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 Ρρόλογοσ 

 Θ ομάδα μασ (ονομαςτικι κατάςταςθ) 

 Θ ηωι και το ζργο του αποςτόλου Ραφλου 

 Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτθν Κφπρο 

 Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτθ  Μακεδονία 

 Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτθν Ακινα 

 Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ  ςτθν Κόρινκο 

 Ζνα γράμμα ςτον Απόςτολο Ραφλο 

 Χρονολογικόσ πίνακασ  

 Εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Κάτω Λταλία-Σικελία 

 Βιβλιογραφία 
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 τθν πορεία τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ κά-

ποιοι Άνκρωποι ξεχϊριςαν για τθν αγωνιςτικότθ-

τα τουσ, τθν πίςτθ τουσ ςτο Κεό, για τον θρωιςμό 

και τθν αγάπθ τουσ, για τθν προςφορά τουσ ςτο 

ςυνάνκρωπο.  

 Ο Ραφλοσ χωρίσ αμφιβολία ανικει ςτισ 

μεγάλεσ αυτζσ μορφζσ που κα μποροφςε, όπωσ 

ζγραψε και ο Holzner, να καυχθκεί ότι «φφανε 

τον καλλιτεχνικό τάπητα του δυτικοφ πολιτιςμοφ, 

χρηςιμοποιώντασ το θεϊκό ςτημόνι». 

 Επιλζξαμε ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να μελετιςουμε κάποιεσ πτυχζσ του ζργου 

και τθσ ηωισ  του Αποςτόλου των Εκνϊν, του «Ρρϊτου μετά τον Ζνα», με μια ομάδα μακθτϊν 

τθσ Βϋ τάξθσ, κακϊσ και να γνωρίςουμε και να επιςκεφτοφμε χϊρουσ που ο ίδιοσ ο απόςτολοσ 

περπάτθςε μεταφζροντασ το μινυμα του Χριςτιανιςμοφ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. 

 Φτάνοντασ όμωσ ςτο τζλοσ μποροφμε να ποφμε, διαςκευάηοντασ αυτό που ο ίδιοσ ο 

απόςτολοσ ζλεγε, ότι  τουλάχιςτον αγωνιςτικαμε τον καλόν αγϊνα, τον δρόμο ςίγουρα δεν τον 

τελειϊςαμε, αλλά μποροφμε να τον ςυνεχίςουμε.  

 Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τθ Διευκφντρια 

του Σχολείου κ. Σοφία Σθμάκου,  τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων κ. 

Σωτιρθ Ρολίτθ ,κ. Γιάννθ Κοντό  και κ. Χριςτίνα  Γκίνθ  για τθ ςυνεργαςία και πραγματοποίθςθ 

τθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ ςτθν Κάτω Λταλία-Σικελία. Λδιαίτερα ευχαριςτοφμε τον κ. Antonio 

Anchora, πρόεδρο των Ελλθνόφωνων τθσ Κάτω Λταλίασ για τθν πρόςκλθςι και ξενάγθςι μασ  

ςτο Ελλθνόφωνο χωριό Corigliano d’ Otranto κακϊσ και τον προϊςτάμενο του κακεδρικοφ ναοφ 

του Αποςτόλου Ραφλου ςτθν Κόρινκο π. Ραναγιϊτθ Μαυραγάνθ ο οποίοσ με μεγάλθ χαρά μασ 

υποδζχτθκε και μασ ξενάγθςε ςτον ιερό ναό. 

 Ξεχωριςτζσ ευχαριςτίεσ οφείλονται ςε εκείνουσ που ξεπερνϊντασ το βαρφ πρόγραμμά 

τουσ, ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςι μασ, ιλκαν ςτο ςχολείο και ςυνζβαλαν με ομιλίεσ και 

παρουςιάςεισ ςτθν ευρφτερθ κατανόθςθ και προςζγγιςθ του κζματοσ. Συγκεκριμζνα ευχαρι-

ςτοφμε τον Ρανοςιολογιϊτατο Αρχιμανδρίτθ π. Χρυςόςτομο Ραπακαναςίου, Λεροκιρυκα του 

Κακεδρικοφ Ναοφ Ακθνϊν και Διευκυντι του ιδιαιτζρου Γραφείου του Μακ. Αρχ/που Ακθνϊν 

και πάςθσ Ελλάδοσ κ. Λερωνφμου του Βϋ, και  τθν κ. Ρζλθ Γαλίτθ, Ψυχοπαιδαγωγό και Στζλεχοσ 

του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Βϋ Ακινασ.                                                 
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                 Β1ϋ  
   Ακρίδα Μαργαρίτα 
   Αλιμπζρτθ Μελίνα 
   Βλαχοκυριάκοσ Δθμιτριοσ 
   Γαραντηιϊτθσ Δθμιτριοσ 
   Γραμματικοφ Μαρία 
   Θεοδωροποφλου Ηωι 
          Β2ϋ  

         Καραγιάννθ Χρυςοφλα                                                                  
         Λάτςθσ Βαγγζλθσ 
         Μιχαλόπουλοσ Δθμιτριοσ 

  Πλιάκοσ Ευάγγελοσ 
  ιδθροκαςτρίτθ Αναςταςία 

                  Β3ϋ 
  Κανελλόπουλοσ Γεϊργιοσ 
  Νάτςθσ Μάριοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπεφθυνεσ καθηγήτριεσ    

 

Μόσχου Μαριάνθη 

Χριστοδοφλου Μαρία 
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        Γεννικθκε γφρω ςτο 15 μ.Χ. ςτθν Ταρςό τθσ Κιλι-
κίασ από  Iουδαίουσ γονείσ, οι οποίοι κατάγονταν από 
τθν φυλι του Βενιαμίν. Ονομαηόταν Σαοφλ ι Σαφλοσ και 
επίςθσ είχε και το ρωμαϊκό όνομα Ραφλοσ. Οι εφποροι 
γονείσ του ζδωςαν ςτον φιλομακι γιο τουσ υψθλι παι-
δεία. Επίςθσ το αξιόλογο ελλθνιςτικό πνευματικό κλίμα 
τθσ Ταρςοφ επζδραςε κετικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προ-
ςωπικότθτάσ του. Τόςο ο πατζρασ του όςο και ο Ραφλοσ 
ανικε ςτθν αίρεςθ των Φαριςαίων. Αυτό ςθμαίνει ότι 
από μικρόσ είχε καλλιεργιςει ςτθν ανιςυχθ ψυχι του 

κζρμθ και ηιλο για τθν πίςτθ του. 

  Γφρω ςτο 34 μ.Χ. βρζκθκε ςτθν Λερουςαλιμ να ςπουδάηει κοντά ςτον ονομαςτό νομο-
διδάςκαλο Γαμαλιιλ (Ρράξ.22,3). Ο νεαρόσ φαριςαίοσ μακθτισ ζδειξε ιδιαίτερο ηιλο για τθ 
διάςωςθ τθσ κρθςκείασ του. Τον ςυναντοφμε ςυμμζτοχο ςτον λικοβολιςμό του Ρρωτομάρτυρα 
Στζφανου (Ρραξ.7,54) και λίγο αργότερα φανατιςμζνο διϊκτθ των Χριςτιανϊν. Διαβάηουμε ςτο 
ιερό κείμενο: «αφλοσ ελυμαίνετο τθν εκκλθςίαν κατά τουσ οίκουσ ειςπορευόμενοσ, ςφρων 
τε άνδρασ και γυναίκασ παρεδίδου εισ φυλακιν» (Ρραξ.8,3). Εξαιτίασ του υπζρμετρου μάλι-
ςτα ηιλου του και του μίςουσ κατά των πιςτϊν του Λθςοφ, ηιτθςε από τον αρχιερζα να τεκεί 
επικεφαλισ αποςπάςματοσ, το οποίο κα βάδιηε προσ τθ Δαμαςκό, προκειμζνου να τιμωριςει 
παραδειγματικά τουσ εκεί Λουδαίουσ που είχαν γίνει Χριςτιανοί και να τουσ ςφρει δεμζνουσ 
ςτθν Λερουςαλιμ  (Ρραξ.9,1). 

