
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Δόξα... Ἦχος δ' Ἀνατολίου 

Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν, καταλιπὼν Ἀπόστολε, ἀνθρώπους σαγηνεύεις, 

καλάμῳ τοῦ κηρύγματος, χαλῶν ὥσπερ ἄγκιστρον, τῆς εὐσεβείας τὸ 

δέλεαρ, καὶ ἀνάγων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης, τὰ ἔθνη ἅπαντα, Ἀνδρέα 

Ἀπόστολε, τοῦ Κορυφαίου ὁμαίμων, καὶ τῆς οἰκουμένης ὑφηγητὰ 

διαπρύσιε, πρεσβεύων μὴ ἐλλίπῃς ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει καὶ πόθῳ 

εὐφημούντων πανεύφημε, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου 
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Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 
 
                                          Ἀπὸ «Θξεζθεπηηθὴ θαὶ Ἠζηθὴ γθπθινπαηδεία», ηόκ. 2νο, Ἀζῆλαη 1963. 

      Πληροφορίαι ἐκ τῆς Καινῆς Γιαθήκης 
 
      Ὁ Ἀλδξέαο ἦην εἷο ηῶλ δώδεθα καζεηῶλ ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ἀδειθὸο ηνῦ 
Ἀπ. Πέηξνπ. Ἀκθόηεξνη ἦζαλ ηέθλα ηνῦ Ἰσλᾶ, ἁιηεῖο ηὸ ἐπάγγεικα θαὶ 
ζπλεξγαδόκελνη ἐλ ηῷ αὐηῷ πινίῳ. Καηήγνλην ἐθ ηῆο Βεζζατδᾶ, θεηκέλεο 
ἐπὶ ηῆο δπηηθῆο ὄρζεο ηῆο ιίκλεο ηῆο Τηβεξηάδνο, ἐθ ηῆο ὁπνίαο θαηήγεην 
θαὶ ὁ Ἀπ. Φίιηππνο (Ἰσ. α' 45). Τὸ ὄλνκα ηῶλ Ἀπνζηόισλ ηνύησλ εἶλαη 
ἑιιεληθόλ, ἀπαληώκελνλ παξ' Ἡξνδόηῳ, Παπζαλίᾳ, Πινπηάξρῳ θαὶ παξ' 
ἄιινηο. Οἱ Ἰνπδαῖνη ἀπὸ ηῆο θαηαθηήζεσο ηῆο Παιαηζηίλεο ὑπὸ ηῶλ 
ιιήλσλ δηὰ ηνῦ Μ. Αιεμάλδξνπ ἐιάκβαλνλ ἑιιεληθὰ ὀλόκαηα ἢ ηὰ 
ἰνπδατθὰ κεηέηξεπνλ θαηαιιήισο εἰο ἑιιεληθὰ (Ἰάζσλ, Ἰώζεπνο -ἀληὶ 
Ἰσζήθ, Μελέιανο-, ὡο θαὶ νἱ ἑπηὰ δηάθνλνη ηῆο ἐλ Ἱεξνπζαιὴκ θθιεζίαο 
εἶρνλ ἑιιεληθὰ ὀλόκαηα, Φίιηππνο, Πξόρνξνο, Νηθάλσξ, Τίκσλ, Παξκελᾶο, 
Νηθόιανο, Σηέθαλνο). Πηζαλὸλ δηὰ ηὴλ ἑιιεληθόηεηα ηνῦ ὀλόκαηνο 
