Ἡ Ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππηςία ςτὸ χριςτιανικὸ ἑορτολόγιο

Παναγιώτη ‘Ι. Σκαλτςῆ.
Ἡ ἁγίαΛυδία ἡ Φιλιππθςία, ἐκνικι προςὴλυτοσ ἀπὸ τὰ Θυάτειρα τῆσ Φρυγίασ καὶ
ἔμποροσ πορφφρασ γιὰ τὴ βαφὴ ὑφαςμάτων ἀπὸ μαλλί, ἐξ οὗ καὶ
«πορφυροπϊλισ»1, μᾶσ εἶναι γνωςτὴ δφο χιλιάδεσ τϊρα χρόνια ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν
Ρράξεων καὶ τὸ περιςτατικὸ τῆσ βάπτιςισ τθσ ἀπὸ τὸν Ἀπόςτολο τῶν ἐκνῶν Ραῦλο
ςτοὺσ Φιλίππουσ τῆσ Μακεδονίασ, ἀμζςωσ μετὰ τὴν ἐλευςι του ςτὴν πόλθ αὐτι
προερχόμενοσ ἀπὸ τὴν Τρωάδα τῆσ Μικρᾶσ Ἀςίασ2.
Ἐξ ἀφορμῆσ τοῦ «ἔξω τῆσ πόλεωσ παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίηετο προςευχὴ
εἶναι»3 διαδραματιςκζντοσ αὐτοῦ γεγονότοσ, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆσ πίςτθσ τῆσ
Λυδίασ καὶ τῆσ προςοχῆσ ποὺ ἔδειξε ςτὰ ὅςα ἄκουγε ἀπὸ τὸν Ἀπόςτολο Ραῦλο,
ἔμεινε ςτὴν ἱςτορία ὡσ ἡ πρϊτθ Εὐρωπαία χριςτιανι4. Στὴ ςυνείδθςθ τῆσ
Ἐκκλθςίασ τὸ πρόςωπο αὐτό δὲν ξεχάςτθκε, μὲ δεδομζνο τὴν ἀπὸ τοὺσ χριςτιανοὺσ
ὅλων τῶν ἐποχῶν μελζτθ τῆσ Καινῆσ Διακικθσ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξαρςθ τῆσ πίςτθσ τῆσ
Λυδίασ ἀπὸ μεγάλουσ Ρατζρεσ, ὅπωσ π.χ. οἱ Μζγασ Βαςίλειοσ5, ἱερὸσ
Χρυςοςτομοσ6, Νεῖλοσ ὁ Ἀςκθτισ7, μζγασ Φϊτιοσ8 κ.α9.
Εἶναι πάντωσ γεγονὸσ ὅτι παρὰ τὴν προβολὴ ἀπὸ τὴν πατερικὴ παράδοςθ τῆσ
Λυδίασ ὡσ παραδείγματοσ πίςτεωσ καὶ παρὰ τὸ ὅτι καὶ ἄλλα βιβλικὰ πρόςωπα καὶ
δὴ καὶ γυναικεῖα, ὅπωσ π.χ. ἡ Ἀπόςτολοσ Ρρίςκιλλα, ἡ μάρτυσ Ἀπφία, ἡ Ἀπόςτολοσ
Ἰουνία, ἡ κατθχθκεῖςα ἀπὸ τὸν Ἀπόςτολο Ραῦλο Θζκλα, ἐντάχκθκαν πολὺ ἐνωρὶσ
ςτὸ χριςτιανικὸ ἑορτολόγιο10, ἡ Λυδία ἡ Φιλιππθςία ἀναγνωρίςκθκε ἐπίςθμα ὡσ
ἁγία ςτὴ μὲν Δυτικὴ Ἐκκλθςία τὸ 16ο αἰ.11, ςτὴ δὲ Ἀνατολικὴ ‘Ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία
ἐντάχκθκε ςτὸ Ἁγιολόγιο μόλισ τὸ ἔτοσ 197212.

Ἡ ἐπὶ τόςουσ αἰῶνεσ ἀπουςία τῆσ Λυδίασ τῆσ Φιλιππθςίασ ἀπὸ τὸ χριςτιανικὸ
ἑορτολόγιο μπορεῖ νὰ ςτθριχκεῖ ςὲ διάφορεσ αἰτίεσ. Κατ’ ἀρχὴν ὅλα τὰ βιβλικὰ
πρόςωπα καὶ δὴ καὶ αὐτά ποὺ ςυνεργάςκθκαν μὲ τὸν Ἀπόςτολο Ραῦλο καὶ
ςυνζβαλαν ςτὸ ἱεραποςτολικό του ἔργο εἶναι γραμμζνα «ἐν βίβλῳ ηωῆσ»13.
