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Άγιος Μηνάς ο Αιγύπτιος πολιούχος Ηρακλείου 
Κρήτης 

  
Ο Άγιος Μηνάς θεωρείται από τους ορθόδοξους χριστιανούς προστάτης των 
γεωργών και των κτηνοτρόφων. Οι μικρασιάτες των θεωρούσαν προστάτη 
των ξενιτεμένων τους, ενώ σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας θεωρείται 
προστάτης των ανύπαντρων γυναικών. Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι ο Άγιος 
Μηνάς βοηθά στην ανεύρεση χαμένων πραγμάτων. Ας δούμε όμως λίγα 
στοιχεία του βίου του. 
Γεννήθηκε στα μέσα με τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. στην Αίγυπτο. Οι γονείς 
του τον μεγάλωσαν σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, όντας και οι δύο 
ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Μηνάς όμως από την εφηβική του ακόμα ηλικία 
ασπάστηκε τον χριστιανισμό. 
Μετά τα εφηβικά του χρόνια εισήλθε στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού και 
πιο συγκεκριμένα σε ένα τάγμα ιππικού με έδρα το Κοτυάειον της Μικράς 
Ασίας (η πόλη αυτή στις μέρες μας ονομάζεται Κιουτάχεια). Οι αρχές του 
4ου αιώνα τον βρήκαν να διάγει μια λαμπρή πορεία στις τάξεις του 
Ρωμαϊκού στρατού λόγω της ανδρείας που τον χαρακτήριζε. 
Εκείνο τον καιρό όμως, έφτασαν αυτοκρατορικές διαταγές σύμφωνα με τις 
οποίες ο στρατός έπρεπε να συλλαμβάνει τους χριστιανούς και να τους 
κάνει να αλλάξουν πίστη με κάθε μέσο. Αυτό ήταν φυσικά κάτι που δεν 
μπορούσε να πράξει ο Άγιος Μηνάς και έτσι έθεσε τέλος στην στρατιωτική 
του καριέρα και κατέφυγε σε ένα βουνό της περιοχής. 
Στον άγριο αυτό τόπο ασκήτευσε αφιερώνοντας τον χρόνο του στην 
προσευχή και στην νηστεία. Έτσι έζησε για ένα αρκετά μακρύ χρονικό 
διάστημα, έως ότου άφησε τον τόπο που ασκήτεψε και επανήλθε κοντά στους 
ανθρώπους. 
Επέλεξε μάλιστα να βρεθεί κοντά τους την ημέρα μιας ειδωλολατρικής 
εορτής. Στην γιορτή αυτή μίλησε και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό 
με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον διοικητή της πόλης. Στον 
Πύρρο, έτσι ονομαζόταν ο διοικητής, ομολόγησε για άλλη μια φορά την 
χριστιανική του πίστη, φανέρωσε το όνομα του καθώς και όσα είχαν 
προηγηθεί στην ζωή του. Επειδή όπως είπαμε ήταν ημέρα γιορτής, ο Πύρρος 
διέταξε τη φυλάκιση του Αγίου Μηνά αναβάλλοντας την εξέταση της 
υποθέσεως για την επομένη ημέρα. 
Οι ώρες πέρασαν και ο Άγιος βρέθηκε πάλι ενώπιον του διοικητή με τις 
κατηγορίες της λιποταξίας από τον Ρωμαϊκό στρατό και την εξύβρισης των 
θεών (των ειδωλολατρών). Ο Πύρρος στην αρχή προσπάθησε με υποσχέσεις 
και όμορφα λόγια να κάνει τον Άγιο Μηνά να απαρνηθεί την χριστιανική πίστη. 
Κατόπιν πέρασε στις απειλές και τέλος, βλέποντας ότι ο Άγιος δεν 
υποχωρεί, διέταξε τον άγριο βασανισμό του. 
Ο Άγιος με την βοήθεια του Χριστού, υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια 
αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει. Μην έχοντας πλέον σε κάτι χειρότερο να τον 
υποβάλει, ο Πύρρος διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου Μηνά που έλαβε 
χώρα στις 11 Νοεμβρίου. Μετά τον αποκεφαλισμό, το σώμα του Αγίου ρίχτηκε 
στην φωτιά. Από αυτήν μερικοί χριστιανοί έσωσαν ότι πρόλαβαν από το άγιο 
σώμα του και το έθαψαν κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως τους 
είχε ζητήσει ο Άγιος λίγο πριν θανατωθεί. 
Στον τόπο που ενταφιάστηκε χτίστηκε ναός, ενώ με την πάροδο των ετών 
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δημιουργήθηκε εκεί μία μικρή πόλη αφού πλήθος χριστιανών επισκέπτονταν 
τον Άγιο για να ζητήσουν την βοήθεια του. Πριν αναφέρουμε ένα δυο από τα 
χιλιάδες θαύματα του Αγίου Μηνά, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Άγιος 
παρουσιάζεται στις εικόνες καβάλα σε άλογο και φορώντας στρατιωτική 
ενδυμασία. 
Το πρώτο θαύμα που θα αναφέρουμε, έχει ως εξής: Κάποτε ένας χριστιανός 
έταξε να προσφέρει σε ένα ναό του Αγίου Μηνά έναν ασημένιο δίσκο. Όντας 
ευκατάστατος, παρήγγειλε στο εργαστήριο αργυροχοΐας δύο δίσκους – ένα 
για τον Άγιο και ένα για τον εαυτό του. Όταν παρέλαβε τους δίσκους 
λοιπόν, ξεκίνησε το ταξίδι του με πλοίο για να πάει να παραδώσει τον 
δίσκο που είχε τάξει. Παρατήρησε όμως ότι ο δίσκος που προοριζόταν για 
τον ναό, ήταν πιο λαμπερός και σκέφτηκε να τον κρατήσει για τον εαυτό 
του. Έτσι έδωσε εντολή στον νεαρό υπηρέτη του να σερβίρει το φαγητό στον 
όμορφο και λαμπερό δίσκο. Όταν όμως μετά το φαγητό, ο υπηρέτης πήγε να 
πλύνει τον δίσκο, εκείνος του έπεσε μέσα στην θάλασσα. Φοβούμενος τότε 
εκείνος την τιμωρία του αφεντικού του, βούτηξε να τον πιάσει και έτσι 
χάθηκαν στα νερά τόσο ο ασημένιος δίσκος όσο και ο νεαρός υπηρέτης. 
Ο χριστιανός μαθαίνοντας τι συνέβη κατάλαβε ότι τιμωρήθηκε για την 
απληστία του και άρχισε να προσεύχεται στον Άγιο Μηνά και να τον 
παρακαλεί να βρεθεί η σωρός του υπηρέτη του. Το πλοίο έφτασε στον 
προορισμό του ενώ ο χριστιανός συνέχιζε τις προσευχές του. Μία δυο μέρες 
μετά και ενώ συνέχιζε τις προσευχές ο Άγιος έκανε το θαύμα του. Ο νεαρός 
υπηρέτης εμφανίστηκε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν ξεβράστηκε η σωρός του στην 
ακτή αλλά εμφανίστηκε να βγαίνει από την θάλασσα ζωντανός, κρατώντας 
μάλιστα τον ασημένιο δίσκο στα χέρια του. Τον ρώτησαν τι συνέβη και τους 
είπε ότι όταν έπεσε στην θάλασσα, εμφανίστηκαν μπροστά του τρεις 
ανθρώπινες μορφές. Αυτές τον συνόδευσαν περπατώντας στον βυθό μαζί του 
μέχρι την στιγμή που βγήκε στην παραλία. Η μία μορφή, δε, φορούσε 
στρατιωτικά ρούχα. Όλοι κατάλαβαν ότι ο ένας από τους τρεις ήταν ο Άγιος 
Μηνάς. Οι άλλοι δύο ήταν ο Άγιος Βίκτωρ και ο Άγιος Βικέντιος που 
εορτάζουν μαζί με τον Άγιο Μηνά στις 11 Νοεμβρίου. 
Το δεύτερο θαύμα που θα αναφέρουμε, έλαβε χώρα το 1942 στο Ελ Αλαμέιν. 
Τον Οκτώβριο του έτους αυτού και λίγο πριν την έναρξη της μάχης στην 
οποία ηττήθηκε ο Ρόμελ, εμφανίστηκε ένας στρατιωτικός καβάλα σε ένα 

