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Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

του Ιωάννη Αντ. Παναγιωτόπουλου

Η σημερινή Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ακμάζει σε έναν τόπο που τον χαρακτηρίζει ο πλούτος 
της γης και η δύναμη της παράδοσης. Και ενώ αυτή η θέση αποτελεί το σταθερό σημείο συμφωνίας 
κάθε εισαγωγής και κάθε μελέτης για τη Μεσσηνία, δεν καθίσταται το αποφασιστικό κριτήριο για 
την ερμηνεία γεγονότων και τη συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Θα είχαν αποφευχθεί πολλές 
παρερμηνείες και εσφαλμένες αναγωγές, μονοδιάστατες και αφαιρετικές διαπιστώσεις, εάν συνυπο-
λογιζόταν ότι ένας τόσο εύφορος τόπος είναι αδύνατον να μείνει ανεκμετάλλευτος ακόμη και στις 
δυσκολότερες ιστορικές περιόδους. Αυτή η παραδοχή, μαζί με τις τελευταίες αρχαιολογικές έρευνες 
που την επιβεβαιώνουν, αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο. Επιπλέον, οι παραδόσεις ακόμη και όταν 
αμφισβητούνται, διαθέτουν έναν ισχυρό ιστορικό πυρήνα. Οι αδρές ιστορικές αναφορές δεν συνεπά-
γονται απαραίτητα και ασαφή ιστορική εξέλιξη.

Τα όρια της «Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» δεν ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του Νομού 
Μεσσηνίας, αφού σε αυτόν περιλαμβάνονται εν μέρει ή πλήρως τρεις Μητροπόλεις. Η «Μητρόπο-
λη Μεσσηνίας», με έδρα την πόλη της Καλαμάτας, συγκροτήθηκε από τις προγενέστερες ιστορικές 
επισκοπές «Μεσσήνης», «Μεθώνης», «Κορώνης» και «Ανδρούσης». Η «Μητρόπολη Τριφυλίας και 
Ολυμπίας» συγκροτήθηκε από τη «Μητρόπολη Κυπαρισσίας» (Αρκαδιάς) και την επισκοπή «Χρι-
στιανουπόλεως», ενώ η «Μητρόπολη Γυθείου και Οιτύλου» περιλαμβάνει στα όριά της τους δήμους 
που παραδοσιακά ανήκαν στη Μάνη (γνωστή ως Μεσσηνιακή Μάνη). Οι κατά διάφορες ιστορικές 
περιόδους αλλαγές των διοικητικών ορίων, αλλά και των γεωγραφικών ονομάτων, απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή, προκειμένου νὰ ἀποφεύγονται παρανοήσεις στὴν ἐρμηνεία καὶ περιγραφὴ τῶν γεγονότων! 
Μητροπολίτης της αποστολικής εκκλησίας της Μεσσηνίας από τις 15 Μαρτίου 2007 είναι ο Χρυσό-
στομος Γ´ (Σαββάτος), καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ιστορικά γεγονότα της αρχαίας περιόδου της Μεσσηνίας είναι γνωστά στους μελετητές. Συνο-
πτικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η Μεσσηνία υποδουλώθηκε στη Σπάρτη το 720 π.Χ. Το 369 π.Χ. 
ο Επαμεινώνδας (418-362 π.Χ.) για να ανακόψει οριστικά κάθε μελλοντική προσπάθεια ανανέωσης 
της δύναμης της Σπάρτης δημιούργησε δύο νέες πόλεις, τη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία και τη Μεσ-
σήνη στη Μεσσηνία. Το 365 π.Χ. αποσπάσθηκαν από τη σπαρτιατική κυριαρχία η Κορώνη (σημερινό 
Πεταλίδι), η Θουρία, το Κορυφάσιον. Έτσι οι μεσσηνιακές πόλεις ανέκτησαν εκ νέου πολιτικές δομές 
που είχαν απωλέσει για αιώνες. Ακολούθησαν την τύχη και των υπολοίπων ελληνικών, υποτασσόμε-
νες στους Μακεδόνες βασιλείς αρχικά, και στη συνέχεια στους Ρωμαίους, οι οποίοι τους επέτρεψαν 
να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις σε καθεστώς ημιαυτονομίας. Αδιαμφισβήτητα σταθμός 
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στην ιστορική πορεία της περιοχής είναι το έτος 146 π.Χ., όταν καταλύθηκε οριστικά η «Αχαϊκή 
Συμπολιτεία» και οι πόλεις που την απάρτιζαν τέθηκαν υπό το νέο πολιτικό καθεστώς της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας. Η νέα πραγματικότητα συνέβαλε στην οικονομική και κοινωνική άνθιση της περιοχής, 
αλλά και στον πολιτιστικό της εμπλουτισμό. Όταν ο Παυσανίας επισκέφθηκε τη μεγαλύτερη πόλη της 
Μεσσηνίας, την αρχαία Μεσσήνη, στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς (115-160 
μ.Χ.), συνάντησε μια πόλη ακμάζουσα, που τα τείχη της συγκρίνονταν με αυτά της Βαβυλώνας, του 
Βυζαντίου και της φωκικής Αμβρόσου. Η πόλη της Μεσσήνης ανατειχίσθηκε και ρυμοτομήθηκε κα-
τά το ιπποδάμειο σύστημα, όπως οι πόλεις της Ρόδου και του Πειραιά, από τον Επαμεινώνδα το 369 
π.Χ., στο χώρο της αρχαίας Ιθώμης, όπου υπήρχαν οικιστικές εγκαταστάσεις πολλούς αιώνες πριν, 
προκειμένου να καταστεί το ισχυρό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της μεσσηνιακής πεδιάδας. Τον 
θαυμασμό του περίφημου περιηγητή είναι αδύνατον να αποφύγει και ο σημερινός επισκέπτης όταν 
περιηγείται τα τείχη της αρχαίας πόλης. Η Μεσσήνη δεν ήταν η μοναδική πόλη, αφού την ίδια περίοδο 
ήκμαζαν σε αυτόν το χώρο της νοτίας Πελοποννήσου η Ανδανία, η Θουρία, η Κορώνη, οι Κολωνίδες, 
η Ασίνη, η Μεθώνη, η Πύλος και η Κυπαρισσία.

