 

(Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών).Η πόλη της Αθήνας οφείλει να δοξάζει και να ευγνωμονεί αιωνίως τον Άγιο 

Ιερόθεο, την Αγία Δάμαρις και τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη που εμπνεύστηκαν 

από τον Απόστολο Παύλο και μπόρεσαν να αντιληφθούν όλη αυτή τη σωτηριολογική 

διάσταση της ζωής και της Ανάστασης του Χριστού και την μεταλαμπάδευσαν στην 

πρώτη χριστιανική κοινότητα της πόλης. 
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ΑΓΙΑ ΔΑΜΑΡΙΣ  (3 Οκτωβρίου) 

 

Η Αγία Δάμαρις, της οποίας η μνήμη πανηγυρίζει στις 3 Οκτωβρίου, είναι η 

πρώτη Αθηναία, που μαζί με τον άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη πίστεψαν στο κήρυγμα 

του Αποστόλου Παύλου το 52 μ.Χ. «Τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, 

ἐνοἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς». 

35Η αναφορά της Αγίας από τον Ευαγγελιστή Λουκά υποδηλώνει  την ευγενική 

καταγωγή Της και την σπουδαία κοινωνική Της θέση. Ήταν μια ιεραποστολική ψυχή 

η Αθηναία αυτή γυναίκα. Μάλιστα η σπουδαιότητα της παρουσίας Της έγκειται και 

στο γεγονός ότι ως μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου τον ακολούθησε στα ταξίδια 

Του στην Κόρινθο και υπήρξε πολύ φλογερή στο ιεραποστολικό Της έργο. Ο ΄Άγιος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος την αναφέρει για την σπουδαία ιερατική Της παρουσία. 

Σημαντικό εξίσου στοιχείο είναι ότι η γυναικεία της φύση δεν στάθηκε εμπόδιο στην 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών για τη σύσταση της πρώτης χριστιανικής 

κοινότητας. Εξάλλου ο Χριστιανισμός δεν έθεσε ποτέ εμπόδια στην ενεργητική 

παρουσία της γυναίκας στη διακονία και η Αγία Δάμαρις παρά τους περιορισμούς της 

Αθηναϊκής κοινωνίας συνέβαλε καταλυτικά στη συγκρότηση της πρώτης 

χριστιανικής κοινότητας. Ακολουθία της συνέγραψε ο υμνογράφος πατήρ Γεράσιμος 

Μικραγιαννανίτης. 

 

 

 

 
35Πράξ. ιζ΄ 34 
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ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡEΟΠΑΓΙΤΗΣ (3 Οκτωβρίου) 

Ο εν Αθήναις διά πυρός τελειωθείς πάνσοφος ιεράρχης και πολιούχος άγιος 

των Αθηνών. 

 

Μεγαλυνάριον 

«Πρῶτος Ἀθηναίων Ἀρχιερεύς, πρῶτος τε καὶ μάρτυς  γεγονέναι ἀξιωθείς, 

ὑπὲρ ἡμῶν ἁπάντων ποιοῦ σὴν ἱκεσίαν Θεῷ, θερμαῖς  λιταῖς σου, ὦ Διονύσιε». 

Μεταξύ των πρώτων Αθηναίων που πίστεψαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό 

μετά το πύρινο σταυροαναστάσιμο κήρυγμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου το 

51μ.Χ. στον Άρειο Πάγο της ειδωλολατρικής Αθήνας, είναι και ο Άγιος Διονύσιος ο 

Αρεοπαγίτης, ο σπουδαίος δικαστής και πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά 

τη μεταστροφή του στον χριστιανισμό κατέστη «εὐάρμοστον δοχεῖον τοῦ Παναγίου 

Πνεύματος», αξιώθηκε τη θέα του αχράντου σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου και 

με τον διά πυρός μαρτυρικό του θάνατο έγινε κληρονόμος της Ουρανίου Βασιλείας 

για να πρεσβεύει αδιάλειπτα στον Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών. 

Ο τιμώμενος στις 3 Οκτωβρίου ένδοξος ιερομάρτυρας του Χριστού Άγιος 

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα στα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα. Οι 

γονείς του ήταν ειδωλολάτρες με αρχοντική καταγωγή και οικονομική ευμάρεια, 

γεγονός που συντέλεσε στο να αποκτήσει εξαιρετική παιδεία. Η πλούσια μόρφωση, η 

περίφημη ευγλωττία και η ενάρετη ζωή του τον ανέδειξαν σε σοφό Αθηναίο 

ευπατρίδη και ως έναν από τους εννέα σοφούς και αδέκαστους αρεοπαγίτες με 

μεγάλη φήμη και με εξέχουσα θέση στην αθηναϊκή κοινωνία. Γι΄ αυτό και 

χαρακτηρίστηκε ως «ὁ δίκης ἀρρεπεστάτῃ τρυτάνῃ κεχρημένος, και τῶν ἐν Ἀθήναις 

θεμιστευόντων εὐθύτατος».  

Κατά την εποχή όμως που ο Διονύσιος κατείχε την υψηλότατη θέση ως 

δικαστής, έφθασε στην Αθήνα ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος για να κηρύξει το 

Ευαγγέλιο του Χριστού στους Αθηναίους.Tα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τον 

Χριστό και την Ανάστασή Του σαγήνευσαν τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη με τη 

ζηλευτή χρηστότητα ήθους και την εξαιρετική παιδεία και άγγιξαν τον νου και την 
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καρδιά του. Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το σταυροαναστάσιμο κήρυγμα του 

Παύλου, διότι ακούγοντας τον συναρπαστικό του λόγο, βρήκε την απάντηση στο 

ανεξήγητο φαινόμενο που είχε βιώσει επισκεπτόμενος την Ηλιούπολη της Αιγύπτου. 

Την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι είχαν σταυρώσει τον Ιησού Χριστό και συνέβη το 

παράδοξο γεγονός να απλωθεί το σκοτάδι σε όλη τη γη και να κρυφτούν οι ακτίνες 

του ηλίου: «καί σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην την γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης τοῦ ἡλίου 

ἐκλείποντος36». Το υπερφυές φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου έγινε αντιληπτό και 

στην Αίγυπτο και παρατηρώντας ο Διονύσιος με θαυμασμό το παράδοξο αυτό 

γεγονός, αναφώνησε: «Ἤ Θεός πάσχει ἤ το πᾶν ἀπόλλυται», δηλαδή ή ο Θεός 

υποφέρει ή το σύμπαν χάνεται. Μάλιστα σημείωσε ακόμα και την ημέρα και την ώρα 

που συνέβη το υπερφυσικό φαινόμενο της συσκότισης του ηλίου. Μόλις όμως ο 

Διονύσιος άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο, ανακάλυψε 

το μεγαλείο του αληθινού Θεού και βρήκε επιτέλους την αιτία της υπερφυούς 

έκλειψης του ηλίου, η οποία κάλυψε όλη τη γη. Έτσι κατενόησε πλήρως την 

παντοδυναμία του ενός και αληθινού Θεού και εγκολπώθηκε τον σταυρωθέντα και 

αναστάντα Κύριο. Γι’ αυτό και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων (ιζ΄ 32-34) 

αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. Τινές δε 

ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐνοἷς καί Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, καί γυνή 

τις ὀνόματι Δάμαρις, και ἕτεροι σύν αὐτοῖς». 

Αφού ο Διονύσιος πίστεψε στον Ιησού Χριστό, βαπτίσθηκε χριστιανός από 

τον Απόστολο Παύλο.Το γεγονός αυτό παρακίνησε και άλλους να ασπασθούν τη 

χριστιανική πίστη, βλέποντας τον κορυφαίο δικαστή και πρόεδρο του Αρείου Πάγου 

με την ανυπέρβλητη σοφία και την εξέχουσα θέση στην αθηναϊκή κοινωνία να 

αποστρέφεται τα ψεύτικα είδωλα και να ενδύεται τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο 

μεταστραφείς στον χριστιανισμό Διονύσιος κατηχήθηκε βαθύτερα στο μεγαλείο των 

δογμάτων της χριστιανικής πίστεως από τον Άγιο Ιερόθεο, τον σοφό ιεράρχη του 1ου 

μ.Χ. αιώνα, ο οποίος είχε χειροτονηθεί από τον Απόστολο Παύλο ως ο πρώτος 

επίσκοπος των Αθηνών. Μετά την εκδημία του Αγίου Ιεροθέου, επίσκοπος της 

πόλεως των Αθηνών εξελέγη ο μαθητής του, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο 

οποίος έλαβε το χάρισμα να αποκαλύπτει τη διδαχή για την άφατο απειρία της θείας 

φύσεως. Εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας αντικατοπτρίζει τις εννέα τάξεις 

αγγελικών ταγμάτων και μοιράζει το θείο φως σύμφωνα με την καθαρότητα του 

 
36Λουκ. κγ΄44 
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καθένα. Έτσι ο μέχρι πρότινος κοσμικός και εθνικός άρχοντας της αθηναϊκής 

κοινωνίας με αξιοζήλευτη ταπείνωση και ξεχωριστή αφοσίωση επιδόθηκε στο 

επίπονο έργο της διαδόσεως του μηνύματος της χριστιανικής αλήθειας και μάλιστα 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε αναδείχθηκε «σύμπονος και συγκοινωνός» στο ποιμαντικό 

έργο των Αγίων Αποστόλων.37 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του 

ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μετέβη στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσει από κοντά 

την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ήταν ακόμη στη ζωή. Έτσι είχε την ξεχωριστή 

ευλογία να δει και να θαυμάσει την ωραιότητα και την αγιότητα της Θεοτόκου. 

Βλέποντας μάλιστα και ακούγοντας τα υπερφυή γεγονότα που συνέβησαν, έμεινε 

εκστατικός και κατενόησε πλήρως την παρουσία Της ως Μητέρας του Θεανθρώπου 

Ιησού Χριστού. Αλλά και κατά την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου έλαβε χώρα το 

παράδοξο γεγονός να αρπαχθεί με νεφέλη μαζί με τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο 

Ιερόθεο και τον Άγιο Τιμόθεο και να μεταβούν στη Γεσθημανή για να κηδέψουν το 

πάναγνο σώμα Της. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η λανθασμένη ταύτιση του Αγίου 

Διονυσίου του Αρεοπαγίτου με τον Άγιο Διονύσιο του 3ου μ.Χ. αιώνα, ο οποίος 

υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Η δοξασία δημιουργήθηκε τον 9ο 

μ.Χ. αιώνα από τον αββάΙλδουίνο της Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου των 

Παρισίων, ο οποίος εξέφρασε τη λανθασμένη άποψη ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας 

των Παρισίωνείναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μάλιστα στη βιογραφία του 

Αγίου παρουσιάζει τον επιφανή Άγιο των Αθηνών να μεταβαίνει από την Αθήνα, από 

όπου σύμφωνα με την άποψή του εκδιώχθηκε από τους ειδωλολάτρες, στη Γαλλία, 

την Ισπανία και τη Βρετανία για να συνεχίσει εκεί την ιεραποστολική του δράση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αββάςΙλδουίνος για να προσδώσει αίγλη και κύρος στην 

Εκκλησία των Παρισίων υποστήριξε ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης έφθασε 

στη Γαλλία, αφού πρώτα επισκέφθηκε τη Ρώμη και παρευρέθηκε στον αποκεφαλισμό 

του Αποστόλου Παύλου. Εκεί συναντήθηκε και με τον Επίσκοπο Κλήμεντα, ο οποίος 

τον παρακίνησε να μεταβεί στη Γαλλία μαζί με τους δύο μαθητές του, τον Ρουστικό 

και τον Ελευθέριο. Η εσφαλμένη ταύτιση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου με 

τον Άγιο Διονύσιο των Παρισίων βασίσθηκε και στην εσφαλμένη περιγραφή του 

μαρτυρίου του. Σύμφωνα λοιπόν με τον αββάΙλδουίνο ο Άγιος Διονύσιος ο 

 
37Βαλληνδρά Αποστόλου, Ακολουθία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Αποστολική Διακονία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Β΄ Έκδοση, Αθήνα 1996 
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Αρεοπαγίτης που ταυτίστηκε με τον Άγιο Διονύσιο των Παρισίων, μαρτύρησε στο 

Παρίσι δι’ αποκεφαλισμού, στη συνέχεια δε περπάτησε με την κομμένη κεφαλή στα 

χέρια του μία απόσταση δύο περίπου μιλίων μέχρι που την παρέδωσε στα ευλαβικά 

χέρια μιας ευσεβούς χριστιανής, ονόματιΚατούλας. Η εσφαλμένη αυτή ταύτιση, αλλά 

και η μυθοπλασία περί μεταβάσεως του Αγίου μέσω Ρώμης στη Γαλλία οφείλεται στη 

φιλοδοξία του ηγουμένου Ιλδουίνου και των μοναχών της Μονής του Αγίου 

Διονυσίου να έχουν ως προστάτη και ιδρυτή της Μονής και της Εκκλησίας των 

Παρισίων όχι τον μάρτυρα Διονύσιο του 3ου μ.Χ. αιώνα, αλλά τον Άγιο Διονύσιο τον 

Αρεοπαγίτη, τον περιώνυμο αυτόν μαθητή του Αποστόλου Παύλου με τη μεγάλη 

σοφία και επισκοπική του παρουσία και δράση στη δοξασμένη πόλη των Αθηνών. 

Δυστυχώς η σύγχυση αυτή υιοθετήθηκε αβάσιμα και από τα Μηναία και τα 

Συναξάρια τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Εκκλησίας και μάλιστα σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης υπήρξε υπέρμαχος 

της άποψης περί μεταβάσεως του Αγίου μέσω Ρώμης στη Γαλλία και της δι’ 

αποκεφαλισμού μαρτυρικής του τελειώσεως στο Παρίσι, καθώς και τα περί του 

θαύματος, να περπατά δηλαδή ο Άγιος Διονύσιος με την κομμένη κεφαλή στα χέρια 

του.38 Έτσι δημιουργήθηκε η ταύτιση των δύο Διονυσίων, παρόλο που το παλαιό 

μαρτυρολόγιο της Ρώμης (Vetus Romanum Martyrologium) διακρίνει τον Επίσκοπο 

των Αθηνών Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη με ημερομηνία εορτασμού της μνήμης 

του την 3η Οκτωβρίου από τον επίσκοπο των Παρισίων Άγιο Διονύσιο, του οποίου η 

μνήμη εορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου και η μετακομιδή των λειψάνων του στις 22 

Απριλίου. 

Ο τιμώμενος στις 9 Οκτωβρίου Άγιος Διονύσιος των Παρισίων, ο οποίος είναι 

ο απόστολος των Γάλλων και ο πρώτος επίσκοπος των Παρισίων, στάλθηκε στη 

Γαλλία από τον επίσκοπο της Ρώμης Φαβιανό για να κηρύξει τον χριστιανισμό. Το 

250 μ.Χ. έγινε ο πρώτος επίσκοπος της πόλεως των Παρισίων και εκεί μαρτύρησε δι’ 

αποκεφαλισμού μαζί με τους δύο συνεργάτες του κατά τον διωγμό του Ουαλεριανού 

ή του Δεκίου. Το λείψανό του ετάφη σε σημείο κοντά στο Παρίσι και σήμερα φέρει 

το όνομα Άγιος Διονύσιος (St. Denis). Αργότερα κτίστηκε εκεί η περίφημη Μονή του 

Αγίου Διονυσίου, όπου και εναποτέθηκαν τα λείψανά του.  

Σύγχυση δημιουργήθηκε και με τα επονομαζόμενα «αρεοπαγιτικά 

συγγράμματα», τα οποία αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Πρόκειται 

 
38Ιερομ. Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ίνδικτος 

(τόμος δεύτερος – Οκτώβριος, σ. 37-40 
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για τέσσερα μεγάλα έργα, από τα δημοφιλέστερα της χριστιανικής γραμματείας, που 

συνέβαλαν στη διαμόρφωση της μυστικής σκέψης και θεολογίας τόσο στην Ανατολή 

όσο και στη Δύση. Τα έργα αυτά φέρουν τους ακόλουθους τίτλους: «Περί θείων 

ονομάτων», «Περί μυστικής θεολογίας», «Περί ουρανίου ιεραρχίας» και «Περί 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας» και ίσως γράφτηκαν τον 5ο μ.Χ. αιώνα από άγνωστο 

νεοπλατωνιστή φιλόσοφο και εκκλησιαστικό συγγραφέα.39 

Ο εορταζόμενος στις 3 Οκτωβρίου Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης τιμάται 

σήμερα ως προστάτης άγιος των δικαστικών, αλλά και ως πολιούχος, προστάτης και 

έφορος της πόλεως των Αθηνών. Το όνομα του Αγίου φέρει πεζόδρομος στο κέντρο 

των Αθηνών, ευρισκόμενος περιμετρικά της Ακροπόλεως και κάτω από τον βράχο 

του Αρείου Πάγου. Το 1900 κατεδαφίσθηκε ο  ναός του Αγίου στο Κολωνάκι και στη 

θέση του θεμελιώθηκε νέος  ναός, σε σχέδια ρυθμού νεομπαρόκ του Αναστασίου 

Ορλάνδου και του Δ. Φιλιππάκη. Ο ναός αποπερατώθηκε το 1931.Σήμερα ο 

ευρισκόμενος επί της οδού Σκουφά μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Διονυσίου 

του Αρεοπαγίτου, ο οποίος αγιογραφήθηκε από τον ζωγράφο Σπύρο Βασιλείου, 

αποτελεί το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου και 

προστάτουΑγίου της πόλεως. Μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Διονυσίου του 

Αρεοπαγίτου, κοσμεί τον κεντρικό λιμένα του Πειραιώς. Στο όνομα του Αγίου 

Διονυσίου του Αρεοπαγίτου είναι αφιερωμένος και ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός 

των Αθηνών, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου 

και αποτελεί την έδρα του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ιερά λείψανα του 

Αγίου φυλάσσονται σε αγιορείτικες μονές, όπως στις Ιερές Μονές Διοχειαρίου και 

Γρηγορίου, όπου βρίσκονται τμήματα της τιμίας κάρας του Αγίου, ενώ δύο τεμάχια 

ιερού λειψάνου του φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Διονυσίου40. 

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο «τοῦ Παύλου την διδαχήν ἀσπασθείς», ο 

«ζηλωτῶς προς καθαίρεσιν τῶν εἰδώλων ἀναλωθείς», ο «τῷ πυρί παρεδόθη και τοῖς 

Μάρτυσι κατηριθμήθη» εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας αντικατοπτρίζεται 

στη γη με τις εννέα τάξεις των αγγελικών ταγμάτων και το θείο φως διανέμεται 

ανάλογα με την καθαρότητα του κάθε πιστού. Η διδασκαλία Του μας διδάσκει να 

διατηρήσουμε άσβεστη τη θέρμη της χριστιανικής πίστεως και έχοντας διάκριση να 

μην κρίνουμε εξ΄ όψεως . Γράφει ο Άγιος Διονύσιος: «Όταν κάποτε πήγα στην 

 
39Πάσχου Π. Β., Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης –Υμναγιολογικές προσεγγίσεις, Περιοδικό 

«Θεολογία», Τεύχος 3, Αθήνα Ιούλιος –Σεπτέμβριος 1993 
40Νικολάκη Φιλοθέου Μ., Αρχιμανδρίτου, Οι Άγιοι των Αθηνών, Εκδόσεις Σαΐτης, Αθήνα 2006. 
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Κρήτη, με φιλοξένησε ο ιερεύς Κάρπος, ο οποίος ήτο πολύ ενάρετος, είχε 

καθαρότατη διάνοια και, έτσι, με την χάρη του Θεού, ήτο καταλληλότατος σε 

θεοπτίες. Ο ιερεύς δε αυτός δεν άρχιζε ποτέ την θεία Λειτουργία αν προηγουμένως, 

δηλαδή κατά την ώρα που έκανε την προετοιμασία και διάβαζε τις σχετικές ευχές, δεν 

εμφανιζόταν σ’ αυτόν κάποια ιερή και ευμενής οπτασία. Μου έλεγε λοιπόν ο ιερεύς 

αυτός ότι κάποτε τον είχε πικράνει κάποιος άπιστος, επειδή απέσπασε από την 

Εκκλησία έναν χριστιανό και τον παρέσυρε στην αθεΐα.Και ενώ είχε την πικρίαν 

αυτή, δεν προσευχήθηκε, καθώς έπρεπε να πράξει, για τους δύο αυτούς ανθρώπους 

και να ζητήση την βοήθεια του Θεού, ώστε να μπορέση τον μεν παρασυρθέντα στην 

απιστία να τον επαναφέρη στους κόλπους της Εκκλησίας, τον δε άπιστο να τον 

προσελκύση στην πίστη του Χριστού· ούτε πήρε την απόφαση να τους νουθετή 

αδιαλείπτως και διά βίου, ώστε να τους οδηγήση στην θεία γνώση. Αλλά, μου έλεγε, 

τέτοιο πράγμα δεν το είχε ξαναπάθει, δηλαδή το ότι έπεσε και κοιμήθηκε 

αγανακτισμένος και με την πικρία στην ψυχή του. Και εγώ βέβαια δεν γνωρίζω πώς 

ενστάλαξε στην ψυχή του τέτοια δυσμένεια και πικρία». Συνεχίζοντας λοιπόν ο 

Κάρπος, μου είπε ότι κοιμήθηκε αμέσως μόλις ενύκτωσε. Περί το μεσονύκτιο 

ξύπνησε, για να ψάλη την ώραν εκείνην, όπως συνήθιζε, τους θείους ύμνους. Όμως 

κατά την ώραν αυτή της προσευχής του στενοχωρούνταν, χωρίς να πρέπει, και 

δυσανασχετούσε συλλογιζόμενος ότι δεν ήτο δίκαιο να ζουν άνθρωποι άθεοι, που 

διαστρέφουν τις άγιες και ορθές οδούς του Κυρίου. Σκεπτόμενος δε αυτά, 

παρακαλούσε το Θεό να ρίξη έναν κεραυνό και να κατακαύση δια μιάς και τους δυό 

τους χωρίς οίκτο». Και ενώ αυτά συλλογιζόταν, του φάνηκε ξαφνικά πως σείσθηκε 

ολάκερη η οικία στην οποία βρισκόταν. Εν συνεχεία δε η οικία εκείνη διαιρέθηκε σε 

δύο μέρη, από την οροφή μέχρι και τα θεμέλια, ενώ μία πολύφωτη φλόγα πυρός που 

ξεκινούσε από τον ουρανό, έφτανε μπροστά στην οικία. Ο τόπος εκείνος έδινε την 

εντύπωση πως ήταν υπαίθριος. Ο ουρανός φαινόταν ανοικτός και πάνω του καθόταν 

ο Ιησούς Χριστός. Γύρω δε από τον Ιησού παρίσταντο αναρίθμητοι άγγελοι με 

ανθρώπινη μορφή. Αυτά λοιπόν έβλεπε κοιτάζοντας προς τα πάνω και θαύμαζε». 

Όταν όμως ο Κάρπος κοίταξε προς τα κάτω, όπως μου είπε, είδε το έδαφος σχισμένο 

με ένα χάσμα αχανές και ολοσκότεινο. Και στην μεν άκρη του στομίου τού χάσματος 

αυτού είδε τους άνδρες εκείνους, τους οποίους καταριόταν λίγο πριν, να στέκωνται 

ελεεινοί και περίτρομοι, αφού διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να πέσουν στο βάραθρο 

εξ αιτίας της αστάθειας των ποδιών τους. Από τα βάθη δε του χάσματος ανέβαιναν 

φίδια, τα οποία άλλοτε τυλίγονταν γύρω από τα πόδια των δύο αυτών ανθρώπων και 
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τους τραβούσαν άλλοτε τους υπογαργάλιζαν με τα δόντια τους και τους κτυπούσαν 

ελαφρά με τις ουρές τους και άλλοτε μηχανεύονταν διαφόρους άλλους τρόπους, όπως 

σφυρίγματα, σπρωξίματα από κάτω και χτυπήματα, προκειμένου να τους ρίξουν στο 

ολοσκότεινο βάραθρο. Φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στο 

να πέσουν στο βάραθρο, είτε μόνοι τους από απελπισία, είτε πιεζόμενοι από τις 

ενοχλήσεις των φιδιών.Έλεγε δε ο Κάρπος ότι ένιωθε ευχαρίστηση να βλέπη προς τα 

κάτω, ενώ τα άνω που υπήρχαν στον ουρανό τα παραμελούσε και δυσανασχετούσε 

που ακόμη οι δύο άνδρες δεν είχαν πέσει στο βάραθρο. Και επειδή η κατάσταση αυτή 

δεν ελάμβανε τέλος, λυπόταν κατάκαρδα και καταριόταν. Σε κάποια στιγμή όμως 

ύψωσε το βλέμμα του και πάλι προς τον ουρανό και είδε τον Ιησού, όπως τον είδε και 

προηγουμένως. Ο Ιησούς σηκώθηκε από τον επουράνιο θρόνο Του και κατέβηκε σ’ 

αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους να τους ελεήσει και να τους δώσει χείρα βοηθείας. 

Μαζί Του πήρε και τους αγγέλους, οι όποιοι βοηθούσαν εκείνους τους δύο, πιάνοντας 

άλλοι τον ένα και άλλοι τον άλλο, ώστε να μη πέσουν στο χάος. Και ενώ οι άγγελοι 

έδιναν χείρα βοηθείας στους δύο ανθρώπους, ο Ιησούς με τεντωμένο το χέρι Του 

προς τα μπρος και κοιτάζοντάς τον του είπε: “Λοιπόν Κάρπε, κτύπα εμένα. Είμαι 

πράγματι έτοιμος να πάθω και πάλι και πολλές φορές για την σωτηρία των 

ανθρώπων. Πλην όμως εσύ κοίταξε και συλλογίσου αν κρίνης καλό να βρίσκεσαι στο 

χάος μαζί με τα φίδια και όχι στον ουρανό μαζί με τον Θεό και τους αγαθούς και 

φιλανθρώπους αγγέλους Του».41Προς τιμή του Αγίου εκτός από τον μεγαλόπρεπο 

ναό στο Κολωνάκι είναι αφιερωμένος και ο Ρωμαιοκαθολικός Μητροπολιτικός Ναός 

των Αθηνών, στην οδό Πανεπιστημίου και επιπλέον μεγαλοπρεπής ιερός ναός του 

Αγίου Διονυσίου, του προστάτη των δικαστικών και  πολιούχου των Αθηνών κοσμεί 

και το λιμάνι του Πειραιά. 

 

ΑΓΙΟΣ ΦΛΕΓΩΝ (8 Απριλίου) 

Ο Άγιος υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και ένας από τους στενούς 

συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου.Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση 

εργάστηκε σε διάφορους τόπους για την διάδοση του Ευαγγελίου και αναδείχθηκε σε 

επίσκοπο Μαραθώνοςκαι μέγας προστάτης της τοπικής Εκκλησίας.Οι ειδωλολάτρες 

όμως τον οδήγησαν εξαιτίας της δράσης του σε φρικτό μαρτύριο . 

 

 
41Γεωργίου Δ. Παπαδημητρακόπουλου, Με τους Αγίους μας, Συναξαριστής μηνός Οκτωβρίου, εκδ. 

Αποστ. Διακονία, σ.16-21 
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ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ( 3 Οκτωβρίου) 

 

Οι Άγιοι Ελευθέριος και Ρουστικός 

Σύμφωνα με την παράδοση που αναφέρει ότι ο Άγιος Διονύσιος πήγε στην 

Γαλατία, οι άγιοι Ελευθέριος και Ρουστικόςυπήρξαν μαθητές του και τον 

ακολούθησαν εκεί. Ο Άγιος Ελευθέριος ήταν ιερέας και ο Άγιος Ρουστικός διάκονος. 

Μαρτύρησαν μαζί  με τον Άγιο Διονύσιο. 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (31 Οκτωβρίου) 

 

Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους που γνώρισε τον Ιησού και έλαβε τη 

χάρη της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο απόστολος Φίλιππος, κατά την 

περιοδεία του στην Αθήνα βάπτισε μεγάλο αριθμό φιλοσόφων και Ιουδαίων και 

χειροτόνησε τον Νάρκισσο επίσκοπο Αθηνών έχοντας την ευλογία να γνωρίσει μαζί 

με τους άλλους 70 Αποστόλους, τον Ιησού και να λάβει την Χάρη της Πεντηκοστής 

καθώς σύμφωνα με τον Απ. Παύλο «ασπάσασθε τους εκ των Ναρκίσσου τους όντας 

εν Κυρίω» (Ρωμ. 16, 11).Ο Άγιος Νάρκισσος μαρτύρησε επί βασιλείας Αδριανού 

μαζί με τον Πόπλιο, ως θύματα της οχλαγωγίας του δήμου.42 

 

 
42Ο Άγιος Νάρκισσος, http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

nualpharhokappaiotasigmasigmaomicronsigma.html ανακτήθηκε 8/2/2021 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-nualpharhokappaiotasigmasigmaomicronsigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-nualpharhokappaiotasigmasigmaomicronsigma.html
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ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΚΛΗΤΟΣ (26 Απριλίου) 

 

Έζησε το 1Ο αι. μ.Χ. και ήταν ο πρώτος Έλληνας πάπας της Ρώμης ( 76-

79μ.Χ.). Ο τάφος του βρίσκεται στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΣ (11 Ιανουαρίου) 

Ήταν Αθηναίος φιλόσοφος και έγινε ο 9ος πάπας της Ρώμης (139-143μ.Χ), ο 

οποίος καθόρισε και τα προνόμια του κλήρου. Προσδιόρισε τους βαθμούς του 

ιερατείου, όρισε τον καθαγιασμό των ναών και την αφιέρωσή τους στους Αγίους και 

θέσπισε τους αναδόχους για το βάπτισμα των κατηχουμένων.  

 

ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (13 Σεπτεμβρίου) 

 ο Αθηναίος Απολογητής 

 

Εικόνα 3:43Το εσωτερικό του Σπηλαίου του Αγίου Αριστείδου στο Λυκαβητό. 

 

 
43Ο Άγιος Αριστείδης, http://www.agioi-isidoroi.gr/2013/03/08/485/  ανακτήθηκε 8/2/21  

http://www.agioi-isidoroi.gr/2013/03/08/485/
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Έζησε το 2ο αι και ήταν σπουδαίος φιλόσοφος επί αυτοκράτορα Ανδριανού. 

Υπήρξε μαθητής του Αγίου Διονυσίου και έγραψε την απολογία υπέρ των 

διωκόμενων Χριστιανών. Ο υμνηθείς ως «ωράισμα» της Αποστολικής Εκκλησίας 

των Αθηνών ονομαζόταν «ο φιλόσοφος», αφού σπούδασε κλασική φιλοσοφία στην 

περίφημη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών και συνέβαλε δυναμικά στην εδραίωση 

και διάδοση του μηνύματος της χριστιανικής αλήθειας στην «κατείδωλον» πόλη των 

Αθηνών και αγωνίστηκε σθεναρά για την πορεία της Εκκλησίας. Μεταφέρθηκε στη 

Ρώμη να απολογηθεί για την πίστη Του και πέθανε δια αγχόνης στην αγορά των 

Αθηνών. Η απολογία Του «Περί θεοσέβειας», πηγή έμπνευσης για το έργο του Αγίου 

Ιουστίνου κατέχει ιδιαίτερη θέση στην Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατρολογία και 

είναι καρπός της γνώσης του αγίου  για την Αγία Γραφή και την φιλοσοφία. Στη 

Απολογία Του επιχειρηματολογεί ενώπιον του Ανδριανού  τονίζοντας  ότι  το ήθος 

και η αλήθεια αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χριστιανών. Ως «ἦθος» 

θεωρεί τη ζωή των χριστιανών, οι οποίοι αγωνίζονται για την υλοποίηση του 

μηνύματος του Ευαγγελίου, ενώ ως «ἀλήθεια» νοείται ο σωτηριολογικός  λόγος του 

Χριστού. Ο κώδικας της απολογίας Του σώζεται στο Μοναστήρι της Παναγίας στην 

Πεντέλη. Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος αναπαυόταν πνευματικά σε μια σπηλιά 

στο Λυκαβηττό κοντά στον Ιερό  Ναό  των Αγίων Ισιδώρων. Ο Άγιος με ακμαίο 

φρόνημα και σθεναρή ομολογία της πίστεως , μαρτύρησε δια αγχόνης  για τον Κύριο. 

44 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ (4 Δεκεμβρίου) 

Ούτε η πίστη, ούτε η αγάπη, ούτε η καρτερία μιάς ημέρας, αλλ’ "ο υπομείνας 

εις τέλος, ούτος σωθήσεται".  

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατείχε  φιλοσοφική παιδεία και εκκλησιολογική 

συνείδηση. Περιόδευσε σε πολλά μέρη και ήταν μαθητής του στωικού φιλοσόφου 

Πανταίνου, του ιδρυτή της θεολογικής σχολής της Αλεξάνδρειας. Ο Κλήμης στην 

Αλεξάνδρεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος της τοπικής εκκλησίας45και πέτυχε τη 

σύζευξη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος με το χριστιανικό ιδεώδες. 

Χρησιμοποίησε ό,τι καλύτερο υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία και 

 
44Θεοδωροπούλου Αριστείδου Γ., Ο Άγιος Αριστείδης, Εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, Α΄ 

Έκδοση, Αθήνα 2008. 
45Cristescu, Gr.,Κλήμης ὁ ἈλεξανδρεύςΕἷςἀντιπρόσωποςτῆςΑἰγυπτιακῆςΚατηχητικῆςΣχολῆς , 

Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 27 (1928), σσ. 248-252 
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κατόρθωσε να το προσαρμόσει στη χριστιανική διδασκαλία. Ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρεύς θεωρείται ο πρώτος χριστιανός ανθρωπιστής, συνδυάζοντας την 

χριστιανική πίστη με τη φιλοσοφική σκέψη. Επειδή η Αγία Γραφή είναι ιερό κείμενο 

και έχει συμβολικό λόγο ο Άγιος τονίζει ότι η μελέτη της γίνεται μόνο όταν ο πιστός 

διαθέτει πνευματική υποδομή 46και ψυχική καθαρότητα. Οι Άγιοι Κλήμης και 

Πάνταινος κατήχησαν σύμφωνα με κάποια παράδοση τους Κόπτες, οι οποίοι 

παρέμειναν χριστιανοί στην Αίγυπτο και μετά την επέλαση των Αράβων και 

επινόησαν την κοπτική γλώσσα. Ο Άγιος Κλήμης επιδίωξε να αποδείξει την σχέση 

Χριστιανισμού και φιλοσοφίας των Ελλήνων και είχε ως μαθητή τον Ωριγένη και με 

ορολογία φιλοσοφική, ελληνική και επιστημονική «εκχριστιάνισε τον ελληνισμό»47. 

Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και το έργο του «Παιδαγωγός» θεωρείται από τα 

δημοφιλέστερα, καθώς ο Χριστός παρουσιάζεται ως παιδαγωγός για όλες τις 

κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου, με μέλημα Του να αποκαλύψει το Θεό στους 

πιστούς. Ο Θεός Πατέρας είναι ο δημιουργός και ο Υιός είναι ο  Σωτήρας  και  ο  

παιδαγωγός  των ανθρώπων48 και πληροφορεί για τις υποχρεώσεις των δύο 

φύλων49«…ανδρός και γυναικός αναπνοή, όψις, ακοή, γνώσις, ελπίς, υπακοή, αγάπη, 

όμοια πάντα˙ ων δε κοινός μεν ο βίος, κοινή δε η χάρις, κοινή δε και η σωτηρία, 

κοινή τούτων και η αρετή και η αγωγήκοινόν ουν και τούνομα ανδράσιν και γυναιξίν 

ο άνθρωπος».Για την αγωγή των παιδιών τονίζει ότι η χριστιανική αγωγή είναι μια 

συνεχής εξελικτική πορεία και ότι τα χαρακτηριστικά του σωστού παιδαγωγού είναι 

η επιστήμη, η ευμένεια και η παρρησία. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του οι Έλληνες 

φιλόσοφοι μοιάζουν με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και ο κόσμος 

είναιαπόρροια της αγάπης του Θεού και δημιουργείται από αυτόν διά του Λόγου. Η 

Εκκλησία χαρακτηρίζεταιαπ΄τον Άγιο ως «σύλλογος σεσωσμένων». 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΟΥΠΛΙΟΣ ( 13 Μαρτίου) 

Ήταν επίσκοπος Αθηνών μετά τον Άγιο Νάρκισσο. Καταγόταν από τη Μελίτη 

και εκεί  γνώρισε τον Απ. Παύλο που ναυάγησε στην περιοχή . Σύμφωνα με την 

 
46Κ. Μπόνης,Ἀνθρωπισμόςκαί Χριστιανισμός. Τόἀνθρωπιστικόνἰδεῶδες κατά τόν ‘Προτρεπτικόν’ τοῦ 

Κλήμη Ἀλεξανδρέως, Ἐκκλησία54, Ἀθῆναι 1970, 202. 
47Φλορόφσκυ, Γ. Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 5ουαι.(μτφρ. Πάλλη Π. Κ.), σ. 143 
48Κλήμης, Παιδαγωγός, Α ́, 4, 1, 270 
49Κλήμης Αλεξανδρέας, Παιδαγωγός, 1, 4,10,1, PG 8, 260C. 
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επιστολή του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Κορίνθου, έζησε τον 2ο αι. μ.Χ και  έκανε 

αγώνα κατά των διωγμών του Μάρκου Αυρήλιου. Μετά το μαρτυρικό θάνατό Του η 

ομάδα των Χριστιανών κινδύνευσε να αποσυντεθεί. 

 

ΑΓΙΟΣ ΚΟΔΡΑΤΟΣ ( 21 Σεπτεμβρίου)  

 

Εικόνα 4:Ο Άγιος  Κοδράτος50 

Έγινε επίσκοπος μετά τον Άγιο Πούπλιο. Ήταν σεμνός, σοφός, φιλομαθής με 

μεγάλη ρητορική δεινότητα. Επισύναψε την διασκορπισμένη απ΄ τους διωγμούς 

Χριστιανική κοινότητα της Αθήνας. Λιθοβολήθηκε και εξορίστηκε στην Μαγνησία 

της Μ. Ασίας. Έγραψε μαζί με τον Άγιο Αριστείδη την απολογία υπέρ του 

Χριστιανισμού προς τον αυτοκράτορα Ανδριανό, όταν επισκέφτηκε το 126μ.Χ. την 

Αθήνα για τα Ελευσίνια Μυστήρια. Κατά τον Ευσέβιο Καισαρείας (Εκκλ. Ιστ.4,3,1-

2) ο Κοδράτος στην απολογία έδινε έμφαση στα έργα και τα θαύματα του 

Χριστού.Σύμφωνα με τον καθηγητή Παν Χρήστο, ο οποίος αποδέχεται την αθηναϊκή 

καταγωγή του Κοδράτου «η Χριστιανική απολογητική έχει την κοιτίδα της εις την 

πόλιν των Αθηνών και παρέμενε συνδεδεμένη μετ’ αυτής, κατά τον ένα ή τον άλλον 

τρόπον, επί πολύν χρόνον»51 

 

 

 

 

 

 
50Ο Άγιος  Κοδράτος,http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

kappaomicrondeltarhoalphatauomicronsigma.html, ανακτήθηκε 10/2/21 
51Παν. Κ. Χρήστου, Πατρολογία, Β΄, σ. 532 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-kappaomicrondeltarhoalphatauomicronsigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-kappaomicrondeltarhoalphatauomicronsigma.html
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ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ( 24 Ιουλίου) 

 

Εικόνα 5:Ο Άγιος Αθηναγόρας52 

Ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και έγινε Χριστιανός Απολογητής. Έφυγε από 

την Αθήνα για την Αλεξάνδρεια και από εκεί απηύθυνε απολογία υπέρ των 

Χριστιανών προς τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, ο οποίος ήρθε το 177μ.Χ. στην 

Αθήνα για να μυηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια. Ο Αθηναγόρας διακρίνεται για τη 

φιλολογική αρτιότητα και  την πίστη του στην ορθόδοξη τριαδολογική διδασκαλία. 

Είναι ο συγγραφέας των απολογητικών έργων "Πρεσβεία περί Χριστιανών" και "Περί 

Αναστάσεως Νεκρών".53 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ, 

ΒΕΝΕΔΙΜΟΣ, ΠΑΥΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ) (18 Μαΐου) 

 

Η Αγία Χριστίνα και ο Άγιος Διονύσιος είχαν φυλακιστεί για τη χριστιανική 

Τους πίστη. Ο Άγιος Παύλος και Ανδρέας είχαν έρθει από τη Μεσοποταμία ως 

φύλακες των ανωτέρω, αλλά ασπάστηκαν την αληθινή πίστη. Μαρτύρησαν δια 

λιθοβολισμού όλοι μαζί. Οι Άγιοι Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος, στράφηκαν 

έναντι των ειδώλων, συνελλήφθησαν και αφού βασανίσθηκαν σε πυρακτωμένη 

κάμινο μαρτύρησαν διά αποκεφαλισμού. Η μνήμη όλων τιμάται στις 18 Μαΐου μαζί 

με τον Άγιο Πέτρο από την Λάμψακο. Κοινός τόπος όλων των μαρτύρων ήταν ό 

αγώνας τους κατά της πλάνης των ειδώλων. 

 
52Ο Άγιος Αθηναγόρας, http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

alphathetaetanualphagammaomicronrhoalphasigma-

omicronmuomicronlambdaomicrongammaetatauetasigma.html, ανακτήθηκε 10/2/21 
53Στυλιανός Παπαδόπουλος, Πατρολογία, Τόμος Α΄, Έκδοση Ιδιωτική, Αθήνα 2000. 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-alphathetaetanualphagammaomicronrhoalphasigma-omicronmuomicronlambdaomicrongammaetatauetasigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-alphathetaetanualphagammaomicronrhoalphasigma-omicronmuomicronlambdaomicrongammaetatauetasigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-alphathetaetanualphagammaomicronrhoalphasigma-omicronmuomicronlambdaomicrongammaetatauetasigma.html
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ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ( 15 Απριλίου) 

 

Εικόνα 6: Βυζαντινό μουσείο Αθηνών, μωσαϊκά βασιλικής Ιλισσού. 

Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις τῆς Ἑλλάδος θεῖος βλαστός, Ἱερομαρτύρων Λεωνίδα ἡ καλλονή· χαίροις 

Ἀθηναίων, ὁ θεῖος Ποιμενάρχης, καί πρός Χριστόν μεσίτης, Πάτερ θερμότατος. 

Άγιοι με το όνομα Λεωνιδής είναι ο επίσκοπος Αθηνών, ο οποίος τιμάται 15 

Απριλίου και ο μάρτυρας από την Τροιζήνα Αργολίδας, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με 

συνοδεία γυναικών και τιμάται στις 16 Απριλίου .Σε αρκετούς συναξαριστές τα 

πρόσωπα αυτά  συγχέονται. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ο Άγιος υπήρξε 

Επίσκοπος Αθήνας τον 3ο αι. και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Δεκίου. Συνελήφθη το 

Πάσχα του 250 μ.Χ. στην Τροιζήνα, κρεμάστηκε σε ξύλο και σχίστηκε με σιδερένια 

νύχια. Πηγές για το έργο του αντλούμε από τον Άγιο Μιχαήλ Χωνιάτη (12 αι.)54, ο 

οποίος ήθελε να τονώσει τη τιμή προς του Αγίους και σε κάποιον λόγο του έκανε 

εκτενή αναφορά στον Άγιο Λεωνίδη . Η μεταφορά των λειψάνων του έγινε τον 4Ο αι. 