άλογο στο στρατόπεδο των συμμάχων και εμψύχωνε τους στρατιώτες. Ο 
Άγιος Μηνάς είχε σταθεί για άλλη μια φορά στο πλευρό αυτών που μάχονταν 
για τα δίκαια. Είχε δε σταθεί και άλλες φορές στο πλευρό των Ελλήνων και 
κυρίως στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου και είναι ο Πολιούχος και Προστάτης 
της πόλης και των κατοίκων της. 

Η εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Μηνά στις 11 Νοεμβρίου. 
 

Απολυτίκιο του Αγίου Μηνά: 
Στρατείαν κατέλιπες την κοσμικήν, αθλητά, ουράνιονειληφας την 
κληρουχίαν, Σοφέ, και στέφος αμάραντον, δόξαν αποδιώξας βασιλέως γηϊνου, 
άθλους δε διανύσας μαρτυρίου γενναίως• διό Μεγαλομάρτυς Μηνά, πρέσβευε 
σωθήναι ημάς. 
 
Πηγή : http://www.matia.gr/7/72/7203/7203_4_12.html 

http://www.matia.gr/7/72/7203/7203_4_12.html
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ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

 
 

«τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο 
Κύριος» (Ψλμ. 15,3) 
 
Ένας από τους ασκητές της εποχής μας, ο γέρων 
Πορφύριος, είχε πει στα πνευματικά του τέκνα ότι μετά 
την κοίμησή του θα είναι πιο κοντά τους απ’ όσο ήταν 
εν ζωή, διότι πλέον δεν θα υπάγεται στους βιολογικούς 
νόμους του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι και ο Άγιος 
Μηνάς, επί χίλια επτακόσια χρόνια τώρα μετά την 
εκδημία του, δεν έχει πάψει να βρίσκεται κοντά στους πιστούς, βοηθώντας 
όσους με πίστη και ελπίδα στον Θεό τον επικαλούνται.  

Από τα πολλά θαύματα του Αγίου που διασώζει η παράδοση θα αναφερθούν 
στη συνέχεια λίγα και χαρακτηριστικά. 

