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Ανδρέας (μάρτυρες)

Επειδή δεν πρόδωσε την πίστη του 
στον Χριστό, παρέμεινε πολλά χρόνια 
στη φυλακή ταλαιπωρούμενος από την 
πείνα, τη δίψα και άλλες κακουχίες. Γέ-
ροντας ήδη κατά την ηλικία, μαρτύρησε 
την ημέρα του μαρτυρίου των συμπολι-
τών του Ιωάννου και των υιών αυτού 
Πέτρου και Αντωνίου, με τον εξής τρό-
πο: Ο Αβραχίμ ανέβηκε στο άλογό του, 
τον έστησε μπροστά του και τρέχοντας 
με το άλογο διεπέρασε με ένα ακόντιο 
το στήθος του μάρτυρος, για δεύτερη 
φορά τον χτύπησε με άλλο ακόντιο από 
πίσω, και στη συνέχεια τον απεκεφά-
λισε. Μαζί του συνεορτάζονται και οι 
ανωτέρω μάρτυρες.  Σ.ΜΠ.
Βιβλιογραφία: 
Ευστρατιάδης, Σ., Αγιολόγιον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, Αθήνα: Αποστολική Διακονία χ.χ., 
σ. 38. Λαγγής, Μ., Ο Μέγας Συναξαριστής της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα: Ι.Μ. Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 1974, τ. 9, σ. 489-490· 
Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα: Ορμύλια 2001, 
τ. 1, σ. 241-242. 

8. O Χίος, νεομάρτυς (29 Μαΐου). Κα-
τήγετο από την οικογένεια Αργέντη. Σε 
ηλικία 25 ετών, κατά το 1465, ταξί-
δεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
συναντούσε πολλούς χριστιανούς του 
Γαλατά για τους σκοπούς του ταξιδιού 
του. Κάποιοι Αιγύπτιοι φαντάστηκαν ότι 
πρόκειται για μουσουλμάνο που γύρισε 
στην παλαιά του θρησκεία και τον κα-
τήγγειλαν στις αρχές. Συνελήφθη και, 
παρά τη δήλωσή του ότι δεν ήταν αρ-
νησίθρησκος ούτε περιτμημένος, όπως 
μπορούσε να αποδείξει δια μαρτύρων, 
φυλακίστηκε. Αρνήθηκε να επανέλθει 
στη θρησκεία την οποία δήθεν πρόδω-
σε, υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια 
και τέλος αποκεφαλίστηκε. Συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων 
μετά την άλωση. Το μαρτύριο του αγίου 
συνέγραψε ο Γεώργιος Τραπεζούντι-
ος.  Σ.ΜΠ.
Βιβλιογραφία:  
Ευστρατιάδης, Σ., Αγιολόγιον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, Αθήνα: Αποστολική Διακονία χ.χ., 
σ. 40-41· Μακάριος Κορίνθου - Νικόδημος 
Αγιορείτης - Νικηφόρος Χίος - Αθανάσιος Πά-
ριος, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, Θεσσαλονίκη: 
Ορθόδοξος Κυψέλη 1984, σ. 563· Μακάριος 
Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθο
δόξου Εκκλησίας, Αθήνα: Ίνδικτος 2007, τ. 9, 
σ. 324-325· ΑASS, 29 Μαΐου (1739), Μάιος, 
VII, σ. 185-188· Giustiniani, M., La Scio Sacra 
del Rito Latino, Avellino: Per gli Heredi di Cam. 
Cauallo 1658, σ. 61-67· Αργέντης, Φ., Ιστορία 
του Χιακού Οίκου Αργέντη, Αθήνα: χ.ε. 1922, σ. 
103-114, 219, 233· Σάρου, Αιμ. Κ., Βίος Αγίου 
Ανδρέου Αργέντη του Χίου και ακολουθία αυτού 
πονηθείσα υπό του Οικονόμου Μάρκου Αγ. Βασιλάκη, 
Αθήνα: Εστία 1935· Dalleggio d’Alessio, E., "Un 
néo-martyr catholique à Constantinople, André 
de Chio", στον τόμο Mémorial Louis Petit, Paris: 
Institut français d’études byzantines 1948, σ. 
63-77 [βλ. και εφημ. Καθολική (Αθήνα), αρ. 
690-694, 4.3.1949, 2.4.1949].

Ανδρέας Μπόμπολα. Μάρτυς της 
Δυτικής Εκκλησίας (21 ή 16 Μαΐου). 
Γεννήθηκε το 1591 στην Πολωνία από 
οικογένεια αριστοκρατών. Σπούδασε στα 
σχολεία των Ιησουϊτών στο Σαντομίρ 
και στη Βίλνα, όπου έγινε δεκτός ως μέ-
λος του τάγματος στις 31 Ιουλίου 1611. 

Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, το 
1622, διακρίθηκε για τις κηρυκτικές του 
επιδόσεις στον ναό του αγίου Καζιμίρ, 
όπου υπηρέτησε ως ιερέας, μέχρι την 
εκλογή του σε ηγούμενο στη μονή του 
Bobruisk. Στη διάρκεια της ηγουμενίας 
του επιδόθηκε στη φροντίδα των αρ-
ρώστων και των μελλοθανάτων που 
προκάλεσε μια τρομακτική επιδημία 
πανώλης στην περιοχή της Λιθουανίας. 
Για τα επόμενα είκοσι χρόνια, ο ζηλωτής 
Ιησουΐτης επιδόθηκε στην ιεραποστο-
λή και στον προσηλυτισμό μεταξύ των 
ορθοδόξων πληθυσμών της περιοχής, 
με αποτέλεσμα να μεταστρέψει πολλούς 
από αυτούς στον ρωμαιοκαθολικισμό. 
Η αποτελεσματικότητα αυτής της δρα-
στηριότητάς του προκάλεσε την αντί-
δραση και την οργή του ορθόδοξου 
κλήρου, ο οποίος αφενός απέδωσε 
στον Μπόμπολα το προσωνύμιο του 
«κυνηγού των ψυχών» και αφετέρου 
οργάνωσε ομάδες αντίστασης εναντίον 
του. Ωστόσο, το μαρτυρικό τέλος του 
δραστήριου ηγουμένου, οφείλεται κυ-
ρίως στις πολιτικές διαμάχες που ξέ-
σπασαν στην περιοχή. Στη διάρκεια 
μιας εξέγερσης Κοζάκων στο Janow, οι 
Ιησουΐτες εκδιώχθηκαν από τους οίκους 
και τα εκπαιδευτήριά τους για να βρουν 
πρόσκαιρο καταφύγιο στο Pinsk, κατό-
πιν πρόσκλησης του πρίγκιπα Radzi-
will. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1657, 
οι Κοζάκοι κατέλαβαν και το Pinsk. Ο 
Μπόμπολα συνελήφθη και του ζητήθηκε 
να απαρνηθεί την ομολογιακή του ταυ-
τότητα και να ασπαστεί την ορθοδοξία. 
Αφού υπέμεινε πολλά και επώδυνα βα-
σανιστήρια και ακρωτηριασμούς, εντέλει 
αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του ετάφη 
στο Pinsk, για να μετακομισθεί το 1808 
στο Polozk. Το 1922, οι μπολσεβίκοι 
μετέφεραν το άφθαρτο σκήνωμα σε ένα 
ιατρικό μουσείο της Μόσχας. Το 1923 
δύο Αμερικανοί Ιησουΐτες ζήτησαν εκ 
μέρους του πάπα Πίου ΙΑ΄ τη μετακο-
μιδή του λειψάνου του Μπόμπολα στο 
Βατικανό. Πράγματι, από το 1924 φυ-
λάσσεται στον ναό του Ιησού στη Ρώμη. 
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανακήρυ-
ξε τον Ανδρέα Μπόμπολα μακάριο το 
1853 και άγιο το 1938.  Π.ΥΦ.