ἐδήηεζαλ νἱ Ἕιιελεο, νἱ ζειήζαληεο λὰ ἴδνπλ ηὸλ Κύξηνλ, ἀπὸ ηὸλ Φίιηππνλ 
θαὶ ηὸλ Ἀλδξέαλ, ὅπσο εἰζαγάγνπλ αὐηνὺο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ (Ἰσ. Ἰβ' 20).  
      Πεξὶ ηνῦ Ἀλδξένπ παξέρνληαη νὐθ ὀιίγαη πιεξνθνξίαη ἐλ ηνῖο 
Δὐαγγειίνηο, θαὶ κάιηζηα ἐλ ηῷ θαηὰ Ἰσάλλελ. Ἀκθόηεξνη νἱ ἀδειθνὶ 
Ἀλδξέαο θαὶ Πέηξνο, θύζεη εὐζεβεῖο, εἶρνλ ρξεκαηίζεη καζεηαὶ Ἰσάλλνπ ηνῦ 
Βαπηηζηνῦ, παξαθνινπζνῦληεο ηὰ θεξύγκαηα αὐηνῦ. Ὅηαλ ὁ Ἰσάλλεο εἶδε 
ηὸλ Ἰεζνῦλ κεηὰ ηὸ βάπηηζκα θαὶ εἶρε πιεζίνλ ηνπ δύν καζεηάο ηνπ, ηὸλ 
Ἀλδξέαλ θαὶ ηὸλ Ἰσάλλελ, δεηθλύεη πξὸο αὐηνὺο ηὸλ Κύξηνλ, ιέγσλ : «Ἴδε ὁ 
ἀκλὸο ηνῦ Θενῦ». Οἱ ιόγνη ηνῦ Βαπηηζηνῦ ἔθακαλ ἐληύπσζηλ κεγάιελ εἰο 
ηνὺο δύν καζεηάο, ὅπσο θαίλεηαη ἀπὸ ηὴλ ζπλέρεηαλ ηῆο δηεγήζεσο. Οἱ δύν 
καζεηαὶ ἀθνινπζνῦλ ηὸλ Ἰεζνῦλ νὐρὶ κὲ ηὴλ πξόζεζηλ λὰ γίλνπλ καζεηαί 
ηνπ, ἀιιὰ λὰ ὁκηιήζνπλ κὲ αὐηὸλ θαὶ λὰ ἐλλνήζνπλ ἐμ ἰδίαο πείξαο πνῖνο 
ἦην ὁ Ἰεζνῦο. Ὁ Κύξηνο, ἀθνύζαο ηὰ βήκαηά ησλ θαί, ὡο θαξδηνγλώζηεο, 
ἐλλνήζαο ηὰο πξνζέζεηο ησλ, ζηξέθεηαη θαὶ ιέγεη εἰο αὐηνύο: «ηί δεηεῖηε; νἱ 
δὲ εἶπνλ αὐηῷ• ξαββί, (ὃ ιέγεηαη κεζεξκελεπόκελνλ δηδάζθαιε), πνῦ 
κέλεηο; ιέγεη αὐηνῖο• ἔξρεζζε θαὶ ὄςεζζε» (Ἰσ. α' 39-41). Οἱ καζεηαὶ δὲλ 
ἠζέιεζαλ λὰ ὁκηιήζνπλ κεηὰ ηνῦ Κπξίνπ θαζ' ὁδόλ, ἀιιὰ θαη' ἰδίαλ, δηόηη 
ἐπεδίσθνλ λὰ γλσξίζνπλ θαιῶο αὐηόλ, ηὸλ ὁπνῖνλ ὁ Βαπηηζηὴο 
ἐραξαθηήξηδελ ὡο ἀλώηεξόλ ηνπ θαὶ ὡο ἀκλόλ. Πνῦ ἔκελελ ὁ Κύξηνο, ἐθεῖ 
εἰο ηὰ πεξίρσξα ηνῦ Ἰνξδάλνπ, εἶλαη ἄγλσζηνλ. Πηζαλόλ, ὅπνπ ἔκελνλ ὅινη 
ὅζνη ἔηξερνλ παληαρόζελ θαὶ ἐβαπηίδνλην ὑπὸ ηνῦ Ἰσάλλνπ ἐλ ηῷ Ἰνξδάλῃ, 
ἤηνη εἴηε εἰο ηὴλ ὕπαηζξνλ, εἴηε εἰο νἶθόλ ηηλα ηῶλ παξαθεηκέλσλ ρσξίσλ. Ἡ 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ   --   Σελ. 3 