  

 

 
 

Κάποιος χριστιανός από την Κωνσταντινούπολη, οδεύοντας για το 

πανηγύρι του Αγίου Μηνά και έχοντας μαζί του αρκετά χρήματα, κατέλυσε σε 
ένα ξενοδοχείο. Ο ξενοδόχος είδε τα ξένα χρήματα και, κυριευμένος από 
απληστία, σκότωσε τον προσκυνητή, τον διεμέλισε και έβαλε τα κομμάτια  του 
σε μία σπυρίδα (ζεμπίλι). Ενώ σκεφτόταν πού να θάψει τα μέλη του θύματός 
του για να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα, καταφθάνει στο ξενοδοχείο ένας 
έφιππος στρατιώτης, ο Άγιος Μηνάς, και τον ρωτάει επίμονα πού βρίσκεται ο 
προσκυνητής. Ο ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτε αλλά ο 
Άγιος ξεπεζεύει, εισέρχεται στα ενδότερα του ξενώνα, βρίσκει την σπυρίδα, 
την φέρνει μπροστά του και τον ρωτάει με φοβερό και άγριο βλέμμα να του 
πει ποιος είναι ο νεκρός.  

Τότε ο φονιάς έφριξε, πέφτοντας άφωνος και τρέμων στα πόδια του 
άγνωστου ιππέα. Ο Άγιος συνάρμοσε τα μέλη του 
θύματος, προσευχήθηκε και ανέστησε το νεκρό προσκυνητή παραγγέλνοντάς 
του να δοξάζει τον Θεό. Ο αναστημένος, σαν να είχε εγερθεί από τον ύπνο, 
κατάλαβε όσα έπαθε, εδόξασε τον Θεό και προσκύνησε τον Άγιο.  

Μόλις ο φονιάς συνήλθε από τον τρόμο του και σηκώθηκε, του πήρε ο Άγιος 
τα κλεμμένα χρήματα και τα επέστρεψε στον προσκυνητή λέγοντάς του να 
συνεχίσει τον δρόμο του.  
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Έπειτα, για να ολοκληρώσει την ευεργεσία του Θεού, στράφηκε προς τον 
ξενοδόχο, τον έδειρε όπως του άξιζε, τον ενουθέτησε, του έδωσε συγχώρηση 
για το έγκλημά του προσευχόμενος γι’ αυτόν, καβάλησε το άλογό του και έγινε 
άφαντος. Τότε μόνο κατάλαβε ο ξενοδόχος ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν ο 
Άγιος Μηνάς, γεγονός που θυμίζει την εμπειρία των δύο Αποστόλων κατά την 
πορεία τους προς Εμμαούς, με την συντροφιά του αναστημένου Χριστού. 
(Λουκ. 24,31).  

Ευρύτατη δημοσιότητα έχει δοθεί σε περιστατικό όμοιο με το παραπάνω, 
δηλαδή ανάσταση διαμελισμένου νεκρού, το οποίο, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται σε εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο, συνέβη πολύ 
πρόσφατα, το έτος 2004, με θαυματουργό επέμβαση της Παναγίας η οποία 
ανέστησε δολοφονημένο Σαουδάραβα Μουσουλμάνο που πήγαινε στο 
Ορθόδοξο Μοναστήρι της Παναγίας Σαϊντανάγια στον Λίβανο. 
(περιοδικό  «Ελληνορθόδοξη  οικογένεια», τ. 108, σελ. 5-7, 10-11-12/2005, 
έκδοση Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων, Αθήνα). 

  

 

  

Κάποιος πλούσιος χριστιανός έταξε στον Άγιο Μηνά να προσφέρει έναν 

ασημένιο δίσκο στο ναό του. Παρήγγειλε λοιπόν στον αργυροχόο δύο δίσκους 
και του ζήτησε στον μεν ένα να γράψει το όνομα του Αγίου στον δε άλλον το 
όνομα το δικό του. Επειδή όμως ο δίσκος ο προορισμένος για τον Άγιο έγινε 
λαμπρότερος και ωραιότερος, ο χριστιανός, από απληστία κινούμενος, δίχως 
να ντραπεί τον κράτησε για τον εαυτό του.  

Ταξιδεύοντας λοιπόν στη θάλασσα, δείπνησε στο πλοίο χρησιμοποιώντας 
ασυλλόγιστα και χωρίς ευλάβεια τον δίσκο του Αγίου. Μετά το δείπνο ο 
υπηρέτης του ανευλαβούς χριστιανού προσπάθησε να πλύνει τον δίσκο στη 
θάλασσα με αποτέλεσμα να του πέσει στο νερό και να βυθισθεί. Τότε ο 
νεαρός υπηρέτης φοβήθηκε  πολύ, σάστισε και, προσπαθώντας να πιάσει τον 
δίσκο, έπεσε κι αυτός στη θάλασσα.  

