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Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ ζπλαληήζεσλ 

ηεο νκάδαο δειαδή νη επηζθέςεηο ζε 

ρώξνπο ιαηξείαο κέζα από ηηο νπνίεο 

θαηέζηε ζαθέο ζηνπο καζεηέο θαη 

ηνλίζηεθε κέζα από ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο 

θαη ζπλεληεύμεηο όηη ν άλζξσπνο σο 

ςπρνζσκαηηθή νληόηεηα, νιόηεηα θαη 

ελόηεηα είλαη δηηηόο (ζώκα + ςπρή) θαη ην 

κελ πξώην σθειείηαη δηα ησλ ζσκαηηθώλ 

αζθήζεσλ (θάπνηεο από απηέο εληάρζεθαλ 

θαη πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Project 

ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνύ κε ην 

επξύηεξν ζέκα) ελώ ην δεύηεξν ζπζηαηηθό 

ηνπ δηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζρέζεο θαη ελ 

γέλεη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

ζρεηίδεηαη θαη πξνάγεηαη κε ηελ άζιεζε θαη 

ηελ επαθή κε ηε κεηαθπζηθή. 

 

 

 



 

 

 

Α. Ηεξόο Ναόο αγίνπ Νηθνιάνπ 

Ζ ηζηνξία ηνπ Νανύ 

 

Σν 1890 φηαλ ε πφιε, πνπ ηφηε νλνκαδφηαλ Γεδέαγαηο, άξρηζε 

λα κεγαιψλεη θαη ην ειιεληθφ ζηνηρείν ππεξίζρπε, ν Σνχξθνο 

Γηνηθεηήο ηεο πφιεο Υαηδή αθέη Μπέε, δψξηζε ζηελ 

Διιεληθή θνηλφηεηα κηα έθηαζε ζην πεξίνπην ιφθν πνπ 

βξηζθφηαλ ζην θαιχηεξν ζεκείν ηεο πφιεο, γηα λα θηηάμεη ηελ 

εθθιεζία ηεο. Ζ αλνηθνδφκεζε ηνπ πεξίιακπξνπ λανχ κε ην 

καξκαξφγιππην ηέκπιν άξρηζε ην 1898 θαη ζηνίρηζε ζηνπο 

Έιιελεο ηεο πφιεο, ην ππέξνγθν γηα ηελ επνρή, πνζφλ ησλ 

25.000 ηνπξθηθψλ ιηξψλ, ην νπνίν ζπγθεληξψζεθε κε έξαλν. 

Κιήζεθαλ αξρηηέθηνλεο θαη ηερλίηεο απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ 

αλνηθνδφκεζή ηνπ. 

Σνλ αθηέξσζαλ ζηνλ Άγην Νηθφιαν, πξνζηάηε ησλ λαπηηθψλ, 

δηφηη νη πξψηνη θάηνηθνη ηεο πφιεο πξνέξρνληαλ απφ 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο (Αίλν, Μαξψλεηα, ακνζξάθε) θαη 

πνιινί ήηαλ λαπηηθνί, θη έηζη ηίκεζαλ ηνλ πξνζηάηε ηνπο Άγην 

Νηθφιαν. 

          Σα επίζεκα εγθαίληα ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ, 

ηειέζζεθαλ ζηηο 4 Απγνχζηνπ 1901, απφ ην Μεηξνπνιίηε 

Αίλνπ θαη Σξαταλνππφιεσο Γεξκαλφ Θενηνθά. Γίπια ζην ρψξν 

ηνπ Νανχ είραλ νηθνδνκεζεί απφ ηελ ηνπξθνθξαηία αθφκα, ηα 

ηξία ζρνιεία θαη ην Μέγαξν ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο.  



Μέζα ζην Ναφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ππνγξάθεθε ζηηο 14 Μαΐνπ 

1920, ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο ηεο πφιεο ζηνλ Διιεληθφ 

ηξαηφ.  

