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Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

ηηο 30 Νοεμβρίοσ ε 

Δθθιεζία καο ηηκά ηε 

κλήκε ηνπ Αγίοσ 

Ανδρέα 

 

Πνηα όκσο ήηαλ ε 

δσή θαη ην έξγν ηνπ; 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Ο Αλδξέαο θαηαγόηαλ από ηε Γαιηιαία θαη 

καδί κε ηνλ αδεξθό ηνπ Πέηξν ήηαλ 

ςαξάδεο 

Όηαλ ν Ισάλλεο ν Πξόδξνκνο είπε γηα ην 

Χξηζηό πνπ πεξλνύζε δίπια ηνπ «Αυτός 

είναι ο αμνός του Θεού», ν Αλδξέαο πνπ 

ήηαλ καζεηήο ηνπ αθνινύζεζε ακέζσο ην 

Χξηζηό 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

 Γηα ην ιόγν απηό 

νλνκάζηεθε θαη 

Πξσηόθιεηνο, αθνύ 

ήηαλ ν πξώηνο 

καζεηήο πνπ ν 

Χξηζηόο θάιεζε θνληά 

Σνπ 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Αθνινύζεζε κε πίζηε ην Χξηζηό σο ηελ 

ηαύξσζε θαη ηελ Αλάζηαζή Σνπ 

Μεηά ηελ Πεληεθνζηή θήξπμε ζε πνιιέο 

ρώξεο 

Αθνύ πέξαζε από αξθεηέο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, θαηέιεμε ζηελ Πάηξα 

Γίδαμε, βάθηηζε, γηάηξεςε πνιινύο θαη ν 

ιαόο ηνλ ζεβόηαλ θαη ηνλ αγαπνύζε  



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

ηνλ Ρσκαίν, όκσο, δηνηθεηή ηεο πόιεο 

δελ άξεζε απηή ε αγάπε ηνπ ιανύ γηα ηνλ 

Απόζηνιν Αλδξέα 

Όηαλ έκαζε όηη βαθηίζηεθαλ ρξηζηηαλνί ε 

γπλαίθα θαη ν αδεξθόο ηνπ, ηνλ θπιάθηζε 

θαη κεηά από ιίγν θαηξό ηνλ ζαλάησζε 

πάλσ ζε ζηαπξό πνπ είρε ζρήκα Χ 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Σν καξηύξην ηνπ 

Απνζηόινπ Αλδξέα 

Ο πξώηνο καζεηήο 

ηνπ Χξηζηνύ 

καξηύξεζε κε ηνλ ίδην 

ηξόπν πνπ 

καξηύξεζε ν 

αγαπεκέλνο ηνπ 

δάζθαινο 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

 

Ο ιαόο ηεο Πάηξαο ζέβεηαη θαη ηηκά κε 

επιάβεηα ηνλ Άγην πνπ είλαη πνιηνύρνο θαη 

πξνζηάηεο ηεο πόιεο ηνπ 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

 

 

 

 

 

Ο κεγαινπξεπήο λαόο ηνπ Απνζηόινπ 
Αλδξέα ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

 

 

 

 

 

 

Η θάξα (θεθάιη) ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Δμαηηίαο ελόο δησγκνύ, ν Απόζηνινο 

Αλδξέαο βξέζεθε ζηελ Κύπξν, όπνπ 

έθαλε πνιιά ζαύκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Θενύ 

ην κέξνο όπνπ ν Άγηνο πξσηνπάηεζε ην 

πόδη ηνπ, ζηα βόξεηα ηνπ λεζηνύ, ρηίζηεθε 

λαόο, πνπ αξγόηεξα έγηλε κνλαζηήξη 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κνλαζηήξη ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα  

ζηελ Κύπξν 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Ο Απόζηνινο Αλδξέαο θεξύηηνληαο 

έθηαζε κέρξη ην Βπδάληην (ζεκεξηλή 

Κσλζηαληηλνύπνιε), όπνπ θαη ίδξπζε 

Δθθιεζία 

 

Η Δθθιεζία απηή ζηγά ζηγά κεγάισζε θη 

έγηλε επηζθνπή (εθθιεζηαζηηθή πεξηνρή 

πνπ δηνηθεί ν επίζθνπνο) 

 



Ο Απόζηολος Ανδρέας 

Δπεηδή ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν 

ζεσξείηαη ε ζπλέρεηα ηεο επηζθνπήο 

απηήο, ν Απόζηνινο Αλδξέαο είλαη 

πξνζηάηεο ηνπ 