        Πμωσ κακ’οδόν ζγινε το μεγάλο καφμα. Ο διϊκτθσ Ραφλοσ είδε ζνα εκτυφλωτικό φωσ, 
το οποίο τον ζριξε από το άλογο και τον τφφλωςε. Ταυτόχρονα άκουςε μια φωνι να του λζγει: 
«αοφλ, αοφλ, τι με διϊκεισ;». Ο τρομοκρατθμζνοσ Ραφλοσ ρϊτθςε: «Σισ ει, Κφριε;» και απά-
ντθςε: «Εγϊ ειμί Ιθςοφσ ον ςυ διϊκεισ αλλά ανάςτθκι και είςελκε εισ τθν πόλιν, και λαλθκι-
ςεται ςοι τι ςε δει ποιείν» (Ραρξ.9,4-6). Το ςυγκλονιςτικό αυτό γεγονόσ ςυντάραξε κυριολεκτι-
κά τον Ραφλο, μετανόθςε και αφοφ μπικε ςτθν πόλθ ςυναντικθκε με τον επί κεφαλισ τθσ Εκ-
κλθςίασ Ανανία, ο οποίοσ τον κεράπευςε από τθν τφφλωςθ, τον κατιχθςε και τον βάπτιςε. Το 
γεγονόσ αυτό ζγινε χρονολογικά πικανότατα το 36 μ.Χ. 

       Από τότε ο Ραφλοσ ζκεςε τον εαυτό του ςτθν υπθρεςία τθσ Εκκλθςίασ. Φςτερα από μια 
επιμελι προετοιμαςία ανζλαβε να εκχριςτιανίςει τουσ εκνικοφσ δθλαδι τουσ μθ Λουδαίουσ.  
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 Με ςυνοδεία άξιων ςυνεργατϊν, όπωσ του Βαρνάβα και του Μάρκου ωσ ζνα ςθμείο, ο 
Ραφλοσ ξεκίνθςε το 48 μ.Χ. τθν πρϊτθ μεγάλθ αποςτολικι περιοδεία του, θ οποία περιγράφε-
ται λεπτομερϊσ ςτα 13ο και 14ο κεφάλαια των «Πράξεων των Αποςτόλων». Ρρϊτοσ ςτακμόσ 
τουσ ιταν θ Σαλαμίνα και φςτερα θ Ράφοσ τθσ Κφπρου, όπου κιρυξαν και ίδρυςαν εκκλθςίεσ. 
Κατόπιν διάβθκαν ςτθν Μικρά Αςία και περιόδευςαν ςτισ πόλεισ Ρζργθ τθσ Ραμφυλίασ, ςτθν 
Αντιόχεια τθσ Ριςιδίασ, ςτο Λκόνιο, τα Λφςτρα, τθν Δζρβθ και αλλοφ. 

  

 

 

 

 

 

  Ραρ’ όλεσ τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν και τισ διϊξεισ που υπζςτθςαν, το κιρυγμά 
τουσ ςθμείωςε επιτυχία. Σε όλεσ τισ πόλεισ ίδρυςαν τοπικζσ εκκλθςίεσ. Μζςω τθσ Αττάλειασ 
επζςτρεψαν ςτθν Αντιόχεια, όπου «ςυναγαγόντεσ τθν εκκλθςίαν ανιγγειλαν όςα εποίθςεν ο 
Θεόσ μετ’αυτϊν και ότι ινοιξε τοισ ζκνεςι κφραν πίςτεωσ» (Ρραξ.14:27). 

       Στθ ςυνζχεια ζλαβε μζροσ ςτθν Σφνοδο τθσ Λερουςαλιμ (48 μ.Χ.), θ οποία ζλυςε ςοβα-
ρά κζματα ιεραποςτολισ (Ρράξ.15ο κεφ.). Σε αυτι ο Ραφλοσ ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο. Κατόρ-
κωςε να πείςει ότι θ αποςτολι του Λουδαϊςμοφ τελείωςε και πωσ θ χάρθ του Κεοφ ζρχεται ςε 
κάκε άνκρωπο, που ςυντάςςεται με το Χριςτό.   

      Φςτερα με ςυνεργάτθ του τον Σίλα αναχϊρθςε για τθν δεφτερθ αποςτολικι περιοδεία 
του.  Μζςω τθσ Συρίασ και Κιλικίασ περιόδευςε τισ πόλεισ τθσ Αςίασ Δζρβθ και Λφςτρα. Εκεί 
ςυνάντθςε τον ευςεβι και ζνκερμο νζο Τιμόκεο, τον οποίο πιρε μαηί του. Διάβθκαν τθ Φρυγί-
α, τθ Γαλατία, ζφταςαν ςτθ Μυςία και κατόπιν ςτθν Τρωάδα. Κατόπιν οράματοσ πζραςαν ςτθ 
Μακεδονία και ίδρυςαν εκκλθςίεσ ςτουσ Φιλίππουσ, τθ Κεςςαλονίκθ, τθ Βζροια, τθν Ακινα και 
τθν Κόρινκο, ςτθν οποία ζμειναν περίπου ενάμιςθ χρόνο ςτο ςπίτι του Ακφλα και τθσ Ρριςκίλ-
λασ. Με το τζλοσ και τθσ δεφτερθσ περιοδείασ ο Ραφλοσ ζφταςε ςτθν Ζφεςο και από εκεί μζςω 
Καιςάρειασ ςτθν Λερουςαλιμ. Κατόπιν επζςτρεψε ςτθν Αντιόχεια για ανάπαυςθ.  

        Σφντομα ανζλαβε να επιτελζςει και τθν Τρίτθ αποςτολικι περιοδεία του. Επιςκζφτθκε 
τθ Γαλατία, τθ Φρυγία και κατζλθξε ςτθν Ζφεςο, όπου ζμεινε τρία χρόνια διδάςκοντασ και ςτθ-
ρίηοντασ τθν εκκλθςία τθσ μεγάλθσ αςιατικισ αυτισ πόλεωσ. Μετά ιλκε ςτθν Τρωάδα, πζραςε 
ξανά ςτουσ Φιλίππουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςτθ Βζροια, ίςωσ ςτθν Ιπειρο και τερμάτιςε ςτθν Κό-
ρινκο, όπου ζμεινε τρεισ μινεσ. 
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  Μζςω Τρωάδοσ, Μιλιτου και Καιςάρειασ πζραςε και πάλι ςτθν Λερουςαλιμ. Εκεί ςυνε-
λιφκθ ωσ ταραχοποιόσ και οδθγικθκε ςε δίκθ (Ρράξ.21οκεφ.). Ωσ ρωμαίοσ πολίτθσ (ωμ.11,1) 
απαίτθςε να δικαςτεί ςτο αυτοκρατορικό δικαςτιριο τθσ ϊμθσ. Γι’ αυτό αναχϊρθςε δζςμιοσ 
ακτοπλοϊκϊσ για τθν πρωτεφουςα τθσ αυτοκρατορίασ. Κοντά ςτθ νιςο Μελίτθ ναυάγθςε το 
πλοίο και βγικαν ςτθν ξθρά όπου κιρυξε και ίδρυςε και εκεί εκκλθςία. Τελικά ζφκαςε ςτθ ϊ-
μθ, όπου φςτερα από δφο χρόνια ςχετικοφ περιοριςμοφ δικάςτθκε και ακωϊκθκε 
(Ρράξ.27ο και 28ο κεφ.). Στο ςθμείο αυτό τελειϊνει και το ιερό βιβλίο των «Πράξεων των Απο-
ςτόλων». Από τθ ϊμθ ζπλευςε ςτθν Κριτθ, όπου άφθςε επίςκοπο τον εκλεκτό και πιςτό ςυ-
νεργάτθ του Τίτο, ανζβθκε ςτθν Κόρινκο, ςτθ Μακεδονία και επιςκζφτθκε πικανότατα τθ Νικό-
πολθ τθσ Θπείρου το Φκινόπωρο του 66 μ.Χ., όπου και παραχείμαςε (Τιτ.3,12). Μετά πζραςε 
και πάλι ςτθν Αςία, όπου άφθςε τον αγαπθτό του ςυνοδό Τιμόκεο, αφοφ τον κατζςτθςε επί-
ςκοπο ςτθν Ζφεςο. 