Ὑπάρχουν ἐπίςθσ χιλιάδεσ ἤ καὶ ἑκατομμφρια ἄλλα πρόςωπα ποὺ ἁγίαςαν ςτὴ ηωι
τουσ ἤ μαρτφρθςαν γιὰ τὸν Χριςτό, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωςτα ςτὶσ Συναξαριακὲσ Συλλογὲσ
ἤ κάποια ἀπὸ αὐτά τιμῶνται μόνο ςὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Ἡ Ἐκκλθςία δὲν κεϊρθςε
ἀναγκαῖο νὰ προβεῖ ςὲ ἐπίςθμεσ ἁγιοκατατάξεισ ὅλων αὐτῶν, δεδομζνου ὅτι τὰ
ὀνόματά των «ἐγράφθςαν ἐν οὐρανοῖσ»14. Ἄλλωςτε ὑπάρχουν ἑορτζσ, ὅπωσ π.χ.
αὐτι τῶν Ἁγίων Ράντων, ἡ ὁποία κακιερϊκθκε τὸν 7ο αἰῶνα15, προκειμζνου νὰ
ἑορτάηουν οἱ ἄγνωςτοι ἅγιοι. Τὸ Σάββατο δὲ πρὸ τῆσ Ἀποκρζω «μνείαν πάντων τῶν
ἀπ’ αἰῶνοσ κοιμθκζντων εὐςεβῶσ, ἐπ’ ἐλπίδι ἀναςτάςεωσ ηωῆσ αἰωνίου οἱ
κειότατοι Ρατζρεσ ἐκζςπιςαν».
Ρρζπει ἀκόμθ νὰ ἐπιςθμάνουμε ὅτι ἡ μὴ ἔνταξθ τῆσ ἁγίασ Λυδίασ ςτὸ ἑορτολόγιο
ςχετίηεται προφανῶσ τόςο μὲ ςυγκεκριμζνεσ ἱςτορικὲσ ςυγκυρίεσ, ὅςο καὶ μὲ τὰ
κατὰ καιροὺσ ἐπικρατιςαντα κριτιρια ἐπίςθμθσ ἀναγνϊριςθσ ἑνὸσ ἁγίου. Τοὺσ
πρϊτουσ αἰῶνεσ π.χ. προβλικθκαν οἱ Ἀπόςτολοι, οἱ μάρτυρεσ καὶ οἱ ὅςιοι μοναχοί.
Μεταξὺ τῶν μαρτφρων εἶναι καὶ ἡ οἰκογζνεια «Φιλθτοῦ ςυγκλθτικοῦ καὶ Λυδίασ τῆσ
αὐτοῦ γυναικὸσ καὶ τῶν τζκνων αὐτῶν Μακεδὸνοσ καὶ Θεοπρεπίου»16. Ἡ
οἰκογζνεια αὐτι μαρτφρθςε ἐπὶ βαςιλζωσ Ἀδριανοῦ, καὶ τιμᾶται ςτὶσ 20 Μαρτίου
κατὰ τὸ Συναξάριο τῆσ Κωνςταντινουπόλεωσ17, κατὰ τὸν ἅγιο δὲ Νικόδθμο τὸν
Ἁγιορείτθ ςτὶσ 27 Μαρτίου18, ὅπωσ καὶ ςτὴ ωμαιοκακολικὴ Ἐκκλθςία. Ἔχουμε τὴ
γνϊμθ ὅτι τὸ ὄνομα τῆσ Λυδίασ τῆσ Φιλιππθςίασ πολὺ πικανὸν νὰ ἐπιςκιάςκθκε ἀπὸ
τὴ μάρτυρα τῶν πρϊτων αἰϊνων. Μζχρι ςιμερα ἡ μνιμθ τῆσ μάρτυροσ εἶναι
ἰςχυρι, ἀποκαλεῖται δὲ ωςίδα, μᾶλλον διότι μαρτφρθςε ςτὴ Σλαβονία, ἐνῶ εἶναι
βζβαιο πϊσ καταγόταν ἀπὸ τὴ ϊμθ. Τὸ ἕνα μάλιςτα ἀπὸ τὰ δφο παιδιὰ τθσ λεγόταν
Μακεδόνασ, προφανῶσ πρὸσ τιμὴν τῆσ Λυδίασ τῶν Φιλίππων τῆσ Μακεδονίασ.
Στοὺσ ἑπόμενουσ αἰῶνεσ, καὶ δὴ καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆσ εἰκονομαχίασ,
κυριαρχοῦν κριτιρια ποφ δὲν εὐνοοῦν βιβλικὰ πρόςωπα, ἀλλὰ τοὺσ ὑπεραςπιςτὲσ
τῶν εἰκόνων μοναχοὺσ καὶ κεολόγουσ. Κατὰ τὴν περίοδο ἐπίςθσ τῶν ἡςυχαςτικῶν
ἐρίδων ἀργότερα προβάλλονται οἱ ἡςυχαςτὲσ Ρατζρεσ καὶ ἅγιοι. Οἱ ἱςτορικὲσ
ἐπίςθσ ςυγκυρίεσ ποφ ἐπικράτθςαν ςτὴ Μακεδονία κατὰ τὴν ἐποχι τῶν Σλαβικῶν
ἐπιδρομῶν, τῆσ Τουρκοκρατίασ καὶ τῶν βουλγαρικῶν κατοχῶν κατὰ τὰ νεότερα
χρόνια, δὲν εὐνόθςαν τὴν ἁγιοκατάταξθ τῆσ Λυδίασ τῆσ Φιλιππθςίασ19.