 

ὥξα ἦην ὡζεὶ δεθάηε, ἤηνη ηέζζαξεο κ. κ., ὅηαλ νἱ καζεηαὶ κεηέβεζαλ εἰο 
ηὴλ θαηνηθίαλ ηνῦ Κπξίνπ. Πεξὶ ηίλνο ζπλσκίινπλ θαηὰ ηὰο ὥξαο ηῆο κεηὰ 
ηνῦ Κπξίνπ δηακνλῆο ησλ, δὲλ ιέγεη ὁ εὐαγγειηζηήο, πξνζζέηεη δὲ κόλνλ : 
«ἦλ Ἀλδξέαο, ὁ ἀδειθὸο Σίκσλνο Πέηξνπ εἷο ἐθ ηῶλ δύν ηῶλ ἀθνπζάλησλ 
παξὰ Ἰσάλλνπ θαὶ ἀθνινπζεζάλησλ αὐηῷ». Ὁ ἄιινο, θαηὰ πᾶζαλ 
πηζαλόηεηα, εἶλαη ὁ Ἰσάλλεο, ὁ θαὶ δηεγνύκελνο κὲ ηόζαο ιεπηνκεξείαο ηὰ 
ηῆο ζπλαληήζεσο, ἀθνῦ πεληήθνληα ἔηε κεηὰ ηὴλ ζπλάληεζηλ ἐλζπκεῖηαη, 
ὅηη ἦην ὥξα ὡζεὶ δεθάηε, ὑπνηηζεκέλνπ ὅηη ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνπ ζπλέγξαςε 
πεξὶ ηὸ 80. Καηὰ ηὴλ ζπλήζεηάλ ηνπ ὅκσο ἐλ ὅιῳ ηῷ Δὐαγγειίῳ ηνπ, 
ἀπνζησπᾶ θαὶ ἐληαῦζα ηὸ ὄλνκά ηνπ. λ ζπλερείᾳ ὁ εὐαγγειηζηὴο δηεγεῖηαη, 
ὅηη ηὴλ ἄιιελ ἡκέξαλ ὁ Ἀλδξέαο εὑξίζθεη ηὸλ ἀδειθόλ ηνπ Πέηξνλ θαὶ 
ὁδεγεῖ αὐηὸλ εἰο ηὸλ Ἰεζνῦλ. Οὕησο ὁ Ἀλδξέαο ὁ πξσηόθιεηνο γίλεηαη ἡ 
αἰηία ηῆο πξώηεο ζπλαληήζεσο ηνῦ Κπξίνπ κεηὰ ηνῦ Πέηξνπ, ηνῦ 
ἀλαδεηρζέληνο θνξπθαίνπ ηῶλ Ἀπνζηόισλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῦ ζπκπνιίηνπ ηνπ 
Φηιίππνπ, δηόηη ἐλ ζπλερείᾳ ἀλαγηλώζθνκελ ηὴλ ὑπὸ ηνῦ Κπξίνπ θιῆζηλ ηνῦ 
Φηιίππνπ θαὶ ηνῦ Ναζαλαὴι ἢ Βαξζνινκαίνπ. Οὕησο ἐμεγεῖηαη δηαηὶ ἐλ ηνῖο 
Δὐαγγειίνηο παξνπζηάδεηαη ὁ Ἀλδξέαο ζπλδεδεκέλνο κεη’ ἰδηαηηέξαο θηιίαο 
κεηὰ ηνῦ Φηιίππνπ. Ἀιι' ἡ ζπλάληεζηο, θαὶ πξώηε γλσξηκία αὕηε, δὲλ 
ἀπεηέιεη ηὴλ ὁξηζηηθὴλ θιῆζηλ ησλ ὡο καζεηῶλ, δηόηη ὁ Κύξηνο δὲλ ἤξρηζε 
ηὴλ δεκνζίαλ αὐηνῦ δξᾶζηλ εἰ κὴ κόλνλ κεηὰ ηὴλ ζύιιεςηλ θαὶ θπιάθηζηλ 
ηνῦ Ἰσάλλνπ ηνῦ Βαπηηζηνῦ (Μαηζ. δ' 12, Μάξθ. α' 14). Μεηὰ ηὴλ 
ζύιιεςηλ ινηπὸλ ηνῦ Ἰσάλλνπ γίλεηαη ἡ ὁξηζηηθὴ θιῆζηο ηνῦ Πέηξνπ θαὶ ηνῦ 
Ἀλδξένπ, ὅηαλ εὗξελ ὁ Κύξηνο αὐηνὺο παξὰ ηὴλ ιίκλελ ηῆο Γαιηιαίαο θαὶ 
εἶπελ εἰο αὐηνὺο: «δεῦηε ὀπίζσ κνπ, θαὶ πνηήζσ ὑκᾶο ἁιηεῖο ἀλζξώπσλ. Οἱ 
δὲ ἀθέληεο ηὰ δίθηπα ἠθνινύζεζαλ αὐηῷ» (Μαηζ. δ' 18, Μάξθ. α' 16, 
Λνπθ. ε' 1-11).  