Βιβλιογραφία: 
Moreschini, C., S. A. Bobola, martire d. C.d.G., 
Isola del Liri 1938· LThK 2, 550· Testore, C., 
BS 1 (1961) 1153-1155.

Ανδρέας. Άγιοι.
1. O λάμψας τον 4ο αι. (2 Δεκεμβρίου). 
Συνεορτάζεται με τους επίσης οσίους 
αδελφούς του Ιωάννη, Ηρακλαίμονα 
και Θεόφιλο. Κατήγοντο από την Οξύρ-
ρυγχο της Κάτω Αιγύπτου από ευσεβείς 
γονείς. Από θείο πόθο κινούμενοι εγκα-
τέλειψαν τον κόσμο και ανεχώρησαν για 
τη βαθύτερη έρημο, όπου έμειναν επί 
ένα έτος κοντά σε έναν άγιο γέροντα, 
και μετά τον θάνατό του συνέχισαν να 
μένουν εκεί ζώντας αυστηρό ασκητι-
κό βίο. Τις πέντε μέρες της εβδομάδος 
ζούσαν χωριστά σε όρη και σπήλαια, 
ενώ το Σάββατο και την Κυριακή συνα-
ντιούνταν και μετελάμβαναν τα άχραντα 
Μυστήρια από άγγελο Κυρίου. Τα του 
βίου τους διέσωσε ο Μέγας Παφνούτιος, 
ως αυτόπτης μάρτυς.  Σ.ΜΠ.
Βιβλιογραφία: 
Λαγγής, Μ., Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, Αθήνα: Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος 1974, τ. 12, σ. 34-35· Μακάριος 
Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθο
δόξου Εκκλησίας, Αθήνα: Ίνδικτος 2005, τ. 4, 
σ. 21· ΘΧΕ, 1, σ. 1090-1091.

2. Ο μαθητής Ευθυμίου του Μεγάλου 
(21 Φεβρουαρίου). Συνεορτάζεται με τον 
άγιο Ανατόλιο. Ήταν από τους πρώτους 
μαθητές του αγίου Ευθυμίου του Μεγά-
λου, στον οποίον εμφανίστηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα. Ο άγιος Ανδρέας καταγόταν 
από τη Μυτιλήνη και ήταν ανεψιός του 
Σιδωνίου, ο οποίος διαπαιδαγώγησε 
τον Μέγα Ευθύμιο.  Σ.ΜΠ.
Βιβλιογραφία: 
Ευστρατιάδης, Σ., Αγιολόγιον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, Αθήνα: Αποστολική Διακονία χ.χ., 
σ. 40· Βίος Ευθυμίου του Μεγάλου, εκδ. Πομια-
λόφσκυ, Παλαιστινόν Πατερικόν, σ. 27.

3. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. α. Ο βίος. Ο 
ά γιος Αν δρέ ας, αρ χιε πί σκο πος Κρή της, 
έ νας α πό τους με γα λύ τε ρους ποι η τές, 
ρή το ρες και συγ γρα φείς του Βυ ζα ντί ου, 
γεν νή θη κε στην αραβοκρατούμενη Δα-
μα σκό (660 μ.Χ.) α πό εύπορους γο νείς 
«θε ο σε βεῖς καὶ ἐ να ρέ τους», τον Γε ώρ γιο 
και τη Γρη γο ρί α. Μέ χρι και το έ βδο-
μο έ τος της ζω ής του ή ταν ά λα λος. Με 
θαυ μα τουρ γι κό ό μως τρό πο στο ό γδο ο 
έ τος της ζω ής του άρ χι σε να ο μι λεί και 
να λαμβάνει την εγκύκλιο μόρφωση, 
με α νώ τε ρα μα θή μα τα γραμ μα τι κής, 
ρη το ρι κής και φι λο σο φί ας. Ο Ιω σήφ 
Κα λό θε τος αναφέρει για το ήθος του 
ότι ήταν «πολιὸς τὴν σύνεσιν καὶ πρὸ 
τῆς πολιᾶς». 
Σε η λι κί α δε κα πέ ντε ε τών, ή δη κα ταρ-
τι σμέ νος με τη στοι χειώ δη εκ παί δευ ση, 
εξέφρασε την έντονη επιθυμία να αφιε-
ρωθεί στον ναό της Αναστάσεως και οι 
γονείς του τον οδήγησαν στα Ιεροσό-
λυμα. Εκεί τέ θη κε υ πό την «κη δε μο νί α» 
και την πνευ μα τι κή κα θο δή γη ση του 
Θε ο δώ ρου, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος 
και το πο τη ρη τής, λό γω της α ρα βι κής 
κα το χής, του χη ρεύ ο ντος πα τριαρ χι κού 
θρό νου. Η επόμενη πνευματική τροφός 