  

 

 

 

 

 

 

  Θ τζταρτθ και τελευταία περιοδεία του μεγάλου αποςτόλου τερματίςτθκε ςτθ Δφςθ. 
Ζφταςε ςφμφωνα με μαρτυρία του αγίου Κλιμεντα ϊμθσ ςτισ εςχατιζσ τθσ Δφςθσ, ςτθν Λςπα-
νία. Κατόπιν κατάκοποσ και τςακιςμζνοσ από τισ κακουχίεσ κατζλθξε ςτθ ϊμθ, όπου οι διωγ-
μοί κατά των Χριςτιανϊν, που είχε κθρφξει ο παρά-
φρονασ Νζρων βριςκόταν ςε πλιρθ εξζλιξθ. Ο Ραφ-
λοσ κατζςτθ ο κφριοσ ςτόχοσ των ειδωλολατρϊν δθ-
μίων. Ζτςι γφρω ςτο 67 μ.Χ. ςυνελιφκθ και αποκε-
φαλίςκθκε, ςφραγίηοντασ ζτςι το τιτάνιο ιεραποςτο-
λικό του ζργο με το μαρτφριό του ςτθ ϊμθ.   

 Οι τελευταίεσ ςκζψεισ του προσ το μακθτι 
του Τιμόκεο από τθ φυλακι τθσ ϊμθσ αποκαλφ-
πτουν τθ βεβαιότθτα του Αποςτόλου ότι εργάςτθκε 
προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ : «Σον αγϊνα τον καλόν 
αγωνίςτθκα ,το δρόμο τον τελείωςα, τθν πίςτθ τθν 
τιρθςα .Σϊρα πια δεν μου μζνει παρά το ςτεφάνι 
τθσ δικαιοςφνθσ ,που κα μου το δϊςει ο Κφριοσ ,εκείνθ τθν θμζρα ςαν δίκαιοσ κριτισ.» 
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Θ Εκκλθςία γιορτάηει τθ μνιμθ του μαηί με του άλλου κορυφαίου 
αποςτόλου Ρζτρου ςτισ 29 Λουνίου. 

 

  

 Ο μεγάλοσ αυτόσ Απόςτολοσ μασ άφθςε και δεκατζςςερισ επιςτολζσ, οι οποίεσ κατζ-
χουν ςπουδαία κζςθ ςτον Κανόνα τθσ Καινισ Διακικθσ. Αυτζσ είναι: 1) Θ προσ ωμαίουσ, 2) 
προσ Κορινκίουσ Αϋ, 3) προσ Κορινκίουσ Βϋ 4) προσ Γαλάτασ, 5) προσ Εφεςίουσ, 6) προσ Φιλιπ-
πθςίουσ, 7) προσ Κολαςςαείσ, 8) προσ Κεςςαλονικείσ Αϋ, 9) προσ Κεςςαλονικείσ Βϋ,10) προσ 
Τιμόκεον Αϋ,11) προσ Τιμόκεον Βϋ,12) προσ Τίτον, 13) προσ Φιλιμονα και 14) προσ Εβραίουσ.  

 

 

 

  

         

 

«Ο πρώτοσ μετά τον Ένα»  

ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ : ΛΑΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ   ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ  

 

 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ:      
ποίθμα Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν Χρυςοςτόμου Παπαδοποφλου (1923-1938) 

                                             
  Εκνϊν ςε κιρυκα και φωςτιρα τριςμζγιςτον        

          Ακθναίων Διδάςκαλον,          
           οικουμζνθσ αγλάϊςμα             

            ευφροςφνωσ γεραίρομεν.       
            Σουσ αγϊνασ τιμϊμεν και τασ βαςάνουσ διά Χριςτόν        

            το ςεπτόν ςου μαρτφριον       
           Άγιε Παφλε Απόςτολε            
           πρζςβευε Χριςτϊ τω Θεϊ     
         ςωκιναι τασ ψυχάσ θμϊν. 

(ε τιμάμε από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μασ ωσ κιρυκα των ειδωλολατρϊν ,ωσ πολφ μεγάλο φωςτιρα, ωσ δάςκα-
λο των Ακθναίων και ωσ καφχθμα τθσ οικουμζνθσ. τιμάμε τουσ αγϊνεσ και τα βαςανιςτιρια που υπζμεινεσ για 
το Χριςτό .Σιμάμε και το ιερό μαρτφριό ςου. Άγιε Απόςτολε Παφλε ,προςευχιςου ςτο Χριςτό για να ςϊςει τισ 

ψυχζσ μασ.) 
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         Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

  Θ Κφπροσ ιταν ο πρϊτοσ ςτακμόσ τθσ πρϊτθσ περιοδείασ του Αποςτό-

λου Ραφλου. Ζφταςε εκεί το 45 μ.Χ περίπου, ςυνοδευόμενοσ από το Βαρνά-

βα, του οποίου θ Κφπροσ ιταν πατρίδα. Αρχικά, οι δφο ιεραπόςτολοι αποβι-

βάςτθκαν ςτθ Σαλαμίνα. Αφοφ κιρυξαν τθ νζα πίςτθ για εβδομάδεσ ςτισ ςυ-

ναγωγζσ τθσ Σαλαμίνασ χωρίσ αντιδράςεισ, προχϊρθςαν ςτον επόμενο ςτακ-

μό τουσ, τθν κεντρικι, ορεινι  Κφπρο. 

Διαςχίηοντασ όλο το νθςί μζςω τθσ παλαιάσ ρωμαϊκισ οδοφ, ο απόςτολοσ Ραφλοσ ζ-

φταςε ςτθν Ράφο. Ο ρωμαίοσ ανκφπατοσ Σζργιοσ Ραφλοσ ζμεινε ζκπλθκτοσ από τον ηωθρό και 

κερμό λόγου του Ραφλου. Ο απόςτολοσ κατάφερε να ςαγθνεφςει το δφςκολο ειδωλολατρικό 

ακροατιριο χρθςιμοποιϊντασ τθ δικι του ιεραποςτολικι μζκοδο. Αυτι θ μζκοδοσ ξεκινοφςε 

από τθ φυςικι γνϊμθ του Κεοφ και κατζλθγε ςτον Υπερκόςμιο Δθμιουργό και ςε ζνα κιρυγμα 

για τον Λθςοφ. 

Ωςτόςο, ο Ραφλοσ ζπρεπε να αντιμετωπίςει το Βαριθςοφ, ζναν εβραίο ψευδοπροφιτθ 

με βακιά γνϊςθ τθσ απόκρυφθσ αιγυπτιακισ, βαβυλωνιακισ και περςικισ ςοφίασ. Ο Βαριθ-

ςοφσ προςπάκθςε να αντικροφςει τα επιχειριματα του αποςτόλου. Στθ δραματικι ςφγκρουςθ 

που επακολοφκθςε, ο Ραφλοσ μίλθςε επιτιμθτικά ςτο μάγο. Τα λόγια του αποςτόλου Ραφλου 

προσ το Βαριθςοφ ιταν τα εξισ: «Συ που είςαι όλοσ δόλοσ και ραδιουργία, γιζ του διαβόλου, 

που μιςείσ κάκε καλό, δε κα πάψεισ να ςυκοφαντείσ τουσ δρόμουσ του Κυρίου που είναι ίςιοι 

και κακαροί; Και τϊρα να, το χζρι του κα χτυπιςει και για ζνα διάςτθμα κα είςαι τυφλόσ και δε 

κα βλζπεισ τον ιλιο». Αμζςωσ τότε ζπεςε πάνω του κάμποσ και ςκοτάδι και γφριηε εδϊ κι εκεί 

ηθτϊντασ να τον οδθγιςουν από το χζρι. Ζτςι ζφυγε νικθμζνοσ και τυφλόσ. Ο ανκφπατοσ προ-

ςχϊρθςε ολόψυχα ςτο κιρυγμα του Ραφλου, κακιςτϊντασ ζτςι τθν Κφπρο τθν πρϊτθ χϊρα ςτο 

κόςμο που κυβερνικθκε από χριςτιανό. 

