
  

Ο Άγιος Σπυρίδων



  

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
➢ Ο Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια  στο  χωριό Άσσιας της 

Κύπρου το 270 μ.Χ.

➢ Στα νεανικά του χρόνια ζούσε ως βοσκός.

➢ Παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Ειρήνη.

➢ Όταν πέθανε η γυναίκα του έγινε κληρικός και αφιέρωσε την ζωή του στο μοναχικό 
βίο.

➢ Συμμετείχε στην Α Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ.,στην ποία πέτυχε να 
αντιταχθεί στους λόγους των αιρετικών οπαδών του Αρείου και με το γνωστό θαύμα 
με το κεραμίδι απέδειξε την αληθινή φύση του Θεού και το ομοούσιο της Αγίας 
Τριάδας

➢ Ο Άγιος Σπυρίδωνας εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα στις 12 Δεκεμβρίου 358μ.Χ.

➢ Ωστόσο η φήμη που απέκτησε μετά θάνατον ήταν τόσο μεγάλη ώστε ανακηρύχθηκε 
Άγιος από την Εκκλησία μας.



  

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ

● Ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν έξοχος παιδαγωγός. Δίδασκε μέσω της προσευχής και 
των θαυμάτων του με τρόπο λεπτό και αποτελεσματικό

● Είχε ''νικήσει'' την φιλοκτημοσύνη και ελευθερωμένος από κάθε προσκόλληση 
ζούσε τα γήινα με την καθαρότητα του ουρανού, έχοντας γίνει έτσι πολίτης της 
βασιλείας του Θεού

● Υπήρξε πολέμιος των αιρέσεων,ενω συμμετείχε στην Ά Οικουμενική Σύνοδο του 
325μΧ

● Αν και ήταν ένας απλός και αγράμματος βοσκός ξεχώριζε για την πίστη του στο 
Θεό,την ταπεινοφροσύνη του και τη φιλανθρωπία του

● Ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους πιστούς, καθώς φορούσε 
απλά και φτωχικά ρούχα και μοιραζόταν όλα του τα υπάρχοντα με τους 
φτωχούς,ενώ βοηθούσε όλους όσους προέτρεχαν στη βοήθεια του

.



  

Η πορεία του λειψάνου του Αγίου

Τα 648 μ.χ. η Κύπρος αντιμετώπιζε μεγάλες επιδρομές από τους Σαρακηνούς και το 

λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό 

όπου και τοποθετήθηκε σε ναό μαζί με το λείψανο της Αυγούστας Θεοδώρας. 

Παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη μέχρις ότου ο ιερέας Γρηγόριος Πολύευκτος 

λίγες μέρες πριν την πτώση της Πόλης πήρε τα δύο λείψανα και τα μετέφερε μέσω 

Σερβίας, Θράκης και Μακεδονίας στη Παραμυθιά της Ηπείρου. Τρία χρόνια 

περιπλανήθηκε από τόπο σε τόπο μέχρις ότου φτάσει στην Κέρκυρα. Όλο αυτό το 

διάστημα είχε τοποθετήσει τα λείψανα σε σακιά με άχυρα και όποιος τον ρωτούσε 

τους έλεγε πως είναι τροφή για το υποζύγιό του. Το 1456 έφτασε τελικά στην 

ενετοκρατούμενη κέρκυρα όπου και πίστευε πως τα λείψανα θα ήταν ασφαλισμένα. 

Το λείψανο του Αγίου σώζεται μέχρι και σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας στον ιερό 

ναό που χτίστηκε προς τιμήν του.



  

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα
● O ναός του Αγίου Σπυρίδωνα είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 

στην Κέρκυρα.

● Βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη, δίπλα στην ομώνυμη πλατεία, 
ενώ σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία η παλιότερη θέση της ήταν στο 
Σαρόκο και κατεδαφίστηκε προκειμένου να επεκταθούν τα τείχη του 
φρουρίου.