Όταν ο κύριός του αντελήφθη το συμβάν, συναισθάνθηκε ότι πλήρωνε τα 
επίχειρα της απληστίας του και τυπτόμενος από την συνείδησή του, 
παρακαλούσε τον Θεό να βρει έστω το λείψανο του μικρού υπηρέτη του, 
τάζοντας να δώσει στο ναό του Αγίου Μηνά και τον δεύτερο δίσκο, και τα 
χρήματα που άξιζε ο χαμένος στη θάλασσα δίσκος. Αφού βγήκε στη στεριά 
περίμενε με αγωνία στην ακρογιαλιά μήπως και εκβρασθεί το πτώμα του 
υπηρέτη. Και ενώ παρατηρούσε τη θάλασσα, βλέπει τον μικρό να βγαίνει 
ζωντανός από το νερό κρατώντας στα χέρια του και τον ασημένιο δίσκο του 
Αγίου!  

http://www.pigizois.net/afieromata/afieromata.htm
http://www.pigizois.net/afieromata/afieromata.htm
http://www.pigizois.net/afieromata/afieromata.htm
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Ο πλούσιος έφριξε από το θαύμα και έβγαλε φωνή μεγάλη την οποία 

ακούγοντας οι επιβάτες του πλοίου βγήκαν όλοι έξω και, βλέποντας το 
συμβάν, ρωτούσαν τον υπηρέτη, που τους διηγήθηκε τα εξής: «Μόλις έπεσα 
στη θάλασσα, παρουσιάσθηκαν μπροστά μου τρεις άνθρωποι. Ο 
μεγαλύτερος  από αυτούς φορούσε στρατιωτική στολή, ο άλλος ήταν νεαρός 
και ο τρίτος ήταν Διάκονος. Αυτοί οι τρεις με πήραν μαζί τους από τον βυθό 
και  περπατώντας χθες και σήμερα, με έφεραν μέχρι εδώ».  

Ο κύριος του παιδιού και οι επιβάτες του πλοίου ακούγοντας το εξαίσιο 
θαύμα, εδόξαζαν τον Θεό και εθαύμαζαν για τους τρόπους που χρησιμοποιεί 
προκειμένου οι άνθρωποι  «εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (2 Τιμόθ. 3,7).  

Οι τρεις που έσωσαν τον υπηρέτη ήταν ο Άγιος Μηνάς (ο στρατιωτικός), ο 
Άγιος Βίκτωρ (ο νεαρός) και ο Άγιος Βικέντιος (ο Διάκονος).  

Οι δύο τελευταίοι Άγιοι εμαρτύρησαν την ίδια ημέρα με τον Άγιο Μηνά. Τον 2ο 
αι. μ.Χ.. ο Άγιος Βίκτωρ γδάρθηκε ζωντανός από τους ειδωλολάτρες και τον 
3ο αι. μ. Χ. ο Άγιος Βικέντιος πέθανε έπειτα από σταύρωση και εξάρθρωση 
των μελών στην οποία τον υπέβαλαν οι βασανιστές του. Τιμώνται μαζί με τον 
Άγιο Μηνά την 11η  Νοεμβρίου. 

  

 

 

Ακόμη ένα θαύμα του Αγίου Μηνά έλαβε χώρα το 1826 στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, πόλη στην οποία ιδιαιτέρως τιμάται ο Άγιος. Το 1821, μετά την 
έκρηξη της μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων, οι 
κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. 
Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την επανάσταση ήταν και 
οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης 
Κρήτης, οι Επίσκοποι Χανίων, Κνωσού, Χεροννήσου, Λάμπης, Σητείας κ.α. οι 
οποίοι εσφάγησαν, την 24η Ιουνίου 1821, στον περίβολο του Μητροπολιτικού 
Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα ο ιερουργών ιερέας εσφάγη πάνω στην Αγία 
Τράπεζα!  

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να 
προβούν σε σφαγή των Χριστιανών, και πάλι στον Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Μηνά, στις 18 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης 
Θείας Λειτουργίας για να πιάσουν τους Χριστιανούς απροετοίμαστους. Για 
αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά σε διάφορα  απομακρυσμένα σημεία της 
πόλης, ενώ οπλισμένα στίφη είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ναό, 
περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλουν και 
να αρχίσουν την σφαγή.  
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Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση εμφανίσθηκε ένας ασπρομάλλης ηλικιωμένος 
ιππέας που έτρεχε γύρω από το ναό κραδαίνοντας το ξίφος του και 
κυνηγώντας τους επίδοξους σφαγείς οι οποίοι τράπηκαν πανικόβλητοι σε 
φυγή. Έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι Χριστιανοί του Ηρακλείου από τον φοβερό 
κίνδυνο.  

Οι Τούρκοι νόμισαν ότι ο καβαλάρης ήταν μουσουλμάνος πρόκριτος 
απεσταλμένος από τον Διοικητή της πόλης για να ματαιώσει την σφαγή. Όταν 
διαμαρτυρήθηκαν στον Διοικητή, αυτός τους διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε 
τίποτε και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος δεν είχε βγει 
καθόλου από το σπίτι του.   

Κατάλαβαν τότε οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μηνά, 
κοινοποίησαν το γεγονός στους Έλληνες και από τότε οι Mουσουλμάνοι 
ηυλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το 
θαύμα αυτό του  Αγίου Μηνά καθιερώθηκε να τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη 
της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση, κατά τον εσπερινό, 
λείψανο του Αγίου. 

  

 

 

«Μεταξύ των αδικημένων Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι και ο 

Οσιώτατος πατήρ Γεώργιος, ο Χατζη-Γεώργης, ο οποίος είναι ένας 
σύγχρονος Άγιος  της εποχής μας, αλλά, μπορούμε να πούμε, και μεγάλος 
Άγιος, ανάλογα με την εποχή μας.», γράφει ο Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης.  

Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης (1809-1886), «ο μέγας και περιβόητος ασκητής», 
ασκήτευσε στο Άγιον Όρος επί μακρό χρονικό διάστημα. Επί αρκετά χρόνια 
έμενε στην Κερασιά, στο μεγάλο Κελλί του Αγίου Δημητρίου και Αγίου Μηνά, 
ως υποτακτικός του Παπα-Νεόφυτου στην αρχή και ως Γέρων της Συνοδείας 
από το 1848 και έπειτα. «Κάποτε, ενώ ο Γέροντας ησχολείτο με το εργόχειρο, 
κατά λάθος κατάπιε μεγάλη βελόνα και προσευχήθηκε προς τον 
μεγαλομάρτυρα Μηνά. 

Στάθηκε τότε ο άγιος ενώπιόν του, έβαλε το χέρι στον λαιμό του και έβγαλε 
την βελόνα.». 
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Το 1942, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι υπό τον Ρόμμελ δυνάμεις του 

Άξονα στην Αφρική είχαν καταφέρει να προελάσουν τόσο ώστε να είναι 
ορατός ο κίνδυνος να φθάσουν στην Διώρυγα του Σουέζ. Στην περιοχή του Ελ 
Αλαμέϊν  (αραβική παραφθορά του ονόματος του Αγίου Μηνά), όπου 
βρισκόταν τα ερείπια ναού του Αγίου Μηνά και ίσως και ο τάφος του, οι 
αντίπαλες δυνάμεις προετοιμάζονταν για την αποφασιστική σύγκρουση η 
οποία θα έκρινε το αν οι Σύμμαχοι θα κατάφερναν να παραμείνουν στην 
Αφρική.  

Μεταξύ των συμμαχικών στρατευμάτων βρισκόταν και ελληνική στρατιωτική 
δύναμη, η οποία πήρε μέρος στη μάχη. Ένα από τα βράδια εκείνα, πολλοί 
στρατιώτες είδαν τον Άγιο Μηνά να βγαίνει από τα ερείπια του ναού του 
οδηγώντας  ένα καραβάνι με καμήλες, όπως απεικονίζεται σε μία από τις 
παλαιές αγιογραφίες του ναού του, και να μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο των 
εχθρικών δυνάμεων.  

Η εμφάνιση αυτή κατατρόμαξε τους Γερμανούς και υπονόμευσε καίρια το 
ηθικό τους, πράγμα που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των συμμαχικών 
δυνάμεων.  

Σε ανταπόδοση της ευεργεσίας αυτής του Αγίου παραχωρήθηκε στο 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο τόπος εκείνος και ξανακτίσθηκε ο ναός καθώς και 
μοναστήρι του Αγίου Μηνά. 

  

 

 
 

Τις πληροφορίες για τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Μηνά αντλήσαμε από 
τα βιβλία: 

 
1. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος 11ος, μην 
Νοέμβριος, έκδοσις 5η, υπό του Επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή, Αθήναι, 
1996 

 
2. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό ιερομονάχου 
Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, διασκευή εκ του Γαλλικού: Ξενοφών Κομνηνός, 
τόμος 3ος, Νοέμβριος, Ίνδικτος, Αθήναι, 2004 

 
3. Γεώργιος Β. Μαυρομάτης: Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Μηνάς ο Αιγύπτιος, 
Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Μηνά, Βίγλα, Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιον 
Όρος, 1998 
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4. Ιερομόναχος Αντώνιος: Αγιορείτες Πατέρες του ΙΘ΄ αιώνος, τόμος Ε΄, 
Ίνδικτος, Αθήναι, 2005 

 
5. Γέρων Παϊσιος Αγιορείτης: Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης  1809-
1886, Ιερόν Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης, 6η έκδοση, 2001  

Πηγή: 
http://www.pigizois.net/latreia/paraklitikoi_kanones/m_e_f_karditsas_ag_mina
s/thaumata_ag_mina.htm 
 
 

ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΝΑ ΣΤΟ 

ABU MENA 

 
Ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα 
μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο 
οποίο μεγάλωνε, δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του η οποία, όταν 
ήλθε η στιγμή, σκίρτησε ακούγοντας την φωνή του «ἐτάζοντος καρδίας καὶ 
νεφρούς» (Ψαλμοί 7,10) Θεού και έτσι ο, έφηβος ακόμη, Μηνάς έγινε 
χριστιανόςΜεγαλώνοντας, επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, 
στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση του Αργυρίσκου. Η έδρα 
της μονάδας του ήταν στο Κοτυάειον (σημερινή Κιουτάχεια) της Μικράς Ασίας. 
Εκεί ο Μηνάς διακρίθηκε και για την φρόνησή του αλλά και για το ανδρείο του 
φρόνημα και γι’ αυτό έχαιρε εκτιμήσεως στο κύκλο των στρατιωτικώνΟ 
Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός διέταξαν διωγμό εναντίον των λογικών 
προβάτων του Χριστού, διωγμό ο οποίος κράτησε από το 303 έως το 311 
μ.Χ. Έτσι, οι Ρωμαίοι στρατιώτες διατάχθηκαν να συλλαμβάνουν και να 
τυραννούν τους χριστιανούς προσπαθώντας να τους κάνουν να 

http://www.pigizois.net/latreia/paraklitikoi_kanones/m_e_f_karditsas_ag_minas/thaumata_ag_mina.htm
http://www.pigizois.net/latreia/paraklitikoi_kanones/m_e_f_karditsas_ag_minas/thaumata_ag_mina.htm
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://2.bp.blogspot.com/_8BiyMJDIcGU/TNm0XMHqFmI/AAAAAAAABjg/q1L7ZYndIFs/s1600/sf-mina2.jpg
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αλλαξοπιστήσουν. Αυτή ήταν και η πρώτη κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο 
Μηνάς κλήθηκε να πει «το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι». Η πίστη του στον 
Χριστό νίκησε την κοσμική «σύνεση» και λογική. 
 