Η οικονομική ακμή δεν υπήρξε το μοναδικό σημείο αναφοράς για την περιοχή. Παρατηρούμε μια 
ακμάζουσα θρησκευτική ζωή, που είναι περιγραπτή με μεγάλη ακρίβεια ήδη από την Μυκηναϊκή 
περίοδο. Η πλουτοπαραγωγική αξία της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, αλλά και του 
μεταποιητικού τους εμπορίου, η σημασία των παράλιων αστικών κέντρων ως ασφαλών διαμετακο-
μιστικών σταθμών της ανατολικής Μεσογείου, απετέλεσαν ίσως τους κυριότερους παράγοντες που 
συνεισέφεραν στην προσέλκυση και σύνθεση διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων, με συνι-
στώσες την τοπική (Ελληνική), την των ανατολικών θεοτήτων, και αυτήν των νεότερων και τοπικών 
θεοτήτων. Ουσιώδες στοιχείο της κυρίαρχης γηγενούς θρησκευτικής παράδοσης ήταν η παρουσία των 
χθόνιων λατρειών που είτε επιβίωναν μέσα από τις θεότητες της εποχής, είτε αυτόνομα, υπενθύμιζαν 
το «προδωρικό» παρελθόν. Για παράδειγμα, ο Πέτρος Θέμελης (Αρχαία Μεσσήνη ΙΙ, σελ. 52) σημει-
ώνει ότι η Ἄρτεμις Λιμνάτις πρέπει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τη Λαφρία, τὴν πανάρχαια προελληνικὴ θεότητα 
τῆς Φύσης, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ο Παυσανίας, όταν επισκέφθηκε τη Μεσσηνία (155-160 μ.Χ.), 
περιέγραψε τη λατρεία του Διός Ιθωμάτα, που λατρευόταν στην κορυφή της Ιθώμης, του Ασκληπιού, 
των Διόσκουρων, των Μεγάλων Θεών (Δήμητρας και Κόρης), και του Καύκωνα, μυθικού ιδρυτή των 
μυστηρίων της Ανδανίας, αλλά και πολλών άλλων (επίσης λατρευόταν ο Ζευς Σωτήρ, ο Ποσειδών, η 
Αφροδίτη, η Άρτεμις). Εντούτοις, η λειτουργία πολλών αρχαίων ιερών, όπως της Αθηνάς Κυπαρισ-
σίας και του Απόλλωνος Αγυιέως, είχε διακοπεί από την ελληνιστική περίοδο. Η παρουσία εβραϊκής 
κοινότητας δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά η μεταγενέστερη παρουσία Ιουδαίων και η εμπορική ση-
μασία των παράκτιων πόλεων είναι αδύνατον να την αποκλείσει.

