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H π�λη τ�υ Aπ�στ�λ�υ Aνδρέα
Iστ�ρικά και αρ
αι�λ�γικά τεκμήρια μιας μακραίωνης παράδ�σης

Πάτρα. H παρά τ� να
 τ�υ Aγί�υ Aνδρέα κρύπτη με τ� Aγίασμα, σύμ�ωνα με τ� σ�έδι� τ�υ Pomardi (1805).

Tων Hλία Aναγνωστάκη
και Aννας Λαμπρ�π�ύλ�υ

Eρευνητών KBE/EIE

OΔHΓOI σας και διδάσκαλ
ι απ�-
στ
λ
ι, Παύλ
ς 
 μέγας και Aνδρέ-
ας 
 πρωτ�κλητ
ς, 
ι 
π
ί
ι είναι
της Πελ
π
ννήσ
υ αρ�ηγ
ί. Eτσι
ανα�έρει τ� Πρ�σκυνητάρι τ�υ
Mεγάλ�υ Σπηλαί�υ, κείμεν� μετα-
γενέστερ�, αλλά με �έ�αιη τη �υ-
�αντινή τ�υ πρ�έλευση: 
 Aνδρέας

 πρωτ�κλητ
ς της Πελ
π
ννήσ
υ
αρ�ηγ�ς.

H ίδρυση, λ�ιπ�ν, της εκκλησίας
των Πατρών έ!ει άμεσα συνδεθεί
κατά την παράδ�ση με τη δράση
και τ� μαρτύρι� τ�υ πρωτ�κλητ�υ
απ�στ�λ�υ Aνδρέα στην π�λη των
Πατρών, της �π�ίας είναι πρ�στά-
της και π�λι�ύ!�ς. Σύμ�ωνα με την
παράδ�ση αυτή, � Aνδρέας, α��ύ
πέρασε απ� τη Bιθυνία, τ�ν Eύ$ει-
ν� Π�ντ�, την Πρ�π�ντίδα, τη Xαλ-
κηδ�να, τ� Bυ�άντι�, τη Mακεδ�-
νία, τη Θράκη, κατέ�ηκε στη Θεσ-
σαλία, την Eλλάδα και την A!αΐα,
δηλ. την περι�!ή π�υ εκτείνεται
ν�τια των Θερμ�πυλών. Στην Πά-
τρα, α��ύ πραγματ�π�ίησε σειρά
θαυμάτων, � Pωμαί�ς ανθύπατ�ς
της π�λης, Aιγεάτης, διέτα$ε τη
σύλληψη και �υλάκισή τ�υ. O απ�-
στ�λ�ς, �ντας στη �υλακή, !ειρ�-
τ�νησε τ�ν Στρατ�κλή ως πρώτ� ε-

πίσκ�π� της π�λης των Πατρών, λί-
γ� πριν �δηγηθεί στ�ν παράλι� τ�-
π�, �π�υ συνήθι�ε να κηρύττει, και
υπ�στεί εκεί τ� σταυρικ� θάνατ�.
Ως ημέρα τ�υ μαρτυρί�υ τ�υ παρα-
δίδεται η 30ή N�εμ�ρί�υ, πιθαν�-
τατα κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων μηνών της �ασιλείας τ�υ Nέ-
ρων�ς. T� λείψαν� τ�υ απ�στ�λ�υ,
πιθαν�ν !ωρίς την κάρα, �υλασσ�-
ταν στην Πάτρα μέ!ρι την επ�!ή
τ�υ αυτ�κράτ�ρα Kωνστάντι�υ, �-
π�τε μετα�έρθηκε στην Kωνστα-

ντιν�ύπ�λη και κατατέθηκε στ�
να� των Aγίων Aπ�στ�λων.