του Ανδρέα ήταν η μονή του Α γί ου Σάβ-
βα, όπου και ο λο κλή ρω σε την κα τάρ τι-
σή του στη θύ ρα θεν παι δεί α, με λέ τη σε 
θε ο λο γί α, εκ κλη σια στι κή μου σι κή και 
υ μνο γρα φί α και βί ω σε την εκ κλη σια-
στι κή λει τουρ γι κή πρά ξη, επιδιδόμενος 
πα ράλ λη λα σε αυ στη ρή ά σκη ση. 
Μο να χός ε κά ρη α πό τον πρεσβύτε-
ρο Θε ό δω ρο, ο οποίος μετά από λίγο 
διά στημα τον διό ρι σε νο τά ριο του Πα-
τριαρ χεί ου και οι κο νό μο στον να ό της 
Α να στά σε ως. Στη θέ ση αυ τή δια κρί θη κε 
για το ή θος, τη μόρφωση και τα διοι-
κητικά του προσόντα. Ανέπτυξε έντονη 
δράση στην κοινωνική διακονία. Ο Νι-
κή τας Κυέ στο ρας τον α πο κα λεί «ἀ να το λὴ 
πα ρα μυ θί ας», το νί ζο ντας ό τι εν δια φε ρό-
ταν ό χι μό νο για την α να κού φι ση του 
αν θρώ πι νου πό νου και την α ντι με τώ-
πι ση της υ λι κής έν δειας, αλ λά κυρίως 
για την πνευματική καθοδήγηση των 
πιστών και τη διά δο ση και έμπρακτη 
εφαρμογή του Ευαγ γε λί ου. 
 Το έ τος 685 ο ά γιος Αν δρέ ας με τέ-
βη α πό τα Ιε ρο σό λυ μα στην Κων στα-
ντι νού πο λη ως ε πι κε φα λής τρι με λούς 
πρε σβεί ας εκ μέ ρους του κλή ρου των 
Ιε ρο σο λύ μων, για να δια βι βά σει την 
έγ γρα φη ο μο λο γί α του τελευταίου για το 
έργο και τις αποφάσεις της Στ΄ Οι κου-
με νι κής Συ νό δου και να ε πι δο κι μάσει 
τη στά ση που κρά   τη σε ο αυ το κρά το ρας 
Κων στα ντί νος Δ΄ ο Πω γω νά τος (668-
685) κα τά των μο νο φυ σι τών. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδίου προς την Κων-
σταντινούπολη, ο Κων στα ντί νος Πω-
γω νά τος α πε βί ω σε, με αποτέλεσμα η 
επιτροπή να παρουσιαστεί τελικά ενώ-
πιον του Ιουστινιανού Β΄ του Ρι νό τμη-
του (685-695 και 705-711). Με τά το 
πέ ρας της α πο στο λής, οι δύ ο γέ ρο ντες 
συ νο δοί του Ανδρέα ε πέ στρε ψαν στα 
Ιε ρο σό λυ μα, ό μως ο ά γιος πα ρέ μει νε 
στην Κων στα ντι νού πο λη. Ο Α νώ νυ μος 
ε γκω μια στής του αποδίδει την παρα-
μονή του σε σύ ντο μη α σθέ νεια. Πιθα-
νολογείται, όμως, ό τι η α πό φα σή του 
αυ τή ο φει λό ταν, α φε νός στο γε γο νός 
ό τι τα Ιε ρο σό λυ μα ή ταν α ρα βο κρα τού-
με να, και α φε τέ ρου στην ε πιρ ρο ή του 
στε νού του φί λου Γερ μα νού, με τέ πει τα 
πα τριάρ χη Κων στα ντι νου πό λε ως. Το 
βέ βαιο εί ναι ό τι ο Αν δρέ ας «βου λό με νος 
ἑ αυτὸν ἐκ κλη σια στικῶν λῦ σαι θο ρύ βων, 
αὐ τοῦ μέ νει, βί ον ἑ λό με νος μο να δικὸν 
καὶ ἡ σύ χιον».
Ο τρό πος της ζω ής του στη Βα σι λεύ ου σα 
δεν έ μει νε α πα ρα τή ρη τος. Ο αυ το κρά-
το ρας Ιου στι νια νός Β΄, μα θαί νο ντας 
για την ε νά ρε τη και θε ο σε βή ζω ή του, 
διέ τα ξε να του δοθεί το οφφίκιο του 
διακόνου της Με γά λης Εκ κλη σί ας. Στο 
σημείο αυτό εμφανίζεται αντιφατικός 
ο βιο γρά φος του μο να χός Μα κά ριος 
Μα κρής, ο οποίος γράφει «οὐδὲ διέ λα-
θεν, ἀλ λὰ τῷ βα σι λεῖ καὶ τῇ Ἐκ κλη σίᾳ 
δῆ λος γε νό με νος, βίᾳ τοῦ καθ’ ἡ συ χί-
αν ἐ κσπα σθεὶς βί ου χει ρο το νεῖ ται τῆς 
Με γά λης Ἐκ κλη σί ας διά κο νος», ε νώ 
προ η γου μέ νως εί χε ση μειώ σει «... ἀ πο-
κεί ρει τε κατὰ μο να χοὺς καὶ τῷ πρώτῳ 
τῆς ἱε ρω σύ νης ἐ γκα τα λέ γει βαθ μῷ»,  

Ανδρέας (έντυπη απεικόνιση του 20ού 
αι.)  
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Ανδρέας (άγιοι)

α να φε ρό με νος στην ε πο χή που ή ταν 
ε γκα τε στη μέ νος στη μο νή του Α γί ου 
Σάβ βα στην Παλαιστίνη. Στον Συ να
ξαριστή του α γί ου Νι κο δή μου του Α γιο-
ρεί του α να φέ ρε ται ό τι, ό ταν πήγε στην 
Κων στα ντι νού πο λη, α νή κε στην τά ξη 
των α να γνω στών και ε κεί χει ρο το νή-
θη κε διά κο νος. Την ά πο ψη αυ τή α κο-
λου θούν οι Φω κυ λί δης και Χρή στου. 
Ι κα νο ποι η τι κή ε ξή γη ση σε αυ τήν την 
«α ντί φα ση» δί νει ο πρωτ. Θεόδωρος 
Ζή σης, ο ο ποί ος θε ω ρεί ό τι στα Ιε-
ρο σό λυ μα έλαβε κουρά μο να χού και 
χει ρο το νή θη κε σε διά κο νο, ε νώ στην 
Κων στα ντι νού πο λη του δό θη κε το οφ-
φί κιο του δια κό νου της Με γά λης Εκ κλη-
σί ας, έ να εί δος προ α γω γής μέ σα στην 
τά ξη των δια κό νων.
Στη νέ α του θέ ση, διέ πρε ψε ως εκ κλη-
σια στι κός ρή το ρας. Πα ράλ λη λα του 
α να τέ θη κε η φροντίδα του ευα γούς Ορ-
φα νο τρο φεί ου και η διοι κη τι κή μέριμνα 
ι δρύ μα τος με την ο νο μα σί α «Ευ γέ νιον», 
που πε ριε λάμ βα νε ορ φα νο τρο φεί ο και 
πτω χο κο μεί ο. Η θη τεί α του στο Ευ γέ-
νιον ί δρυ μα υ πήρ ξε μα κρό χρο νη. Πε ρί 
το 711 ή 712 χει ρο το νή θη κε ε πί σκο-
πος Κρή της. Λί γο με τά την εκ λο γή του, 
ε ξα να γκά στη κε α πό τον μο νο θε λή τη αυ-
το κράτο ρα Φι λιπ πι κό Βαρ δά νη (711-
713) να συ νυ πο γρά ψει, στη σύ νο δο της 
Κων στα ντι νου πό λε ως του 712, μα ζί με 
τον πα τριάρ χη Κων στα ντι νου πό λε ως 
Ιω άν νη και τον Κυ ζί κου Γερ μα νό την 
α να τρο πή της Στ΄ Οι κου με νι κής Συ νό-
δου. Α μέ σως με τά την εκ θρό νι ση του 
Φι λιπ πι κού, ο ά γιος α πο κή ρυ ξε τον μο-
νο θε λη τι σμό, γε γο νός που α πο δει κνύ ει 
ό τι η συμ με το χή του στη σύ νο δο ή ταν 
προ ϊ όν ε ξα να γκα σμού. Με τά τη λήξη 
αυτής της δοκιμασίας, ο Αν δρέ ας α φο-
σιώ θη κε πλή ρως στο ποι μα ντι κό του 
έρ γο. Η έ ντε χνη ρη το ρι κή ε πε ξερ γα σί α 
και τα υ ψη λά θε ο λο γι κά νο ή μα τα ήταν 
τα κύρια χα ρα κτη ρι στι κά των κη ρυγ μά-
των του. Δεν εί ναι τυ χαί ο το γεγονός 
ότι το πρώ το κή ρυγ μα που έκανε ως 
ε πί σκο πος Γορ τύ νης ή ταν α φιε ρω μέ-
νο στη λει τουρ γι κή τά ξη. Α να καί νι σε 
να ούς, α νή γει ρε τον πε ρί φη μο να ό της 
Πα να γί ας των Βλα χερ νών, προς τι μή 
της Πα να γί ας των Βλα χερ νών της Κων-
στα ντι νού πο λης, ί δρυ σε τον ο νο μα στό 
Ξε νώ να, κτι ρια κό συ γκρό τη μα που πε-
ριε λάμ βα νε πτω χο κο μεί ο, νο σο κο μεί ο, 
γη ρο κο μεί ο και ορ γα νω μέ νη φι λαν θρω-
πι κή δρά ση κα τά τα πρό τυ πα της Βα-
σι λεύ ου σας. Μέρος των δαπανών του 
Ξενώνα ανέλαβε ο ίδιος, ενώ ασχο-
λούνταν προσωπικά με τη θεραπεία 
των νοσούντων. Έ πει τα ρύθ μι σε τους 
«παρ θε νῶ νας», τα «σε μνεῖ α», ε νώ πα-
ράλ λη λα θέ σπι σε κα νό νες για τον βί ο 
των μο να χών.
Ως ποι με νάρ χης θα πρέ πει να ε πι σκε-
πτό ταν την Κων στα ντι νού πο λη, ό ταν το 
α παι τού σαν οι πε ρι στά σεις. Για τε λευ-
ταί α φο ρά βρίσκεται στη Βα σι λεύ ου-
σα το 739, σε προ χω ρη μέ νη η λι κί α. 
Ο Α νώ νυ μος του Latyšev συ νέ δε σε το 
γε γο νός αυ τό με τη με γά λη κρί ση της 
Ει κο νο μα χί ας, που τα λαι πώ ρη σε την 

