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τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους & Ἀρδαμερίου 

κ. Θεοκλήτου 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ὅταν μιλᾶς γιά τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, τόν οὐρανοβάμονα 

Ταρσέα Θεῖο Παῦλο, τότε μιλᾶς γιά τό “στόμα” τοῦ 

Χριστοῦ. Ἄλλωστε στό διαβεβαιώνει καί ὁ ἴδιος γράφοντας στούς 

Γαλάτες: «Χριστῷ 

συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ 

οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί 

Χριστός ...» (Γαλ. β΄, 20), 

δηλαδή «Ἔχω σταυρωθῆ 

καί πεθάνει μαζί μέ τόν 

Χριστό· δέν ζῶ πλέον ἐγώ, 

ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ 

Χριστός ...»! 

Τοῦτο τό ζῆς πιό δυνατά, 

πιό ἀληθινά μέσα σου ὅταν 

τά πόδια σου πατοῦν χώμα-

τα κι ἀνασαίνεις τόν ἴδιο ἀ-

έρα πού “ὁ πρῶτος μετά τόν 

Ἕνα” πάτησε καί γεύτηκε! 

Κι ὄντως σάν περιδιαβαί-

νεις τήν Ἀπολλωνία τῆς Ἱε-

ρᾶς μας Μητροπόλεως καί 

στέκεσαι στό δεικνυόμενο 

“Βῆμα”, ἀπ’ ὅπου ὁ Ἀπό-

στολος κήρυξε τόν Χριστό 

στούς τότε κατοίκους της, ἀπολαμβάνεις τή βεβαιότητα ὅτι εἶσαι καί σύ 

ἕνας ἀπ’ τό ἀκροατήριό του, νοιώθεις πώς ὁ γεροπλάτανος πού σκιάζει 

τόν χῶρο κάτι σοῦ γνέφει, κάτι σοῦ ψελλίζει ἀπό τά λόγια του, ἕνα δια-

χρονικό παύλειο λόγιο: Ἀδελφοί, «... πληρώσατέ μου τήν χαράν, ἵνα τό 

αὐτό φρονῆτε, τήν αὐτήν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τό ἕν φρονοῦν-

τες ...» (Φιλ. α΄, 2), «Ἀδελφοί μου, γεμίστε μέ τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς, 

φροντίζοντας νά ’χετε ὅλοι ἕνα φρόνημα, μιά ἀγάπη μεταξύ σας, μιά 

ψυχή, ἕνα πίστευμα ...»! 

     Κι ἡ ματιά σου πέφτει στό Ἐκκλησάκι πού κομψότατα πρός τιμήν τοῦ 

Παύλου μέ παρότρυνση μᾶς ἀνύψωσε ἡ εὐλαβέστατη οἰκογένεια τῶν 

πνευματικῶν μας τέκνων Χρήστου Π. Σαραμούρτση πρό δύο ἐτῶν κι ἁγι-

ογράφησε μέ μεράκι ὁ Γεώργιος Τσατσιάδης, δαπάναις τῆς οἰκογενείας 

τῶν κτιτόρων καί εὐλαβῶν μας χριστιανῶν. Εἶναι ἐδῶ τοῦτο τό Ἱερό γιά 

νά θυμίζη στόν ἐπισκέπτη –προσκυνητή τή μαρτυρία τοῦ ἰατροῦ καί μα-

θητοῦ τοῦ Παύλου Λουκᾶ στό βιβλίο του Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τή 

χαραγμένη στήν πέτρα τοῦ “Βήματος”, ὅτι κατά τήν Β΄ Ἀποστολική του 



περιοδεία ὁ Παῦλος κατευθυνόμενος ἀπό τούς Φιλίππους πρός τή 

Θεσσαλονίκη, μέ συνοδίτες τούς Σίλα καί Τιμόθεο, διέρχεται ἀπό τήν 

Ἀπολλωνία τῆς Μυγδονίας: «Διοδεύσαντες δέ τήν Ἀμφίπολιν καί Ἀ-

πολλωνίαν, ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην ...» (Πράξ. ιζ΄, 1)! Ἐλάχιστο, μηδα-

μινό ἀντίδωρο στούς κόπους καί τά βάσανα τοῦ “νοῦ” τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 

Παύλου, καί κυρίως γλυκύς ἀσπασμός στά «... στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 

...» πού «ἐν τῷ σώματί του ἐβάσταζε ...» ὁ Ἐθναπόστολος (Γαλ. στ΄, 17)! 

    Στό ὑπέροχο πόνημά του ὁ πνευματικός μας ἀδελφός –εἴμαστε καί οἱ 

δύο πνευματικά τέκνα τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Μητροπολίτου 

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυροῦ Μελετίου τοῦ Καλαμαρᾶ -Παν. Ἀρχιμ. 

π. Βασίλειος Μπακογιάννης ΠΑΥΛΟΣ: ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! 

, γράφει γιά τόν θεῖο Παῦλο: «Ἕνα ἀπό τά ἀπίστευτα πού συνέβησαν 

ποτέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν ἡ μεταστροφή τοῦ Παύλου, 

πρώην διώκτη (τρομοκράτη!) τῶν Χριστιανῶν, καί μετέπειτα 

πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ.»  

Ἡ μεταστροφή του ἦταν τόσο ἀναπάντεχη, ὥστε ὅταν ὁ Θεός ( ! ) εἶπε 

στόν Ἀνανία νά τόν ἐπισκεφθεῖ, ὁ Ἀνανίας δέν τόν πίστευε! (Πράξ. θ΄, 

11-14). 

«Τί τό τρομερό μεσολάβησε, κι ἄλλαξε;»   

Βρέθηκε τετ ατ τέτ μέ τόν Παντοκράτορα Κύριο! Ἀπό τή στιγμή πού 

μεταστράφη, παρόλο πού δυσκολευόταν στό περπάτημα ... καί 

παρόλο πού βασανιζόταν ἀπό ἀρρώστια, ὅρμησε “ὡς λέων 

ὠρυόμενος” (Α΄ Πέτρ. ε΄, 8) στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, 

κηρύσσοντας Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, 

κονιορτοποιώντας τά εἴδωλα καί τρομοκρατώντας τά δαιμόνια! 