Ο απόςτολοσ Ραφλοσ διόριςε κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιοδείασ του ςτθν Κφπρο τον 

Άγιο Θρακλείδιο πρϊτο επίςκοπο τθσ Ταμας-

ςοφ. Ριςτεφεται επίςθσ ότι διόριςε επίςκοπο 

του Κιτίου τον Άγιο Λάηαρο. 

 

                                                                                      Βαςιλικι  τθσ Παναγίασ τθσ Χρυςοπολίτιςςασ ςτθν Πάφο 

Διακρίνεται η ςτήλη του Αποςτόλου Παύλου, όπου ο Απόςτολοσ βαςανίςτηκε και μαςτιγ ώθηκε 

με “ςαράντα παρά μία” ωσ τιμωρία για την ειςαγωγή “καινών     δαιμονίων” ςτον τόπο κατά την 

Ιεραποςτολική του δράςη.  

   Εργαςία των μαθητών  Γιώργου Κανελλόπουλου και  Μάρ ιου Νάτςη  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

«Πέραςε  ςτη Μακεδονία  και βοήθηςέ  μασ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ  

Θ πρϊτθ πόλθ που επιςκζφκθκε ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτισ αρ-
χζσ του 50 μ.Χ ιταν οι Φίλιπποι. Ο Ραφλοσ βριςκόταν ςτθν Τρωάδα, όταν είδε ςτον φπνο του 
ζνα όραμα. Ζνασ Μακεδόνασ ςτεκόταν μπροςτά του, παρακαλϊντασ τον: Ζλα ςτθ Μακεδονία 
να μασ βοθκιςεισ .Ο Ραφλοσ και οι ςυνεργάτεσ του κεϊρθςαν το όραμα κεϊκό ςθμάδι και αμζ-
ςωσ, χωρίσ χρονοτριβι, αναηιτθςαν μζςο για να με-
ταβοφν ςτθ Μακεδονία. Μετά το όραμα του ο Ραφ-
λοσ και οι ςυνεργάτεσ του ξεκίνθςαν το ταξίδι τουσ 
με πλοίο και ζφταςαν ςτον προοριςμό τουσ μζςα ςε 
δφο μζρεσ. 

 Θ ομάδα των αποςτόλων ζφκαςε ςτουσ Φι-
λίππουσ ςτισ αρχζσ ι τα μζςα τθσ εβδομάδασ. Πταν 
ιλκε το Σάββατο, ο Ραφλοσ και οι ςυνοδοί του ανα-
ηιτθςαν τον τόπο προςευχισ, τον οποίο βρικαν κο-
ντά ςτον ποταμό Γαγγίτθ. Οι ςυγκεντρωμζνοι δεν 
ιταν πολλοί, για τθν ακρίβεια ιταν μόνο μερικζσ 
γυναίκεσ. Ανάμεςά τουσ ξεχϊριηε μια Ελλθνίδα, θ 
Λυδία, θ οποία ανταποκρίκθκε πρϊτθ ςτο κιρυγμα 
τα ου Ραφλου και βαπτίςτθκε Χριςτιανι.                                                                                                                                                                                                      

      Θ φυλακι του Απ. Ραφλου ςτουσ Φιλίππουσ 
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Στουσ Φιλίππουσ φςτερα από ζνα περιςτατικό ο Ραφλοσ με το ςυνεργάτθ του Σίλα φυ-
λακίςτθκαν από τισ αρχζσ με τθν κατθγορία ότι προκαλοφςαν ταραχζσ ςτο λαό. Τθν επόμενθ 
μζρα μόλισ αποκαλφφκθκε ςτισ αρχζσ ότι ο Σίλασ και ο Ραφλοσ ιταν ωμαίοι τουσ ηιτθςαν ςυ-
γνϊμθ, τουσ ζβγαλαν ζξω και τουσ παρακαλοφςαν να φφγουν από τθν πόλθ, ζτςι κι ζκαναν. 
Τουσ Φιλίππουσ επιςκζφκθκε πάλι ο απόςτολοσ κατά  τθν τρίτθ περιοδεία του, περί το 57μ.Χ 
προερχόμενοσ από τθν Ζφεςο. Στουσ Χριςτιανοφσ των Φιλίππων ζγραψε ο Ραφλοσ τθν προσ 
Φιλιππθςίουσ επιςτολι του, όταν ιταν φυλακιςμζνοσ ςτθ ϊμθ (μεταξφ 60-62 μ.Χ) ι πικανό-
τερα όταν ιταν φυλακιςμζνοσ ςτθν Ζφεςο (55 μ.Χ).  

ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

 

 

 

 

Αφινοντασ τουσ Φιλίππουσ ο Ραφλοσ και θ ςυνοδεία του κατευκφνκθκαν προσ τθ Κες-
ςαλονίκθ. Πταν ζφκαςε ςτθ Κεςςαλονίκθ ο Ραφλοσ άρχιςε το κιρυγμα ςφμφωνα με τθ ςυνι-
κειά του πρϊτα από τθ ςυναγωγι. Μζςα ςε λίγο χρόνο κατόρκωςε να προςελκφςει ςτον Χρι-
ςτιανιςμό μερικοφσ Λουδαίουσ ,μεγάλο πλικοσ Ελλινων προςιλυτων ςτθν ιουδαϊκι πίςτθ κα-
κϊσ και Εκνικοφσ. Ζτςι ιδρφκθκε θ δεφτερθ, μετά τουσ Φιλίππουσ , εκκλθςία ςτθν Ελλάδα και 
ςτθν Ευρϊπθ.  

Σφντομα όμωσ ο Ραφλοσ αναγκάηεται να εγκαταλείψει το ζργο που άρχιςε, λόγω ταρα-
χϊν και εξεγζρςεωσ του όχλου που ξεςικωςαν οι Λουδαίοι εναντίον του. Ο απόςτολοσ  Ραφλοσ 
και ο Σίλασ καταφεφγουν ςτθ Βζροια όπου το χριςτιανικό κιρυγμα βρικε μεγαλφτερθ ανταπό-
κριςθ. Δυςτυχϊσ, όμωσ θ μανία των Εβραίων τθσ Κεςςαλονίκθσ ζφταςε και ςτθ Βζροια με απο-
τζλεςμα ο απόςτολοσ Ραφλοσ να φυγαδευτεί ςτθν Ακινα. 

  

 

 

 

 

 

 

Το βήμα του Αποςτόλου Παφλου ςτη Βζροια 

 

 

Εργασία των μαθητριών  Αναστασίας Σιδηροκαστρίτη και Χρυσοφλας Καραγιάννη 
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ΟΑπόστολος 
Παύλος στην 

Αθήνα 

 Μετά τθ Βζροια ο Απόςτολοσ 

Ραφλοσ   επιςκζφτθκε τθν Ακινα, τθ 

γενζτειρα του ορκοφ λόγου και  

δίδαξε τον αλθκινό λόγο του 

Κεοφ.Πταν ζφταςε ςτθν Ακινα 

βρικε ςτθν αγορά τθσ πόλθσ ζνα 

βωμό με τθν επιγραφι «Στον 

Άγνωςτο Κεό». Χωρίσ να απορρίψει 

αυτι τθ κρθςκευτικότθτα, αλλά 

αξιολογϊντασ τθν ωσ μια κετικι 

αναηιτθςθ ανζβθκε ςτο βιμα του 

Αρείου Ράγου και είπε τα εξισ:  