● Αποτελεί δωρεά της οικογένειας Βούλγαρη, η οποία είχε στην κατοχή της 
και το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα, που πλέον φυλάσσεται σε μία 
αργυρή λάρνακα, στα δεξιά του ιερού.



  

  Πρόκειται για ένα απλό κτίσμα εξωτερικά. Μονόκλιτη ξυλόστεγη 
επτανησιακού ρυθμού βασιλική, κτητορική άλλοτε της οικογένειας Βούλγαρη, 
που είχε στην κατοχή της και το σκήνωμα του Αγίου, προσομοιάζει 
περισσότερο με τους χριστιανικούς ναούς της Δύσης παρά της Ανατολής, 
καθώς της λείπουν τα αυστηρά βυζαντινά πρότυπα, που απαντώνται στην 

ηπειρωτική Ελλάδα. 



  

Το σχήμα της είναι μακρόστενο και χαμηλοτάβανο όπως σε όλες τις εκκλησίες 
των νησιών του Ιονίου, με εντυπωσιακό πυργοειδές καμπαναριό, το οποίο 
μοιάζει εξαιρετικά με το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων στη Βενετία(San Giorgio dei Greci), με την οποία χτίστηκαν την ίδια 

περίπου εποχή 



  

 
● Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε το 1589 και εξωτερικά δεν έχει καμία 

σχέση με τα βυζαντινά πρότυπα αρχιτεκτονικής, θυμίζοντας ναούς των 
δυτικών χωρών, και συγκεκριμένα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου της 
Βενετίας, που χτίστηκε την ίδια περίοδο.

● Το εσωτερικό του ναού έχει εκπληκτική οροφή με  17 χρυσοποίκιλτα 
φατνώματα που απεικονίζουν σκηνές από την ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα, 
αντίγραφα των αρχικών φατνωμάτων που φιλοτέχνησε ο Παναγιώτης 
Δοξαράς το 1727. 



  

 Πολλές από τις τοιχογραφίες είχαν καταστραφεί από την πολυκαιρία και 
αντικαταστάθηκαν κατά το 19ο αιώνα, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
το τέμπλο του ναού έχει κατασκευαστεί τον 20ό αιώνα, καθώς το παλιότερο 
έχει μεταφερθεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Π. Φρουρίου. Παρόλο 
ο εξωτερικός της διάκοσμος είναι ιδιαίτερα λιτός, το εσωτερικό του ναού είναι 
πλούσιο σε διακόσμηση, με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τέμπλο του 1864 από 
μάρμαρο Πάρου.



  

Οι εξίσου αξιόλογες εικόνες του τέμπλου είναι έργα του Κερκυραίου 
ζωγράφου Σπύρου Προσαλέντη. Η περίφημη «ουρανία» του ναού είναι 
χωρισμένη σε 17 τμήματα με χρυσά πλαίσια, ζωγραφισμένα αρχικά από το 
σπουδαίο Κερκυραίο ζωγράφο, Παναγιώτη Δοξαρά, το 1727. Οι αρχικές 
εικόνες ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν λόγω της υγρασίας.



  

Η Λάρνακα, στην οποία τοποθετήθηκε το ιερό Λείψανο του Αγίου 
Σπυρίδωνα, κατασκευάστηκε στη Βιέννη το 1867.



  

Κάποια από τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα 
στην Κέρκυρα



  

Πανώλη 1630 μ.Χ

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, το 1630 με θαυματουργική επέμβαση του Αγίου 
Σπυρίδωνος σώθηκε η Κέρκυρα από πανώλη, από τη φοβερή θανατηφόρα λοιμική νόσο. 
Η αρρώστια, όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές, ξεκίνησε στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο 
του 1629. Μεταδόθηκε από ένα πλοίο που έφτασε στην Κέρκυρα από την Ιταλία. 