και τοποθετήθηκαν σε μια υπόγεια κρύπτη-προσκύνημα στον Ιλισσό. Στο σημείο 

αυτό έχτισε η Αγία Ευδοκία ( σύζυγος του Θεοδοσίου του Β΄) τον 5Ο αι. μια 

βασιλική. Το «Μαρτύριον» ήταν μεγαλοπρεπής βασιλική, όπως μαρτυρούν τα 

ανακαλυφθέντα αρχαιολογικά λείψανα.55 

 

 

 

 

 
54Synaxarium, σ. 610. 
55Ο Άγιος Λεωνιδήςhttp://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-

iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html, ανακτήθηκε 10/2/21 

http://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html
http://www.byzantineathens.com/betaalphasigmaiotalambdaiotakappaeta-iotalambdaiotasigmasigmaomicronupsilon.html
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ΑΓΙΟΣ ΣΙΞΤΟΣ Ή ΞΥΣΤΟΣ ( 10 Αυγούστου) 

56  

 

Ο Άγιος Σίξτος ή Ξύστος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην Αθήνα. Είχε 

υψηλή μόρφωση και διαδέχθηκε στην Ρώμη τον μαρτυρήσανταΆγ. Στέφανο Ρώμης, 

ως 7ος Πάπας. Φρόντισε για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των 

Εκκλησιών, οι οποίες είχαν διαταραχθεί με αφορμή το ζήτημα του βαπτίσματος των 

αιρετικών.Διαβλέποντας ο Άγιος τον επερχόμενο διωγμό του αυτοκράτορος 

Βαλεριανού (253-259 μ.Χ.), διέταξε τον αρχιδιάκονό του Λαυρέντιο να μεριμνήσει 

για τα σκεύη της Εκκλησίας της Ρώμης. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός, επειδή ο Άγιος 

δεν αρνήθηκε τον Χριστό τον αποκεφάλισε και στράφηκε στα σκεύη της Εκκλησίας, 

τα οποία ο Λαυρέντιος είχε μοιράσει στους φτωχούς. Όταν του ζητήθηκε να τα 

παραδώσει στην κεντρική εξουσία, ο αρχιδιάκονος επέστρεψε με μια μεγάλη 

φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανά και αναπήρους λέγοντας ότι σε αυτούς 

είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της Εκκλησίας της Ρώμης. Εξαγριωμένοι τότε οι 

ειδωλολάτρες τον έψησαν ζωντανό πάνω σε σιδερένια σχάρα. Το σώμα του Αγίου το 

ενταφίασε ο Άγιος Ιππόλυτος, ενέργεια την οποία εξαργύρωσε με μαρτυρικό θάνατο. 

Η Εκκλησία τιμά την μνήμη και των τριών αυτών μαρτύρων την 10η Αυγούστου 

κάθε έτους. 

 

 

 

 

 
56Ο Άγιος Σίξτος,  http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

sigmaiotaxitauomicronsigma-eta-xiupsilonsigmatauomicronsigma.html, ανακτήθηκε 10/2/21  
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ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΣΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ (17 Ιουνίου) 

 

Εικόνα 7:Οι Άγιοι Βασίλειος, Ίσαυρος και Ιννοκέντιος57. 

Οι Άγιοι Βασίλειος, Ίσαυρος και Ιννοκέντιος, αν και Αθηναίοι στην καταγωγή 

(3οςμ.Χ. αιώνας) αναχώρησαν με προορισμό την Ιλλυρική στα παράλια τής Β. 

᾿Ηπείρου. Εκεί συνάντησαν τους μετέπειτα συμμάρτυρές τους Αγίους Φήλικα, 

Περεγρίνο και Ερμεία με τους οποίους συνδέθηκαν πνευματικά. Η παραδειγματική 

ζωή των έξι φίλων, και η πλήρης αποκοπή των τελευταίων από τους συγγενείς τους, 

είχε σαν αποτέλεσμα να καταγγελθούν στον έπαρχο της περιοχής. Επειδή αρνήθηκαν 

να θυσιάσουν στα είδωλα, μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό. 

 

ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ(17 Σεπτεμβρίου) 

 

Η Αγία ήταν υπηρέτρια και μολονότι ο χριστιανός κύριός της, που 

ονομαζόταν Νικόλαος, την αντιμετώπιζε με καλοσύνη, η κυρία της, η Παυλίνα, 

ασπαζόταν τα είδωλα και ήταν σκληρόκαρδη. Βασάνιζε βάναυσα την Αγαθόκλεια και 

για οκτώ χρόνια τη χτυπούσε, την μαστίγωνε και κένταγε με πιρούνια το σώμα της. 

 
57Οι Άγιοι Βασίλειος, Ίσαυρος και Ιννοκέντιος,  

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicroniota-iotasigmaalphaupsilonrhoomicronsigma-

betaalphasigmaiotalambdaepsiloniotaomicronsigma-kappaalphaiota-

iotanunuomicronkappaepsilonnutauiotaomicronsigma.html, ανακτήθηκε 10/2/21 
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Τελικά η νεαρή  Αγαθόκλεια κάηκε ζωντανή, καθώς η κυρία της την έσπρωξε στη 

φωτιά μένοντας έως τέλους ακλόνητη στην πίστη της στον χριστιανισμό.58 

 

ΑΓΙΑ ΔΑΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (19 Μαρτίου) 

 

Εικόνα 8:Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία59 

Η Αγία Δαρεία υπήρξε μια Αθηναία εστιάδα, ιέρεια της θεάς Εστίας, του 3ου 

αι. .Την ανάγκασαν να παντρευτεί τον Χρύσανθο, υιό του επιφανούς ειδωλολάτρη 

της Αλεξάνδρειας Πολέμονα, που είχε πρόσφατα βαπτισθεί Χριστιανός, προκειμένου 

να τον επαναφέρει στην πίστη του. Όμως τελικά η Δαρεία βαπτίζεται Χριστιανή και 

το ζευγάρι εργάζεται για την κατήχηση των ειδωλολατρών. Υποβλήθηκαν σε 

μαστίγωμα, πριν ριχθούν στην φυλακή. Αλλά κάθε φορά που πήγαιναν να τους 

πάρουν από το κελί τους, οι στρατιώτες του έβρισκαν αλώβητους και χαρούμενους σε 

προσευχητική στάση. Το γεγονός αυτό, έκανε τον Κλαύδιο μαζί με την οικογένειά 

του να πιστέψουν στον Χριστό και εν συνεχεία να βαπτιστούν  από τον Χρύσανθο 

Χριστιανοί. Το ζευγάρι του Χρύσανθου και της Δαρείας τελείωσε μαρτυρικά, 

θαπτόμενο ζωντανό, κατά το έθος της τιμωρίας των εστιάδων παρθένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58http://www.saint.gr/2453/saint.aspx, ανακτήθηκε 10/2/21 
59Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία, http://www.saint.gr/3918/saint.aspx, ανακτήθηκε 10/2/21 

http://www.saint.gr/3918/saint.aspx
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ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ (10 Δεκεμβρίου) 

 

Εικόνα 9:Άγιοι Μηνάς Καλλικέλαδος και Ερμογένης60 

O Άγιος Μηνάς ήταν Αθηναίος ρήτορας και μέσα από αρκετή μελέτη 

ασπάστηκε την αληθινή πίστη. Διορίστηκε έπαρχος Αλεξανδρείας από τον 

αυτοκράτορα Μαξιμίνο τον Β', αλλά όταν έγινε γνωστή η χριστιανική του ιδιότητα 

αντικαταστάθηκε από τον επίσης Αθηναίο λόγιο Ερμογένη. Ο Ερμογένης, αμέσως 

υπέβαλε σε απάνθρωπα βασανιστήρια τον Μηνά, αλλά όταν διαπίστωσε ότι παρέμενε 

άφθορος και υγιής ,πίστεψε και αυτός στον Χριστό. Ο Άγιος απάντησε : “ «Εάν γαρ 

και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου ου φοβηθήσομαι κακά ότι συ μετ΄ εμού ει 

Κύριε» (Αν αντικρίσω το θάνατο, δε θα φοβηθώ μήπως πάθω κακό, διότι συ είσαι 

μαζί μου Κύριε). Ο Ερμογένης, ακούγοντας, αυτά τα λόγια, συγκινήθηκε και 

αποφάσισε να βαπτιστεί και αυτός χριστιανός, μαζί και με άλλους κατοίκους της 

πόλης. Τότε ο αυτοκράτορας μετέβη προσωπικά στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να 

τιμωρήσει παραδειγματικά τους δύο “αποστάτες”, τους οποίους αφού τους βασάνισε, 

τους αποκεφάλισε, ρίχνοντας τα τίμα λείψανά τους, στην θάλασσα. Η ανακομιδή των 

λειψάνων του Αγίου Μηνά, που τυγχάνει προστάτης των δημοσιογράφων, τιμάται 

στις 17 Φεβρουαρίου. Τμήματα των λειψάνων, βρέθηκαν αργότερα και φυλάσσονται 

έως και σήμερα στη μονή Λειμώνος Λέσβου, στη μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους, 

στην Ιερά μητρόπολη Φθιώτιδος και στο μουσείο Μπενάκη. 

 

 

 

 
60Άγιοι Μηνάς Καλλικέλαδος και 

Ερμογένηςhttp://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicroniota-muetanualphasigma-

kappaalphalambdalambdaiotakappaepsilonlambdaalphadeltaomicronsigma-kappaalphaiota-

epsilonrhomuomicrongammaepsilonnuetasigma.html, ανακτήθηκε 10/2/21 

 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicroniota-muetanualphasigma-kappaalphalambdalambdaiotakappaepsilonlambdaalphadeltaomicronsigma-kappaalphaiota-epsilonrhomuomicrongammaepsilonnuetasigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicroniota-muetanualphasigma-kappaalphalambdalambdaiotakappaepsilonlambdaalphadeltaomicronsigma-kappaalphaiota-epsilonrhomuomicrongammaepsilonnuetasigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicroniota-muetanualphasigma-kappaalphalambdalambdaiotakappaepsilonlambdaalphadeltaomicronsigma-kappaalphaiota-epsilonrhomuomicrongammaepsilonnuetasigma.html
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ΆΓΙΟΙ ΑΔΡΙΑΝΟΣ, ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ, ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ (1 Φεβρουαρίου) 

Οι Άγιοι τέσσερις Μάρτυρες, άγνωστο πότε πέθαναν, αλλά ο τάφος τους 

ανακαλύφθηκε με θαυματουργικό τρόπο περί το έτος 1754 από εργάτες όταν έσκαβαν 

τα θεμέλια της οικίας Μεγαρίτη με το επώνυμο Οικονόμου. Αναφορικά με το πως 

βρέθηκαν στα Μέγαρα οι Άγιοι, μπορούμε να συμπεράνουμε δύο πράγματα:Ή ότι 

αυτοί υπέστησαν διώξεις από χριστιανομάχους στις Σέρρες και εκδιωχθέντες από εκεί 

κατέφυγαν στα Μέγαρα, όπου τελειώθησαν μαρτυρικά, ή ότι μαρτύρησαν στα 

Μέγαρα υπηρετούντες σαν στρατιώτες.61 

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ 6 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ(16 Αυγούστου) 

 

Ο χρόνος του μαρτυρίου των αγίων έξι Μαρτύρων (όπως και των άλλων 

τεσσάρων, συνολικώς δέκα) οι οποίοι μαρτύρησαν στα Μέγαρα, παραμένει 

άγνωστος, εφ’ όσον ούτε στα Μαρτυρολόγια αναφέρεται. Εικάζεται όμως ότι έζησαν 

τον 4Ο αι. Κατά το έτος 1798 εμφανίσθηκαν, σαν όραμα σε ένα παιδί, πού 

ονομαζόταν Παΐσιος, τρεις άνδρες, σαν έφιπποι στρατιώτες, λέγοντας σ’ αυτό, ότι 

πρέπει να βγάλουν από την γη τα λείψανα τους, χωρίς όμως να γνωστοποιήσουν τα 

ονόματά τους. Επειδή όμως φοβόντουσαν τους Τούρκους κατακτητές, έσκαβαν μόνο 

τη νύχτα στον τόπο πού είχε υποδειχθεί, και σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων 

βρήκαν την επομένη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (16 Αυγούστου) τα ιερά λείψανα 

των Αγίων, τα όποια ευωδίαζαν. Αγνοούσαν όμως οι Μεγαρείς τα ονόματα των 

Αγίων και άρχισαν να κάνουν νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές και ό Θεός δεν 

 
61Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Φεβρουάριος) Εκδ. 

Αποστ. Διακονίας 
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άργησε να αποκάλυψει τα ονόματα τους. Ήταν οι άγιοι Μάρτυρες Σεραφείμ, 

Δωρόθεος και Ιάκωβος. Οι μάρτυρες ονομάστηκαν από το επίθετο της οικογένειας 

στο οποιοφυλασονταναρχικα τα ιεραλειψανα  ως «Άγιοι των Μπεκιώτιδων» . Μετά 

από ένα χρόνο περίπου εμφανίσθηκαν στο ίδιο παιδί, άλλοι δύο άγιοι Μάρτυρες 

Δημήτριος και Βασίλειος. Μετά από είκοσι περίπου χρόνια υποδείχθηκε στον ίδιο 

νέο, από τον άγιο Μάρτυρα Σαράντη ή ανεύρεση και των δικών του λειψάνων, τα 

όποια βρίσκονταν μέσα σε χείμαρρο θαμμένα, σε αγροτική περιοχή των Μεγάρων. 

 

Ο ΆΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ( 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) 

 

Ο Άγιος Γρηγόριος, ήταν Έλληνας, Καππαδόκης θεολόγος που διατέλεσε 

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Υπήρξε πολύ δεινός 

χειριστής του λόγου μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας. Έχοντας σπουδάσει στην 

Αθήνα, μπόρεσε να συγκεράσει τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό.Επίσης  στην 

Αθήνα έγινε φίλος με το Βασίλειο τον Μέγα και ήταν συμφοιτητής και με τον 

αυτοκράτορα  Ιουλιανό τον Παραβάτη. Το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων του 

Λυκαβηττού, χρησίμευσε σαν τόπος μελέτης των δύο φίλων και συμφοιτητών, του 

Βασιλείου του Μεγάλου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Γρηγόριος καταδικάζει 

τις απόψεις των συντηρητικών χριστιανών, που στρέφονται κατά της κλασικής 

παιδείας, θεωρώντας τους «αγροίκους και αγράμματους» και θεωρεί την Αθήνα 

«Χρυσή Αθήνα των Γραμμάτων». 

Ο Γρηγόριος με το έργο του είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση της 

Τριαδικής Θεολογίας και είναι γνωστός ως ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, μαζί με τον 

Βασίλειο τον Μέγα και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται 

στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο Άγιο Όρος ενώ το ιερό σκήνωμα του φυλάσσεται 

στον ομώνυμο Ναό του στην Νέα Καρβάλη.62 

 

 
62Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος,Ορθόδοξος συναξαριστής 
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) 

Ο Μέγας αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

γεννήθηκε τον 4ο αι. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και μεγάλωσε στην Καισάρεια 

της Καππαδοκίας. Με εφόδιο τη χριστιανική ανατροφή από τους γονείς του ,ο 

Βασίλειος αρχίζει μια καταπληκτική ανοδική πνευματική πορεία.Έμεινε τέσσερα 

χρόνια για σπουδές στην Αθήνα, όπου χάρη στην ευστροφία του σπούδασε 

φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική, έχοντας συμφοιτητές του 

τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό (τον θεολόγο) και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. 

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του ακολούθησε το μοναχισμό και στη συνέχεια 

έχοντας διαγράψει άριστη πνευματική πορεία έγινε επίσκοπος. Αγωνίστηκε για την 

Ορθόδοξη Πίστη και με την «Βασιλειάδα», το συγκότημα ευαγών ιδρυμάτων που 

συνέστησε, ανέπτυξε σπουδαία προνοιακή και ποιμαντική δράση.Ο πλούσιος κατά 

τον Μ. Βασίλειο πρέπει να είναι ένας διαχειριστής του πλούτου, που προέρχεται από 

τον Θεό και με αγάπη και «φιλαδελφία» να μεριμνά για το κοινωνικό σύνολο. Η 

παρουσία του και η εκπαίδευσή του στην πόλη της Αθήνας αποδείχτηκε καθοριστική 

στη ρητορική του δεινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ομιλία του περί των 40 

Μαρτύρων με την αναφορά του στην αιώνια δόξα των Μαρτύρων της  

πίστεως,θυμίζειτη ρητορική και την πατριωτική έξαρση του Περικλή κατά την 

εκφώνηση του «Επιταφίου», αναφορικά με την δόξα των Αθηναίων που έπεσαν 

υπερασπιζόμενοι την πατρίδα.Τμήμα της δεξιάς χείρας του Αγίου βρίσκεται στην 

Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έγινε Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας της 

Καππαδοκίας και πέθανε μετά από πολύχρονη ασθένεια. Ο Μ. Βασίλειος 

επικεντρώνει τη διδασκαλία του στην ερμηνευτική ανάπτυξη του Τριαδικού δόγματος 

και μας κληροδότησε πληθωρικό συγγραφικό του έργο. 
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Η ασημένια λειψανοθήκη του 1849 με τους βυζαντινούς σταυρούς,όπου φυλάσσεται 

η δεξιά χείρα του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ: 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ 

Ἀλλὰ καὶ σπουδαῖες πράξεις τῶν ἀρχαίων σώθηκαν στὴ μνήμη ὡς τὶς ἡμέρες 

μας ἢ καταγραμμένες στὶς σελίδες τῶν ποιητῶν καὶ τῶν πεζογράφων. Ἂς μὴ 

παραμελήσουμε καὶ τὴ δική τους ὠφέλεια. Κάποτε, λόγου χάρη, ἕνας χυδαῖος 

ἄνθρωπος ἔβριζε τὸν Περικλῆ, ἐνῷ ὁ μεγάλος πολιτικὸς δὲ ἔδινε καμιὰ σημασία. 

Ὅλη τὴν ἡμέρα ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος περιέλουζε μὲ βρισιὲς τὸν Περικλῆ, ἀλλ᾿ αὐτὸς 

ἔμενε ἀδιάφορος. Ὅταν, λοιπόν, ἔπεσε τὸ βράδυ καὶ σκοτείνιασε κι ἐκεῖνος 

ἀποκαμωμένος ἀπομακρυνόταν, ὁ Περικλῆς, πιστὸς στὴν ἄσκηση τῆς φιλοσοφίας, 

πρόσταξε νὰ τοῦ φωτίσουν τὸ δρόμο ποὺ περπατοῦσε. Μιὰ ἄλλη φορά, πάλι, ἕνας 

ἄνθρωπος ὀργισμένος ἐναντίον τοῦ Εὐκλείδη, τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τὰ Μέγαρα, τὸν 

ἀπείλησε, καὶ μάλιστα μὲ ὅρκο, ὅτι θὰ τὸν σκότωνε. Ἀλλὰ κι ὁ Εὐκλείδης τοῦ 

ὁρκίσθηκε ὅτι θὰ τὸν ἱκανοποιοῦσε καὶ θὰ τὸν ἔβγαζε ἀπὸ τὴν ὀργή… Τὰ 

παραδείγματα αὐτὰ ἔχουν σχεδὸν τὴν ἴδια ἐπιδίωξη μὲ τὴν Ἁγία Γραφή μας. Γι᾿ αὐτὸ 

εἶπα ὅτι εἶναι γιὰ τὴν ἡλικία σας πολὺ ἀξιομίμητα. Λόγου χάρη, τὸ τελευταῖο 

περιστατικό, ἐκεῖνο τοῦ Σωκράτη, μοιάζει μὲ ὅ,τι παραγγέλλει ὁ Κύριος: ἂν σὲ 

χτυπήσει κανεὶς στὸ ἕνα μάγουλο, στρέψε του καὶ τὸ ἄλλο, ἀντὶ νὰ ὑπερασπίσεις τὸν 

ἑαυτό σου. Ὅσο γιὰ τὰ περιστατικὰ τοῦ Περικλῆ ἢ τοῦ Εὐκλείδη, θυμίζουν τὴν 

ἐντολὴν νὰ ὑπομένουμε ὅποιους μᾶς κάνουν κακὸ καὶ νὰ βαστᾶμε μὲ πραότητα τὴν 

ὀργή τους, νὰ μὴν καταριόμαστε ἀλλὰ νὰ ἀπαντᾶμε μὲ εὐχὲς στοὺς ἐχθρούς μας…. 

Ἂς τὸ πῶ, σύντομα: ὅποιος δὲν θέλει νὰ βουλιάξει στὸ βόρβορο τῶν σωματικῶν 

ἡδονῶν, πρέπει νὰ περιφρονήσει ὅλο τὸ σῶμα, ἢ νὰ τὸ φροντίζει τόσο μονάχα ὅσοτοῦ 

χρειάζεται γιὰ νὰ τὸ ἔχει βοηθὸ στὴ φιλοσοφία, ὅπως λέγει ὁ Πλάτων κι ὅπως λέγει ὁ 

Παῦλος συμβουλεύοντας νὰ μὴ φροντίζουμε γιὰ τὸ σῶμα κατὰ τρόπο ποὺ νὰ δίνει 

λαβὴ σὲ ἐπιθυμίες….63 

 

 

 

 
63http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/basil_the_great_de_legendis_gentilium_libris.htm 
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ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ΕΞ΄ ΑΙΓΙΝΗΣ (31 Ιανουαρίου) 

 

 

Ο Άγιος Ιούλιος γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Αίγινα και σπούδασε στην 

Αθήνα, μαζί με τους Αγίους Βασίλειο και Γρηγόριο. Αφού επέστρεψε στην Αίγινα, 

αποφάσισε μαζί με τον διάκονο Ιουλιανό,να μιμηθεί τον Απόστολο των εθνών Παύλο 

και να κηρύξει τον Χριστό. Ο Επίσκοπος των Αθηνών χειροτόνησε τον Ιούλιο 

Πρεσβύτερο και μαζί με τον διάκονο Ιουλιανό, βάπτισαν πολλούςΕθνικούς, 

ταξιδεύοντας ακόμα και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Στις 19 Μαΐου η εκκλησία 

μας γιορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων τους. 

 

ΑΓΙΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ (5 Μαρτίου). 
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Οι πληροφορίες για τη ζωή του Οσίου Μάρκου του Αθηναίου είναι συγκεχυμένες και 

αποσπασματικές. Αυτό συμβαίνει καθότι υφίστανται 2 ανεξάρτητες βιογραφίες, που 

αναφέρονται στο πρόσωπο του Αγίου.  Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος λοιπόν είναι 

πιθανότατα το ίδιο πρόσωπο με τον μεγάλο όσιο Μάρκο τον Ασκητή, που κοιμήθηκε 

σε βαθύ γήρας (135 ετών περίπου) στα βάθη της Αιγύπτου. Ο Όσιος φέρεται να 

γεννήθηκε στην Αθήνα τον 4ο αιώνα μ.Χ., να γίνεται μέτοχος αξιόλογης παιδείας και 

εν συνεχεία να πηγαίνει στην Αντιόχεια για να μαθητεύσει κοντά στον Άγιο Ιωάννη 

τον Χρυσόστομο. Αργότερα εκάρη μοναχός και αφιέρωσε τον εαυτό του στην μελέτη 

των Θείων Γραφών φτάνοντας στον ύψιστο βαθμό αρετής. Η παρουσία του ήταν 

αδύνατο να περάσει απαρατήρητη, λόγω της έντονης θαυματουργίας του. Από την 

θαυμαστή διήγηση του Οσίου Σεραπίωνος, βγαλμένη μέσα από το γεροντικό, 

μαθαίνουμε ότι ο Άγιος τελικά κατευθύνθηκε και ασκήτεψε στην έρημο πέραν της 

χώρας των Χετταίων, πέραν της Αιγύπτου, στο όρος της Θράκης. Τα πρώτα 30 

χρόνια της απομονώσεώς του αγωνιζόταν σφοδρά και αδιάκοπα ενάντια στην πείνα 

και τη δίψα και προπαντός ενάντια στους δαίμονες που ορμούσαν πάνω του για να 

τον εκδιώξουν από το ασκητήριό του. Ο Θεός βλέποντας τους υπεράνθρωπους 

αγώνες του Αγίου για τόσα συναπτά έτη, του χάρισε τελικά την πλήρη απάθεια, 

σωματική και πνευματική.Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έφθασε η ώρα ο Άγιος να 

παραδώσει την ευλογημένη του ψυχή, δύο άγγελοι εμφανίσθηκαν ενυπνίως στον 

αββάΣεραπίωνα παραγγέλνοντάς του να μεταβεί στο όρος Ταρμάκα προκειμένου να 

παρασταθεί στις τελευταίες στιγμές του μεγάλου ασκητού Μάρκου και να τον 

ενταφιάσει εκεί. 
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ΆΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (18 Δεκεμβρίου) 

 

Εικόνα 10:'Αγιος Μοδέστος64. 

Υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων και Ιερομάρτυρας τον 4ο αι. Γεννήθηκε 

στη Σεβάστεια της Μ. Ασίας από χριστιανούς γονείς, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά  το 

διωγμό του Διοκλητιανού (περίπου 305 μ.Χ.) και την ανατροφή του την ανέλαβε ένας 

ειδωλολάτρης , αλλά όταν ο Άγιος έμαθε για τους γονείς του βαπτίστηκε χριστιανός, 

επηρεαζόμενος από κάποιον Αθηναίο χρυσοχόο. Μάλιστα ο Αθηναίος τον έφερε 

στην Αθήνα , απ΄ όπου όμως εκδιώχτηκε μετά το θάνατο του ευεργέτη του. Μετά από 

πολλές περιπλανήσεις επισκέφτηκε τους Αγίους τόπους και ο λαός των Ιεροσολύμων 

τον εξέλεξαν αρχιεπίσκοπο .Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο το χάρισμα της θεραπείας 

των ζώων και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά 

γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα και το μαρτύριό του υπήρξε πολύ βασανιστικό 

.Θεωρείται προστάτης των ζώων και κατά την εορτή Του οι Χριστιανοί ραντίζουν με 

αγιασμό τόσο τα σπίτια τους όσο και τους στάβλους ζώων. 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ (5 Οκτωβρίου) 

 Ο τιμώμενος στην Κύπρο μαρτυρικός ιεράρχης της Σάμου 

65 

 
64https://www.trapezounta.gr/pontus/religion/saints-of-pontus/540/ , ανακτήθηκε 10/2/21 

https://www.trapezounta.gr/pontus/religion/saints-of-pontus/540/
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Μέσα στη σεπτή χορεία των Αγίων που λαμπρύνουν την Εκκλησία της 

Αθήνας, είναι και ο ιερομάρτυς Ερμογένης ο θαυματουργός, ο επίσκοπος της Σάμου 

και τοπικός άγιος της Κύπρου, αφού τα ιερά του λείψανα έφτασαν στο χωριό 

Επισκοπή της Κύπρου με θαυματουργικό τρόπο. Ο Άγιος Ερμογένης καταγόταν από 

τη Μ.Ασία. Ασκήτεψε στην έρημο κοντά σε σπουδαίες ασκητικές μορφές και 

επισκέφθηκε την Αθήνα για να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Εξαιτίας 

της αρετής και της χαρισματικής του προσωπικότητας χειροτονήθηκε από τον 

Πατριάρχη Επίσκοπος Σάμου σε μια εποχή κρίσιμη λόγω της άνθισης των αιρέσεων 

και της ειδωλολατρίας.Η πολύπτυχη δράση του και ο μαρτυρικός του βίος έκανε 

πολλούς να παραδεχθούν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών» και να βαπτισθούν 

Χριστιανοί.66Ο Άγιος Ερμογένης γεννήθηκε τον 4ο μ.Χ. αιώνα στην κωμόπολη 

Φοινικούντα της Αττάλειας της Μ. Ασίας από ευσεβείς και φιλόθεους γονείς, οι 

οποίοι τον διαπαιδαγώγησαν με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως. 

 

ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Η ΑΘΗΝΑΙΑ (13 Αυγούστου) 

 

Η αυτοκράτειρα Αγία Ευδοκία , ψηφιδωτή παράσταση από την Eκκλησία του 

Λιβός, Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης. 

Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε το έτος 401 μ.Χ. στην Αθήνα και ήταν αρχικά 

εθνική στο θρήσκευμα, ονομαζομένηΑθηναΐς. Είχε σπουδαία μόρφωση και όταν 

πέθανε ο πατέρα της,ο φιλόσοφος Λεόντιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να 

διεκδικήσει την περιουσία της. Κατά την εκεί παραμονή της η Αθηναΐδα, αφού 

βαπτίστηκε σε Ευδοκία παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Β΄ (401-450 

μ.Χ.), αποκτώντας μία κόρη την Ευδοξία.Η Αγία συνετέλεσε σημαντικά στην 

διάδοση και επικράτηση της ελληνικής παιδείας στην αχανή τότε Βυζαντινή 

 
 

65https://www.synaxarion.gr/gr/sid/814/sxsaintinfo.aspx 
66Καππαή Δημητρίου Χ., Οι εν Κύπρωδιαλάμψαντες Άγιοι, Κύπρος 1998 
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αυτοκρατορία και στην ανέγερση έντεκα ναών στην Αθήνα. Στην νέα αυτοκράτειρα 

φέρεται να οφείλεται η ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου της αυτοκρατορίας το έτος 

425 μ.Χ., του αποκαλουμένου  Πανδιδακτηρίου Κωνσταντινουπόλεως. Ο δυναμικός 

όμως χαρακτήρας της οδήγησε στο φθόνο, την κατασυκοφάντηση και στη μετάβασή 

Της στους Αγίους Τόπους ,όπου επιδόθηκε στην προσευχή, στην ανέγερση ναών, 

μονών, κοινωφελών ιδρυμάτων. Το τέλος Της επήλθε «εν πάση ευσεβεία και 

σεμνότητι».67 

 

ΟΣΙΟΣ ΚΛΗΜΑΤΙΟΣ (15 Σεπτεμβρίου) 

Πρόκειται για επίσκοπο των Αθηνών του 4ου ή 5ου αιώνος μ.Χ.. Στο 

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών εκτίθεται σήμερα η σαρκοφάγος του Αγίου, που 

βρέθηκε στα ερείπια αρχαιοτάτου ναού στους πρόποδες του Λυκαβηττού(επί της 

οδού Τσακάλωφ 26), φέρουσα την επιγραφή "O ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΛΗΜΑΤΙΟΣ". Ο άγιος Κλημάτιος εικονίζεται στον ναό της Καπνικαρέας 

ηλικιωμένος να κρατάει ανοιχτό ειλητάριο, όπου αναγράφεται η την ευχή της Αγίας 

Αναφοράς που μυστικά αναγιγνώσκεται από τους ιερείς: «ΜΕΤΆ ΤΟΎΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΜΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΊΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΕCΠΟΤΑ ΦΙΛΆΝΘΡΩΠΕ ΒΟΏΜΕΝ 

ΚΑΙ ΛΈΓΟΜΕΝ ΆΓΙΟC ΕΙ» 

 

ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΥΝΙΑΝΟΣ (13 Φεβρουαρίου) 

68 

Ο Άγιος Μαρτυνιανός καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και 

έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ.. Από μικρός ποθούσε τον ησυχαστικό βίο με αποτέλεσμα 

κατά την διάρκεια της ζωής του να αποσύρεται σε διάφορες περιοχές λέγοντας 

«Φεύγε Μαρτινιανέ, μη σε προφτάσει πειρασμός».Κατά αυτόν τον τρόπο έφτασε 

 
67http://www.saint.gr/969/saint.aspx 
68Ο Άγιος Μαρτυνιανός, http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

mualpharhotauiotanuiotaalphanuomicronsigma.html ,ανακτήθηκε 10/2/21 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-mualpharhotauiotanuiotaalphanuomicronsigma.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-mualpharhotauiotanuiotaalphanuomicronsigma.html
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στην Αθήνα, όπου ο επίσκοπος της πόλης τον επισκέφθηκε και του ζήτησε να 

προσευχηθεί για εκείνον και το ποίμνιο του. Εκοιμήθη εν Κυρίω έχοντας με την 

προσευχή αποφύγει κάθε σαρκικό πειρασμό και κάθε ανθρώπινη σχέση που θα τον 

αποπροσανατόλιζε από την αγάπη του Θεού. 

 

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΠΙΩΝ (21 Μαρτίου) 

 

Καταγόταν από τη Σιδώνα και έζησε ασκητικά στην Αίγυπτο κάνοντας έργα 

ελεημοσύνης και υπερβολικής φιλανθρωπίαςμεριμνώντας για την ανακούφιση κάθε 

κατατρεγμένου και για την επέκταση του λόγου του Ευαγγελίου.Από την πολλή του 

αγάπη για τους συνανθρώπους του πουλήθηκε ως δούλος για να δώσει τα χρήματα 

για ελεημοσύνη και κατάφερε να μεταστρέψει στην Ορθοδοξία τον αιρετικό αφέντη 

του. Επισκέφθηκε και την Αθήνα τον 6ο αι, όπου κέρδισε πολλές ψυχές. 69 

 

ΟΣΙΟΣ ΓΙΣΛΕΝΟΣ (9 Οκτωβρίου) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον 7ο αι και άκμασε στο Βέλγιο, όπου  υπάρχει 

ομώνυμη μονή. Μάλιστα θεωρείται προστάτης των νέων μητέρων.70 

 

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚ ΤΑΡΣΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΤΕΡΒΟΥΡΙΑΣ (19 

Σεπτεμβρίου) 

Ελληνικής καταγωγής από την Ταρσό της Κιλικίας. Σπούδασε στην 

Αθήνα,όπου διακρίθηκε για την ευρυμάθειά του και  εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 

εξήντα ετών μετέβη στην Ρώμη καιλίγο αργότερα ο πάπας τον χειροτόνησε 

αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας, δίνοντάς του την ευθύνη της Βρετανικής Εκκλησίας. Ο 

Άγιος με τα νέα του καθήκοντα συνέβαλε στην εξάπλωση του χριστιανισμού και των 

 
69Ἀρχιμ.Φιλόθεος Νικολάκης, ΟἱἍγιοιτῶνἈθηνῶν, Ἐκδ.Σαΐτη, Ἀθήνα 2006 
70Όσιος Γισλένος, http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?p=4770#p4770 
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ελληνικών γραμμάτων. Ίδρυσε στην Καντερβουρία σχολή, όπου διδασκόταν τα 

ελληνικά και τα λατινικά και μερίμνησε για την διδασκαλία της εκκλησιαστικής 

μουσικής και των τεχνών στα μοναστήρια. Εκοιμήθη εν ειρήνητον 7Ο αι. 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Αφού μελετήσετε το συναξάρι, τον κανόνα καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

υμνολογικό ή πατερικό κείμενο κάποιου Αγίου να αντλήσετε και να 

καταγράψετε στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες (ένα ή και 

περισσότερα, αν υπάρχουν) α)Λειτουργικά στοιχεία (ακολουθίες, 

αναγνώσματα,)β) Θεολογικές πληροφορίες (σύνοδοι, αιρέσεις καιέριδες, 

θρησκευτικές ομάδες) γ) ιστορικά – γεωγραφικά – πραγματολογικά στοιχεία 

(εκκλησιαστική και κρατική διοίκηση, μοναχισμός, στρατός, παιδεία, 

οικογένειαδ) Τεκμήρια αγιότητας (θαύματα, μυροβλυσία, ομολογία, 

μαρτύριο, ασκητικές αρετές ) 

2. Συντάξτε ένα σύντομο συναξάρι για τον Aπόστολο Παύλο και στη συνέχεια 

να επισημάνετε στοιχεία από την προσωπικότητά του που τον κατέστησαν  

«Απόστολο των Εθνών». 

3. Προσπαθήστε να καταγράψετε τα συναισθήματα του Αποστόλου Παύλου 

πριν την άφιξη στην Αθήνα, κατά την παραμονή του στην πόλη και μετά τη 

φυγή του, αναλογιζόμενοι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής. 

4. Διηγηθείτε από την πλευρά του  Αγίου  Διονυσίου  του Αρεοπαγίτη τα 

γεγονότα της επίσκεψης του Απόστολου Παύλου στην Αθήνα, τα 

συναισθήματα του και τα επιχειρήματα με τα οποία κατάφερε να συγκροτήσει 

την πρώτη χριστιανική κοινότητα. 

5. Αφού λάβετε υπόψιν τις ιστορικές συνθήκες και την στάση των Ρωμαίων 

απέναντι στους Αθηναίους, αναφέρατε τα κίνητρα των Αθηναίων μαρτύρων 

και επιλέξτε κάποιον μάρτυρα για να παρουσιάσετε εκτενώς τη ζωή του.  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χρονολόγιο Αθήνας, https://athenswesternhills.org/gr/chronologio 

Συναξάρι αγίων, https://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx 

https://athenswesternhills.org/gr/chronologio
https://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx
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4. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ. ΜΕΡΟΣ Β΄. ΑΠΟ ΤΟΝ 9Ο ΕΩΣ ΤΟΝ 15Ο ΑΙΩΝΑ Μ.Χ. 

(1453) 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εικονομαχία, Ειρήνη η Αθηναία, Μιχαήλ Χωνιάτης, 

Λατινοκρατία,αναχωρητικός μοναχισμός Αθηναίων Αγίων. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο δεύτερο μέρος θα μελετηθούν οι Άγιοι που έζησαν στη Αθήνα από τον 

8οαι. έως το 1456 με την κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους. Τον 8ο αι. η 

Εξαρχία Θεσσαλονίκης αποσπάστηκε από τη Ρώμη και υπήχθη στο Πατριαρχείο 

Κων/πόλεως. Ακολούθως η Επισκοπή Αθηνών προήχθη αρχικά σε αυτοκέφαλη 

επισκοπή,έπειτα σε αρχιεπισκοπή και τέλος σε μητρόπολη. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Οι αιώνες 7ος – 8οςαπό ορισμένους ερευνητές αποκαλούνται «σκοτεινοί 

αιώνες». Η Αθήνα θα βυθιστεί στην παρακμή και ως ιστορική πηγή της περιόδου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χαράγματα στους κίονες του Παρθενώνα, 

περισσότερα εκ των οποίων είναι επικλήσεις στο Θεό και μαρτυρούν την αδιάκοπη 

εκκλησιαστική ζωή στην πόλη.Επίσης από τα μολυβδόβουλα, τις σφραγίδες των 

εκκλησιαστικών και διοικητικών αξιωματούχων συνάγεται ότι η Αθήνα παραμένει 

ένα μικρό κέντρο. Το 726 ξέσπασε η εικονομαχία «ήρξατο ό Λέων τής κατά των 

άγίων καί σεπτών εικόνων καθαιρέσεως λόγον ποιεΐσθαι», η οποία δεν άργησε να 

προκαλέσει δυσμενείς αντιδράσειςστη Βασιλεύουσα και συνάμα το ξέσπασμα 

κινήματος και στο Θέμα της Ελλάδος. Το κίνημα των «Ελλαδικών» ήταν μια γενική 

λαϊκή εξέγερση πού ξέσπασε κατά τού Λέοντα στονελλαδικό χώρο καιτα νησιά των 

Κυκλάδων απόαντίδρασηστηνεικονομαχική του πολιτική.Οι «Ελλαδικοί», οι κάτοικοι 

τής Ελλάδος, επαναστάτησαν, αλλά το κίνημα καταπνίγηκε στο αίμα από τον 

αυτοκράτορα. Την περίοδο αυτή η Αθήνα προσέφερε άλλες δύο αυτοκράτειρες με 

δυναμική παρουσία στο βυζαντινό θρόνο.Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία, 
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σύζυγος  του Λέοντος Δ΄ Ισαύρου, υπήρξε υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, καθώς 

συγκάλεσε το 787 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας την 7η Οικουμενική Σύνοδος, η 

οποία οδήγησε στην αναστήλωση των Ιερών Εικόνων και παράλληλα ανήγειρε 

μεγάλο αριθμό ναών στην Αθήνα. Τρίτη αυτοκράτειρα κατά σειρά Αθηναία, υπήρξε 

η ανιψιά της Ειρήνης, η Θεοφανώ, η οποία λόγω των αναταραχών στην Κων/πολη 

οδηγήθηκε σε Μοναστήρι, όπου και τέλειωσε ειρηνικά την επίγεια ζωή της. Δεν θα 

πρέπει  όμως να συγχέεται η αυτοκράτειρα Θεοφανώ η Αθηναία με την Αγία 

Θεοφανώ την βασίλισσα, σύζυγο του Λέοντα του ΣΤ'. 

Η γενική ανασυγκρότηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας τον 9ο αι. έχει 

αντίκτυπο και στην αναγέννηση της Αθήνας .Έτσι ενώ διοικητικά η πόλη ανήκε από 

τον 7ο αι. στο θέμα Ελλάδος, που είχε έδρα τη Θήβα, από τον 9ο αι. έδρα του θέματος 

ήταν η Αθήνα, όπως προέκυψε από χάραγμα κίονα που αναφέρεται στον στρατηγό 

Ελλάδος Λέοντα, ο οποίος τάφηκε στην Ακρόπολη. Τον 8ο -9ο αι. η Επισκοπή 

Αθηνών μετατράπηκε διαδοχικά σε αυτοκέφαλη επισκοπή, σε Αρχιεπισκοπή και 

Μητρόπολη. Ο Πατριάρχης Φώτιος «ανυψώνει» την εκκλησία της Αθήνας σε 

Μητρόπολη και αναπτύσσεται μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα κατέχοντας την 

εικοστή όγδοη θέση σε σύνολο πενήντα μιας μητροπόλεων και έχοντας στη 

δικαιοδοσία της δέκα επισκοπές. 

Η Αθήνα αποκτά μια ιδιαίτερη φήμη σ’ ολόκληρη την βυζαντινή επικράτεια. 

Κτίζονται εκκλησίες, όπως του Ιωάννη του Μαγκούτη (871), της Υπαπαντής, η 

Παντάνασσα καιο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Η Μεγάλη Εκκλησίατων Αθηνών, 

όπως ονομάζεται πλέον ο Παρθενώνας αποτελεί σπουδαίο αυτοκρατορικό 

προσκύνημα, το οποίο επισκέπτεται ο όσιος Λουκάς και ο Νίκων ο 

Μετανοείται.Επίσης το 1018 την επισκέπτεται ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β΄ μετά 

την νίκη του κατά των Βουλγάρων, αποδίδοντας έτσι τιμή στην Παναγία. Ο 

Βασίλειος ανέβηκε στην Ακρόπολη, στον ναό της «Παναγίας της Αθηνιώτισσας» για 

να ευχαριστήσει την Παναγία για την νίκη του και αφού «τα της νίκης χαριστήρια τη 

Θεοτόκωδούς», όπως γράφει ο Κεδρηνός, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. 

Σπουδαία είναι και η δράση του Οσίου Μελετίου, ο οποίος τον 11ο αι. ορμώμενος εκ 

Καπαδοκίας εγκαταστάθηκε μεταξύ Αθηνών και Βοιωτίας, έκτισε μονή και 

συγκέντρωσε πλήθος μοναχών συμβάλλοντας στην ανακαίνιση του μοναχικού βίου. 

Διοικητικά η πόλη των Αθηνών από τον 11ο αι. ανήκε στην εποπτεία του 

στρατηγού του Ελλαδικού θέματος και υπαγόταν στην δικαιοδοσία του τοπικού 

άρχοντα, ο οποίος ονομαζόταν «αθήναρχος».Παρατηρείται οικοδόμηση αρκετών 
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εκκλησιών μικρών διαστάσεων,όπως οι Άγιοι Απόστολοι της Αγοράς, η Καπνικαρέα, 

οι Άγιοι Θεόδωροι, οι Άγιοι Ασώματοι, η Γοργοεπήκοος και μοναστήρια στα 

προάστια της Αθήνας από τα οποία το σημαντικότερο ήταν το Δαφνί.71 

Κατά την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών(11Ο -12Ο αι, , η Αθήνα 

αναπτύχθηκε στο εμπόριο, την βιοτεχνία, την γεωργία παραμένοντας όμως μια 

επαρχιακή πόλη. ΟΜιχαήλ Χωνιάτης αναφέρει ότι στην Αττική υπήρχαν αμπελώνες, 

χωράφια με σιτηρά, πεύκα στους λόφους Λυκαβηττού, Φιλοπάππου και 

Αρδητού.Μαρτυρία για την ακμή της πόλης, αποτελεί το χρυσόβουλο του Αλέξιου Α΄ 

Κομνηνού το 1082, με το οποίο παρέχει προνόμια στους Βενετούς καθώς θεωρεί την 

Αθήνα σημαντικό εμπορικό σταθμό. 