Ορ θο δο ξί α για έ ναν πε ρί που αιώ να. Ο 
άγιος Ανδρέας υ πε ρά σπι σε την ορ θό δο-
ξη άποψη. Μά λι στα υ πο στη ρί χθη κε ό τι 
ο θά να τός του σχε τί ζε ται με την προ σή-
λω σή του στον α γώ να υ πέρ των ιε ρών 
ει κό νων. Οι βιο γρά φοι του α να φέ ρουν 
ό τι προ έ βλε ψε το τέ λος του. Καθώς ε πέ-
στρε φε στην Κρή τη α πό την Κων στα ντι-
νού πο λη, α πε βί ω σε κα τά τη διάρ κεια 
του τα ξι διού του και ε τά φη στον να ό της 
αγίας και καλλινίκου μάρ τυ ρος Α να στα-
σί ας στην Ε ρεσό της Μυ τι λή νης, στις 
4 Ιου λί ου του 740. Έ χει υ πο στη ρι χθεί 
και η ά πο ψη ό τι η Μυ τι λή νη δεν ή ταν 
σταθ μός του τα ξι διού του, αλ λά τό πος 

ε ξο ρί ας που του ε πέ βα λε ο Λέ ο ντας Γ΄ 
ο Ίσαυ ρος, ε πει δή κα τά την ε πί σκε ψή 
του στην Κων στα ντι νού πο λη δεν α πο-
κή ρυξε τις ά γιες ει κό νες. 
Σύμ φω να με τους Ι. Φω κυ λί δη και Μ. 
Γε δε ών, το έ τος 1355 πι στευό ταν ό τι 
«θείᾳ ἐ μπνεύ σει» ή ε ντε λώς τυ χαί α βρέ-
θη κε λεί ψα νο ο λό κλη ρο και σώ ο στη 
μο νή Κρα ταιού στην Κων στα ντι νού πο-
λη, που α πο δι δό ταν α πό τους μο να χούς 
στον Αν δρέ α Κρή της. Η πί στη αυτή, 
την ο ποί α πρό σκαι ρα εί χαν α σπα στεί 
και κά ποιοι α πό τους εκ κλη σια στι κούς 
άρ χο ντες, δεν κρά τη σε για πο λύ και 
«τα χέ ως ἀπε κα λύ φθη ἡ πλάνη». Η αλή-
θεια είναι ότι, μετά από παρέλευση κά-
ποιων ετών, Κρήτες ήρθαν στη Λέσβο 
και πήραν τα λείψανά του, αφήνο ντας 
ένα μόνο μέρος τους, τα οποία παραδό-
θηκαν αργότερα από χριστιανούς στις 
μεγάλες μονές Λειμώνος και Υψηλού 
στη Λέσβο.
Η κα θιέ ρω σή του ως α γί ου έ γι νε νω ρίς. 
Τού το συ νά γε ται α φε νός α πό τον κα νό-
να, τον ο ποί ο συ νέ γρα ψε προς τιμή του 
ο Θε ο φά νης ο Γρα πτός (775-845), και 
α φε τέ ρου α πό κο ντα κά ρια χει ρό γρα-
φα της ιε ράς μο νής Πά τμου, του Σι νά 
και του Α γί ου Ό ρους του 11ου-12ου αι., 
στα ο ποί α υ πάρχει η μι τε λής α νώ νυ μος 
ύ μνος, που α πη χεί πα λαιά πα ρά δο ση. 
Ο ά γιος Αν δρέ ας Κρή της δεν πρέ πει να 
συγ χέ ε ται με τον ο μώ νυ μό του ά γιο Αν-