Τα Χριστούγεννα του 1629 εντοπίστηκαν τέσσερα κρούσματα στην Κέρκυρα και όσο ο 
καιρός περνούσε τόσο αυτά πολλαπλασιάζονταν.Παρά τα αυστηρά μέτρα που έλαβαν οι 
υγειονομικές αρχές, το κακό δεν υποχωρούσε.Οι άνθρωποι κατέφυγαν στις πρεσβείες του 
Αγίου Σπυρίδωνος. Την μεγαλύτερη και ύστατη ελπίδα.

Πράγματι, όπως γράφεται, ο Άγιος δεν έμεινε ασυγκίνητος από τις παρακλήσεις και τις 
προσευχές των ανθρώπων. Λίγο καιρό πριν τις ημέρες του Πάσχα πολλοί ασθενείς τον 
έβλεπαν στον ύπνο τους να τους ευλογεί και να τους χαρίζει την υγεία. 

Επίσης, οι νυκτερινοί σκοποί του Παλαιού Φρουρίου έβλεπαν τη νύχτα ένα φως 
υπερκόσμιο να αιωρείται, πάνω από το ναό του Αγίου.Σιγά,σιγά,μέρα με τη μέρα, τα 
κρούσματα ελαττώθηκαν μέχρι που έπαυσαν οριστικά την ημέρα των Βαΐων του 1630. 

 



  

    



  

Το 1716 οι Τούρκοι πολιορκήσανε στενά την Κέρκυρα. Πενήντα χιλ. στρατός και 
αρκετά καράβια κυκλώσανε το νησί και το απειλούσανε από στεριά και θάλασσα.Τα 
βαρβαρικά στρατεύματα είχαν συγκεντρωθεί στο ακρότειχος της πόλεως.

Κάτι ασυνήθιστο για την εποχή παρατηρείται την ήμερα αυτή από το πρωί. Ο ουρανός 
είναι σκεπασμένος με μαύρα πυκνά σύννεφα. Πολύ πριν από το μεσημέρι μια βροχή, 
καταρρακτώδης, κατακλυσμιαία αρχίζει να πέφτει στη γη. Μοναδική η περίπτωση. 
Νύχτωσε κι ακόμη έβρεχε. Σάν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας αυτής καμιά επιθετική 
προσπάθεια δεν αναλήφθηκε εκείνη την ήμερα. Η νύχτα περνά ήσυχα. Περί τα 
ξημερώματα της 11ης Αυγούστου συνέβη κάτι το εκπληκτικό, το αναπάντεχο. Μια 
Ελληνική περίπολος που έκαμνε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, για να εξακριβώσει από 
που οι εχθροί θα επιτίθεντο, βρήκε τα χαρακώματα των Τούρκων γεμάτα νερό από τη 
βροχή και πολλούς Τούρκους στρατιώτες πνιγμένους μέσα σ' αυτά. Νεκρική σιγή 
βασίλευε παντού. 

Πήγανε ακολούθως στο στρατόπεδο των Αγαρηνών και είδανε, ότι εκείνοι από 
βιασύνη της φυγής των, τα είχανε εγκαταλείψει όλα. Βρήκανε 120 κανόνια, άφθονα 
ζώα, αρκετό οπλισμό και πολλά πυρομαχικά και τρόφιμα.

Η Πολιορκία των Τούρκων



  

 

●  



  