  «Ακθναίοι! Σασ βλζπω ευλαβζςτατουσ από κάκε άποψθ. Ρράγματι, ενϊ περιδιάβαηα τθν πόλθ ςασ και 
ζβλεπα τουσ ιεροφσ ςασ τόπουσ, βρικα ανάμεςα ς’ αυτοφσ κι ζνα βωμό, με τθν επιγραφι: “ςτον Άγνωςτο Κεό”. 
Αυτόν, λοιπόν, που τον λατρεφετε χωρίσ να τον γνωρίηετε, αυτόν εγϊ τϊρα ςασ κάνω γνωςτό. Είναι ο Κεόσ που 
δθμιοφργθςε τον κόςμο κι όλα όςα υπάρχουν ς’ αυτόν. Ωσ Κφριοσ του ουρανοφ και τθσ γθσ, δεν κατοικεί ςε χειρο-
ποίθτουσ ναοφσ, οφτε υπθρετείται από χζρια ανκρϊπινα ςαν να ’χε ανάγκθ από κάτι, αφοφ αυτόσ δίνει ςε όλα ηωι 
και πνοι και τα πάντα. Από ζναν άνκρωπο ζκανε όλα τα ζκνθ των ανκρϊπων για να κατοικοφν πάνω ς’ όλθ τθ γθ, 
και όριςε πόςον καιρό κα υπάρχουν και ςε ποια ςφνορα κα κατοικοφν. Κζλθςε να ηθτοφν τον Κεό και να προςπα-
κοφν να τον βρουν ψθλαφϊντασ ςτο ςκοτάδι, αν και δεν 
είναι μακριά από τον κακζνα μασ. Γιατί μζςα ς’ αυτόν 
ηοφμε και κινοφμαςτε και υπάρχουμε, όπωσ λζνε και με-
ρικοί απ’ τουσ δικοφσ ςασ ποιθτζσ: “Δικι του γενιά είμα-
ςτε”. 
Αφοφ, λοιπόν, είμαςτε γενιά του Κεοφ, δε κα πρζπει να 
νομίηουμε ότι θ κεότθτα είναι κάτι όμοιο με χρυςάφι ι 
αςιμι ι πζτρα, δθλαδι με γλυπτό ζργο τθσ τζχνθσ ι τθσ 
φανταςίασ του ανκρϊπου. Ο Κεόσ παρζβλεψε τα χρόνια 
τθσ άγνοιασ τϊρα όμωσ απαιτεί απ’ όλουσ τουσ ανκρϊ-
πουσ ςε κάκε τόπο να μετανοοφν, γιατί κακόριςε μια 
μζρα που κα κρίνει τθν οικουμζνθ με δικαιοςφνθ, μζςω 
ενόσ ανδρόσ που τον όριςε γι’ αυτό. Κι ζδωςε βζβαιθ 
απόδειξθ ςε όλουσ  ότι αυτόσ κα είναι ο κριτισ, αναςταί-
νοντάσ τον από τουσ νεκροφσ». 

 Το τελευταίο ςθμείο ενόχλθςε τουσ Α-
κθναίουσ που δεν μποροφςαν να δεχτοφν ότι το 
ςϊμα, θ φυλακι τθσ ψυχισ όπωσ κεωροφςαν ιταν δυνατόν να αναςτθκεί. Ραρά τθν απόρριψθ 
του κθρφγματοσ από τθν πλειονότθτα μια μικρι ομάδα πίςτεψε ανάμεςά τουσ ο Διονφςιοσ ο 
Αρεοπαγίτθσ και μια γυναίκα θ Δάμαρισ. 
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Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ ΣΘΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν είναι γνωςτό πωσ μετζβθ ςτθν Κόρινκο ο Ραφλοσ. Σίγουρο είναι πωσ ζφευγε προ-
βλθματιςμζνοσ από τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διδαςκαλίασ του εκ μζρουσ των Ακθναίων αλλά και 
για τθν κατάςταςθ ςτισ Εκκλθςίεσ τθσ Μακεδονίασ.  

Στθν Κόρινκο, ο Ραφλοσ ςυνδζκθκε με τον Ακφλα και τθν Ρρίςκιλλα, που ιταν και αυτοί, 
όπωσ και εκείνοσ, ςκθνοποιοί και φαίνεται πωσ κάτι γνϊριηαν ιδθ για τον Λθςοφ. Ζμενε και ερ-
γαηόταν μαηί τουσ και κάκε Σάββατο δίδαςκε τουσ Λουδαίουσ και τουσ Ζλλθνεσ. Οι Λουδαίοι 
ςτθν πλειονότθτά τουσ δεν πείκονταν ότι ο Λθςοφσ ιταν ο Μεςςίασ και κάποια ςτιγμι ο Ραφλοσ 
τίναξε ςκόνθ από τα ροφχα του και πιγε να μείνει ςτο ςπίτι του Τίτου Λοφςτου, που ιταν προ-
ςιλυτοσ και ζμενε κοντά ςτθ ςυναγωγι. Ανάμεςα ςε αυτοφσ που πίςτεψαν ιταν και ο αρχιςυ-
νάγωγοσ Κρίςποσ, που βαπτίςτθκε με όλθ τθν οικογζνειά του. 

Οι Ρράξεισ των Αποςτόλων μασ πλθροφοροφν ότι, κάποια ςτιγμι, οι Λουδαίοι τθσ Κο-
ρίνκου ςυναςπίςκθκαν εναντίον του Ραφλου και άφθςαν αχαλίνωτο το πάκοσ τουσ. Τον ζςυ-
ραν ςτο δικαςτιριο κατθγορϊντασ τον ότι προςπακεί παράνομα να πείςει ανκρϊπουσ να ακο-
λουκιςουν τθ διδαςκαλία του. Θ καταγγελία των Λουδαίων όμωσ δεν είχε αποτζλεςμα γιατί το 
πρόβλθμα του Ραφλου ιταν θ εχκρότθτα των ςυμπατριωτϊν του και όχι των ειδωλολατρϊν. 
Μερικζσ εβδομάδεσ αργότερα, ο Απόςτολοσ Ραφλοσ αποφαςίηει να εγκαταλείψει τθν Κόρινκο. 
Αποχαιρζτθςε τουσ εκεί αδερφοφσ και με ςυνοδεία το Σίλα, τον Τιμόκεο, τον Ακφλα και τθν 
Ρρίςκιλλα αναχϊρθςε για τθν Ζφεςο. 

Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ είναι πολιοφχοσ τθσ Κορίνκου και προσ τιμι του ζχει οικοδομθκεί 
περίλαμπροσ ναόσ.                                                                                

               Δργασία των μαθητών Γημήτρη Γαραντζιώτη και Γημήτρη Βλαχοκυριάκου   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Επίζκεψη ηης ομάδας ζηην Αρχαία Κόρινθο 
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να από τα καυμάςια κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ είναι ο φμνοσ του Απο-
ςτόλου Ραφλου για τθν αγάπθ. Είναι ζνασ φμνοσ που ζγραψε ο Απόςτολοσ 
των Εκνϊν ςτουσ Κορινκίουσ. Ρεριζχει καταπλθκτικζσ αλικειεσ, που φωτί-
ηουν και εξυψϊνουν τον άνκρωπο και τον οδθγοφν πιο κοντά ςτο Κεό και 

το ςυνάνκρωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Κόρινκο 

  

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     

«Εάμ ςαιπ γλώρραιπ ςχμ αμθοώπχμ λαλώ και ςχμ αγγέ-
λχμ, αγάπημ δε μη έυχ, γέγξμα υαλκόπ ηυώμ ή κύμβαλξμ 
αλαλάζξμ.. Και εάμ έυχ ποξτηςείαμ και ειδώ ςα μσρςήοια 
πάμςα και πάραμ ςημ γμώριμ, και εάμ έυχ πάραμ ςημ πίρςιμ, 
ώρςε όοη μεθιρςάμειμ, αγάπημ δε μη έυχ, ξσδέμ ειμί.  

Και εάμ φχμίρχ πάμςα ςα σπάουξμςα μξσ, και εάμ πα-
οαδώ ςξ ρώμα μξσ ίμα κασθήρξμαι, αγάπημ δε μη έυχ, 
ξσδέμ χτελξύμαι.  