Tα κείμενα

H παράδ�ση π�υ συνδέει τ�ν α-
π�στ�λ� Aνδρέα με την ίδρυση της
εκκλησίας των Πατρών �ασί�εται
σε απ�κρυ�� κείμεν� των Πρά$ε-
ων τ�υ Aνδρέα, ανάλ�γ� με τις
Πρά$εις των άλλων απ�στ�λων,
π�υ �μως δεν έ!ει σωθεί. T� πρω-
τ�τυπ� αυτ� κείμεν� των Πρά$εων,

συνταγμέν� πιθαν�τατα στην
A!αΐα περί τ� δεύτερ� μισ� τ�υ
3�υ αι. και γραμμέν� στην ελληνική
γλώσσα, πρέπει να απ�τέλεσε τη
�άση �λης της αγι�λ�γικής παρά-
δ�σης γύρω απ� τ�ν απ�στ�λ�
Aνδρέα. Aμεση σ!έση με τις αρ!ι-
κές Πρά$εις τ�υ Aνδρέα έ!ει τ�
κείμεν� τ�υ μαρτυρί�υ τ�υ, π�υ
!ρ�ν�λ�γείται στ� πρώτ� μισ� τ�υ
4�υ αι., σώ�εται ακέραι� και απ�τε-
λεί, σύμ�ωνα με τ�ν εκδ�τη τ�υ,
τ� πληρέστερ� στην α!αϊκή παρά-
δ�ση κείμεν�.

Παρά τη σύγ!υση π�υ δημι�υρ-
γ�ύν π�λλά απ� αυτά τα σ!ετικά με
τ�ν απ�στ�λ� Aνδρέα αγι�λ�γικά
κείμενα, � ιστ�ρικ�ς πυρήνας της
παράδ�σης αυτής ενισ!ύεται απ�
την παράδ�ση για την ύπαρ$η να�ύ
α�ιερωμέν�υ στη μνήμη τ�υ απ�-
στ�λ�υ. O να�ς �ρισκ�ταν κ�ντά
στην παραλία της Πάτρας, εκεί �-
π�υ � απ�στ�λ�ς Aνδρέας υπέστη
τ� μαρτυρικ� θάνατ�. Mετά την α-
νασκα�ική έρευνα π�υ πραγματ�-
π�ιήθηκε στη θέση αυτή, επιση-
μάνθηκε αψίδα, π�υ απ�δ�θηκε σε
παλαι�!ριστιανική �ασιλική. Eπί-
σης, στα ν�τια τ�υ να�ύ τ�υ Aγί�υ
Aνδρέα, ήρθε στ� �ως ένα μεγάλ�
ρωμαϊκ� �αλανεί�, στ� �π�ί� ανή-
κει � διάδρ�μ�ς με τ�ν κυλινδρικ�
θ�λ�, π�υ �ρίσκεται δίπλα στ� α-
γίασμα τ�υ Aγί�υ Aνδρέα και πε-

M�λυ�δ
��υλλ� τ�υ μητρ�π�λίτη Πατρών Iωάννη (12�ς αι.). Στ�ν εμπρ�σθ
-
τυπ� εικ�νί!εται � Aγι�ς Aνδρέας 
ρθι�ς, ευλ�γώντας με τ� ένα �έρι και
κρατώντας πατριαρ�ικ
 σταυρ
 με τ� άλλ�. Στ�ν �πισθ
τυπ� δύ� δωδεκα-
σύλλα��ι στί��ι: Γρα�[ά]ς σ�ραγί!ει τ�υ Π(ατ)ρών Iω(άνν�υ) / X(ριστ�)ύ μα-
θητής πρωτ
κλητ�ς Aνδρέας (J. Nesbitt and N. Oikonomides), (�ωτ.:
«Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum
of Art», Oυάσιγκτ�ν).
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ριέγραψε με ακρί�εια � Kυριακ�ς �
Aγκωνίτης κατά τη διάρκεια τ�υ
τα$ιδι�ύ τ�υ στην Πάτρα, τ� 1436.
H θέση στην �π�ία απ�καλύ�θηκε
τ� �αλανεί�, τ�υ �π�ί�υ η λειτ�υρ-
γία συνε!ίσθηκε, �πως �αίνεται και
κατά την παλαι�!ριστιανική περί�-
δ�, συνδέεται άμεσα με την ανα�ε-
ρ�μενη απ� τ�ν περιηγητή Παυσα-
νία μαντική πηγή και τ� ιερ� της
Δήμητρας.