Ο Άγιος δεν άντεξε, πέταξε στη γη την στρατιωτική του ζώνη απεκδυόμενος μ’ 
αυτόν τον τρόπο την ιδιότητα του στρατιώτη - διώκτη των χριστιανών, και 
διέφυγε στο παρακείμενο όρος. Εκεί ασκήτευε, προτιμώντας την συντροφιά 
των θηρίων της φύσης από την συντροφιά των αποθηριωμένων 
ειδωλολατρών.Έτσι, σε ηλικία πενήντα περίπου ετών, μετά από θεία 
αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη, σε 
μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και με παρρησία, εν μέσω των μαινομένων 
ειδωλολατρών, ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα και αληθινό Θεό, 
μυκτηρίζοντας τα κωφά και αναίσθητα είδωλα. Συνελήφθη και σύρθηκε 
δερόμενος μπροστά στον Πύρρο, τον διοικητή της πόλεως.Ο Πύρρος, 
ευλαβούμενος στην αρχή την ηλικία και την ευκοσμία του, προσπάθησε με 
λόγια και υποσχέσεις αλλά και με απειλές στη συνέχεια, να τον αποσπάσει 
από την πίστη του Χριστού. Όταν οι προσπάθειές του προσέκρουσαν στην 
σταθερή άρνηση του Αγίου, διέταξε να τον υποβάλουν σε ανυπόφορα 
βασανιστήρια. Μάλιστα, την ώρα του μαρτυρίου, κάποιοι παλιοί συστρατιώτες 
του τον προέτρεπαν να θυσιάσει στα είδωλα λέγοντας ότι ο Θεός του θα τον 
δικαιολογήσει βλέποντας τα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλλαν. Ο Άγιος 
αρνήθηκε αποφασιστικά και τους απάντησε ότι προσφέρει θυσία ακόμη και 
τον εαυτό του στον Χριστό, ο οποίος τον ενδυναμώνει για να υπομένει τις 
πληγές.Τότε, απελπισμένος ο τύραννος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. 
Βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης ο Άγιος πρόλαβε να ζητήσει από 
κάποιους κρυπτοχριστιανούς να μεταφέρουν το λείψανό του στην Αίγυπτο. 
 
Ο αποκεφαλισμός του έγινε την 11η Νοεμβρίου στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. 
(πιθανότατα το 304 μ.Χ.) και έτσι η ψυχή του πέταξε χαρούμενη προς τον 
Σωτήρα Χριστό τον οποίο τόσο επόθησε ο Άγιος και για τον οποίο 
θυσιάσθηκε. Οι δήμιοι άναψαν φωτιά για να κάψουν το σώμα του.Αυτό δεν 
κάηκε και κάποιοι χριστιανοί κατάφεραν ότι περίσωσαν να το μεταφέρουν 
στην Αλεξάνδρεια. 

 
Όταν ο διωγμός των χριστιανών έπαυσε η παράδοση λέγει ότι άγγελος 
Κυρίου παρουσιάστηκε στον πάπα Αλεξανδρείας Αθανάσιο,λέγοντας να 
φορτώσει το σώμα του Αγ.Μηνά σε μια καμήλα και να κατευθυνθεί προς τη 
Δυτική έρημο.Στο μέρος που κατά θεία παρέμβαση σταματησε η 
καμήλα,κοντά στη Μαρεώτιδα λίμνη έθαψαν το σώμα του.Για πολλά 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://1.bp.blogspot.com/_8BiyMJDIcGU/TNm0u1iBeRI/AAAAAAAABjk/QpwsKl9e4uU/s1600/-moastele-sf-mina.jpg
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χρόνια δεν γνώριζαν τίποτα για τον μάρτυρα στρατιώτη Αγ.Μηνά.Μέχρι που 
κάποια στιγμή κάποια άρρωστα πρόβατα και ο βοσκός που βρισκόνταν σε 
εκείνα τα μέρη έγιναν κατά θαυμαστό τρόπο καλά.Πολλοί άρρωστοι άρχισαν 
να έρχονταν εκεί και γινόνταν καλά χωρίς να γνωρίζουν ποιός έκανε αυτά τα 
θαύματα.Μέχρι και η κόρη ενός αυτοκράτορα του Βυζαντίου(πιθανότατα του 
Μεγ.Κωνσταντίνου) ήλθε εκεί για να θεραπευθεί.Ένα βράδυ και ενώ 
βρισκόνταν σ'αυτό το μέρος ,εμφανίστηκε στον ύπνο της ο Αγ.Μηνάς 
λέγοντάς της ότι εκεί βρίσκονται τα άγια λείψανά του και να χτιστεί εκεί ένας 
ναός προς τιμήν του.Στα 45 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας.ο 
αυτοκράτορας ,έχτισε προς τιμήν του όχι μόνο έναν  ναό αλλά μια πόλη,που 
συμπεριλάμβανε δρόμους,κτίρια εκκλήσίες και ένα βαπτιστήριο.Η μαρμάρινη 
πόλη του Αγ.Μηνά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της 
χριστιανοσύνης,αφού έχουν βρεθεί μπουκαλάκια λαδιού ή αγιασμού με 
χαραγμένο επάνω τους το όνομα του Αγ.Μηνά σε πολλές αρχαιολογικές 
ανασκαφές στην Χαιδελβέργη,στο Μιλάνο,στη Δαλματία,στη Μασσαλία και 
στην Ιερουσαλήμ.Στα μέσα του 7ου αιώνα η πόλη καταστράφηκε από τους 
μουσουλμάνους.Ο πάπας Αλεξανδρείας Κύριλλος ο VI(πάπας μεταξύ 1959-
1971),έχτισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια της Αιγύπτου και εκεί 
φυλάσσεται το λείψανο του Αγ.Μηνά. 
Από το 1979 η μαρμάρινη πόλη του Αγ.Μηνά(Abu Mena)ανήκει στα μνημεία 
παγκοσμίου κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