Η διάδοση της χριστιανικής πίστης στην Πελοπόννησο συνδέεται με το έργο των Αποστόλων (Παύ-
λου, Πέτρου και Ανδρέα). Ο Adolf Harnack υποστήριξε ότι η διάδοση της χριστιανικής πίστης ειδικά στη 
νότια Πελοπόννησο βασίσθηκε στο ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας της Κορίνθου (μητρός ἐκκλησίας) 
και μάλιστα ισχυρίστηκε πως η ιστορική εξέλιξη έδειξε ότι με δυσκολία το Ευαγγελικό κήρυγμα κέρδισε 
ερείσματα στην περιοχή. Ο Harnack προφανώς στο σημείο αυτό εδράζεται στη μεταγενέστερη πληροφο-
ρία ότι η χριστιανική πίστη εισήλθε στην περιοχή μόλις τον Θ´ αιώνα. Αντιθέτως, η αρχαιολογική έρευνα 
έχει αποδείξει ότι η άποψη αυτή δεν ευσταθεί (π.χ. η παλαιοχριστιανική βασιλική στο Τηγάνι της Μάνης). 
«Μητέρες εκκλησίες» πάλι ονομάζουμε όσες ιδρύθηκαν από Αποστόλους, ενώ «θυγατέρες εκκλησίες» 
όσες ιδρύθηκαν με την ιεραποστολική δράση των πρώτων· π.χ. η εκκλησία της Αίγινας ιδρύθηκε από 
την ιεραποστολική δραστηριότητα της εκκλησίας της Κορίνθου. Τη θέση του Harnack αποδέχθηκε και 
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ο Γεράσιμος Κονιδάρης, ερμηνεύοντάς την όμως μέσα από διαφορετικό πρίσμα. Αντιθέτως, ο Antoine 
Bon πιστεύει ότι η χριστιανική πίστη είχε διαδοθεί στη νότια Πελοπόννησο τον Β´ αιώνα. Το βέβαιο 
είναι ότι στο δεύτερο μισό του Β´ αιώνα υπήρχαν οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες και στη νότια 
Πελοπόννησο, όπως φανερώνει η αναφορά επιστολής του Κορίνθου Διονυσίου (π. 160-180) προς Λα-
κεδαιμονίους (Ευσέβιος, Ἐκκλ. Ἱστορία 4, 23, 2). Μάλιστα ο Γεράσιμος Κονιδάρης δέχεται ότι, την ίδια 
περίοδο στην Πελοπόννησο, επισκοπή είχαν επιπλέον η Πάτρα και το Άργος. Έτσι ανεβάζει τον αριθμό 
των επισκοπών σε τέσσερεις, ενώ στο τέλος του Γ´ αιώνα αποδέχεται την ύπαρξη δέκα (10) επισκοπών, 
ήτοι 1) Κορίνθου, 2) Κεγχρεών, 3) Πατρών, 4) Άργους, 5) Λακεδαίμονος, 6) Μεγαλοπόλεως, 7) Επιδαύ-
ρου, 8) Τεγέας, 9) Ήλιδος και, 10) Μεσσήνης. Πέραν όμως των ανωτέρω, μια σειρά πραγματικών αιτιών 
συνέβαλαν στη διάδοση του Ευαγγελικού κηρύγματος στη Μεσσηνία: 

α)  η ταχύτατη εξάπλωση του μηνύματος της Εκκλησίας στη Βόρεια Πελοπόννησο, 
β)  η εμπορική σημασία των παράλιων αστικών κέντρων της Μεσσηνίας, αφού, όπως υποστηρίζει η 

Άννα Λαμπροπούλου (Ἀσκητισμὸς, σελ. 12), η χριστιανική πίστη επεκτάθηκε στην Πελοπόννησο 
ἀπὸ τὰ παραθαλάσσια ἀστικὰ κέντρα πρὸς τὰ ηπειρωτικὰ καὶ τὴν ἐνδοχώρα, 

γ)  η τακτική επικοινωνία με την Κρήτη, που είχε ακμάζουσα εκκλησία ήδη από τους αποστολικούς 
χρόνους, όπως αποκαλύπτουν οι Ποιμαντικές Επιστολές του αποστόλου Παύλου, 

δ)  η ύπαρξη ακμαίων χριστιανικών κοινοτήτων στις γειτνιάζουσες περιοχές, στα Ιόνια νησιά (Κέρ-
κυρα, Κεφαλονιά) και 