Σωτήρας

Tην επ�μενη γνωστή �άση της ι-
στ�ρίας της π�λης άμεσα συνδε�-
μενη με τ�ν απ�στ�λ� Aνδρέα α-
π�τελεί η π�λι�ρκία της απ� τ�υς
Σλά��υς και Σαρακην�ύς κατά τη
διάρκεια της �ασιλείας τ�υ Nικη-
��ρ�υ A΄. O Kωνσταντίν�ς Π�ρ�υ-
ρ�γέννητ�ς στ� έργ� τ�υ Πρ�ς τ�ν
ίδι�ν υι�ν Pωμαν�ν περιγρά�ει την
ασ�υκτική π�λι�ρκία της π�λης και
την τραγική κατάσταση στην �π�ία
εί!αν περιέλθει �ι κάτ�ικ�ι, ε$αι-
τίας της έλλειψης τρ��ίμων και νε-
ρ�ύ. Eκείνη ακρι�ώς τη στιγμή της
δ�κιμασίας, �ι Πατριν�ί άν�ι$αν τις
πύλες τ�υ κάστρ�υ και επετέθη-
σαν κατά των Σλά�ων, �ταν είδαν
μπρ�στά τ�υς τ�ν απ�στ�λ�
Aνδρέα έ�ιππ� να καταδιώκει τ�υς
ε!θρ�ύς και να τ�υς κατατρ�πώ-
νει. Oι Σλά��ι τρ�μαγμέν�ι κατέ-
�υγαν στ� να� τ�υ Aπ�στ�λ�υ
Aνδρέα �ητώντας άσυλ�. Mε !ρυ-
σ���υλλ� τ�υ αυτ�κράτ�ρα Nικη-
��ρ�υ �ι ηττημέν�ι Σλά��ι με τις
�ικ�γένειές τ�υς και την περι�υσία
τ�υς περιήλθαν στ�ν �μώνυμ�
να�. H θαυματ�υργική παρέμ�αση
τ�υ Aπ�στ�λ�υ κατά τα γεγ�ν�τα
τ�υ 805 συνδέει άμεσα τ�ν Aνδρέα
με τη σωτηρία της π�λης και ενι-
σ!ύει άρρηκτα τη σ!έση τ�υ με αυ-

O Aπ
στ�λ�ς Aνδρέας σε μικρ�γρα�ία �ειρ�γρά��υ κώδικα (12�ς αι.). Aγι�ν
Oρ�ς. M�νή Δ��ειαρί�υ (�ωτ.: «Oι Θησαυρ�ί τ�υ Aγί�υ Oρ�υς» Eκδ�τική
Aθηνών, Aθήνα 1979).

τήν. Mάλιστα, μ�να!�ς, π�υ υπηρε-
τεί τ�ν 9� αι. στ� να� τ�υ απ�στ�-
λ�υ Aνδρέα στην Πάτρα, θα ανα-
γνωρίσει στ� πρ�σωπ� τ�υ Bασι-
λεί�υ τ�υ A΄, τ� μελλ�ντικ� αυτ�-
κράτ�ρα τ�υ Bυ�αντί�υ, ιδρυτή
της Mακεδ�νικής δυναστείας.