Όπσο αλαθέξεη ε εληνηρηζκέλε πιάθα πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ 

ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Νανχ, αλαθαηληζηηθά έξγα έγηλαλ θαη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1947, επί Μεηξνπνιίηνπ Ησαθείκ Καβχξε.  

Σν 2001 κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 100 εηψλ απφ ηα 

εγθαίληα ηνπ Νανχ, δηνξγαλψζεθαλ επίζεκεο επεηεηαθέο 

εθδειψζεηο, ζηηο νπνίεο πξνεμήξρε ν Μεηξνπνιίηεο 

Αιεμαλδξνππφιεσο θ. Άλζηκνο (Ρνχζζαο) . 

 

 

Αγ. Νηθφιανο θαη Λενληαξίδεηνο ρνιή ην 1930 

 

Ο Ναφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Ο ξπζκφο ηνπ Νανχ είλαη ζηαπξνεηδήο κεηά ηξνχινπ. ην 

ππεξψν ππάξρεη ν γπλαηθσλίηεο. ην δεμηφ θιίηνο ηνπ Νανχ 

μερσξίδεη ε θνξεηή εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο Σξηθψηηζζαο πνπ 

ηελ έθεξαλ νη πξφζθπγεο απφ ηελ Αίλν, έξγν ηνπ 19νπ αηψλα, 

πνπ είλαη αλάγιπθε απφ μχιν θαη ζπάληεο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πιαζηηθά ηα πξφζσπα θαη θπζηθέο πηπρέο ησλ 

ελδπκαζηψλ ηεο. Τπάξρεη ε θνξεηή εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο 

Διεπζεξψηξηαο, ν μπιφγιππηνο αξρηεξαηηθφο ζξφλνο, ε θνξεηή 

εηθφλα ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ θαη ην αλαιφγην ηνπ δεμηνχ ρνξνχ. 



ην αξηζηεξφ θιίηνο ηνπ Νανχ ππάξρεη ε θνξεηή 

αξγπξνεπέλδπηε εηθφλα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ 

Θαπκαηνπξγνχ, αξρηεπηζθφπνπ Μχξσλ Λπθίαο, ν μπιφγιππηνο 

άκβσλαο, ε θνξεηή εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο Μαπξνθνξνχζαο, 

ην μπιφγιππην πξνζθπλεηάξη κε ηεκάρην Ηεξνχ Λεηςάλνπ ησλ 

40 Μαξηχξσλ εβαζηείαο (320 κ.Υ.) θαη ην αλαιφγην ηνπ 

αξηζηεξνχ ρνξνχ. 

Σν ηέκπιν ηνπ Νανχ είλαη πεξίηερλν απφ γθξη κάξκαξν. Ζ 

πεξίηερλε θνξπθή ηνπ ηέκπινπ είλαη έξγν ηνπ θαιιηηέρλε Π. Γ. 

Πεξγακελέιιε εθ Μπηηιήλεο. Σν ηέκπιν ηνπ Νανχ είλαη 

αθξηβψο ην ίδην κε ην ηέκπιν ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίαο Σξηάδνο 

ηαπξνδξνκίνπ Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

 

 

 

6 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ πνπ είλαη ε γηνξηή ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη παλεγχξη  ζην φπνην ζπκκεηέρνπλ  νη πηζηνί  

ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Δπίζεο ππάξρεη  αγξππλία θαη ηελ  

επφκελε κέξα γίλεηε ε πεξηθνξά ηεο εηθφλαο  ηνπ αγίνπ 

Νηθνιάνπ.  

 

 

 

 



 

 

 

Β.Μνπζνπικαληθό ηέκελνο Αιεμαλδξνύπνιεο 

(02-11-2012) 

 

 

 

 

 

Κηίζζεθε πξηλ από ην 1895. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο 

αξρηθά ήηαλ δηώξνθν θηίζκα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ηεξαηηθή ζρνιή.  