         Ὁ Ἀλδξέαο ἐκθαλίδεηαη ἀθνινύζσο ἐλ ηνῖο Δὐαγγειίνηο εἰο ηὰο ἑμῆο 
πεξηπηώζεηο. λ Μάξθ. α' 29, ἀλαγηλώζθνκελ, ὅηη, ἐλ Καπεξλανὺκ κεηέβε ὁ 
Κύξηνο εἰο ηὴλ νἰθίαλ ηνῦ Πέηξνπ θαὶ Ἀλδξένπ κεηὰ ηῶλ δύν ἄιισλ 
ἀδειθῶλ Ἰσάλλνπ θαὶ Ἰαθώβνπ, ἵλα ζεξαπεύζῃ ηὴλ ἀζζελνῦζαλ πελζεξὰλ 
ηνῦ Πέηξνπ. Ἀπὸ ηὸ ρσξίνλ ηνῦην ζπλάγεηαη, ὅηη ὁ Ἀλδξέαο θαὶ ὁ Πέηξνο 
ζπγθαηώθνπλ ἐλ Καπεξλανὺκ παξὰ ηὴλ ιίκλελ ηῆο Γαιηιαίαο, ἔλζα θαὶ 
ἤζθνπλ ἄιινηε ηὸ ἐπάγγεικα ηνῦ ἁιηέσο (Μάξθ. α' 29.). Ἀθνινύζσο, θαηὰ 
ηὴλ ηέιεζηλ ηνῦ ζαύκαηνο ηῆο δηαηξνθῆο ηῶλ πεληαθηζρηιίσλ, νἱ δύν θίινη 
Ἀλδξέαο θαὶ Φίιηππνο παξνπζηάδνληαη ζπδεηνῦληεο ηὸ δήηεκα ηῆο 
δηαηξνθῆο ηόζνπ πιήζνπο ἀθξναηῶλ ἐλ ηῇ ἐξήκῳ. Τόηε ὁ κὲλ Φίιηππνο 
ἀλαθνηλνῖ εἰο ηὸλ Κύξηνλ, ὅηη ἔρνπλ δηαθόζηα κόλνλ δελάξηα, «δηαθνζίσλ δὲ 
δελαξίσλ ἄξηνη νὐθ ἀξθνῦζηλ αὐηνῖο, ἵλα ἕθαζηνο βξαρύ ηη ιάβῃ», ὁ δὲ 
Ἀλδξέαο ὅηη: «ἔζηη παηδάξηνλ ὧδε, ὃο ἔρεη πέληε ἄξηνπο θξηζίλνπο θαὶ δύν 
ὀςάξηα• ἀιιὰ ηαῦηα ηί ἐζηηλ εἷο ηνζνύηνπο;» Καὶ νἱ δύν καζεηαί, ὡο θίινη, 
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δεηθλύνπλ ηὴλ αὐηὴλ ἀπνξίαλ θαὶ ηὰο αὐηὰο δηαζέζεηο, ζθεπηόκελνη ἀθόκε 
ὡο θνηλνὶ ζλεηνὶ θαὶ κὴ γλσξίδνληεο ὅηη πιεζίνλ ησλ ἦην ὁ παληνδύλακνο 
Κύξηνο, δη' νὗ ηὰ πάληα ἐγέλνλην ἐθ ηνῦ κεδελὸο θαὶ ὁ ὁπνῖνο πξὸ ὀιίγνπ 
εἶρε κεηαβάιεη ἐλώπηνλ ησλ ηὸ ὕδσξ εἰο νἶλνλ ἐλ Καλᾷ (Ἰσ. α' 3, ζη' 5 - 9). 
Πάιηλ νἱ δύν θίινη, ὁ Ἀλδξέαο θαὶ ὁ Φίιηππνο, ιακβάλνπλ ἐλεξγὸλ κέξνο 
θαηὰ ηὴλ ζπλάληεζηλ ηνῦ Κπξίνπ κεηὰ ηῶλ ιιήλσλ. Οἱ πξνζήιπηνη νὗηνη 
Ἕιιελεο δὲλ ἐηόικεζαλ λὰ πιεζηάζνπλ ηὸλ Κύξηνλ κόλνη, ἀιι' ἐδήηεζαλ 
ηὴλ κεζνιάβεζηλ ηνῦ Φηιίππνπ, ὅλ θαίλεηαη ἐγλώξηδνλ. Ὁ Φίιηππνο ὅκσο 
ὡζαύησο δηζηάδεη λὰ ζπκκνξθσζῇ πξὸο ηὴλ ζέιεζίλ ησλ θαὶ δεηεῖ ηὴλ 
ζπλδξνκὴλ ηνῦ Ἀλδξένπ. Τόηε ὁκνῦ «Ἀλδξέαο θαὶ Φίιηππνο», θαηὰ ηὸ 
Δὐαγγέιηνλ, ἀλαθνηλνῦλ εἰο ηὸλ Κύξηνλ ηὴλ ἐπηζπκίαλ ηῶλ ιιήλσλ ὅπσο 
ἴδνπλ αὐηόλ (Ἰσ. ηβ' 20-23).  