Τίποτε δέν ἀνέκοπτε τήν ὁρμή του!  

(βλ. Ρωμ. η΄, 35).  Ἐδῶ δέν ἴσχυε ἡ παροιμία “ψόφιο ἀρνί λύκο δέν 

φοβᾶται”, ἀλλά: “ζωντανό ἀρνί, λύκο δέν φοβᾶται!” 

 

  » Καί αὐτός ὁ πρώην διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, ἔγινε κατόπιν  

“στύλος καί ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας”!  

Καί νά: 

 Τά περισσότερα βιβλία τῆς Κ. Δ. γράφησαν ἤ ἀπό τόν Παῦλο ἤ ἀπό 

μαθητές του. Ἡ Κ. Δ. “Παυλειοκρατεῖται”! Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἦταν 

μαθητής του, καί γιά λίγο καί ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος. 

    



Καί δύο ἀπό τά τέσσερα εὐαγγέλια (Μάρκου καί Λουκᾶ) γράφησαν 

ἐπίσης ἀπό μαθητές του! Ἀλλά καί οἱ Πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων 

εἶναι γραμμένες ἀπό τόν μαθητή του, Λουκᾶ, σύν δεκατέσσερες 

προσωπικές του ἐπιστολές!» (Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, 

ΠΑΥΛΟΣ:  

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!, Ἐκδόσεις “Θαβώρ” 2005, Πάτρα, σ. σ. 7-8). 

      

 Ἡ πλέον καταξιωμένη παγκοσμίως μελέτη-ἐργασία, θά λέγαμε κλασσική 

καί θεμελιώδης περί τόν Θεῖο Παῦλο, εἶναι τό βιβλίο ΠΑΥΛΟΣ τοῦ 

Joseph Holzner πού μετέφρασε ὑποδειγματικά ὁ ἀείμνηστος 

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Ἱερώνυμος Α΄ 

(Κοτσιώνης) μέ σύμφωνο γνώμη τοῦ συγγραφέως του. Στό λαμπρό αὐτό 

πόνημα τίθεται εὐθέως τό ἐρώτημα: «Ποιά εἶναι ἡ σημασία τοῦ 

Ἀποστόλου Παύλου γιά τήν παγκόσμια ἱστορία;». Καί ὁ σοφός J. 

Holzner ἀπαντᾶ τεκμηριωμένα: 

  «Ἄν ὑπάρχη ἄνθρωπος πού νά μπορῆ νά καυχηθῆ ὅτι ὕφανε τόν 

καλλιτεχνικό τάπητα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, χρησιμοποιώντας τό θεϊκό 

στιμόνι, αὐτός εἶναι ὁ σκηνοποιός τῆς Ταρσοῦ. »  

Ὁ Παῦλος, χωρίς ἀμφιβολία, ἀνήκει στίς ἀπόλυτα μεγάλες μορφές 

καί στούς μεγαλύτερους διαμορφωτές τῆς χριστιανικῆς Δύσεως. Τί 

ἀποτελοῦσε τό προσωπικό του μεγαλεῖο; Κάθε μεγάλο εἶναι ἁπλό καί 

ἁπλοποιεῖ καί τίς ποικίλες ἀπόψεις τῆς ζωῆς.  

Ὁ ἑβραιοελληνιστικός κόσμος, ὅπου ζοῦσε ὁ Ἀπόστολος χάθηκε πρό 

πολλοῦ καί λησμονήθηκε· τά ζητήματα καί οἱ ἀφορμές, πού ὑπεκίνησαν 

τούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς του, ἔχουν ξεπερασθῆ. Ἀλλά τό “πνεῦμα” πού 

χρησιμοποιοῦσε, λύνοντας αὐτά τά ζητήματα, ἔμεινε καί ἔγινε τό 

πνεῦμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ... Στίς μέρες μας 

πρέπει νά ἔχωμε τή συναίσθησι ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού διαμόρφωσε γιά 

πρώτη φορά τήν νέα κοινωνική νοοτροπία ἀπ’ τό πνεῦμα τοῦ θείου 

Διδασκάλου του ( τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ) κι ἀπ’ τήν 

καλύτερη κληρονομιά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀρχαιότητος (ἑλληνικό 

πνεῦμα), δέν ἦταν ἄλλος ἀπ’ τόν Παῦλο τῆς Ταρσοῦ. Αὐτό τό 

χριστιανικό ἦθος εἶναι τό συνδετικό στοιχεῖο μεταξύ τοῦ ἄλλοτε καί 

τοῦ τώρα. Δύο χιλιάδες, σχεδόν, χρόνια χριστιανικῆς ἱστορίας τῆς 

Δύσεως φτερουγίζουν μέσα σ’ αὐτά.» Ὁ Παῦλος, πού ἔβγαλε τίς 

τελευταῖες συνέπειες ἀπ’ τίς ἰδέες τοῦ θείου Διδασκάλου του, δέν 

ἀποτελεῖ τίποτ’ ἄλλο παρά τήν κατάργησι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ὡς 

θρησκείας. Ὅταν ἐμπρός στή Δαμασκό τοῦ ἔπεφταν οἱ “λεπίδες” ἀπ’ 



τά μάτια, τότε τοῦ φανερώθηκε ὁ Χριστιανισμός, σάν κάτι ἐντελῶς 

καινούργιο. Τήν ἀποφασιστική ὤθηση γι’ αὐτό δέν τοῦ τήν ἔδωσαν 

“τό αἷμα καί ἡ σάρξ”, ἀλλά ὁ Θεός. Ὅποιος παραβλέπει αὐτό τό 

ἄχρονο, τό ὑπερεθνικό καί ὑπερφυσικό πού ἔχει ὁ Παῦλος, γι’ αὐτόν ὁ 

Ἀπόστολος καί τό ἔργο του μένουν ἕνα ἄλυτο πρόβλημα. Αὐτό τό 

πρόβλημα δέν λύνεται ἄν ποῦμε “Παῦλος ὁ Ἑβραῖος”, οὔτε “Παῦλος 

ὁ ἑλληνιστής”, ἀλλά καί τά δύο κάτω ἀπό τό : “Παῦλος ὁ 

χριστιανός”. Ὁ Παῦλος δέν εἶναι κάτι τό ἑρμαφρόδιτο. “Εἴ τις ἐν 

Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά 

πάντα” (Β΄ Κορ. ε΄, 17). Μόνον ὡς χριστιανός μποροῦσε νά γίνη “τοῖς 

πᾶσι τά πάντα”. Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τοῦ Παύλου, εἶναι τό μήνυμά 

του πρός τούς σημερινούς ἀνθρώπους, εἶναι τό σύνθημα τοῦ 

συγχρονισμένου χριστιανικοῦ κηρύγματος» (Joseph Holzner, 

ΠΑΥΛΟΣ, Μετάφρασις Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Ἰ. Κοτσιώνη, Δρ. Θ., Ἀθῆναι 

1948, σ.σ. 510-511). 