 

 

 

 

 

Σν ηέκελνο είλαη ρηηζκέλν από πέηξα θαη απνηειείηαη από 

κηα ηεηξάγσλε αίζνπζα πξνζεπρήο. Ο κηλαξέο βξίζθεηαη 

ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηεκέλνπο. 

 

 

 

 

 

 

• Σν ηέκελνο έρεη θαεί δύν θνξέο, ε πξώηε θνξά ήηαλ 

από ηνπο Βνύιγαξνπο όηαλ πήξαλ ηελ πόιε ην 1913-19. 

Καη ε δεύηεξε θνξά ην 1993 ήηαλ από άγλσζηνπο, 



σζηόζν, έρεη αλαθαηληζηεί θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 

από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε.  

• Σα έξγα ηεο ηειεπηαίαο αλαθαίληζεο ηεθκεξηώλνληαη 

ζε κηα επηγξαθή ζηελ θύξηα πξόζνςε ηνπ ηεκέλνπο. 

ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ ηεκέλνπο ππάξρεη ν ηάθνο 

(καξκάξηλε δνκή) γηα έλα ζεκαληηθό ζηξαηεγό, ηνλ 

Φαΐεθ Υνπζεΐλ Παζά.  

 

• Ζ καξκάξηλε δνκή ηνπ κε ηηο ραξαγκέλεο επηγξαθέο 

θαη δηαθνζκήζεηο, απνηειεί έλα αμηόινγν έξγν ζηελ 

ηέρλε ηεο γιππηηθήο ζε κάξκαξν.  

 
 

 

 

 

 

Πξνζθχλεκα ζηε Μέθθα 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ηεξφ Κνξάλην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Γ.Αξκέληθνο λαόο Αγίνπ Καξακπέη 

(09-11-2012) 

 

• (Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηή, Καξακπέη= Θεξαπεπηήο) 

• Οξζόδνμε Αξκεληθή Δθθιεζία πνπ βξίζθεηαη επί ησλ 

νδνύ Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη 14εο Μαΐνπ, Θεσξείηαη 

ε παιαηόηεξε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ηεο πεξηνρήο. 

Θεκειηώζεθε ην 1875 θαη νινθιεξώζεθε ε αλέγεξζε 

ηνπ λανύ ην 1886.  



 
• Ζ θαηαζθεπή ηνπ έγηλε κε πξνζσπηθή εξγαζία ησλ 

πξώησλ Αξκελίσλ πνπ θαηέθηαζαλ ζηελ πεξηνρή από 

ηελ πόιε Μνπο (παιαηόηεξα Αξκεληθή, ζήκεξα 

Σνπξθηθή). Σν όλνκα Άγηνο Καξακπέη (Πξόδξνκνο) 

είλαη απηό ηεο αληίζηνηρεο εθθιεζίαο ζηελ πόιε Μνπο, 

ηόπν θαηαγσγήο ησλ εξγαηώλ πνπ ηελ έρηηζαλ.  

 
• ην επάλσ κέξνο ηεο πόξηαο ηεο εηζόδνπ ηνπ, 

βξίζθεηαη καξκάξηλε πιάθα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

“ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΑΡΜΔΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑ”, θαζώο 

θαη ε εκεξνκελία ζεκειίσζεο ηνπ. 

 



 

• Παξαπιεύξσο ηνπ λανύ, ζηνλ ηνίρν ηεο πεξίθξαμεο ηνπ 

νηθνπέδνπ, βξίζθεηαη ππαίζξηα ιηζόθηηζηε βξύζε, (ε 

πξώηε ππαίζξηα βξύζε ζηελ πόιε) κε ηδηαίηεξα 

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θπιάζζνληαη ζεκαληηθήο αμίαο 

θεηκήιηα. 

 

 
• Ο λαφο βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηφζν εζσηεξηθά 

φζν θαη εμσηεξηθά. Ζ ζπληήξεζή ηνπ γίλεηαη κε ηελ 



θξνληίδα ηεο Αξκεληθήο Κνηλφηεηαο ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο. 