η αγάπη μακοξθσμεί, υοηρςεύεςαι, η αγάπη ξσ ζηλξί, η 
αγάπη ξσ πεοπεοεύεςαι, ξσ τσριξύςαι, ξσκ αρυημξμεί, ξσ 
ζηςεί ςα εασςήπ, ξσ παοξνύμεςαι, ξσ λξγίζεςαι ςξ κακόμ, ξσ 
υαίοει επί ςη αδικία, ρσγυαίοει δε ςη αληθεία, πάμςα ρςέγει, 
πάμςα πιρςεύει, πάμςα ελπίζει, πάμςα σπξμέμει. η αγάπη 
ξσδέπξςε εκπίπςει.  

                                     Α΄Κξοιμθίξσπ,ιγ΄,1-13 
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Ένα γράμμα στον Απόστολο Παύλο 

Σεβαστέ μας πατέρα,    

Ξεκινώντας την επικοινωνία μαζί σου, ήδη αισθανόμαστε όλοι μας ότι φεύγει 
από πάνω μας το βάρος όλων των προβλημάτων που κουβαλάμε. Κι αυτό γιατί ξέρου-

με ότι δεν είσαι μόνο ο ιδρυτής της κοινότητάς μας, αλλά και ο στοργικός πατέρας 
μας, ο πάντα πρόθυμος να μας συμπαρασταθεί και να μας ανακουφίσει. 

Δάσκαλέ μας, τα πράγματα στον κόσμο μας δεν πάνε καλά. Τα σύννεφα του 
πολέμου έχουν αρχίσει να πυκνώνουν και μας κρύβουν τον ήλιο της ελπίδας για μια 
καλύτερη ζωή. Λαοί κατασφάζονται, αδέλφια αλληλοσκοτώνονται, άνθρωποι μοχθούν 
και θυσιάζουν  τα πάντα στο βωμό απόκτησης όλο και περισσότερων υλικών αγαθών, 
αδιαφορώντας για τις ομοιότητες που τους ενώνουν, ξεχνώντας ότι πάνω από όλους 
λάμπει ο ίδιος ήλιος και απλώνεται ο ίδιος ουρανός. Με τέτοιου είδους ανασφάλειες 
λοιπόν, πορευόμαστε καθημερινά  και το μοναδικό μας καταφύγιο είναι η πίστη στον 
πανάγαθο. Κοντά σ’  αυτήν την απειλή, υψώνεται και η δυσκολία του να κερδίσουμε 
την επιβίωσή μας, καθώς οι περιοχές του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου υποφέρουν από 
την παρατεταμένη ξηρασία που έχει κάψει τη σοδειά κι αυτής της χρονιάς και της 
τρομερής ανικανότητας εξασφάλισης νερού, που στις μέρες μας αποτελεί πηγή ζωής κι 
όμως έχει καταντήσει τόσο απρόσιτο-  πολυτιμότερο κι από χρυσάφι! 

Εμείς, οι έφηβοι που ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην κοινωνία, αντέχουμε, δεν 
παραπονιόμαστε. Εξάλλου στ’  αυτιά μας αντηχούν συνεχώς οι διδασκαλίες σου για τις 
αρετές της υπομονής, της εγκαρτέρησης και της ψυχικής δύναμης. Με ντροπή σου ο-

μολογούμε όμως ότι οι αντιστάσεις μας κάμπτονται, ιδίως όταν φανταζόμαστε να δια-

σταυρώνονται τα μάτια μας με τα αθώα μάτια των παιδιών του κόσμου που με απο-

ρία μας ρωτούν « γιατί;». Και όντως, είναι τόσο απόλυτα δικαιολογημένη η απορία 
τους. Διότι ξέρουμε, δυστυχώς, ότι σε ορισμένα μέρη του πλανήτη, παιδιά, μικρά αθώα 
παιδιά, είναι καταδικασμένα πριν κάν γεννηθούν. Δε θα τους προσφερθούν οι ίδιες ευ-

καιρίες που θα έχουμε εμείς. Το χειρότερο όμως είναι ότι ελάχιστοι θα νοιαστούν γι’  
αυτήν την τρομερή αδικία που μαστίζει τον κόσμο. Κι ακόμα λιγότεροι θα προσπαθή-

σουν να ενεργήσουν για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. 

Πατέρα μας, όλα τούτα που σου αναφέρουμε ακροθιγώς μη τα εκλάβεις ως πα-

ράπονα ή ίσως  ως διαμαρτυρίες. Θέλαμε απλώς να τα μοιραστούμε μ’ εσένα. Και ελ-

πίζουμε ότι το κήρυγμά σου θ’  αποτελέσει την ηλιαχτίδα που χρειαζόμαστε για να 
οπλίσει τις καρδιές μας με κουράγιο. 

      Με τιμή και ευγνωμοσύνη στο δάσκαλό μας 

     Τα παιδιά σου: Μελίνα,  Μαργαρίτα και Μαρία 
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χρονολογικός πίνακας 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Γεγονός Χρόνος 

 Γζννθςθ του αοφλ 

 Μεταςτροφι ςτθ Δαμαςκό 

 5-15μ.Χ. 

 34 μ.Χ. 

 Παραμονι ςτθν Αραβία  35-37 μ.Χ. 

 Απόδραςθ από τθ Δαμαςκό επί Αρζτα Δ'  37-38 μ.Χ. 

 Πρϊτθ ανάβαςθ ςτα Ιεροςόλυμα  τζλοσ 37-αρχζσ 38 
μ.Χ. 

 Δεφτερθ ανάβαςθ ςτα Ιεροςόλυμα τθν εποχι του λιμοφ  τζλοσ 43-αρχζσ 44 
μ.Χ. 

 Πρϊτθ αποςτολικι περιοδεία: Αντιόχεια, ελεφκεια, Κφπροσ, Πζργθ 
Παμφυλίασ, Αντιόχεια Πιςιδίασ, Ικόνιο, Λφςτρα, Δζρβθ Λυκαονίασ, Λφ-
ςτρα, Ικόνιο, Αντιόχεια Πιςιδίασ, Πζργθ Παμφυλίασ, Αττάλεια, Αντιόχεια 
υρίασ 

 αρχζσ 44-τζλοσ 45 
μ.Χ. (κατ' άλλουσ 
46-48 μ.Χ.) 

 υνάντθςθ και αντίκεςθ Παφλου και Πζτρου ςτθν Αντιόχεια  τζλοσ 45 μ.Χ. 

 Ιεραποςτολικι δράςθ Παφλου και Βαρνάβα ςτθν Αντιόχεια (Πράξ. 14:28)  46-48 μ.Χ. 

 Σρίτθ ανάβαςθ ςτα Ιεροςόλυμα - Αποςτολικι φνοδοσ  48 μ.Χ. 

 Δεφτερθ αποςτολικι περιοδεία: Αντιόχεια, περιοχζσ υρίασ και Κιλικίασ, 
Δζρβθ, Λφςτρα, Φρυγία, Γαλατία, Μυςία, Σρωάδα, αμοκράκθ, Νεάπο-
λθ, Φίλιπποι, Αμφίπολθ, Απολλϊνια, Θεςςαλονίκθ, Βζροια, Ακινα, Κό-
ρινκοσ, Ζφεςοσ, Καιςαρεία, Ιεροςόλυμα, Αντιόχεια 

 49-52 μ.Χ. 

 Σετάρτθ ανάβαςθ ςτα Ιεροςόλυμα  52 μ.Χ. 

 Σρίτθ αποςτολικι περιοδεία: Αντιόχεια, Γαλατία, δυτικι Βικυνία, Φρυγί-
α, Ζφεςοσ (3ετισ παραμονι), Σρωάδα, Μακεδονία, Δαλματία, Κόρινκοσ, 
Φίλιπποι, Σρωάδα, Άςςοσ, Μυτιλινθ, άμοσ, Μίλθτοσ, Κωσ, Ρόδοσ, Πά-
ταρα, Σφροσ, Πτολεμαΐδα, Καιςαρεία, Ιεροςόλυμα 

 52 ή 53-57 μ.Χ. 

 Πζμπτθ ανάβαςθ ςτα Ιεροςόλυμα – φλλθψθ  μζςα 57 μ.Χ. 