    

 Ὁ ἄνθρωπος πού κήρυξε κι ἀπέδειξε μέ τό μαρτύριό του πώς 

γλυκοχαράζει ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ΠΑΥΛΟΣ ὁ Ταρσεύς «... ὁ 

ἄνθρωπος πού καθόταν στόν ἀργαλειό, στήν Ἔφεσο καί στήν 

Κόρινθο, ἤ στόν ἀποπνικτικό ἀέρα τοῦ κελλιοῦ του στή Ρώμη, 

γράφοντας τίς ἐμπνευσμένες ἐπιστολές του, μποροῦσε νά πῆ γιά τόν 

ἑαυτό του: 

    Μέ τίς σαΐτες τοῦ ἀργαλειοῦ τοῦ χρόνου 

   ὑφαίνω τό φόρεμα τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ».(Ἔνθ. ἀν. σ. 510)! 

    

 Σ’ αὐτόν τόν Θεῖο Παῦλο, “τό στόμα τοῦ Χριστοῦ”, τόν μέγιστο 

κοινωνικό ἐργάτη, τόν ὕψιστο κοινωνιολόγο καί ψυχολόγο, τόν 

ἀδάμαστο Ἱεραπόστολο καί μοναδικό Ἐθναπόστολο, τή “σφραγίδα” 

τοῦ Χριστοῦ στά γήϊνα ἀφιερώνομε φέτος τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς 

μας Μητροπόλεως, ὡς θυμίαμα εὔοσμο, μιά μετάνοια κάνοντας 

μπροστά ἀπ’ τό μεγαλεῖο τῆς Ἀποστολικῆς μαρτυρικῆς του 

προσφορᾶς στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, ἀπό 

καρδιᾶς τόν ἐπίτιμο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 

Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος 

στήν ἐπισκοπική μας πρόσκληση, ἀνέλαβε νά παρουσιάση 

συντομώτατα μέν, περιεκτικώτατα δέ, σέ λίγες ἀδρές γραμμές τό 

οὐράνιο ἀνάστημα τοῦ οὐρανοβάμονος Θείου 

Ταρσέως, προβάλλοντας συνάμα τά ἱερά σεμνώματα τῆς Ἱερᾶς μας 

Μητροπόλεως τά ἐπ’ ὀνόματί του τιμώμενα καί πρωτίστως τό Ἱερό 



Βῆμα καί τόν Ναΐσκο του στήν Ἀπολλωνία μας, καθόσον 

ἁγιογραφικῶς κατοχυροῦται τό εὐλογημένο  “πέρασμά”  του καί ἡ 

δοθεῖσα εὐλογία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν ἀπ’ ἐκεῖ, κατά τήν 

Ἀποστολική ἐποχή! 

 

Ἐπιθυμοῦμε διακαῶς τοῦτο τό “Βῆμα” νά ἀποβῆ ἐφαλτήριο πνευματικῶν 

ἀναζητήσεων, οὐρανίων πτερυγισμῶν ἐκκίνησις καί κυρίως αἰτία 

ἐγχριστώσεως τοῦ Λαοῦ μας, μέ μπροστάρη Ἐκεῖνον πού ὅλα γιά τόν 

Χριστό τά προσέφερε καί τόν δρόμο Του «τετέλεκεν» (Β΄ Τιμ. δ΄, 7), γιά 

νά ἀποβῆ τελικῶς «χαρά καί στέφανος» (Φιλ. δ΄, 1) τοῦ Θείου 

Ναζωραίου! 

     

 Γιά τόν τόπο μας, παρακαλῶ εἰσέτι ἀδελφοί, γιά τή Χαλκιδική μας· 

παρακαλῶ ὄχι ἄλλη ἐσωστρέφεια καί “μερισμός”, ἀλλά ΕΝΟΤΗΤΑ! Νά 

“μονιάσουμε” γυρεύω καί νά θυμίσω τοῦ Παύλου τά λόγια πού ἁρμόζουν 

σέ κάθε Κληρικό καί δή τόν Ἐπίσκοπο κι ἀξίζει νά τά ἀφουγκρασθῆ ὁ 

Λαός τοῦ Θεοῦ: «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπέρ ὑμῶν καί 

ἀνταναπληρῶ τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου 

ὑπέρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία» (Κολ. α΄, 24), «Τώρα 

χαίρω γιά τά παθήματά μου αὐτά καί τή φυλάκισή μου στή Ρώμη πού 

ὑποφέρω γιά τή σωτηρία σας· γιατί μ’ αὐτά ἀνταναπληρώνω τά 

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ καί πάσχω ἐγώ στό σῶμα μου τά 

ὅσα δέν ἐπρόφθασε νά πάθη ὁ Χριστός.  

Καί τά ὑποφέρω ὑπέρ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία»! 

 

2.Ὁ βίος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου                        

  Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

   

  α΄.Ἡ καταγωγή 

  Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος γεννήθηκε γύρω τό 15 μ.Χ. 

στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας ἀπό Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ ἤ 

Σαῦλος καί εἶχε καί τό ρωμαϊκό ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς του 

τοῦ ἔδωσαν ὑψηλή παιδεία, ἐνῶ τό ἑλληνιστικό πνευματικό κλίμα τῆς 

Ταρσοῦ ἐπέδρασε θετικά στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του. Γύ-

ρω στό 34 μ.Χ. βρέθηκε στήν Ἱερουσαλήμ νά σπουδάζει κοντά στόν ὀνο-

μαστό νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ (Πράξ. 22,3). Ὁ Σαῦλος ἔδειξε ἰδιαίτερο 

ζῆλο γιά τήν Ἰουδαϊκή θρησκεία. Τόν συναντοῦμε στό μαρτύριο τοῦ 



Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου νά φυλάσσει τά ροῦχα αὐ-

τῶν πού τόν λιθοβολοῦσαν (Πράξ.7,54), ἐνῶ ἀργότερα νά πορεύεται 

πρός τήν Δαμασκό προκειμένου νά συλλάβει τούς Ἰουδαίους πού εἶχαν 

γίνει χριστιανοί (Πραξ.9,1). 

     

β΄.Ἡ μεταστροφή 

 

Στόν δρόμο ὅμως πρός τή Δαμασκό ἔγινε τό μεγάλο θαῦμα. Ὁ διώκτης 

Σαῦλος εἶδε ἕνα ἐκτυφλωτικό φῶς καί ἔπεσε στή γῆ, ἐνῶ ἄκουσε μία φω-

νή νά τοῦ λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις;» Ἔντρομος ὁ Παῦλος ρώ-

τησε: «Ποιός εἶσαι, Κύριε;» Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰη-

σοῦς, τόν ὁποῖο ἐσύ διώκεις. Σήκω καί εἴσελθε στήν πόλι καί θά σοῦ πῶ τί 

πρέπει νά κάνεις» (Πράξ. 9.4-6). Πράγματι ὁ Σαῦλος εἰσῆλθε στήν πόλη 

καί παρέμεινε τυφλός γιά τρεῖς ἡμέρες. Ἐκεῖ τόν συνάντησε ὁ Ἀνανίας, 

στόν ὁποῖο εἶχεν ἐμφανισθεῖ ὁ Χριστός καί τοῦ εἶχε δώσει ἐντολή νά θε-

ραπεύσει καί νά κατηχήσει τόν Σαῦλο στήν πίστη του.  

Τό γεγονός αὐτό ἔγινε πιθανότατα γύρω στό 36 μ.Χ. 

Προκειμένου νά ἀποφύγει ὁ Παῦλος, πλέον,  τήν μανία τῶν Ἰουδαίων, οἱ 

χριστιανοί τῆς Δαμασκοῦ τόν φυγάδευσαν ἀπό τήν πόλη καί τόν ἔστειλαν 

στά Ἱεροσόλυμα. Μέ  τή βοήθειαν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα συναντήθη-

κε μέ τούς μαθητές τοῦ Κυρίου, στούς ὁποίους ἐξήγησε τόν θαυμαστό 

τρόπο μέ τόν ὁποῖον γνώρισε τόν Χριστόν. 

   

  γ΄. Τό ἱεραποστολικό ἔργο 

Ὕστερα ἀπό προετοιμασία καί μέ τήν συνοδεία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνά-

βα καί τοῦ ἀνηψιοῦ του Μάρκου, τοῦ μετέπειτα εὐαγγελιστοῦ, ξεκίνησε 

ὁ Παῦλος τήν πρώτη μεγάλη ἀποστολική περιοδεία γιά τόν ἐκχριστια-

νισμό κυρίως τῶν ἐθνικῶν. 

Πρῶτος σταθμός τους ἦταν ἡ Σαλαμίνα καί στή συνέχεια ἡ Πάφος τῆς 

Κύπρου, ὅπου κήρυξαν καί ἵδρυσαν Ἐκκλησίες. Κατόπιν πέρασαν στή 

Μικρά Ἀσία καί περιόδευσαν στίς πόλεις Πέργη, Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, 

Ἰκόνιο, Λύστρα, Δέρβη καί σέ ἄλλες. Παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες πού συ-

νάντησαν καί τίς διώξεις πού ὑπέστησαν, τό κήρυγμά τους σημείωσε ἐπι-

τυχία καί ἵδρυσαν σέ ὅλες αὐτές τοπικές Ἐκκλησίες. Στή συνέχεια ἐπέ-

στρεψαν μέσω τῆς Ἀττάλειας στήν Ἀντιόχεια καί ἀπό ἐκεῖ στά Ἱεροσόλυ-

μα, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμμετεῖχε στή Σύνοδο πού συγκροτήθη-

κε τό 48 μ.Χ. καί στήν ὁποία κατόρθωσε νά πείσει τούς συμμετέχοντες ὅ-

τι ἡ ἀποστολή τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τελείωσε καί ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔρχεται 



σέ κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει στόν Χριστό. 

Ἀκολούθησε ἡ δεύτερη ἀποστολική περιοδεία του. Μέσῳ τῆς Συρίας  

 

καί τῆς Κιλικίας περιόδευσε τίς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Δέρβη καί Λύ-

στρα, ὅπου γνώρισε τόν νεαρό Τιμόθεο καί τήν οἰκογένειά του. Ὁ Τιμό-

θεος τόν ἀκολούθησε στήν ὑπόλοιπη περιοδεία, πού περιελάμβανε τή 

Φρυγία,  τήν Γαλατία καί τή Μυσία. Στήν Τρωάδα, μετά ἀπό τό ὅραμα 

πού εἶδε καί στό ὁποῖο ἕνας νεαρός Μακεδόνας τόν προσκαλοῦσε νά ἔλ-

θει στή Μακεδονία καί νά τούς βοηθήσει «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθη-

σον ἡμῖν» (Πραξ. 16,9), ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ συνεργάτες του πέ-

ρασαν στή Μακεδονία καί κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Ἑλλάδα, ἱδρύον-

τας Ἐκκλησίες στούς Φιλίππους, τή Θεσσαλονίκη, τή Βέροια, τήν Ἀθήνα 

καί τήν Κόρινθο. Στήν  Κόρινθο παρέμεινε περίπου ἑνάμισι χρόνο στό 

σπίτι τῶν χριστιανῶν σκηνοποιῶν Ἀκύλα καί Πρίσκιλλας, καί στή συνέ-

χεια ἐπέστρεψε στήν Ἔφεσο καί ἀπό ἐκεῖ στά Ἱεροσόλυμα. 