 

 
 

 
 

Ζ εθθιεζία ηνπ Άγηνπ Καξακπέη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 

ζεκειηψζεθε απφ ηνπο πξψηνπο Αξκελίνπο πνπ έθηαζαλ ζηελ 

πφιε απφ ην Μνχο ην 1870. Αλεγέξζεθε κε ηε πξνζσπηθή ηνπο 

εξγαζία, αθνχ θνπβαινχζαλ 

ζηηο πιάηεο ηνπο ηελ άκκν 



απφ ηε ζάιαζζα. Απνπεξαησ8εθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1886. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην φλνκα ηνπ Κξηθφξ Αζηαξηδίαλ, ν 

φπνηνο ήηαλ αγσγφο ζην φιν έξγν. Ζ νλνκαζία ηεο εθθιεζηάο 

δφζεθε πξν ηηκήλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μνχο. ην πεξίβνιν ηεο 

εθθιεζηάο θαηαζθεπάζηεθε θαη ην ζρνιεηφ. Ζ εθθιεζία ηνπ 

Αγ.Καξακπέη ήηαλ ε πξψηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία πνπ 

αλεγέξζεθε ζηε πφιε θαη κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ Αξκέλησλ 

αθινχζεζε θαη ν Έιιελαο Μεηξνπνιίηεο ηε επνρήο, 

θαηαζθεπάδνληαο θη εθείλνο εθθιεζία θαη ζρνιεηφ. 

Παξαπιεχξσο ηεο εηζφδνπ, ζην πεξίβνιν ηεο εθθιεζηάο 

βξίζθεηαη κηα θξήλε, ε πξψηε θξήλε κέζα ζηε πφιε, ζηνιίδη κε 

αξρηηεθηνληθή αμία. 

Δίλαη ε πξψηε ρξηζηηαληθή 

εθθιεζία ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε θαη 

θαηαζθεπαζηηθέ ην 1985. 

ΔΗΚΟΝΔ: Οη εηθφλεο ηνπο 

είλαη κεγάιεο θαη ηηο 

θνπβάιεζαλ απφ ηε ζάιαζζα 

κε ηηο πιάηεο ηνπο. Οη 

Αξκέληνη  φπνπ θαη λα πάλε 

(γηα λα εγθαηαζηαζνχλ) πξψηα  

θηηάρλνπλ ηελ εθθιεζηά θαη 

κεηά ην ζρνιεηφ. ηελ πφιε 

καο είλαη 20 ληφπηνη Αξκέληνη, θαη 3000 κε 3500 Αξκέληνη απφ 

έμσ. 

ΔΚΚΛΖΗΑ: Ζ εθθιεζηά δηαθέξεη ιίγν απφ ηηο ειιεληθέο. 

ηελ ζεηα θνηλσλία βάδνπλ ην ςσκί (ζψκα) κέζα ζην θξαζί 

(αίκα) θαη κεηά ην δίλνπλ ζηνπο πηζηνχο κε ηα ρεξηά. Δπίζεο 

(θαη απηνί) γνλαηίδνπλ ζηελ ζεία θνηλσλία . Οη γπλαίθεο θνξνχλ 

καληήιεο κέζα ζηελ εθθιεζηά.  

ΚΟΛΤΜΒΖΘΡΑ: Ζ θνιπκπήζξα είλαη κέζα ζε έλα ληνπιάπη 

πνπ ην αλνίγνπλ γηα λα ηειέζνπλ ην κπζηήξην. Σν ληνπιάπη 

είλαη κηθξφ θαη θηηαγκέλν απφ ηζηκέλην. Ζ θνιπκπήζξα ήξζε 

απφ ηελ πφιε Μνχο ην 1885. 

ΣΟ ΔΤΑΓΔΛΗΟ ΣΖ ΑΝΑΣΑΖ : Έρεη κεγάιε αμία. 

