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 Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος (306), 
 Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ (760). 
 Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομάρτυρος (1601). 
 

 
 

 

 

 Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτο-
ρος Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.) και ήταν κόρη του ειδωλο-
λάτρη Διοσκόρου ο οποίος ήταν από τους πιο πλούσιους ει-
δωλολάτρες της Ηλιουπόλεως. 
 

 πατέρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της Α-
γίας, την φύλαγε κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε 
πού διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας 
της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλ-
λωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον 
Τριαδικό Θεό. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες 
ότι η Αγία ζήτησε να της ανοίξουν τρία παράθυρα στον πύρ-
γο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος και, 
έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή. 
 

ξοργίσθηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύρ-
γου με το ξίφος του για να την φονεύσει. Η Αγία κατέφυγε 
στα όρη, αλλά ο πατέρας της την συνέλαβε και την παρέδω-
σε στον τοπικό άρχοντα, Μαρκιανό, κατηγορώντας την για 
την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με παρρησία 
την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά 
από φρικτά βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνή στην πόλη 
και τέλος σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Την 
στιγμή    όμως    που    είχε   αποτελειώσει   το   έγκλημά   του,   έπεσε  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5) 
 
 

    ̓ Αδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρού-
μεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυ-
φθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χρι-
στόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως 
οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ 
τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτί-
σθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, 
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάν-
τες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, 
ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονό-
μοι. Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐ-
δὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρό-
πους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. 
Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου 
ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξα-
πέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γε-
νόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.  
 

 

 

νεκρός χτυπημένος από κεραυνό κατά θεία δίκη. 
 

α Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας δια-
φυλάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τον 11ο αιώνα 
μ.Χ., οπότε ένα μέρος τους μεταφέρθηκε στη Βενετία, όταν 
Δόγης ήταν ο Πέτρος Β΄ Orseol (991 - 1009 μ.Χ.). Τα Λεί-
ψανα μεταφέρθηκαν από την Πριγκίπισσα Μαρία Αργυροπού-
λα, η οποία νυμφεύθηκε τον γιο του Δόγη Πρίγκιπα Ιωάννη.  
 

τη Βενετία τα Λείψανα της Μεγαλομάρτυρος κατα-
τέθηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου. Ο Ιωάν-
νης   πέθανε   από   πανώλη   στη   Βενετία,   το  1009  μ.Χ.  Μετά  τον 
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θάνατό του δύο αδέλφια του, ο Επίσκοπος του Τορτσέλλο 
Όρσο και η Φιληκίτη, Ηγουμένη της Μονής του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου επίσης στο Τορτσέλλο, πέτυχαν την μετα-
φορά των Λειψάνων στη Μονή αυτή, όπου παρέμειναν μέχρι 
τον 18ο αιώνα μ.Χ. 

 

α Λείψανα μεταφέρθηκαν και πάλι στο Ναό του Α-
γίου Μάρκου κατά την περίοδο των Ναπολεοντίων Πολέ-
μων, όπου και σήμερα φυλάσσονται. Πάντως μέρος τους πα-
ρέμεινε και στη Μονή του Τορτσέλλο. Δεν είναι γνωστό πότε 
και κάτω από ποιες συνθήκες η Κάρα της Αγίας μεταφέρθη-
κε στο Μοντεκοτίνι της Ιταλίας, όπου σήμερα φυλάσσεται, 
όπως και το μέρος των Λειψάνων που φυλάσσεται στο Ρω-
μαιοκαθολικό Ναό του Ριέτι. 

 

πίσης, κατά το 12ο αιώνα μ.Χ., μέρος υπολοίπων λει-
ψάνων της Αγίας μεταφέρθηκαν από την Κωνσταντινούπολη 
στο Μοναστήρι του Αγίου Μιχαήλ με τους Χρυσούς Τρού-
λους στο Κίεβο, όπου παρέμειναν ως το 1930 μ.Χ., όταν με-
ταφέρθηκαν εκ νέου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βλαδί-
μηρου στην ίδια πόλη. 
 

ην 1η Ιουνίου 2003 μ.Χ., μετά από ενέργειες του Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου προς την Ρωμαιοκαθο-
λική Επισκοπή της Βενετίας και τον Επίσκοπό της Άγγελο 
Scola, δόθηκε μέρος των Λειψάνων της Αγίας στην Εκκλη-
σία της Ελλάδος. Το Λείψανο παραλήφθηκε με τις δέουσες 
τιμές από τον Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας 
Επίσκοπο Φαναρίου Αγαθάγγελο και κατατέθηκε στο ομώ-
νυμο Προσκύνημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής. 
 

 Αγία Βαρβάρα θεωρείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλ-
λά    και    σ’    άλλες    Χώρες    Αγία   προστάτις   πυροβολικού.   Στην  
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Ελλάδα καθιερώθηκε ως Προστάτις του όπλου αυτού το 
1828 μ.Χ. 

 

τη Ορθόδοξη εικονογραφία η Αγία Βαρβάρα ζωγρα-
φίζεται πολλές φορές μ’ ένα ποτήριο στο χέρι όντας προστά-
τιδα ενάντια στο αιφνίδιο θάνατο και μη θέλοντας να στερη-
θούν οι ετοιμοθάνατοι την θεία κοινωνία. Συχνά τη συναντού-
με κοντά σ’ έναν πύργο (με τρία παράθυρα) ή κρατώντας ένα 
βιβλίο (για τους ετοιμοθάνατους) ή ένα κλαδί φοίνικα. 

(Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
 

❀ 
          ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ   

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
                (12η Επέτειος Εγκαινίων του Ιερού Ναού) 
 

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος  
                του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και  
                Λαυρεωτικής κ. Νικολάου  
 

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
                προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς  
                Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμη  
 

5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας  
 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
7:30 μ.μ. - 12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της  
                Συλλήψεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει  
                πολυμελής Βυζαντινός χορός 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό  
                Μνημόσυνο 
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