     Μετά ἀπό σύντομη ἀνάπαυση στήν Ἀντιόχεια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

ξεκίνησε τήν τρίτη περιοδεία, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπισκέφθηκε 

ἀρκετές ἀπό τίς πόλεις στίς ὁποῖες εἶχε ἱδρύσει χριστιανικές ἐκκλησίες 

(Ἔφεσο, Τρωάδα, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέροια καί  Κόρινθο). Κατά 

τήν ἐπιστροφή του στά Ἱεροσόλυμα ὁ Ἀπόστολος συνελήφθη ὡς ταραχο-

ποιός καί ὁδηγήθηκε σέ δίκη. Ἐπικαλούμενος τήν ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου 



πολίτου ζήτησε νά δικασθεῖ ἀπό τό αὐτοκρατορικό δικαστήριο τῆς Ρώ-

μης. Ἔτσι ξεκίνησε τό ταξίδι πρός τή Ρώμη, ὅπου ὕστερα ἀπό δύο χρόνια 

σχετικοῦ περιορισμοῦ δικάστηκε καί ἀθωώθηκε. 

     Ἀπό τή Ρώμη ἔπλευσε στήν Κρήτη καί τοποθέτησε ἐκεῖ Ἐπίσκοπο τόν 

ἐκλεκτό καί πιστό συνεργάτη του Τίτο. Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε τήν 

Κόρινθο, τή Μακεδονία καί πιθανότατα τή Νικόπολη τῆς Ἠπείρου τό 

φθινόπωρο τοῦ 66 μ.Χ., ὅπου καί παραχείμασε. Κατά τήν ἐπιστροφή του 

πέρασε ἀπό τήν Ἔφεσο, στήν ὁποία ὅρισε Ἐπίσκοπο τόν μαθητή του Τι-

μόθεο. 

    Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνελήφθη γιά δεύτερη φορά στή Ρώμη, ὅπου 

βρισκόταν, κατά τή διάρκεια τῶν διωγμῶν τοῦ Νέρωνα, καί μαρτύρησε 

μέ ἀποκεφαλισμό γύρω στό 67 μ.Χ., ἐπισφραγίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό 

τό τεράστιο ἱεραποστολικό του ἔργο. 

    Ἄν καί δέν ἀνήκει στή χορεία τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἀ-

πόστολος Παῦλος ἀξιώθηκε νά γίνει «ὁ κλητός Ἀπόστολος», νά ζήσει οὐ-

ράνιες ἀποκαλύψεις, νά ὀνομασθεῖ «στόμα τοῦ Χριστοῦ» καί «πρῶτος 

μετά τόν Ἕνα». Οἱ δεκατέσσερις Ἐπιστολές του πρός τίς κατά τόπους 

Ἐκκλησίες ἔχουν σημαντική θέση στόν κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ 

μνήμη του ἑορτάζεται μαζί μέ αὐτήν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου στάς 29 Ἰ-

ουνίου. 

   

  3. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἱδρυτήςτῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Ἱερισσοῦ 

                                                                                                 Ἀρχιμ. Χρυ-

σοστόμου Μαϊδώνη 

    Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος εἶναι ὁ Ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς Ἐκ-

κλησίας Ἱερισσοῦ. Συγχρόνως καί ὁ πρῶτος Ἅγιός της. Ἡ Μητρόπολη 

αὐτή εἶναι ὁ καρπός τοῦ κηρύγματος καί τῆς σπορᾶς του. 



 

α΄. Ἀπολλωνία 

     Μετά τήν ἀποφυλάκισή του, ὁ Ἀπ. Παῦλος κατευθύνεται ἀπό τούς 

Φιλίππους πρός τήν Θεσσαλονίκη. Μαζί του συνοδοιπόροι ὁ Σίλας 

καί ὁ Τιμόθεος. Εἶναι ἡ ἄνοιξη τοῦ 50 μ. X., ὅταν ὁ Ἀπ. Παῦλος καθ’ 

ὁδόν πρός τήν Θεσσαλονίκη, διέρχεται ἀπό τήν Ἀπολλωνία τῆς Μυγδο-

νίας. “Διοδεύσαντες δέ τήν Ἀμφίπολιν καί Ἀπολλωνίαν, ἦλθον εἰς Θεσ-

σαλονίκην” (Πράξ. 17,1). 

Νά πῶς περιγράφει ὁ Holzner τήν διάβαση ἀπό τήν Ἀπολλωνία: 

“Περνῶντας μέσα ἀπό κάτι βαθύσκια δάση ἀπό καστανιές, ἔφθασαν οἱ 

ὁδοιπόροι στό τέλος τῆς τέταρτης ἡμέρας, στήν Ἀπολλωνία, πού εἶναι 

γραφική, ἁπλωμένη πάνω σέ ὕψωμα στήν νότια ὄχθη μιᾶς ὀρεινῆς λί-

μνης, πού ἕνα ὑψηλό βουνό τήν χωρίζει ἀπό τόν Ἄθωνα”. 



 

     Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν διέλευση τοῦ Ἀπ. Παύλου ἀπό 

τήν Ἀπολλωνίαν δέν ἔχουμε. 

Εἶναι ὅμως βέβαιο, ὅτι στήν ἀκμάζουσα τότε κωμόπολη στάθμευσε 

καί κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τό πρῶτο κήρυγμα στήν 

περιοχή τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Στόν δρόμο πρός τή Θεσσαλονίκη ὑπάρχουν πολλές πόλεις καί χωριά. 

Ὅμως στό κείμενο τῶν Πράξεων ἀναφέρεται ἡ Ἀμφίπολις καί ἡ Ἀ-

πολλωνία. Πού σημαίνει ὅτι ὄχι μόνον πέρασε, ἀλλά σταμάτησε, δίδα-

ξε καί ἵδρυσε Ἐκκλησία.  