Στον ναό πίσω από τα λείψανα του Αγ.Μηνά βρίσκεται μια εικόνα στην οποία 
οι Αιγύπτιοι παρουσιάζουν τον Αγ.Μηνα σε νεαρή ηλικία,με τα χέρια υψωμένα 
και δυο καμήλες δίπλα του .Οι καμήλες έχουν σχέση με το περιστατικό από τη 
ζωή του αγίου,όταν φορτωμένες με το σώμα του αγίου δεν ήθελαν να 
προχωρήσουν,δείχνοντας έτσι ο άγιος το μέρος που θα έθαβαν το σώμα του 

 

Πηγή: http://proskynitis.blogspot.gr/2010/11/abu-mena.html 
 

Ο Αγιος Μηνάς καθιερώθηκε πολιούχος του Ηρακλείου την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Η διαφορετική θρησκεία Κρητικών και Τούρκων υπήρξε κύρια 

http://proskynitis.blogspot.gr/2010/11/abu-mena.html
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://1.bp.blogspot.com/_8BiyMJDIcGU/TNm1mswUahI/AAAAAAAABjo/0YGkwFGTXQg/s1600/-mozaicul-de-la-moastele-sf-mina.jpg
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αιτία βιαιοπραγιών από τους μουσουλμάνους εναντίων των χριστιανών. Η 
παράδοση μας λέει ότι το Πάσχα του 1826 ενώ οι χριστιανοί ήταν μαζεμένοι 
στο ναό και παρακολουθούσαν τη λειτουργία της Ανάστασης, όχλος 
μουσουλμάνων προετοίμαζε σφαγή εναντίον τους, η οποία αποφεύχθηκε με 
την επέμβαση ενός ηλικιωμένου αξιωματικού καβαλάρη. Ο καβαλάρης αυτός 
έμοιαζε με το πρωτοπαλίκαρο των Τούρκων, τον Αγιάν Αγά, που τους 
ηρέμησε και τους απέτρεψε από τη σφαγή των χριστιανών. Την επέμβαση 
αυτή του μυστηριώδη καβαλάρη, οι χριστιανοί την απέδωσαν σε θαύμα του 
Αγίου Μηνά, πιστεύοντας ότι ήταν αυτός που παρουσιάστηκε στους Τούρκους 
και όχι ο Αγιάν Αγάς. Ομως, ακόμη κι αν οι Τούρκοι είχαν δίκιο και δεν ήταν ο 
Άγιος Μηνάς ο έφιππος αξιωματικός, ήταν θαύμα ο Τούρκος διώκτης των 
χριστιανών (Αγιάν Αγάς) να λειτουργήσει σαν προστάτης τους την τελευταία 
στιγμή. 

Από τότε ο Αγιος Μηνάς απεικονίζεται έφιππος ως Ρωμαίος στρατηγός και 
τιμάται ως προστάτης της πόλης του Ηρακλείου. Αναφέρει ο Γεώργιος 
Συλλαμιανάκης, στο βιβλίο του "Αγιος Μηνάς" το 1939, πως όχι μόνο οι 
Χριστιανοί θεωρούσαν προστάτη της πόλης τον Αγιο Μηνά αλλά και οι 
Τούρκοι, οι οποίοι αντίκριζαν τον Αγιο με φόβο και σεβασμό.  

Για τη σχέση του Ηρακλείου με τον προστάτη άγιο του έγραψε και ο 
Καζαντζάκης: 

"... Ολάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο, η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα 
φρούριο αιώνια πολιορκούμενο κι είχε καπετάνιο ένα Αγιο, τον "Αγιο Μηνά, 
τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου. Ενας Αγιος που δεν έμενε μόνο στο 
εικόνισμά του, κατέβαινε κάθε νύχτα, έβγαινε περιπολία. Σφαλνούσε τις 
πόρτες, όσες είχαν ξεχάσει οι Χριστιανοί ανοιχτές, σφύριζε στους 
νυχτοπαρωρίτες να γυρίσουν πια στα σπίτια τους, στέκουνταν απόξω από τις 
πόρτες κι αφουκράζονταν ευχαριστημένος όταν άκουγε τραγούδι... 
....Κι όταν οι Τούρκοι ακόνιζαν τα μαχαίρια τους κι ετοιμάζουνταν να ριχτούν 
στους Χριστιανούς, πετιόταν ο Αϊ-Μηνάς πάλι από το κόνισμά του να 
διαφεντέψει τους Καστρινούς... 
....Δεν ήταν μονάχα άγιος ο Αϊ-Μηνάς, ήταν ο καπετάνιος τους, καπετάν Μηνά 
τον έλεγαν και του πήγαιναν κρυφά τ' άρματά τους να τα βλογήσει...". 