Ήξζε απφ ηελ πφιε Μνχο θαη γη’ απηφ ην πξνζέρνπλ πνιχ. Σν 



έθεξαλ ην 1700 είλαη ρεηξφγξαθν θαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, 

γξακκέλν κε σξαία ρξπζά γξάκκαηα. Σν δηαβάδνπλ κφλν ην 

Πάζρα θαη ην βάδνπλ ζην θεθάιη ηνπο, γηα λα κεηαδψζεη 

δχλακε ζηνπο πηζηνχο. 

ΑΡΜΔΝΗΚΔ ΔΚΚΛΖΗΔ: Τπάξρνπλ ζην Γηδπκφηεηρν, 

Κνκνηελή, Ξάλζε, Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε. Λεηηνπξγνχλ θαη 

ζηηο 5 εθθιεζηέο κηα θνξά ην 

κήλα.  Σεο  Αιεμ/πφιεο  

ιεηηνχξγεη ηε 1
ε
 Κπξηαθή ηνπ 

κήλα. Ζ ιεηηνπξγία γίλεηαη  ζηα 

Αξκέληθα. Ξεθάλεη ζηηο 10:00 ην 

πξσί θαη δηαξθεί  1:30 κε 2:00 

ψξεο. 

ΦΑΛΣΔ: Μαδί κε ηνλ ηεξέα 

είλαη κέζα ζην ηεξφ θνξνχλ ξάζν θαη ππάξρεη θαη ρνξσδία. 

ΓΗΟΡΣΑΕΔΗ: 13 Ηαλνπαξίνπ. Σνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ. 

Έδηλαλ δηάθνξα νλφκαηα θαη έλα απφ απηά ήηαλ  Άγηνο  

Καξακπέη.  

ΠΧ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΚΚΛΖΗΑ: Έρνπλ θη απηνί θνιφλεο πνπ 

ρσξίδνπλ ηα κέξε ηεο 

εθθιεζηάο. Ήζειαλ λα ηελ 

επηζθεπάζνπλ άιια επεηδή 

είλαη πνιχ παιηά ηελ 

άθεζαλ έηζη. Όπσο είλαη ε 

εθθιεζηά ηνπ Αγίνπ 

Νηθφιανπ ζηελ πφιε καο 

θάπσο έηζη είλαη θαη νη 

εθθιεζηέο ζηελ Αξκελία. 

Τπάξρεη γπλαηθσλίηεο άιια δελ  αλεβαίλνπλ πάλσ γηαηί είλαη 

παιηφο θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα πέζεη. Οη γπλαίθεο φκσο 

κπνξνχλ λα θάζνληαη παληνχ, αξθεί λα θνξνχλ καληήιεο. 

Δπίζεο είλαη ρσξηζκέλα ηα κέξε φπσο θαη ζηελ ειιεληθή 

εθθιεζηά θαη έρεη θαη εηθφλεο. 

ΓΗΟΡΣΖ : εηνηκάδνληαη γηα ηελ 

κεγάιε γηνξηή θαη έξρνληαη απφ 

δηάθνξεο πφιεηο γηα λα ηελ 

παξαθνινπζήζνπλ. Δπηπιένλ 



έξρεηαη ν κεηξνπνιίηεο απφ ηελ Αζήλα. Θπζηάδνπλ ην αξλάθη 

πνπ είλαη έζηκν. Δίλαη ςεκέλν θαη ζην ηέινο ηεο γηνξηή  

πξνζθέξνπλ ζηνλ θαζέλα κηα κεξίδα θαη έλα θνκκάηη ςσκί. 

Φνξάλε ςειά  θαπειά. Παξάιιεια ππάξρεη έμσ ρψξνο πνπ 

θάλνπλ κάζεκα, (καζαίλνπλ Αξκέληθα), θάλνπλ επίζεο 

θαηερεηηθφ. Σέινο ε θακπάλα ζπκβνιίδεη λα πάλε νη πηζηνί 

ζηελ εθθιεζηά γηα ηελ ιεηηνπξγία. ηα παιηά ρξφληα ηε 

ρηππνχζαλ γηα λα κάζνπλ ηα λέα  π.ρ. κηα θσηηά θ.α.     