Στις αρχές του 17ου αιώνα μ.Χ. μια τρομερή ανομβρία κτύπησε τα νησιά του Ιόνιου 
Πελάγους. Ιδιαίτερα τη νήσο Κέρκυρα. Ο λαός πεινά. Υποφέρει. Πλησίαζε και το 
Πάσχα. Πώς θα περνούσε ο κόσμος τέτοιες μέρες χωρίς ψωμί; Στις δύσκολες αυτές 
ώρες όλοι θυμούνται τον Θεό. Στην εκκλησία που φυλάγεται το λείψανο του αγίου, ο 
λαός αγρυπνεί και παρακαλεί. Οι ιερείς ψέλνουν την παράκληση του αγίου. Κι η 
απάντηση έρχεται τάχιστα. Το Μέγα Σάββατο τρία πλοία φορτωμένα με σιτάρι πλέουν 
προς την Ιταλία. Όταν περνούσαν την Κέρκυρα, οι ναύτες βλέπουν ξαφνικά και των 
τριών πλοίων την πλώρη να στρέφεται πλάγια και προς τον βοριά, όπου ήταν η νήσος. 
Ο αέρας αλλάζει κατεύθυνση και τα βοηθά. Ένας γέροντας ρασοφόρος προχωρεί 
μπροστά, λες και τους δείχνει τον δρόμο. Και μια φωνή δυνατή ακούεται και 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές. «Προς την Κέρκυρα. Πεινούν εκεί οι άνθρωποι. Θα 
πληρωθείτε. Θα πληρωθείτε. Προς την Κέρκυρα». Ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας.  Σε λίγο 
τα καράβια φτάνουν στο λιμάνι, ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά τους και ο κερκυραϊκός 
λάος σώζεται για άλλη μια φορά με την επέμβαση του Αγίου του.

Σιτοδεία



  



  

Μια νέα πανώλη 

Η τρομερή αυτή επιδημία, παρουσιάστηκε και δεύτερη φορά στην Κέρκυρα μετά από 
σαράντα περίπου χρόνια, το 1673 μ.Χ. Και τούτη τη φορά η αρρώστια ξαπλώθηκε γρήγορα 
σε πόλεις και χωριά. Τα κρούσματα υπήρξαν πάμπολλα. Το δρεπάνι του θανάτου θέριζε κι 
αυτή τη φορά καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό από τους κατοίκους.

Στις παρακλήσεις του λαού του ο θαυματουργός άγιος έσπευσε να ανεβάσει και πάλι στον 
θρόνο της θείας Μεγαλωσύνης, τη συντριβή και τα δάκρυα του πιστού λαού μαζί με τα 
δικά του και να εκζητήσει και να λάβει τάχιστα το ουράνιο έλεος και τη σωτηρία του. Στις 
ικεσίες του θείου ιεράρχη και του μετανοημένου λαού η απάντηση δεν άργησε να δοθεί. Τα 
κρούσματα μέρα με τη μέρα ελαττώθηκαν στο ελάχιστο και τις τελευταίες μέρες του 
Οκτώβρη σταμάτησαν απότομα. Κι αυτή τη φορά στην κορυφή του καμπαναριού για τρεις 
νύχτες έβλεπαν οι πιστοί ένα σταθερό φως, και μέσα σ' αυτό το υπερκόσμιο φως, τον 
θαυματουργό άγιο να αιωρείται και μ' ένα Σταυρό στο χέρι να καταδιώκει ένα κατάμαυρο 
φάντασμα, την αρρώστια, που προσπαθούσε να αποφύγει τον άγιο και να σωθεί.



  



  

Εκδηλώσεις στην Κέρκυρα προς τιμήν του 

Αγίου Σπυρίδωνα



  

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
 

Θρησκευτικά η γιορτή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς σύμφωνα με 
τη θρησκευτική παράδοση, το 1673, η πανώλη εμφανίστηκε και πάλι στην Κέρκυρα, 
αφήνοντας πίσω της πολλά θύματα και ξεκληρίζοντας πολλές οικογένειες. 

Όταν η επιδημία σταμάτησε, οι κάτοικοι του νησιού την απέδωσαν στη 
θαυματουργή επέμβαση του Αγίου. 

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκινούν με τη Θεία Αρχιερατική Λειτουργία στον 
ομώνυμο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ακολούθως τη λιτανεία του ιερού 
σκηνώματος στα καντούνια της Κέρκυρας και την κεντρική πλατεία Σπιανάδα.  