Θαύματα του αγίου αναφέρονται και σε πιο πρόσφατες εποχές, όπως το ότι ο 
Αγιος Μηνάς προστάτευσε το ναό του από τον σφοδρό βομβαρδισμό του 
Ηρακλείου στις 23 Μαίου 1941. Σήμερα έξω από το ναό εκτίθεται η βόμβα 
που έπεσε στο ναό αλλά δεν εξερράγη. 

Αγιος Μηνάς, ο καθεδρικός ναός 
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Ο επιβλητικός ναός του 
Αγίου Μηνά, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, θεμελιώθηκε στις 25 
Μαρτίου 1862 ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης των Ηρακλειωτών για την 
προστασία που πρόσφερε ο Αγιος στην πόλη. Η θέση στην οποία χτίστηκε, 
λέγεται ότι υποδείχθηκε από έναν καλόγερο, στον οποίο παρουσιάστηκε ο 
Άγιος Μηνάς σε όραμα. 

Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο ηπειρώτης Αθανάσιος Μούσης, ο οποίος είχε 
αναλάβει επίσης τον Αγιο Τίτο και τους στρατώνες στην Πλατεία Ελευθερίας, 
το κτίριο που στεγάζει σήμερα την Νομαρχία Ηρακλείου και τα Δικαστήρια. 

Η ανοικοδόμησή του ναού σταμάτησε στη διάρκεια της επανάστασης του 
1866 και συνεχίστηκε το 1883. Η προσπάθεια για την ανέγερση του ναού σε 
τόσο δύσκολους καιρούς υποστηρίχτηκε από όλους τους Ηρακλειώτες με 
ενθουσιασμό.  

Αναφέρεται στην εφημερίδα 
"Ηράκλειο" της εποχής εκείνης, ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου έφτασε 
ιστιοφόρο που μετέφερε οικοδομικά υλικά για το κτίσιμο του ναού. Ωστόσο η 
επιτροπή που είχε αναλάβει την ανέγερση του ναού, δεν είχε τα χρήματα για 
να πληρώσει εργάτες να μεταφέρουν τα υλικά από το καράβι στον τόπο της 
οικοδομής. Το γεγονός αυτό πληροφορήθηκαν οι μαθητές του Ηρακλείου, που 
με ενθουσιασμό προσφέρθηκαν να ξεφορτώσουν το καράβι και να 
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μεταφέρουν τα υλικά. Στήθηκε έτσι μια ανθρώπινη αλυσίδα από το λιμάνι 
μέχρι τον Αγιο Μηνά, που με τραγούδια ολοκλήρωσε την κοπιαστική εργασία. 

Τα εγκαίνια του ναού έγιναν με μεγαλοπρέπεια το 1895 επί μητροπολίτη 
Τιμόθεου Καστρινογιαννάκη. Αν και η Κρήτη βρίσκονταν ακόμα υπό τουρκική 
κατοχή, οι γιορτές για τα εγκαίνια του Αγίου Μηνά κράτησαν 3 μέρες και 
ολόκληρο το Ηράκλειο είχε γίνει αγνώριστο από τους στολισμούς και τον 
λαμπρό φωτισμό. 

"Σπίτια, σοκάκια και τσαρσά τώρα μορφίσαν όλα,  
τώρα που ξετελεύτηκε Αη Μηνάς στη χώρα. 
Σαββάτ' αργά και Κυριακή η νύχτα ήτο μέρα απού τα φώτα που 'φτανε και 
ρίκταν στον αέρα. 
Λάμπες, φανάρια και κεριά, χρωματιστά κανδήλια όλη η χώρα ήφεγγε σαν να 
'τον μέρα ίδια". 

Γιατί το Μηνάς είναι σπάνιο όνομα στο Ηράκλειο 

Το όνομα Μηνάς είναι σπάνιο στο Ηράκλειο, και αυτό ακούγεται περίεργο για 
μια πόλη που έχει τον Αγιο Μηνά σαν προστάτη της. Η αιτία βρίσκεται σε μια 
παλιά ιστορία, που ελάχιστοι θυμούνται πια. 

Τον καιρό του τούρκικου ζυγού ήταν συνηθισμένο να αφήνουν τα νόθα παιδιά 
στα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Μηνά. Η εκκλησία φρόντιζε τα παιδιά 
αυτά, και στα αγόρια έδινε το όνομα Μηνάς, μια και βρέθηκαν μπροστά στην 
εκκλησία του αγίου. Ετσι για πολλά χρόνια, το όνομα Μηνάς στο Ηράκλειο 
δήλωνε ότι αυτός που το έφερε ήταν νόθος, οπότε όλοι απέφευγαν να 
δώσουν στο παιδί τους το όνομα αυτό. 

Πηγή: http://www.explorecrete.com/Heraklion/GR08-Heraklion-saint-
minas.html 
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