     Ὁ Ἀπ. Παῦλος σύμφωνα μέ τή διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στίς 

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων πέρασε ἄλλες δύο φορές ἀπό τή Μακεδονία 

(Πραξ. 19,21∙ 20,1-2). Ἴσως καί σέ κάποια ἄλλη διάβαση ἀπό τή Μακε-

δονία νά πέρασε πάλι ἀπό τήν Ἀπολλωνία. Ὁ Παῦλος συνήθιζε νά ξανα-

περνᾶ ἀπό τίς Ἐκκλησίες τίς ὁποῖες ἵδρυε γιά νά βλέπει τήν πορεία τους, 

νά λύνει προβλήματα καί νά τίς στερεώνει. 

    Στή Βόρεια πλευρά τοῦ χωριοῦ δείχνεται σήμερα ἕνας πελώριος 

αἰωνόβιος πλάτανος καί ἕνας βράχος, ὅπου θεωρεῖται τό Βῆμα τοῦ Ἀ-

ποστόλου Παύλου. Ἔχει διαμορφωθεῖ ἕνα πλάτωμα καί μέ φροντίδα 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου τοποθετήθηκε Ναΐσκος, 

μπροστά ἀπό τόν ὁποῖο τελεῖται ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀπο-

στόλου Παύλου. 



    Τό Βῆμα βρίσκεται ἐπί τῆς παλαιᾶς ὁδοῦ «Ἐγνατία». Πινακίδα 

δείχνει τήν πρόσβαση στόν ἀρχαιολογικό χῶρο πού ἀπέχει 57 χλμ. ἀ-

πό τή Θεσσαλονίκη.  Ὑπάρχει καί ἐντοιχισμένη πλάκα, πού ἀναγρά-

φει τό ἱστορικό τῆς διελεύσεως τοῦ Ἀποστόλου ἀπό τήν Ἀπολλωνί-

α. Ὁ χῶρος ἔχει εὐτρεπισθεῖ μέ τή φροντίδα τῆς Κοινότητος καί τῆς Ἀρ-

χαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. 

    Ἡ Ἀπολλωνία τῆς Μυγδονίας ἱδρύθηκε τό 432 π.Χ. ἀπό τόν βασιλέα 

τῆς Μακεδονίας Περδίκκα Β΄ ἀπό ἀποίκους Χαλκιδεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀποστά-

τησαν ἀπό τή συμμαχία τῶν Ἀθηναίων. 

    Ἡ ἀρχαία Ἀπολλωνία στά κλασσικά χρόνια ἴσως βρισκόταν ἀνατολι-

κότερα, καί ἦταν ψαροχώρι, ἐπίνειο τῆς ἀρχαίας πόλης. 

    Στή συνέχεια ἔγινε σημαντικό οἰκονομικό καί πολιτιστικό κέντρο. Τό 

360 π.Χ. ἀναφέρεται ὡς αὐτόνομη πόλη. Τήν ἐποχή τοῦ Φιλίππου Β΄ καί 

Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι σημαντική στρατιωτική καί διοικητική ἕδρα. Μία 

ἵλη ἱππικοῦ δοξάστηκε στήν ἐκστρατεία τοῦ Ἀλεξάνδρου. 

    Στήν ἀρχαιότητα στή γύρω περιοχή τῆς Ἀπολλωνίας ὑπῆρχαν ἐκτρο-

φεῖα ἀλόγων, μέ τά ὁποῖα τροφοδοτεῖτο τό ἱππικό. Εἶναι χαρακτηριστικό, 

ὅτι στήν περιοχή τῶν Καλινδίων (παλ. Καλαμωτοῦ) 15 χιλιόμετρα βόρεια 

συγκεντρώθηκε τό ἱππικό τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου γιά τήν ἐκστρατεία πρός 

τήν Ἀσία.  

 



     Τό 187 π.Χ. ἀποκτᾶ δικαίωμα νά κόβει χάλκινα νομίσματα. 

 Στά χρόνια τῶν Ρωμαίων, κατασκευάστηκε ἡ Ἐγνατία ὁδός καί ἡ Ἀπολ-

λωνία ἀπέκτησε ἕνα σταθμό, mansio Apollonia, ἐπάνω στόν δρόμο, ἐδῶ 

πού βρίσκεται ἡ σημερινή Ἀπολλωνία. Ἀπό τόν τόπο πέρασαν ὅλοι οἱ με-

γάλοι στρατηγοί τῶν ἐμφυλίων πολέμων, ὁ Κάσσιος, ὁ Βροῦτος, ὁ Μάρ-

κος Ἀντώνιος, ὁ Ὀκταβιανός. Στά βυζαντινά χρόνια ὁ Βελισσάριος. 

     Ἡ παλαιά Ἀπολλωνία καταστράφηκε τόν 5ο ἤ 6ο αἰώνα, πρίν ἀπό τόν 

Ἰουστινιανό. 

    Στά μεσαιωνικά χρόνια στόν τόπο διαμορφώθηκαν οἱ οἰκισμοί πού 

γνωρίζουμε σήμερα. Μνημονεύονται κτήματα, μνημεῖα, πύργοι, ναοί, 

δρόμοι, ἰδιοκτῆτες καί μετόχια. 

    Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ὀνομαζόταν Παζαρούδα καί ἦταν διοι-

κητικό κέντρο τῆς περιοχῆς τῶν λιμνῶν καί τῶν Ζερβοχωρίων μέ πασᾶ. 

Τό ὄνομα αὐτό τό πῆρε ἀπό τό μεγάλο παζάρι, πού γινόταν ἐκεῖ μέχρι τίς 

ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, καί ἦταν κέντρο διοικήσεως ὁλόκληρης τῆς περιο-

χῆς τῶν Ζερβοχωρίων. 
  

      Τόν 14ο αἰώνα ἐγκατεστάθηκαν στήν περιοχήν Γιουροῦκοι ἐργαζόμε-

νοι στό «βακούφι τοῦ Γαζῆ Ἐβρενός μπέη». Τά ἔσοδα τοῦ βακουφιοῦ ἦ-

ταν στήν διάθεση τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Τόπ-Καπί στήν Κωνσταντινούπο-

λη. 

Tό 1568 τό χωριό τό ἀγόρασε γιά τσιφλίκι ὁ Σοκόλι Μαχμούτ Πασᾶς καί 

οἱ ραγιάδες κάτοικοι του εἶχαν ἔρθει «ἀπό ἔξω». 