ε)  η ύπαρξη ανατολικών θρησκευτικών κοινοτήτων στην περιοχή (π.χ. η λατρεία της Ίσιδος), η 
οποία είχε ωθήσει στην εξοικείωση των κατοίκων με τις διαφορετικές τελετουργίες και δημιουρ-
γούσε όρους θρησκευτικής ανοχής. Ο Παυσανίας (4, 31, 1-2) βεβαιώνει για την ύπαρξη ιερού της 
θεάς Ίσιδος στη Θουρία, αλλά και τα ιερά άλλων επίλυδων θεοτήτων. Το ιερό του Σαράπιδος και 
της Ίσιδος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Μελιγαλάς, στον ναό των Ταξιαρχών
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Η ίδρυση της τοπικής εκκλησίας της Μεσσηνίας υπήρξε το αποτέλεσμα της ιεραποστολικής δράσης 
μητρὸς ἀποστολικῆς ἐκκλησίας ή της αυτόνομης αποστολικής δράσης κάποιων εκ των Αποστόλων; 
Ο Κονιδάρης παραδέχεται την ύπαρξη ισχυρής παράδοσης για τη διάδοση του Ευαγγελικού κηρύγ-
ματος από μαθητές του Κυρίου αλλά και των Αποστόλων, παρά την αμφισβήτησή της. Πάντως, είναι 
γενικά αποδεκτό ότι μια ομάδα εκ των εβδομήκοντα (Ο´) Αποστόλων έδρασε ή εγκαταστάθηκε στην 
ελληνική χερσόνησο. Ανάμεσά τους ο Ὀνησιφόρος, οὗ καὶ αὐτού μέμνηται ὁ ἀπόστολος, ὅς ἐπίσκο-
πος Κορωνίας γέγονεν (Δωρόθεος, Περί των Ο´ μαθητών, σελ. 1423-5). Σημειωτέον ότι το όνομα του 
Ονησιφόρου σώζεται τόσο στους αρχαίους όσο και στους μεσοβυζαντινούς καταλόγους. Το όνομα 
Ὀνησίφορος (ή Ὀνησιφόρος) είναι ελληνικό, αλλά εντοπίζεται και σε μέλη της ιουδαϊκής διασποράς 
της Μικράς Ασίας. Συγκεκριμένα, το όνομα έφερε κάποιος Ιουδαίος από τα Τύανα της Καππαδοκίας 
τον Α´ χριστιανικό αιώνα (πρβλ. Επιφάνιος, Βίος ἀπ. Ἀνδρέου, PG 120, 217), ενώ βρίσκεται και σε 
επιγραφή του Δ´ αιώνα στη Συναγωγή των Σάρδεων (βλ. Ilan, Jewish Names, σελ. 348-349).

Παρά τη συμφωνία όμως της παράδοσης, οφείλουμε να επιλύσουμε δύο ζητήματα· πρώτον, ποια είναι 
η πόλη που αναφέρεται η παράδοση, και δεύτερον ποιος ήταν ο Ονησιφόρος. Η πόλη της μεσσηνιακής 
Κορώνης διεκδικεί την ταυτότητα της αναφοράς. Βεβαίως δεν λείπουν και αντίθετες απόψεις. Ο Κο-
νιδάρης αποδέχεται την ύπαρξη χριστιανικής κοινότητας στην Κορώνεια Λεβαδείας στο τέλος του Γ´ 
αιώνα. Ο Ονησιφόρος πάλι φέρεται ως επίσκοπος της Κορωνίας (ο εκδότης επιλέγει την ορθογραφία 
Κορωνίας, αλλά παραπέμπει σε άλλες τρεις μορφές: α) Κορωνείας, που σώζεται σε τέσσερα χειρόγραφα, 
εκ των οποίων τα δύο είναι και τα αρχαιότερα (του Ι´ αιώνα), β) Κορωνέας, που σώζεται στον κώδικα 
34 K της Μεγίστης Λαύρας, και γ) Κορονίας, που σώζεται στον ελληνικό κώδικα 211 του Μονάχου του 
ΙΑ´ αιώνα). Η μορφή του καταλόγου που διαθέτουμε σήμερα προέρχεται από το β´ μισό του Ϛ´ αιώνα, 
περίοδο κατά την οποία έζησε και ο Στέφανος Βυζάντιος (ήκμασε μεταξύ των ετών 538-573), ο οποίος 
στο γνωστό έργο του Ἐθνικὰ διακρίνει μεταξύ της βοιωτικής Κορώνειας: Κορώνεια, πόλις Βοιωτίας. 

Μεθώνη, κοιμητήριο Αγίου Ονουφρίου



Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η  Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α