 Φυλάκιςθ ςτθν Καιςάρεια Παλαιςτίνθσ  μζςα 57 - 59 μ.Χ. 

 Αναχϊρθςθ για τθ Ρϊμθ  Τζλη 59 μ.Χ. 

 Άφιξθ ςτθ Ρϊμθ  αρχζσ 60 μ.Χ. 

 Φυλάκιςθ ςτθ Ρϊμθ   60-μζςα 62 μ.Χ. 

 Σετάρτθ Αποςτολικι περιοδεία: Ρϊμθ, Ν. Γαλλία, Ιςπανία, Ρϊμθ, Κριτθ, 
Ζφεςοσ, Μακεδονία (Φιλίππουσ), Νικόπολθ, Δαλματία, Μακεδονία (Φι-
λίππουσ), Σρωάδα - Δεφτερθ ςφλλθψθ από τισ ρωμαϊκζσ αρχζσ επί Νζρω-
να 

 63 - 65 ή 66 μ.Χ. 

 Μεταφορά ςτθ Ρϊμθ, δεφτερθ φυλάκιςθ  66 μ.Χ. 

 Μαρτφριο Παφλου  66-68 
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ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΘ ΕΚΔΡΟΜΘ ΣΘΝ  

ΚΑΣΩ ΙΣΑΛΙΑ – ΙΚΕΛΙΑ 

          1θ θμζρα 

Στισ 29/03/2011 και ϊρα 12.30 ςυγκε-

ντρωκικαμε ςτο ςχολείο. Αφοφ αποχαιρε-

τιςαμε τα οικεία και γνωςτά μασ πρόςωπα 

που μασ ςυνόδευςαν μζχρι εκεί, επιβιβα-

ςτικαμε ςτο λεωφορείο και αναχωριςαμε 

για το λιμάνι τθσ Ράτρασ. Φςτερα από δια-

δρομι 3 περίπου ωρϊν και μία ςφντομθ 

ςτάςθ ςτον Λςκμό τθσ Κορίνκου, φτάςαμε 

ςτο λιμάνι τθσ Ράτρασ και επιβιβαςτικαμε 

ςτο πλοίο που κα μασ μετζφερε ςτθν Λταλί-

α, διαςχίηοντασ τθν Αδριατικι Κάλαςςα. 

Αργά το απόγευμα ςαλπάραμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2θ θμζρα 

Το επόμενο πρωί φτάςαμε ςτο λιμάνι 

του Μπάρι, μια από τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ 

τθσ ςφγχρονθσ Κάτω Λταλίασ και πρωτεφου-

ςα τθσ Απουλίασ. Αμζςωσ αναχωριςαμε για 

τθ Μεςςινθ ςτο βορειοδυτικό άκρο τθσ Σι-

κελίασ. Ρρϊτθ μασ ςτάςθ ιταν θ πόλθ του 

Τάραντα, θ μόνθ ςπαρτιατικι αποικία τθσ 

Μεγάλθσ Ελλάδασ. Ρεριθγθκικαμε ςτο κά-

ςτρο και ςτα ςτενά, αλλά γραφικά ςοκάκια 

τθσ πόλθσ και τα λικόκτιςτα ςπίτια. Στθ ςυ-

νζχεια επιςκεφτικαμε τον αρχαίο ελλθνικό 

ναό δωρικοφ ρυκμοφ αφιερωμζνο ςτθν 

Ιρα, ςτο Μεταπόντιο.  

 

 

 

 

 

 

Μετά από μια εντυπωςιακι διαδρομι 

μζςα από τα κατάφυτα και απόκρθμνα Α-

πζννινα, τα οποία ζδιναν τθ ςειρά τουσ 

ςτθν λεγόμενθ «Λταλικι ιβιζρα» με τισ α-

πζραντεσ, δαντελωτζσ, αμμϊδεισ παραλίεσ, 

φτάςαμε ςτο ιγιο τθσ Καλαβρίασ, από ό-

που μεταφερκικαμε με πλοίο μζςω του 

ςτενοφ «τθσ Σκφλασ και τθσ Χάρυβδθσ» ςτθ 

Μεςςινθ τθσ Σικελίασ. Εγκαταςτακικαμε 

ςτα δωμάτιά μασ και είχαμε δείπνο με πα-

ραδοςιακά ιταλικά πιάτα. 
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                      3θθμζρα                                                               

                                                               

 Τθν Τρίτθ θμζρα, κατευκυνκικαμε 

προσ τα νότια τθσ Σικελίασ, με τθ πρϊτθ 

ςτάςθ να γίνεται ςτισ Συρακοφςεσ. Στθ δια-

δρομι είχαμε τθν ευκαιρία να καυμάςουμε 

το επιβλθτικό, χιονοςκζπαςτο θφαίςτειο 

τθσ Αίτνασ, που ζχει διαταράξει αρκετζσ 

φορζσ ςτο παρελκόν τθ ηωι των κατοίκων 

τθσ περιοχισ. Αρχικά, ξεναγθκικαμε ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο των Συρακουςϊν, όπου 

καυμάςαμε το δεφτερο ςθμαντικότερο αρ-

χαίο ελλθνικό κζατρο, μετά απ’ αυτό τθσ 

Επιδαφρου, το ρωμαϊκό αμφικζατρο, τουσ 

ναοφσ τθσ Ακθνάσ και του Απόλλωνα και τα 

αρχαία ορυχεία. Στο θλιόλουςτο νθςί τθσ 

Ορτυγίασ είδαμε τθν κρινθ τθσ Αρζκουςασ, 

μια πθγι γλυκοφ νεροφ ακριβϊσ δίπλα ςτθ 

κάλαςςα και τον μεγαλοπρεπι κακεδρικό 

ναό τθσ πόλθσ, χτιςμζνο ςε γοτκικό ρυκμό. 
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Οι Συρακοφςεσ ιταν ο πρϊτοσ ςτακμόσ του Αποςτόλου Ραφλου ςτθ Σικελία . Στον κακεδρικό 

ναό των Συρακουςϊν εκτόσ από τθν αρχιτεκτονικι καυμάςαμε και τισ υπζροχεσ τοιχογραφίεσ 

δφο εκ των οποίων αφοροφςαν τον απόςτολο Ραφλο 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν ςυνεχεία, επιςκεφτικαμε το κοςμο-

πολίτικο κζρετρο τθσ Ταορμίνασ, του αρ-

χαίου Ταυρομζνιου, με το ελλθνορωμαϊκό 

κζατρο με τθν άριςτθ ακουςτικι που είχε 

ωσ φόντο τθν Αίτνα. Τζλοσ, το βράδυ κάνα-

με μια βόλτα ςτθν πόλθ τθσ Μεςςινθσ, ό-

που είδαμε το τεράςτιο αςτρονομικό ρολόι 

δίπλα από τθν εκκλθςία και το φωταγωγθ-

μζνο δθμαρχείο τθσ πόλθσ, κρυμμζνο πίςω 

από κιπουσ με φοίνικεσ.  