     Ἡ Παζαρούδα ἀναφέρεται σέ φορολογικούς Ὀθωμανικούς καταλό-

γους τό 1694, ὅτι εἶχε μουσουλμάνους καί χριστιανούς κατοίκους σέ ἴδια 



ἀναλογία. Ἀσχολοῦνταν μέ τήν παραγωγή κάρβουνου καί περιλαμβάνον-

ταν στά «χωριά τῶν καρβουνιάρηδων». Οἱ κάτοικοι ἦταν ὑποχρεωμένοι 

νά δίνουν στό Ὀθωμανικό κράτος ποσότητα νίτρου κάρβουνου κάθε χρό-

νο γιά χρήση στό κρατικό πυριτιδοποιεῖο. 

    Στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Παζαρούδα ἐπανεστάτησε καί σέ ἀντί-

ποινα οἱ Τοῦρκοι ἔπνιξαν 274 χριστιανούς στή λίμνη Βόλβη. 

    Στόν χῶρο κοντά στό Βῆμα ὑπάρχει παλαιό Βυζαντινό-Ὀθωμανικό 

λουτρό, Τζαμί, Χάνι, ἐρείπια ρωμαϊκοῦ-παλαιοχριστιανικοῦ τείχους καί 

ἄλλες ἀρχαιότητες οἱ ὁποῖες ἀναστηλώνονται. 

     Τό τζαμί παλαιότερα ἦταν Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας, πού μετατράπηκε 

σέ τζαμί μέ τήν κατάληψη τῆς περιοχῆς ἀπό τούς Τούρκους. Μέ τόν ἐρ-

χομό τῶν προσφύγων χρησιμοποιήθηκε πάλι ὡς Ναός καί μετά ὡς σχο-

λεῖο μέχρι πρόσφατα. 

     Τό Χάνι πού χρησιμοποιεῖτο ἀπό τούς Τούρκους μέχρι τό 1912 εἶναι 

χτισμένο μᾶλλον πάνω σέ παλαιότερο σταθμό δίπλα στήν Ἐγνατία. Λίγα 

μέτρα πέρα ἀπό τό ἐρειπωμένο Χάνι φαίνονται τά ἀπομεινάρια τῆς Ἐγνα-

τίας. 

     Ὁ Ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι κτισμένος τό 1953. 

Σώζονται φορητές εἰκόνες τοῦ 19ου αἰ. (1863,1880) Γαλατσιάνικης τε-

χνοτροπίας καί ἕνα Ψαλτήριο τοῦ 1766. 

Στίς 29 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα τελεῖται πανηγυρικός ὑπαίθριος Ἑσπερινός 

πάνω στό Βῆμα καί στή συνέχεια πραγματοποιοῦνται πολιτιστικές ἐκδη-

λώσεις ἀπό τίς τοπικές ἀρχές. 

 Στίς 30 Ἰουνίου τό πρωΐ στή Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τελεῖται 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Βράχο τοῦ Βήματος τοῦ Ἀποστόλου. 

     β΄. Ἱερισσός 

       Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Ἀπ. Παῦλος πέρασε καί ἀπό τήν Ἱε-

ρισσό, ὅπου καί γνώρισε στούς κατοίκους της τόν ἄγνωστο σ’ αὐτούς 

Θεό, τόν ἀληθινό Θεό, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. 

      Ἡ Ἱερισσός ἦταν τότε ἡ πιό ἀκμάζουσα πόλη τῆς Βορείου Χαλκι-

δικῆς μέ ἀξιόλογο πολιτισμό. Αὐτοί πού ἦταν θεοσεβεῖς, δέχθηκαν 

τήν νέα πίστη. 

     Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα, ἡ ὁποία 

σύν τῷ χρόνῳ αὐξανόταν. 

      Εἶναι γνωστό ἐπίσης, ὅτι δέν ἀναφέρεται ἡ Ἱερισσός στίς Πράξεις 

τῶν Ἀποστόλων ἤ σέ ἄλλες γραπτές πηγές. Εἶναι ὅμως ζωντανή μέχρι 

τίς ἡμέρες μας ἡ προφορική παράδοση τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀπ. Παύ-

λου ἀπό τήν Ἱερισσό. Αὐτή ἡ παράδοση πιστοποιεῖται μέ τήν ἀνέγερ-

ση στήν Ἱερισσό τοῦ Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἡ ὕπαρξη αὐ-

τοῦ τοῦ Ναοῦ ἀναφέρεται στά Acta τοῦ Ἁγίου Ὄρους τόν 11ο αἰώνα. 



     Μιά ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς διελεύσεως τοῦ Ἀπ. Παύλου εἶναι προφο-

ρική παράδοση περί τῶν λεγόμενων “Παυλοκαταραμένων”. Σύμφω-

να μέ αὐτή τήν παράδοση, ὁ Ἀπ. Παῦλος καταδιώχθηκε ἀπό τούς εἰ-

δωλολάτρες τῆς Ἱερισσοῦ καί κατάφερε νά διαφύγει, ἀπό τήν ὑπό-

γεια σπηλιά - σήραγγα, πού βρίσκεται μέσα στό παρεκκλήσιο. Ἀπό ἐ-

κεῖ διέφυγε πρός  τήν Κασσάνδρα καί τή Θεσσαλονίκη. 

 



 

     Λέγεται ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος καταδιώχθηκε ἀπό τούς λεγόμενους «Ἀ-

διαλαβῖτες». «Ἀδιαλάβα» λεγόταν ἡ συνοικία πού βρίσκεται κοντά 

στό παρεκκλήσιο, πού οἱ κάτοικοι της τόν καταδίωξαν. Λέγεται ὅτι 

διασώθηκε μέσα ἀπό ἕνα κοπάδι ἀπό ἀγελάδες. Μέχρι σήμερα, ὅσοι 

εἶναι ἀπόγονοι τῶν «Ἀδιαλαβιτῶν», εἶναι εὐπαθεῖς, ὅταν τρῶνε ἀγελαδι-

νό κρέας. 