Στην Αθήνα, την εποχή αυτή, παράγουν σημαντικές ποσότητες από λάδι, 

κρασί, μέλι, ενώ στα διάφορα εργαστήριά της φτιάχνουν είδη υφασμάτων και 

σαπούνι. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της στην αλιεία ή την συλλογή της 

πορφύρας από διάφορα κοχύλια.Από στρατηγική άποψη τον 12ο αι. η Αθήνα 

αποδεικνύεται ισχυρή, καθώς ο Ακομινάτος κατόρθωσε να αποκρούσει έφοδο του 

άρχοντα του Ναυπλίου Λέοντα Σγουρού, ο οποίος θέλησε να καταλάβει την 

Ακρόπολη της Αθήνας (1203 – 4).Παρ’ όλα αυτά ο Μιχαήλ Χωνιάτης, ο οποίος 

υπήρξε μητροπολίτης της πόλης των Αθηνών μέχρι την κατάληψή της το 1204 από 

τον ΒονιφάτιοΜομφερατικό, θλίβεται για  την πνευματική της κατάσταση, λέγοντας 

ότι «βεβαρβάρωμαι χρόνος ών εν Αθήναις».Την πόλη ο Μιχαήλ τη βρίσκει σε 

κατάσταση παρακμής, με πλήθος αναίτιων φορολογιών και  οι επιδρομές των 

πειρατών.Επίσης μεγάλο πλήγμα προκάλεσε στην πόλη μια ξηρασία και σιτοδεία, η 

οποία επέφερε πείνα και οι επιδρομές ήταν συχνές. ΟΡογήροςβ΄ της Σικελίας το 1147 

κατά τη Β΄ Σταυροφορία,έστειλε στόλοκαι στρατόπου λεηλάτησε την Αθήνα στο 

διάβα της εκστρατείας του. Μάλιστα οι επιδρομείς κατέστρεψαν τα μεταξουργεία της 

Αττικής και της Θήβας μεταφέροντας βίαια τις εργάτριες και την τεχνογνωσία του 

μεταξιού στο Παλέρμο και καταστρέφοντας την εγχώρια παραγωγή. 

Το 1205 οι Φράγκοι καταλαμβάνουν την Αθήνα (μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης το 1204) και μετατρέπουν τον Παρθενώνα σε τοπική 

μητρόπολη. Η φράγκικη κυριαρχία διαρκεί έως το 1311, ενώ η Αθήνα περιέρχεται σε 

μια περίοδο καταστροφής και παρακμής. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην 

Αθήνα ( 1204-1456) υπήρχε Λατίνος αρχιεπίσκοπος, τον οποίο ασπάζονταν οι 

 
71Μπούρας Χ.,Αθήναι. Από την κλασική εποχή έως σήμερα (5ος αι. π.Χ. - 2000 μ.Χ.), Αθήνα 2000 
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ορθόδοξοι ιερείς προκειμένου να μπορούν να ασκούν τα ιερατικά τους καθήκοντα. Η 

Αθήνα την εποχή που οι Σταυροφόροι κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη διέθετε 

υποτιμημένη έδρα Αρχιεπισκοπής με εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως. Ωστόσο η Αθήνα ως μητροπολιτική έδρα διοικούσε 

μικρότερες επισκοπές και η δομή της εκκλησίας των Αθηνών δεν άλλαξε με την 

Λατινική κατάκτηση. Ο Παρθενώνας που ήταν Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας της 

Αθηνιώτισσας μετατράπηκε από τους Λατίνους στην Καθολική εκκλησία της Αγίας 

Μαρίνας Αθηνών. Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία διατηρήθηκε στην Αθήνα και 

από τους Λατίνους αλλά δεν είχε κυβερνητικά προνόμια. Γενικότερα την περίοδο της 

Λατινοκρατίας επικρατούσε σκοταδισμός και οι Αθηναίοι κληρικοί ήταν συνήθως 

ακαλλιέργητοι72. 

Το 1311 η Αθήνα πέφτει στα χέρια των Καταλανών, που παραμένουν στην 

πόλη έως το 1388. Την περίοδο αυτή οι Αθηναίοι στερούνται τα αστικά τους 

δικαιώματα, που γίνονται προνόμια των κατακτητών. Οι αγρότες μετατρέπονται σε 

δουλοπάροικους.Ακολούθως την εξουσία παίρνει η φλωρεντινή οικογένεια των 

Ατζαγιόλι, οι οποίοι επέτρεψαν την εγκατάσταση του ορθόδοξου μητροπολίτη στην 

Αθήνα, που έμενε στις παρυφές του Αρείου Πάγου. Τα αρχιεπισκοπικά αξιώματα των 

Αθηνών και των Θηβών διατηρήθηκαν από τους Φράγκους μέχρι τον 14ο αιώνα,αλλά 

την εποχή της Καταλανικής κυριαρχίας οι περισσότερες θέσεις είχαν καταληφθεί με 

Καταλανούς και Αραγωνέζους.73 Η περίοδος της Λατινοκρατίας και η εγκατάσταση 

Λατίνου μητροπολίτη στον καθεδρικό ναό από το 1204, δεν βοήθησαν την ίδρυση 

νέων εκκλησιών, παρά μόνο στην περιφέρεια έγιναν κάποιες ανακατασκευές, όπως 

για παράδειγμα η αγιογράφηση της Όμορφης εκκλησιάς στο Γαλάτσι, στα τέλη του 

13ου αιώνα. Επίσης η μονή Δαφνίου δόθηκε σε Κιστερκιανούς μοναχούς, και 

μετατράπηκε σε χώρο ταφής των Δουκών των Αθηνών. 

Θα ακολουθήσει η κατάκτηση από τους Τούρκους, το 1456, που καταλύουν 

το Δουκάτο της Αθήνας και το 1458 ο Μωάμεθ ο Πορθητής επισκέφθηκε την Αθήνα 

και  παραχώρησε στους Αθηναίους το προνόμιο της διατήρησης των ναών τους, 

εκτός του Παρθενώνα, ο οποίος έγινε μουσουλμανικό τέμενος. 

 
72Λαΐου, Αγγελική (1980), «Κοινωνία και οικονομία (1204-1453)», στο: Χριστόπουλος, Γεώργιος Α.; 

Μπαστιάς, Ιωάννης Κ., επιμ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Θ΄: Βυζαντινός Ελληνισμός - 

Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί Χρόνοι, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σελ. 214-243 
73Oυ.  Mίλερ, Iστορία της Φραγκοκρατίας εν Eλλάδι, μετάφραση με προσθήκες και βελτιώσεις Σπ. Π. 

Λάμπρου, τομοι 2, Aθήνα 1909-1910 
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Β΄ΜΕΡΟΣ 

 

ΌΣΙΟΣ ΑΙΓΙΔΙΟΣ (1η Σεπτεμβρίου) 

 

Εικόνα 11:Όσιος Αιγίδιος74 

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον 8 ο αι. σε μια από τις πλουσιότερες 

οικογένειες.Μετά τον θάνατο των γονιών του, μοίρασε την περιουσία του και 

αποφάσισε να ασκητεύσει, αναχωρώντας μ’ ένα πλοίο για την Μασσαλία της 

Γαλλίας. Στην διάρκεια του ταξιδιού, με τις προσευχές του, έσωσε επιβάτες και 

πλήρωμα από αναπόφευκτο ναυάγιο.Όταν έφθασε στον προορισμό του, ανέβηκε τον 

Ροδανό ποταμό και κατέφυγε σε μια άγρια χαράδρα. Εκεί, σε μια απρόσιτη σπηλιά, 

βρήκε τον πατριώτη του Άγιο Βερέδιμο.Σύντομα τον ανακάλυψαν και  άρχισαν να 

συρρέουν προσμένοντας κάποιο θαύμα. Ο Άγιος Αιγίδιος αναγκάσθηκε τότε  να 

φύγει από τον δάσκαλο  του και κατέλυσε κατάκοπος σε μια σπηλιά , όπου αντίκρυσε 

μπροστά του ένα θηλυκό ελάφι, που του πρόσφερε το γάλα του για τροφή. Αργότερα 

ο βασιλιάς των Βησιγότθων Φλάβιος, βγήκε για κυνήγι στην κοιλάδα του Ροδανούκαι 

άρχισε να κυνηγά το ελάφι , το οποίο κατέφυγε στην σπηλιά. Κάποιο βέλος όμως, 

πλήγωσε τον Άγιο στο χέρι.Την επόμενη ημέρα οι κυνηγοί ξαναγύρισανκαι έμειναν 

κατάπληκτοι από το θέαμα που αντίκρυσαν. Ο Άγιος αιμόφυρτος και δίπλα του το 

ελάφιέγλυφε την πληγή του.Ο Φλάβιος εντυπωσιάστηκε και ζήτησε να περιθάλψει 

τον Άγιο, αλλά εκείνος δήλωσε ότι η πληγή θα του δώσει την ευκαιρία να πάσχει για 

τον Σωτήρα του. Ο Φλάβιος, θαυμάζοντας τον ερημίτη, έκτισε δύο Εκκλησίες και μία 

Μονήστη Νίμ της Ν. Γαλλίας,  όπου ο Άγιος, ήταν Ηγούμενος μέχρι τον θάνατό Του. 

 

ΟΣΙΟΣ ΒΕΡΕΔΙΜΟΣ Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ(17 Ιουνίου) 

Γεννήθηκε στη Αθήνα τον 8ο αι. και έγινε Επίσκοπος Αβινιόν. 

 
74Όσιος Αιγίδιος, https://agiologia.wordpress.com/2019/04/24/984323456/, ανακτήθηκε 10/2/21 

https://agiologia.wordpress.com/2019/04/24/984323456/
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1 Φεβρουαρίου). 

 

Εικόνα 12:Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής75 

Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, καταγόταν από την Αθήνα. Εκάρη 

μοναχός, το 857 μ.Χ. από τα χέρια του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Ευθύμιου 

του νέου «του εν Άθῳ και Θεσσαλονίκῃ», ο οποίος και προέβλεψε την μελλοντική 

αρχιερατική εκλογή του πνευματικού του τέκνου. Ο Άγιος Βασίλειος φέρεται να 

ίδρυσε το γνωστό ως σήμερα ομώνυμο κάθισμα στο Άγιο Όρος, αφιερωμένο στην 

Ανάληψη του Κυρίου, που υπάγεται στην δικαιοδοσία της Μονής Χιλανδαρίου. Το 

904 μ.Χ., εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (Βασίλειος ο Γ').Το προσωνύμιο 

Συναξαριστής το απέκτησε μετά την συγγραφή του βίου του Αγίου Ευθυμίου, το 

ήθος του οποίουπροσπάθησε να μιμηθεί σε όλη του τη ζωή. Το συναξάρι αυτό εκτός 

των άλλων διέσωσε σημαντικότατα τοπογραφικά και ιστορικά στοιχεία της πόλεως 

της Θεσσαλονίκης.Εξαιτίας της τοποθέτησής του κατά του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ 

διώχθηκε και μαρτύρησε.  Το 1981 μ.Χ. ανακαλύφθηκαν τυχαία στον Ιερό Ναό της 

του Θεού Σοφίας της Θεσσαλονίκης τα ιερά λείψανα του Αγίου Βασιλείουκαι έκτοτε 

φυλάσσονται στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου. 

 

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ, Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ (7 Αυγούστου). 

76 

 
75Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής , www.agioiathinas.com, ανακτήθηκε 10/2/21 

http://www.agioiathinas.com/
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 «Ἀργολίδος ἐδείχθης δόξα καὶ καύχημα, Ἀθηναίων τὸ κλέος καὶ θεῖον 

βλάστημα, Θεοδόσιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε, τῶν ὁσίων καλλονὴ καὶ ἰαμάτων ἡ πηγή, καὶ 

Πέτρου τοῦ Ἱεράρχου συνόμιλος, καὶ προστάτης τῶν αἰτουμένων ἱλασμὸν καὶ μέγα 

ἔλεος.» 

Απολυτικιον, Ἦχος πλ. α 

Ο Όσιος Θεοδόσιος ο νέος, ο ιαματικός,γεννήθηκε στην Αθήνα το 862 μ.Χ. 

από χριστιανούς γονείς. Ασπάσθηκε τον μοναχικό βίο, μοίρασε την περιουσία του 

στους φτωχούς και κατέφυγε σε μια σπηλιά του Άργους. Εξαιτίας της λαοφιλίας Του 

, προξένησε τον φθόνο με αποτέλεσμα να Τον καταγγείλουν στον τοπικό επίσκοποως 

μάγο, ο οποίος όμως αντιλήφθηκε  την αγιότητα του Θεοδοσίου. Μάλιστα λέγεται ότι 

ο Άγιος στην πρώτη του Θεία Λειτουργία ως ιερέας καθώς μέλιζετον αμνό, είδε να 

πλημμυρίζει αίμα και συγκλονίστηκε. Ο όσιος Θεοδόσιος αξιώθηκε να φθάσει σε 

βαθύ γήρας, τιμώμενος από τους συμπολίτες του ως Άγιος εξαιτίας της 

θαυματουργίας και των αρετών του.Το σκήνωμά του οσίου αποτέθηκε στο Ιερό Ναό 

Τιμίου Προδρόμου στον οικισμό Παναρίτι Άργους, από τον Άγιο Πέτρο, με τον τάφο 

του να αναδεικνύεται πηγή ιαμάτων, ανά τους αιώνες. Αργότερα στην περιοχή του 

Άργους χτίστηκε ομώνυμη μονή. 

 

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ (26 Νοεμβρίου) 

 

Γεννήθηκε τον 10Ο αι. στον Πόντο και έδρασε στην Κρήτη μετά την 

απελευθέρωσή της από τους Άραβες. Άσκησε ιεραποστολικό έργο στην Αθήνακαι σε 

πολλές άλλες περιοχές και στο γεμάτο ζήλο κήρυγμά του επαναλάμβανε τη φράση 

του Ιωάννη του Βαπτιστή "Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών", γι' 

 
 

76Όσιος Θεοδόσιος ο νέος,  https://argolika.gr, ανακτήθηκε 10/2/21 

https://argolika.gr/
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αυτό και του δόθηκε το προσωνύμιο "μετανοείτε". Στη Σπάρτη ο Όσιος ανέπτυξε 

αξιόλογη δράση έναντι  των Ισραηλιτών και είναι ο πολιούχος και προστάτης της.77 

«Στην Eπίδαυρο στα μέρη του Δαμαλά, κ' εκεί κήρυξε τη μετάνοια κ' έσωσε 

ψυχές. Aπό τον Δαμαλά μπήκε σ' ένα καΐκι για να πάγη στην Aθήνα. Mαζί με το 

καΐκι που μπήκε ο άγιος, ταξίδευε κ' ένα άλλο για την Aθήνα, και περνώντας από τη 

Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουνε νερό. Aυτό το νησί ήτανε έρημο από τους 

κουρσάρους. O άγιος είπε στους καπετάνιους να μη φύγουνε ακόμα από τη Σαλαμίνα, 

γιατί θα πάθουνε. O ένας καπετάνιος πούχε τάλλο το καΐκι δεν τον άκουσε και έφυγε, 

μα κείνος πούχε μέσα τον άγιο απόμεινε. Mα το καΐκι που έκανε πανιά το πιάσανε οι 

κουρσάροι πριν φτάξει στην Aθήνα. Σαν έφτασε ο άγιος σ' αυτήν την αρχαία 

πολιτεία, που ήταν άλλη φορά φημισμένη στον κόσμο πλην τότε ήτανε καταντημένη 

ένα χωριό, άρχισε το κήρυγμα κ' έφερε πολύν καρπό, γιατί οι Aθηναίοι ήτανε 

θεοφοβούμενοι. Aπό την Aθήνα πήγε στην Eύβοια, και μαζεύθηκε κόσμος πολύς να 

τον ακούσει. Kαι με την οχλοβοή, ένα παιδί που είχε ανεβεί στο κάστρο μαζί με τον 

άλλον κόσμο, παραπάτησε κ' έπεσε, και βάλανε τις φωνές κ' έγινε μεγάλη σύγχυση κ' 

οι γονιοί του παιδιού καταριόντανε τον άγιο. Mα εκείνος δεν ταράχθηκε, αλλά τους 

είπε ήσυχα: "Tο παιδί ζει, δεν πέθανε". Kι' αλήθεια το παιδί σηκώθηκε απάνω 

γελαστό σαν να πήδηξε από το μπιντένι, κι' οι γονιοί του κι' όλος ο κόσμος πέσανε 

και προσκυνούσανε τον άγιο, και το παιδί τούς έλεγε πως σαν γλύστρησε και βρέθηκε 

στον αγέρα, είδε εκείνον τον καλόγερο που φώναζε "Mετανοείτε" να πετά και να το 

πιάνει στην αγκαλιά του ως που το κατέβασε μαλακά στη γη. Ύστερα από τον 

Eύριπο, πήγε στις Θήβες, κι' από κει στο βουνό Kιθαιρώνα, που το λέγανε τότε όρος 

της Mυουπόλεως, κ' εκεί ασκήτεψε μέσα σ' ένα σπήλαιο, κοντά στο μέρος που 

βρίσκεται το μοναστήρι, που έχτισε ο όσιος Mελέτιος ύστερα από χρόνια, κι' αυτός 

Aνατολίτης. Aπό κει πήγε στην Kόρινθο, στο Άργος, στο Nαύπλιο, κι' απ' όπου 

περνούσε άναβε στις καρδιές τον πόθο της θρησκείας κ' έκανε πολλά θαύματα, 

προπάντων έγιαινε αρρώστους ανθρώπους.» 

Φώτης Κόντογλου, Γίγαντες ταπεινοί, Aκρίτας 2000 

 

 

 

 
77Όσιος Νίκων ο μετανοείτε,  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=170&author_id=19, 

ανακτήθηκε 20/2/21 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=170&author_id=19
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ΟΣΙΟΣ ΦΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ (30 Αυγούστου) 

78 

Ο Όσιος Φαντίνος καταγόταν από την Ιταλία και εξαιτίας της θείας χάριτος 

υπήρξε ένθερμος υπηρέτης της χριστιανικής πίστης με αρκετούς μαθητές. 

Περιόδευσε στην Πελοπόννησο και την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της 

Θεοτόκου και στη συνέχεια επισκέφτηκε άλλα μέρη της Ελλάδος θαυματουργώντας. 

 

ΟΣΙΟΣ ΣΕΔΟΥΛΙΟΣ (12 Σεπτεμβρίου) 

Υπήρξε ιδρυτής της Σχολής Ποιήσεως στην Αθήνα τον 9Ο αι. 

 

ΌΣΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ(18 

Αυγούστου) 

 

http://soumela.gr/im-panagia-soumela/(Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά -περιήγηση) 

Οι συγγενείς Βασίλειος και Σωτήριχος γεννήθηκαν στην Αθήνα τον 10ο 

αιώνα. Όταν εκάρησαν μοναχοί, έλαβαν τα ονόματα Βαρνάβας και Σωφρόνιος. 

Κατόπιν θεοσημίας ξεκίνησαν ταξίδι για τον Πόντο αναζητώντας τη θαυματουργή 

εικόνα της Παναγίας της Σουμελά.Αφού πέρασαν πόλεις και μοναστικά κέντρα 

 
78http://www.saint.gr/847/saint.aspx, ανακτήθηκε 12/2/21 

http://soumela.gr/im-panagia-soumela/
http://www.saint.gr/847/saint.aspx
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οδηγήθηκαν στο σπήλαιο τού όρους Μελά, όπου βρήκαν την εικόνα της Οδηγήτριας 

Αθηνιώτισσας Θεοτόκου κι άρχισαν την ανοικοδόμηση της μονής.79 Ο όσιος 

Βαρνάβας παρότρυνεόλους  να μοχθούν αδιαλλείπτως για τα πνευματικά αγαθά και 

όχι για τα υλικά :«Ζηλούντας τα τών μακαρίων πατέρων ημών κατορθώματα, εν η 

εκλήθημεν ερήμην, εν ταύτη και μένειν εις τέλος, γρηγορούντας και προσευχομένους, 

ίνα μη εισέλθωμεν εις πειρασμόν. Πλουτείν τον της μακαρίας ταπεινοφροσύνης και 

απροσπαθούς ακτημοσύνης αναφαίρετον και τιμιώτατονπλούτον, 

αρκουμένουςαίςέχομενδιατροφαίς και σκεπάσμασι, κατά τον Απόστολο. Τον εστάναι 

δοκούντα, μη υφηλοφρονείν επί πλούτω κατορθωμάτων, ή εαυτώ ταύτα επιγράφοντα, 

ή τους μη κατορθούντας φαρισαϊκώς κρίνοντα, ίνα μη χαλεπόνυποστάς το 

ναυάγιονπέσηαλλ΄ ει τω φίλον το κρίνειν, εαυτόν μάλλον αδιαλείπτως ανακρίνειν, ει 

τών μεν όπισθεν επιλανθάνεται, τοις δε έμπροσθεν επεκτείνεται». Με ασκητικό βίο 

τελείωσαν τον βίο τους στις 18 Αυγούστου, που καθιερώθηκε και ως ημερομηνία της 

μνήμης τους. 

 

 

ΌΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ ΟΡΕΙ ΑΣΚΗΣΑΣ (7 Φεβρουαρίου) 

 

Γεννήθηκε στη  Φωκίδα τέλη του 9ου αι και ακολούθησε το μοναχισμό. 

Εκάρημοναχός στην Αθήνα και μετέβη σε διάφορα ησυχαστήρια της Φωκίδας και της 

αντίπερα κορινθιακής ακτής στο Κόρφο Κορινθίας.Αργότερα εγκαθίσταται στο 

Στείρι Βοιωτίας, όπου υπήρξε κτήτορας της μονής. Ο Άγιος άσκησε πλούσιο 

φιλανθρωπικό έργο και διέθετε  το χάρισμα της προφητείας80.Η «Αγιά Σοφιά» της 

Ρούμελης, το Καθολικό με τα περίφημα ψηφιδωτά, φιλοξενεί αιώνες το αγιασμένο 

σκήνωμα του Οσίου Λουκά. 

 

 

 
79Μοναχού ΜωϋσέωςΑγιορείτου, Βατοπαιδινό Συναξάρι,έκδοσις Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, 

Άγιον Όρος 2007 
80Νανώ Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, Μέλισσα, Αθήνα 1996 
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ΟΣΙΟΣ  ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ( 1 Σεπτεμβρίου) 

 

Γεννήθηκε στην Καπαδοκία τον 11Ο αι. Έφυγε από το πατρικό του σπίτι και 

πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αργότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Θήβα .Στη 

συνέχεια τον συναντάμε στην Μονή Σαγματά και αργότερα στον Κιθαιρώνα όπου 

ανήγειρε Μονή και αναδείχθηκε σε αναμορφωτή του μοναχικού βίου στην Ελλάδα, 

καθώς λόγω της πνευματικής του φήμης προσέλκυσε πολλούςνέους μοναχούς και 

ίδρυσε «παραλαύρια της Θεοτόκου και του Προφήτη Ηλία στην Αττικοβοιωτία. Με 

το φωτισμένο λόγο του και το πλούσιο ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο συγκίνησε 

τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό και του έστειλε βασιλική χορηγία για το 

μοναστικό του έργο.81 Επίσης ο Όσιος ως καθηγούμενος της Μονής διατηρούσε 

τακτική αλληλογραφία με τον Μητροπολίτη Μιχαήλ Χωνιάτη. 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑ (Τετάρτη της Διακαινισήμου) 

Ο Όσιος Ιωάννης ο Αθηναίος, που έζησε τον 11 αιώνα μ.Χ., μόνασε για 

πολλά χρόνια στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά ως αρχιεπίσκοπος και 

ηγούμενος του μοναστηριού. Όμως κατά την δεύτερη επιδρομή των Αράβων εναντίον 

του Θεοβάδιστου Όρους, βρήκε μαρτυρικό θάνατο το 1091 μ.Χ. 

Γράφει συγκεκριμένα ο Νεκτάριος Ιεροσολύμων τον 17ο αιώνα μ.Χ.:"Ήτον 

δε τότε Αρχιεπίσκοπος του Μοναστηριού ένας ενάρετος και Άγιος άνθρωπος, 

Αθηναίος το γένος, ούτος βλέπων τα ίδια πρόβατα τιμωρούμενα και αδίκως 

πάσχοντα, εμιμήθη την φωνή του Αρχιποιμένος και Διδασκάλου του Χριστού. Ήλθε 

λοιπόν ακάλεστος και εστάθη εις το μέσον τους, με θαρσαλαίαιν φωνή λέγοντας. Τι 

θέλετε από τούτους όπου δεν ηξεύρουσι τίποτες; Εγώ είμαι Προεστώς ει τούτους 

όλους, κι αν έχει το Μοναστήριονθησαυρόν, εγώ τον ηξεύρω. Λοιπόν από 

εμένγυρεύε τον και άφετε όλους τους άλλους. Έδραμον ως άγριοι λύκοι εις το κατά 

 
81Όσιος Μελέτιος, http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=19 

 

http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=19
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αλήθειαν πρόβατον του Χριστού και δη λαβόντες αυτόν, τον έδησαν από τους πόδας 

με σχοινία, και τον έσυραν τριγύρου μέσα από το μοναστήριον, λακτίζοντες ομού και 

ανηλεώς δέροντες αυτόν (…) και μετά τρεις ημέρας ετελείωσε τον καλόν αυτού 

αγώνα της αθλήσεως και της ασκήσεως, κοιμηθείς και αναπαυσάμενος εν Κυρίω. 

Γέγονε δε το τέλος της αθλήσεως αυτού κατά την δωδεκάτην του Φεβρουαρίου 

μηνός".82 

 

ΟΣΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΑΓΜΑΤΑ (26 Ιανουαρίου). 

 

83 

Ο Όσιος Κλήμης γεννήθηκε τον 11ο αιώνα μ.Χ. στην Αθήνα από ευσεβείς και 

πλούσιους γονείς και μόνασε στην  Μονή στον Κιθαιρώνα Αττικής, κοντά στον όσιο 

Μελέτιο. Προσευχόταν αδιαλείπτως έξω από τη Μονή των Ασωμάτων.Μια μέρα 

κάποιος αδελφός του Τον ακολούθησε κρυφάκαι τον είδε λουσμένο μέσα στο φως. 

Συγκλονισμένος, διηγήθηκε το γεγονός  αυτό στους υπόλοιπους μοναχούς , αλλά ο 

όσιος έχοντας την ευλογία του Οσίου Μελετίου, αναχώρησε για το Σαγμάτιον Όρος, 

έξω από τη Θήβα για να μην προκαλεί, κατοικώντας σε ένα απόκρημνο μικρό 

σπήλαιο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα.«Ἔμεινεν ἐν τῷ ὑψηλῷ, ἐν στενοτάτω στύλω, 

τάς φοράς τῶν ἀνέμων καί καυμάτων και ὄμβρων γενναίως ὑποφέρων πάση κακουχία 

καί θλίψη και στενοχωρία, τῷ Θεῷ προσομιλῶν».  Η φήμη και το πλήθος των 

θαυμάτων του Οσίου, έφτασαν ως τη Βασιλεύουσα και ο  Αυτοκράτορας Αλέξιος ο 

Κομνηνός Του δώρισε με Χρυσόβουλο ένα τεμάχιο του Τιμίου και Ζωοποιού Ξύλου 

και μεγάλη έκταση κτημάτων «παρά τήνΟὐγγρίανλίμνην», τα σημερινά 

Σκορπονέρια.Λίγο πριν παραδώσει την ψυχή στον Θεό, κάλεσε τους συμμοναστές 

του και τους είπε: «Σας χαιρετώ, αδελφοί μου. Σας αφήνω την ευλογία μου. Θα 

 
82Όσιος Ιωάννης ο Αθηναίος,  http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-

iotaomegaalphanunuetasigma-tauomicronupsilon-sigmaiotanualpha.html 

 
83Ο Όσιος Κλήμης,  https://www.imtl.gr/?page_id=1905 

 

http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-iotaomegaalphanunuetasigma-tauomicronupsilon-sigmaiotanualpha.html
http://www.agioiathinas.com/alphagammaiotaomicronsigma-iotaomegaalphanunuetasigma-tauomicronupsilon-sigmaiotanualpha.html
https://www.imtl.gr/?page_id=1905
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προσεύχομαι για τον καθένα από εσάς. Και ελπίζω σύντομα να συναντηθούμε. 

Συγχωρείστε με για ότι σας λύπησα. Προσευχηθείτε να δεχθεί ο Κύριος την ψυχή μου. 

Και να με αξιώσει να συναντήσω τον Όσιο Γέροντά μου, τον Μελέτιο και να του δώσω 

το φίλημα της αγάπης. 

 

ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ (4 Ιουλίου) 

 

84 

Τοιχογραφία Μιχαήλ Χωνιάτου στον Άγιο Πέτρο Καλυβίων 

Ο Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης, γεννήθηκε το 1138  μ.Χ. στις Χώναις της Μικράς Ασίας 

και έγινε μέτοχος υψηλής μορφώσεως. Εξελέγημητροπολίτης Αθηνών το 1181 μ.Χ., 

θέση που διατήρησε μέχρι την Φραγκική εισβολή το 1204 μ.Χ. Λάτρης του ένδοξου 

παρελθόντος της Αθήνας, ήταν εκείνος που υπερασπίστηκε με όλες τους τις δυνάμεις 

το ποίμνιό του από την επίθεση του Λέοντα του Σγουρού ,από την ασυδοσία των 

κρατικών υπαλλήλων, την πείνα και τους εξωτερικούς εχθρούς του. Το 1204 μ.Χ., 

μετά την παράδοση της πόλεως στους Φράγκους, αυτοεξορίστηκε στην Κέα, μη 

σταματώντας και από εκεί ακόμη να υπερασπίζεται και να προστατεύει το ποίμνιό 

του. Αργότερα, μετέβη στη Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου κοντά στις 

Θερμοπύλες, όπου και κοιμήθηκε οσιακά, το έτος 1222 μ.Χ.Eξέχουσαφυσιογνωμία 

υπήρξε ο Μιχαήλ Χωνιάτης Ακομινάτος, όπως προκύπτει από την έντονη δράση που 

ανέπτυξε από τη θέση του μητροπολίτου της πόλεως των Αθηνών (1182-1222). 

Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, σε σημείο να τον τιμήσουν ως άγιο. Σ αυτό 

βέβαια συνέβαλε και ο γενικότερα λιτός οσιακός βίος του, αλλά και τα διάφορα δεινά 

που υπέστη και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους Αθηναίους από τους αλλόδοξους 

κατακτητές. Αποτελεί το σύμβολο της μεταβατικής περιόδου πριν την Φραγκοκρατία. 

 
84Ο Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης, http://www.byzantineathens.com 

 

http://www.byzantineathens.com/
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Η δράση του,διπλωματική, συγγραφική, ποιμαντική υπήρξε σπουδαία σε όλες τις 

εκφάνσεις της και στον τρόπο σκέψης του. Υπήρξε ένας ρομαντικός λόγιος μέχρι να 

συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα και την παρακμή της εποχής του. Πίστευε ότι η 

Αθήνα διατηρούσε την αίγλη της και το πολιτιστικό επίπεδο της και απογοητεύτηκε 

όταν ανέλαβε τα μητροπολιτικά του καθήκοντα, γιατί η ένδοξη Αθήνα ήταν τότε μια 

μικρή επαρχιακή πόλη, όπου δέσποζε η απαιδευσία και οι Αθηναίοι δεν 

αντιλαμβανόταν τα βαθυστόχαστα κηρύγματά του στην αρχαία αττική γλώσσα, που 

εκφωνούσε στο ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας.Ονόμαζε τον αρχαίο 

Παρθενώνα «τέμενος περικαλλές, ευφεγγές, ανάκτορο της φωτοδόχου Παρθένου και 

φωτοδότιδοςχάριεν, του λάμψαντος εξ αυτής αληθινού φωτός άγιον σκήνωμα», ενώ 

συχνά έκανε λόγο για ένα υπερκόσμιο «Φως», «Μια παραψυή και διάχυσις η 

διαλάμπουσα χάρις τω τεμένι της Θεομήτορος» Ταυτόχρονα όμως, και παρά τη 

ρομαντικότητά του, ήταν μια ευέλικτη προσωπικότητα  που προσαρμόστηκε στη 

ζοφερή αυτή κατάσταση, αποσκοπώντας με τη δράση του στη μείωση της ασυδοσίας  

και την βελτίωση της ζωής των Αθηναίων. Είχε ως παιδί το οικογενειακό και 

οικονομικό υπόβαθρο ώστε να λάβει φροντισμένη μόρφωση στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκεί του δόθηκε η δυνατότητα να συγχρωτιστεί με ανθρώπους 

των γραμμάτων και της πολιτικής, δίνοντάς του και την τεχνογνωσία και τις καίριες 

γνωριμίες αντιμετώπισης κορυφαίων προβλημάτων, όταν ως μητροπολίτης Αθηνών 

πάλευε για την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της μητροπόλεώς 

του.Στον Εισβατήριον (ενθρονιστήριο) λόγο του μιλάει για την Αθήνα γεμάτος 

ενθουσιασμό. Ο λόγος αυτός ονομάστηκε «Εἰσβατήριος ὅτε πρῶτον ταῖς Ἀθήναις 

ἐπέστη» και θεωρείται «ρητορικὸν καὶ ἱστορικὸν μνημεῖον μεγίστης ἀξίας». 

Αναφέρεται τους Αθηναίους ως γνήσιους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων και 

παρομοιάζει τον εαυτό του με τους αρχαίους λαμπαδηδοδρόμους που όπως εκείνοι 

έπαιρναν διαδοχικώς τη δάδα για να τη μεταδώσουν στους επομένους, έτσι και 

εκείνος από τους προκατόχους του ιεράρχες θα μεταδώσει τη λαμπάδα του Χριστού 

στους επόμενους85. Δυστυχώς όμως οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση και 

ως προς τον γλωσσικό εκβαρβαρισμό , αλλά και ως προς την πνευματικότητά 

τους.Αμελούσαν τη συμμετοχή τους στις ιερές ακολουθίες καιτην ακρόαση των 

κηρυγμάτων. Στην πρώτη του κατήχηση στον Παρθενώνα έλεγε 

χαρακτηριστικά:«Ούτε σε τούτο τον πανέμορφο ναό εκκλησιαζεστε, αλλά ούτε και 

 
85Για ολόκληρο τον «Εισβατήριο» λόγο τού Μιαχήλ Χωνιάτη βλ. Λάμπρου, Σωζόμενα Α ́, σ. 93-106. 
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σε άλλους ναούς συχνάζετε, ενώ, απ’ ό, τι μαθαίνω, ούτε καν εισέρχεσθε σ’ αυτούς». 

Μάλιστα αυτό το εντόπιζε ως τη βασική «αρρώστια» της πόλεως από την οποία 

πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα: «...τῆς νόσου ἐπανεμνήσθην ταύτης τῆς πόλεως, ἣν 

πρῶτον αἴτιον συνορῶ τῶν λοιπῶν ἀρρωστημάτων (....). Ἀλλὰτὶς ἡ νόσος; Τὸ μὴ 

προσεδρεύειν ὑμᾶς τοῖς θείοις ναοῖς μηδὲ προσεύχεσθαι μηδ’ ἀκροᾶσθαι τῶν λογίων 

τοῦ πνεύματος...» Τονίζει ότι η μόνη  θεραπεία  δίνεται μόνο με την καταφυγή των 

ανθρώπων στους θείους ναούς, που ο Χριστός «ἔστησεν ἐν ταῖς πόλεσι», όπως 

«κρησφύγετα, ἄσυλα, ἰατρεῖα πάνδημα, λιμένας ἀκλύστους, ἁμαρτανόντων ἁπάντων 

ἱλαστήριον».86.Σπουδαία ιστορική και πνευματική παρακαταθήκη είναι οι επιστολές 

του, διότι αποτελούν πλούσια ιστορική και θρησκευτική πηγή γιατί επικοινωνούσε με 

σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής.Δραματικό ορόσημο στη ζωή του Αγίου είναι 

η φραγκική κατάκτηση της Αττικής, το 1204 από τους Λατίνους. Αμέσως οδηγήθηκε 

στην εξορία και παράλληλα καταστράφηκε η βιβλιοθήκη του, που διατηρούσε στη 

μητροπολιτική κατοικία του στα Προπύλαια. Η βιβλιοθήκη του δημιουργήθηκε με 

πολύ μεγάλο κόπο και προσωπικά έξοδα και ήταν κάτι που αγαπούσε ιδιαίτερα. Με 

αυτό τον καημό πέρασε την υπόλοιπη ζωή του, ενώ ο αγώνας του για την 

ανασυγκρότησή της διήρκησε ως το τέλος της ζωής του, επιτυγχάνοντας όμως 

ελάχιστα να ανακτήσει. Η ζωή του στην εξορία, στην Μονή Προδρόμου της Κέας, 

απ΄ όπουατένιζε τις ακτές της Αττικής από την πλευρά του Σουνίου ήταν δύσκολη. 

Το κλίμα του νησιού υπήρξε ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του και την υγεία 

των μαθητών του, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να τον εγκαταλείπουν για να 

επιστρέψουν στην Αθήνα. Στην Κέα παρέμεινεγια λίγο ελεύθερος καθώς στη 

συνέχεια και αυτό το νησί κατελήφθη από τους Φράγκους. Η άσχημη υγεία του αλλά 

και ο πόθος του να μην απομακρυνθεί από την αγαπημένη του πόλη,  ήταν η αιτία 

που αρνήθηκε προσκλήσεις, που του απευθύνθηκαν τόσο από τον Πατριάρχη στη 

Νίκαια, Μιχαήλ Αυτωρειανό, όσο και από τους ηγεμόνες Θεόδωρο Λάσκαρη, 

αυτοκράτορα της Νικαίας, και Θεόδωρο Δούκα- Κομνηνό της Ηπείρου, που του 

πρότειναν να ζήσει κοντά τους, μακριά από τους Φράγκους. Μάλιστα η υγεία του 

είχε κλονιστεί σοβαρά, εξαιτίας της ημιπληγίας, η οποία είχε επιδεινώσει την βάδιση 

και την ομιλία του. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο Μιχαήλ Χωνιάτης, ο τελευταίος 

ορθόδοξος μητροπολίτης της Αθήνας πριν από την Λατινοκρατία, απεβίωσε περίπου 

 
86Λάμπρου, Σωζόμενα  Α ,́  σ.  116,  στ.  22-25:  

«Οὔτεγὰρεἰςτὸνπερικαλλέστατονκαὶοὐράνιοντοῦτονοἶκονἐκκλησιάζετε, 

οὔτεμὴνεἰςτοὺςἑτέρουςθαμίζετε, μᾶλλονδὲοὐδὲτὴνἀρχὴνὅλως, ὡς μανθάνω, εἰσέρχεσθε». 
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το 1220-1222 σε μια μονή, κοντά στις Θερμοπύλες. Το πολυδιάστατο έργο του όμως 

και η προσφορά του εκτιμήθηκαν αμέσως μετά τον θάνατό του από την Εκκλησία, 

που τον τίμησε ως άγιο.87 Η προσωπογραφία του Μιχαήλ Χωνιάτη, που βρίσκεται 

στον Άγιο Πέτρο των Καλυβίων Κουβαρά της Λαυρεωτικής τον απεικονίζει  

ελαφρώς σκυμμένο με φωτοστέφανο  λιπόσαρκο και ασκητικό88και δίνει μια εικόνα 

της οσιακής μορφής του. Η παρουσία μιας τόσο φωτισμένης προσωπικότητας στην 

πόλη της Αθήνας υπήρξε μεγάλη ευλογία εκείνη την περίοδο λόγω των τραγικών 

ιστορικών συγκυριών που αντιμετώπιζαν οι Αθηναίοι  και ο Άγιος με το παράδειγμά 

του, την διπλωματική του ικανότητα και την πνευματική του υπόσταση αποτελεί  ένα 

διαχρονικό πρότυπο φωτισμένου ηγέτη. 

 

ΆΝΘΙΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (22 Νοεμβρίου) 

Πρόκειται για τον μητροπολίτη Αθηνών Άνθιμο Α’ (1339-1366). Επειδή οι 

κυρίαρχοι της πόλης Καταλανοί δεν επέτρεψαν την εγκατάστασή του στην Αθήνα, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο του ανέθεσε το 1366 την μητρόπολη της Κρήτης. 

Καταδιώχθηκε από τους εκεί Βενετούς κυρίαρχους, συνελήφθη, και ο θάνατος τον 

βρήκε εξαντλημένο από τα βασανιστήρια. Στο «Συνοδικό» της εν Κρήτη Επισκοπής 

εξυμνείται ως εξής: «Aνθίμoυμητροπολίτου Αθηνών και Eυρίπoυ και προέδρου 

Κρήτης του ομολογητού, αιωνία η μνήμη»Στα 1363 έγινε στην Κρήτη η Επανάσταση 

του Αγίου Τίτου εναντίον των Ενετών. Οι επαναστάτες όρισαν ως θρησκεία του 

κράτους την «ιεροτάτη των ιθαγενών γραικική», την Ορθοδοξία και σε αντίποινα 

ξεκίνησε  από τον Πάπα «Ιερός Πόλεμος» κατά των Κρητών.Τότε το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο έστειλε στην Κρήτη τον Άνθιμο, ο οποίος έκανε μεγάλο αγώνα κατά 

των δυτικών δοξασιών.Θεωρείται «νέος ομολογητής», διότι δεν υπέκυψε στις 

εξουθενωτικές πιέσεις να προσχωρήσει στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Έτσι 

εκθρόνισαν και εκδίωξαν τον Άνθιμο, ο οποίος ήταν σκληρός ελεγκτής των παπικών 

αιρέσεων.Η μνήμη του τιμάται στις 22 Νοεμβρίου 

 

 

 

 

 

 
87Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας-Ιούλιος, εκδ. Ίνδικτος, σ.47-48 
88Ὀρλάνδου, Προσωπογραφία, σ. 211 
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ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (5 Μαΐου) 

89 

Το δένδρο στο οποίο μαρτύρησε ο Άγιος 

O Άγιος Εφραίμ (1384 -1426 μ.Χ.) είναι ένας από τους "νεοφανείς αγίους", 

τον οποίο η παράδοση παραδόξως δεν διατήρησε στην μνήμη της. Αντίθετα η ζωή 

του αποκαλύφθηκε προσωπικά στην μοναχή Μακαρία στα μέσα του 20ου αιώνος από 

τον ίδιο τον Άγιο. Το ράσο του ήταν ανέπαφο και είχαν περάσει 500 χρόνια από την 

κοίμησή του. Προσεκτικά ξέθαψε η ίδια όλο το σκήνωμα και ανέφερε: «Γονάτισα με 

ευλάβεια και ασπάστηκα το σκήνωμα του Αγίου και αισθάνθηκα βαθιά την έκταση 

του μαρτυρίου του. Η ψυχή μου γέμισε από αγαλλίαση, απέκτησα μεγάλο θησαυρό, 

και παίρνοντας το χώμα με προσοχή έβλεπα την αρμονία του σκηνώματός του, που, 

αν και τόσους αιώνες μέσα στη γη, δεν είχε αλλοιωθεί». Ενώ διάβαζε τον εσπερινό 

ένα βράδυ άκουσε βηματισμούς από τον τάφο και είδε έναν μοναχό ψηλό"με μικρά 

στρογγυλά μάτια που τρεμόπαιζαν στις κόγχες τους", λιγνό και με μαύρα κάπως 

σγουρά γένια να της λέει "Ως πότε θα με έχεις εκεί μέσα; Και εκείνος (ο εργάτης) πως 

πέταξε το κεφάλι μου έτσι;" ."Συγχώρεσέ με" του είπε η μοναχή Μακαρία "και μόλις 

ξημερώσει ο Θεός την ημέρα Του, θα σε φροντίσω". Και αμέσως εξαφανίστηκε. Ως 

σήμερα φυλάσσεται το σεπτό σκήνωμα στον ιερό ναό. "Σ' ευχαριστώ πολύ. 