�20 �

Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. ἀπὸ Κορώνου τοῦ Θερσάνδρου. ἐν ταύτῃ οὐ φαίνεται ἀσπάλαξ, πάσης τῆς Βοιωτίας 
εχούσης τὸ ζῷον, κἄν τις ἔξωθεν ἐνέγκῃ εἰς τὴν Κορωνέων χώραν, οὐ δύναται ζῆν. δευτέρα πόλις Πελο-
ποννήσου [μεταξύ] Σικυῶνος καὶ Κορίνθου. τρίτη τῆς Φθιώτιδος. ἔστι δὲ καὶ φρούριον τῆς Ἀμβρακίας. 
τετάρτη πόλις Κύπρου. ἔστι καὶ χερρόνησος πρὸς τὴν Ἀττικήν. πέμπτη πόλις Σαλαμινίων Κορώνη. ὁ 
πολίτης Κορώνιος καὶ Κορωνεύς. οῖ δὲ φασι παρὰ τὴν Κορώνειαν Κορωνιεύς, παρὰ δὲ τὴν Κορώνην 
Κορωναεύς (Στέφανος Βυζάντιος, Ἐθνικὰ, σελ. 377), και της Μεσσηνιακής Κορώνης: Κορώνη, πόλις 
Μεσσήνης, ὡς Ἀπολλόδωρος ἑβδόμῳ τοῦ καταλόγου. ὁ πολίτης Κορωνεύς καὶ Κορωναιεύς καὶ Κορω-
ναῖος. ἔστι καὶ Κορώνη μοῖρα τῆς Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ. καὶ τρίτη ... ταύτης ὁ οἰκήτωρ Κορωνίτης. 
ἔστι καὶ πόλις Βιθυνίας (Στέφανος Βυζάντιος, Ἐθνικά, σελ. 378). Πράγματι το ζήτημα είναι δυσεπίλυτο 
και θα ήταν λάθος να προκρίνουμε ποια ήταν η πόλη μόνο από το όνομά της, αφού η τελική θέση θα 
πρέπει να συνδυασθεί και με άλλα στοιχεία. Σημειωτέον ότι η ρωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή Κορώνη 
βρισκόταν εκεί που σήμερα βρίσκεται το Πεταλίδι, ενώ η σημερινή Κορώνη είναι η αρχαία Ασίνη! 

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Τύρου Δωρόθεου, που είχε επισημοποιηθεί προ της Δ´ Οικουμενικής 
Συνόδου (451), ο Ονησιφόρος ταυτίζεται από τον Δωρόθεο με το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ο Από-
στολος Παύλος στη Β´ προς Τιμόθεο επιστολή (1,16 και 4,19). Εκτενέστατη αναφορά στον Ονησιφόρο 
έκανε ο απ. Παύλος στη Β´ προς Τιμόθεο επιστολή του, όπου σημειώνει: δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὀνησι-
φόρου οἴκω, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν άλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ 
σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε· δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· 
καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις (Β´ Τιμ. 1, 16-18). Ενώ στο τέλος της επιστολής δεν 
παραλείπει να στείλει τους χαιρετισμούς του στην οικογένεια του Ονησιφόρου (Β´ Τιμ. 4, 19). Η ταύτι-
ση είναι καθοριστική, επειδή σε συνδυασμό με την ανωτέρω αυτομαρτυρία του Παύλου προσδιορίζει 
τόσο τη σχέση του ίδιου με τον Ονησιφόρο, όσο και τα ιστορικοχρονικά πλαίσια της συνάντησής του. 
Πράγματι, από τη Β´ προς Τιμόθεο επιστολή διαφαίνεται ότι μετά την αιφνίδια σύλληψη του Αποστόλου 
στην Τρωάδα, όπου εγκατέλειψε τον φαιλόνη και τα βιβλία του (Β´ Τιμ. 4, 13), οδηγήθηκε σιδηροδέσμι-
ος στη Ρώμη. Η εκκλησία της Εφέσου απέστειλε τον Ονησιφόρο για να τον αναζητήσει, το θέρος του 
65 μ.Χ., όταν μάλιστα η πολιτική κατάσταση είχε στραφεί εναντίον των χριστιανών, καθώς οι Ιουδαίοι 
ασκούσαν ισχυρές πιέσεις εναντίον τους στην ρωμαϊκή κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι μετά τον γάμο του 
Νέρωνα με τη Σαβίνη Ποππαία, άλλαξε η πολιτική της κυβέρνησής του και τα μέλη της, με αποκορύφω-
μα την «υποχρεωτική αυτοκτονία» του φιλοσόφου Σενέκα το έτος 65 μ.Χ. Η απόκρυφη αλληλογραφία 
του τελευταίου με τον Απόστολο Παύλο αποκαλύπτει τον ιστορικό πυρήνα της σχέσης προσώπων της 
πρώτης περιόδου της διακυβέρνησης του Νέρωνα με την Εκκλησία. Βεβαίως, η νέα πολιτική της Ρώμης 
περιγράφεται από τις πρωτοφανείς διώξεις των χριστιανών, αλλά και από τη σαφή διάκριση για πρώτη 
φορά από τη Ρωμαϊκή Πολιτεία μεταξύ ιουδαίων και χριστιανών. 