    Τό Παρεκκλήσιο παλαιότερα ἦταν Ναός τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς 

Κουτλουμουσίου. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἁγίασμα καί μαρμάρινη κολυμβήθρα, 

ὅπου κατά τήν παράδοση, βάπτισε τούς πρώτους χριστιανούς ὁ Ἀπ. 

Παῦλος. 

    Ἡ Ἱερισσός, μέ 3.455 κατοίκους τό 2011, βρίσκεται στήν ἀρχή τῆς τρί-

της κατά σειρά χερσονήσου τοῦ Ἄθω τῆς Χαλκιδικῆς καί ἀπέχει περίπου 

100 χλμ. ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Μπορεῖ νά τήν προσεγγίσει κανείς εἴτε 

μέσῳ τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ 16 (Θεσσαλονίκης - Ἱερισσοῦ), εἴτε μέσῳ τῆς Ἐ-

γνατίας ὁδοῦ βγαίνοντας στήν ἔξοδο τῆς Ρεντίνας ἤ στήν ἔξοδο τῆς Ἀ-

σπροβάλτας. Ἀποτελεῖ μία ὄμορφη καί σύγχρονα δομημένη παραλιακή 

κωμόπολη, μέ πλούσια ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά. Ἀποτελεῖ 



τήν ἕδρα τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη. 

    Στή θέση τῆς σημερινῆς Ἱερισσοῦ βρίσκεται ἡ ἀρχαία Ἄκανθος, ἡ ὁ-

ποία φημιζόταν γιά τό κρασί της. Οἱ νεότεροι Ἱερισσιῶτες ἀσχολοῦνται 

μέ τήν ἁλιεία, τή ναυπηγική, τό ἐμπόριο, τήν κατασκευή ἔργων στό Ἅγιο 

Ὄρος καί τόν τουρισμό. Χαρακτηρίζονται μάλιστα σάν σπουδαῖοι καρα-

βομαραγκοί, συνεχίζοντας ἕνα παμπάλαιο ἐπάγγελμα πού περνάει ἀτόφιο 

καί γνήσιο ἀπό γενιά σέ γενιά. Τά καρνάγια τῆς Ἱερισσοῦ εἶναι ἀπό τά 

παλιότερα στήν Ἑλλάδα, μέ μεγάλους καραβομαραγκούς. 

     Στό κέντρο τῆς κωμόπολης λειτουργεῖ ἀπό τό 2005 τό Κέντρο Πολιτι-

σμοῦ πού φιλοδοξεῖ νά φιλοξενεῖ, πρός τέρψη τῶν ἐπισκεπτῶν του, ἀντι-

κείμενα θρησκευτικῆς λατρείας μεγάλης ἀξίας, πού σήμερα φυλάσσονται 

ἐπιμελῶς ἀπό τούς πατέρες τῆς μοναστικῆς πολιτείας. Στό πρῶτο ψηφια-

κό ἀμφιθέατρο 3D στήν Ἑλλάδα, πού διαθέτει τό Κέντρο, μπορεῖ κανείς 

μέ τή βοήθεια εἰδικῶν γυαλιῶν νά δεῖ στερεοσκοπικά ντοκιμαντέρ μέ θέ-

ματα τό Ἅγιο Ὄρος καί τή Θαλάσσια Ζωή. Ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Εὐρωπαϊ-

κή Τράπεζα Ἐπενδύσεων ὡς κέντρο ἀνάδειξης τῆς Ἁγιορείτικης κληρο-

νομιᾶς καί προβολῆς τῆς πρό τοῦ Ἄθω περιοχῆς μέ τή χρήση τῆς σύγχρο-

νης τεχνολογίας. 

   Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου ἦταν ἕνα ἀπό τά Μαδεμο-

χώρια. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερισσοῦ συμμετεῖχαν στήν ἐπανάσταση τοῦ 

1821. Σπουδαῖοι ἀγωνιστές τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἦταν ὁ ὁπλαρχη-

γός Βλαχομιχάλης, οἱ γιοί του Ἀθανάσιος καί ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ πρού-

χοντας Ἀστέριος Πέτρου πού ἔδωσε τήν περιουσία του στόν ἀγώνα κ.ἄ. 

Τό 1932 ἡ παλιά Ἱερισσός ἰσοπεδώθηκε ἀπό σεισμό ἐντάσεως 7.0. Οἱ πε-

ρισσότεροι ἐπισκέπτονται σήμερα τήν Ἱερισσό εἴτε γιά νά μεταβοῦν ἀπό 

ἐδῶ στό Ἅγιο Ὄρος εἴτε γιά τίς μοναδικῆς ὀμορφιᾶς, ἀμμουδιές της. 

    γ΄. Δουμπιά 

    Σύμφωνα μέ προφορική παράδοση ὁ Ἀπ. Παῦλος πέρασε ἐπίσης 

καί ἀπό τά σημερινά Δουμπιά. Ὡς γνωστό ἡ Ἐγνατία ὁδός δέν ἦταν 

μακρυά ἀπό τά σημερινά Δουμπιά. 

 



 

     Γιά νά λουσθεῖ στήν ἰαματική πηγή τῶν Δουμπιῶν λόγῳ τοῦ «σκό-

λωπα τῆς σαρκός», δηλ. κάποιας δερματικῆς ἀσθένειας, ὅπως ἀναφέ-

ρουν θεολόγοι ἐρευνητές. 

     Ἔξω ἀπό τά Δουμπιά στήν Πηγή, ὅπου βρίσκονται οἱ πηγές ὄξινου 

νεροῦ καί τό ἐργοστάσιο ἐμφυαλώσεως, ὑπάρχει κτισμένος Ναός 

πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου. Δείχνεται ἐπίσης μιά σπηλιά 

σέ βράχο, ὅπου εἶχε καταφύγει ὁ Ἀπόστολος. 

     Στή γιορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τελεῖται 

πανήγυρις μέ “κουρμπάνι”. 



 

     δ΄. Νέα Ἀπολλωνία 

     Στή Νέα Ἀπολλωνία ὑπάρχει μεγαλοπρεπής Ναός τοῦ Ἀπ. Παύ-

λου ἀναγερθείς τό 1955 καί στίς 29 Ἰουνίου τελεῖται πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη. 

  

 



 

 

 