Ονομάζομαι Εφραίμ" της είπε σε όνειρο το βράδυ.90 Το κοσμικό του όνομα ήταν 

Κωνσταντίνος Μόρφης και καταγόταν από τα Τρίκαλα. Προκειμένου να γλυτώσει το 

παιδομάζωμα κατευθύνθηκε στην Αττική, όπου τελικά έγινε ιερομόναχος στην Ιερά 

Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όταν οι Οθωμανοί κατέβηκαν στην Αττική, με 

μανία κατευθύνθηκαν και στην εν λόγω Μονή. Σφαγίασαν τότε όλους του μοναχούς 

 
89O Άγιος Εφραίμ, https://agiosefraim.webnode.gr , ανακτήθηκε 12/2/21 

 
90https://www.youtube.com/watch?v=Ldu17gkCac4&feature=youtu.be, ανακτήθηκε 12/2/21 

https://agiosefraim.webnode.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ldu17gkCac4&feature=youtu.be
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στον περίβολο του Μοναστηρίου, εκτός του Αγίου Εφραίμ, που ασκήτευε σε μια 

σπηλιά. Όταν μετά από καιρό επέστρεψαν συνέλαβαν και τον Άγιο υποβάλλοντάς τον 

σε φρικτά βασανιστήρια επί οκτώ συναπτούς μήνες, έως ότου έλαβε το στέφανο του 

Μεγαλομάρτυρος την 5η Μαΐου του 1426 μ.Χ.. 

 

ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ( Τρίτη του Πάσχα) 

 

91 

Ο Άγιος Ραφαήλ καταγόταν από την Ιθάκη και έλαβε υψηλή μόρφωση και 

κατάχθηκε με υψηλό αξίωμα στον βυζαντινό στρατό .Έπειτα έγινε κληρικός στον ναό 

του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη. Το 1450 πήγε στη Μακεδονία έχοντας 

πάντα στο πλευρό του το πνευματικό του τέκνο,τον Νικόλαο, ο οποίος εκάρη 

μοναχός και στη συνέχεια διάκονος. Μαρτύρησε στη Λέσβο στις 9 Απριλίου 1463, 

αφού πρώτα υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια από τους Τούρκους. Μαζί του 

μαρτύρησαν τουλάχιστον είκοσι και πλέον Μάρτυρες και λαϊκοί. Όπως απεκάλυψε ο 

Άγιος σε κάποιον, όταν εμφανίσθηκε στο όνειρό του: «Οι Τούρκοι μου έκαναν πολλά 

μαρτύρια. Πρώτα με χτύπησαν με τα ρόπαλα τους και με έριξαν κάτω παράλυτο. 

Έπειτα με κεντούσαν με τα κοντάρια τους, με τραβούσαν από τα γένια και με 

έσερναν καταγής. Ύστερα με έδεσαν σε μια καρυδιά και με χτυπούσαν απάνθρωπα 

επί ένα εικοσιτετράωρο. Όταν με βασάνιζαν, είπα «θα αντέξω τα πάντα για το θέλημα 

του Κυρίου, μέχρι την τελευταία μου πνοή». Κρεμασμένος έβλεπα που κλωτσούσαν 

και κτυπούσαν τους άλλους καλόγηρους, αλλά έλεγα: «Εδώ, στον αγώνα μέχρι την 

τελευταία μου πνοή». Γι’ αυτό είχα και έχω αυτές τις δυνάμεις». Με κατέβαζαν έως 

κάτω και πάλι με ανέβαζαν επάνω και με ξανακατέβαζαν, σέρνοντάς με στις πέτρες 

που είχαν βαφεί κόκκινες από το αίμα μου. Έπειτα με κρέμασαν ανάποδα 

εικοσιτέσσερις ώρες σε αυτήν την καρυδιά. Στο τέλος με πριόνισαν μέσα στο στόμα 

και με αποκεφάλισαν». Ήμουν τότε πενηντατριών ετών» είπε. Μαζί με τους Αγίους 

 
91Ο Άγιος Ραφαήλ, https://www.pemptousia.gr,ανακτήθηκε στις 12/2/21 

 

https://www.pemptousia.gr/
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συνάθλησε και η μόλις δώδεκα χρόνων Ειρήνη, κόρη του Βασιλείου, προεστού της 

Θερμής, η οποία και εμφανίζεται μαζί τους και ένα πλήθος άλλων μαρτύρων.92 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Αφού μελετήσετε το συναξάρι, τον κανόνα καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

υμνολογικό ή πατερικό κείμενο κάποιου Αγίου να αντλήσετε και να 

καταγράψετε στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες (ένα ή και 

περισσότερα, αν υπάρχουν) α)Λειτουργικά στοιχεία (ακολουθίες, 

αναγνώσματα,)β) Θεολογικές πληροφορίες (σύνοδοι, αιρέσεις, έριδες, 

θρησκευτικές ομάδες) γ) ιστορικά – γεωγραφικά – πραγματολογικά 

στοιχεία (διοίκηση, μοναχισμός, στρατός, παιδεία, οικογένειαδ) Τεκμήρια 

αγιότητας (θαύματα, μυροβλυσία, ομολογία, μαρτύριο, ασκητικές αρετές)  

2. Τι γνωρίζετε για τον αναχωρητισμό, τις μορφές του και ποιοι Άγιοι της 

Αθήνας ακολούθησαν αυτή την πορεία. 

3. «Ζω στην Αθήνα, αλλά δεν βλέπω την Αθήνα πουθενά», ανέφερε ο Μ. 

Χωνιάτης σε κάποια επιστολή του! Τι σήμαιναν τα λόγια του και ποιες 

ήταν οι συνθήκες δράσης του Αγίου. 

4. Να συνδέσετε ιστορικά γεγονότα και ιστορικές μορφές με τη συνεχώς 

προβαλλόμενη αξία της αγιότητας την περίοδο της Λατινοκρατίας. 

5. Συνδέστε τον βίο και την τελευτή κάποιων Αθηναίων μαρτύρων με τον 

σταυρικό θάνατο του Χριστού. 

6. Με τη βοήθεια βιβλιογραφίας και του διαδικτύου, μελετήστε τον βίο και 

τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Άγιοι Αθήνας, http://www.agioiathinas.com 

https://www.pemptousia.gr 

 
92https://www.pemptousia.gr/2019/04/i-agii-neofanis-ke-neomartires-ra/, ανακτήθηκε 20/2/21 

http://www.agioiathinas.com/
https://www.pemptousia.gr/
https://www.pemptousia.gr/2019/04/i-agii-neofanis-ke-neomartires-ra/
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5. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ. ΜΕΡΟΣ Γ΄.ΑΠΟ ΤΟ 1453 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τουρκοκρατία, Νεομάρτυρες, Αγία Φιλοθέη,  

Σύγχρονοι Άγιοι Αθήνας, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Νεκτάριος 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το 1453 η άλωση της Πόλης αποτέλεσε μια ζοφερή σελίδα της ιστορίας και 

σήμανε την κατάλυση του Βυζαντινού πολιτισμού. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

όμως παρά τον πνευματικό σκοταδισμό το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει ο 

θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας.Το 1456 οι Οθωμανοί έφτασαν στην Αθήνα και 

συνθηκολόγησαν με τον Δούκα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής όταν αντίκρυσε την πόλη 

θαύμασε τα μνημεία της και πήγε ως προσκυνητής στο ωραιότερο τζαμί της εποχής 

του, την Ακρόπολη και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι επέδειξε μεγαλύτερο σεβασμό 

από τους Δυτικούς. Οι Οθωμανοί μόνο στον Παρθενώνα προσέθεσαν ένα μιναρέ για 

τη μετατροπή του σε τζαμί και το Ερέχθειο το αξιοποίησαν για χαρέμι.Λόγω της 

σημασίας ως οχυρό και διοικητήριο στην Ακρόπολη απαγορευόταν η είσοδος σε 

χριστιανούς.93 

Η πόλη είχε την περίοδο αυτή αρκετές ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά δεν 

επιτρεπόταν να χτυπούν οι καμπάνες. Η Αθήνα είναι μια πολυπολιτισμική πόλη, η 

οποία κατοικείται από Τούρκους, από Έλληνες (σύμφωνα με τον διπλωμάτη 

FelixBeaujour το 1798) και Ευρωπαίους που οι Μεγάλες Δυνάμεις στέλνουν ως 

πρέσβεις. Πριν Το φιλελληνικό κίνημα γνωρίζει τεράστια άνθηση στη περιοχή.Την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, η πιο ισχυρή ελληνική οικογένεια ήταν οι Μπενιζέλοι, 

το αρχοντικό των οποίων διασώζεται στην οδό Αδριανού 96. Απόγονος της Οσίας 

Φιλοθέης (1522-1589), της Κυράς των Αθηνών ήταν στα τέλη του 18ου αι ο Ιωάννης 

Μπενιζέλος, λόγιος και δάσκαλος της Σχολής Ντέκα. Χάρη στο έργο του, «Ιστορία 

των Αθηνών» πληροφορούμαστε για  την εξέλιξη της πόλης από την αρχαιότητα. 

Επίσης οι Μπενιζέλοι συνέβαλαν και στην ίδρυση της Φιλομούσου Εταιρείας το 

 
93Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τομ. Β΄ Τουρκοκρατία 1453-1669. 

Θεσσαλονίκη, 1964 
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1813. Όμως δυστυχώς ούτε η Αθήνα δεν γλίτωσε από το φόρο αίματος του 

παιδομαζώματος, της στρατολόγησης χριστιανών αγοριών, με σκοπό την στελέχωση 

των  υπηρεσιών του σουλτάνου, καθώς επίσης και της αρπαγής των κοριτσιών για 

την πώληση στα σκλαβοπάζαρα. Για τους λόγους αυτούς πολλοί Αθηναίοι 

κατέφευγαν στα βουνά και στην πόλη δέσποζε η ληστοκρατία. 

Κατά την Τουρκοκρατία η Ορθόδοξη εκκλησία, η οποία διατηρεί την 

οργάνωσή της θα επιτελέσει διττό ρόλο. Αφενός αποτελεί ένα άριστο διοικητικό μέσο 

(instrumentumregni) των Τούρκων για τον έλεγχο των ραγιάδων και αφετέρου η 

Εκκλησία είναι το καταφύγιο των ταλαιπωρημένων χριστιανών.Ειδικότερα 

αναφορικά με τον κομβικό ρόλο της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι εξαρχής ο σουλτάνος Μεχμέτ Β΄ διατηρεί το θεσμό της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, ανεβάζει στον πατριαρχικό θρόνο τον ανθενωτικό Γεώργιο Γεννάδιο, για 

να απομονώσει τους ορθοδόξους από τους δυτικούς και ο Πατριάρχης αποκτά ρόλο 

«μιλέτμπασή» (εθνάρχη). Με το πέρασμα του χρόνου διαμορφώνεται η υπερεθνική 

συνείδηση του χριστιανού σε αντιδιαστολή με τη συνείδηση του μουσουλμάνου. 

Εκτός όμως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίγματα των Ορθοδόξων και 

έμμεσα του ελληνισμού υπήρξαν το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα, αλλά και οι μονές 

της Αττικής που ασκούσαν πολυποίκιλο ποιμαντικό, πνευματικό και 

κοινωνικοπρονοιακό έργο.94.Επιπρόσθετα μεγάλη ήταν η συμβολή του αίματος των 

«Νεομαρτύρων» στη διατήρηση της πίστης και την ενδυνάμωση του πόθου της 

ελευθερίας. Οι Νεομάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν  για την εμμονή τους  στη 

χριστιανική πίστη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την Ελληνική 

Επανάσταση.Εμφορούνται από βαθύ θρησκευτικό ζήλο και πνεύμα αντίστασης κατά 

της βίας και οι Τούρκοι ανησυχούσαν για την κοινωνική και εθνική τους δράση. 

Εξέφρασαν με τη στάση τους την αντίσταση της πάσχουσας εκκλησιαστικής 

κοινότητας και είναι συνήθως άνθρωποι του καθημερινού μόχθου που μαζί με τους 

εθνομάρτυρες θυσιάστηκαν για τον Χριστό και την ελευθερία95 Οι αθλητές αυτοί 

υφίσταντο οικτρά βασανιστήρια, αλλά επέμειναν σταθεροί στην πίστη τους στο Θεό 

και στην άρνησή τους να γίνουν Τούρκοι. Μάλιστα οι κατακτητές είχαν αντιληφθεί 

τη σπουδαιότητα της θυσίας τους και τον κίνδυνο για την επικρατούσα τάξη 

πραγμάτων και ανησυχούσαν για την κοινωνική και εθνική τους επιρροή καθώς 

 
94ΒακαλόπουλοςΑποστ.,Νέα Ελληνική Ιστορία, Θες/νίκη,1995 
95Υφαντης Παν., Η Αγιότητα του Μαρτυρίου και η Μαρτυρία της ΑγιότηταςΘεολογικά μελετήματα, ἐκδ. 

Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2009. 
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ακόμη και η ώρα του μαρτυρίου Τους αποτελούσε μήνυμα αντίστασης και πρότυπο 

θάρρους για τους υπόδουλους χριστιανούς (Νικοδήμου τουΑγιορείτου, Νέον 

Μαρτυρολόγιον). 

Τον 17ο αιώνα προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στην Αθήνα. Ένας 

κεραυνός ανατίναξε τα Προπύλαια στα οποία υπήρχε πυρίτιδα. Επίσης οι Ενετοί, με 

αρχηγό τον Μοροζίνι το1687,θέλοντας να καταλάβουν την πόλη έριξαν μία οβίδα 

στον Παρθενώνα και επέφεραν ανυπολόγιστες ζημιές. Στα ερείπια του Παρθενώνα οι 

Τούρκοι έχτισαν σχεδόν αμέσως μετά ένα νέο μικρό τζαμί, το οποίο κατεδαφίστηκε 

μετά την απελευθέρωση το 1844.Εκτός της σκλαβιάς, της οικονομικής αφαίμαξης και 

των εξισλαμισμών, μια από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Αθήνας στις αρχές 

του 19ου αι αποτέλεσε η κλοπή των γλυπτών  του Παρθενώνα.Στα χρόνια από το 

1801 έως το 1812 ο Κόμης Έλγιν αφαίρεσε αρκετά γλυπτά του Παρθενώνα, μέλη του 

Ερεχθείου (συμπεριλαμβανομένης μιας Καρυάτιδας) και πολλές ακόμη αρχαιότητες, 

τα μετέφερε στην Αγγλία και τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. 

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η Αθήνα καταλήφθηκε από 

τις ελληνικές δυνάμεις στις 25 Απριλίου του 1821, ενώ οι Τούρκοι της Ακρόπολης 

παραδόθηκαν στις 9 Ιουνίου 1822. Κατά την πολιορκία οι Τούρκοι διέλυσαν μεγάλο 

μέρος των μνημείων του Παρθενώνα.Το διάστημα 1826-1827 η πόλη δοκιμάστηκε 

από την πολιορκία και τους βομβαρδισμούς του Τούρκου Κιουταχή, ο οποίος 

κατάφερε προσωρινά να την ανακαταλάβει. 

Η Αθήνα τελικά απελευθερώθηκε επίσημα την 31η Μαρτίου 1833 με την 

αποχώρηση της τουρκικής φρουράς από την Ακρόπολη. Αμέσως ξεκίνησαν σχέδια 

ανοικοδόμησης και τελικά στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834 ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα 

της Ελλάδας Το 1832, βασιλιάς της Ελλάδας ανακηρύσσεται ο πρίγκιπας της 

Βαυαρίας Όθων.Ο Όθωνας, λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, μεταφέρει την 

πρωτεύουσα της Ελλάδας από το Ναύπλιο στην Αθήνα, για ιστορικούς κυρίως 

λόγους. Ο πληθυσμός της Αθήνας ήταν περίπου 5.000 κάτοικοι. Υπήρχαν λίγα 

διατηρημένα κτίρια από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μόλις η 

πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε εκεί, ξεκίνησε η σχεδίαση μιας σύγχρονης πόλης, με την 

ανέγερση νέων δημόσιων κτηρίων. Έτσι την περίοδο αυτή ιδρύεται το Πανεπιστημίο 

Αθηνών (1837), το Παλαιό Βασιλικό Παλάτι (σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο 

Κτίριο), ο Εθνικός Κήπος, η Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία, το Ζάππειο Μέγαρο, το Κτίριο 

της Παλαιάς Βουλής, το Νέο Βασιλικό Παλάτι (τώρα το Προεδρικό Μέγαρο) και το 

Δημαρχείο Αθηνών. 



Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών. 

Μέρος Γ΄. Από το 1453 έως σήμερα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
138 

Για το νέο Ελληνικό Κράτος οι Αντιβασιλείς του Όθωνα είχαν στόχο να 

οργανώσουν την χώρα κατά το Βαυαρικό πρότυπο και να εκσυγχρονίσουν το 

εκπαιδευτικό σύστημα και την Εκκλησία. Έτσι προέβησαν στην Αυτοανακήρυξη του 

«αυτοκέφαλου» της Εκκλησίας της Ελλάδος με αποκοπή από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και κρατικό έλεγχο, την Διάλυση των Μοναστηριών και την οργάνωση 

της παιδείας, των κληρικών και θεολόγων κατά τα γερμανικά πρότυπα. Οι συνέπειες 

απέβησαν επιβλαβείς με την Εκκλησία να υποδουλώνεται ουσιαστικά στους 

Βαυαρούς και στον ετερόδοξο Βασιλιά. H ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της 

Ελλαδικής Εκκλησίας, μετέτρεψε την Ελλάδα σε υποχείριο των Μεγάλων Δυνάμεων 

και δημιούργησε χάσμα με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία με επιβλαβείς 

συνέπειες στην εκκλησιαστική ζωή για πολλά χρόνια(1833-1850).Με διάταγμα 

έκλεισαν τα μοναστήρια και δημεύτηκε η περιουσία  τους. Οι προτεστάντες 

Μισσιονάριοι εργάστηκαν με υποστήριξη κυρίως της Αγγλίας με σκοπό στον  

προσηλυτισμό των Ελλήνων. Η  παιδεία  απομακρύνθηκε  από  την  Εκκλησία  και 

βρισκόταν υπό τονέλεγχο του Κράτους και τωνξένων,μεαπώτερο σκοπό τον 

εκπροτεσταντισμό ολόκληρης της Εκκλησίας.Οι μοναχοί αποκλείσθηκαν από το έργο 

που είχαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας και αφορούσε την διδασκαλία της 

γλώσσας. Επίσης το ελληνικό Πανεπιστήμιο (1837) οργανώθηκε κατά τα 

προτεσταντικά πρότυπα των γερμανικών κυρίως πανεπιστημίων. Επίσης ιδρύεται το 

1844 η ιερατική «Ριζάρειος Σχολή», παρουσία του βασιλιά Όθωνα, του 

πρωθυπουργού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Μητροπολίτου Αθηνών 

Νεοφύτου. Κατά το 19ο αιώνα, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η 

ΡιζάρειοςΣχολή, το Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και η Σχολή Ευελπίδων 

, που ιδρύθηκαν στην Αθήνα,  ήταν τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας, στα οποία όμως πνέει ένας άνεμος αμφισβήτησης πολλών παραδοσιακών 

αξιών. 

Η επανάσταση της 3ηςΣεπτεμβρίου του 1844 σήμανε το τέλος της απόλυτης 

μοναρχίας στην Ελλάδα και τη βελτίωση της κατάστασης στην Εκκλησία.Το1862 ο 

Όθωνας εκτοπίζεται απ΄ τον ελλαδικό χώρο. Ο νέος Βασιλεύς των Ελλήνων είναι ο 

Γεώργιος Αʹ.Κυβέρνησε από το 1863 μέχρι τη δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη το 

1913 και οι διάδοχοί του θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Βασιλεύς 

Γεώργιος φρόντισε για την αναβίωση των ΟλυμπιακώνΑγώνων στην Αθήνα το 

1896.Ο Φώτης Κόντογλου περιγράφοντας με θλίψη την εκκοσμίκευση της αστικής 

στάσης που υλοποιείται την περίοδο αυτή μέσω της προπαγάνδας των προτεσταντών 
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και της απαξίωσης της Ιεράς Παράδοσης έλεγε : «Ἡ ὀρθοδοξία  ἔγινε λόγος ἄδειος 

στὰ στόματα τῶν σημερινῶν φραγκοδασκαλεμένων δασκάλων. Μὰ ἡ ἀληθινὴ 

ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι πλοῦτος καὶ ρίζα ἀθανασίας, εἶναι φυτρωμένη βαθειά στὴν 

καρδία τοῦ ὀρθοδοξότατου λαοῦ μας, πού, ὅσο δὲν ἤθελε νὰ τουρκέψει, ἄλλο τόσο 

δὲν θέλει νὰ φραγκέψει».    

Αρχές του 20ου αιώνα, νέα κρίση ελλοχεύει στην Εκκλησία καθώς 

συγκροτούνται εξωεκκλησιαστικά σωματεία, με σκοπό την περιθωριοποίηση της 

Εκκλησίας και του κλήρου από την κοινωνία με το πρόσχημα της αδυναμίας τους να 

συμβαδίσουν με τα ευρωπαϊκά διαφωτιστικά πρότυπα. Ιδρυτής των πρώτων 

οργανώσεων είναι ο Απόστολος Μακράκης, μελετητής των Πατέρων και της δυτικής 

σκέψης που αγωνίστηκε κατά της μασονικής Στοάς της Αθήνας. Μαζί με τον 

αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Ματθόπουλο εξέδωσαν το θρησκευτικό φύλλο «Λόγος», 

προκάλεσε τριγμούς στην επίσημη Εκκλησία και για αυτό αφορίστηκε .Ωστόσο τα 

εξωεκκλησιαστικά κινήματα, κατήχησαν το λαό και παρά το προτεσταντικό 

υπόβαθρό τους, δεν αλλοίωσαν το πνεύμα της ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Το 1922 μ.Χ. έγινε η Μικρασιατική Καταστροφή με αναρίθμητους νεκρούς 

και εκτοπισμένους. Κορυφαίος μάρτυρας της Μικρασιατικής Καταστροφής υπήρξε ο 

Άγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης,ο οποίος μαρτύρησε βάρβαρα από το 

τουρκικό μένος. Στο εξής  Αθήνα θα αντιμετωπίσει μια εκρηκτική  πληθυσμιακή 

αύξηση καθώς θα δεχθεί τους Μικρασιάτες πρόσφυγες  στη Νέα Σμύρνη, στον 

Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και αλλούσε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής 

αναταραχής. Η άφιξη των προσφύγων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας 

πόλης, γεγονός που άλλαξε και την ανθρωπογεωγραφία της. Προκειμένου να 

ηρεμήσει η λαϊκή αγανάχτηση έγινε παραπομπή σε δίκη οκτώ υπαιτίων της 

Μικρασιατικής Εκστρατείας, με την οποία καταδικάστηκαν σε θάνατο και την ίδια 

μέρα εκτελέστηκαν έξι άτομα. Η περίοδος του Μεσοπολέμου σήμανε την οριστική 

κατάρριψη της Μεγάλης Ιδέας και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων 

μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με την Εκκλησία να δίνει το  παρόν στην 

ανακούφιση των προσφύγων με  προνοιακές δράσεις και διανομή εκκλησιαστικής 

περιούσιας. Ακολουθεί η δύσκολη περίοδος της δικτατορίας του Μεταξά (1936 -

1941), με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο του εθνικισμού και την λογοκρισία ως την 

κατάληψη της πόλης από τους Γερμανούς στις 27 Απριλίου του 1941. 

Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αθήνα θα δοκιμαστεί σκληρά μετά την 

κατάληψή της από τους Γερμανούς. Η γερμανική κατοχή θα αφήσει στην πόλη 
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αμέτρητες πληγές με καταστροφές και τρομερή πείνα.Η Εκκλησία ανέλαβε την 

ανακούφιση των στρατευόμενων και των τραυματιών καθώς και τη συμπαράσταση 

των οικογενειών τους. με τη συγκρότηση του Εθνικού  Οργανισμού Χριστιανικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Ο.Φ.Α.),  που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός και κατάφερε 

να συστρατεύσει τους εθελοντές μέσω της διοργάνωσης συσσιτίων για τους 

Αθηναίους που λιμοκτονούσαν. Αλλά και την περίοδο του εμφυλίου η πόλη θα 

αποτελέσει πεδίο σφοδρών μαχών μεταξύ των ελληνικών κομμουνιστικώνδυνάμεων 

που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών και των βασιλοφρόνων 

που υποστηρίζονταν από τους Βρετανούς. Την περίοδο αυτή μάλιστα η παρουσία της 

τοπικής Εκκλησίας των Αθηνών είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσα στον Ορθόδοξο 

ελληνικό χώρο προσφέροντας πλήθος Αγιασμένων μορφών και τέσσερις Αγίους την 

τελευταία εκατονταετία. Μάλιστα οι σύγχρονοι άγιοι μέσω της ποιμαντικής τους 

προσφοράς και μέσω των Ιερών Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας 

Εξομολογήσεως αγωνίστηκαν να μεταδώσουν τη Θεία Χάρη σε πολλούς 

Χριστιανούς, αποσκοπώντας με υπομονή και διάκριση να δημιουργήσουν 

ολοκληρωμένες και αγιασμένες προσωπικότητες. 
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Γ΄ΜΕΡΟΣ 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΥ (17 Σεπτεμβρίου ) 

96 

Η τιμία κάρα του Αγίου Ιωακείμ στην Πατριαρχική Ιερά Μονή Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, στην 

Αλεξάνδρεια 

Ο Άγιος Ιωακείμ, υπήρξε γόνος των Αθηνών (1448) και μετανάστευσε σε 

μικρή ηλικία για την Αίγυπτο. Εκάρη μονάχος  στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης 

του Θεοβαδίστου Όρους Σινά και  μόνασε και στην Ιερά Μονή Οσίου Σάββα του 

Ηγιασμένου στην Παλαιστίνη, απ’ όπου εξελέγη στο Θρόνο του Αποστόλου και 

Ευαγγελιστού Μάρκου, τον Αύγουστο του 1486. Διέθετε τεράστια πνευματική  

ακτινοβολία,εξυψώνοντας τον Αλεξανδρινό Θρόνο και συνέβαλε καθοριστικά, 

εξαιτίας της πνευματικής αίγλης της προσωπικότητάς του, στην αίσια έκβαση και 

επίλυση μειζόνων εκκλησιαστικών ζητημάτων, όπως το Σιναϊτικό λεγόμενο 

Ζήτημα.Εκοιμήθη σε βαθύ γήρας σε ηλικία 116 ετών. 

 

ΌΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΧΙΤΩΝ (19 Απριλίου) 

 

Γεννήθηκε στην Θεσσαλία τον 16ο αι. Αφού εκάρη μοναχός πήγε στο Άγιο 

Όρος και ακολούθως στη θέση Φλαμούριο του Πηλίου έκτισε μοναστήρι. Ο Άγιος  

ταξίδευε ανυπόδητος και μονοχίτων, ως πρόδρομος του Πατροκοσμά σε πολλά μέρη 

 
96http://www.patriarchateofalexandria.com, ανακτήθηκε 12/2/21 

http://www.patriarchateofalexandria.com/
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της Ελλάδας. Ήλθε και στην Αθήνα κηρύττοντας το λόγο του Κυρίου με μεγάλη 

απήχηση.Στην Χαλκίδα τον κατηγόρησαν ότι προσπαθεί να προσελκύσει τους 

μουσουλμάνους, τον συνέλαβαν, τον αλυσόδεσαν και μεσολάβησε η μητέρα του 

Τούρκου Κεχαγιά για να μην τον κάψουν Επέστρεψε στη Μονή Φλαμουρίου, όπου 

τον ακολούθησαν πολλοί μοναχοί. Εκοιμήθη σε βαθύ γήρας στις 19 Απριλίου 1594, 

ημέρα κατά την οποία τιμάται και η μνήμη του97. 

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (16 Αυγούστου) 

 

Ο Όσιος Τιμόθεος , επίσκοπος Ευρίπου υπήρξε  

κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης.98 

Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις ὁ Καλάμου θεῖος βλαστός, πρόεδρος Εὐρίπου, καὶ Ὁσίων ὁ κοινωνός· 

χαίροις ὁ Πεντέλης, Μονῆς θεῖος δομήτωρ, καὶ μέγας ἀντιλήπτωρ, Πάτερ Τιμόθεε. 

Γεννήθηκε στον Κάλαμο Αττικής το έτος 1510. Ο πατέρας του ήταν ιερέας. 

Σπούδασε στην Αθήνα και  επέστρεψε στον Ωρωπό, κοντά στον προστάτη του 

Επίσκοπο, ο όποιος τον χειροτόνησε Διάκονο και κατόπιν ιερέα. Μετά το θάνατο του 

επισκόπου αυτού, τη θέση του ανέλαβε ο Τιμόθεος. Τόσο όμως μεγάλο ήταν το 

πνευματικό έργο του Τιμοθέου στον λαό του Θεού, ώστε αργότερα εκλέχτηκε 

Αρχιεπίσκοπος Ευρίπου (Χαλκίδος). Οι δυσκολίες όμως της εποχής εκείνης 

ανάγκασαν τον Τιμόθεο να καταφύγει το 1575 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον 

Κάλαμο Αττικής και να παραιτηθεί από τα ποιμαντορικά του καθήκοντα για να 

ξεφύγει από την οργή των Τούρκων. Έπειτα, κατέληξε στο όρος της Πεντέλης, όπου 

εξαιτίας της παρουσίας πολλών ασκητών ονομάζονταν «Όρος Αμώμων» έκτισε την 

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύμφωνα άλλη παράδοση, η Παναγία τον 

οδήγησε σε παρακείμενη καλύβα, όπου βρήκε σκελετό μοναχού να έχει αγκαλιά την 

εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας. Ο άγιος έδωσε εντολή για την ανοικοδόμηση 

της Μονής, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι η σωζόμενη ως τα 

 
97ΕὐθυμίουΚερμελήπρωτοπρ.,  Ὁ  ἍγιοςΣυμεὼν  ὁ  ἈνυπόδητοςκαὶΜο-νοχίτων, 

διδάσκαλοςτοῦΓένους,Ἀθῆναι 1971 
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σήμερα φημισμένη Ιερά Μονή Πεντέλης. Το 1590 ποθώντας την ασκητική ησυχία 

πήγε στο νησί Κέα, όπου στις 16 Αυγούστου παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του. Η 

αγία του κάρα σώζεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Πεντέλης.99 Τα λείψανά του 

συνδέθηκαν με πολλαπλά θαύματα όπως εκείνο της εξαφάνισης των ακρίδων και της 

πανώλης από την πόλη. 

 

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ, Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (19 Φεβρουαρίου ) 

https://www.youtube.com/watch?v=2dUZlrFvMP4 (Η Αγία Φιλοθέη) 

 

100 

Η αγία Φιλοθέη με γυναίκες που κοντά της εύρισκαν παρηγοριά. Πίνακας του Έκτωρος Δούκα (1885-

1969), στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης, στην Φιλοθέη. 

Το 1522 μ.Χ. γεννήθηκε η μοναχοκόρη της επιφανούς αρχοντικής οικογενείας 

των Αθηνών, Παρασκευή (Ρεβούλα) Μπενιζέλου.Το μοναστήρι της ήταν στο σημείο 

που σήμερα υψώνεται το μέγαρο τηςAρχιεπισκοπής Αθηνών, γι’ αυτό άλλωστε, η 

οδός αυτή ονομάζεται οδός Αγίας Φιλοθέης. Σε ηλικία μόλις 14 χρονών οι γονείς της 

την πάντρεψαν παρά την θέλησή της με τον πολύ μεγαλύτερό της επιφανή Αθηναίο, 

Ανδρέα Χειλά. Η διάρκεια του γάμου αυτού ήταν σύντομη και μόλις 3 χρόνια μετά η 

Παρασκευή χήρεψε. Έτσι στα 17 της χρόνια η Ρεβούλα, διέθετε μια τεράστια 

περιουσία και ήταν η πιο πολύφερνη νύφη της  Αθήνας. Όμως εκείνη παρά τις 

πιέσεις, αρνούνταν το γάμο έχοντας ως στόχο να αφιερωθεί στον Κύριο. Έτσι, όταν 

πέθαναν οι γονείς της εκάρη μοναχή με τον όνομα Φιλοθέη. Η δράση της όμως στη 

σκλαβωμένη Αθήνα ήταν τόσο έντονη που προκάλεσε την οργή των Τούρκων. Στο 

συγκρότημα της που ονομαζόταν «Παρθενώνας» εκτός από το  μοναστήρι του Αγίου 

 
99https://poimin.gr, ανακτήθηκε στις 12/2/21 

 
100Η Αγία Φιλοθέη ,http://www.agioiathinas.com , ανακτήθηκε 12/2/21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dUZlrFvMP4
https://poimin.gr/
http://www.agioiathinas.com/
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Ανδρέα, ανήγειρε το πρώτο σχολείο για γυναίκες στην Ευρώπη, ίδρυσε ίδρυμα για τις 

κακοποιημένες γυναίκες Ελληνίδες και αλλόθρησκες, βιοτεχνικά εργαστήρια και 

πανδοχεία. Η ίδια δίδασκε στοιχειώδη οικοκυρικά στις Αθηναίες και απελευθέρωνε 

σκλάβους με υψηλό αντίτιμο. Στην περιοχή του Ψυχικού έφτιαξε πηγάδι για να 

ξεκουράζονται οι αγρότες. Επίσης η Αγία ίδρυσε μοναστήρι στα Πατήσια και στην 

Κέα , όπου το Οθωμανικό στοιχείο δεν ήταν αρκετά ισχυρό.Ο αλτρουισμός και η 

πίστη της συνέβαλλαν στην ίδρυση δύο παραρτημάτων της μονής,  στα Πατήσια, 

στην οδό Λευκωσίας, στην πλατεία Αμερικής και στην Καλογρέζας, όπου και 

αγόρασε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες σήμερα καλύπτουν το σύνολο της έκτασης του 

Ολυμπιακού Σταδίου, τις συνοικίες Αλσούπολη και Καλογρέζα και την περιοχή της 

Φιλοθέης.Στην ίδια οφείλεται και η ονομασία της περιοχής του Ψυχικού. Με δική της 

πρωτοβουλία φτιάχτηκε πηγάδι για να υδρεύεται ο τόπος και να ξεδιψούν οι αγρότες 

Αυτή η πολυδιάστατη δράση της αποτέλεσε αφετηρία συκοφαντιών και 

βασανιστηρίων.Αρχικά την συνέλαβαν και της φέρθηκαν με απάνθρωπη βιαιότητα 

επιφέροντας παράλληλα καταστροφές στα μοναστήρια της. Η Αγία δε δείλιασε και 

συνέχισε με περισσή  ένταση το θεόπνευστο έργο της, μετά  την πρώτη 

απελευθέρωσή της από τους δυνάστες.Προκειμένου να επιβιώσει και να συνεχίσει το 

έργο της έδωσε ένα υπέρογκο ποσό τους Οθωμανούς αλλά αναγκάστηκε να ζητήσει 

οικονομική ενίσχυση από τη Γερουσία της Βενετίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και από το έγγραφο του καθολικού επισκόπου Ζακύνθου και Κεφαλληνίας  Paulus de 

Grasso και μάλιστα η Γερουσία κατέβαλε ένα σημαντικό ποσό οικονομικής 

αρωγής101 αποδεικνύοντας την ισχυρή κοινωνική θέση της Αγίας και την ευρύτερη 

αναγνώριση του φιλανθρωπικού της έργου. Δυστυχώς όμως οι καταγγελίες σε βάρος 

της συνεχίζονταν και οδήγησαν στην τελική εξόντωσή της.Κατά την διάρκεια της 

αγρυπνίας του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου του 

1588 μ.Χ. τούρκικο απόσπασμα εισέβαλε στο μετόχι του Αγίου Ανδρέα στα Πατήσια, 

έσυρε στο προαύλιο την Αγία την έδεσαν σε μια κολώνα και την έδειραν χωρίς οίκτο. 

Έπειτα οι μοναχές, την μετέφεραν ημιθανή στην κρύπτη του μετοχίου της 

Καλογρέζας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 μ.Χ. Η 

άμεσα ανακηρυχθείσα Νεομάρτυς Φιλοθέη, που ήταν πρώτη στην προσφορά και τη 

θυσία ενταφιάστηκε στην δεξιά πλευρά του ιερού βήματος του Αγίου Ανδρέα στην 

Αρχιεπισκοπή, ενώ σήμερα το σκήνωμά της τίθεται σε προσκύνηση στην Μητρόπολη 

 
101Κ. Δ. Μέρτζιος, «Η οσία Φιλοθέη»,σ. 126 
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Αθηνών.Ήταν μία πνευματική προσωπικότητα της μεταβυζαντινής Αθήνας, από 

εκείνες τις εξαιρετικές φυσιογνωμίες που έζησαν στην εποχή των μεγάλων αλλαγών 

και ύψωσε το ανάστημά της έναντι του δυνάστη και της κοινωνικής εξαθλίωσης102 

... έδειχνε έμπρακτα τη συμπάθεια και τη φιλανθρωπία της προς τους 

φτωχούς, τους πεινασμένους και τους αρρώστους, ενώ δίδα-σκε τους αγράμματους 

και προστάτευε τις χήρες και τα ορφανά. Το μοναστήρι ήταν πάντα ανοικτό για κάθε 

ταλαιπωρημένη ψυχή, η οποία είχε ανάγκη από στέγη, τροφή, περίθαλψη ή 

γηροκόμηση. Ακόμη και οι φτωχές άγαμες μητέρες έβρισκαν καταφύγιο στο 

μοναστήρι,  κοντά  στο  οποίο  έκτισε  η  Φιλοθέη  ορφανοτροφείο,  νοσοκομείο, 

γηροκομείο και ξενώνα. Πολλά ορφανά και φτωχά κορίτσια έμαθαν γράμματα, αλλά 

και τέχνες, όπως υφαντική και πλεκτική, χάρη στην αγάπη και το έλεος της 

φωτισμένης Φιλοθέης. Γι’ αυτό και το μοναστήρι της αναδείχθηκε πνευματικός 

φάρος κοινωνικής και φιλανθρωπικής προσφοράς που έλαμπε μέσα στην 

τουρκοκρατούμενη Αθήνα του 16ου αιώνα»103.  

 

Ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην Αρχιεπισκοπή. 

Βρίσκεται στο προαύλιο του μεγάρου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό 

Αγίας Φιλοθέης 19. Σύμφωνα με τον Δ. Καμπούρογλου, ήταν βασιλική, ο οποίος 

ιδρύθηκε στους πρώτους αιώνες της επικράτησης του Χριστιανισμού στην Αθήνα. Η 

Αγία Φιλοθέη τον ανακαίνισε και τον έκανε καθολικό του μοναστηριού. 

Το αρχοντικό των Μπενιζέλων σώζεται έως σήμερα στην οδό Αδριανού 

96.Έως το 1821 στο ασκητήριό της σώζονταν το προσευχητάριο της, ένα σκοινί 

κρεμασμένο στον χαλκά και ο αργαλειός της με τα εξαρτήματα του. Το όλο 

συγκρότημα είχε σχήμα Π και στο μέσο υπήρχε τρίκογχη βασιλική του Αγίου 

Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, όπου αργότερα τοποθετήθηκε και το λείψανο 

της αγίας.Το 1834, με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, ο χώρος του 

μοναστηριού χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας.Το 1836 ο τελευταίος επίτροπος της 

μονής, Σπυρίδων Μπενιζέλος, παρέδωσε στον επίσκοπο Αττικής τις φορητές εικόνες 

του μοναστηρίου και εκείνος τις τοποθέτησε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης (της 

οδού Αιόλου), αλλά καμιά από αυτές δεν φαίνεται να σώθηκε.Το λείψανο της αγίας 

τοποθετήθηκε στην εκκλησία της Παναγίας της Γοργοεπηκόου (Αγίου Ελευθερίου), 

 
102Φώτιος Δημητρακόπουλος, «Πρωτόκλητος Ανδρέας και Οσία Φιλοθέη», Επιστημονική Επετηρίς της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τομ.ΜΒ'(2010-2011) 
103Θεοδωρόπουλος Αριστείδης, http://syndesmosklchi.blogspot.gr 
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όπου σήμερα βρίσκεται το πρώτο εικόνισμά της.Αργότερα μεταφέρθηκε στον 

σημερινό Μητροπολιτικό Ναό. Τότε ήταν που χάθηκαν και τα παλαιά ιερά σκεύη. 

Χρόνια μετά ο χώρος περιήλθε στο Δημόσιο και από αυτό τον παρέλαβε ο 

Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς (1889-1896), ο όποιος κατεδάφισε όλα 

τα μισοερειπωμένα κτίσματα και ανήγειρε αρχιεπισκοπικό και συνοδικό μέγαρο. Στη 

θέση της εκκλησίας έχτισε τη σημερινή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Το 1970, επί 

μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, στο ΒΔ ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της 

Αρχιεπισκοπής ανακαλύφθηκε το πηγάδι του παλιού μοναστηριού, ενώ το ασκητήριο 

της οσιομάρτυρος βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του ναού και του βόρειου τμήματος 

της αυλής, σε απόσταση από το σημείο όπου έχει εδώ και εκατό χρόνια τοποθετηθεί η 

επιγραφή «Αρχαία Κρύπτη».  

 

 

Ο ΆΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (17 Δεκεμβρίου)  

 

Ο Άγιος της συγχώρεσης 

Ο Άγιος γεννήθηκε το 1547 από αρχοντική οικογένεια της Ζακύνθου και 

οπλισμένος με τη Θεία Χάρη τα άφησεόλακαικατέφυγε στο μοναστήρι Της Παναγίας 

της Παντοχαράς, σε δύο μικρες νησίδες της Ζακύνθου.Αφού χειροτονήθηκε ιερέας 

ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους, περνώντας από την Αθήνα. Τότε συνάντησε τον  

Μητροπολίτη Αθηνών Νικάνορα, που εκτίμησε την πνευματικότητα του Διονύσιου 

και τον χειροτόνησε επίσκοπο Αιγίνης.Στην Αίγινα ο Άγιος υπήρξε πραγματικός 

οδοδείκτης, αλλά μετά από κάποια χρόνια παραιτήθηκε του αξιώματος και επέστρεψε 

ως απλός μοναχός στο μοναστήρι της μετανοίας του στην Ζάκυνθο, οπού και 

ανέπτυξε αξιόλογο αγιοπνευματικό έργο. Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος 

ονομάστηκε Άγιος της συγνώμης γιατί κάποτε μπήκε στο κελί του ένας κυνηγημένος 

ζητώντας προστασία. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ο φονιάς του 
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αδελφού του, ο Άγιος όχι απλώς δεν τον κατέδωσε αλλά προσποιήθηκε στις αρχές ότι 

δεν τον είδε ποτέ , ακολουθώντας την προτροπή του Κυρίου «αγαπάτε τους εχθρούς 

ημών».104Τελικά εκοιμήθη ειρηνικά  σε ηλικία 75 ετών, στις 17 Δεκεμβρίου του 

1622. 

 

ΑΓΙΟΙ 179 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠΕΝΤΕΛΗΣ(2 ημέρες μετά το Άγιον 

Πάσχα). 

https://www.youtube.com/watch?v=0a-j8eJ59qM&feature=emb_logo 

(Διήγηση σφαγής Αγίων Πατέρων Ιεράς Μονής Ταώ Πεντέλης.), ανακτήθηκε 12/2/21 

 

 

 

 

 

 

 

Την ημέρα της Αναστάσεως του 1680 μ.Χ., Αλγερινοί Πειρατές μπόρεσαν να 

εισβάλλουν στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταώ Πεντέλης μέσω μιας σήραγγας, 

που τους υπέδειξε ένας πρώην εργάτης του μοναστηριού. Οι πειρατές βρήκαν του 

μοναχούς συγκεντρωμένους στο Καθολικό να τελούν τη Αναστάσιμη Λειτουργία και 

επιδόθηκαν σε ολοκληρωτική σφαγή, των παρισταμένων και λεηλασία  του 

Μοναστηριού. Σώθηκε μόνο ένας ιερέας ο οποίος είχε πάει με ένα υποτακτικό στο 

μετόχι Χεροτσακούλι. Κατά την επιστροφή τους, όταν είδε τα πτώματα των 

συμμοναστών του, αντελήφθη αμέσως τι είχε συμβεί και κρύφτηκε εκτός Μονής. Τη 

Δευτέρα του Πάσχα παρατήρησε ότι τα πειρατικά καράβια ανοίγονται στο πέλαγος 

από την Ραφήνα και έσπευσε στην γειτονική Μονή Πεντέλης για να μεταφέρει την 

είδηση και να ζητήσει βοήθεια για τον ενταφιασμό των μαρτύρων. 