Η κίνηση αυτή καθεαυτή καταδεικνύει το ειδικό ενδιαφέρον της Καθολικής Εκκλησίας για τα τεκται-
νόμενα στη Ρώμη και πρέπει να παραλληλίζεται τόσο με την παρουσία του Πέτρου και του Παύλου στο 
πολιτικό κέντρο της αυτοκρατορίας, όσο και με την κίνηση του Αποστόλου Ανδρέα προς τα εκεί. Υπό 
αυτήν την έννοια τόσο η θέση όσο και ο ρόλος του Ονησιφόρου αναβαθμίζονται, και το περιεχόμενο 
της αποστολής του προσδιορίζει τη σημασία του φορέα της. Επιπλέον, οι αναφορές του Παύλου στον 
Ονησίφορο δεν συνδέουν με απόλυτο τρόπο τους δύο άνδρες, αλλά σε απόλυτη αναφορά προς το έργο 
της Εκκλησίας στη Μικρά Ασία, ο Παύλος δεν φαίνεται να βάπτισε τον οίκο του Ονησιφόρου, ενώ 
συνεργάστηκε μαζί του στο έργο του Ευαγγελίου. Αυτό διασώζεται και στον ιστορικό πυρήνα της πα-
ράδοσης της Εκκλησίας της Ανατολής για το πρόσωπο του τελευταίου. Ο Ονησιφόρος φέρεται να έχει 
σημαίνοντα ρόλο στις απόκρυφες Πράξεις Παύλου και Θέκλης, έργο που συνεγράφη πριν το τέλος του 
Β´ χριστιανικού αιώνα. Ο Ονησίφορος κατείχε κεντρικό ρόλο στη ζωή της τοπικής εκκλησίας του Ικονί-
ου, δεν είχε βαπτισθεί από τον Παύλο (όπως διαφαίνεται και από τη Β´ προς Τιμόθεο επιστολή), ο Τίτος 
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Αντικάλαμος, μονή Σκρούμπεη, τμήμα από τον γραπτό διάκοσμο
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είχε φροντίσει να τον ενημερώσει για την άφιξη του Παύλου στην πόλη (Πράξεις Παύλου και Θέκλης 
3, σελ. 2376), ενώ στο σπίτι του τελέστηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας (Πράξεις Παύλου και Θέ-
κλης 5, σελ. 23810) και δίδασκε ο Απόστολος. Τέλος, η Θέκλα, όταν επέστρεψε στο Ικόνιο, κατευθύνθηκε 
προηγουμένως στον Ονησίφορο και μετά άρχισε την ιεραποστολική της δράση (Πράξεις Παύλου και 
Θέκλης 42, σελ. 2682). Οι διηγήσεις αυτές αποκαλύπτουν τη συνείδηση της τοπικής εκκλησίας του Ικο-
νίου και της περιφέρειας της Μικράς Ασίας ότι ο Ονησίφορος ασκούσε το λειτούργημα της επισκοπής. 
Είναι σαφές ότι ο Ονησιφόρος δεν συνδέεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου 
στη Μικρά Ασία, αλλά σε απόλυτη συνάφεια προς το έργο της Καθολικής Εκκλησίας.

Στη συριακή μετάφραση της Διδασκαλίας των Αποστόλων (Doctrina Apostolorum), έργο του α´ μισού 
του Β´ χριστιανικού αιώνα, περιγράφεται με σαφήνεια ο χώρος της ιεραποστολικής δράσης του ευαγ-
γελιστή Ιωάννη: Ἡ Ἔφεσος, καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, καὶ ἡ ὅλη Ἀσία, καὶ ἡ χώρα τῶν Κορινθίων, καὶ τῆς 
ὅλης Ἀχαΐας καὶ τῶν περιχώρων, ἔλαβον τὴν ἀποστολικὴ χεῖρα τῆς ἱερωσύνης ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ εὐαγ-
γελιστοῦ, τοῦ ἀναπεσόντος ἐπὶ τοῦ στήθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὅστις ᾠκοδόμησεν ἐν τῷ ἀξιώματι τοῦ 
ὁδηγοῦ (Doctrina Apostolorum, σελ. 34· η μετάφραση είναι του καθηγητή Βλάσιου Φειδά, (Ιωάννειος 
αποστολικότης, σελ 69). Το κείμενο διέσωσε τη συνείδηση της Εκκλησίας της Ανατολής για την ποιμα-
ντική ευθύνη του Αποστόλου στην επαρχία Αχαΐας και τις τοπικές χριστιανικές κοινότητες! Είναι σαφές 
ότι το ιεραποστολικό έργο στην Πελοπόννησο κατά τον Α´ αιώνα συνδέεται ευθέως και με το πρόσωπο 
του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Επομένως, δεν θα μας έκανε εντύπωση εάν ένα πρόσωπο προερχόμενο από 
την εκκλησία της Μικράς Ασίας ασκούσε ιεραποστολική δράση στην περιοχή. Ο Ονησιφόρος βεβαιω-
μένα υπήρξε ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως ήδη διαπιστώσαμε, παρά τη διστακτικότητα που υπάρχει στην 
αποδοχή του ρόλου του. Μάλιστα το ιεραποστολικό του έργο στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου 
πρέπει να άρχισε περί το 70 μ.Χ., όταν την ευθύνη είχε πλέον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. 

