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Η Παρασκευή Οσιομάρτης 
  Η Αγία Παρασκευή ή Παρασκευή 
Αθληφόρος ή Παρασκευή 
Μεγαλομάρτυς είναι αγία της Ορθόδοξης και Καθολικής  εκκλ
ησίας και θεωρείται προστάτιδα των ματιών.                                                                                                   

 

 Έζησε στη Ρώμη και γεννήθηκε κατά το 2ο αιώνα και υπέστη 
μαρτυρικό θάνατο επί ημερών του αυτοκράτορα Μάρκου 
Αυρήλιου. 

 Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και 
Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική 
αγωγή της 

 Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε 
αυτό το όνομα. 

 Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε 
όλη την περιουσία της στους φτωχούς. 

 

 



                
               Ενηλικίωση και Δράση 
 

 Σε ηλικία 20 ετών έμεινε ορφανή και από τους δυο 
γονείς της. 

 Ασχολήθηκε εντατικά με την ιεραπόστολή, στην πόλη 
της Ρώμης και την ευρύτερη περιοχή, διδάσκοντας 
τον Χριστιανισμό κατ-οίκον σε ανθρώπους αδύναμων 
κοινωνικά ομάδων.  

  Η δράση της έγινε γνωστή στους Ρωμαίους και 
κλήθηκε σε απολογία από τον 
αυτοκράτορα Αντωνίνο. 

 

 



Εικόνες από την  Αγία 
Παρασκευή 



             Το μαρτύριο της 
 Ο αυτοκράτορας της ζήτησε να αρνηθεί την θρησκεία της 
και στην προσπάθειά του να την πείσει, της προσέφερε 
διάφορα ανταλλάγματα. 

  Η Αγία απέρριψε την πρόταση, οδηγήθηκε σε 
βασανιστήριο (της φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία 
στο κεφάλι) και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε 
ένα διάστημα στην απομόνωση. 

 Στην αγιογραφία της αναφέρεται πως ένας άγγελος 
του Θεού, την επισκέφθηκε απελευθερώνοντάς την απ'τα 
δεσμά. Έπειτα κλήθηκε ξανά να αλλαξοπιστήσει και αφού 
δεν έδειχνε να μεταπείθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το 

βασανισμό της μέχρι θανάτου.[ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%B7_%CE%9F%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82#cite_note-:0-2


Θαύμα Αγίας Παρασκευής Χίος 
 Τρία χρόνια μετά την υπογραφή του Όρου της Συνόδου 
Φερράρας – Φλωρεντίας, συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου 
1442 μ.Χ., συνέβη το εξής γεγονός  

   Ένας ευσεβής ασκητής ιερομόναχος εν ονόματι Αμβρόσιος 
μετέβη στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Παλαιόκαστρο της 
Χίου για να τελέσει τον εσπερινό κατά το δειλινό της 13ης 
Οκτωβρίου. 

  Ενώ προχωρούσε η ακολουθία του εσπερινού ξεκίνησε να 
βρέχει και όσο περνούσε η ώρα η βροχή δυνάμωνε. 

 Ο ιερομόναχος μη μπορώντας να βγει από το ναό για να πάει 
στο κελί του, εξήγησε το φαινόμενο ως ξέσπασμα της οργής 
του Κυρίου και ως απόφασή του να καταποντίσει το νησί.  

 Τότε άκουσε τη φωνή της γυναίκας που του έλεγε: «μη 
φοβάσαι Αμβρόσιε, εγώ είμαι η Οσιομάρτυς Παρασκευή˙ η 
πατρίδα σου σώθηκε». 

 

 



Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 



Η εκκλησία της αγίας 
Παρασκευής 
• Η εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής στο 
Καστέλλο ολοκληρώθηκε 
το 1936, και εκτός από 
την εικόνα σε αυτήν 
φυλάσσονται σκεύη και 
κειμήλια από τη Μικρά 
Ασία. Πρόσφατα είδε το 
φως της δημοσιότητας μια 
σπάνια φωτογραφία από 
το χτίσιμο του ναού. Τη 
δημοσίευσε ο καπετάνιος 
Στέλιος Κουμπιάς, 
απόγονος Μικρασιατών 
προσφύγων και μόνιμος 
κάτοικος της περιοχής. 

 



Γιατί την διαλέξαμε! 

Η αγία Παρασκευή αν και όταν έμεινε  
ορφανή μπορούσε να ζήσει μια άνετη 
και εύκολη ζωή με την περιουσία των 
γονιών της εκείνη προτήμησε να 
μοιραστεί τα υπάρχοντά της και να 
βοηθήσει με ανιδιοτέλεια τους 
συνανθρώπους της!Υπερασπίστηκε 
την πίστη της και δεν υπέκυψε στους 
εκβιασμούς και τις απειλές των 
ρωμαίων αρχόντων!Γι αυτό την 
θαυμάζουμε και την αγαπάμε!  