  

 

 

Γ.Ηεξόο Ναόο Αγίαο Κπξηαθήο Αιεμαλδξνππόιεσο 

(30-11-2012) 

 

Οη εξγαζίεο γηα ην θηίζηκν ηνπ λανχ μεθίλεζαλ γχξσ ζηα 

1963. Σν 1969 πιένλ ν λαφο κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη. 

 

 

 

Ο ρψξνο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ Αγία Κπξηαθή γηνξηάδεη 

3 θνξέο. ηηο 7 Ηνπιίνπ (κλήκε Αγίαο)  θαη ζε άιια δχν κηθξά 

παλεγχξηα, ην έλα είλαη ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ δειαδή ζηε γηνξηή 

ηεο Τπαπαληήο ηνπ Υξηζηνχ (ην 541 κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο 

Ηνπζηηληαλφο θαζηεξψλεη ηελ γηνξηή ηεο Τπαπαληήο, ηελ εκέξα 

δειαδή πνπ ν Ηεζνχο Υξηζηφο πξνυπαληήζεθε ζηνλ Ναφ ηνπ 

νιφκσληα απφ ηνλ γέξνληα Ηεξέα πκεψλ) θαη ζηηο 11 Ηνπλίνπ 

πνπ είλαη ε κλήκε ηνπ Αγίνπ Λνπθά αξρηεπηζθφπνπ 

πκθεξνππφιεσο ηεο Κξηκαίαο. 



 
 

 

 

 

 
 

 

Λείςαλα ηνπ αγίνπ πκεψλ ηνπ Θενδφρνπ (3 

Φεβξνπαξίνπ), ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην λαφ. 

 



 
 

 

 

Ζ εηθφλα ηεο Αγίαο Κπξηαθήο κε εηθφλεο απφ ηε δσή θαη ην 

καξηχξηφ ηεο 



 

 
 

Άπνςε ηνπ ηέκπινπ ηνπ λανχ 



 
 

 

 

 

 

Δ.Η.Ναόο Μεηακόξθσζεο σηήξνο 

(23-11-2012) 

 

Υηίζηεθε ην 1965, είλαη ε 2ε κεγαιχηεξε εθθιεζία ζηε βφξεηα 

Διιάδα .Ζ Δθθιεζία εθηείλεηαη ζε 1000 ηεηξαγσληθά (δει.) 

1 ζηξέκκα ,ην χςνο ηεο είλαη 33 κέηξα ,ζηγά ζηγά  κέρξη λα 

ρηηζηεί ε εθθιεζία ρξεηάζηεθε κία δεθαεηία, ζην λα ρηηζηεί ε 

εθθιεζία είρε πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο . 

 



Όπσο θάζε εθθιεζία είλαη ζηξακκέλε απφ εθεί πνπ βγαίλεη ν 

ήιηνο, ν ξπζκφο ηεο είλαη βπδαληηλφο ζηαπξνεηδήο κεηά 

ηξνχινπ.  

 

ηελ εθθιεζία έρνπλ ηελ επινγία λα έρνπλ θάπνηα  ιείςαλα ηνπ 

Αγ. Γεκεηξίνπ απφ ηελ Καππαδνθία ηεο Μ. Αζίαο. 

 

Ζ  γηνξηή ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο είλαη ζηηο 6 

Απγνχζηνπ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη ζπκκεηέρεη ν 

Γεζπφηεο  θαη πνιινί  άλζξσπνη ,εθείλε ηελ εκέξα κνηξάδνληαη 

ηα επινγεκέλα ζηαθχιηα ηα νπνία δίδνληαη καδί κε ην 

αληίδσξν. Μάιηζηα ζε κεξηθά κέξε άθελαλ ην πξψην ηζακπί 

ηνπ ηξχγνπ ζε θάπνην εηθφληζκα ηνπ λανχ γηα λα πάεη θαιά 

ζνδεηά.  