H σ!έση τ�υ Aνδρέα με τ�υς λα-
�ύς, π�υ ανα�έραμε, καθώς και τις
!ώρες της Aνατ�λικής Eκκλησίας
στηρί�εται σε μια σημαντική πρώι-
μη παράδ�ση. O Aνδρέας παρ�υ-
σιά�εται να ευαγγελί�ει τ�υς λα�ύς
τ�υ Π�ντ�υ, τ�υ B�σπ�ρ�υ, τ�υς
Σκύθες κ.λπ., πριν καταλή$ει στην
Πάτρα. Στα !ρ�νια, μάλιστα, π�υ α-
ναδεικνύεται ως � κατ’ ε$�!ήν
πρ�στάτης των Πατρών και της Πε-
λ�π�ννήσ�υ, κατά τη διάρκεια της
α�αρ�σλα�ικής π�λι�ρκίας, συντε-
λείται η σταδιακή α��μ�ίωση και �
εκ!ριστιανισμ�ς των Σλά�ων της
Eλλάδ�ς, αλλά και � πρ�σηλυτι-
σμ�ς των B�υλγάρων, των Σέρ�ων
και των Pώσων. Oι Σλά��ι, ιδιαίτε-
ρα δε �ι Pώσ�ι, θα τ�ν θεωρήσ�υν
ως ιδρυτή της εκκλησίας τ�υς και η
Kωνσταντιν�ύπ�λη θα !ρησιμ�π�ι-
ήσει την πρωτ�κλητη ιδι�τητά τ�υ
ως αντί�αρ� στις διεκδικήσεις τ�υ
πάπα. O να�ς, λ�ιπ�ν, και η λατρεία
τ�υ στην π�λη των Πατρών απ�κτά
μ�ναδική σημασία, καθώς η π�λη,
και η Πελ�π�ννησ�ς γενικ�τερα, α-
π�τελ�ύν τ�ν ενδιάμεσ� κρίκ� στις
σ!έσεις Aνατ�λής και Δύσης, αλλά
και αναγκαστικ� σταθμ� σε �σ�υς
τα$ιδεύ�υν.

Bυ�αντιν�ς να�ς

O να�ς τ�υ απ�στ�λ�υ Aνδρέα,
π�υ ανα�έρεται στα κείμενα της
μεσ��υ�αντινής περι�δ�υ, υψων�-
ταν στη θέση της πιθαν�λ�γ�ύμε-
νης παλαι�!ριστιανικής �ασιλικής,
κ�ντά στην παραλία. Kατά τ�ν E.
Mαστρ�κώστα υπήρ!αν πιθαν�τα-
τα δύ� μεσ��υ�αντιν�ί να�ί α�ιε-
ρωμέν�ι στ�ν απ�στ�λ� Aνδρέα· �
πρώτ�ς καταστρά�ηκε απ� τ�υς
Σλά��υς, ενώ � δεύτερ�ς κτίσθηκε
κατά τη διάρκεια της γενικ�τερης
αν�ικ�δ�μησης της π�λης των Πα-
τρών, π�υ πραγματ�π�ιήθηκε επί
της �ασιλείας τ�υ αυτ�κράτ�ρα Nι-
κη��ρ�υ A΄, μετά την ήττα των
Σλά�ων τ� 805, �πως ανα�έρεται
στ� Xρ�νικ� της M�νεμ�ασίας:
Aνωκ
δ�μησέ τε εκ �άθρων και
την π�λιν αυτών και τας τ
υ θε
ύ
αγίας εκκλησίας... Στ� νε�τερ� αυ-
τ� να� πιθαν�τατα ανα�έρεται � ε-
πίσκ�π�ς Kρεμ�νας Λι�υτπράνδ�ς
τ� 968, �ταν επιστρέ��ντας απ�
την Kωνσταντιν�ύπ�λη, παρέπλευ-
σε την π�λη των Πατρών. 

H σ!έση τ�υ απ�στ�λ�υ Aνδρέα
με την τ�πική εκκλησία υπ�δηλώ-
νεται ακ�μη και απ� την αναπαρά-
στασή τ�υ στα μ�λυ�δ���υλλα
των επισκ�πων και μητρ�π�λιτών
της Πάτρας. Σε μια σειρά σ�ραγι-
στικών καταλ�ίπων της μητρ�π�-
λης Πατρών των μεσ��υ�αντινών
!ρ�νων εικ�νί�εται � απ�στ�λ�ς
Aνδρέας. H εικ�ν�γρά�ηση των
εκκλησιαστικών αυτών καταλ�ίπων
σκ�π� έ!ει ακρι�ώς την υπ�δήλω-
ση της σ!έσης τ�υ τ�σ� με την ί-
δρυση της εκκλησίας της Πάτρας
�σ� και με τη θαυματ�υργική τ�υ
παρέμ�αση για τη σωτηρία της π�-
λης απ� τ�υς Σλά��υς.

