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 «Τῶν ἁγίων προπατόρων». 
   Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας.  
 

ήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου 
ἱερομάρτυρα Ἐλευθερίου. Ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος εἶναι ἀπὸ τοὺς 
πρώτους μάρτυρας τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας. Πατρίδα εἶχε τὴ Ρώμη. 
Ὁ πατέρας του ἦταν ὕπατος, ἀνώτατος δηλαδὴ ἀξιωματοῦχος τοῦ 
κράτους, καὶ ἡ μητέρα του, Ἀνθία τὸ ὄνομα, ἦταν μαθήτρια τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου. Πολὺ νωρὶς ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα κι ἡ 
μητέρα του τὸν ἀνάθρεψε μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ φροντίδα. Τὸν πα-
ρουσίασε στὸν τότε ἐπίσκοπο τῆς Ρώμης, κοντὰ στὸν ὁποῖο ἔμαθε 
τὰ ἱερὰ γράμματα. Σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος, γιὰ 
τὴ μεγάλη του ἐπίδοση στὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ τὴν ἄλλη του ἀρε-
τή, χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος καὶ ἐπίσκοπος.  
 

ὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος ἦταν ἐπίσκοπος 
Ἰλλυρικοῦ, δηλαδὴ ἐδῶ κοντὰ σ’ ἐμᾶς, στὴν Αὐλώνα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. […]. Ἂς μὴ μᾶς κάνη ἐντύπωση ὅτι ἀπὸ τόσο μικρὴ ἡ-
λικία ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος ἦταν ἐπίσκοπος. Ἡ Ἐκκλησία τότε ἀκό-
μα δὲν εἶχε θεσπίσει κανόνες γιὰ τὴν ἡλικία τῶν κληρικῶν, σύμ-
φωνα μὲ τοὺς ὁποίους τώρα οἱ διάκονοι χειροτονοῦνται μετὰ τὰ 
25, οἱ πρεσβύτεροι μετὰ τὰ 30 καὶ οἱ ἐπίσκοποι μετὰ τὰ 35. Ἀλλὰ 
γιὰ τὸν ἅγιο Ἐλευθέριο ἔχει ἐφαρμογὴ ἐκεῖνο ποὺ γράφει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος πρὸς τὸν Τιμόθεο· «μηδείς σου τῆς νεὸτητος κα-
ταφρονείτω», ἂς μὴ σὲ καταφρονῆ κανένας γιὰ τὴ νεαρή σου ἡλι-
κία. Ἀλλὰ κι ἐκεῖνο, ποὺ διαβάζομε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅτι «γῆ-
ρας τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται». Ἀ-
ξιοσέβαστος δὲν εἶναι κανένας μόνο γιὰ τὰ χρόνια τῆς ἡλικίας του. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖ-
πνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ 
ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐ-
στι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶ-
πεν αὐτῷ· Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐ-
τόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠ-
γόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με πα-
ρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι 
ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ 
αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· 
Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς 
πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ 
εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστι. Καὶ 
εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς 
καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δεί-
πνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.  
 

 

ὲ νεαρώτατη ἡλικία, ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος ἦταν σεμνὸς καὶ 
συνετός, σὰν τὸν πιὸ σεβαστὸ κι ἀξιότιμο γέροντα, καὶ τερμάτισε τὸ 
βίο του μὲ σκληρὸ μαρτυρικὸ θάνατο. Τί καλύτερο τάχα νὰ ζηλέψη 
ἕνας νέος, ἂν εἶναι νὰ πεθάνη, παρὰ ἕναν ἀνδρεῖο καὶ τιμημένο θά-
νατο; Οἱ ἀρχαῖοι, ὅταν πήγαιναν στὴ μάχη, τραγουδοῦσαν· «Τεθνά-
μεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα ἀνδρ’ ἀγαθόν...»· εἶναι κα-
λὸς ὁ θάνατος νὰ πέση ὁ γενναῖος στὴ μάχη. Μὰ νὰ πέση ἕνας νέος 
γιὰ τὴν πίστη του στὸ Χριστό, δὲν εἶναι ἁπλῶς καλὸ καὶ ἡρωικό, μὰ 
ἀσύγκριτα πολὺ περισσότερο, εἶναι ὑπέρτατη θυσία γιὰ τὸ ἀπόλυτο 
ἀγαθὸ ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Ὁ πιστός, ποὺ πέφτει στὴ μάχη τῆς πίστης, 
δὲν εἶναι ἤρωας· εἶναι μάρτυρας τῆς ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

 ἅγιος Ἐλευθέριος, μὲ τὸ ζῆλο, τὴν πραότητα καὶ τὴ σοφή 
του διδασκαλία, γρήγορα ἔφερε στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ μεγάλο 
πλῆθος ἀνθρώπων τῆς σημερινῆς Βορείου Ἠπείρου. Γι’ αὐτὸ οἱ φα- 
νατικοὶ    εἰδωλολάτρες    τὸν    κατάγγειλαν    στὸν   αὐτοκράτορα   Ἀδριανό. 
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    Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή, «Κάποιος ήθελε να παραθέση με-
γάλο δείπνον και εκάλεσε πολλούς. Και έστειλε τον δούλον του κατά την 
ώραν του δείπνου να πη εις τους καλεσμένους, “Ελάτε, διότι όλα είναι 
πια έτοιμα”. Αλλ’ άρχισαν διά μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος 
τού είπε, “Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ιδώ· σε πα-
ρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον”. Άλλος είπε, “Αγόρασα πέντε 
ζευγάρια βώδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω· σε παρακαλώ, θεώρησέ με 
δικαιολογημένον”. Άλλος είπε, “Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι’ αυτό δεν 
μπορώ να έλθω”. Και ήλθε ο δούλος και τα είπε αυτά εις τον κύριόν του. 
Τότε ωργίσθηκε ο οικοδεσπότης και είπε εις τον δούλον του, “Έβγα γρή-
γορα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους πτω-
χούς και αναπήρους και χωλούς και τυφλούς”. Και είπε ο δούλος, “Κύριε, 
έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος”. Και είπε ο κύριος 
εις τον δούλον, “Έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τό-
πους και ανάγκασέ τους να μπουν, διά να γεμίση το σπίτι μου. Διότι σας 
λέγω, ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους, που είχαν προσκληθή, 
δεν θα γευθή το δείπνον μου”. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι ό-
μως είναι οι εκλεκτοί». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