 

 

 

 
104«Ο Βίος του Άγιου Διονύσιου εκ Ζακύνθου»,Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου, pemptousia.gr 

https://www.youtube.com/watch?v=0a-j8eJ59qM&feature=emb_logo
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ΆΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΥΣ  (7 Μαρτίου) 

 

Ο Άγιος Λαυρέντιος γεννήθηκε και έζησε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα 

στα Μέγαρα. Ήταν αγρότης, ονομαζόταν Λάμπρος και ήταν  παντρεμένοςμε δύο 

παιδιά και με μεγάλη ευλάβεια . Του εμφανίσθηκε σε όραμα η Παναγία και τον 

κάλεσε να μεταβεί από τα Μέγαρα στη Σαλαμίνα και να χτίσει ναό προς τιμή της 

Σύμφωνα με την παράδοση το όνειρο επαναλήφτηκε άλλες δύο φορές και ο Λάμπρος 

πήγε στην παραλία του Μεγάλου Πεύκου για να περάσει στην αντίπερα όχθη του 

νησιού. Όμως εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας ήταν αδύνατος ο απόπλους. Ο 

Λάμπρος προσεύχεται θερμά  στην Παναγία να τον βοηθήσει να περάσει στο νησί. 

Τότε μια γλυκιά φωνή τον προέτρεψε: «Ρίξε το πανωφόρι σου στην θάλασσα και 

ανέβα επάνω σε αυτό, θα πλεύσεις με ασφάλεια και σώος θα αποβιβαστείς στην 

απέναντι ακτή του νησιού»! Πράγματι μ΄αυτόν τον θαυμαστό τρόπο πέρασε απέναντι 

και αντίκρισε τα χαλάσματα ερειπωμένης παλιάς Μονής και ανασηκώνοντας τις 

πέτρες βρήκετην Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της «Φανερωμένης» ή 

«Νεοφανείσας», που πήρε το όνομα Φανερωμένη από τη φανέρωσή της στο 

Λαυρέντιο.Το 1682 οικοδόμησε τη Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης, έγινε 

μοναχός (μοναχή έγινε και η σύζυγός του) και διετέλεσε και ηγούμενος. 

Χαρακτηριστικό γεγονός είναι η θαυματουργική του ίαση από ανίατη ασθένεια 

συζύγου Οθωμανού αξιωματούχου των Αθηνών. Η Ιερά Μονή Φανερωμένης, έχει τα 

Λείψανα του κτήτορά της σε αργυρές λειψανοθήκες. 

 

ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ (9 Ιουλίου). 
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Ο Άγιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1753 μ.Χ. και ήταν κηπουρός. 

Συκοφαντήθηκε ότι βοηθούσε τους κλέφτες μεταφέροντας πυρίτιδα με το γαϊδουράκι 

του και εν συνεχεία οδηγήθηκε στην φυλακή, όπου υπέστη βασανιστήρια. Τελικά 

μαρτύρησε διά αποκεφαλισμού, στην ηλικία των 18 ετών, στους στύλους του 

Ολυμπίου Διός επαναλαμβάνοντας μέχρι τέλους με σθένος τη φράση «δεν 

τουρκεύω». 

 

ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ (5 Φεβρουαρίου) 

 

Ήταν γιός Χριστιανών της Αθήνας και σε ηλικία 12 ετών μπήκε στην 

υπηρεσία ενός Τουρκαλβανού, για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια του. Κατά 

τα Ορλωφικά (1770 μ.Χ.), πουλήθηκε από τον αφέντη του σε κάποιο Οθωμανό, ο 

οποίος τον πίεσε να εξισλαμισθεί, αλλά ο νέος δεν ενέδωσε. Διαδοχικά πουλήθηκε σε 

πέντε Μουσουλμάνους αφέντες (ο ένας πιο σκληρός από τον άλλο) πριν τελικά 

εξαγορασθεί από ένα Έλληνα τεχνίτη στην Κωνσταντινούπολη. Στα δεκαέξι του 

όμως, συκοφαντήθηκε από τον τελευταίο του αφέντη, ότι όχι μόνο δραπέτευσε από 

το σπίτι του, αλλά και ότι αρνήθηκε και τον Ισλαμισμό, που τάχα είχε ασπαστεί λίγο 

νωρίτερα. ο Μάρτυρας, όταν βρισκόταν στη φυλακή ήταν υπερβολικά χαρούμενος 

και εύθυμος και τους Χριστιανούς, τους δίδασκε να έχουν υπομονή στις θλίψεις και 

τους πειρασμούς και για την ευσέβεια και τον Χριστό να προτιμούν τον θάνατο. Όταν 

ήταν στη φυλακή αμετάπειστος στα ταξίματα απάντησε στον δικαστή: «μη νομίζεις 

ότι μπορείς να μου αλλάξεις την πίστη του Χριστού με αυτές σου τις φοβέρες και γι’ 

αυτό βασάνιζε, μαστίγωνε και κομμάτιαζε το σώμα μου και σκέψου και κανέναν 

άλλον καινούργιο και οδυνηρότατο θάνατο για μένα, επειδή πιο πιθανό είναι να γίνεις 

εσύ Χριστιανός, παρά εγώ να αρνηθώ τον Χριστό και να μην ομολογώ ότι είναι Υιός 

Θεού και αληθινός Θεός». Έδινε στους φτωχούς φυλακισμένους Χριστιανούς 

χρήματα, από εκείνα τα λίγα που είχε, και στον αφέντη του τον Χριστιανό και στην 

ενορία του έστειλε γράμμα στο οποίο πρώτα ζητούσε από όλους τους Χριστιανούς 

συγχώρεση και τις ευχές των ιερέων, για να τον δυναμώσουν στο Μαρτύριο, κι έπειτα 
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ευχαριστούσε τον αφέντη του, επειδή εκείνος έδωσε τόσα χρήματα και τον 

εξαγόρασε από τους βαρβάρους, αυτός όμως δεν τον υπηρέτησε κι ούτε μπόρεσε να 

του ξεπληρώσει αυτή του την χάρη και ευεργεσία. Τέλος, τον παρηγορούσε να έχει 

θάρρος, γιατί δεν πρόκειται να αρνηθεί την ευσέβεια και ότι, αφού πεθάνει για τον 

Χριστό, τον παρακαλεί να του κάνουν τα συνηθισμένα για τους κεκοιμημένους 

μνημόσυνα, και να μηνύσει στους γονείς του το μακάριο τέλος που έλαβε ο γιος τους, 

για να παρηγορηθούν.O νέος πέδειξε θαυμαστή καρτερία στις πιέσεις και  τους 

ξυλοδαρμούς.Όταν ο δήμιος χτύπησε στον τράχηλο του Μάρτυρα και  εκείνος 

φώναζε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού: «Κύριε, εις τας χείρας σου 

παρατίθημι το πνεύμα μου» και ήταν 5 Φεβρουαρίου του έτους 1774 μ.Χ..105 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε', ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

106 

Ο Άγιος Γρηγόριος, κατά κόσμο Γεώργιος Αγγελόπουλος, γεννήθηκε στη 

Δημητσάνα το έτος 1745 μ.Χ. Σπούδασε στη Σμύρνη στην Ευαγγελική Σχολή και ο 

Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος τον χειροτόνησε αρχιδιάκονό του. Ο Άγιος 

Γρηγόριος μυήθηκε στην Φιλική εταιρεία από τον Ιωάννη Φαρμάκη περί τα μέσα του 

έτους 1818 μ.Χ. στο Άγιον Όρος. «Ἔδειξενεὐθὺςζωηρότατονἐνθουσιασμὸνὑπὲρτοῦ 

πνεύματος αὐτῆς» και «ηὐχήθηἀπὸ καρδίας», για την επιτυχία του σκοπού της.Το 

1785 μ.Χ. εκλέγεται οικουμενικός Πατριάρχης και έχοντας ως στόχο την 

απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό,  χρησιμοποιούσε όλη του τη διπλωματική 

δεξιοτεχνία, αναγκαζόμενος να αφορίσει τους επαναστάτες.Είναι χαρακτηριστική η 

επιστολή που έστειλε ο Άγιος Γρηγόριος το 1820 μ.Χ. στον Επίσκοπο Σαλώνων 

Ησαΐα και πολύτιμη από ιστορική άποψη, γιατί αποδεικνύει πως ο Εθνομάρτυς 

παρακολουθούσε όλα όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και στήριζε τον αγώνα, για αυτό 

όταν του προτάθηκε να φύγει για να σωθεί αρνήθηκε σθεναρά λέγοντας:  

 
105Εκ του νέου μαρτυρολογίου του Αγίου Νικοδήμου 
106Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πατριάρχης, https://www.koinoniaorthodoxias.org/agiologio-eortologio/agios-

grigorios-o-pemptos-patriarxis-konstantinoupolews/, ανακτήθηκε 20/2/21 

https://www.koinoniaorthodoxias.org/agiologio-eortologio/agios-grigorios-o-pemptos-patriarxis-konstantinoupolews/
https://www.koinoniaorthodoxias.org/agiologio-eortologio/agios-grigorios-o-pemptos-patriarxis-konstantinoupolews/
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«Δὲν θὰ ἀνεχθῶ ὥστε εἰς τᾶς ὁδοὺς τῆς Ὀδησσοῦ, τῆς Κερκύρας καὶ τῆς 

Ἀγκῶνος διερχόμενον ἐν μέσῳ τῶν ἀγυιῶν νὰ μὲ δακτυλοδείκτωσι λέγοντες: “Ἰδοὺ 

ἔρχεται ὁ φονεὺς Πατριάρχης”. Ἂν τὸ Ἔθνος μου σωθῆ καὶ θριαμβεύση, τότε 

πέποιθα θὰ μοῦ ἀποδώση θυμίαμα ἐπαίνου καὶ τιμῶν, διότι ἐξεπλήρωσατὸ χρέος 

μου… Ὑπάγω ὅπου μὲ καλεῖ ὁ νοῦς μου, ὁ μέγας κλῆρος τοῦἜθνους καὶ ὁ Πατὴρ ὁ 

οὐράνιος, ὁ μάρτυς τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων» και μπροστά στο Πατριαρχείο, την 

ημέρα του Πάσχα του 1821, οι Τούρκοι κρέμασαν τον Πατριάρχη.Το 1871 μ.Χ. η 

Εκκλησία της Ελλάδος θεώρησε επιβεβλημένο να μετακομίσει το τίμιο λείψανό του 

από την Οδησσό στην απελεύθερη Αθήνα. Το ιερό λείψανο έφθασε στην Αθήνα, 

όπου οι Αθηναίοι του επεφύλαξαν πάνδημη υποδοχή. Έκτοτε βρίσκεται στον 

Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο μητροπολιτικό ναό των 

Αθηνών, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε περίβλεπτη λάρνακα.107 

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΡΟΥ (31 Ιανουαρίου) 

108 

Ο Αρσένιος Σεργίου Σεργιάδης, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1800  και 

έμεινε ορφανός πολύ μικρός. Ήρθε στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας και φοίτησε 

στην Σχολή. Εκεί γνώρισε τον γέροντα Δανιήλ και επηρεάστηκε πνευματικά. Τον 

ακολούθησε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Έπειτα 

έφυγε λόγω σκανδάλων που του καταλόγισανκαι πήγε στη μονή Πεντέλης Αττικής, 

στη μονή Λογγοβάρδας Πάρου, στη Σίκινο και τη Φολέγανδρο. Στη Φολέγανδρο ο 

όσιος χειροτονήθηκε διάκονος και δίδαξε εκεί «όχι μόνον τα γράμματα, αλλά και τας 

αρετάς». Τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξής "Κύριε, εις χειράς σου παρατίθηµι 

τούτο το ποίµνιο που µου ενεπιστώθης. Σοςείµι εγώ, Κύριε, ότι τα δικαιώµατά Σου 

εξεζήτησα".Την κοίμησή του θρήνησε όλος ο λαός της Πάρου και έσπευσε να 

 
107Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. Τόμος 

όγδοος, Απρίλιος, σελ. 101. Ίνδικτος, Αθήναι 2007 
108Ο όσιος Αρσένιος, http://www.saint.gr/3572/saint.aspx, ανακτήθηκε 20/2/21 

http://www.saint.gr/3572/saint.aspx
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αποχαιρετήσει τον Προστάτη του. Ο άγιος έλαβε από τον Θεό το χάρισµατης 

θαυματουργίας. 

 

ΌΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (16 Απριλίου) 

 

Ο Άγιος γεννήθηκε το 1889 στην Πάτμο και η μοναχική του κουρά έγινε στην 

Ιερά Μονή του Θεολόγου. Αργότερα έγινε προϊστάμενος  του Ιερού Σπηλαίου της 

Αποκαλύψεως και το 1937 ιδρύει την Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού. Βρέθηκε στην 

Αθήνα για ιατρικούς και ποιμαντικούς λόγους. Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής, ήταν 

πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου και οργάνωσε το ιεραποστολικό  έργο στην 

Αφρική και αλλού. Ίδρυσε μοναστήρια σε ελληνικά νησιά και άλλα φιλανθρωπικά 

ιδρύματα.Ήταν πολύ ευπροσήγορος και στην μεγαλύτερη θλίψη ήταν καρτερικός και 

γελούσε εφαρμόζοντας το Παύλειο « ευχάριστοι γίνεσθε» (Κολοσ. γ 19).Επίσης για 

τον έκρυθμο και αποπροσανατολισμένο άνθρωπο έλεγε  «ποτέ να μην έλθεις σε 

διένεξη, γιατί θα τον χάσεις. Άφησέ τον να σκεφθεί καλύτερα, ηρεμότερα».Το 

Μάρτιο του 1947 απελευθερώνονται τα Δωδεκάνησα, γεγονός που χαροποίησε τον 

Άγιο γιατί είχε καταβάλει μεγάλο αγώνα κατά των μισιοναρίων και του παπισμού 

ιδρύοντας «κρυφά σχολεία» και κρατώντας υψηλό το εθνικό φρόνημα των κατοίκων 

κατά των κατακτητών. 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (14 Ιουνίου) 

109 

 
109https://www.pemptousia.gr/2015/03/osios-ioustinos-popovits-o-omologiti/, ανακτήθηκε 20/2/21 

https://www.pemptousia.gr/2015/03/osios-ioustinos-popovits-o-omologiti/
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Η σερβική Ορθοδοξία έχει να επιδείξει μια σειρά μεγάλων αγίων, οι οποίοι 

λάμπρυναν την Εκκλησία του Αγίου Σάββα. Ένας από αυτούς υπήρξε ο νεοφανής 

άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, μια όντως μεγάλη ασκητική και πατερική μορφή του 

περασμένου αιώνα.Γεννήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού στα 1894, στην Σερβία. 

Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και το επώνυμό του Πόποβιτς σημαίνει 

Παπαδόπουλος. Από μικρός συνήθιζε να μελετά το Ευαγγέλιο και άλλα 

εκκλησιαστικά βιβλία. Ιδιαίτερα τον σαγήνευε η ανάγνωση συναξαρίων και 

πατερικών συγγραμμάτων. Θεωρούσε τους Πατέρες της Εκκλησίας ως τους 

αληθινούς σοφούς. Φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή του Αγίου Σάββα στο 

Βελιγράδι, έχοντας ως δάσκαλό του τον φωτισμένο άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Το 

1914 κατατάχτηκε στο στρατό και υπηρέτησε ως νοσοκόμος και ακολούθως εκάρη 

μοναχός. Μετά από αρκετές περιπλανήσεις και ακαδημαϊκές επιτυχίεςμετέβηκε στην 

Αθήνα για τη συνέχιση των θεολογικών σπουδών του. Το 1926 έλαβε διδακτορικό 

πτυχίο στην Πατρολογία, με θέμα: «Το πρόβλημα του προσώπου και της γνώσεως 

στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο». Παράλληλα έμαθε άπταιστα την παλαιοσλαβική, 

την αρχαιοελληνική, την λατινική, την ρωσική, την νεοελληνική, την αγγλική, την 

γερμανική και την γαλλική γλώσσα. 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (9 Νοεμβρίου) 

 

Το δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου στο Αρεταίειο 

Ο Άγιος Νεκτάριος (κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς) γεννήθηκε το 1846 

μ.Χ., στην Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης, από ιδιαίτερα φτωχή οικογένεια. Μέσα 

από κακουχίες και μετακινήσεις σε Κωνσταντινούπολη, Χίο, Αθήνα και Αλεξάνδρεια 

κατάφερε τελικά να αποκτήσει σπουδαία Θεολογική μόρφωση. Η Χίος είναι ένας 

μεγάλος πνευματικός σταθμός στην πορεία του νεαρού Αναστασίου. Εκεί 

χειροτονείται διάκονος και λαμβάνει το όνομα Νεκτάριος.Το 1881,  έρχεται στην 

Αθήνα να συνεχίσει τις σπουδές του στη Βαρβάκειο Σχολή και ακολούθως στη 

Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου «διακρίθηκε γιὰτὴνἀφοσίωσή 
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του στὶς σπουδές».110 Ο Άγιος έμενε στα Εξάρχεια και ήταν ιεροδιάκονος στους 

Ναούς της Αγίας Ειρήνης και της Παντάνασσας στο Μοναστηράκι.Η εποχή αυτή 

συμπίπτει με την πολεμική της Αντιβασιλείας έναντι της παράδοσης και με την 

αυτονόμηση της θεολογίας και την απόκλισή της από την Εκκλησία. Ο Άγιος 

Νεκταρίου παρά τις επιρροές και τον σεβασμό που έτρεφε από τους καθηγητές Του, 

εξέφραζε τις διαφωνίες Του στα δυτικά πρότυπα και μένει σταθερός στην πατερική 

θεολογία, δίνοντας έμφαση στην άσκηση και την προσευχή . Έπειτα μετέβη στην 

Αλεξάνδρεια, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος Πενταπόλεως, αλλά μετέπειτα 

κατασυκοφαντούμενος επέστρεψε στην Ελλάδα.Στην Αθήνα αναζήτησε εργασία σαν 

ξένος και διορίζεται απλός ιεροκήρυκας στην Εύβοια και την Φθιώτιδα, ώσπου το 

1894 ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Χαρίλαος τον διορίζει Διευθυντήτης Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα, όπου διατέλεσε σπουδαίο έργο ,συγγραφικό και 

διδακτικό. Το έργο Του βασίζεται στην Αγία Γραφή ,την Ιερά Παράδοση  και στη 

γραμματεία των Ελλήνων Πατέρων και είναι από τους πρώτους συγγραφείς της 

νεότερης Ελλάδας που ασχολήθηκε με την Ηθική, τονίζοντας ότι 

«ἠθικὴτοῦΧριστοῦεἶναιἐφηρμοσμὲνη δογματική».111 Στη Ριζάρειο Σχολή  δίδαξε  

στους μαθητές την παιδαγωγική της αγάπης  δίνοντας το παράδειγμα της αρετής, και 

της συμπροσευχής, με καθέναν που υπέφερε. Μ΄ αύτο τον τρόπο ο Άγιος ενέπνεε την 

αδελφοσύνη και τη συνεργατικότητα κατά την εντολή του Κυρίου «Εντολήνκαινήν 

σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς και γω σας αγάπησα και σεις να αγαπάτε 

αλλήλους».Επίσης ο Άγιος στην Αθήνα ανέπτυξε έντονη παρουσία σταπνευματικά 

δρώμενα της εποχής,στηλιτεύονταςτην εισβολή των υλιστικών ιδεών και το 

αντιμοναστικό πνεύμα, μένοντας προσηλωμένος στην Ορθόδοξη παράδοση της 

Εκκλησίας.Το 1908 μ.Χ. αποσύρθηκε στην Αίγινα, όπου συνέστησε το γυναικείο 

ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος. Έως το τέλος της ζωής του (1921 μ.Χ.), υπέμεινε 

καρτερικά φοβερές συκοφαντίες, ύβρεις και διώξεις του, με αποτέλεσμα να 

ονομαστεί «ο Άγιος της Υπομονής». Καθοριστική υπήρξε η ποιμαντική του 

καθοδήγηση ως ιεροκήρυκα Επισκόπου, δασκάλου και  καθοδηγητή σε μια εποχή 

μάλιστα που η θεολογία της Ελλαδικής Εκκλησίας  απέκλινε από το παραδοσιακό 

ήθος και επηρεαζόταν από τα δυτικάπρότυπα. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε σε όλη του 

την ζωή δραστήριος ποιμένας, επικαιροποιώντας το λόγο του Κυρίου σε μια εποχή 

 
110Σ. Δημητρακόπουλος, Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, σ. 63. 
111Κωνσταντίνος Ιω. Κορναράκης, «Προλεγόμενα», Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, 

Ἅπαντα, τόμ. Δ’, επιμ. Δ. Γόνης, Ι. Μ. Ὕδρας, ΣπετσῶνκαίΑἰγίνης, Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος, Ἀθήναι, 

2010, σ. 60. 
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που η επίσημη θεολογική διδασκαλία απέκλινε από την πατερική παράδοση και είχε 

μετατραπεί σε καθηκοντολογία. Μέσω της ποιμαντικής του τόνιζε  οι πιστοί 

ελεύθερα να δεχθούν την πρόσκληση της αγάπης του Χριστού μέσω των θείων 

μυστηρίων και ο  ιερέας με την αυτοθυσία για τον πλησίον και με «καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην» να τους δίνει τα πνευματικά φάρμακα μέσω της 

εξομολόγησης και της μετάνοιας112 

 

 

ΌΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ ( 14 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΆΓΙΟ 

ΠΑΣΧΑ) 

 

Γεννήθηκε το έτος 1862 μ.Χ. στην Ανατολική Θράκη και κοιμήθηκε στις 7 

Απριλίου 1948. Από νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τα εγκόσμια και μόνασε στην Ιερά 

Σκήτη Αγίας Άννης για δώδεκα χρόνια. Ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους και μονασε 

στην Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Χοζεβά.Το έτος 1907 μ.Χ. επανέρχεται στη μονή Χοζεβά,  

και ως εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, γνωρίζεται με τον 

Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τον μετέπειτα καθηγητή του Πανεπιστημίου και 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Το έτος 1916 μ.Χ. επιστρέφει οριστικά 

στην Ελλάδα, μεταβαίνει στη νήσο Πάτμο. Έπειτα έρχεται στην Αθήνα, για να 

προμηθευτεί υλικά αγιογραφίας και εκεί πληροφορείται ότι τον αναζητά ο Άγιος 

Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Μεταβαίνει στην Αίγινα και διακονεί τον 

Άγιο μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς Του. Έζησε το πρώτο θαύμα του Αγίου, όταν 

μετά την κοίμησή του είδε τον Άγιο να κλίνει την κεφαλή του προκειμένου να του 

φορέσει το πετραχήλι του και να επανέρχεται κατόπιν στην θέση της.Επί τρεις 

συνεχείς ημέρες οι αδελφές της μονής στην Αίγινα άκουγαν συνομιλίες από τον τάφο 

του Αγίου, όταν δε πλησίασαν, είδαν εκεί τον Όσιο Σάββα να συνομιλεί με τον Άγιο 

Νεκτάριο. Ο Όσιος έμεινε έγκλειστος στο κελί του για σαράντα ημέρες. Κατά την 

τεσσαρακοστή ημέρα εξήλθε κρατώντας μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία 

έδωσε στην ηγουμένη με την εντολή να την τοποθετήσει στο προσκυνητάρι. Η 

 
112Μάθημα Ποιμαντικής, σ. 73 
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ηγουμένη απάντησε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, διότι ο Άγιος δεν είχε 

αναγνωρισθεί επίσημα από την Εκκλησία και μια τέτοια ενέργεια ίσως να έθετε τη 

μονή σε διωγμό. Τότε ο Όσιος Σάββας της είπε επιτακτικά: «Οφείλεις να κάνεις 

υπακοή. Να πάρεις την εικόνα, να την βάλεις στο προσκυνητάρι και τις βουλές του 

Θεού να μην τις περιεργάζεσαι».Το ίδιο έτος φθάνει στην Κάλυμνο, όπου 

εγκαταβιώνει οριστικά στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων, της οποίας τυγχάνει 

κτήτορας. 

 

 

ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ  (9 ΜΑΪΟΥ) 

 

Γεννήθηκε το 1871 στην επαρχία Κρήνης Μικράς Ασίας. Με την ενηλικίωσή 

του μετέβη στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Εκεί έγινε 

ηγούμενος αλλά  συκοφαντήθηκε για κακή οικονομική διαχείριση και εξορίστηκε στη 

Μονή Κουτλουμουσίου για έξι μήνες. Παρότι ο ίδιος γνώριζε τον πραγματικό 

καταχραστή, ποτέ δεν τον κατέδωσε και υπέστη ο ίδιος τις ταλαιπωρίες. 113Ακόμη, 

προσευχόταν θερμά για τους συκοφάντες του. Αργότερα η Κοινότητα, εμμέσως 

αναγνωρίζοντας την αθωότητά του, διακόπτει την εξορία του και τον αποστέλλει στο 

Μετόχι της Μονής Σιμωνόπετρας που βρισκόταν στην προσφυγική συνοικία του 

Βύρωνα στην Αθήνα. Εκεί, βοήθησε πολλούς κατοίκους που ήταν μάλιστα και 

συμπατριώτες του Μικρασιάτες πρόσφυγες και είχαν πολλές υλικές και πνευματικές 

ανάγκες. Η φιλανθρωπική του δράση ήταν τόσο έντονη που η Μονή τον επέπληξε 

θεωρώντας ότι έκανε υπερβολές. Κοιμόταν στο σκαμνί ή στην καρέκλα. Ήταν 

υπερβολικά λιτοδίαιτος, ακόμα και στο νερό. Αξιώθηκε με τα χαρίσματα της 

 
113Σοφοκλή Δημητρακόπουλου, Ευλαβείς κληρικοί των Αθηνών κατά τον εικοστό αιώνα, Αθήνα 2005, 

σσ. 11-15. 
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διάκρισης, της διόρασης και της προόρασης. Εκοιμήθη σε ηλικία 86 ετών και ετάφη 

στο μετόχι της Αναλήψεως στον Βύρωνα.114 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ 

 

Γεννήθηκε  το 1897 στην Πάρο και σε ηλικία 23 ετών ήρθε στον Πειραιά, 

όπου εργάστηκε ως μικροπωλητής σε Πειραιά και Αθήνα και ως εργάτης στα 

μεταλλεία Λαυρίου. Παρά  την  φτωχή του γνώση μελετά βίους αγίων με  

ενθουσιασμό και ξενυχτά στην ακατοίκητη τότε Πεντέλη, με προσευχή σε σπηλιές ή 

και πάνω σε δένδρα, όπως οι παλαιοί ασκητές. Έπειτα, πήγε στο Άγιον Όρος για να 

μονάσει.0 γέροντας Ιωσήφ υπήρξε θεοδίδακτος συνεχιστής της ησυχαστικής και 

φιλοκαλικής παραδόσεως παρότι ήταν αγράμματος, μιλά ως επιστήμονας, γιατί 

διδάχθηκε από τις θεοπρεπείς θεωρίες.Πρώτα είδε τον Θεό και μετά μίλησε γι’ 

αυτόν.Στα κείμενά του ,που γράφονταν μετά από πολύωρη προσευχή115 τονίζει την 

αξία των αρετών της υπακοής, της ταπείνωσης και της αγάπης. Η θεολογία του είναι 

εμπειρική και χαρισματική. Εξάλλου η ησυχαστική Παράδοση της Εκκλησίας μας 

στηρίζεται πάνω στην «πράξη» και διαμορφώνεται φιλοκαλικώς διά της «θεωρίας και 

προκάλεσε κύμα προσελεύσεως στο σύγχρονο ορθόδοξο μοναχισμό. Απαντώντας σε 

κάποιον νέο που τον ρώτησε περί προσευχής ο γέροντας είπε : «Λοιπόν η πράξις της 

νοεράς προσευχής είναι να βιάσης τον εαυτόν σου να λέγης συνεχώς την ευχήν με το 

στόμα, αδιαλείπτως. Εις την αρχήν γρήγορα· να μην προφθάνη ο νους να 

σχηματίζηλογισμόν μετεωρισμού. Να προσέχηςμονον στα λόγια: «Κύριε Ιησού 

Χριστέ, ελέησόν με». «Όταν αυτό πολυχρονίση, το συνηθίζει ο νους και το λεγει. Και 

γλυκαίνεσαι ωσάν να έχης μέλι στο στόμα σου. Και θέλεις όλο να το λέγης. «Αν το 

 
114ΜωυσέωςΑγιορείτου μοναχού, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης ο Γέρων της «Αναλήψεως», Θεσσαλονίκη 

2008. 
115Βλ. Γέροντος Ιωσήφ, Ο γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής και η πατερική Παράδοσις, Αθήνα 1997, σ. 192 
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αφήνης, στενοχωρείσαι πολύ».116 Μαθητής του οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή ήταν και ο 

γέροντας ΕφραίμΦιλοθεΐτης-Αριζονίτης. 

 

ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΛΑΝΑΣ (2 Μαρτίου) 

Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς και ο «άγιος των γραμμάτων μας»,  

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης117 

Ο εκ Νάξου καταγόμενος, Άγιος Νικόλαος 

Πλανάς υπήρξε ένας απλοϊκός, ασκητικός και 

φιλακόλουθοςιερέας.Κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

απεβίωσε ο πατέρας του, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί για βιοποριστικούς λόγους να 

μετακομίσει οικογενειακώς από τη Νάξο στην Αθήνα. Θέλοντας να ικανοποιήσει την 

επιθυμία της μητέρας του, παντρεύτηκε πριν χειροτονηθεί διάκονος το έτος 1879 

μ.Χ.. Όμως πολύ σύντομα κατά τη γέννηση του υιού του, Ιωάννη, η γυναίκα του 

πέθανε και ο Άγιος έμεινε χήρος.Στις 2 Μαρτίου 1884 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 

στο ταπεινό εκκλησάκι του Προφήτου Ελισσαίου στο Μοναστηράκι, στο οποίο 

έψαλλε κάθε Κυριακή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Αλέξανδρος Μωραιτίδης. 

Μετά τη χειροτονία του μοίρασε όλη την πατρική περιουσία του στους φτωχούς, 

προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στο ποιμαντικό του έργο.Αρχικά τοποθετήθηκε 

εφημέριος στον Άγιο Παντελεήμονα Ιλισού και στη συνέχεια μετακινήθηκε 

δυσμενώς στο μικρό εκκλησάκι τότε του Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού επί της οδού 

Βουλιαγμένης. Λειτουργούσε καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για 50 

συναπτά έτη στην Αθήνα του 19-20ου αιώνος μ.Χ.Μνημόνευε αναρίθμητα ονόματα 

ζώντων και κεκοιμημένων και παρά το γεγονός ότι ήταν αγράμματος ιερουργούσε με 

μέγιστη κατάνυξη γιατί συνδύαζε την απλότητα με την αγιότητα. Όλα τα θαύματα 

σημεία τα έλεγε, γιατί από την μεγάλη του πίστη, τα θεωρούσε φυσικά. Τα έντονα 

χαρίσματά του, η αγαθοεργία του, η απλότητα, η φιλευσπλαχνία και η θαυματουργία 

του, δεν ήταν δυνατόν να κρυφτούν με την πάροδο των χρόνων, με αποτέλεσμα μετά 

την οσιακή κοίμησή του το 1932ο τάφος του να μετατραπεί σε Αθηναϊκό 

προσκύνημα. Αγιοκατατάχθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 1992 μ.Χ., ενώ τα Άγια του 

λείψανα τίθενται καθημερινά σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου επί της 

Λεωφόρου Βουλιαγμένης.Ασματικές Ακολουθίες του Αγίου συντάχθηκαν από τον 

 
https://www.pemptousia.gr/2019/08/g-iosif-isichastis-pros-neon-erotisant/Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού, 

Προς νέον ερωτήσαντα περί της «ευχής»  
117Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς,https://www.pemptousia.gr/2019/03/o-papa-nikolas-planas-2-martiou-

mesa-apo-ti-grafida-tou-papadiamanti/, ανακτήθηκε 20/2/21 

https://www.pemptousia.gr/2019/03/o-papa-nikolas-planas-2-martiou-mesa-apo-ti-grafida-tou-papadiamanti/
https://www.pemptousia.gr/2019/03/o-papa-nikolas-planas-2-martiou-mesa-apo-ti-grafida-tou-papadiamanti/
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Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. Νικόδημο, και από τον Αρχιμ. Νικόδημο Παυλόπουλο, 

Ηγούμενο της Ι. Μονής Λειμώνος Λέσβου. 

Γνωρίζω ένα ιερέα εις τας Αθήνας. Είναι ο ταπεινότερος των ιερέων και ο 

απλοικότερος των ανθρώπων. Κάθε ψυχοχάρτι, φέρον τα μνημονευτέα ονόματα των 

τεθνεώτων, αφού άπαξ του δώσης, το κρατεί διά πάντοτε. Επί δύο, τρία, τέσσαρα, 

πέντε έτη εξακολουθεί να μνημονεύη τα ονόματα, δι᾿ είκοσι λεπτά τα οποία του 

έδωκες εισάπαξ. Εις κάθε προσκομιδήν μνημονεύει δύο η τρεις χιλιάδας ονόματα. 

Δεν βαρύνεται ποτέ. Η προσκομιδή παρ᾿ αυτώ διαρκεί δύο ώρας. Η Λειτουργία άλλας 

δύο. Εις την απόλυσιν της Λειτουργίας, όσα κομμάτια έχει εντός του ιερού, από 

πρόσφορα η αρτοκλασίαν, τα μοιράζει όλα εις όσους τύχουν. Δεν κρατεί σχεδόν 

τίποτε.Είναι ολίγον τι βραδύγλωσσος, και περισσότερον αγράμματος. Εις τας ευχάς, 

τας περισσοτέρας λέξεις τας λέγει ορθάς, εις το Ευαγγέλιον τας 

περισσοτέραςεσφαλμένας. Θα ειπήτε, διατί η αντίθεσις αυτή; Αλλά τας ευχάς τας 

ιδίας απαγγέλλει καθ᾿ εκάστην, ενώ την δείνα περικοπήν του Ευαγγελίου θα την 

αναγνώση άπαξ η δις ή, το πολύ, τρις του έτους, εξαιρέσει ωρισμένων περικοπών 

συχνά αλλ᾿ ατάκτως επανερχομένων, ως εις τους Αγιασμούς και τας Παρακλήσεις. 

Καί όμως εξ όλων των ακροατών του, εξ όλου του εκκλησιάσματος, κανείς μας δεν 

γελά. Διατί; Τον εσυνηθίσαμεν, και μας αρέσει. Είναι αξιαγάπητος. Είναι απλοικός 

και ενάρετος. Είναι άξιος του πρώτου των Μακαρισμών του Σωτήρος. Τώρα, 

υποθέσατε δύο υποθέσεις, μίαν αδύνατον, και μίαν δυνατήν, υποθέσατε ότι αυτός ο 

ίδιος ιερεύς είχεν εξέλθει από ιεροδιδασκαλείον, παλαιόν η νέον· θα είχε διαφοράν 

επί το βέλτιον; Θα ήτο πασσαλειμμένος με ολίγα ατελή, κακοχώνευτα και 

συγκεχυμένα γράμματα, με περισσότερονοίησιν και αξιώσεις. Θα ήτο διά τούτο 

καλύτερος;  

(Απόσπασμα από τα Αθηναϊκά του διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη ) 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ (4 Ιανουαρίου). 
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Ο πατήρ Νικηφόρος γεννήθηκε το 1890 μ.Χ. σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης, 

στο Σηρικάρι. Μικρός σε ηλικία ορφάνεψε και αναγκάστηκε να μάθει την τέχνη του 

κουρέα. Χτυπημένος από την εφηβική του ηλικία από τη νόσο Χασεν (λέπρα) 

κατέφυγε αρχικά στην Αλεξάνδρεια αλλά όταν τα σημάδια της ασθένειας είχαν γίνει 

ορατά σε ηλικία 24 ετών οδηγήθηκε  στο λωβοκομείο Χίου, όπου τέθηκε υπό την 

πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Ανθίμου Βαγιάνου. Μετά από δύο έτη έλαβε το 

μοναχικό σχήμα και ρίχθηκε με ζήλο στον πνευματικό αγώνα, αγνοώντας την 

ασθένεια που εξελισσόταν ραγδαία. Το 1957 μετακινήθηκε στο λοιμωδών Αθηνών 

στην Αγία Βαρβάρα, οπού ο Άγιος Άνθιμος συνέστησε προς τον πατέρα Ευμένιο, που 

υπηρετούσε το ίδρυμα των Αθηνών, να προσέξει «τον θησαυρό που του έστελνε η 

Παναγία διότι είχε πολλά να ωφεληθεί από εκείνον» και πράγματιο πατήρ Ευμένιος 

έγινε υποτακτικός του. Στο νοσοκομείο της Αθήνας ο Άγιος με πολλή προσευχή έδινε 

κουράγιο στους συνασθενείς του παρά την παράλυση του σώματος και την τύφλωσή 

του έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του το 1964 μ.Χ.. 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ (2 Δεκεμβρίου) 

 

Ο Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, μετέπειτα γέρων Πορφύριος, γεννήθηκε στις 7 

Φεβρουαρίου 1906 μ.Χ. στην Εύβοια, από ευσεβέστατη πολυμελή οικογένεια. Λόγω 

οικονομικής ανέχειας, πήγε μόνο ένα χρόνο στο σχολείο, αναγκαζόμενος από μικρός 

να δουλεύει. Στα 12 του χρόνια έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος, με τον πόθο να 

μιμηθεί τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη, που είχε γνωρίσει μέσα από τα 

συναξάρια. Η χάρις του Θεού τον οδήγησε στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου 

Καυσοκαλυβίων και στην υποταγή δύο γερόντων και κατά σάρκα αδελφών, του 

Παντελεήμονος και του Ιωαννικίου. Ο Άγιος, αφοσιώθηκε με πνεύμα απόλυτης 

υπακοής και σκληρής άσκησης στους δύο γέροντες, που κατά κοινή ομολογία ήταν 

ιδιαίτερα αυστηροί. Στα 14 ο μικρός Ευάγγελος εκάρη μοναχός με το όνομα Νικήτας, 

ενώ στα 16 του έγινε μεγαλόσχημος. Λίγο αργότερα ο Θεός τον αξίωσε με το σπάνιο 

και έντονο διορατικό χάρισμα, που τον ακολουθούσε ως το τέλος της επίγειας ζωής 



Γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας των Αθηνών. 

Μέρος Γ΄. Από το 1453 έως σήμερα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
161 

του.Στα 19 του χρόνια ο Γέροντας αρρώστησε πολύ σοβαρά, γεγονός που τον 

ανάγκασε μετά μεγάλης του λύπης να εγκαταλείψει οριστικά το Άγιον Όρος και να 

επιστρέψει στην Εύβοια. Εγκαταστάθηκε στην Ι.Μ. του Αγίου Χαραλάμπους 

Λευκών., όπου έλαβε το όνομα Πορφύριος κατά την χειροτονία του από τον 

Αρχιεπίσκοπο Σινά, Πορφύριο Γ'.Στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών, 

παρέμεινε για 12 έτη, εξομολογώντας και αναπαύοντας καθημερινά πλήθος πιστών 

που συνέρρεε σε αυτόν τον “διαφορετικό νεαρό παπά”. Η βαθύτερη όμως επιθυμία 

του γέροντα ήταν να αφιερωθεί πλήρως στον ανθρώπινο πόνο. Έτσι το 1940 μ.Χ., 

παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Όσιος Πορφύριος επέτυχε μετά από 

πολλές δυσκολίες να αναλάβει καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού στην 

Πολυκλινική Αθηνών. Όπως ο ίδιος έλεγε, έζησε εκεί (στο παρεκκλήσι του Αγίου 

Γερασίμου) 33 χρόνια σαν μία μέρα, ασκώντας ακαταπόνητα το πνευματικό έργο και 

ανακουφίζοντας τον πόνο και την ασθένεια των ανθρώπων. Υπήρξε ο αφανής Άγιος 

και ασκητής του 20ου αιώνα, δίπλα στην πλατεία Ομονοίας, στο κέντρο της 

Αθήνας.Το 1955 μ.Χ. μισθώνει από την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονύδριο του Αγίου 

Νικολάου Καλησίων στην Πεντέλη προκειμένου να εγκατασταθεί. Εκεί, ο Άγιος 

επέδειξε πλούσιο πνευματικό έργο, με πλήθη κόσμου να μαγνητίζονται από την 

ακτινοβολούσα Θεία Χάρη του προσώπου του, με αποτέλεσμα να συρρέουν στα 

Καλήσια για να λειτουργηθούν και να συναντήσουν τον Άγιο Πορφύριο. Το 

καλοκαίρι του 1979 μ.Χ., εγκαταστάθηκε στο Μήλεσι Ωρωπού, με το όνειρο να 

ιδρύσει ένα Μοναστήρι – εργαστήριο προσευχής- όπως το αποκαλούσε. Εκεί ζούσε 

στην αρχή σε ένα τροχόσπιτο κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και μετά σε ένα 

απέριττο κελλάκι από τσιμεντόλιθους, όπου και υπέμενε αγόγγυστα τις πάμπολλες 

δοκιμασίες της υγείας του. Το 1984 μ.Χ. μεταφέρθηκε σε κτίσμα του υπό ανέγερση 

μοναστηριού, για την ολοκλήρωση του οποίου ο Γέροντας, παρόλη την τύφλωσή και 

τις σοβαρότατες ασθένειές του, εργαζόταν ακατάπαυστα και ακαταπόνητα. Η αγάπη 

του Θεού τον αξίωσε να δει τελικά την θεμελίωση του Καθολικού της Μονής 

Μεταμορφώσεως το 1.990 μ.Χ.Τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του άρχισε να 

προετοιμάζεται για την κοίμησή του. Επιθυμούσε να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, στα 

αγαπημένα του Καυσοκαλύβια, όπου μυστικά και αθόρυβα, όπως έζησε, θα έδιδε την 

ψυχή του στο Νυμφίο της. Πολλές φορές τον άκουσαν να λέει: «Επιδιώκω και τώρα 

που εγήρασα να πάω και να πεθάνω εκεί πάνω».Τον Ιούνιο του 1991 μ.Χ., 

αναχώρησε για το καλύβι του Αγίου Γεωργίου στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, 

όπου είχε καρεί μοναχός πριν από περίπου 70 χρόνια. Μισό χρόνο αργότερα, 
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ξημερώματα της 2ας Δεκεμβρίου 1991 μ.Χ. παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, 

που τόσο αγάπησε στη ζωή του.Η πίστη στην αγιότητα του προσώπου του 

γέροντοςΠορφυρίου υπήρξε τόσο έντονη από το Ορθόδοξο ποίμνιο, που η 

Αγιοκατάταξή έγινε πάρα πολύ σύντομα στις 27 Νοεμβρίου 2013 μ.Χ. (12 χρόνια 

μόλις μετά την κοίμησή του). 