δρέ α τον εν Κρί σει, που έ ζη σε κα τά την 
πε ρί ο δο της Ει κο νο μα χί ας και η μνή μη 
του τι μά ται τον Ο κτώ βριο. Ως ημέρα 
εορτής του αγίου και τιμής της μνήμης 
του η Εκ κλη σί α της Κων στα ντι νου πό-
λε ως όρισε την 4η Ιου λί ου, η μέ ρα της 
κοι μή σε ώς του. Αλ λού ό μως ε ορ τα ζό ταν 
την 5η (μο σχο βι τι κό κο ντα κά ριο) ή τη 
10η (ταυ ρί νειο κο ντα κά ριο) Ιου λί ου.
Στην Ε ρεσό υ πάρ χει σή με ρα μνη μεί ο 
του τά φου του, το ο ποί ο έ χει κτι στεί 
πε ρί το 1938 στη θέ ση που βρι σκό ταν 
πα λαιό τε ρα μι κρό εκ κλη σάκι α φιε ρω μέ-
νο στη μνή μη του. Το εκ κλησά κι αυ τό, 
που λει τουρ γού σε μέ χρι το 1936, εί χε 
οικοδομηθεί πε ρί το 1890 στη θέ ση 
αρ χαί ου ναΐ σκου, ο ο ποί ος α νε γέρ θη-
κε α πό τον λα ό της Ε ρεσ ού στον τό πο 
τα φής του, ευ θύς α μέ σως με τά την α να-
κή ρυ ξή του σε ά γιο. Μέ χρι την τουρ-
κο κρα τί α, οι Ερέσ ιοι εί χαν θε σπί σει 
με γά λη θρη σκευ τι κή ε ορ τή προς τι μή 
του α γί ου στις 4 Ιου λί ου, η οποία στη 
συνέχεια ατόνησε. Το 1938 ανεγέρ-
θηκε το μνη μεί ο του τά φου του α γί ου 
και κα θιε ρώθη κε α πό τον μη τρο πο λί τη 
Μυ τι λή νης Ιά κω βο με γά λη πα νή γυ ρις 
στη μνή μη του α γί ου κατά την πρώ τη 
Κυ ρια κή με τά την 4η Ιου λί ου.
β. Το συγγραφικό έργο. Το έρ γο του 
α γί ου Αν δρέ α Κρή της θε ω ρεί ται α πό 
τα πλου σιό τε ρα της βυ ζα ντι νής φι λο-
λο γί ας. Δια κρί νε ται σε πε ζο γρα φι κό 
και ποι η τι κό. 
Το πε ζο γρα φι κό εί ναι κυ ρί ως ε γκω-
μια στι κό και ε λά χι στα ερ μη νευ τι κό ή 
δογ μα τι κό. Μνημονεύο νται 49 λό γοι, 
ε γκώ μια και ομιλίες, κυ ρί ως ε ορ τα στι-
κού χα ρα κτή ρα, με καλύτερες του είδους 
τις ομιλίες «εις τον Ευαγ γε λι σμόν», «εις 
την Πε ρι το μήν του Κυ ρί ου», «εις την 
Με τα μόρ φω σιν». Ο Ν. Τω μα δά κης α να-
φέ ρει και 9 έρ γα που τα χα ρα κτη ρί ζει 
«διά φο ρα» και «ἀμ φί βο λα». Κατά τη Μ. 
Δετοράκη, από τις ομιλίες του οι 45 
είναι γνήσιες, ενώ 13 καταμετρώνται 
ως ψευδεπίγραφες ή αμφιβαλόμενες. 
Η ίδια μας πληροφορεί ότι η καταμέ-
τρηση αυτή δεν είναι οριστική και η 
έρευνα δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή 
συμπεράσματα (Δετοράκη 2005). Ένα 
μεγάλο μέρος του ομιλητικού του έργου 
έχει εκδοθεί από την PG, ορισμένων 
εκ των οποίων η γνησιότητα έχει αμ-
φισβητηθεί από τη φιλολογική έρευ-
να. Δύο εγκώμια έχουν εκδοθεί από 
τα AASS, ενώ κάποιες απο τις ομιλίες 
του έχουν γίνει αντικείμενο έκδοσης 
συγχρόνων επιστημόνων (Λαούρδας, 
Νoret, Gaspart, Donnini, Cunningham). 
Το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών του 
παραμένει ανέκδοτο. 
Ο Ανδρέας είναι ο πρώτος που πα-
ρουσίασε πλήρες σύστημα εορταστι-
κών ομιλιών. Το ένα τρίτο των ομιλιών 
του είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Ο 
λό γος του εί ναι τα χύς, χει μαρ ρώ δης 
και πα ρό λο που εί ναι άρ τιος ρη το ρι κά, 
δεν χά νει τον συ στη μα τικό του χα ρα-
κτή ρα. Δί καια θε ω ρεί ται ως ο ά ρι στος 
εκ κλη σια στι κός ρή τορας του βυ ζα ντι νού 
αιώ να. Ο Κωνσταντίνος Οι κο νό μος ο εξ 

Οι κο νό μων υπογραμμίζει για το ύ φος 
του: «πολ λὴ δὲ καὶ ἡ περὶ τὸν λό γον 
εὐ φρά δεια, νά μα τος κρη ναί ου, γλυ κε-
ροῦ καὶ καλ λιῤῥό ου, τήν τε κα θα ρό τη-
τα καὶ τὸν ῥοῦν ἀ πο μι μου μέ νη». Ο Β. 
Λα ούρ δας χα ρα κτη ρί ζει τον λό γο του 
πο λύ μορ φο, με χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι-
σμα τη χρή ση τυ πι κών εκ φρά σε ων που 
ει σά γουν ποι κι λί α νο η μά των. Εύ στο χα 
πα ρα τη ρεί ό τι η στε ρε ό τυ πη έκ φρα ση 
μέ σω της ε πα νά λη ψης ε ντυ πώ νε ται βα-
θύ τε ρα και προ ε τοι μά ζει τον α κρο α τή 
στα αλ λε πάλ λη λα νέ α νο ή μα τα. Ο λό-
γος του απoσκο πεί στην α φύ πνι ση της 
συ νεί δη σης του πι στού και στη βί ω ση 
του λει τουρ γι κού χρό νου μέ σα στην 
Εκ κλη σί α. Ε πι διώ κει να ο δη γή σει τον 
πι στό σ’ έ ναν α πλό, έ ντι μο, η θι κό βί ο 
με την πρό κλη ση αι σθη μά των ψυ χι-
κής συ ντρι βής, με τανοίας, κα θάρ σε ως 
και υ ψώ σε ως. Βέβαια δεν πλη σιά ζει τη 
μυ στι κή θε ω ρί α του 11ου και 12ου αι. 
Α πο δί δει τα μέ γι στα στην τι μή της Πα-
να γί ας, στην ο ποί α α φιε ρώ νει δε κά δα 
ο μι λιών αναπτύσσοντας ενδιαφέρουσα 
Θε ο το κο λο γί α.
Η αναγνώριση του ομιλητικού του έρ-
γου προκύπτει από τη χρήση πολλών 
ομιλιών του ως εκκλησιαστικών ανα-
γνωσμάτων στη λατρεία. Υπάρχουν πο-
λυάριθμες μεταφράσεις των ομιλιών 
του στα λατινικά, γεωργιανά, αρμενικά, 
αραβικά, παλαιο-ρωσικά και παλαιο-
σλαβικά. Μεταγενέστεροί του βυζαντινοί 
συγγραφείς αντλούν από αυτόν δάνεια, 
ή λαμβάνουν αποσπάσματα του έργου 
του ως βάση τεκμηρίωσης των σχολίων 
τους (Στέφανος Διάκονος, Θεοφύλακτος 
Αχρίδος).
Το ποι η τι κό του έρ γο εί ναι σα φώς πιο 
πλού σιο και τον καθιερώνει ως έναν 
α πό τους κορυφαίους εκ προ σώ πους της 
βυ ζα ντι νής ποί η σης και υ μνο γρα φί ας. 
Υπήρξε συγ χρό νως υ μνο γρά φος και 
με λω δός. Πλήρη κατάλογο του υμνο-
γραφικού έργου του, που είχε εντοπί-
σει η έρευνα μέχρι το 1963, μας δίνει 
ο Τωμαδάκης (ΘΗΕ 2, 690-692). Στη 
συνέχεια ήλθαν στο φως και άλλοι κα-
νόνες και ειρμοί, όπως, οι 10 ανέκδοτοι 
αγιολογικοί κανόνες που αναγράφονται 
στο Tαμείον ανεκδότων βυζαντινών ασματι
κών κανόνων (Ε. Παπαηλιοπούλου-Φω-
τοπούλου, 1996). Στον Ανδρέα, μέχρι 
σήμερα α πο δί δο νται 690 ειρ μοί, 122 
κα νό νες, πολ λά ι διό με λα και διά φο ρα 
στι χη ρά, χωρίς τα τριώδια, που πρέπει 
να ανέρχονται σε 7 ή 8. Ο Δετοράκης, 
αναφέροντας και σχετικά παραδείγμα-
τα, δικαίως παρατηρεί ότι η φιλολο-
γική έρευνα κυρίως στα χειρόγραφα 
τριώδια θα μας γνωρίσει και άλλους 
άγνωστους και ανέκδοτους κανόνες, 
καθώς και πολλά τριώδια και τετραώδια 
(Δετοράκης 2005). 
Η υμνογραφία του υ περ τε ρεί του Ιω άν-
νου Δα μα σκη νού ως προς την ποι κι-
λί α του μέ λους του και το πλή θος των 
ειρ μών του, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 
περίπου ε πτα κό σιες δια φο ρε τι κές με λω-
δί ες. Και μό νον ο πλού τος των ειρ μών 
αρ κεί για να κα τα δει χθεί ό τι πρό κει ται 

Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τοιχογραφία 
(περ. 1300), ναός Παναγίας, Άγιος Ιω-
άννης, Κρήτη 
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για έ ναν ι διο φυ ή με λω δό. Η ποί η σή 
του έχει έντονο διδακτικό χαρακτήρα, 
πρωτίστως μέσω της χρήσης πολλών 
παραδειγμάτων κυ ρί ως α πό την ΠΔ 
αλ λά και α πό την ΚΔ. Το βέβαιο είναι 
ότι άνοιξε νέους δρόμους στην υμνογρα-
φία, καθώς συνέβαλε στον περιορισμό 
του ρη το ρι κού ύ φους και της μο νο το-
νί ας των κο ντα κί ων, στην επά νο δο της 
αρ χα ϊ κής γλώσ σας και την κα τάρ γη ση 
της αν θρωπο πο ιί ας του Ρω μα νού. Η 
μεγαλοπρέπεια και η αποφθεγματικό-
τητα του ποιητικού ύφους οφείλεται σε 
χαρακτηριστικά, όπως η ε πι γραμ μα τι-
κό τη τα, η βρα χυ λο γί α, ο απεικονιστικός 
λόγος. Αν και δέ χθη κε έ ντο νη κρι τι κή 
για συ χνές ε πα να λή ψεις, μα κρη γο ρί α 
και εκ ζή τη ση του ύ φους, κυ ρί ως στον 
Μεγάλο Κανόνα, δεν μπο ρεί να αμ φι-
σβη τη θεί η αι σθη τι κή και λο γο τε χνι-
κή α ξί α του συ νό λου του έρ γου του. 
Η δογ μα τι κή και παι δα γω γι κή χροιά 
των τρο πα ρί ων του ί σως α φαι ρεί κά-
πως τη χά ρη του ποι η τι κού του λό γου, 
ο ο ποί ος ό μως δεν παύ ει να έ χει τό-
σο με γα λειώ δεις στιγ μές. Ο Αν δρέ ας 
ή ταν πρω τί στως ποι μέ νας. Τον εν διέ-
φε ρε πε ρισ σό τε ρο η δια ποί μαν ση και 
η δογ μα τι κή κα θο δή γη ση των πι στών 
και λι γό τε ρο η αι σθη τι κή και τε χνι κή 
της υ μνω δί ας. Στο πραγ μα τι κά πη γαί ο 
τα λέ ντο του ο φεί λο νται οι μου σι κές συν-
θέ σεις του, στις ο ποί ες άλ λω στε υ πήρ ξε 
και νο τό μος και ι διο φυ ής. 
Το έρ γο του έ χει ξε πε ρά σει τα σύ νο ρα 
της Α να το λι κής Εκ κλη σί ας και έ χει γί-
νει γνω στό στη Δύ ση με με τα φρά σεις. 
Η ορ θό δο ξη λα τρεί α εί ναι διαν θι σμέ-
νη με δι κά του ποιητικά έρ γα, α πό τα 
ο ποί α δια κρί νε ται ως σημαντικότερο ο 
Μεγάλος Κανόνας. 
γ. Ο Μεγάλος Κανόνας. Ο χρό νος και 
ο τόπος συγ γρα φής του Μ.Κ. ε ξα κο-
λου θεί μέχρι και σήμερα να εί ναι πρό-
βλη μα ά λυ το. Μια μερίδα ερευνητών 
υποστηρίζει ότι ο Μ.Κ. γράφηκε όταν 
ο συγγραφέας ήταν σε νε α ρή η λι κί α. 
Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι προϊόν 
μακροχρόνιας συγγραφής, ενώ άλλοι, 
τον τοποθετούν λίγο πριν από το τέλος 
της ζωής του συγγραφέα. Οι γνώμες 
περί του τόπου συγγραφής διχάζονται 
μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Κρήτης 
και η Ερεσού της Μυτιλήνης. Κάποιες 
απόψεις βασίζονται σε λογικοφανείς 
εικασίες και άλλες σε εύλογες υποθέ-
σεις που όμως δεν αποδεικνύονται 
με αδιάσειστα ιστορικοφιλολογικά 
στοιχεία. 
O M.Κ. α πο τε λεί ται α πό εν νέ α ω δές 
(250 τρο πά ρια). Οι ειρ μοί του εί ναι 
11, επειδή η δεύ τε ρη και η τρί τη ω δή 
έ χουν δι πλό ειρ μό. Κα τά την έκ δο ση 
του Migne, αλ λά και κατά το ι σχύ ον 
Τριώ διο, ο α ριθ μός των τρο πα ρί ων 
διαρ θρώ νε ται ως ε ξής: ά  ω δή, τρο-
πά ρια 25, β́  ω δή, τρο πά ρια 29 και 12, 
γ́  ω δή, τρο πά ρια 9 και 19, δ́  ω δή, 
τρο πά ρια 29, έ  ω δή, τρο πά ρια 23, 
ς́  ω δή, τρο πά ρια 17 και 16, ζ΄ ω δή, 
τρο πά ρια 22, ή  ω δή, τρο πά ρια 22, 
θ΄ ω δή, τρο πά ρια 27.