  

Το «Πρωτοκύριακο» του Νοέμβρη είναι μία διπλή γιορτή για την Κέρκυρα, καθώς 
ιστορικά είναι αφιερωμένη στην πρώτη αντιφασιστική εκδήλωση που έγινε από 
μαθητές γυμνασίου το 1941, σε μία πράξη αντίδρασης κατά των Ιταλών κατακτητών 
και τις αλλαγές που επέβαλλαν τότε στα σχολεία και την παιδεία.Μετά το πέρας της 
λιτανείας ακολουθεί η αναπαράσταση της μαθητικής διαδήλωσης από μαθητές των 
γυμνασίων της Κέρκυρας 



  



  

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εις ανάμνηση της σωτηρίας του νησιού από τους Οθωμανούς Τούρκους οι οποίοι  για 

40 ημέρες πολιορκούσαν  την πόλης της Κέρκυρας. Μετά από κατακλυσμιαία 

βροχόπτωση που αποδώθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος οι 

Οθωμανικές ορδές τράπηκαν σε άτακτη φυγή για να μην επανέλθουν ποτέ πλέον. Η 

Κέρκυρα κατέστη προμαχώνας ολόκληρης της Ευρώπης, ο υπερασπιστής Στρατάρχης 

Σχουλεμβούργος τιμήθηκε δια βίου από τη Βενετική γερουσία η οποία με ψήφισμά 

της   στις 19 Μαρτίου 1717 μ.Χ.  καθιερώσε  την ετήσια λιτανεία του Ιερού 

σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κάθε χρόνο στις 11Αυγούστου 



  



  

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
Μετά τη θαυμαστή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα και την κατάπαυση της 
θανατηφόρας πανώλης του 1629-1630, στις 21 Ιούνη 1630 με θέσπισμά της η 
Ενετική Διοίκηση αποφάσισε τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου "ίνα 
κατ΄έτος και επί παντός τελήται η λιτανεία πανδήμως". Έτσι, η Λιτανεία των 
Βαΐων επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή πάνω από τρισήμισυ αιώνες, 
πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη διαδρομή από όλες τις άλλες (παράλληλα με 
την πορεία των Ενετικών τειχών). 



  

Η λιτανεία του Μεγάλου Σαββάτου

●  

Η λιτανεία του Μ. Σαββάτου είναι η αρχαιότερη από τις λιτανείες του Αγίου και ανάγεται στα 
μέσα του 16ου αιώνα όταν φοβερή έλλειψη σταριού ταλαιπωρούσε το νησί καθώς οι άσχημες 
καιρικές συνθήκες εμπόδιζαν τον εφοδιασμό του. Μόνο το πρωί του Μ. Σαββάτου σταράδικα 
καράβια έφτασαν στο λιμάνι δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία. Η άφιξη των πλοίων αποδόθηκε σε 
θαυματουργή επέμβαση του Αγίου ο οποίος καθοδήγησε τους κυβερνήτες για να έλθουν στην 
Κέρκυρα αντί να κατευθυνθούν στον αρχικό προορισμό τους. Είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος 
καθιέρωσης της λιτανείας καθώς η πρώτη επίσημη μαρτυρία ανάγεται στα 1753. Η ιστορική 
έρευνα βασιζόμενη σε απόφαση της Ενετικής Διοίκησης να χτιστούν δημόσιες σιταποθήκες το 
1553, υποθέτει ότι η λιτανεία θα έγινε για πρώτη φορά πριν τη χρονολογία αυτή.



  

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
● ΑΖΜΠΙ ΜΠΑΚΙΟΥ

● ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

● ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

● ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

● ΓΚΛΙΑΒΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

● ΖΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

● ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΑ

● ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

● ΛΥΚΑΥΓΗ ΑΝΑΜΠΕΛ

● ΠΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

● ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

● ΣΑΚΚΟΥ ΑΛΙΚΗ

● ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ

● ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

● ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΧΑΛΙΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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