Η δράση του Ονησιφόρου δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές εκτός της Παραδόσεως, αλλά ο Ηλίας 
Αναγνωστάκης (Παράκτιοι οικισμοί, σελ. 137) σημειώνει για τους παράκτιους οικισμούς της Μεσσηνίας 
ότι, ἐνῶ εἶναι βέβαιη ἡ ἐμπλοκή του ὡς σταθμοῦ ἢ περάσματος σὲ ὅλα τὰ μείζονα γεγονότα ποὺ διαδρα-
ματίσθηκαν στὸν θαλάσσιο δρόμο ποὺ συνδέει τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μὲ τὴν Δύση, σχεδὸν ποτὲ ἢ 
σπανίως ἀναφέρεται στὶς πηγές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο μη εντοπισμός στη ρωμαϊκή Κορώνη της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που πιθανότατα θα ήταν αφιερωμένη στον εκ των Ο´ ιδρυτή της τοπικής 
εκκλησίας. Βεβαίως πρέπει να θεωρήσουμε ως δεδομένο, παρά την έλλειψη σχετικών πηγών, το γεγο-
νός ότι οι επιδρομές των Βανδάλων μεταξύ των ετών 467-477 και των Οστρογότθων του Τωτίλα (549) 
έπληξαν τους παράκτιους οικισμούς της Πελοποννήσου. Αυτό συνεπάγεται ότι σημαντικά χριστιανικά 
μνημεία, όπως και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, υπέστησαν σημαντικές φθορές ή καταστρά-
φηκαν. Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την έλλειψη εκτεταμένων αρχαιολογικών ανασκαφών στο 
σημερινό Πεταλίδι, μας πείθουν ότι στο μέλλον πιθανότατα νέα στοιχεία να συνεισφέρουν στη γνώση 
μας για το χρόνο και τα πρόσωπα που διέδωσαν το Ευαγγέλιο στη Μεσσηνία. 

Αντίστοιχα το Συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως (Ι´ αιώνας) σημειώνει ότι ο Καῖσαρ, οὗ καὶ 
αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος μεμνηται, ἐπίσκοπος Κορώνης γέγονε (SynCP 290). Ενώ σήμερα από την 
τοπική εκκλησία τιμάται η μεγαλομάρτυς Ξένια η Θαυματουργός (3 Μαΐου 318). Η ιστορία θυμίζει 
αυτήν της οσίας Ελέσας, της οποίας ο Βίος-Μαρτύριο σώζεται αντίστοιχα σε νεότερη συναξαριστική 
παράδοση. Η πληροφορία για το μαρτύριο της Ξένιας πιθανότατα απηχεί ιστορικά γεγονότα, όπως 
φαίνεται και από το Σεβάστειον ή Καισάρειον του Ασκληπιείου της Μεσσήνης, που ήταν αφιερωμένο 
στη λατρεία της Ρώμης και των αυτοκρατόρων.

Επομένως, η πρώτη χριστιανική κοινότητα στη Μεσσηνία ιδρύθηκε στην Κορώνη, από κάποιον 
εκ των Ο´ Αποστόλων (Ονησιφόρος ή Επαφρόδιτος ή Καίσαρ) σύμφωνα με την Παράδοση. Η απο-
στολική θεμελίωση της εκκλησίας της Κορώνης και ολοκλήρου της Μεσσηνίας αποτελεί ένα από τα 
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ζητήματα που αντιμετωπίζεται με διστακτικότητα, αλλά που επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη των 
γεγονότων, όπως η σταδιακή εγκατάλειψη σημαντικών μνημείων συνδεδεμένων με τη λατρεία των 
ειδώλων. Το θέατρο της Μεσσήνης εγκαταλείφθηκε μεταξύ του τέλους του Γ´ αιώνα και των αρχών 
του Δ´, όπως αποδεικνύει η χρήση λίθινων μερών του κατά την τελευταία φάση της κατασκευής 
της κρήνης Αρσινόης (θυγατέρας του μυθικού βασιλιά της Μεσσήνης Λεύκιππου και μητέρας του 
Ασκληπιού) επί Διοκλητιανού (284-305). Αντίστοιχα ο μεγάλος δωρικός ναός της Μεσσήνης είχε εγκα-
ταλειφθεί τις τελευταίες δεκαετίες του Δ´ αιώνα. Είναι εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης κατά το 
β´ μισό του Δ´ αιώνα, που την προκάλεσαν, πέραν της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, ο συνδυασμός 
των βαρβαρικών επιδρομών και των σεισμών που έπληξαν την περιοχή! Ο Πέτρος Θέμελης (Αρχαία 
Μεσσήνη Ι, σελ. 34-35) σημειώνει ότι τα έτη 212-394 μ.Χ. χαρακτηρίζονται ως μια μακρά περίοδος 
απουσίας ιστορικών πληροφοριών, ένδειξη παρακμής της πόλης. Περί το 360/70 μ.Χ. χρονολογούνται 
τα ύστατα στρώματα καταστροφής και εγκατάλειψης των περισσοτέρων οικοδομημάτων της πόλης. 
Εντύπωση πτώσης από σεισμό και (ή) πυρκαγιά δίνουν ορισμένα οικοδομήματα, όπως αυτό των μαρ-
μαροθετημάτων με τα τρία αγάλματα στα ανατολικά του Ασκληπιείου.