Πολ λά προ βλή μα τα και δυ σκο λί ες προ-
έ κυ ψαν ως προς τη γνη σιό τη τα και τη 
διαί ρε ση των τρο πα ρί ων. Ο α ριθ μός και 
η θέ ση των τρο πα ρί ων στη λα τρευ τι κή 
δια δι κα σί α ποι κίλ λουν. Εί ναι α πα ραί-
τη τη μια κρι τι κή έκ δο ση του Μ.Κ., ό που 
θα λαμ βά νε ται υ πό ψη ό λος ο α ριθ μός 
των χει ρο γρά φων.
Ο Μ.Κ. ψάλ λε ται σε ή χο πλά γιο του β΄, 
έ ναν ή χο που εί ναι γλυ κύς, κα τάλ λη λος 
για να εκ φρά σει τον πό νο, τη θλί ψη και 
τη συ ντρι βή της ψυ χής. Εί ναι πι θα νή η 
μου σι κή του με τα βο λή κα τά την πά ρο δο 
των χρό νων, αλλά δεν αποκλείεται ο πυ-
ρή νας της με λω δί ας του να προ έρ χε ται 
α πό τον ί διο τον συν θέ τη. Ο λό κλη ρος 
ψάλ λε ται στον Όρ θρο της Πέμ πτης της 
Ε΄ ε βδο μά δας των Νη στειών. Διαι ρέ-
θη κε ό μως σε τέσ σε ρα μέ ρη και ψάλ-
λε ται τμη μα τι κά, α πό τη Δευ τέ ρα μέ χρι 
και την Πέ μπτη της Α΄ ε βδο μά δας των 
Νη στειών. Την ε πο χή του Βυ ζα ντί ου, οι 
ευ σε βείς αυ το κρά το ρες, την η μέ ρα που 
ψαλ λό ταν ο Μ.Κ., με τέ φε ραν την ει κό να 
της Θεοτόκου Ο δη γή τριας του ευαγ γε λι-
στή Λου κά α πό τον να ό στα α νά κτο ρα, 
έ ως την Τρί τη της Δια και νη σί μου, ο πό τε 
και την ε πα νέ φε ραν με λι τα νεί α, κα τά τη 
μαρ τυ ρί α του Κω δινού και του Δού κα.
Το σύνολο του έρ γου του Αν δρέ α Κρή-
της περιέχει έ ναν θη σαυρό λέ ξε ων, 
που αναδει κνύ ουν την υ ψη λή φι λο-
λο γι κή του κα τάρ τι ση και την εν δε λε-
χή του γνώ ση της αρ χαί ας ελ λη νι κής. 
Ο Θ. Δε το ρά κης έ χει συ γκρο τή σει δύ ο 
κα τα λό γους με σπά νιες λέ ξεις του α γί-
ου Αν δρέ α. Η σπα νιό τη τά τους εί ναι 
τέ τοια, ώ στε να α που σιά ζουν α πό το 
Greek Patristic Lexicon του Lampe ή να 
α να φέ ρο νται μεν αλ λά να α πο δί δο νται 
σε με τα γε νέ στε ρους του α γί ου Αν δρέ α 
συγ γρα φείς. Συ γκε κρι μέ να, στον πρώ το 
κα τά λο γο του Θ. Δε το ρά κη, ε ντο πί ζο-
νται δέ κα ε πτά λέ ξεις του Μ.Κ. με γά λης 
σπα νιό τη τας. Στον δεύ τε ρο κατάλογο 
υ πάρ χουν εί κο σι τρεις σπά νιες λέ ξεις 
που απαντούν στον Μ.Κ. 
Η γλώσ σα του Μ.Κ. εί ναι η «ὑ ψη λὴ 
κοινὴ τῆς ἐ ποχῆς», αν και δεν λεί πουν 
οι νε ο λο γι σμοί. Δεν έ χει πε ρί πλο κη σύ-
ντα ξη, πα ρό λο που ο Θ. Ξύ δης χα ρα κτη-
ρί ζει τη σύν θε ση ως πε ρί τε χνη. Ω στό σο, 
ο ί διος ο μι λεί για α κρί βεια λό γου και 
ε πα να λαμ βα νό με να ρη το ρι κά σχή μα τα 
α ντι θέ σε ων και πα ρο μοιώ σε ων. Γε νι κά 
έ χει ό λα τα χα ρα κτη ρι στι κά της υ ψη-
λής βι βλι κής γλώσ σας των κα νό νων 
του 9ου αι. και ε ξής, η ο ποί α ε ξαρ τά ται 
α πό δογ μα τι κούς λό γους Πα τέ ρων των 
προ η γου μέ νων αιώ νων. 
Ως προς τα τε χνι κά ποι η τι κά γνω ρί-
σμα τα, η ι σο συλ λα βί α και ο μο το νί α των 
τρο πα ρί ων και των ω δών τη ρού νται 
προ σε κτι κά, ενώ η ο μοιο κα τα λη ξί α, η 
ε πω δός και η πα ρή χη ση εί ναι συ χνές. 
Στα τρο πά ριά του δεν συγ χέονται πο τέ 
οι ο μό η χες λέ ξεις. Η α νε πι τή δευ τη σύ-
ντα ξή τους προσ δί δει στη γλώσ σα του 
Αν δρέ α α πλό τη τα και ο μοιό τη τα με τη 
ση με ρι νή, ενώ οι λέ ξεις πα ρα μέ νουν 
ό πως ε ξε λί χθη καν ση μα σιο λο γι κά στις 
μέ ρες μας.

Το «ύ φος» εί ναι μια πο λύ φτω χή λέ ξη, 
για να πε ρι γρά ψει κα νείς την α τμό σφαι-
ρα που α πο πνέ ει αυ τό το με γα λειώ δες 
ποί η μα. Ο δρα μα τι κός τό νος των ε ρω-
τή σε ων, η δύ να μη των ποι η τι κών ει κό-
νων, οι πα ρο μοιώ σεις, οι με τα φο ρές, ο 
ε σω τε ρι κός διά λο γος, καθώς και οι α ντι-
θέ σεις, ό λα συ ντεί νουν σε μιαν α τμό-
σφαι ρα κα τά νυ ξης και συ ντρι βής. Η 
ζω η ρό τη τα στην έκ φρα ση, οι παραλλη-
λισμοί και ο ρεαλισμός των αι σθη μά των 
παρά την υπερβολή στην αυτομεμψία 
προκαλούν θαυμασμό. Στον Μ.Κ. βρί-
σκει δι καί ω ση η ά πο ψη ό τι η ποί η ση 
του Αν δρέ α δεν εί ναι μορ φι κή γνώ ση 
του πραγ μα τι κού, αλ λά δη μιουρ γι κή 
διαί σθη ση. Η χρήση του κατά τη Σα-
ρακοστή και ιδιαίτερα προ της βουβής 
εβδομάδας δεν είναι τυχαία. Εκφράζει 
την κορύφωση της πνευματικής προ-
σπάθειας του πιστού. Ο παιδαγωγικός 
χαρακτήρας του έργου είναι εμφανής. 
Η ένταξή του στη λατρεία και το εκκλη-
σιαστικό φρόνημα και ήθος του συγγρα-
φέα, τον καθιστά υποδειγματικό μέσο 
εκκλησιαστικής και λατρευτικής αγωγής. 
Ερμηνείες του Μ.Κ. απαντούν κατά τη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή. Η 
Γιαννούλη απαριθμεί, όχι εξαντλητι-
κά, τα σχόλια και τις ερμηνείες επί του 
Μ.Κ., ενός Ανωνύμου του 12ου αι., του 
Ακάκιου Σαββαΐτη, του Γερμανού Β΄ 
Κωνσταντινουπόλεως, του Ιωάννη εκ 
Λίνδου, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Παρθενίου Γεράνη, του ιερέα Γεωργίου 
Καλλέργη, και ενός επίσης Ανωνύμου 
του 1794 (Γιαννούλη 2005). Εκτός από 
πολλά άρθρα με περιεχόμενο επιμέρους 
ερμηνευτικά ζητήματα, αξίζει να σημειω-
θούν και οι σύγχρονες μελέτες με συ-
στηματική ερμηνεία επί του Μ.Κ.: του 
O. Clement (Paris 1980)· η περιέχουσα 
την έκδοση του κειμένου και απόδοση 
στη νεοελληνική του Συμεών Κούτσα 
(Αθήνα 21988)· και η διδακτορική δια-
τριβή με αναλυτική παιδαγωγική και 
θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση του 
Α. Γλάρου (Aθήνα 2000).  Α.ΓΛΑ.
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4. O δια Χριστόν σαλός (28 Μαΐου). 
Σκυθικής καταγωγής, έζησε επί της 
βασιλείας Λέοντος «του φιλοχρίστου 
και μεγάλου», κατά τον συγγραφέα του 
βίου του Νικηφόρο, ιερέα της Μεγάλης 
Εκκλησίας της του Θεού Σοφίας. Δεν 
είναι σαφές αν εννοείται ο Λέων Α΄ ο 
Μακέλης, ο επικληθείς Μεγάλος (457-
474), ή ο Λέων Στ΄ ο Σοφός (886-912). 
Βρέθηκε, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, 
στην Κωνσταντινούπολη, και από μι-
κρός ήταν δούλος του πρωτοσπαθαρίου 
Θεογνώστου, ο οποίος του έδειξε αγά-
πη, τον έστειλε στο σχολείο να μάθει 
γράμματα και τον χρησιμοποιούσε ως 
νοτάριο. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν, 
ήρθε ο διάβολος να τον τρομάξει, αλλά 
του εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου που 
τον ενίσχυσε και του έδειξε τον τρόπο 
να πολεμά τον διάβολο. Η γλυκύτητα 
της χάριτος που ένιωσε και η φωνή 
του Κυρίου που άκουσε («Γίνου σαλὸς 
δι’ ἐμέ, ἵνα σὲ ἀξιώσω πολλῶν ἀγαθῶν 
εἰς τὴν βασιλείαν μου») τον οδήγησαν, 
σε ηλικία 36 ετών, να προσποιείται στο 
εξής τον σαλό για την αγάπη του Χρι-
στού, υφιστάμενος την περιφρόνηση, 
τη χλεύη και την κακομεταχείριση των 
ανθρώπων. Πολλές φορές, όταν προ-
σευχόταν, υψωνόταν από τη γη. Μια 
νύχτα, ενώ προσευχόταν, ο Θεός τον 
μετέφερε «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», όπως 
τον απόστολο Παύλο. Δεν κουραζόταν 
να ελέγχει τους αμαρτωλούς είτε με προ-
ειδοποιήσεις είτε με προφητείες για την 
επικείμενη τιμωρία τους, προκειμένου 
να τους αφυπνίσει πνευματικά. Γνω-
ρίστηκε και συνδέθηκε πνευματικά με 
έναν ευσεβή νέο, τον Επιφάνιο, για τον 
οποίο προφήτευσε ότι θα γίνει πατρι-
άρχης Κωνσταντινουπόλεως, και για 