 

 

 

 

 

 

                              4θ θμζρα 

Τθν τζταρτθ θμζρα αποχαιρετιςαμε τθ 

Σικελία και αφοφ περάςαμε τα ςτενά τθσ 

Μεςςινθσ βρεκικαμε ςτο ιγιο, όπου και 

πλθροφορθκικαμε για τα περίφθμα 

«μπροφτηινα του ιάτςε», ενϊ παρακολου-

κοφςαμε τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ και   

κακαριςμοφ τουσ από ειδικοφσ επιςτιμο-

νεσ. 
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Κατευκυνόμενοι προσ τα βόρεια, φτάςαμε ςτθν πόλθ του Λζτςε, ςτθ χερςόνθςο 

του Σαλζντο. Ρερπατιςαμε ςτα καλντερίμια τθσ πόλθσ, είδαμε το Ντουόμο με τον 

πφργο του, το ρωμαϊκό αμφικζατρο και εντυπωςιαςτικαμε από τον κακεδρικό ναό 

τθσ πόλθσ, χτιςμζνο ςτο βαρφ και πομπϊδθ ρυκμό του μπαρόκ και ςτολιςμζνο με 

αγαλματίδια, κίονεσ και μεγάλα παράκυρα 

        

     5θθμζρα

Θ πζμπτθ μζρα ιταν θ τελευταία επί ιταλικοφ 

εδάφουσ. Νωρίσ το πρωί αναχωριςαμε για το 

Κοριλιάνο, ζνα από τα ελλθνόφωνα χωριά τθσ 

περιοχισ. Μασ υποδζχτθκε ο πρόεδροσ των ελ-

λθνόφωνων κ. Antonio Anchora 

 

 

 

 

 

 

Επιςκεφτικαμε το κάςτρο τθσ πόλθσ και 

τον κακεδρικό ναό με το επιχρυςωμζνο εκ-

κλθςιαςτικό όργανο και τα ψθφιδωτά ςτο 

πάτωμα με τον Αδάμ και τθν Εφα. Αργότε-

ρα, μεταφερκικαμε ςτο Οτράντο. Εκεί εί-

δαμε τον κακεδρικό ναό με το ιδιότυπο μο-

τίβο ςτθν οροφι και το εννιάκλιτο υπόγειο 

εκκλθςάκι με τα οξυκόρυφα τόξα, το φροφ-

ριο με τουσ πολυάρικμουσ πφργουσ και 

πυργίςκουσ και το βυηαντινό ορκόδοξο ναό.  

 

 

Τζλοσ, κατευκυνκικαμε ςτο λιμάνι του 

Μπάρι για να επιβιβαςτοφμε ςτο πλοίο που 

κα μασ μετζφερε ςτθν Ράτρα. Το βραδάκι, 

λίγο μετά το ςοφρουπο, με το λυκόφωσ να 

ςθματοδοτεί τθν αποχϊρθςι μασ από τθν 

Λταλία, αποπλεφςαμε.  

 6θ Θμζρα 

Νωρίσ το μεςθμζρι ειςιλκαμε ςτο λιμάνι 

τθσ Ράτρασ και μετά τθν αποβίβαςθ, μπι-

καμε ςτο λεωφορείο και μζςω τθσ Εκνικισ 

Οδοφ Κορίνκου – Ρατρϊν, προςεγγίςαμε το 

ςχολείο μασ. Στθ διαδρομι αφθγθκικαμε 

με νοςταλγικό φφοσ τισ εμπειρίεσ μασ. Ανά-

μιχτα ςυναιςκιματα μασ κατζκλυηαν. από 

τθ μια πλευρά επικυμοφςαμε να ξαναδοφ-

με τουσ φίλουσ και τουσ ςυγγενείσ μασ που 

μασ περίμεναν ςτθν είςοδο του ςχολείου, 

αλλά από τθν άλλθ θ Λταλία και ό,τι είχε δι-

αδραματιςτεί ςτθ διάρκεια τθσ εκδρομισ 

κα μασ ζλειπε. Θ εκδρομι αυτι ιταν ςίγου-

ρα πρωτόγνωρθ εμπειρία για όλουσ μασ, 

κακϊσ αυτι ιταν θ πρϊτθ φορά που ταξι-

δεφαμε ςτο εξωτερικό χωρίσ τουσ γονείσ 

μασ. Ράντωσ, ζνα είναι ςίγουρο: το γεγονόσ 

αυτό κα μείνει για πάντα ανεξίτθλο ςτθν 

καρδιά και τθ μνιμθ μασ και κα μασ ςυνο-

δεφει ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι μασ.  

  

Εργαςία του μακθτι                        

Γιϊργου Κανελλόπουλου 
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             ΜΑΘΘΣΕ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΣΘΝ   ΕΚΔΡΟΜΘ ΣΘΝ ΚΑΣΩ ΙΣΑΛΙΑ – ΙΚΕΛΙΑ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνοδοί καθηγητές: Γεωργακοπούλου Μάρθα, Κοντόσ Ιωάννησ, Μόςχου Μαριάνθη, 
Πολίτησ ωτήρησ,  ημάκου οφία και Χριςτοδούλου Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγρογιάννθ Νεφζλθ 

Ακρίδα Μαργαρίτα Κυμποφρθ Ακαναςία 

Αλιμπζρτθ Μελίνα Λιόςθσ Μιχαιλ-Άγγελοσ  

Βλαχοκυριάκοσ Δθμιτριοσ Μαυροποφλου Αλεξάνδρα 

Γαραντηιϊτθσ Δθμιτριοσ Μοφςτρθσ Κων/νοσ  

Γκότςθ Κων/να  Μπάδρα Κων/να 

Γραμματίκασ Λωάννθσ Νάτςθσ Μάριοσ  

Γραμματικοφ Μαρία Ντεμίρογλου Χριςτίνα 

Ηωάκοσ Λυκοφργοσ Ρλιάκοσ Ευάγγελοσ  

Κεοδωροποφλου Ηωι Σιδθροκαςτρίτθ Αναςταςία 

Καλλίδθ Μαργαρίτα Σταφρου Χρυςάνκθ  

Καλτςάσ Ρζτροσ Στφλιοσ Σπυρίδων 

Καμάρα Γεωργία Τςιζπα Μαρία- Λωάννα 

Κανελλόπουλοσ Γεϊργιοσ Τςόγκα Αφροδίτθ 

Κανζλλου Νεφζλθ  Λϊλου Μάγια-Ευγενία  

Κανςιη  Θρϊ Ραπαςωτθρίου Κων/νοσ 

Καραγιάννθ Χρυςοφλα  Ρότςαρθ Σζργια 

Καψιϊχασ Ελευκζριοσ αμπαοφνθ Μαρία 

Κοφλθ Άννα  Σταφρου Γεϊργιοσ 
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Βιβλιογραφία 

 

 

 Αγουρίδθ Σ., Χριςτόσ – Ραφλοσ, Ακινα,1977 

 Απόςτολοσ Ραφλοσ,  εκδ. Φυτράκθ 

 Γαλίτθ Γεωργίου Αντ., Ραφλοσ –Ο Απόςτολοσ των Ελλινων 

 Δεςπότθ Σωτιρ., Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτθν Ακινα, εκδ. Άκωσ (Ακινα 2009 

 Εγκυκλοπαίδεια Εικονογνϊςθ 

 J. Holzner, Ραφλοσ, μτφρ.  Λερων. Κοτςϊνθσ, εκδ. «Θ Δαμαςκόσ»  

 Κρθςκευτικι και θκικι εγκυκλοπαίδεια 

 Κρθςκευτικά ΓϋΓυμναςίου 

 Καινι  Διακικθ  (Επιςτολζσ του Αποςτόλου Ραφλου και Ρράξεισ των Αποςτόλων)  

 Καραβαςίλθ Δθμιτρθ, Θ ηωι δεν τελειϊνει με ιττα, εκδ. Αρμόσ 

  Μπαρτηουλιάνου Λ. Θλία, Τα ταξίδια του Αποςτόλου Ραφλου ςτθν Ελλάδα, εκδόςεισ  

«EXPLORER» 

 Τρεμπζλα Ρ.,Υπόμνθμα εισ τασ Ρράξεισ των Αποςτόλων  

 http://el.wikipedia.org 

 www.apostoliki-diakonia.gr  

 www.jesuslovesyou.gr 

 www.ecclesia.gr 

 www.jerusalem-patriarchate.org 
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http://www.jerusalem-patriarchate.org/
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Χαρακτθριςτικά είναι τα λόγια του Αποςτόλου Παφλου ςτουσ Γαλάτεσ: 

 

 ««ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  ππιιαα  ΙΙοουυδδααίίοοςς  κκααιι  ΈΈλλλληηννααςς,,  

  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  δδοούύλλοοςς  κκααιι  εελλεεύύθθεερροοςς,,  

δδεενν  υυππάάρρχχεειι  άάννττρρααςς  κκααιι  γγυυννααίίκκαα,,    

όόλλοοιι  εείίσσττεε  έέννααςς,,  χχάάρρηη  σσττοονν  ΙΙηησσοούύ  ΧΧρριισσττόό»»..  
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