Πάτρα 30.11.1949. H λιτανεία τ�υ Aγί�υ Aνδρέα (�ωτ.: «Eικ
νες της Eλλάδ�ς 1944–1958» Φωτ�γρα�ική Συλλ�γή N. E.
T
λη, εκδ. «E'άντας», 1998).
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H σύγ�ρ�νη εκκλησία τ�υ Aπ
στ�λ�υ Aνδρέα στην Πάτρα. O μεγαλ�πρεπής να
ς τ�υ π�λι�ύ��υ υψώνεται δίπλα στ�ν παλαι
. Θεμελιώθηκε τ� 1908 επίσημα
απ
 τ�ν Γεώργι� A΄ και εγκαινιάσθηκε, μετά π�λλές περιπέτειες, μ
λις τ� 1974.

Φραγκ�κρατία

Aργ�τερα, κατά τη διάρκεια της
Φραγκ�κρατίας (1205–1429), ανα-
�έρεται � �μώνυμ�ς μητρ�π�λιτι-
κ�ς να�ς, κατά την επ�!ή τ�υ πρώ-
τ�υ Λατίν�υ αρ!ιεπισκ�π�υ Aντελ-
μ�υ τ� 1206. O να�ς αυτ�ς εί!ε �-
!υρωματικ� τεί!�ς με πύργ�υς στις
γωνίες τ�υ και ήταν �ρατ�ς απ� με-
γάλη απ�σταση. Oταν � περιηγητής
Nikolao de Marthono στα τέλη τ�υ
14�υ αι. επισκέ�τηκε την Πάτρα,
ήλθε και στην εκκλησία τ�υ απ�-
στ�λ�υ Aνδρέα, τη θέση της �π�ίας
πρ�σδι�ρί�ει σε απ�σταση μισ�ύ
περίπ�υ μιλιαρί�υ έ$ω απ� την π�-
λη, σε περι�!ή με π�λλά έλη. Σε μι-
κρή απ�σταση �ρισκ�ταν, σύμ�ωνα
με τ�ν περιηγητή, � τ�π�ς τ�υ μαρ-
τυρί�υ τ�υ Aπ�στ�λ�υ. Kατά τ�
1429, �ταν � Kωνσταντίν�ς Παλαι�-
λ�γ�ς ανακατέλα�ε την π�λη των
Πατρών, �ι επί κε�αλής της π�λης
έρ!�νται στ� να� τ�υ Aγί�υ Aνδρέα
για να τ�υ παραδώσ�υν τα κλειδιά
τ�υ κάστρ�υ και να τ�υ δώσ�υν τ�ν
�ρκ� υπ�ταγής, �πως περιγρά�ει
στ� Xρ�νικ� τ�υ � Γεώργι�ς Σ�ρα-
ντ�ής: ...ε�ελθ�ντες πάντες 
ι τ
υ
κάστρ
υ έκκριτ
ι και πας 
 λα�ς
και ελθ�ντες μέ�ρι και τ
υ ρηθέ-
ντ
ς να
ύ τ
υ Aγί
υ (Aνδρέ
υ) τω
δεσπ�τη και αυθέντη μ
υ πρ
σεκύ-
νησαν και τας κλεις τ
υ κάστρ
υ
δεδώκασι. Mετά την κατάκτηση της
π�λης απ� τ�υς T�ύρκ�υς τ� 1458,
� Θωμάς Παλαι�λ�γ�ς εγκατάλειψε
την Πελ�π�ννησ�, μετα�έρ�ντας

και την κάρα τ�υ Aγί�υ Aνδρέα στη
Δύση. Tην παρέδωσε διά τ�υ Bησ-
σαρίων�ς στ�ν πάπα Πί�ν τ� B΄, π�ι-
ητή και ελληνιστή, � �π�ί�ς εί!ε ε-
πι!ειρήσει, δυστυ!ώς ματαίως, να
πείσει τ�υς Γάλλ�υς, τ�υς Γερμα-
ν�ύς και τη Bενετία να ��ηθήσ�υν
τ� ελληνικ� δεσπ�τάτ� τ�υ Mυ-
στρά. T� 1462 κατά τη διάρκεια λα-
μπρών τελετών, παραδ�θηκε παρά
τη M�υλ�ία Γέ�υρα η κάρα τ�υ
Aπ�στ�λ�υ στα !έρια τ�υ πάπα Πί-
�υ B΄. H κάρα τ�υ απ�στ�λ�υ θα ε-
πιστρα�εί στην π�λη τ� 1964.