Επιστολή Γέροντος Πορφυρίου προς τα πνευματικά του παιδιά 

« Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά.Εν Καυσοκαλυβίοις τη 4/7 Ιουνίου 1991» 

Τώρα που ακόμα έχω τας φρένας μου σώας θέλω να σας πω μερικές 

συμβουλές. Από μικρό παιδί όλο στις αμαρτίες ήμουνα. Και όταν με έστελνε η μητέρα 

μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν φτωχοί είχε 

πάει στην Αμερική για να εργαστεί στην διώρυγα του Παναμά, για εμάς τα παιδιά του, 

εκεί, που έβοσκα τα ζώα συλλαβιστά διάβαζα τον βίο του αγίου Ιωάννου του 

Καλλυβίτου και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη και έκανα πάρα πολλές 

προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα 12-15 χρονών δεν θυμάμαι ακριβώς καλά και 

θέλοντας να τον μιμηθώ με πολύ αγώνα έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήλθα στα 

Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάκτηκα σε δυο γεροντάδες αυταδέλφους τον 

Παντελεήμονα και τον Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και 

τους αγάπησα πάρα πολύ και γι’ αυτό με την ευχή τους τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό 

με βοήθησε πάρα πολύ, αισθάνθηκα και μεγάλη αγάπη και προς τον Θεό και πέρασα 

πάρα πολύ καλά. Αλλά, κατά παραχώρηση του Θεού, για τις αμαρτίες μου αρρώστησα 

πολύ και οι Γεροντάδες μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου στο χωριό μου εις τον 

Άγιον Ιωάννη Ευβοίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες όταν 

ξαναπήγα στον κόσμο συνέχισα τις αμαρτίες οι οποίες μέχρι και σήμερα έγιναν πάρα 

πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουνε ότι είμαι άγιος. Εγώ 

όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα ενθυμόμουνα 

βεβαίως τα εξομολογήθηκα, αλλά γνωρίζω ότι γι αυτά που εξομολογήθηκα με 

συγχώρησε ο Θεός, αλλ’ όμως τώρα έχω ένα συναίσθημα ότι και τα πνευματικά μου 

αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε 

προσευχή για μένα διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας, 

αλλ’ όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό έχω το συναίσθημα ότι ο Θεός θα μου πεί: 

τι θέλεις εσύ εδώ; Εγώ ένα έχω να του πω. Δεν είμαι άξιος Κύριε για εδώ, αλλ’ ότι 

θέλει η αγάπη σου ας κάμει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ 

όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού. Και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να 
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αγαπήσουν το Θεό, που είναι το πάν, για να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο 

άκτιστο εκκλησία του. Γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την 

προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους Ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία 

Γραφή και τους βίους των Αγίων μας και εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Εγώ 

προσπάθησα με τη χάρη του Θεού να πλησιάσω τον Θεό και εύχομαι και εσείς να 

κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ότι σας στεναχώρησα. 

 

 

ΆΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ (8 Αυγούστου) 

 

Ο προσφάτως ανακηρυχθείς Άγιος της Εκκλησίας μας καταγόταν από το 

χωριό Σιταράλωνα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε τη Θεολογία στη 

Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε αρχικά στην Μητρόπολη καταγωγής του 

ως γραμματέας αλλά και ως λαϊκός ιεροκύρηκας με ακάματο ζήλο.Υπηρέτησε  στις 

Δυνάμεις Καταδρομών,  τονώνοντας σε κρίσιμες στιγμές  το θρησκευτικό φρόνημα 

των στρατιωτών. Σε  ηλικία 38 ετών εισέρχεται στις τάξεις του Ιερού Κλήρου και 

σύντομα έγινεπρωτοσύγκελος στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και 

στα 48 έτη, το1967 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 

στο ναό του πολιούχου Αθηνών, αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη και για 17 χρόνια 

ανέπτυξε πλούσιο πνευματικό και ποιμαντικό έργο, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την κατήχηση των νέων παιδιών και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του 

μυστηρίου της εξομολόγησης. Επίσης στεκόταν πνευματικά και καθοδηγητικά προς 

τους ιερείς, δινοντας μεγάλη έμφαση στην μόρφωση των νέων ιερέων.Το 1984 σε 
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ηλικία μόλις 65 ετών ύστερα από ολιγόμηνη περιπέτεια υγείας παρέδωσε το πνεύμα 

του στον Κύριο και το 2020 αγιοκατατάχθηκε. 118 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η χριστιανική αγάπη δεν είναι ένας απλός αλτρουϊσμός ή ανθρωπισμός. 

Αυτές οι μορφές αγάπης έχουν όρια.Κάπου σταματούν. Δεν μπορούν να 

προχωρήσουν ούτε στην θυσία,ούτε στην αγάπη προς τον εχθρό. Εκεί μόνο η 

Χριστιανική αγάπη μπορεί να φθάσει.Ας θυμηθούμε τους βίους μερικών αγίων μας. 

Για να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που έζησαν θα πρέπει να τους αντικρύσουμε  με 

τα μάτια των ανθρώπων της εποχής στην οποία έζησαν. Να διερευνήσουμε την 

πορεία τους με βάση τα κοινωνικά ήθη που επικρατούσαν.  Με αυτές τις 

προϋποθέσεις η Αγ.Φιλοθέη ήταν μια αδύναμη μοναχή η οποία στα δύσκολα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας έκανε το ακατόρθωτο για  πολλούς ακόμα και σήμερα. Να 

δημιουργήσει ένα σχολείο για να μορφώσει τα κορίτσια της εποχής ανεξάρτητα από 

την κοινωνική τους τάξη ή ακόμα και το θρήσκευμα. Ηταν απλοί άνθρωποι με μια 

«παράξενη» φλόγα στα μάτια των πολλών.Η καθημερινότητα και η νοοτροπία της 

εποχής τους δεν στάθηκαν εμπόδιο στην πορεία τους παρά τις δυσκολίες που 

προκαλούσε.  Η αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο, η εμπιστοσύνη στο Θεό, η αίσθηση 

της κλήσης από Εκείνο και της Αποστολής τους σε ένα κόσμο που διψά παρά το 

πνευματικό σκοτάδι στο οποίο έζησαν είναι το κοινό τους σημείο.Αναφερόμαστε σε 

όλα αυτά γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη μια διαφορετική εννοιολόγηση της 

πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Να νιώσουμε την αποστολή μας και την κλήση 

μας.   Το Βάπτισμά μας είναι μια τομή και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν γεννηθήκαμε 

για να βολευτούμε αδιαμαρτύρητα στους καναπέδες που αφειδώλευτα στρώνει η 

εποχή μας. Δεν βαπτιστήκαμε για να πεθάνουμε χριστιανοί, αλλά για να γίνουμε 

συνειδητοποιημένοι μαθητές του Χριστού. Άνθρωποι που δεν σκύβουν το κεφάλι 

είναι συνομιλητές του Θεού. Το φως και το αλάτι του κόσμου.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
118ΜητροπολίτηΝαυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιεροθέου, «Κόσμημα τῆςἘκκλησίας»,Μονή Πελαγίας 

Ακραίφνιο,1998 
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1. Αφού μελετήσετε το συναξάρι, τον κανόνα καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

υμνολογικό ή πατερικό κείμενο κάποιου Αγίου να αντλήσετε και να 

καταγράψετε στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες(ένα ή και 

περισσότερα, αν υπάρχουν) α)Λειτουργικά στοιχεία (ακολουθίες, 

αναγνώσματα,)β) Θεολογικές πληροφορίες (σύνοδοι, αιρέσεις, έριδες, 

θρησκευτικές ομάδες) γ) ιστορικά – γεωγραφικά – πραγματολογικά στοιχεία 

(διοίκηση, μοναχισμός, στρατός, παιδεία, οικογένεια δ) Τεκμήρια αγιότητας 

(θαύματα, μυροβλυσία, ομολογία, μαρτύριο, ασκητικές αρετές) 

2. Να αναφερθείτε εκτενώς στην πολύτιμη κοινωνική συνεισφορά της Αγίας 

Φιλοθέης και τη συμβολή της στην Παιδεία του Γένους. 

3. Να συνδέσετε ιστορικά γεγονότα ιστορικές μορφές και πρόσωπα αγίων με τη 

συνεχώς προβαλλόμενη αξία της αγιότητας την περίοδο της Τουρκοκρατίας  

4. Μέσα από την ιστορία της πόλης και τη ζωή των Νεομαρτύρων να 

καταγράψετε τα συμπεράσματά σας σχετικά με τη θέση των Χριστιανών στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και την εξέλιξή της στο χρόνο, αλλά και την 

συγκρότησης ενός κινήματος θρησκευτικού ζηλωτισμού κατά τον 18ο αιώνα. 

5. Μελετώντας τους βίους των Αγίων του 20ου αι. προβληματιστείτε για τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που τους οδήγησαν στην πορεία προς την αγιότητα. 

6. Μέσα από τη στάση ζωής  των Αγίων καταγράψτε τις σκέψεις σας αναφορικά 

με την αδικία, την κατάκριση και τους πειρασμούς τους οποίους βίωσαν εν 

ζωή και την αντίδρασή τους.  
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6. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Μέρος Α΄) 

 

Εισαγωγή 

Τι έχουν να μας πουν οι Άγιοι σήμερα; 

Το προαναφερθέν ερώτημα μπορεί να απαντηθεί σύμφωνα με το παρακάτω 

σχεδίασμα: 

α)  Η Αγιότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο- Λύση των παρεξηγήσεων. 

β) Οι Άγιοι της Αθήνας –Μελέτες περίπτωσης:  Ο βίος και η πολιτεία των 

τοπικών αγίων και τα παραδείγματα που προσφέρουν στη ζωή μας σήμερα 

Απ. Παύλος 

Φιλοθέη η Αθηναία 

Μιχαήλ Χωνιάτης 

Νεκτάριος Πενταπόλεως 

 

Πάντοτε ο άνθρωπος θέλει να έχει αυθεντικά πρότυπα στην ζωή του και γι’ 

αυτό αναζητά να συναντήσει ανθρώπους που να έχουν όλα τα τεκμήρια της αγιότητος 

και να συνιστούν τον αυθεντικό άνθρωπο. Έτσι σε στιγμές κρίσιμες μέσα στην 

ιστορία γίνεται λόγος για τους αγίους και για την αγιότητα, γιατί αυτό αποτελεί  

ανάγκη του ανθρώπου. 

Σήμερα ποιος σκέφτεται πως ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η 

κατάκτηση της αγιότητος;  Και όμως,  Υπάρχουμε για να γίνουμε άγιοι. 

Η αποτυχία αυτής της επιτεύξεως αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως πώς θεωρείται σήμερα η αγιότητα; Πώς στεκόμαστε 

απέναντί της, πώς την αντικρίζουμε πώς μπορούμε να τη βρούμε  και πώς τη ζούμε; 

Η αγιότητα δεν εξαφανίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δεν 

καταστρατηγεί την ανθρώπινη ελευθερία και βούληση, τη μοναδικότητα και ιερότητα 

του ανθρώπινου προσώπου. 



Οι Άγιοι ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης 

της ζωής των σύγχρονων χριστιανών  (μέρος α΄) 
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 Η μελέτη της ζωής των Αγίων είναι η ασφαλέστερη πυξίδα πλεύσεως για 

εμάς τους χριστιανούς. Ταυτόχρονα είναι ιαματική μέθοδος που έχει σαν στόχο να 

αποκαταστήσει την πνευματική μας  

υγεία. Μάλιστα, είναι η πιο «δημοκρατική» ιαματική μέθοδος: αφορά σε 

όλους. Δεν ταυτίζεται με θεσμικούς ρόλους, δεν είναι προσόν ή δικαίωμα για 

κάποιους ενώ για τους πολλούς μένει μια επιλογή που είναι εξ ορισμού αδύνατο να 

κατορθωθεί. Δεν έχει σχέση με τα προσωπικά χαρίσματα, τις γνώσεις, τα κοινωνικά ή 

οικονομικά ερείσματα. Αφορά στους πάντες ανεξαιρέτως. Στο πεδίο αυτό είμαστε 

όλοι ίσοι: Βρισκόμαστε σε πορεία συνάντησης με το Χριστό, συνεπώς βρισκόμαστε 

σε αγιαστική προοπτική. 

Υπήρχαν πάντα βέβαια αντικειμενικές δυσκολίες στην προσπάθεια ταύτισης 

της καθημερινής μας βιοτής, με αυτήν που υποδεικνύουν οι εντολές του Θεού. 

Ιδιαίτερα όμως στις μέρες μας, οι άγιοι παρότι συχνά τους επικαλούμαστε 

αξιολογούνται από πλευράς των χριστιανών ως μια «ξένη» υπόθεση. Όμως ο Χριστός 

ήρθε στον κόσμο, σαρκώθηκε «ίνα ζωήν έχωμεν»       ( Ιωάν.10,10) Ο Χριστός είναι 

Ζωή. 

Οι άγιοι της Αθήνας που προσέλαβαν αυτή την όντως Ζωή, είναι φωτεινοί 

οδοδείκτες και της δικής μας πορείας. Ζουν παράλληλα με εμάς γιατί είναι 

υπερχρονικοί. Ζουν στον λειτουργικό  και εκκλησιαστικό χρόνο που είναι ένα 

διαρκές παρόν. Έζησαν στον ίδιο χώρο με εμάς κινήθηκαν στις ίδιες ακριβώς 

γεωγραφικές συντεταγμένες και καθ΄ υπέρβαση του κοσμικού χρόνου, είναι 

συνέποχοι και με εμάς. 

Του παραπάνω λόγου το αληθές θα καταδείξει η ερμηνεία της ζωής και του 

έργου τους όπως διασώζεται στις πηγές. Θα ανιχνεύσουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά , τα χαρίσματα, το βίο, την στάση, την ομολογία και το μαρτύριο των 

αγίων της Αθήνας ειδικά στη βάση της νοηματοδότησης της ζωής μας σήμερα. Θα 

επιχειρήσουμε μια… αγιολογική δικτύωση  που η επιδραστικότητα της είναι 

(πιστεύουμε) τεράστια. 
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Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ 

«Ποιος από τους γονείς της εποχής μας φιλοδοξεί να κάνει τα παιδιά του 

«άγιους»; Ποιο από τα σχολεία μας και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 

καλλιεργούν την αγιότητα ή την προβάλουν ως όραμα και πρότυπο;. 

Οι Άγιοι που τιμούμε σήμερα αγωνίστηκαν για την τήρηση των εντολών του 

Χριστού, μέσα από τις δικές του προϋποθέσεις και καταβολές ο καθένας. Ήταν 

άνθρωποι σαν κι εμάς. Με προτερήματα και ελαττώματα. Με αρετές και πάθη. Με 

πτώσεις και ανατάσεις. Δε γεννήθηκαν Άγιοι, αλλά κατέκτησαν την αγιότητα, με τον 

αγώνα μιας ολόκληρης ζωής στο στάδιο της Πίστης, της Αγάπης και, κυρίως, της 

Μετάνοιας. Η Πίστη γι’ αυτούς ήταν βίωμα ζωής και όχι ιδεολογικό θεώρημα. Η 

Αγάπη δεν είχε σχέση με συμβατικότητες, ούτε με ελεγχόμενες κοινωνικές δράσεις, 

αλλά ήταν μίμηση Θεού, ζωή Θεού. 

Είχαν προτιμήσεις και αδυναμίες οι άγιοι. Πόνεσαν, στενοχωρήθηκαν, 

αδικήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, απέτυχαν, απόκαμαν, αλλά ωρίμασαν και δεν 

απογοητεύθηκαν ποτέ εντελώς. 

Δεν ήταν όλοι οι άγιοι «εκ κοιλίας μητρός ήγιασμένοι». Πολλοί είχαν 

δυσκολίες, προβλήματα, ελλείψεις, ελαττώματα, πάθη, τα όποια ξεπέρασαν με τον 

συνεχή τους αγώνα. Η γνώση αυτή μας παρηγορεί και μας  ενδυναμώνει στον δικό 

προσωπικό μας αγώνα. 

Ορισμένοι άγιοι ήταν σε χειρότερη κατά πολύ κατάσταση από τη δική μας, 

όμως δεν όκνευσαν, αγωνίσθηκαν και ξεπέρασαν ό,τι τους εμπόδιζε να ενωθούν με 

τον Χριστό. Δεν θα πρέπει να καλλιεργείται ένα «μυθικό» και υπερβολικά 

εξωραϊσμένο στοιχείο στους βίους των αγίων, αλλά με τρόπο, γνώση και τέχνη αξίζει 

να παρουσιάζεται ρεαλιστικά ο βίος, δίχως κουραστικές πανομοιότυπες επαναλήψεις. 

Οι ατέλειες και οι αδυναμίες ενός αγίου που προχωρά ανοδικά μπορούν να 

ενισχύσουν τον αγωνιζόμενο πιστό, που συχνά περιπίπτει στα ίδια λάθη. Δεν θα 

πρέπει να λησμονούμε πως αρκετοί άγιοι ήταν σαν κι εμάς τόσο μικροί και αδύναμοι 

αλλά ταυτόχρονα τόσο ικανοί για τα μεγάλα και τα σπουδαία. 
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6.1   Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

         ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  Βωμός στον άγνωστο Θεό,  Άρειος Πάγος, Ανάσταση 

του Χριστού, συνεχής διακυνδύνευση. 

 

 

 

Η προσωπικότητα που επηρέασε καθοριστικά ολόκληρη τη  μορφή και την 

μετέπειτα πορεία της χριστιανικής Αθήνας, υπήρξε αναμφισβήτητα  ο Απόστολος 

Παύλος. 

 Συγκεκριμένα, το 51 μ.Χ ο Απόστολος Παύλος, που είχε μόλις  φυγαδευτεί 

καταδιωκόμενος από την μανία των κατοίκων της Βέροιας, παραπλέοντας  το Σούνιο, 

αποβιβάστηκε στο Παλαιό Φάληρο-,κατά πάσα πιθανότητα. Από εκεί, μέσω της 

σημερινής Λεωφόρου Συγγρού, έφθασε στην «κατ είδωλον» πόλη των Αθηνών.  

           

Καθ΄ οδόν αντίκρισε τον πρώτο βωμό που είχαν ιδρύσει οι Αθηναίοι «τοις 

Αγνώστοις Θεοίς». Βωμοί με αντίστοιχη αφιέρωση είχαν στηθεί και σε άλλα σημεία 

της πόλης. Αυτό βεβαιώνεται σε αρχαίους συγγραφείς. 
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Ο Παυσανίας στα Αττικά του, κεφ.1.1,4 αναφέρει: «ἔστι δὲ καὶ ἄλλος 

Ἀθηναίοις ὁ μὲν ἐπὶ Μουνυχίᾳ λιμὴν καὶ Μουνυχίας ναὸς Ἀρτέμιδος, ὁ δὲ ἐπὶ 

Φαληρῷ, καθὰ καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, καὶ πρὸς αὐτῷ Δήμητρος ἱερόν. ἐνταῦθα καὶ 

Σκιράδος Ἀθηνᾶς ναός ἐστι καὶ Διὸς ἀπωτέρω, βωμοὶ δὲ θεῶν τε ὀνομαζομένων 

Ἀγνώστων καὶ ἡρώων καὶ παίδων τῶν Θησέως καὶ Φαληροῦ·» 

Ήταν λοιπόν γνωστό ότι η πόλη των Αθηνών είχε όχι μόνο ένα αλλά πολλούς 

βωμούς σε άγνωστους θεούς αφιερωμένους σε θεότητες της Ασίας,  της Αιγύπτου 

αλλά και της Ρώμης. Και μπορεί η ιστορία της ίδρυσης τέτοιων βωμών να φτάνει 

πίσω στο Κυλώνειο Άγος (περί το 680 π.Χ), σηματοδοτεί όμως, τις πνευματικές 

αναζητήσεις των Αθηναίων, οι οποίοι είχαν την ευγενή περιέργεια να συνδιαλέγονται 

με νέα και άγνωστα σε αυτούς πράγματα. 

Ο Παύλος διέθετε λόγω της προνομιούχου οικογενειακής του κατάστασης, 

στιβαρή ελληνική μόρφωση.  

  

Καταγόταν εξάλλου από την Ταρσό της Κιλικίας που είχε το προσωνύμιο 

«Συριάδες Αθήναι». Ήταν γνώστης του κλίματος που επικρατούσε στην Αθήνα. 

Άρχισε να μιλάει  με κάθε ευκαιρία  με τους Ιουδαίους της συναγωγής, τους 

προσήλυτους, αλλά και με κάποιους επικούρειους και στωικούς φιλοσόφους στην 

Αρχαία Αγορά, ευαγγελιζόμενος σε όλους αυτούς «Ιησούν και την Ανάστασιν»119. 

 Τα λόγια του Παύλου προκάλεσαν την περιέργεια των Αθηναίων, «τί ἂν 

θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν;»120 με αποτέλεσμα να τον προσκαλέσουν να 

εκθέσει δημόσια αυτήν την καινή διδαχή στον Άρειο Πάγο.   

 
119 Πράξ.17,18 
120 Πράξ. 16,18 



Οι Άγιοι ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης 

της ζωής των σύγχρονων χριστιανών  (μέρος α΄) 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
174 

 

Ο Άρειος Πάγος ήταν ο ανοικτός χώρος βορειοδυτικά της ακροπόλεως . Για 

το αν επρόκειτο απλώς για το χώρο «Άρειο Πάγο» ή για δικαστικό σώμα, υπήρξαν 

σοβαρά  επιχειρήματα και για τις δύο εκδοχές. Στις Πράξεις των Αποστόλων δεν 

υπάρχει όμως κάποια υπόνοια δίκης. Εξάλλου ήταν παρούσες γυναίκες στο 

ακροατήριο, γεγονός που δεν θα ήταν επιτρεπτό αν υπήρχε δίκη. 

«ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί 

ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι»121 . Πρόκειται μάλλον για μια ακροαματική διαδικασία, 

απαιτούμενη ώστε να καταλήξουν οι άρχοντες αν εισάγονται κενά δαιμόνια στην 

πόλη ή όχι. 

Εκεί ο Παύλος, με την χαρακτηριστική του επιχειρηματολογική ευελιξία, ενώ 

κήρυξε μεταδίδοντας νοήματα αμιγώς βιβλικά, δεν χρησιμοποίησε παραθέματα και 

στοιχεία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως θα έκανε διαλεγόμενος με Ιουδαίους, αλλά 

χρησιμοποίησε επιχειρήματα γνωστά και αποδεκτά από τους Αθηναίους. 

Χρησιμοποίησε λοιπόν, την αφιέρωση «τοις Αγνώστοις Θεοίς»   

παραφράζοντας από τον πληθυντικό στον ενικό αριθμό, και μετατρέποντας την στο 

γνωστό: «Τω αγνώστω Θεώ». Δημιούργησε με αυτό τον τρόπο έναν δρόμο, χάραξε 

μια οδό που οδηγεί από τους πολλούς θεούς στον Έναν και Μοναδικό Θεό, Τον 

Δημιουργό του Παντός. Συνέχισε λέγοντας πως ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους 

ναούς, δεν έχει ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών από τους ανθρώπους, και συνακόλουθα 

είναι εντελώς ακατάλληλη η δημιουργία ομοιωμάτων. 

Προς επίρρωση των λόγων του, χρησιμοποίησε τα λόγια του Στωικού ποιητή 

και φιλοσόφου των αλεξανδρινών χρόνων, Αράτου  ο οποίος καταγόταν από την 

ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κιλικία: « Τοῦ γὰρ καὶ γένος εἰμέν»122 

«Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ' ὑμᾶς 

ποιητῶν εἰρήκασιν· τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν»123 

 
121 Πράξ. 16,20 
122 Άρατος ο Σολεύς : «Φαινόμενα και Διοσημεία, Εισαγωγή 
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Σίγουρα ο Παύλος είχε αφιερώσει πολύ χρόνο συνδιαλεγόμενος με τους 

Αθηναίους και είχε δείξει συνέπεια και επιμονή. Έτσι δικαιολογείται η έκφραση των 

Αθηναίων : «ακουσόμεθα σου πάλιν περί τούτου» 

Ο Παύλος δίδαξε ,ακολουθώντας μια ιδιάζουσα προσέγγιση: από τη 

γενικότητα της ύπαρξης του Θεού κατευθύνθηκε στην επιστροφή στη λατρεία 

του ενός Θεού , και έφτασε  στη μέλλουσα κρίση δια του Αναστάντος Κυρίου, 

για να φέρει στο προσκήνιο το «δύσκολο» για τους Αθηναίους ζήτημα της 

Ανάστασης. 

 

«Το πέρασμα στον κάτω κόσμο» 

 

Η Ανάσταση του Χριστού 

Ο λόγος του Παύλου στην ανάσταση των νεκρών, προκάλεσε τη χλεύη (ως 

μωρία) και την καταφρόνηση των Αθηναίων, με αποτέλεσμα η ομιλία να διακοπεί. 

Όταν κάνουμε λόγο για ανάσταση των νεκρών, εννοούμε την ανάσταση των 

σωμάτων, ότι δηλαδή, οι ψυχές θα εισέλθουν πάλι στα νεκρά σώματα και θα 

ζωοποιηθούν, και έτσι θα συγκροτηθεί πάλι ολόκληρος ο άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ 

φυσικό και δικαιολογημένο, γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν ποτέ οντολογικά αφού η 

αθανασία της ψυχής είναι ένα δώρο που έδωσε από την αρχή ο Θεός. Τα σώματα 

 
 

123 Πράξ. 17,28 
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πεθαίνουν, για αυτό με τον όρο ανάσταση νεκρών, πάντοτε εννοούμε την ανάσταση 

των σωμάτων. 

Η κλασσική φιλοσοφία όμως δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί ότι τα σώματα θα 

αναστηθούν, ακριβώς γιατί πιστεύει σε κατά φύσιν αθάνατη ψυχή και σε κατά φύσιν 

θνητό σώμα. Η ψυχή έχει περικλειστεί στο σώμα σαν σε φυλακή, και με αυτή την 

έννοια το σώμα είναι, για τους Αθηναίους  κάτι κακό.124 

Τρεις διαφορετικές αντιδράσεις προκάλεσε η ομιλία του Παύλου, τις ίδιες που 

εκδηλώνονται κάθε φορά που κηρύττεται το Ευαγγέλιο: 

«Οι μεν εχλεύαζον»  και απέρριψαν εντελώς το αποστολικό κήρυγμα. 

«Οι δε...» ήθελαν να ακούσουν για το θέμα μιαν άλλη φορά. Αυτοί δεν 

απέρριψαν εντελώς το Ευαγγέλιο, όμως δεν ήταν έτοιμοι και να το δεχτούν. 

«Τινές δε προσεκολλήθησαν εις αυτόν, και επίστευσαν». 

Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, ο Απόστολος Παύλος θα έφευγε απογοητευμένος  

και πικραμένος από την Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο, ότι το ταξίδι του στην Αθήνα δεν 

αναφέρεται σε καμία από τις Επιστολές του. 

Κάτω από την σκιά του βράχου της Ακρόπολης, η «αντίδοση Ανάστασης και 

Αρμονίας»125 δεν επετεύχθη σε πρώτο χρόνο. Η πρώτη αυτή συνάντηση Ελληνισμού 

και Χριστιανισμού δεν στέφθηκε αμέσως με επιτυχία. 

Όμως, αυτή η σύντομη επίσκεψη, ήταν αρκετή όχι μόνο να τον καταστήσει 

Ιδρυτή της Εκκλησίας των Αθηνών, αλλά κυρίως να προδιαγράψει το πλαίσιο της 

ιδιόμορφης συζεύξεως ελληνισμού και χριστιανισμού, που επρόκειτο να πραγματωθεί 

κατά τους επερχόμενους αιώνες στην πόλη. 

Η συνεχής αναφορά του Παύλου στον ευαγγελικό Λόγο, κατά τη συνομιλία 

του με τους Αθηναίους πολίτες στην Αρχαία Αγορά, ήταν αυτή, που τον έφερε 

επίσημο ομιλητή στον Άρειο Πάγο, όπου και εξεφώνησε τη μνημειώδη ομιλία του για 

τον ανάστατα Χριστό. Η εξιστόρηση του γεγονότος αυτού, αποτελεί και την 

μοναδική αναφορά της Καινής Διαθήκης για τη συνάντηση του Χριστιανισμού με την 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. 

Όντως στο πρόσωπο του Παύλου συνέβη η πρώτη – πρώτη συνάντηση 

«αυτού του άλλου πολιτισμού», του ελληνικού, με τον Χριστιανισμό. Μπορεί να 

 
124 Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου « Η ζωή μετά τον Θάνατο» , Ι.Μ Γενεθλίου της Θεοτόκου 
125  Αρχ. Γρηγορίου Παπαθωμά « Απόστολος Παύλος και Παρθενώνας»  Ομιλία στον  Μεθεόρτιο 

Εσπερινό των Αγ. Πέτρου και Παύλου 2019, στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης 
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πέρασαν πάμπολλα χρόνια για να έρθει η «τελείωση» αυτής της συνάντησης, αλλά 

στο τέλος οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες ταυτοποίησαν τον Άγνωστο Θεό με τον 

Αναστημένο Χριστό. Αυτό συνέβη σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί πλέον να 

διαχωριστεί από την ιδιοσυστασία του Έθνους των Ελλήνων. 

Στα χρονικά της Χριστιανικής ιεραποστολής δεν υπάρχει τολμηρότερο 

εγχείρημα από την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.  Το μεγαλείο του 

κηρύγματος του Αποστόλου στην Πνύκα ήταν η διάνοιξη ενός νέου δρόμου 

ιεραποστολής. Έδειξε δηλαδή τον δρόμο με τον οποίο το χριστιανικό μήνυμα πρέπει 

να προσαρμόζεται στις ιδιάζουσες τοπικές συνθήκες. Οι διάδοχοι του Παύλου, που 

εκχριστιάνισαν την Αθήνα πέντε αιώνες αργότερα, επρόκειτο να ακολουθήσουν τα 

ίδια βήματα, προκειμένου να κάνουν προσιτή την αλήθεια στο ακροατήριό τους. 

Παρά το γεγονός, ότι η  ανταπόκριση του Αθηναϊκού κοινού στο κήρυγμα του 

Παύλου ήταν απογοητευτική και χλευαστική  εν τούτοις τέθηκαν οι στέρεες βάσεις 

του Αποστολικού Λόγου πάνω στις οποίες οι συνεχιστές και μαθητές του έργου του 

(οι Άγιοι Διονύσιος και Ιερόθεος οι  Αεροπαγίτες, η Δάμαρις κ.α.) θα εκχριστιάνιζαν 

την Αθήνα κατά την διάρκεια  των επερχόμενων γενεών. 

 

                      

 

Εν κατακλείδι και όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα για τον Απόστολο  

Παύλο, τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας της Αθήνας αξίζει να σημειώσουμε τα εξής 

βασικά σημεία που οι προεκτάσεις τους αφορούν σε κάθε εποχή και σε κάθε 

άνθρωπο. Ο Απ. Παύλος είχε ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν σε αδρές 

γραμμές να περιγραφούν ως εξής: 

Είχε ευρύτατη και πολυσυλλεκτική μόρφωση 

Δεν επαναπαύθηκε στην ασφάλεια της καταγωγής, του πλούτου, της 

κοινωνικής του θέσης. 
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Διακινδύνευσε να αφήσει τα γνωστά και να ανοιχτεί στο άγνωστο. 

Χαρακτηριζόταν από πάθος και ζήλο σε κάθε φάση της ζωής του. 

Διέθετε απαράμιλλο θάρρος και το επέδειξε όχι μόνο στη μεταστροφή του, 

αλλά σε κάθε περίσταση. 

Ήταν υπέρμαχος των αλλαγών. 

Συνδιαλέχτηκε με τους πάντες και δεν παρέμεινε εγκλωβισμένος στο στενό 

κύκλο των συμφωνούντων 

Αλληλεπίδρασε με πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς, ανθρώπους και 

ιδέες. 

Χρησιμοποίησε τα θεολογικά και φιλοσοφικά μέσα που διέθετε η εποχή του. 

Είχε ρωμαλέα και ισχυρή πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν κινδυνεύει από τις 

συνθήκες. Οι συνθήκες αλλάζουν και τροποποιούνται, αλλά η αλήθεια μένει. 

Η επιχειρηματολογική ευελιξία και η προσαρμογή μπορούν να γίνουν ιδανικά 

μέσα για το σκοπό της ορθόδοξης ιεραποστολής, είτε αυτή λαμβάνει χώρα στα στενά 

όρια του σπιτιού, της γειτονιάς,  της φιλικής μας συναναστροφής, του εργασιακού 

χώρου, της ενορίας, της πόλης μας ή του κόσμου όλου. 

Είχε καλή αντίληψη του χρόνου, του τόπου και των περιστάσεων. Δεν 

επέμεινε στα χαμένα. Έφυγε από την Αθήνα. Δεν ματαιοπονούσε. 

Παρά τα μεγάλα χαρίσματα που είχε, παρά το εκτόπισμα της προσωπικότητας 

του, ήταν πάντα ταπεινός απέναντι στο Θεό. Αφέθηκε στο θέλημα του. Έγινε το 

ιδανικό όχημα της Θείας Χάριτος. 
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6.2   Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ – Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΦΩΤΙΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  Ενδοοικογενειακή βία, Δασκάλα του γένους, μοναστήρι-

παρθενώνας, ιδρύματα, ψυχικό ύδωρ, βια της εξουσίας 

 

                               

Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε το έτος 1522 μ.Χ. στην τουρκοκρατούμενη τότε 

Αθήνα από ευσεβείς γονείς, τον Άγγελο Μπενιζέλο και τη Συρίγα Παλαιολογίνα, 

γόνου της ιστορικής βυζαντινής οικογένειας. 

 

 

● Εδώ μας παρέχονται τρία δεδομένα: ο χρόνος, ο τόπος και η καταγωγή. Ο 

χρόνος της γέννησης της είναι μια εξ αρχής δυσμενής συνθήκη. Πρόκειται για τους 

σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας. Εξ ορισμού δεν υπάρχει ελευθερία για 

κανέναν άνθρωπο πολλώ δε μάλλον για μια γυναίκα.                        

   Η καταγωγή της όμως είναι αριστοκρατική και της εξασφαλίζει άνετη ζωή 

και καλή μόρφωση. Δεν της «εξασφαλίζει» ευτυχώς, τον εφησυχασμό και την 

ιδιωτεία που χαρακτηρίζει συχνά τους κατέχοντες πλείστα όσα αγαθά και που είναι 

στις μέρες μας ζητούμενο από πολλούς.  Αντιθέτως, η οικονομική ευμάρεια αντί να 

εφησυχάσει τη νεαρή Φιλοθέη, αντί να την αποκόψει από το κοινωνικό σύνολο, την 

τοποθέτησε εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του συνόλου. 

Τόπος είναι η Αθήνα . 

Φανταστείτε την Αθήνα μια πόλη σε μέγεθος χωριού (υπολογίζεται σε 10.000 

κατοίκους) χτισμένη ολόκληρη γύρω από τον Βράχο της Ακρόπολης. Κατοικείται 
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κατά το 1/3 από Τούρκους και κατά τα 2/3 από Έλληνες. Όριο της πόλης είναι η 

πλατεία Συντάγματος. 

 

Ο Παρθενώνας στεγάζει ένα τζαμί, ενώ τα τείχη το καθιστούν κάστρο, όπου 

κατοικοεδρεύουν σε χαμηλά σπιτάκια ανάμεσα στα αρχαία χαλάσματα φρούραρχοι 

και φύλακες.    

 Τείχη υπάρχουν και γύρω από την πόλη, εκτός των οποίων ζουν οι αγροτικοί 

πληθυσμοί, κυρίως Αρβανίτες.  

Η οδός Πανός, η οποία βρίσκεται –μέχρι σήμερα– κάτω από τη Ρωμαϊκή 

Αγορά, είναι ο κεντρικός δρόμος της πόλης και γύρω από αυτήν κατοικούν οι 

πλουσιότεροι και ισχυρότεροι Τούρκοι, ενώ στις πίσω σειρές από αυτούς οι πλούσιοι 

Έλληνες. 

Τα αρχοντικά διακοσμούνται συχνά με αντικείμενα και στοιχεία κάθε 

ιστορικής περιόδου που βρίσκουν στον απέραντο ερειπιώνα, που ήταν η Αθήνα της 

εποχής. Πιο πίσω ακολουθούν τα φτωχόσπιτα των χαμηλότερων στρωμάτων. Τρία 

τζαμιά και τρία χαμάμ αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να μπορούν οι πιστοί να 

καθαρίζονται και να εξαγνίζονται προτού προσευχηθούν. Τα δύο παραμένουν ακόμα 

όρθια, το Φετιχέ Τζαμί και το Τζισταράκη στο Μοναστηράκι.  

Η πόλη δεν υστερεί σε ορθόδοξες εκκλησίες, καθώς χτίζονται ελεύθερα (αν 

και δεν επιτρέπεται να χτυπάνε καμπάνες) χάρη στο ότι, όπως λέγεται, ο Μωάμεθ 



Οι Άγιοι ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και νοηματοδότησης 

της ζωής των σύγχρονων χριστιανών  (μέρος α΄) 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
181 

επισκέφτηκε την Αθήνα όχι ως κατακτητής αλλά ως προσκυνητής στο ωραιότερο 

τζαμί της εποχής του, αυτό της Ακρόπολης, όπως το αποκάλεσε το 1688 ο Τούρκος 

περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή. 

Τα παραπάνω στοιχεία που περιγράφουν το χρονικό-κοινωνικό πλαίσιο της 

γέννησης της αγίας Φιλοθέης είναι ενδεικτικά, αλλά επαρκή για να να φωτίσουν την 

πτυχή που μας ενδιαφέρει: Κάθε συνθήκη ζωής μπορεί να είναι συνθήκη 

αγιότητας. 

Σε ηλικία 14 ετών οι γονείς της αποφάσισαν να την παντρέψουν με τον κατά 

πολύ μεγαλύτερό της Ανδρέα Χειλά, ο οποίος ανήκε σε αρχοντική οικογένεια της 

Αθήνας. Ήταν ένας γάμος ενάντια στη θέλησή της, που διήρκεσε τρία  μαρτυρικά 

χρόνια . Ο σύζυγός της υπήρξε βίαιος και σκληρός άνθρωπος 

●  Βλέπουμε να ακολουθείται η συνηθισμένη ζωή που αναλογούσε σε μια 

νεαρή γυναίκα της εποχής της. 

Γάμος: Παντρεύεται χωρίς τη θέλησή της έναν ηλικιωμένο άντρα. Δεν είναι 

παρά μια νεαρή, ευγενικά αναθρεμμένη γυναίκα που καταπνίγει οποιαδήποτε 

ανθρώπινη, ρομαντική επιθυμία και ακολουθεί τους κανόνες της εποχής της. 

Ενδοοικογενειακή βία: Η νεαρή Φιλοθέη υφίσταται σωματική βία από τον 

σύζυγο της. Τυπικά είναι το θύμα της υπόθεσης αυτής αλλά μετατρέπει(όπως θα 

δείξουν τα γεγονότα  που ακολουθούν)τη μοίρα του θύματος σε δημιουργία και 

προσφορά. Απαντάει στο κακό με αγάπη προς όλους. 

Υπομονή ,προσευχή, χηρεία. Αντιμετωπίζει την οδύνη της αποτυχημένης 

αυτής συζυγίας με υπομονή και προσευχή. Τρία χρόνια αργότερα ο σύζυγος της 

πεθαίνει και η Ρηγούλα Μπενιζέλου στα 17 της χρόνια, αποκτά μια θλιβερής 

αιτιολογίας αλλά πολυπόθητη ελευθερία. 

Οι γονείς της την πίεζαν έντονα να συνάψει δεύτερο γάμο, όμως αυτή τη φορά 

η Ρεβούλα αντιστάθηκε στην επιθυμία τους και ακολούθησε τη δική της. Μετά το 

θάνατο των γονιών της, αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στον Χριστό, έγινε μοναχή και 

έλαβε το όνομα Φιλοθέη. 
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Αναγνώριση και συνειδητοποίηση των πραγματικών επιθυμιών της και 

αποδοχή της ιδιαίτερης κλίσης(κλήσης) της. Η νεαρή Φιλοθέη είναι στο σημείο αυτό 

ένα πρότυπα αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης. Κέρδισε την ελευθερία της μέσα 

από την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μετασκεύασε τις απαρχές και τις δυσκολίες 

του βίου της και τις αναδρομολόγε σε άλλα μονοπάτια. 

Κατάφαση. Η αγία Φιλοθέη παρουσιάζεται ως άνθρωπος της κατάφασης στο 

Θέλημα του Θεού και στο δικό της ως εικόνας Θεού. 

Αρχικά, μετά από εντολή του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, τον οποίο 

είχε δει σε όραμα, οικοδόμησε ένα γυναικείο μοναστήρι με αρκετά κελιά, στο οποίο 

και έδωσε το όνομα του Αγίου για να τον τιμήσει. 

 

Ιεραποστολικό , φιλανθρωπικό , εκπαιδευτικό και εθνικό έργο. Η αγία 

Φιλοθέη επιδίδεται σε ακαταπόνητο και ασταμάτητο φιλανθρωπικό έργο, για το 

οποίο δαπανά το σύνολο της οικογενειακής της περιουσίας. 

 

Μια ιεραποστολή εντός του άστεως. Το μοναστήρι ονομάζεται 

«Παρθενώνας» και στην ακμή του αριθμεί 150 μοναχές. Η δημιουργικότητα της 

αγίας δεν έχει προηγούμενο. Δημιουργεί στο κέντρο της πόλης, μια «Βασιλειάδα» της 

Αθήνας. 
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 Ιδρύματα που αναπαύουν κάθε ανάγκη. Γηροκομείο, νοσοκομείο, 

ορφανοτροφείο, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχείο, χειροτεχνικά εργαστήρια, βιοτεχνίες. 

Μάλιστα κατά μίμηση του Μεγάλου Βασιλείου τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα, 

εργάζεται η ίδια στα ιδρύματα. Παρέχει νοσηλεία και ιατρεία στους άπορους 

ασθενείς. 

 

Πρωτοπορία στην εκπαίδευση της εποχής. 

 Ουσιαστικά δημιούργησε το πρώτο σχολείο θηλέων και μάλιστα ένα σχολείο 

που φρόντιζε για την ολόπλευρη ενίσχυση και καλλιέργεια των γυναικών. 

Επιθυμούσε οι γυναίκες να έχουν την ευθύνη της ύπαρξης τους. Ίδρυσε δηλαδή την 

επαγγελματική εκπαίδευση μαθαίνοντας τέχνες στις μαθήτριες ώστε να μπορούν να 

επιβιώνουν. Συνακόλουθα δίδασκε η ίδια τα ελληνικά γράμματα στα μικρά παιδιά. 

Ήταν η ίδια η Μαΐστρα των ελληνικών από τον πόθο της να κρατήσει  την ελληνική  

γλώσσα ζωντανή, όπως και έγινε. 

Δασκάλα του Γένους. Πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στους δασκάλους 

του Γένους λησμονούμε την αγία Φιλοθέη. Κι όμως εκείνη, πριν και από τον πατέρα 

Κοσμά τον Αιτωλό, κατάλαβε την ανάγκη για σχολεία και γράμματα. Άρμοσε τέλεια 

την αγάπη για το Χριστό με τα γράμματα και την εθνική αυτοσυνειδησία. 

Πίστη στην ιερότητα του προσώπου: Δαπανά υπέρογκα ποσά και 

εξαγοράζει την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Υπεραμύνεται της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και διασώζει δεκάδες νεαρές γυναίκες από τα χαρέμια, τη σκλαβιά και 

την ανηθικότητα. 

Ατελεύτητη δημιουργικότητα. Οικοδομεί κτίρια, μοναστήρια, μετόχια 

και ανθρώπους: Με τη χάρη του Θεού η δημιουργικότητα και το όραμα της αγίας 

δεν γνωρίζει όρια. Δημιουργεί μετόχια εντός Αττικής (Χαλάνδρι, Πατήσια, 

Καλογρέζα, Ψυχικό) αλλά και στη νήσο Κέα και στην Αίγινα. Φροντίζει για όλα, 
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κατηχεί και στηρίζει την πίστη των αδελφών στο μοναχισμό. Εργάζεται για το 

ιδεώδες της ορθόδοξης πίστης και της εθνικής συνείδησης. 

 

Πνευματικό, ψυχικό και φυσικό ύδωρ. Η αγία Φιλοθέη εναντίον της 

«δίψας». Φρόντισε να διανοίξει φρέατα ώστε να καλύψει την ανάγκη σε νερό. Το 

πηγάδι στην αυλή του μοναστηριού της (εγκιβωτισμένο σήμερα στο κτήριο της 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών) το «ψυχικόν» στον ομώνυμο δήμο, και σε πολλές άλλες 

περιοχές φανερώνει το πρακτικό της πνεύμα αλλά μας προσφέρει μια ωραιότατη 

αναγωγή στο πνευματικό και ψυχικό «ξεδίψασμα» που προσέφερε η αγία.  