Και ενώ τα ειδωλολατρικά μνημεία εγκαταλείπονταν, έχουμε την παρουσία πολλών χριστιανικών 
μνημείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, όπως της επισκοπής Ασίνης στη 
σημερινή Κορώνη (τα λείψανα από την παλαιοχριστιανική βασιλική του κάστρου σώζονται στο Μουσείο 
της Κορώνης, αν και δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς η χρονολόγηση του ναού της Αγίας Σοφίας, της 
οποίας τα ερείπια σώζονται εντός του κάστρου της Κορώνης), της Αγίας Κυριακής στα Φιλιατρά (έχουν 
εντοπιστεί δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές στα Φιλιατρά, όπου συνέχισαν να χρησιμοποιούνται και σε 
μεταγενέστερες περιόδους), δύο τουλάχιστον έχουν εντοπιστεί στο χώρο των υστερορωμαϊκών οικισμών 
του Ε´ με Ζ´ αιώνα της αρχαίας Μεσσήνης, της Αγ. Σοφίας στη Μεθώνη (η βασιλική βρίσκεται σε παλαιό 
οικισμό επί του λόφου του Αγ. Νικολάου και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις κατακόμβες του Αγ. 
Ονουφρίου). Παλαιοχριστιανική βασιλική έχει εντοπιστεί και στη θέση της σημερινής εκκλησίας του Αγ. 
Ανδρέα, στη Νέα Κορώνη-Λογγά, όπου προϋπήρχε ναός του Απόλλωνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το λαξευτό κοιμητήριο του Αγ. Ονούφριου, το οποίο και ονομάζουμε κατακόμβες της Μεθώνης. 
Τέλος, η συμμετοχή επισκόπων, όπως του Μεθώνης Τυχικού και του Κυπαρισσίας Αλεξάνδρου (Mansi 
6, 1220), και όχι του Μεσσήνης Αλεξάνδρου, όπως είχαν υποστηρίξει οι πρώτοι εκδότες των πρακτικών 
της συνόδου, στη Σύνοδο της Σαρδικής (343) ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ὀργάνωση τῆς ἐκκλησιαστικκῆς καὶ 
θρησκευτικῆς ζωῆς στὴν Πελοπόννησο ἔχει συντελεσθεῖ κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ Δ´ αἰώνα. Η ύπαρξη 
οργανωμένης χριστιανικής κοινότητας στη Μεσσήνη τον Δ´ αιώνα αποδεικνύεται και από την επιτύμβια 
επιγραφή στον τάφο του πρεσβυτέρου της πόλης της Μεσσήνης Παύλου.

Ολοκληρώνοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισαγωγή του Μητροπολιτικοῦ συστήματος στη 
διοίκηση της Εκκλησίας μετά τις αποφάσεις της Α´ Οικουμενικής Συνόδου (325) και η ανάδειξη της 
Εκκλησίας της Κορίνθου ως Μητροπόλεως, με την παράλληλη προτίμηση της σημασίας της ἀποστο-
λικῆς διαδοχῆς πίστεως πρὸς τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τάξεως στις εκκλησίες της Ανατολής, είχαν 
ως συνέπεια τη μη προβολή της αποστολικότητας τάξεως των θρόνων της εκκλησίας Μεσσηνίας. 
Βεβαίως η αναφορά προς την κοινή παράδοση και το πρόσωπο του Ευαγγελιστή Ιωάννη συνέδεε 
με τον σύνδεσμο της αγάπης τους θρόνους της τοπικής εκκλησίας με αυτούς των Πατρών, της Κων-
σταντινουπόλεως και όλους όσους έφεραν ιωάννειο αποστολικότητα. Η εμμονή στην Παράδοση, η 
στέρεα πίστη, η μη ύπαρξη αιρέσεων και ταραχών επί αιώνες, φανερώνει αυτή τη σχέση. Η αποστολική 
εκκλησία της Μεσσηνίας ως φορέας ιωαννείου αποστολικότητας μετέχει και ενώνεται με το κέντρο 
της Ορθοδοξίας ως γνήσια αδελφή εκκλησία, ως φορέας της Παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, 
καθώς ο ιδρυτής της τη στερέωσε στα κοινά νάματα των εκκλησιών της Ανατολής. 
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Πεταλίδι, ερείπια από τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής
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