 

Γελ πξέπεη εμ άιινπ λα μερλνχκε φηη ζηελ Μεηακφξθσζε ηνπ 

σηήξνο είλαη αθηεξσκέλνη νη λανί ησλ κεγαιχηεξσλ θαη 

επηβιεηηθφηεξσλ ειιεληθψλ θξνπξίσλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ 

ζεκαζία, ζξεζθεπηηθή θαη εζληθά αλαγελλεηηθή, πνπ ν ιαφο καο 

αλέθαζελ έδηλε ζηελ κεγάιε απηή ενξηή.  

 



 
 

Ζ εηθφλα ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ 

 

 

ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ 

ην εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο  ππάξρεη ην ηέκπιν πνπ ρσξίδεη 

ηνλ θπξίσο λαφ απφ ην ηεξφ. Δπίζεο ππάξρεη ην ηέκπιν δειαδή 

ην εηθνλνζηάζη , ν  πξφλανο ,ν θπξίσο λαφο , ν ηξνχινο . Αθφκε 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ θάζνληαη νη άλδξεο θαη νη 



γπλαίθεο . Οη άλδξεο θάζνληαη απφ ηα δεμηά θαη ε γπλαίθεο 

θάζνληαη απφ ηα αξηζηεξά. Δπίζεο ππάξρεη θαη ν  γπλαηθσλίηεο  

πνπ θάζνληαη κφλν νη γπλαίθεο .  

 

Πάλσ απφ  ζην ηέκπιν ππάξρεη έλα κάηη πνπ δαθξχδεη ,απηφ 

ζπκβνιίδεη ην κάηη ηνπ Υξηζηνχ πνπ βιέπεη ηνπο αλζξψπνπο 

(εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) θαη δαθξχδεη επεηδή βιέπεη ηνπο 

αλζξψπνπο  λα πνλάλε . 

 

Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηνπ ηέκπινπ ππάξρνπλ παξαζηάζεηο 

απφ ηελ Παιαηά θαη  ηελ Καηλή Γηαζήθε, θάηη ην νπνίν είλαη 

πνιχ ζπάλην. 

 
 

Ζ νκάδα ηνπ project ελψπηνλ ησλ ιεηςάλσλ ηνπ λενκάξηπξα 

αγίνπ Γεκεηξίνπ εθ Μηζηίνπ Καππαδνθίαο 

 



 

     Άγηνη Αξράγγεινη 

 

Γίπια ζηελ εθθιεζία ηεο Μεηακνξθψζεσο ππάξρεη ην 

παξεθθιήζη πνπ ηηκάηαη ζηε κλήκε ησλ αγίσλ Αξραγγέισλ. 

 

 
 

Σν παξεθθιήζη είλαη έλαο κηθξφο ρψξνο δίπια απφ ηελ 

εθθιεζία, πεξίπνπ 150 ηεηξαγσληθά ,εθεί καδεχνληαη νη πηζηνί 

ην ρεηκψλα γηαηί δεζηαίλεηαη πην γξήγνξα. Σν παξεθθιήζη απηφ 

είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο Αξραγγέινπο. ην εζσηεξηθφ έρεη Αγία 

ηξάπεδα , θαζίζκαηα θαη ςαιηήξη, ελψ δελ έρεη ηέκπιν! 

                                                             

 



 
 

 

 

 

 

Σ.Ρσκαηνθαζνιηθόο Ναόο Αγίνπ Ησζήθ 14-12-2012 

 

 



 
Απφ ηα πξψηα θηίξηα πνπ αλεγείξεη ε θαζνιηθή θνηλφηεηα ζην 

Γεδέαγαηο είλαη ν Καζνιηθφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Ησζήθ, ν νπνίνο 

ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηε γσλία ησλ νδψλ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ θαη Κνκλελψλ.  