 

Η δράση της αγίας έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

Αυτό μαρτυρούν οι λιγοστές γραπτές αγιολογικές πηγές (Δύο επιστολές και 

μία Ακολουθία). 

Η πρώτη , αμφισβητείται αν πρόκειται για  χειρόγραφο της ιδίας ,  είναι 

βέβαιο όμως ότι συντάχτηκε εν γνώσει της από λόγιο συνεργάτη της: «Προς τον 

Ιέρακα, τον Μέγα Λογοθέτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας»126 δηλαδή τον 

πρωτοσύγκελο του Οικουμενικού Θρόνου, λόγιου, δραστήριου και προσωπικού της 

φίλου, με τον οποίο έχουν συναντηθεί στην Αττική. 

Και η δεύτερη, «Προς την Γερουσία των Βενετών»127 ,συντάχτηκε από την 

ίδια και φέρει το πρωτότυπο της υπογραφής της. Σε αυτήν παρέχονται αρκετές 

πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες της. Με την επιστολή αυτή κάνει 

έκκληση στη Γερουσία της Βενετίας για οικονομική βοήθεια μιας και είχε περιπέσει 

σε δεινή οικονομική θέση λόγω των τεράστιων ποσών που απαιτούνταν για την 

συντήρηση του πολυάνθρωπου έργου της. Η έκκληση της έγινε εισακουστή. 

 
126 Στον Κώδικα 1474 της Εθνικής Βιβλιοθήκης, υπό του Κ. Σάθα στη Νεοελληνική Φιλολογία. Αθήνα 

1868, τ.ΣΤ 
127 Κρατικό Αρχείο της Βενετίας- (Filza Νο  5 )- Μέρτζος Ελληνικά, τ.ΙΓ΄(1954) 
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Από αυτό φαίνεται, ότι η ακτινοβολία της αγίας είναι τεράστια και ήταν 

ευρέως γνωστή στην Ευρώπη. 

Τρίτη στη σειρά αγιολογική πηγή είναι «Ο Βίος και η Ακολουθία της 

οσιομάρτυρος Φιλοθέης»128 που συνέγραψε κατά πάσα πιθανότητα ο Μέγας 

Λογοθέτης Ιέραξ, που υπήρξε προσωπικός της φίλος και πνευματικός συνοδοιπόρος, 

αμέσως μετά το θάνατό της. 

Εκτός από τις αγιολογικές άλλες σημαντικές όμως μεταγενέστερες πηγές είναι 

τα συγγράμματα του Δημητρίου Καμπούρογλου «Αθηναϊκόν Αρχοντολόγιον»129 και  

«Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων»130. 

Επίσης υπάρχει η μονογραφία του Ιωάννη Γενναδίου «Ο Οίκος των 

Μπενιζέλων και η οσία Φιλοθέη»131 

 

Συμπόρευση με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα: Η ναυμαχία της 

Ναυπάκτου 

Υπάρχει,χωρίς να αποδεικνύεται σαφώς, η πεποίθηση ότι η αγία Φιλοθέη με 

την ακτινοβόλο δράση της επηρέασε κατά το μάλλον ή ήττον τις εξελίξεις και την 

θετική υπέρ της Ελλήνων  στάση των Βενετών που είχαν αναλάβει δράση ώστε να 

ελευθερωθούν οι υπόδουλοι χριστιανοί. Ας μη θεωρηθεί άσχετο το γεγονός των 

σφαγών στην Κύπρο που είχε ταρακουνήσει τους Ευρωπαίους. Καταδιωκόμενους 

Κύπριους είχε σώσει πάρα πολλούς η αγία και τους είχε κρύψει στο μοναστήρι της. 

 Επίσης η επιστολή της εστάλη την ίδια χρονιά με την Ναυμαχία της 

Ναυπάκτου. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι πρόκειται για λάμπουσα 

προσωπικότητα που είχε ξεπεράσει τα όρια της Αθήνας και της  χώρας. 

 

 

Αντιμέτωπη με τη βία της εξουσίας 

Από τις παραπάνω πηγές αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη επίδραση είχε η 

αγία Φιλοθέη και το έργο της στην εποχή της. Αναδεικνύεται ως κορυφαία 

προσωπικότητα των χρόνων της. Όχι μόνο δημιούργησε αλλά συντήρησε και 

 
128 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κώδικας 1474. Αρχείο Δ. Τζέρπου 
129 Δημ. Καμπούρογλου, Αθηναϊκόν Αρχοντολόγιον, Οι άρχοντες Μπενιζέλοι, Αθήνα 1921 
130 Δημ. Καμπούρογλου, Μνημεία της πόλεως των Αθηνών, τ. Α΄και Β΄, Αθήνα 1892-1898 
131 Ι. Γεννάδιος, Ο Οίκος των Μπενιζέλων και η οσία Φιλοθέη, Αθήνα 1921 
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διοίκησε με αξιοθαύμαστο και συνετό τρόπο το δημιούργημα της. Η ορθόδοξη πίστη, 

αλλά και σύνολη η προσωπικότητα της εγείρει για μια ακόμη φορά στη ζωή της τη 

βία. Είναι η βία της εξουσίας. 

                              

 Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει βέβαια η θρησκευτική βία. Το «αλλόθρησκον» 

που κυβερνά αλλά  επισκιάζεται. Η οργή για τη θάλλουσα ορθόδοξη, έμπρακτη πίστη 

της αγίας και του λαού που την ακολουθεί. 

Αλλά σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει η εξουσιαστική βία που ξεσπά σε αυτόν 

που ξεχωρίζει, που δημιουργεί, που διδάσκει, που καίγεται από πίστη και  λάμπει από 

χαρίσματα. Στο ευλογημένο από το Θεό πρόσωπο που η ωραιότητα του έρχεται σε 

συντριπτική σύγκριση με την δική μας ασχήμια. Επιπλέον η αγία Φιλοθέη είναι 

γυναίκα σε μια δύσκολη εποχή. Κατέρριψε όλα τα στερεότυπα για τις γυναίκες όχι 

μόνο της εποχής της αλλά και κάθε εποχής.  Σήμερα, τόσους αιώνες μετά, δεν είναι 

πολλές οι γυναίκες ή ορθότερα δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να 

αντέξουν το βάρος αντίστοιχων επιλογών. Επίσης στις μέρες μας, επανέρχεται στο 

προσκήνιο με πολλά περιστατικά η κάθε είδους  βία εις βάρος των γυναικών. Το 

φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει εκλείψει αλλά εμφανίζεται σε σφοδρότητα. Το 

παράδειγμα της Αγίας Φιλοθέης είναι το ιδανικό διαχρονικό πρότυπο της γυναίκας 

που ακολουθεί τα όνειρα της, τον δρόμο της, και απαντά στα προσκώματα που 

υψώνονται μπροστά της με αξιοθαύμαστη επιμονή και αυταπάρνηση. 

Εν κατακλείδι , η αγία Φιλοθέη είναι ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης 

απέναντι στη φθορά. Υπερασπίστηκε την πίστη, το έθνος , τη γλώσσα, την ιστορία, 

τον ίδιο τον άνθρωπο. Και μάλιστα τον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από  καταγωγή, 

θρησκεία και χρώμα, τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. 
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  6.3 Ο ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ – Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

                       

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλασσική παιδεία, εξαθλιωμένη Αθήνα, ποιμαντικό και 

διοικητικο έργο, παράδοση της πόλης στους Φράγκους, εξορία. 

 

               

O λόγιος μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης Ακομινάτος υπήρξε το 

δίχως άλλο η κορυφαία μορφή της Βυζαντινή Αθήνας, εξαιτίας του πλούσιου 

συγγραφικού του έργο, των ιδιαιτέρων ικανοτήτων του και του ιδιαιτέρου ζήλου που 

επέδειξε στην διακονία του λαού της Αθήνας. Ευτυχώς μεγάλο μέρος των γραπτών 

του έχει διασωθεί έως σήμερα, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες πηγές που έχουν 

στη διάθεσή τους οι ιστορικοί για την Βυζαντινή Αθήνα. Η αγάπη του για το ποίμνιό 

του και η εν γένει βιοτή του, οδήγησαν του Αθηναίους να τον τιμούν ως Άγιο, λίγα 

μόλις χρόνια μετά την κοίμησή του. Η προσωπογραφία του μας είναι γνωστή από μια 

σωζόμενη Αγιογραφία στον Άγιο Πέτρο Καλλυβίων του έτους 1232 μ.Χ. 

Ο Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Αθήνας, αφού ως 

τελευταίος Μητροπολίτης Αθηνών, ήταν αυτός που για να προστατέψει το ποίμνιό 

του παρέδωσε την πόλη στους Φράγκους,  και εν συνεχεία αυτοεξορίστηκε στη νήσο 

Κέα. 

Ο Άγιος Μιχαήλ γεννήθηκε το 1138 μ.Χ. από πλούσιους γονείς στις Χώνες 

της Φρυγίας. Ήταν αδελφός του βυζαντινού ιστορικού Νικήτα Χωνιάτη. 

Προκειμένου να ολοκληρώσει ο Μιχαήλ τις σπουδές του πήγε  στην Πατριαρχική 

Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως πλησίον του μετέπειτα Μητροπολίτου 

Θεσσαλονίκης Αγίου Ευστάθιου Θεσσαλονίκης. Σε νεαρή ηλικία διακόνησε ως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%8D%CF%82
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γραμματέας στο Πατριαρχείο. Η θέση αυτή σε συνδυασμό με την μεγάλη κλασσική 

του παιδεία και τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, οδήγησαν την ανάδειξή του ως 

Μητροπολίτη Αθηνών το έτος 1182μ.Χ.  

  

Ο χειροτονηθείς μητροπολίτης ήταν λάτρης του ελληνικού κλασσικού πολιτισμού. 

Κατήλθε στην Αθήνα  με περισσή χαρά και ενθουσιασμό για να διακονήσει την 

ένδοξη πόλη που είχε γνωρίσει και θαυμάσει μέσα από τα αρχαία συγγράμματα. 

Μέσω όμως της κλασικής του παιδείας, είχε εξιδανικεύσει την εικόνα της Αθήνας και 

ήταν εντελώς απροετοίμαστος για την πραγματικότητα, που τον περίμενε. 

 

Αφού εγκαταστάθηκε στον εντευκτήριο οίκο του Μητροπολίτη Αθηνών, που 

ήταν δίπλα στον καθεδρικό ναό της Παναγιάς της Αθηνιώτισσας (Παρθενώνας), 

εκφώνησε τον ενθρονιστήριο λόγο του  που έμεινε στην ιστορία.  Με αριστοτεχνική 

χρήση της Αττικής διαλέκτου εξήρε την παλιά δόξα της πόλεως των Αθηνών, και 

εξέφραζε την ακράδαντη πίστη του στην γενεαλογική συνέχεια των κατοίκων της 

πόλεως αυτής. Παρότρυνε μάλιστα τους Αθηναίους να έχουν σαν πρότυπα ζωής τους 

ιστορικούς προγόνους τους, φέρνοντας ως παραδείγματα κυρίως τον Αριστείδη, τον  

Περικλή και τον Θεμιστοκλή .  

Δεν άργησε όμως να συνειδητοποιήσει ότι τοποθετήθηκε μητροπολίτης σε 

 μια μικρή ρημαγμένη από πειρατές και λοιπούς επιδρομείς επαρχιακή πόλη με 

κατοίκους πεινασμένους και ρακένδυτους, η οποία ήταν κατάσπαρτη από κτιριακά 

απομεινάρια μιας παρελθούσης δόξας. Οι κάτοικοί της δεν είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν  τα κηρύγματά του, λόγω απαιδευσιάς. Χρειάστηκε τρία χρόνια 

για να μάθει ο Ακομινάτος να μιλά και να καταλαβαίνει το τοπικό ιδίωμα της 

γλώσσας των Αθηναίων! 

Κατά την διάρκεια των είκοσι τριών(περίπου) χρόνων της Αθηναϊκής 

ποιμαντορίας του ο Μιχαήλ Ακομινάτος γνώρισε πάμπολλες θλίψεις, απογοητεύσεις 

στενοχώριες, ανάμεσα σε ανθρώπους, που δεν ήταν σε θέση ούτε να τον καταλάβουν, 
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ούτε να συμμερισθούν τις απόψεις του. Αναφωνεί ο ίδιος σε κάποια από τα κείμενά 

του: 

«Ω! πόλη των Αθηνών! Μητέρα της σοφίας! Σε ποια αμάθεια έχεις βυθιστεί!...» 

Παρά την αρχική του έκπληξη και απογοήτευση για την κατάσταση της πάλαι ποτέ 

μεγάλης πόλεως των Αθηνών, δεν πτοήθηκε, ανασυντάχτηκε και εργάστηκε για 

πολλά χρόνια για την ανακούφιση του λαού από την φτώχεια και τις πειρατικές 

επιδρομές, αλλά και την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου κλήρου και λαού. 

                 

Η εξαθλιωμένη Αθήνα της εποχής εκείνης υπέφερε από τη βαριά φορολογία 

και τις αυθαιρεσίες των αξιωματούχων, από τη σιτοδεία και τις επιδρομές των 

πειρατών.  Οι δρόμοι ήταν έρημοι και οι κάτοικοί της σε πλήρη απόγνωση. Η ίδια η 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρεε, στελεχωμένη από μη ικανούς αυτοκράτορες, 

οκνηρούς αξιωματούχους, διεφθαρμένους διοικητές και άπληστους 

φοροεισπράκτορες, ενώ οι πειρατές και οι Λατίνοι όργωναν ανενόχλητοι τις 

θάλασσες σφαγιάζοντας κατά βούληση. 

 Ο  Ακομινάτος πασχίζοντας αποκλειστικά με τις δικές του δυνάμεις προσπαθούσε 

βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του ποιμνίου του. 

Η αφοσίωση και αγάπη του Μιχαήλ Ακομινάτου για το λαό του, τον ώθησε 

στον να οργανώσει την άμυνα της πόλεως το 1203 μ.Χ. ενάντια στον Λέοντα Σγουρό, 

ιδρυτή της  ανεξάρτητης ηγεμονίας του Ναυπλίου και Αργολίδας. Είναι συγκινητικό 

και συνάμα εντυπωσιακό πως ο απειροπόλεμος και λόγιος Μητροπολίτης υπεράσπισε 

την πόλη του στήνοντας πολεμικές μηχανές στις επάλξεις της Ακροπόλεως και 

εξοπλίζοντας τον απλό λαό τόσο αποτελεσματικά, που ανάγκασε τον επιδρομέα να 

υποχωρήσει. 

Δυστυχώς οι δυνάμεις του δεν επαρκούσαν για να αποτρέψει την εισβολή των 

των Φράγκων Σταυροφόρων το 1204 μ.Χ.  

Αντιλαμβανόμενος τη ματαιότητα της αντιστάσεως αλλά και τις επικείμενες 

σφαγές, προτίμησε να παραδώσει την πόλη στον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό. 
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Οι Φράγκοι εν συνεχεία λεηλάτησαν ολόκληρη την Αθήνα, άρπαξαν 

εκκλησιαστικούς θησαυρούς και κειμήλια, λαφυραγώγησαν τον Παρθενώνα και το 

ναό της Παναγιάς της Αθηνιώτισσας, όπως και την προσωπική βιβλιοθήκη του 

Ακομινάτου. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Μιχαήλ Χωνιάτης, μετά την είσοδο των Φράγκων 

στην Αθήνα, μη αντέχοντας να βλέπει την πόλη που είχε αγαπήσει και διοικήσει επί 

23 έτη  περίπου να βρίσκεται πλέον σε χέρια λατινικά, και αφού το σκέφτηκε για λίγο 

καιρό, πήρε τελικά τον δρόμο της αυτοεξορίας. Συνοδευόμενος από δύο ανιψιούς 

του, τον Μιχαήλ και τον Γεώργιο, κατευθύνθηκε πρώτα στη Θήβα. Εκεί, 

διαπιστώνοντας ότι και ο αρχιεπίσκοπος Θηβών Μανουήλ είχε φύγει για τους ίδιους 

λόγους, μετακινήθηκε δια ξηράς έως την Αυλίδα και από εκεί με πλοίο κινήθηκε για 

τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πήγε να συναντήσει τον εκεί ευρισκόμενο έξαρχο 

του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, τον Καρδινάλιο της Αγίας Σωσάννης Βενέδικτο , υπεύθυνο 

για τις Εκκλησίες της ανατολής που είχαν υπαχθεί στην αποστολική έδρα και 

επιφορτισμένο με το καθήκον του προσηλυτισμού των ορθοδόξων κληρικών και 

μοναχών . Σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί για τη νέα κατάσταση, ελπίζοντας στη 

βελτίωσή της. Πιθανώς διαπραγματεύτηκε και την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της 

μητροπόλεως του, θέλοντας προφανώς να επιστρέψει στην Αθήνα ως μητροπολίτης 

και ως ιδιοκτήτης των κτημάτων του (δηλ. των εκκλησιαστικών κτημάτων της 

μητροπόλεώς του). Οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν πουθενά, διότι καθώς 

φαίνεται ο Χωνιάτης αρνήθηκε να δηλώσει κάθε είδους υποταγή στον Πάπα.. Εκείνο 

που κατάφερε, ήταν ο έξαρχος καθώς και οι τοποτηρητές του βασιλιά Βονιφάτιου του 

Μομφερρατικού στη Θεσσαλονίκη να του επιτρέψουν να μετακινήσει την έδρα του 

ανενόχλητος εκτός της πόλεως των Αθηνών, σε μία από τις υποκείμενες σ’ αυτόν 

επισκοπές και από εκεί να επιβλέπει το ποίμνιό του. Έτσι, μετά από σύντομο χρονικό 

διάστημα ο ορθόδοξος μητροπολίτης της Αθήνας έφυγε άπραγος από τη 

Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τον δρόμο του μακριά από την πόλη που είχε αγαπήσει 

και υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακολούθησε επίσκεψή του σε διάφορες πόλεις 

της Εύβοιας· πρώτα στον Εύριπο, όπου είχε κτήματα και συγγενείς, και στη συνέχεια 

σε Ερέτρια, Κάρυστο και Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα και στον Εύριπο ειδικότερα, οι 

επίσκοποι ήσαν φίλοι του, ενώ υπήρχαν και κάποια εκκλησιαστικά κτήματα της 

μητροπόλεως Αθηνών σ’ αυτές. Όμως και εκεί ανακάλυψε πως είχαν συμβεί 

αντίστοιχες με την Αθήνα μεταβολές, ύστερα από την κατάληψη της Εύβοιας από 
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τους Φράγκους . Έτσι ο Μιχαήλ αποφάσισε το επόμενο έτος  να πάει στην Κέα της 

οποίας η επισκοπή επίσης υπαγόταν σ’ αυτόν.  

Πράγματι, η επισκοπή της Κέας στην οποία ο επίσκοπος εγκατέστησε την 

έδρα του, υπαγόταν στη μητρόπολη Αθηνών. Σ’ αυτή την επιλογή του Χωνιάτη να 

πάει να μείνει στην Κέα, βεβαίως, συντέλεσε και το ότι το συγκεκριμένο μικρό νησί 

βρίσκεται απέναντι από τη νότια άκρη της Αττικής, και από κάποια υψώματά του 

διακρίνεται η Αττική από τη μεριά του Σουνίου έως και τον Υμηττό! 

      

                  

Αφού έφτασε στην Κέα και συγκεκριμένα στις Ποίσσες το φυσικό λιμάνι του 

Ελληνικού όρους, προχώρησε στο βάθος της ρεματιάς και ανηφόρησε στο όρος 

καθώς επιδίωξε να αντικρίζει την κατεχόμενη μητρόπολή του στην Αττική. 

 Γι' αυτό έψαξε και βρήκε τον κατάλληλο τόπο στη δυτική πλευρά του 

«Ελληνικού» όρους, στα Ελληνικά, στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 

κτίσμα του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118) όπου και 

εγκαταστάθηκε. Παρέμεινε στο νησί για δέκα χρόνια, από το 1207 έως το 1217.  

Λίγο πιο πάνω από την ερειπωμένη πια μονή, μετά από 363 χρόνια ο Άγιος 

Τιμόθεος επίσκοπος Ευρίπου αφού φτάσει στο νησί και ακολουθήσει την ίδια 

διαδρομή θα δημιουργήσει τη μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί κοντά υπήρχε μια 

αστείρευτη πηγή, όπου ο Άγιος Μιχαήλ συνέστησε μονύδριο στο οποίο επιμελήθηκε 

και την αγιογράφηση του. Από όλο το μονύδριο σήμερα σώζεται μόνο η κόγχη της 

αψίδας, (ο θόλος του Ιερού Βήματος) και μια τοιχογραφία με έξη αγιογραφημένους 

«κατ' ενώπιον συλλειτουργούντες» Ιεράρχες, κάτω από υπολείμματα θρόνου της 

Πλατυτέρας. Μεταξύ των Ιεραρχών που «συλλειτουργούν»: των Αθανασίου, 

Βασιλείου, Γρηγορίου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρεμβάλλονται ακόμη 

δύο, ο επίσκοπος Αθηνών Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εκ της Παλαιάς Ελλάδος, για τη 

σχέση του Αγίου Μιχαήλ με την Αθήνα και ο Σμύρνης Πολύκαρπος, κυρίαρχη μορφή 

της Μικρασιατικής Εκκλησίας, από την πόλη των Κολοσσών (Χώναις), από τον τόπο 

καταγωγής του. Έδινε λεπτομερείς πληροφορίες στους ζωγράφους για το πως πρέπει 

να αγιογραφηθούν οι Ιεράρχες, καθώς ήταν ο μόνος που μπορούσε να ξέρει εκείνη 
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την εποχή σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος για τα άμφια των Ιεραρχών όπως για 

τα φελόνια, τα πολυσταύρια των πατριαρχών (Χρυσοστόμου και Γρηγορίου), τα 

παλιά εγχείρια (επιγονάτια), τα διπλά χρυσοϋφαντα πετραχήλια, τα πολυτελή 

περικαλύμματα των Ευαγγελίων, τις διαφορετικές κινήσεις ευλογίας της δεξιάς 

χειρός τους, τα σκεύη και τα κοσμήματα στις «ποδιές» της αψίδας.  

Στο κεντρικό κάτω μέρος της αψίδας σώζεται ένα κτιστό με εγχώριο υλικό 

επισκοπικό «Σύνθρονο», το οποίο είναι μεταγενέστερο τέσσερις περίπου αιώνες από 

την αγιογραφία, δηλαδή είναι της εποχής της εκεί παραμονής του Αγίου Τιμοθέου, 

μπροστά από το οποίο ήταν πρόχειρα εντοιχισμένο με ένα κιονίσκο που στήριζε την 

παλαιά «Αγία Τράπεζα», στην οποία λειτουργούσαν επάνω οι Άγιοι Μιχαήλ και 

Τιμόθεος. Αυτό ήταν αψευδής μαρτυρία πως εκεί λειτουργούσε αρχιερεύς άριστος 

γνώστης της λειτουργικής θεολογίας για τις σχέσεις του «Θυσιαστηρίου» με το 

«Σύνθρονο» κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας.  

Γι' αυτό έμεινε στα χρόνια γνωστό το μέρος με την ονομασία ως «Κάθισμα 

του Χωνιάτη». Από την Κέα εξακολουθούσε ο Άγιος Μιχαήλ να ασχολείται και με 

την Εκκλησία των Αθηνών. Το 1208 τον κάλεσε ο αυτοκράτορας στην Νίκαια για να 

τον διορίσει Μητροπολίτη Νάξου, αλλά ο Μιχαήλ Χωνιάτης αρνήθηκε με την 

δικαιολογία ότι ήταν ηλικιωμένος.  

Στην Κέα είχαν συναχθεί γύρω από τον Μιχαήλ πολλοί κληρικοί, μεταξύ των 

οποίων και ο παλαιός του μαθητής Γεώργιος Βαρδάνης που αργότερα έγινε 

Χαρτοφύλαξ, αλλά και πολλοί νέοι ως μαθητές του. Αναπτύχθηκε έτσι ένα κανονικό 

σχολείο και με την βοήθεια των μαθητών του κατόρθωσε να επανακτήσει ένα μέρος 

της βιβλιοθήκης του από την Αθήνα. 

 Μπορούμε να φανταστούμε τον Μιχαήλ Χωνιάτη να αγναντεύει από το όρος 

της Κέας την αγαπημένη Αττική, την Εδέμ του , όπως την αποκαλούσε. Τα φυσικά 

και τα πνευματικά του μάτια δεν έπαψαν ποτέ να είναι στραμμένα στο ποίμνιο του. 

Συνέχισε την ποιμαντορία του, εργαζόμενος ακατάπαυστα για την στήριξη του 

χειμαζόμενου ποιμνίου του για δέκα έτη μέσω συμβουλών , επιστολών αλλά και 

δράσεων όπως είδαμε παραπάνω. Κάθε στιγμή και συνθήκη ζωής έγινε τρόπος και 

μέθοδος διαποίμανσης του λαού. 
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Χειρόγραφο επιστολής του Χωνιάτη 

 

Η επίδραση της παρουσίας του στους κατοίκους της Κέας αλλά και των γύρω 

νησιών υπήρξε τεράστια. Δεν είναι τυχαίο πως στα νησιά των Κυκλάδων διασώζεται 

το τοπόσημο «Χώναις» σε ανάμνηση της καταγωγής του Μιχαήλ Χωνιάτη. Το 

συναντούμε στην Άνδρο, αλλά και στη Σύρο κοντά στο σημερινό χωριό Μάννα. 

Επίσης όπως είδαμε διατηρήθηκε στην Κέα το τοπωνύμιο «Κάθισμα του Χωνιάτη»  

 Αναχώρησε από την Κέα το 1217 μ.Χ. για να αποσυρθεί στην ιερά μονή του 

Ιωάννου Προδρόμου Μενδενίτσας ( Θερμοπυλών)όπου και ετάφη όταν τελείωσε τον 

βίο του το έτος 1222 μ.Χ., σε ηλικία 84 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν 

εξαιρετικά δύσκολα εξαιτίας της σοβαρότατα κλονισμένης υγείας του αλλά και των 

πενιχρών οικονομικών μέσων που διέθετε. 

  

Ολόκληρη η ζωή του Μιχαήλ Χωνιάτη είναι το καλύτερο παράδειγμα 

χριστιανικής ζωής και δράσης. Ο ακάματος και  πολυσχιδής  ιεράρχης που 

δραστηριοποιείται σε κάθε τι που αφορά τη ζωή του ποιμνίου του αποτελεί πρότυπο 

ποιμαντικής μέριμνας.  Καμία πτυχή της ζωής των ανθρώπων δεν τον αφήνει 

αδιάφορο. Για όλα φροντίζει, σε όλα συμμετέχει, στα πάντα δίνει όλες του τις 

δυνάμεις. 
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Συγκεντρώνει στον υπερθετικό βαθμό όλες τις αρετές που κοσμούν έναν 

ποιμένα: υψηλότατου επιπέδου μόρφωση, καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος, 

προσαρμοστικότητα  στις  ανάγκες κάθε εποχής, πρακτικό πνεύμα, έγκαιρη 

διευθέτηση κοινωνικών- πολιτικών ζητημάτων, στήριξη του λαού με τη βιωτή και τον 

λόγο του μέχρι και οργάνωση στρατιωτικής άμυνας. 

Στο πρόσωπο του Χωνιάτη λάμπει και εμπνέει το ολοκληρωμένο ανθρώπινο 

πρόσωπο: Η θεωρία και η πράξη. Ο στοχασμός και το όραμα. Ο σχεδιασμός και η 

πραγματοποίηση των σχεδίων. Η ελπίδα και η απελπισία . Η άνοδος και η πτώση. Η 

λάμψη της αρχαιότητας και το βυζαντινό κάλλος. 

 

    

           Άγιος Πέτρος στον Κουβαρά    

 

Σπουδαίο αλλά ιστορικά τραγικό πρόσωπο ο Μιχαήλ Χωνιάτης περιδιαβαίνει 

στο μνημειώδες αλλά ερειπωμένο σκηνικό της πόλης που λάτρεψε  μέσα απ τα 

διαβάσματα του.  Έμελλε να γίνει η σπουδαιότερη μορφή της εποχής του αλλά και 

των εποχών που ακολούθησαν. Βρέθηκε στην παρακμή της Αθήνας. Τράβηξε την 

αυλαία της βυζαντινής εποχής και αναγκάστηκε να παραδώσει την πόλη στους 

Φράγκους. Η φροντίδα του δεν έπαψε : και από την εξορία του στην Κέα δεν 

σταμάτησε στιγμή να νοιάζεται και να μεριμνά για το χριστιανικό λαό της Αθήνας, 

στέλνοντας επιστολές, νουθετώντας και στηρίζοντας το ποίμνιο του.  

Συνεχώς όμως διαπίστωνε με θλίψη ότι ήταν απελπιστικά μόνος. 

Διαμαρτύρεται για την κατάπτωση του κλήρου. Εξακολουθεί να ξαφνιάζεται για την 

«μοχθηρή παπαδική των Αθηναίων» που ζητούν επιμόνως χειροτονίες και 

διευκολύνσεις και δεν επικοινωνούν παρά μόνο για ιδιοτελή αιτήματα. Απέναντι σ’ 

αυτές τις ενοχλήσεις ο Χωνιάτης δεν έβρισκε άλλη αναψυχή πέρα από τις 

φιλοσοφικές και θεολογικές μελέτες, με τις οποίες ξεχνούσε τον κόσμο και τα 

προβλήματά του. 

Ο Μιχαήλ Χωνιάτης αγανακτούσε με την κακοήθεια των συμπατριωτών του 

Αθηναίων και επιφωνώντας «Φεῦ, ποταποὶ γεγόνασιν οἱ νῦν χριστιανοί!», 
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συμβούλευε  τον ηγούμενο της μονής Αγίων Ομολογητών να μη χειροτονεί στο εξής 

μοναχούς πριν να τους έχει εκπαιδεύσει στην υπακοή, τον σεβασμό και την 

ταπεινότητα, γιατί όπως ήσαν τα πράγματα τότε, μόλις είχαν μάθει να διαβάζουν τους 

ψαλμούς γίνονταν ιερείς, θεωρώντας με υπερηφάνεια τους εαυτούς τους έτοιμους να 

γίνουν και ηγούμενοι! 

                          

Η βιβλιοθήκη  

 

Ήδη έχει αναφερθεί η αγάπη του Μιχαήλ Χωνιάτη για την κλασική παιδεία. 

Από τα νεανικά του χρόνια, καθώς είδαμε, είχε «μυηθεί» στους αρχαίους συγγραφείς 

από τους δασκάλους του στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερα από τον λόγιο 

Ευστάθιο, τον μετέπειτα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Στην Κωνσταντινούπολη είχε 

αρχίσει να συγκεντρώνει και τα πρώτα του βιβλία, αποκτώντας ήδη από εκείνα τα 

χρόνια μια πλούσια συλλογή από πολλά και κάθε είδους έργα, η οποία ανάμεσα σε 

άλλα περιείχε Όμηρο, Αριστοτέλη, Γαληνό, Ευκλείδη, Θουκυδίδη, Νίκανδρο κ.α.  

Όταν ήρθε στην Αθήνα ως μητροπολίτης της πόλεως, σαν «προίκα» από την 

Κωνσταντινούπολη έφερε και την πλούσια βιβλιοθήκη του. Και στον νέο του τόπο 

διαμονής, συνέχισε να συγκεντρώνει πολλούς πρόσθετους κώδικες από διάφορα 

σημεία, άλλους αγοράζοντας και άλλους λαμβάνοντας ως δώρα, ενώ ορισμένους 

αντέγραφε ο ίδιος, προκειμένου να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του. Τα πρώτα βιβλία 

μάλιστα που αντέγραψε για την προσωπική του βιβλιοθήκη τα εντόπισε στη 

μητρόπολη της Αθήνας, η βιβλιοθήκη της οποίας φαίνεται ότι δεν ήταν αξιόλογη την 

εποχή εκείνη και κάλυπτε μόλις δύο θήκες που βρίσκονταν στον μητροπολιτικό ναό 

του Παρθενώνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο μεγάλη θα ήταν η πίκρα του όταν 

είδε να εξανεμίζεται η πολύτιμη βιβλιοθήκη του. Ήταν άλλη μια απώλεια ανάμεσα 

στις άλλες που βίωσε. 

Τα βιβλία του μητροπολίτου πωλήθηκαν, προκειμένου οι ξένοι στρατιώτες 

που τα βρήκαν να κερδίσουν κάποια χρήματα. Το γεγονός αυτό, περισσότερο απ’ όλα 

τ’ άλλα στεναχώρησε τον λόγιο μητροπολίτη, που είχε αφιερώσει η ζωή του από τα 

νεανικά του χρόνια για να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα βιβλία. Αργότερα, 

αναπολώντας με θλίψη τη χαμένη του βιβλιοθήκη και ενθυμούμενος την άσχημη 

τύχη της, έγραφε με παράπονο ότι, όταν συγκέντρωνε τα βιβλία του, δεν ήξερε ότι 

στην πραγματικότητα τα συγκέντρωνε για τους βάρβαρους Ιταλούς, που δεν ήσαν 
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ικανοί να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους, όχι μόνο στο πρωτότυπο αλλά ούτε καν 

σε μετάφραση.  

Σχολίαζε δε με έντονη δηκτικότητα ότι πιο ικανοί είναι οι γάιδαροι να 

αντιληφθούν τον ήχο της λύρας και τα σκαθάρια τη μυρωδιά του μύρου, παρά εκείνοι 

την αρμονία και τη χάρη του λόγου132.  Στη διάρκεια της αυτοεξορίας του στην Κέα 

προσπάθησε να ανακτήσει  ένα μέρος από τα χαμένα βιβλία του και τον βοήθησαν σε 

αυτό οι μαθητές και κάποιοι φίλοι του. Σε πολλές από τις επιστολές του που 

διασώζονται. το θέμα των χαμένων βιβλίων επανέρχεται συχνά  με οδύνη. 

 

 

 

Οι απώλειες 

Ο Μιχαήλ Χωνιάτης αναμετρήθηκε με την απώλεια πολλές φορές. 

Κυριάρχησε η απώλεια της ιδέας του πνεύματος που αντιπροσώπευε η Αθήνα. 

Απώλεσε και τον ίδιο τον τόπο όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Επισκοπή  

και το λαό του. Είδε τα υπάρχοντα του να εξανεμίζονται και να καταστρέφονται. 

Ακόμα και στο χώρο της εξορίας του, λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος μιας και η Κέα 

πέρασε γρήγορα στη δικαιοδοσία των Φράγκων υπό Λατινική εκκλησιαστική 

διοίκηση. Απώλεσε σταδιακά την υγεία του από το βαρύ και υγρό κλίμα τόσο του 

νησιού, όσο και της Μονής Προδρόμου στη Μενδενίτσα Φθιώτιδος. Βίωσε ,όπως 

περιγράφει, απελπιστική πνευματική μοναξιά αποστερημένος από τις εκλεκτές 

πνευματικές συντροφιές του. Έζησε σε τραγικούς καιρούς. Το θαυμαστό και 

αξιομίμητο στην περίπτωση του Μιχαήλ Χωνιάτη είναι η δύναμη ανασύνταξης που 

επέδειξε μπροστά σε κάθε δυσκολία. Ο μεγάλος λόγιος και θεωρητικός Μιχαήλ 

αποδείχτηκε ο κατεξοχήν άνθρωπος της δράσης. Ίσως, μόνο τότε πραγματοποιείται 

μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δράση: όταν προϋπάρχει στιβαρή θεωρία. 

 
132 Μαλτέζου, Λατινοκρατούμενη, σ. 255· Λάμπρου, Βιβλιοθήκη, σ. 356· Wilson, Λόγιοι, σ. 263· 

Λάμπρου, Σωζόμενα Β΄, σ. 295-296, στ. 24-26, 1-3 / Kolovou, Epistulae, σ. 238, στ. 21-25: «Ποῦ γὰρ 

ἂν καὶ τὴν ἀρχὴν εἰς νοῦν ἐβαλόμην ὁ δείλαιος ὡς οὐδὲ ὁμογλώττοις ἀνδράσιν, ἀλλὰ βαρβάροις 

Ἰταλοῖς ταμιεύσομαι; Οἳ μήτε τὰ ἐν αὐτοῖς γεγραμμένα ἐπιέναι οἷοί τε ὄντες, μήτε δι’ ὑποβολέως 

ἀμφιγλώττου συνιέντες· μᾶλλον γὰρ ὄνοι λύρας καὶ κάνθαροι μύροι αἰσθήσονται ἢ οὗτοι ἁρμονίας 

λόγου καὶ χάριτος» 
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Δεν είναι ξεχωριστό ζήτημα η θεωρεία από την πράξη, όπως εσφαλμένα 

υποστηρίζεται συχνά, αλλά  το «συναμφότερον».  Τον κοσμούσε η αρετή της 

προσαρμοστικότητας που είναι ένδειξη υψηλής πνευματικότητας. Αντιμετώπισε τα 

πράγματα όχι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά όπως πραγματικά ήταν. Ακριβώς αυτό 

το χαρακτηριστικό του ήταν που επέδρασε στις ψυχές των Αθηναίων οι οποίοι 

αμέσως μετά το θάνατο του τον θεώρησαν άγιο και τον απεικόνισαν μάλιστα να 

φέρει φωτοστέφανο (Ι.Ν Αγίου Πέτρου στον Κουβαρά & Σπήλαιο Πεντέλης) πριν 

ακόμα από την επίσημη ανακήρυξη του ως αγίου.  

 

Από εν Χώναις Θαύμα στο Θαύμα του  Μιχαήλ Χωνιάτη εν Αθήναις 

Ο Μιχαήλ Χωνιάτης ισορρόπησε τέλεια ανάμεσα στις καταφάσεις και τις 

αρνήσεις. Ενώ καταφάσκει στις ιστορικοπολιτικές αναγκαιότητες και τις 

διακυμάνσεις του βίου του, αρνείται την πρόταση που του προσφέρει μια νέα 

επισκοπή και δεν εγκαταλείπει τη Μονή Ιωάννου του Προδρόμου κοντά στις 

Θερμοπύλες ώστε όχι μόνο να μη φύγει πολύ μακριά από την Αττική αλλά και να μη 

γίνει η φυγή του αιτία για κυρώσεις στο λαό. 

Γίνεται από όλα τα παραπάνω φανερό πως το παράδειγμα του Μιχαήλ 

Χωνιάτη θα ήταν άξιο να διδάσκεται στους ανθρώπους που προορίζονται για το 

υψηλότερο επίπεδο  διοίκησης ή διαποίμανσης γιατί ξεπέρασε κατά πολύ το άκρον 

άωτον της έννοιας του καθήκοντος και οδηγήθηκε στην «έκσταση» προς την 

αγιότητα μέσω των χαρισμάτων που του δόθηκαν, των προσωπικών κόπων του και 

των ιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες έζησε. 

Ξεκίνησε τη ζωή του στις Χώνες της Φρυγίας, τον τόπο που σηματοδοτήθηκε 

από το Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εξ αυτού έφερε το όνομα Χωνιάτης. Και να 

που έγινε αυτός ο ίδιος το νέο θαύμα για την Αθήνα: έγινε το «χωνευτήρι» των 

αντίρροπων και εχθρικών δυνάμεων και με τη στάση του προστάτευσε το λαό των 

Αθηνών.  

Εξαίσια περιγράφει το βίο του Μιχαήλ Χωνιάτη στην Αθήνα  και φτάνει με 

την καλλιτεχνική του  ευαισθησία στις λεπτές  ψυχολογικές αποχρώσεις της ψυχής 

του ο Φώτης Κόντογλου στο παρακάτω αφήγημα: 

 

«Το Θρηνητικό τρυγόνι της αιώνιας Αθήνας»  
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«Τούτη η παμπάλαιη και περιβόητη πολιτεία της Αθήνας, που μαζευτήκαμε απ’ 

Ανατολή και Δύση, από στεριά κι από θάλασσα, ήρθε καιρός που είχε ρημάξει σχεδόν 

ολότελα, κι είχε γίνει σα χορταριασμένο νεκροταφείο. Και πάλι, με τα χρόνια, 

ξαναγέμισε ανθρώπους κι άνθισε, όπως τώρα. Και πάλι, θα ’ρθει ένας καιρός που θα 

ξαναρημάξει, κι ας μην το βάζει με το νου του κανένας μας σήμερα. Έτσι γυρίζει η 

ρόδα του κόσμου. 

Η Αθήνα ρήμαξε μαζί με τον αρχαίο κόσμο, που ήταν η κούνια του κι η μάνα 

του. Από τα χρόνια που βασίλευε στην Πόλη ο Ιουστινιανός, η Αθήνα ήτανε ένα ρημάδι. 

Κανένας δεν συλλογιζόταν πια αυτήν την ξακουστή πολιτεία, γιατί όλα είχανε 

μετατοπιστεί στην Ανατολή. Κάπου -κάπου ξέπεφτε κατά δώθε κανένας ταξιδευτής, 

επειδή οι δρόμοι που πηγαίνανε από την Πόλη στην Ιταλία, στην Ιερουσαλήμ και σ’ 

άλλες μεγάλες και πολυσύχναστες πολιτείες, δεν περνούσανε από την Αθήνα. 

Κατά τα 700 μ. Χ. ένας δεσπότης Φράγκος λεγόμενος Μπιλιμπάλντος γράφει 

δυο λόγια, που δείχνουν πως υπήρχε ακόμα Αθήνα. Ένας Άραβας γεωγράφος Ισταχής 

λεγόμενος, στα 1000 μ.Χ. γράφει για την Αθήνα πως μαζί με τη Ρώμη ήτανε οι μανάδες 

των Ρουμ (των Ελλήνων) και πως η Αθήνα προ πάντων στάθηκε ο τόπος της σοφίας 

των Γιουνάν (Ιώνων, Ελλήνων), που ευρήκανε τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Και 

άλλοι Άραβες γράψανε για την Αθήνα σε κείνα τα χρόνια, όπως ο Εδρισής, ο 

Αμπουλφέδας κι ο Ιμπν-Χαουκάλ, που λέγει την Αθήνα Ιτσχανιγιάχ, δηλαδή πολιτεία 

των σοφών Ελλήνων. Πλην αυτά τα γράφανε για την πεθαμένη Αθήνα, γιατί η ζωντανή 

ήτανε ένα χωριό ελεεινό και τρισάθλιο. 

Οι Σταυροφόροι δεν ξέρανε καν τ’ όνομα της Αθήνας, ούτε οι άλλοι χατζήδες 

που πηγαίνανε χιλιάδες στον Άγιο Τάφο. Κατεβαίνανε από τα βορινά μέρη και 

μπαρκάρανε στην Πόλα ή στη Ραγούζα ή στο Μπάρι, πιάνανε στα Εφτάνησα, στα 

Κύθηρα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κύπρο, και ξεμπαρκάρανε στη Γιάφα. 

Μέσα σ’ εκείνο το σκοτάδι που βρισκότανε χαμένη και ξεχασμένη η πολιτεία 

της Αθήνας, ένα μικρό φως άναψε κι έδειξε για μια στιγμή στον κόσμο πως δεν είχε 

λείψει η Αθήνα ολότελα από τον κόσμο, πως υπήρχε ακόμα αυτό το άψυχο κουφάρι 

της. Αυτό το μικρό φως ήτανε ένας σπουδαίος δεσπότης, ο Μιχαήλ Ακομινάτος, μια 

ψυχή που θαρρεί κανένας πως εβγήκε από κανέναν αρχαίο τάφο του Κεραμεικού, μ’ 

όλο που γεννήθηκε στην Ανατολή. Μα από κάμποσους αιώνες, οι Ανατολίτες 

βαστούσανε με πάθος την ελληνική σοφία και τη φυλάγανε με αγάπη, όπως εκείνος που 
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φυλάγει τ’ άγιο φως μέσα σ’ ένα μικρό σφαλιχτό φανάρι για να μην το σβήσει ο άγριος 

βοριάς. 