Ὁ αὐτοκράτορας ἔστειλε στὴν Αὐλώνα ἕνα στρατηγὸ μὲ στρατιῶτες 
κι ἔφεραν τὸν Ἅγιο στὴ Ρώμη. Στὸ δρόμο πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στρατιῶ-
τες, βλέποντας κι ἀκούοντας τὸν ἅγιο Ἐλευθέριο, πίστεψαν καὶ βα-
πτίσθηκαν. Στὴ Ρώμη ὁ Ἀδριανὸς προσπάθησε μὲ ὑποσχέσεις νὰ με-
ταπείση τὸν Ἅγιο, μὰ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε· «Πῶς θὰ καταδεχθῶ νὰ 
προσκυνήσω γιὰ Θεοὺς ἀναίσθητα καὶ ἄψυχα ἀγάλματα; Θαυμάζω 
πὼς ἐσεῖς, λογικοὶ ἄνθρωποι, προσκυνᾶτε ξύλινους καὶ πέτρινους 
θεούς, καὶ περιφρονεῖτε τὸ δημιουργό τοῦ κόσμου ἀληθινὸ Θεό!». 
 

ὲν χρειάζεται νὰ διηγηθοῦμε τὰ μαρτύρια, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ 
δήμιοι βασάνισαν τὸν Ἅγιο· εἶναι τὸ ἕνα πιὸ σκληρὸ ἀπὸ τ’ ἄλλα, 
ὅσα μπορεῖ νὰ σκεφθῆ καὶ νὰ βρῆ ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων. Τὸν 
ξάπλωσαν ἐπάνω σ’ ἕνα σιδερένιο κρεββάτι κι ἄναψαν ἀπὸ κάτω 
φωτιά, γιὰ νὰ τὸν ψήσουν. Τὸν ἔβαλαν γιὰ νὰ τὸν βράσουν μέσα 
σὲ πίσσα. Τὸν ἔρριξαν γιὰ νὰ τὸν κάψουν μέσα σὲ πυρωμένο φοῦρ-
νο.    Τὸν    ἔδεσαν    γιὰ    νὰ    τὸν   σύρουν   στὸ   δρόμο   ἀγριεμένα   ἄλογα.  
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Τὸν πέταξαν στὰ ἄγρια θηρία, γιὰ νὰ τὸν κατασπαράξουν. Ἡ χά-
ρη τοῦ Θεοῦ τὸν φύλαξε ἀπ’ ὅλα, ὥστε καὶ ἀπὸ τοὺς δήμιους, ποὺ 
τὸν βασάνιζαν, πολλοὶ πίστεψαν στὸ Χριστό. Στὸ τέλος ὁ αὐτο-
κράτορας ἔβγαλε διαταγὴ νὰ ἀποκεφαλισθῆ. Ἔτσι ἔλαβε τὸ διπλὸ 
στεφάνι τῆς νίκης ὁ ἱερέας καὶ μάρτυρας ἅγιος Ἐλευθέριος. Ἀμήν. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
✿ ❁ ❀ 

ο 1882 αποφασίστηκε η μεταφορά του κοιμητηρίου του 
Μαρκοπούλου από τον περίβολο της Αγίας Παρασκευής, που βρί-
σκεται στο κέντρο της πόλης, στη σημερινή του θέση (θέση Τζώρ-
τζανη), που βρίσκεται ο ναός της Παναγίας. 

 

 ναός της Παναγίας δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις α-
νάγκες ενός κοιμητηρίου και για το λόγο αυτό, πλησίον του, κα-
τασκευάστηκε νέος ναός, ο ναός του Αγίου Ελευθερίου. 

 

ο 1906 ανατέθηκε από τον τότε Δήμαρχο Δημήτριο Σω-
τηρίου στον εργολάβο Δημήτριο Χρ. Ευαγγελίου η ανοικοδόμηση 
του νέου ναού στο κοιμητήριο. Ο ναός είναι απλή θολωτή βα-
σιλική με στοιχεία δυτικότροπης αρχιτεκτονικής. Τα εγκαίνια τε-
λέστηκαν το φθινόπωρο του 1907 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
Κον Θεόκλητο τον Α΄. Το Ιερό Βήμα (κόγχη και πρόθεση) ζω-
γραφίστηκε από τον αξιόλογο αγιογράφο Δημήτριο Γεωργαντά.  

 

  ναός του Αγίου Ελευθερίου στο κοιμητήριο Μαρκοπού-
λου πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 15 Δεκεμβρίου. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                          ΟΜΙΛΙΑ - ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ     
Σας προσκαλούμε στον Ιερό Ναό μας την Τετάρτη 18 Δεκεμ-
βρίου 2019, 6:00 μ.μ. στην ομιλία του Αρχιμ. Γενναδίου Κου-
τσόπουλου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας με θέμα: 
«Το εκπληκτικό θαύμα των προφητειών για τη Γέννηση του 
Χριστού». Θα προηγηθεί το Ιερό Ευχέλαιο στις 5:00 μ.μ. 
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