του οποίου τον πνευματικό καταρτισμό 
μεριμνούσε όλως ιδιαιτέρως. Μετά από 
τριάντα χρόνια ασκητικών αγώνων πα-
ρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Μια 
άρρητη ευωδία μύρου που ανέβλυζε 
από το σώμα του φανέρωσε το άγιο λεί-
ψανο. Όταν όμως έσπευσε ο κόσμος, 
δεν βρέθηκε τίποτε, διότι το μετέφερε 
ο Κύριος σε άγνωστο τόπο.  Σ.ΜΠ.
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EC, 1, σ. 1204· LThK, 1, σ. 519.

5. O ερημίτης (15 Μαΐου). Κατήγετο από 
το χωριό Μονόδενδρο της Ηπείρου και 
έζησε κατά τους χρόνους του δεσπό-
του της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού 
(1237-1271). Εγκατέλειψε τη σύζυγό 
του και την περιουσία του και ανεχώ-
ρησε στην ερημία, όπου ζούσε σκληρό 
ασκητικό βίο. Κατόπιν επέστρεψε στην 
πατρίδα του και έζησε σε ένα βουνό 
με προσευχές και αγρυπνίες μέχρι τη 

μακαρία εκδημία του, κατά την οποί-
αν αναμμένες λαμπάδες ανέβαιναν και 
κατέβαιναν από τον ουρανό χύνοντας 
λαμπρό φως στο ιερό λείψανο. Όταν το 
έμαθε η ευσεβής βασίλισσα της Ηπείρου 
Θεοδώρα, μετέβη στον τόπο εκείνο και 
έδωσε εντολή να ανεγερθεί ναός προς 
τιμήν του οσίου.  Σ.ΜΠ.

Βιβλιογραφία: 
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Ανδρέας. Άγιοι της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας.
1. Ο Κορσίνι. Γεννήθηκε το 1301 στη 
Φλωρεντία από την επιφανή οικογέ-
νεια Corsini. Το 1328 χειροτονήθηκε 
ιερέας. Σπούδασε στο Παρίσι και την 
Αβινιόν, ενώ κατά την επιστροφή του 
έγινε ο «Απόστολος της Φλωρεντίας». Το 
1360 χειροτονήθηκε επίσκοπος της Fie-
sole, μιας πόλης κοντά στη Φλωρεντία. 
Σύντομα απέκτησε φήμη ειρηνοποιού, 
αφού κατάφερε να καταστείλει τις έριδες 
μεταξύ των διαφωνούντων πολιτικών 
παρατάξεων, ενώ διακρίθηκε για την 
αγάπη του προς τους πτωχούς. Εργά-

σθηκε επίσης ως παπικός νούντσιος 
στη Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια της 
αρχιερατείας του ανέπτυξε αξιόλογο 
ποιμαντικό έργο. Πέθανε το 1373, σε 
ηλικία 71 ετών, κατά το 13ο έτος της 
αρχιεροσύνης του. Το πρόσωπό του 
συνδέθηκε με φήμες περί θαυμάτων 
πριν και μετά τον θάνατό του. Η αγιό-
τητα του αναγνωρίστηκε επίσημα από 
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1629 
και η μνήμη του τιμάται στις 4 Φεβρουα-
ρίου.  Ε.ΞΥΝ.
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2. Αβελλίνος. Γεννήθηκε το 1521 στο 
Castronuovo της ιταλικής επαρχίας 
Potenza και πήρε το όνομα Λάνσελοτ. 
Νεαρός ακόμη επέδειξε ιδιαίτερο κα-
τηχητικό ζήλο μεταξύ των συμμαθητών 
του. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 
1545 και δύο χρόνια αργότερα μετέβη 
στη Νάπολη για να σπουδάσει νομικά. 
Στη διάρκεια των σπουδών του αφι-
ερώθηκε σε έντονη πνευματική δρα-
στηριότητα, υπό την καθοδήγηση του 
τεατίνου πατέρα Ιωάννη Marinonio 
(†1562), ο οποίος αργότερα ανακηρύ-
χθηκε μακάριος της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. Η σταδιοδρομία του πρεσβύ-
τερου ως δικηγόρου της αρχιεπισκοπής 
της Νάπολης έληξε άδοξα, ωστόσο το 
1551 του ανετέθη η αναμόρφωση της 
γυναικείας μονής του Αγίου Αρχαγγέ-
λου του Baiano. Το 1556 ζήτησε να γί-
νει δεκτός στη μοναστική αδελφότητα 
των Τεατίνων του Αγίου Παύλου της 
Νάπολης, μετονομαζόμενος σε Ανδρέ-
ας. Από το 1560 και για δέκα χρόνια 
είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης των 
δόκιμων του τάγματος. Από το 1570 
μέχρι το 1582 περιπλανήθηκε σε ολό-
κληρη τη Λομβαρδία, ως εκλεγμένος 
προϊστάμενος των δια φόρων οίκων του  

Όσιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, φορητή εικόνα (αρχές 16ου αι.), Ρωσικό 
Μουσείο, Αγία Πετρούπολη

Ανδρέας Αβελλίνος, πρoσωπογρα-
φία ανωνύμου (17ος αι.), Curia 
Generalizia dei Teatini, Ρώμη 
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