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Ο Μέγασ Αντώνιοσ είναι Άγιοσ 

τησ Ορθόδοξησ Εκκληςίασ και 

ο πρώτοσ αςκητήσ του 

Χριςτιανιςμού, που θεμελίωςε 

τον υγιή Μοναχιςμό. Έζηςε 

ςτα χρόνια των αυτοκρατόρων 

Διοκλητιανού και Μαξιμιανού 

μέχρι και την εποχή του 

Μεγάλου Κωνςταντίνου και 

των  παιδιών  του. Σο 

μεγαλύτερο μέροσ τησ ζωήσ 

του το έζηςε ωσ αςκητήσ ςτην 

έρημο και πέθανε ςτισ 17 

Ιανουαρίου του 356, οπότε και 

εορτάζεται η μνήμη του από τισ 

Λουθηρανικέσ, τισ 

Αγγλικανικέσ, τισ Καθολικέσ 

και τισ Ορθόδοξεσ εκκληςίεσ, 

όπου θεωρείται Άγιοσ. 

 



 .  

 Ο Αντώνιοσ γεννήθηκε γύρω ςτο 250 
ςτην πόλη Κομά τησ Άνω Αιγύπτου, 
από γονείσ εύπορουσ και ευλαβείσ. 
Από την παιδική του ηλικία έδειξε 
ενδιαφέρον  για την εκκληςία. 

 ε ηλικία 20 ετών έχαςε και τουσ δύο 
γονείσ του. Έξι μήνεσ αργότερα 
μοίραςε τα υπάρχοντά του ςτουσ 
φτωχούσ, ακούγοντασ την 
ευαγγελική περικοπή του πλούςιου 
νεανίςκου, και αποςύρθηκε ςε 
ςπήλαιο τησ ερήμου, όπου έζηςε 
αςκητικό βίο για 25 χρόνια. Η φήμη 
του διαδόθηκε ςύντομα ςτισ τοπικέσ 
εκκληςίεσ , και πολλοί  χριςτιανοί 
κατέφευγαν ςτην ίδια περιοχή για να 
αςκητεύςουν  και να ακούςουν τη 
διδαςκαλία του. 

 





 Σο έτοσ 311, κατά το διωγμό του 
αυτοκράτορα Μαξιμίνου (307-313), 
πήγε ςτην Αλεξάνδρεια, για να 
ενθαρρύνει και να βοηθήςει τουσ 
πιςτούσ . Αργότερα αναζήτηςε ένα 
νέο καταφύγιο ςτο όροσ Κολξίμ τησ 
Ερυθράσ Θάλαςςασ. Κι εκεί, όμωσ, 
πήγαιναν πολλοί χριςτιανοί για να 
πάρουν την ευλογία του και να 
θεραπευτούν.  

 Σόνιζε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
ανθρώπινοσ βίοσ είναι πρόςκαιροσ 
ςυγκρινόμενοσ προσ την αιώνια ζωή 
και ότι δεν πρέπει να κουραζόμαςτε 
για την απόκτηςη πρόςκαιρων 
αγαθών, τα οποία δεν μπορούμε να 
πάρουμε μαζί μασ, αλλά για την 
απόκτηςη αιώνιων αγαθών,  που 
είναι αρετέσ όπωσ η ςωφροςύνη, η 
φρόνηςη, η αγάπη και η ςύνεςη. 





 Ο  Άγιοσ Αντώνιοσ, που 
ονομάςτηκε από την 
εκκληςία Μέγασ, 
πέθανε το 356 ςε ηλικία 
105 ετών, έχοντασ 
απόλυτη ςωματική και 
πνευματική υγεία.  

 







 Στην Παλιά Ποταμιά, 
το εγκαταλειμμένο 
χωριό τησ Αμανήσ, 
ανάμεςα ςτα ερείπια 
και τα χαλάςματα των 
πέτρινων ςπιτιών, αυτά 
που ςώζονται είναι το 
ςχολείο και η εκκληςία 
του Αγίου Αντωνίου. 

 







 Απολυτίκιο 
  (Τὸν ζηλωτὴν Ἠλύαν τοῖσ τρόποισ μιμούμενοσ ,τῷ Βαπτιςτῇ 

εὐθεύαισ ταῖσ τρύβοισ ἑπόμενοσ , Πϊτερ Ἀντώνιε , τῆσ ἐρόμου 
γϋγονασ οἰκιςτόσ ,καὶ τὴν οἰκουμϋνην ἐςτόριξασ εὐχαῖσ ςου 
·Διὸ πρϋςβευε Χριςτῷ τῶ Θεῷ ,ςωθῆναι τὰσ ψυχὰσ ἡμῶν. 

 Κοντάκιο Τουσ βιοτικούσ θορύβουσ απωςϊμενοσ ηςυχαςτικώσ 
τον βύον εξετϋλεςασ , τον Βαπτιςτόν μιμούμενοσ , κατϊ πϊντα 
τρόπον, Οςιώτατε . Συν αυτώ , ουν ςε γεραύρομεν , Αντώνιε 
Πϊτερ, των Πατϋρων κρηπύσ Μεγαλυνάρια Τον των 
μοναζόντων υπογραμμόν και τον τησ ερόμου πολιούχον και 
οικιςτόν , ςτόλην ςωφροςύνησ, Οςύων τε το κλϋοσ , Αντώνιον 
τον Μϋγα, ανευφημόςωμεν . Χαύροισ των Οςύων ο αρχηγόσ και 
τησ ιςαγγϋλλου, πολιτεύασ καθηγητόσ Χαύροισ τησ ερόμου, 
ςτυλοειδόσ νεφϋλη , Αντώνιε παμμϊκαρ , Πατϋρων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF


Θεοφόροσ , Μέγασ  Πατέρασ 
του                                                               

Μοναχιςμού 

 Γέννηςη περίπου. 251 

Κομά Κάτω Αιγύπτου 

 Κοίμηςη  17 Ιανουαρίου 356 

Όροσ Κολζίμ 

 Σιμάται από  Ανατολική Ορθόδοξη 

Εκκληςία 

Ρωμαιοκαθολική Εκκληςία 

Ανατολική Ορθοδοξία 

Κοπτική Ορθόδοξη Εκκληςία 

Αγγλικανιςμό 

 Εορταςμόσ 17 Ιανουαρίου 

 ύμβολα κουδούνι, γουρούνι, βιβλίο ή 

ειλητάριο, ςταυρόσ ςε ςχήμα ταυ, κάποιεσ 

φορέσ με κουδούνι. 

  Προςτάτησ δερματικέσ παθήςεισ, 

καλαθοποιοί, καταςκευαςτέσ βουρτςών, 

νεκροθάφτεσ. 

   Πολιούχοσ Περιςτέρι Αττικήσ 

 



Αντωνία πανού 