Nε�τερη λατρεία

Oι Eνετ�ί κατά τη διάρκεια της
τελευταίας εγκατάστασή τ�υς
στην Πελ�π�ννησ� ευν�ησαν την
εγκατάσταση στη νέα τ�υς κτήση
δυτικών μ�να!ών. Στην Πάτρα � ί-
δι�ς � Francesco Morosini παρε!ώ-
ρησε τ� 1687 τ� μεγαλύτερ� τ�αμί
της π�λης στ�υς Kαρμελίτες Aνυ-
π�δυτ�υς μ�να!�ύς της Aγίας Tε-
ρέ�ας για να τ� μετατρέψ�υν σε
να� α�ιερωμέν� στ�ν Aγι� Aνδρέα.
Mα�ί με τ� τ�αμί �ρ�ντισε να τ�υς
δ�θεί και σπίτι για κατ�ικία. Στ� έγ-
γρα�� αυτ�, η θέση τ�υ τ�αμι�ύ �-
π�υ ιδρύθηκε � λατινικ�ς να�ς τ�υ
Aγί�υ Aνδρέα, πρ�σδι�ρί�εται στ�
borgo di Patrasso, δηλαδή στ�
�ρ�ύρι� της Πάτρας. H λειτ�υργία
τ�υ �ε�αιώνεται τ�υλά!ιστ�ν μέ-
!ρι τ� 1713, �π�τε νεαρ�ς λ�υθη-
ραν�ς απ�κήρυ$ε τ� λ�υθηρανι-
σμ�, ενώπι�ν τ�υ Kαρμελίτη ε�η-

μέρι�υ τ�υ να�ύ τ�υ Aγί�υ
Aνδρέα: nella chiesa di Sant’ And-
rea Apostolo in borgo di Patrasso in
Morea.

Σύμ�ωνα με τ�ν ιστ�ρικ� της Πά-
τρας, K.N. Tριαντα�ύλλ�υ, � παρά-
λι�ς να�ς τ�υ Aγί�υ Aνδρέα απ�-
δ�θηκε νωρίς στην �ρθ�δ�$η λα-
τρεία, α��ύ περιήλθε στη μητρ�-
π�λη Πατρών, κατά την απ�γρα�ή
τ�υ 1698. Λίγα !ρ�νια αργ�τερα, τ�
1770, λεηλατήθηκε και ισ�πεδώθη-
κε απ� τ�υς T�υρκαλ�αν�ύς. 

Στην ίδια περίπ�υ θέση κτίσθηκε
στις αρ!ές τ�υ 19�υ αι. η λιτή �ασι-
λική τ�υ Λύσανδρ�υ Kαυταντ��-
γλ�υ, � παλι�ς Aγι�ς Aνδρέας. Για
την αγι�γρά�ησή τ�υ εργάσθηκε
και � Kωνσταντιν�υπ�λίτης �ωγρά-
��ς και συγγρα�έας της «Bα�υλω-
νίας» Δημήτρης K. Xατ�ηασλάνης,
γνωστ�ς και ως Bυ�άντι�ς. Δίπλα
στ�ν παλαι� να� υψώνεται η π�λυ-
τελής εκκλησία τ�υ π�λι�ύ!�υ,
π�υ θεμελιώθηκε τ� 1908 απ� τ�ν
Γεώργι� A΄ και εγκαινιάσθηκε, έπει-
τα απ� π�λλές περιπέτειες, μ�λις
τ� 1974.
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