 

Ο Ακομινάτος γεννήθηκε στα 1140 σε μια πολιτεία της Φρυγίας στη Μ. Ασία, 

που τη λέγανε Χώνες ή Κολοσσές. Σπούδασε στην Πόλη κι είχε δάσκαλο τον σοφό 

Ευστάθιο, που ήξερε τα αρχαία ελληνικά όσο κανένας άλλος και που έγινε ύστερα 

επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Μιχαήλ είχε κι έναν αδερφό που γίνηκε πολιτικός κι 

έγραψε πολλά κι αυτός, τον Νικήτα Χωνιάτη. Ο Μιχαήλ αγαπούσε τη θρησκεία και στα 

1182 έγινε μητροπολίτης Αθηνών. 

Η χαρά του Ακομινάτου ήταν μεγάλη, που αξιώθηκε να γίνει πνευματικός 

ποιμήν απάνου στους απογόνους των αρχαίων Αθηναίων, που τους λάτρευε η ψυχή του 

ύστερα από τον Χριστό. Ο Παρθενώνας είχε γίνει εκείνον τον καιρό εκκλησιά της 

Παναγιάς. Εκεί μαζευθήκανε οι Αθηναίοι για να υποδεχθούνε τον δεσπότη. Κι εκείνος, 

τρέμοντας από συγκίνηση, έβγαλε έναν λόγο αρχαιοπρεπέστατον. Μίλησε στο ποίμνιό 

του εγκωμιάζοντας την ένδοξη καταγωγή τους. «Αθηναίοις ούσι και εξ Αθηναίων 

αυθιγενών». Αλλά, ο ενθουσιασμός του από την αρχαιότητα κρύωνε, βλέποντας σε τι 

χάλι βρισκότανε η πολιτεία και οι άνθρωποι που την κατοικούσανε. Γι’ αυτό στο λόγο 

του έλεγε με παράπονο πως ο άσπλαχνος καιρός τ’ άλλαξε όλα, μάρανε το κάλλος, 

χάλασε τη γλώσσα, και παρομοίωσε την Αθήνα με τη Φιλομήλα της μυθολογίας, που 

είχε κόψει τη γλώσσα της ο άσπλαχνος Τηρεύς. Εξύμνησε, με φωνή που έτρεμε, τη 

μητέρα της ρητορικής και της σοφίας, μα μιλούσε σε ανθρώπους που δεν είχανε ιδέα 

απ’ όσα έλεγε. Σα να έψελνε την ακολουθία των κεκοιμημένων. 

Τριανταοχτώ χρόνια κάθισε δεσπότης της Αθήνας ο Ακομινάτος, ζωσμένος από 

ερείπια που κειτόντανε σωροί χορταριασμένοι, «εν μέσω Σκυθικής ερημίας», υλικής 

και πνευματικής. Κι αυτός ήτανε σαν ένα ερείπιο, σαν ένας βρυκόλακας που φώλιαξε 

σε κείνο το ένδοξο νεκροταφείο. Βαρυθυμία, μελαγχολία για τον άστατο κόσμο 

σκοτεινιάζει την καρδιά του, τις αισθήσεις του, με τις οποίες θαρρεί πως βλέπει την 

πομπή της λαμπαδηφορίας, τα λαμπρά κτίρια, τις στοές, τα ωραία φορέματα και πως 

ακούγει τον κόσμο να συζητά μέσα στην αγορά, ν’ αγωνίζεται στα στάδια, να 

πανηγυρίζει στα θέατρα, πως ακούγει τον Περικλή και τον Σωκράτη να μιλούνε σε 

κείνη τη γλώσσα που τη λάτρευε σαν να ’τανε η γλώσσα των αγγέλων. 

Βουβή ερημιά τον περίζωνε. «Ειμί ξένος εν Αθήναις», έλεγε. «Δεν ξέρω αν 

απόμεινε από τούτη την πολιτεία τίποτ’ άλλο από το ένδοξο όνομά της. Πού είναι ο 
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Περίπατος, πού είναι η Στοά, πού είναι ο Φανός του Διογένη;» Η ψυχή του ποθούσε να 

ταιριάξει τα ερείπια και την αρχαία δόξα με τους απελέκητους ανθρώπους που έβλεπε, 

αλλά δεν μπορούσε. Εκείνο το παλιοχώρι ήτανε η αρχοντικιά Αθήνα που διάβαζε στα 

βιβλία; Εκείνοι οι λιγοστοί, φοβισμένοι και φτωχοί άνθρωποι, αυτοί ήταν οι απόγονοι 

των ημιθέων; 

Πριν από λίγο είχανε ρημάξει το χωριό ακόμα πιο πολύ η πανούκλα και η 

πείνα. Οι κουρσάροι ληστεύανε γη και στεριά. Κοντά στη φτώχεια, βρίσκεται και κάθε 

κακομοιριά. Σπάνια βρίσκεται στην Αθήνα άνθρωπος να ξέρει λίγα γράμματα. 

«Σπανίζει» , γράφει, «η πόλις φιλοσόφων ανδρών, αλλ’ ήδη και βαναύσων αυτών». 

Παρομοιάζει την Αθήνα με την καταστραμμένη Ιερουσαλήμ και τον εαυτό του με τον 

προφήτη Ιερεμία που κλαίγει γι’ αυτή. Κλαίγει κι αυτός, βλέποντας τα γκρεμισμένα 

κάστρα, τους έρημους δρόμους και τους ανθρώπους που είναι σκεπασμένοι με 

κουρέλια. Και σιγολέει «Γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, η δε γη εις τον αιώνα 

έστηκεν». 

Αληθινά η Έμορφη Αττική φεγγοβολούσε από τον ήλιο, ο γλυκός Υμηττός λιαζότανε 

ξαπλωμένος και μακάριος, η δροσερή Πεντέλη σα να έβγαινε εκείνη την ημέρα από τα 

χέρια του Θεού, η Ακρόπολη στεκότανε περήφανη απάνω από το χωριό, πέρα η 

θάλασσα και τα νησιά γαλανιάζανε ευτυχισμένα. Μοναχά οι άνθρωποι και τα έργα τους 

είχανε χαθεί, σα να μη γινήκανε ποτέ στον κόσμο. 

Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο ο δυστυχής Ακομινάτος καταλάβαινε πως εζούσε 

στην εξορία, «εν τη κατωτάτη εσχατιά της γης, εν τω Ταρτάρω ένθα ειδώλους 

ανθρώπους συνδιητάτο”, λέγει, σα να μιλά η Πολιτεία των Αθηνών. «Οράς με, την 

θρυλουμένην των πόλεων, όπως ο μεν χρόνος ανάλωσε, τοις δε λειψάνοις του χρόνου 

συνεπέθετο κακία πολύτροπος και κατέλειπε χωρίον μικρόν και αοίκητον, ονόματι 

μόνω και σεμνοίς ερειπίοις γνωριζομένην. Η δε εγώ, η τλήμων, η πάλαι μεν μήτηρ 

σοφίας παντοδαπής και πάσης καθηγεμών αρετής, η πεζομαχίαις και ναυμαχίαις 

Πέρσας πολλάκις καταστρατηγήσασα, νυν δε σκαφιδίοις ολίγοις πειρατικοίς 

καταπολεμουμένη και ληιζομένη τα επί θαλάττη πάντα. Η πίουσα το εκ χειρός Κυρίου 

ποτήριον, καντεύθεν λιμώ και δίψει και πτωχεία προσταλαιπωρήσασα». 

«Ο καιρός», λέγει, «στέρησε την Αθήνα από όλους, κι απ’ αυτήν τη γλώσσα. Κι 

έγινε χωρίς γλώσσα (άγλωττος) η μήτηρ της σοφίας, εκεί που κάποτε η δόξα της Στοάς 

και τον Περιπατητικών εγέμισε τη γη, εκεί που μιλούσε ο ολύμπιος Περικλής και που ο 
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Δημοσθένης, ο Λυσίας, ο Ξενοφών κι ο Ισοκράτης κελαϊδούσανε πιο γλυκά από τις 

σειρήνες 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ο Απ. Παύλος και τα στοιχεία της προσωπικότητας του που συνετέλεσαν στην 

επιτυχία της αποστολής του. 

 

2. Οι λόγοι της « αποτυχίας» του Απ. Παύλου στην Αθήνα. 

 

3. Η Ανάσταση του Χριστού στο κήρυγμα του Απ. Παύλου και η θεώρηση του 

ανθρώπινου σώματος από τους Αθηναίους. 

 

4. Χριστός και Παρθενώνας: Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ελληνικής πνευματικότητας 

και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση 

 

5. Το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο της ζωής και δράσης της Αγίας Φιλοθέης της 

Αθηναίας. 

 

6. Το φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο της Αγίας Φιλοθέης. 

 

7. Η Αγία Φιλοθέη ως διαχρονικό πρότυπο της γυναικείας χειραφέτησης 

 

8. Ο Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης:τα βασικά σημεία της δράσης του ως μητροπολίτη 

Αθηνών 

 

9. Ποιοι ήταν οι λόγοι που στη συνείδηση των Αθηναίων ο Μιχαήλ Χωνιάτης 

θεωρήθηκε άγιος αμέσως μετά το θάνατο του; 

 

10. Ο βίος και η πολιτεία του Μιχαήλ Χωνιάτη:μια αναγωγή στο εν Χώναις Θαύμα 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Φ. Δημητρακόπουλου, «Πρωτόκλητος Ανδρέας και Οσία Φιλοθέη», Επιστημονική 

Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τομ. ΜΒ' 

(2010-2011) 

 Γ. Μεταλληνού, Αγιότης Μαρτυρουμένη, περιοδικό ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, 

τόμος Ν΄(1989) της Εκκλησίας της Κύπρου.  
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Γ. Μεταλληνού Λόγος ως Αντίλογος, Θεολογικά Δοκίμια, εκδ. ΑΡΜΟΣ, Αθήνα 1992 

Σ. Αγουρίδη , Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, Γρηγόρης, 1991 

 Σ. Δεσπότης, Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, Εκδόσεις Άθως (Αθήνα 2009) 

Π. Βασιλειάδης, Παύλος: τομές στη θεολογία του, εκδ.Π.Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 

2004 

Φ. Κολοβού, Μιχαήλ Χωνιάτης .Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του, 

Ακαδημία Αθηνών, 1999. 

Χ. Κοντογεωργοπούλου, Η Βυζαντινή Αττική, εκδόσεις Σιάτρας, 2018 

Π. Βότσικας, Ο μητροπολίτης Μιχαήλ Ακομινάτος-Χωνιάτης και η δεκαπεντάχρονη 

διαμονή του στην Κέα, Κυκλαδικά θέματα 30 (1989) 
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7. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Μέρος Β΄) 

           

7.1 Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΓΙΟΤΗΤΑ 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολυπολιτισμικές καταβολές, ορθόδοξη 

παγκοσμιοποίηση, παιδαγωγικές αρχές,  ελληνοκεντρικότητα. 

 

            

   

 

 

            Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγίνης, κατά κόσμον 

Αναστάσιος Κεφαλάς, γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1846 στη Σηλυβρία της 

Ανατολικής Θράκης. Γονείς του ήταν ο Δήμος (Δημοσθένης) και η Μπαλού 

(Βασιλική) Κεφαλά, και ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά της φτωχής οικογένειας. 

Σύντομα ήρθε αντιμέτωπος με τη δύσκολη πραγματικότητα της εποχής, καθώς η 

οικογένειά του αδυνατούσε να συντηρηθεί, ενώ στη γενέτειρά του δεν υπήρχε 

σχολείο μέσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη σε 

ηλικία 13 ετών. 
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 Ο Άγιος Νεκτάριος έδρασε στον ελλαδικό χώρο που σχετικά πρόσφατα είχε 

ελευθερωθεί από έναν μακραίωνο, αλλοεθνή και αλλόθρησκο ζυγό και πλέον 

βρισκόταν στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δικού του εκπαιδευτικού συστήματος 

κάτω όμως από εξαιρετικά πολύπλοκες και πολυποίκιλες έως και αντιθετικές 

επιδράσεις (βαυαροκρατία, καθολικισμός, προτεσταντισμός, απόηχος ευρωπαϊκού 

διαφωτισμού, ελληνορθόδοξη παράδοση κ.ά.) 

 Ο άνθρωπος είναι ενταγμένος σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό-κοινωνικό 

πλαίσιο . Ανήκει σε μία εποχή. Είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης κοινωνικής, 

εθνικής, θρησκευτικής πραγματικότητας. Υπάρχει δηλαδή μια “πνευματική 

καταγωγή”, σύμφωνα με την οποία τίποτε δεν είναι αποκλειστικά έ ν α  αυτόνομο 

φαινόμενο, αλλά προκύπτει από το συνδυασμό της κοινωνικής, τοπικής και 

πνευματικής παράδοσης .Έτσι η Σηλυβρία είναι αυτή που έδωσε στον Άγιο Νεκτάριο 

τις βιολογικές και ψυχολογικές του ρίζες· την πνευματική του ιδιοσυγκρασία. 

Η Σηλυβρία της Ανατολικής (και τουρκοκρατούμενης την εποχή της 

γεννήσεως του Αγίου) Θράκης, από την ίδρυσή της ήδη ως αποικία των 

Μεγαρέων(7ος π.χ. αι.), ήταν φορέας του ελληνικού πολιτισμού και πάντα 

διατηρούσε την ελληνική της ταυτότητα, τ η ν  ο π ο ί α  ε μ π λ ο ύ τ ι σ ε  με 

την ελληνορθόδοξη παράδοση της Ορθόδοξης  Ανατολικής Εκκλησίας  

Οι Έλληνες κάτοικοι ήταν φιλήσυχοι και εργατικοί είχαν να αντιπαλέψουν με 

τον αλλόθρησκο και αλλοεθνή κατακτητή, αλλά και με τους νέους διεκδικητές που 

κινούνταν να καλύψουν το κενό της παρακμάζουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

τους Βουλγάρους. 

Η οικογένεια του Αγίου Νεκταρίου ελληνορθόδοξη και ευσεβής , 

μεταλαμπαδεύει στα παιδιά της  εμπειρικά, βιωματικά την πατροπαράδοτη πίστη και 

την εθνική συνείδηση. 

Επόμενος σταθμός η Κωνσταντινούπολη. 
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Η Κωνσταντινούπολη, την περίοδο που ο Άγιος Νεκτάριος βρέθηκε εκεί ως 

βιοπαλαιστής όπου και βελτίωσε  τη μόρφωσή του (γύρω στα 1860), ήταν το 

σημαντικότερο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο των αλύτρωτων Ελλήνων. 

Συγκέντρωνε εργατικό δυναμικό και είχε καθιερωθεί ως η ευρύτερη αγορά εργασίας 

στον εκτεταμένο γεωγραφικό χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της εγγύς 

Ανατολής. 

Το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο και η 

πνευματική ζωή των ελληνορθόδοξων κατοίκων 

υποστηριζόταν από ποικίλους πολιτιστικούς 

Συλλόγους  και  Σχολεία, ενώ πλούσιοι Έλληνες της 

Διασποράς ανελάμβαναν υπό την προστασία τους τη 

μόρφωση φτωχών παιδιών. 

 

 

Η Χίος είναι ένας μεγάλος πνευματικός σταθμός στην πορεία του. Στη Χίο ο 

Άγιος Νεκτάριος θα εγκατασταθεί σε ηλικία είκοσι ετών ,στα 1866.  Είναι το νησί 

που έχει τιμηθεί από Βυζαντινούς αυτοκράτορες με δωρεές και έχει καλλιεργηθεί 

πλούσια 

πνευματική παράδοση. Εδώ έδρασε ο Αθανάσιος ο Πάριος για την 

ανασύσταση της παιδείας στο υπόδουλο ελληνικό γένος. Εδώ αναπτύχθηκε και το 

ησυχαστικό κίνημα, το υποτιμητικά αποκαλούμενο των «κολλυβάδων», με 

κυρίαρχη φυσιογνωμία τον Μακάριο Νοταρά. Δεν είναι απορίας άξιο λοιπόν που στη 

Χίο κείρεται μοναχός. 
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Το νησί της Χίου είχε τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσει επί δέκα έτη τον 

Άγιο Νεκτάριο, ως λαϊκό αρχικά και στη συνέχεια ως μοναχό και κληρικό. Όπως 

είναι γνωστό, μετά τη διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη για περίπου έξι χρόνια, ο 

νεαρός τότε Αναστάσιος Κεφαλάς μεταβαίνει το 1867 στη Χίο, όπου θα υπηρετήσει 

ως δημοδιδάσκαλος στο χωριό Λιθί. 

Ο νεαρός δάσκαλος αγάπησε τους ανθρώπους του Λιθίου, τους οποίους, όπως 

αναφέρει ο Χρ. Μονιάδης στο βιβλίο του «Ο Ληθής», ο Άγιος τους αποκαλούσε «οι 

καλοί μου ψαράδες» και διατήρησε στενό δεσμό μαζί τους, ακόμη κι όταν 

αναχώρησε από το νησί. Την εποχή που ο Άγιος εγκαταστάθηκε στο νησί, ο 

μοναχισμός στη Χίο βρισκόταν σε ακμή μεγάλη. Έχοντας την παράδοση των 

Κολλυβάδων πατέρων που είχαν ζήσει εκεί μέχρι τη σφαγή ο λαός της Χίου ήταν 

ιδιαίτερα ευλαβής, η Νέα Μονή μολονότι δεν είχε πια την παλιά της αίγλη, συνέχιζε 

να είναι ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο, ενώ παράλληλα νέες οσιακές μορφές 

εμφανίζονταν στη σκηνή, αναδεικνυόμενοι σε μεγάλους πνευματικούς οδηγούς και 

στηρίγματα για τον λαό του Θεού: Ο Όσιος Παρθένιος, ο μεγάλος ασκητής του 

Προβατείου όρους, ο κτήτορας της Μονής του Αγίου Μάρκου και Όσιος Παχώμιος 

στην σκήτη των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι είχαν λάβει το μοναχικό σχήμα στη Νέα 

Μονή. 

Έχοντας πάρει τις 

αποφάσεις του, με την ευχή του Γέροντά του, ο Αναστάσιος Κεφαλάς το 1873 

εισέρχεται ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά Βασιλική Νέα Μονή της Χίου. Τρία χρόνια 

αργότερα κείρεται μοναχός και παίρνει το όνομα Λάζαρος. Η κλίση του Αγίου ήταν 

στον μοναχισμό. Δεν επιθυμούσε τον κοσμικό βίο, ακόμη και ως κληρικός. Δέχθηκε 
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όμως πολλές πιέσεις, λόγω της βαθύτατης και ευρύτατης θεολογικής και θύραθεν 

παιδείας του, που τον ανάγκασαν να στραφεί στον κοσμικό κλήρο. Λίγους μήνες 

μετά την κουρά του ο μοναχός Λάζαρος θα χειροτονηθεί εις Διάκονον από τον τότε 

Μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο και θα λάβει το 

όνομα Νεκτάριος. 

Το Γυμνάσιο της Χίου ήταν το 

εκπαιδευτικό καθίδρυμα που διαδέχθηκε την 

περίφημη - πριν την σφαγή- Σχολή του 

νησιού, με τεράστια ακτινοβολία σε όλη την 

καθ’ ημάς Ανατολή, αφού, εκτός των άλλων, 

είχε την τύχει να έχει σαν σχολάρχη της ως το 

1807 περίπου τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. 

Την εποχή που ζούσε στο νησί ο Άγιος 

Νεκτάριος, το γυμνάσιο της Χίου συνέχιζε να διατηρεί την πλούσια εκπαιδευτική του 

παράδοση.  

Ο Άγιος, που ήταν πάντοτε φιλομαθής, παρακολούθησε εκεί γυμνασιακά 

μαθήματα. Ήταν εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών, ώστε να είναι το μόνο 

ελληνικό σχολείο του οποίου τους αποφοίτους το Πανεπιστήμιο Αθηνών τους 

δεχόταν ως φοιτητές χωρίς εξετάσεις. Στέλνεται με προτροπή του ευεργέτη του, 

Ιωάννη Χωρέμη, στη Βαρβάκειο στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές 

του σπουδές. Αμέσως μετά ,λόγω της γνωριμίας που είχε με τον Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας Σωφρόνιο, στέλνεται στην Αλεξάνδρεια. Εντυπωσιασμένος από τον 

Νεκτάριο ο Πατριάρχης τον στέλνει πίσω στην Αθήνα ώστε να φοιτήσει στη 

Θεολογική Σχολή. Μετά το τέλος των σπουδών του επιστρέφει και πάλι στην 

Αλεξάνδρεια. 

Η Αλεξάνδρεια είναι ο τόπος που χειροτονείται πρεσβύτερος και επίσκοπος. 

Εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα φανούν οι αρετές και η αξία του.  Η ελληνική παροικία  

περνάει δύσκολες στιγμές εξαιτίας δυσμενών πολιτικών συγκυριών. Πρόκειται για 

ένα κατεξοχήν πολυπολιτισμικό περιβάλλον που θα  αναδείξει την ποιμαντική δράση 

του αγίου. Μια δράση που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου 

φυλής και θρησκείας. Με την επιστροφή του στην Αλεξάνδρεια χειροτονείται Ιερέας 

και πέντε μήνες αργότερα τοποθετείται γραμματέας του Πατριαρχείου. Μέσα σε δύο 

μήνες, αξιοποιώντας τη ρητορική  του δεινότητα, προήχθη σε ιεροκήρυκα, 
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λαμβάνοντας και θέση πατριαρχικού επιτρόπου στο Κάιρο. Μέσα σε μικρό χρονικό 

διάστημα, ο Νεκτάριος ανήλθε στην ιεραρχία του Πατριαρχείου, όντας ένας πολύ 

έμπιστος άνθρωπος στο πλευρό του Πατριάρχη. Το 1889 θα ανακηρυχθεί επίσκοπος 

Πενταπόλεως Λιβύης .  

 

Ο προσωπικός χώρος του Αγίου στην Αλεξάνδρεια 

Η ραγδαία ανέλιξη του Νεκταρίου δεν πέρασε απαρατήρητη από τους 

υπόλοιπους επισκόπους. Ο Σωφρόνιος πλησίαζε τα ενενήντα χρόνια ζωής και είχαν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες διαδοχής του. Ο λαός, που είχε ευεργετηθεί από το 

πολυποίκιλο έργο του Νεκταρίου (κυρίως φιλανθρωπικό αλλά και ποιμαντικό και 

αντιαιρετικό), επιθυμούσε την άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο, και σε συνδυασμό 

με την εύνοια του Σωφρονίου ο Νεκτάριος καθίστατο η πρώτη επιλογή. Οι αντίπαλοί 

του, γνωρίζοντας όλα αυτά, αποφάσισαν να τον παραμερίσουν, κατηγορώντας τον για 

υποκίνηση ανατροπής του Πατριάρχη Σωφρονίου, αλλά και με αόριστες ηθικές 

κατηγορίες.  

Ο Νεκτάριος βρέθηκε ενώπιον ακόμα μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, όπως 

από μικρή ηλικία πολλές φορές είχε βρεθεί.  

Κατέφυγε στην Αθήνα. 

  

Η σημερινή Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας ,τότε Κηφισίας, όπως ήταν στις 

αρχές του 1900. 
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Στην  Αθήνα ενοικίασε ένα μικρό δωμάτιο 

στα περίχωρα  αλλά αδυνατούσε να πληρώσει το 

ενοίκιο, ενώ δεν είχε χρήματα  ούτε για να τραφεί. Η 

παράλληλη διαπόμπευσή του, ακόμα και σε 

κυβερνητικά κλιμάκια, δυσχέραινε τη δυνατότητα 

εύρεσης εργασίας. Προσπαθούσε μέσω του  

Αρχιεπισκόπου Γερμανού Καλλιγά  να βρει μια θέση 

ιεροκήρυκα. Αυτός, παρά τη συμπάθεια που 

έτρεφε προς το πρόσωπό του, αδυνατούσε να 

τον βοηθήσει, λόγω πιέσεων από τη Σύνοδο. 

 

 

 

Το Συνοδικό Μέγαρο επί της οδού Αγίας Φιλοθέης 

Έφτασε μέχρι τον υπουργό Παιδείας και Εκκλησιαστικών, που όμως του 

διεμήνυσε ότι λόγω του νόμου τον οποίο ο  Νεκτάριος δεν  πληρούσε ,ότι  δεν είχε  

ελληνική υπηκοότητα, αδυνατούσε να βοηθήσει. Διορίστηκε ιεροκήρυκας στη 

Χαλκίδα, ο κόσμος τον αγάπησε πολύ και απαιτούσε να ανέβει στον επισκοπικό 

θρόνο της περιοχής όταν αυτός χήρεψε. Αμέσως μετά διορίστηκε ιεροκήρυκας στο 

νομό Λακωνίας  και  στην περιοχή της Φθιώτιδας. 

Ο Γερμανός Καλλιγάς 
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Διοικητική διαίρεση των Νομών του Ελληνικού κράτους του 1833 που 

επανήλθε κατά το διάστημα 1845-1899 

 

  

 Κινούνταν ακατάπαυστα 

και περιόδεψε σε κάθε πόλη και 

χωριό των περιοχών αυτών. 

Ταυτόχρονα γίνονταν ενέργειες να 

διοριστεί όπως και έγινε, ένα χρόνο 

αργότερα (1894) διευθυντής της 

Ριζαρείου Σχολής Αθηνών, θέση 

στην οποία παρέμεινε για 

δεκατέσσερα χρόνια και καθόρισε 

τα εκπαιδευτικά πράγματα στην Ελλάδα. Η παιδαγωγική του σκέψη θεωρείται 

αξεπέραστη. 

 

Στη Ριζάρειο εκκλησιαστική σχολή 

Την εποχή που ο Άγιος Νεκτάριος αναλαμβάνει την διεύθυνση της Ριζαρείου 

Σχολής, πρωθυπουργός της χώρας  είναι ο  Χαρίλαος  Τρικούπης.  Διακρίνεται για τις 

νεωτεριστικές του προσπάθειες που έχουν σκοπό να οδηγήσουν στη συμπόρευση  

της Ελλάδας με την Ευρώπη . Τα σχέδια του αφορούν  και στην εκπαιδευτική  

πολιτική. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις εκπαιδευτικές σταθερές της περιόδου 

της Αντιβασιλείας με την είσοδο νέων μαθημάτων όπως Γυμναστική, Φυσική κ.α., τη 

γενίκευση της στοιχειώδους εκπαίδευσης και την απαλλαγή από την καταπιεστική 

ατμόσφαιρα των σχολείων και τους «ραβδισμούς» .  

 

Άποψη της Αθήνας από την Ριζάρειο Σχολή 
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Ο Άγιος Νεκτάριος στη Ριζάρειο 

 

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε να προστεθεί η χαρισματική εκπαιδευτική 

φιλοσοφία και πρακτική του Αγίου Νεκταρίου που στηριζόταν στα εξής θεμέλια: 

α)  Ελληνοκεντρικότητα  

Η παιδεία και ο πολιτισμός είναι καρποί του ελληνικού πνεύματος. Ο 

ελληνισμός μέσω των φιλοσόφων, των επιστημόνων και των Πατέρων της Εκκλησίας 

διδάσκει την ανθρωπότητα. Πάμπολλες φορές στα συγγράμματα του και στους 

λόγους του χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική γραμματεία. 

β) Πατριωτισμός 

Η εποχή δράσης του Αγίου και κυρίως η περίοδος της διοικήσεως της 

Ριζαρείου, συνέπεσε με την ανάδειξη διεθνώς των εθνικών κρατών, την εμφάνιση 

της 

«Μεγάλης Ιδέας», το Μακεδονικό Ζήτημα, την επικράτηση του κινήματος 

των Νεότουρκων, εθνικές στρατιωτικές ήττες καθώς επίσης οικονομικές και 

διπλωματικές ταπεινώσεις. Παρόλα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν εκτράπηκε από την 

οδό της νηφαλιότητας και συγκράτησε την εθνικιστική ορμή των νέων του, 

αποδίδοντας όμως παράλληλα μεγάλη αξία στον ευγενή πατριωτισμό. Έχει μείνει 

ιστορική η ομιλία του «Περί κλήσεως και αποστολής του Έλληνος» όπου ισορροπεί 

την ιδιαίτερη αγάπη προς την πατρίδα με τον κοσμοπολιτισμό. 

 γ) Ευρύτητα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Δεν επικροτούσε τη μονομέρεια της εκκλησιαστικής παιδείας που μπορεί να 

οδηγήσει στη δεισιδαιμονία, αλλά ούτε τη στεγνή και απνευμάτιστη  υπερτροφία του 

νου που μπορεί να οδηγήσει στην αθεΐα.  Αντιθέτως επεδίωξε τη συναρμογή των 

πνευματικών στοιχείων του ελληνισμού ,τόσο των χριστιανικών όσο και των 

προχριστιανικών (αρχαίοι Έλληνες  φιλόσοφοι και Πατέρες της Εκκλησίας).  Στα 
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συγγράμματα του: «Περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδείας εις τον 

Χριστιανισμόν», «Περί μεσαίωνος και του Βυζαντινού Ελληνισμού» και  

«Θρησκευτικαί μελέται» 

αναλύει λεπτομερώς αυτά τα 

ζητήματα. 

δ) Θεμέλιος λίθος 

της αγωγής είναι οι γονείς, 

κυρίως οι μητέρες 

Η αγωγή των νέων 

αρχίζει από τη βρεφική 

ηλικία.  

 

                                     Γ.Ιακωβίδης Μητρική στοργή 1889 

Αποδίδει μεγάλη σημασία στην αγωγή της οικογένειας και στο ρόλο της στην 

κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. Μάλιστα συχνά στα συγγράμματα του αναφέρει τον 

Pestallogi ως μεγάλο παιδαγωγό. Αυτό είναι δηλωτικό της ευρυμάθειάς του και της  

ενημέρωσής του για τα επιστημονικά τεκταινόμενα στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Οι καινοτόμες  εκπαιδευτικές δράσεις του Αγίου Νεκταρίου 

Ο σχολικός κήπος –  προώθηση της γεωπονικής τέχνης 

      

                                                                                                  

Ο Κήπος του Froebel( kindergarten) 
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Ο κήπος της Ριζαρείου σχολής αξιοποιήθηκε από τον άγιο α ρ χ ι κ ά  ως 

προσωπική ενασχόληση. Στη συνέχεια με δική του εισήγηση στο Συμβούλιο της 

σχολής, εντάχθηκαν στις δραστηριότητες των μαθητών γεωπονικά μαθήματα. 

Συνδέθηκε δηλαδή η θεωρητική κατάρτιση με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. 

Ας θυμηθούμε εδώ την εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια που σχεδιάζοντας 

εκ του μηδενός το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, από τις πρώτες ενέργειές του 

ήταν η ίδρυση γεωπονικής σχολής στην Τίρυνθα.  

Επίσης λίγα χρόνια αργότερα θα ιδρυθεί στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης η 

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή από τον Δρ. John Henry House, ο οποίος πίστευε ότι 

η εκπαίδευση του παιδιού αφορά συγχρόνως το μυαλό, τα χέρια και την ψυχή. Επίσης 

ο Fr. Froebel ιδρυτής του Νηπιαγωγείου, πίστευε πως η σχέση του ανθρώπου με το  

Θεό, τους συνανθρώπους του και τη φύση και η μεταξύ τους ενότητα είναι αυτή που 

παιδαγωγεί καλύτερα τον άνθρωπο. Ο τελευταίος ήταν θαυμαστής του Pestalogi 

όπως και ο Άγιος Νεκτάριος. 

Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πως το ζήτημα αυτό έχει και μία ακόμη βαθύτερη 

νοηματοδότηση. Τι σημαίνει ένας κήπος για έναν θεολόγο και πνευματικό άνθρωπο 

σαν τον άγιο Νεκτάριο;  

 

Η  εκγύμναση του σώματος 

Η Πανελλήνια  Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής υπέβαλλε αίτημα προς 

την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, με θέμα την επίσημη ανακήρυξη 

του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θεοφανούς και Θαυματουργού 

ως προστάτη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Η Ιερά Σύνοδος της 

Εκκλησίας της Ελλάδος ανακήρυξε τον Άγιο Νεκτάριο προστάτη της Φυσικής 

Αγωγής. Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρούσε τη γυμναστική παιδαγωγικό μέσο. Η 

σύμμετρη σωματική γυμνασία θεωρείται από τον άγιο Νεκτάριο «ως αναγκαία 

άσκησις και αναπόσπαστος ακόλουθος και σύντροφος παντός ελευθέρου 

πολίτου133». 

Εκθέτει αναλυτικά τις απόψεις του περί της σημασίας της σωματικής 

ασκήσεως ως μέσο αγωγής στην ομιλία του “Περί Γυμναστικής” που εκφωνήθηκε 

 
133 Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ο Άγιος Νεκτάριος ως Διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη 2000. 
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στα εγκαίνια του Γυμναστικού Συλλόγου στην Κύμη Ευβοίας , στις 21 Αυγούστου 

1893134. 

      

             Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες των νεότερων χρόνων στο 

Καλλιμάρμαρο 1896 

Οι απόψεις του Αγίου Νεκταρίου Περί Γυμναστικής και Περί αληθούς και 

ψευδούς μορφώσεως γενικότερα, θέτουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και 

είναι διαχρονικές. Το σώμα του ανθρώπου δε λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά σε στενή 

συνάρτηση με την ψυχή του. Ας μην ξεχνάμε τη χρονική συγκυρία: η αναβίωση των 

Ολυμπιακών αγώνων  γίνεται την εποχή  που ο Άγιος Νεκτάριος έχει τη διεύθυνση 

της Ριζαρείου Σχολής. Τέλος μετά από αίτημα των μαθητών του, εισάγει το άθλημα 

του ποδοσφαίρου στη Σχολή.  

 

  Παιδαγωγική χρήση της τιμωρίας 

Η παιδαγωγική θεωρία του Αγίου Πενταπόλεως είναι αυτή του χριστιανικού 

ανθρωπισμού. Ο σεβασμός του μαθητή ως ανθρώπινου προσώπου και η ανάληψη 

ευθύνης του δασκάλου ως προσωπικής του αστοχίας για την παραβατική 

συμπεριφορά του μαθητή, συναντάται στην παιδαγωγική της χριστιανικής 

εκκλησίας, την παιδαγωγική της ερήμου, του μοναχισμού. 

Οι μαθητές από μόνοι τους έλεγχαν τη συμπεριφορά τους και σέβονταν τη 

σχολή τους. Αυτό ήταν ένας μεγάλος άθλος που πραγματοποίησε ο Παιδαγωγός 

Άγιος Νεκτάριος, αν αναλογιστούμε την εποχή που διαδραματίζονταν αυτά, μία 

εποχή “ραβδισμών” και απόλυτης αυταρχικής αγωγής. Ουσιαστικά ο Άγιος 

Νεκτάριος είναι πρόδρομος της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης που ανέτειλε στα 

εκπαιδευτικά πράγματα λίγα χρόνια αργότερα. 

 

 
134 Δημητρακόπουλου Σοφοκλή, Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, Ιστορική Βιογραφία βασισμένη σε 

αυθεντικές πηγές, Αθήνα 1998, σ. 164 
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Ορθόδοξη εκπαιδευτική παγκοσμιοποίηση 

Παρότι η κύρια και βασική παιδαγωγική στοχοθεσία του  ήταν πάντοτε η 

ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, δεν αρνήθηκε τη φοίτηση στη σχολή σε αλλοδαπούς 

αλλά και σε κόπτες μαθητές.  Πρόσφερε το εκπαιδευτικό αγαθό χωρίς διακρίσεις 

φυλετικές, κοινωνικές, ή θρησκευτικές. 

 Για αυτό περιγράψαμε άλλωστε τόσο αναλυτικά το χωροχρονικό  πλαίσιο 

της επίγειας δράσης του: ο ίδιος γνώρισε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ζωής 

από τα κέντρα διασποράς του ελληνισμού έως και τη μικρή, ελληνική, μόλις 

αναπτυσσόμενη κοινωνία της Αθήνας τέλη του 19ου αι. 

 

                                     

   Διοικητικές ικανότητες  

Η Ριζάρειος διοικούνταν από δεκαμελές συμβούλιο και εποπτευόταν από το 

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Παιδείας. Κατά γενική ομολογία η διοίκηση της 

Σχολής από τον Άγιο Πενταπόλεως υπήρξε υποδειγματική και εξομάλυνε τις σχέσεις 

καθηγητών, μαθητών, διοικητικού συμβουλίου, ενώ  παράλληλα έκανε και άνοιγμα 

στην τοπική κοινωνία, με πλήθος ανθρώπων να προσέρχονται στη σχολή είτε για 

παρακολούθηση των ακολουθιών της, είτε για προσωπική επαφή με τον προικισμένο 

«δάσκαλο και καθοδηγητή». 

Με προσωπική του επιστολή στον Πρωθυπουργό Τρικούπη πρότεινε τρόπους 

επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, πρότεινε την εισαγωγή νέων 

μαθημάτων, ενεργοποίησε τον ανενεργό έως τότε θεσμό των Οικονόμων και 

Παιδονόμων της Σχολής, ενώ πέτυχε τη θεσμοθέτηση του Υποδιευθυντή135.  
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Όλες αυτές του οι ενέργειες, οι οποίες μάλιστα σημειώνουμε ότι έγιναν από 

την έναρξη ήδη της θητείας του, τον καθιστούν ένα ικανότατο διοικητικό στέλεχος 

εκπαίδευσης. 

 

Ο Άγιος Νεκτάριος «αεί» δάσκαλος 

Ο Άγιος Νεκτάριος επί 41 ολόκληρα χρόνια θα συνδυάσει άριστα το 

διδάσκαλο και τον ποιμένα: 

Επτά χρόνια ως δημοδιδάσκαλος στη Χίο (1866-1873). 

Τέσσερα χρόνια ως ιεροκήρυκας στους πιστούς της Εύβοιας και της 

Φθιώτιδας και στα σχολεία των περιοχών αυτών (1890-1894). 

Δεκατέσσερα χρόνια ως Σχολάρχης(Διευθυντής) και καθηγητής πολλών 

μαθημάτων της Ριζαρείου Σχολής και συγχρόνως την ίδια περίοδο ως διδάσκαλος των 

ιερέων των Αθηνών σε ιερατικές συνάξεις (1894-1908). 

 

Δώδεκα έτη (1908-1920), που ανέλαβε τη διδασκαλία των απλοϊκών μοναχών 

της γυναικείας Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στην Αίγινα. Μάλιστα αυτή η τελευταία 

διακονία του προσδίδει τον τίτλο του αναμορφωτή και ανακαινιστή του συγχρόνου 

μοναχισμού, ο οποίος κινδύνευε να αφανιστεί από την αντιμοναχική λαίλαπα της 

βαυαροκρατίας.136 

Συνέγραψε  ειδικά εγχειρίδια όταν το μάθημα που θα δίδασκε δεν είχε 

σύγγραμμα. Τα συγγράμματα του: «Μάθημα Χριστιανικής Ηθικής», «Μάθημα 

Ποιμαντικής», «Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησις», εκπονήθηκαν προκειμένου να 

καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των ανάλογων μαθημάτων.  

Δεν αυτοσχεδίαζε, ούτε παρουσιαζόταν απροετοίμαστος στις παραδόσεις 

του. Προγραμμάτιζε και σχεδίαζε τα μαθήματά του. 

 
136 Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Ο Άγιος Νεκτάριος ως Διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη 2000 
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Έγραψε πλήθος  επιστολών  με περιεχόμενο ποιμαντικό και συμβουλευτικό . 

Κάθε πτυχή της ζωής του είναι δεμένη με τη διδασκαλία. 

Πραγματώνει τη σοφή παιδαγωγική αρχή που λέει: «Ο δάσκαλος πρέπει να 

ξέρει δέκα για να διδάξει ένα». Το εύρος των γνώσεών του είναι τεράστιο και 

αποτυπώνεται στο συγγραφικό έργο του. 

Μετακενώνει αυτές τις γνώσεις με καλλιεργημένο λόγο,  αποδεκτό από 

μορφωμένους  αλλά και εύληπτο από σπουδαστές, ώστε να εποικοδομήσει και να 

διδάξει με βάση τους διδακτικούς του στόχους. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Άγιος Νεκτάριος και εξέφρασε 

την εποχή του αλλά και καθόρισε τις εποχές που ακολούθησαν. Ακαταπόνητος 

ποιμένας και δάσκαλος που δίδαξε με όλη του την ύπαρξη. Με τις γνώσεις του, με τα 

χαρίσματα του, με την καλοσύνη του, την προσευχή του, την αντοχή του στις 

δυσκολίες, την καρτερικότητα και τη σιωπή απέναντι στις αδικίες, την αγάπη προς 

κάθε τι νέο και καινοτόμο, την αγαπητική σχέση με το Θεό, τη φύση και τον 

άνθρωπο, την ισότιμη θέση που έδωσε στις γυναίκες, την αγάπη προς τα παιδιά, την 

ασύλληπτη ευφυΐα του, την ταπεινότητα του, την αριστοκρατική αντιμετώπιση της 

φτώχειας που τον συνόδευε πάντοτε, την αφιλοχρηματία του, την υποχωρητικότητα 

και τόσες άλλες αρετές που κοσμούσαν τον ιδιαίτερο αυτόν άνθρωπο , τον Άγιο 

Νεκτάριο Πενταπόλεως.  
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                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η σημασία του τόπου καταγωγής  και του τρόπου της αγωγής στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου. Η περίπτωση του Αγίου 

Νεκταρίου:οι σταθμοί στη ζωή του 

 

2. Πως αντιμετώπισε ο Άγιος Νεκτάριος τη συκοφαντία εναντίον του και τι 

παράδειγμα αντλούμε από τη στάση του για την προσωπική μας ζωή; 

 

 

3. Ο Άγιος Νεκτάριος ως παιδαδωγός και οι διαχρονικές παιδαγωγικές αρχές 

πάνω στις οποίες στερέωσε το έργο του στη Ριζάρειο σχολή 

 

4. Ο σχολικός κήπος της Ριζαρείου σχολής · μία αναγωγή στη σχέση του 

ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και  ο αγιασμός τους. 

 

 

5. Ποια ήταν η περιρρέουσα  ατμόσφαιρα στην Αθήνα την εποχή του Αγίου 

Νεκταρίου; 

 

6. Η παιδαγωγική χρήση της τιμωρίας από τον Άγιο Νεκτάριο  

 

 

7. Οι απόψεις του Αγίου Νεκταρίου για την οικογένεια: ο ιδιαίτερος ρόλος της 

μητέρας στη ζωή των παιδιών 

 

 

 

    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γιαννακοπούλου Βαρβάρα: Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο Διευθυντής της 

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ο Παιδαγωγός, ο Θεολόγος. Αθήνα 1995 

(ανάτυπο από την Κοινωνία) 

Θεοκλήτου μοναχού Διονυσιάτου (Επιμέλεια): Αγίου Νεκταρίου επισκόπου 

Πενταπόλεως 35 ποιμαντικές επιστολές. Αθήνα 1997 
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Ματθαιάκη Τίτου: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως κατηχητικαί επιστολαί προς τας 

μοναχάς Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης. Αθήνα 1984 

Αρχ. Κλεόπα Στρογγύλη: Ο Άγιος Νεκτάριος και το Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας. Διατριβή επί διδακτορία στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη 1994 

Χατζηγεωργίου Μιχαήλ (Επιμέλεια): Οι πρώτες βιογραφίες του Αγίου Νεκταρίου. 

1998 

Χονδρόπουλος Σώτος, Ο Άγιος του αιώνα μας (Ο Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς) 

Αφηγηματική Βιογραφία. Αθήνα, 1995 

Αρχ. Χόντου Δαμασκηνού: Ο Άγιος Νεκτάριος (Παιδικό Συναξάρι). Έκδοσις της 

Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. 1996 

Ο γυναικείος μοναχισμός και ο Άγιος Νεκτάριος: Πρακτικά Διορθοδόξου μοναστικού 

συνεδρίου επί τη εκατονπεντηκονταετηρίδι από της γεννήσεως του Αγίου 

Νεκταρίου. Αθήναι 1998 

 

  

   

 

 

  

 