        θ ηῶλ δώδεθα καζεηῶλ ηξεῖο, ὁ Πέηξνο ὁ Ἰάθσβνο θαὶ ὁ Ἰσάλλεο, 
ἀπεηέινπλ ηὸλ ζηελώηεξνλ νὕησο εἰπεῖλ πεξὶ ηὸλ Κύξηνλ θύθινλ, δηόηη 
ηνύηνπο ηνὺο ηξεῖο κόλνλ εἶρε κεζ' ἑαπηνῦ θαηὰ ηὴλ Μεηακόξθσζηλ, θαηὰ 
ηὴλ ἀλάζηαζηλ ηῆο ζπγαηξὸο ηνῦ Ἰαείξνπ θαὶ θαηὰ ηὴλ πξνζεπρήλ ηνπ ἐλ 
Γεζζεκαλῇ. Ἀιι' ὁ Μᾶξθνο, ἐλ ηγ' 3, ὅηαλ ὁ Κύξηνο πξνεθήηεπζε ηὴλ 
κέιινπζαλ θαηαζηξνθὴλ ηῆο Ἱεξνπζαιήκ, παξνπζηάδεη καδὶ κὲ ηνὺο ηξεῖο 
θαὶ ηὸλ Ἀλδξέαλ ἐξσηῶληα πεξὶ ηνῦ ρξόλνπ θαζ' ὅλ ἔκειινλ λὰ γίλνπλ 
ηαῦηα. Πξνζεηέζε βεβαίσο θαὶ ὁ Ἀλδξέαο, δηόηη αὐηὸο θαὶ ὁ ἀδειθόο ηνπ 
Πέηξνο, θαὶ νἱ δύν ἀδειθνὶ Ἰάθσβνο θαὶ Ἰσάλλεο, ἦζαλ νἱ ηέζζαξεο πξῶηνη 
θιεζέληεο ὑπὸ ηνῦ Κπξίνπ ἵλα ἀθνινπζήζνπλ αὐηόλ.  
        λ ηνῖο θαηαιόγνηο ηῶλ καζεηῶλ, ὁ Ἀλδξέαο ζπγθαηαξηζκεῖηαη 
ζπλήζσο κεηὰ ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπ Πέηξνπ ἢ κεηὰ ηῶλ ηξηῶλ καζεηῶλ, νἵηηλεο 
ἀπεηέινπλ ηὸλ ζηελώηεξνλ θύθινλ ηῶλ καζεηῶλ πεξὶ ηὸλ Ἰεζνῦλ (Μαηζ. η' 
2, Μάξθ. γ' 14, Λνπθ. ζη' 12, Πξάμ. α' 13). Γηὰ ηειεπηαίαλ θνξὰλ 
ἀλαθέξεηαη ὁ Ἀλδξέαο ἐλ ηαῖο Πξάμεζη ηῶλ Ἀπνζηόισλ, κεηὰ ηὴλ ἀλάιεςηλ 
ηνῦ Κπξίνπ, ὅηε νἱ ἕλδεθα καζεηαὶ ζπλεθεληξώζεζαλ εἰο ηὸ ὑπεξῶνλ ἐλ 
Ἱεξνπζαιήκ, ὅπνπ «πάληεο ἦζαλ πξνζθαξηεξνῦληεο ὁκνζπκαδὸλ ηῇ 
πξνζεπρῇ ζὺλ γπλαημὶ θαὶ Μαξηὰκ ηῇ κεηξὶ ηνῦ Ἰεζνῦ θαὶ ζὺλ ηνῖο ἀδειθνῖο 
αὐηνῦ» (α' 13-14).  
         Πεξί ηῆο, κεηὰ ηὴλ ἐπηθνίηεζηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, δξάζεσο ηνῦ 
Ἀπνζηόινπ 'Αλδξένπ νὐδὲλ ἐλ ηῇ Κ. Γηαζήθῃ ἀλαθέξεηαη, ἀιι' ὅιαη αἱ 
ζρεηηθαὶ πιεξνθνξίαη ζηεξίδνληαη εἰο ηὴλ Παξάδνζηλ, εἴο ηηλα ἀπόθξπθα 
βηβιία, ἰδίσο ηνῦ αἱξεηηθνῦ Λεπθίνπ, εἰο ηνὺο ἱζηνξηθνὺο Δὐζέβηνλ θαὶ 
Νηθεθόξνλ θαὶ εἰο ηὸλ κνλαρὸλ πηθάληνλ, ἀθκάζαληα πεξὶ ηὸλ Ι’ αἰῶλα θαὶ 
ζπγγξάςαληα «Πεξὶ ηνῦ βίνπ, ηῶλ πξάμεσλ θαὶ ηῆο ηειεπηῆο ηνῦ ἁγίνπ 
Ἀλδξένπ ηνῦ πξσηνθιήηνπ» (PG 120, 216). 
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