 

Ζ αλέγεξζε απηνχ ηνπ λανχ, πνπ είλαη ρηηζκέλνο ζηνλ ηχπν ηεο 

Βαζηιηθήο, μεθίλεζε ην 1896 κε ηελ άδεηα αλέγεξζεο πνπ 

δφζεθε κε θηξκάλη ηνπ ζνπιηάλνπ θαη νινθιεξψζεθε ην 1901.  

 

Σν επίζεκν επηζθνπηθφ δηάηαγκα ίδξπζήο ηνπ εθδφζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1898, απφ ηνλ 

Απνζηνιηθφ Σνπνηεξεηή Α. Bonneti.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

Βνπιγαξηθήο Καηνρήο (1916-1918), ε θαζνιηθή θνηλφηεηα 

γλψξηζε ηε βαξβαξφηεηα ησλ Βνπιγάξσλ, ελψ θαηαζηξάθεθε 



κέξνο ηεο εθθιεζίαο αθνχ πξψηα ζπιήζεθε απφ ηνλ 

Βνπιγαξηθφ ζηξαηφ.  

 

Σν 1938 δηέκελαλ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε κφιηο 110 θαζνιηθνί. 

Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ιφγσ αλππαξμίαο ηεξέσλ, ν 

λαφο παξαρσξήζεθε ζην Απνζηνιηθφ Βηθαξηάην ηεο 

Θεζζαινλίθεο.  

 

Σν 1946 ηελ πλεπκαηηθή εμππεξέηεζε ηεο κηθξήο πιένλ 

θνηλφηεηαο αλέιαβαλ νη Λαδαξηζηέο ηεο Καβάιαο έσο θαη ην 

1981. Έθηνηε ν θαζνιηθφο λαφο ππάγεηαη ζηνπο Λαδαξηζηέο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη ηεινχλ ηε ζεία Λεηηνπξγία νξηζκέλεο 

θνξέο ηνλ ρξφλν. 



 
 



 
 

Ζ εηθφλα ηνπ αγίνπ Ησζήθ 

 



 
 

 

Αγάικαηα ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ αγίνπ Ησζήθ, ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ιαηξείαο ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ. 

 



 
 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο: 

 
ΜΠΟΤΡΝΣΗΝΑ                   ΠΑΡΗ 

ΝΑΛΜΠΑΝΣΖ                   ΑΘΑΝΑΗΑ 

ΞΑΦΗΓΖ                               ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ                   ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΠΑΑΛΖ                               ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΡΑΪΛΔΑΝΟΤ                    ΗΟΝ 

ΡΑΖΜ                               ΜΠΟΤΔ 

ΡΟΤΦΟ                               ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΡΩΟΛΗΓΟΤ                               ΔΤΑΝΘΗΑ 

ΑΛΖ ΟΓΛΟΤ                   ΓΚΗΟΤΟΤΜ 

ΑΛΖ ΟΓΛΟΤ                   ΜΠΑΑΚ 

ΔΡΓΑΡΖ                               ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

ΗΚΛΑΦΗΓΖ                   ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑΥΖΡ                                ΜΠΗΝΑΕ 

ΣΚΑΣΔΝΚΟ                    ΔΗΡΖΝΖ 

ΣΗΑΚΜΑΚ ΥΑΑΝ         ΜΗΝΔ 



ΦΡΑΓΚΑ                                ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΥΑΛΖΛ ΟΓΛΟΤ                     ΣΑΡΚΑΝ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΖ                    ΑΓΓΔΛΟ 

ΥΑΑΝ ΟΓΛΟΤ                    ΓΚΗΟΤΛΣΗΝ 

ΥΑΑΝ ΟΓΛΟΤ                    ΔΛΒΔΡ 

ΥΑΣΕΖΣΑΤΡΑΚΟΤΓΖ        ΑΝΣΗΓΟΝΖ 

ΥΛΩΡΗΓΖ                                ΖΛΗΑ 

 

 

Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: 

 

Μαρνύρα Αιεμία ΠΔ11 

Αθίδεο Ζιίαο ΠΔ01 