Ἡ ςπουδαία ὅμωσ αὐτι γυναίκα τῆσ ὁποίασ ἡ μνιμθ, ὅπωσ ἤδθ ἀναφζραμε, ἔμεινε
ηωντανὴ ςτὴ ςυνείδθςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἔπρεπε νὰ τιμθκεῖ κάποτε καὶ ἐπίςθμα.
Ὅπωσ, ςφμφωνα μὲ τὶσ Ρράξεισ, τιμικθκε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Ρνεφμα20, ἔτςι
ἔπρεπε νὰ ἀναδειχκεῖ καὶ «ἐν ςυγγραφαῖσ, ἐν νοιμαςι, ἐν κυςὶαισ, ἐν ναοῖσ, ἐν
εἰκονίςμαςι»21. Στὴ Δφςθ ὁ κατάλλθλοσ καιρὸσ ἦλκε τὸν 16ο αἰῶνα. Σὲ ἐποχι

προβολῆσ βιβλικῶν προςϊπων λόγω τῆσ ἀντιπαράκεςθσ τῶν ωμαιοκακολικῶν μὲ
τοὺσ Ρροτεςτάντεσ22, καὶ ςτὸ πλαίςιο τῆσ ἀνακεϊρθςθσ τοῦ ωμαϊκοῦ
Μαρτυρολογίου ἀπὸ τὸν ςπουδαῖο ἱςτορικὸ καὶ ἁγιολόγο Βαρόνιο Καίςαρα23, ἡ
Λυδία ἡ πορφυροπϊλισ (purpararia) ἐντάχκθκε ςτὸ Ἁγιολόγιο τῆσ Λατινικῆσ
Ἐκκλθςίασ ὡσ ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ ποφ πίςτεψε ςτὸ Εὐαγγζλιο ςτοὺσ Φιλίππουσ τῆσ
Μακεδονίασ («prima omnium credidit Evangelio»)24. Ἡ μνιμθ τθσ τιμᾶται ςτὶσ 3
Αὐγοφςτου25.
Τὸ ἐνδιαφζρον γιὰ τὴ Λυδία τὴ Φιλιππθςία ἀναπτφχκθκε καὶ ςτὸν ἑλλαδικὸ χῶρο
κατὰ τὸν εἰκοςτόν αἰῶνα. Ριςτεφουμε ὅτι τὸ ἐνδιαφζρον αὐτό «βαίνει παράλλθλα
πρὸσ τὶσ κατὰ τὴν ἐν λόγῳ περίοδο ἐκδιλωςεισ τιμῆσ καὶ ἀνάδειξθσ τῆσ
προςωπικότθτασ καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἀποςτόλου τῶν ἐκνῶν Ραφλου»26. Τὸ 1935 π.χ.
καὶ κατὰ μίμθςθ ἀντίςτοιχων ἐκδθλϊςεων ςτὴν Ἀκινα ποφ εἶχε κακιερϊςει ὁ
μακαριςτὸσ Ἀρχιεπίςκοποσ Ἀκθνῶν καὶ πάςθσ Ἑλλάδοσ κυρὸσ Χρυςόςτομοσ,
τιμικθκε καὶ ςτοὺσ Φιλίππουσ ὁ Ἀπόςτολοσ Ραῦλοσ ςτὸ πλαίςιο τοῦ Μ. Ἑςπερινοῦ
τῆσ ἑορτῆσ καὶ μὲ ὕμνουσ ποὺ ςυνζταξε ὁ Ἰωάννθσ Ἀλεξάκθσ27.
Κατὰ τὸ διεκνὲσ ἐπίςθσ ἐπιςτθμονικὸ Συνζδριο ποὺ ὀργάνωςε ἡ ’Εκκλθςία τῆσ
Ἑλλάδοσ ςὲ ςυνεργαςία μὲ τὶσ Θεολογικὲσ Σχολὲσ τὸν Ἰοφνιο τοῦ 1951 γιὰ τὴ
ςυμπλιρωςθ 1900 χρόνων (50-1950) ἀπὸ τὴν ἄφιξθ τοῦ Ἀποςτόλου Ραφλου ςτὴν
Ἑλλάδα, πραγματοποιικθκε καὶ ἐπίςκεψθ τῶν ςυνζδρων ςτοὺσ Φιλίππουσ. Κατὰ
τὴν Ἀκολουκία ποὺ τελζςκθκε ςτὰ ἐρείπια τῆσ παλαιοχριςτιανικῆσ Βαςιλικῆσ, ὁ
μακαριςτὸσ Μθτροπολίτθσ Φιλίππων καὶ Νεαπόλεωσ κυρὸσ Χρυςόςτομοσ ἀπθφκυνε
ἐκτενι προςευχὴ ςτὸν Ἀπόςτολο Ραῦλο μὲ ἰδιαίτερθ ἀναφορὰ καὶ ςτὴ
Λυδία:«Ὁδιγθςον ἡμᾶσ ἐπὶ τὸν τόπον προςευχῆσ, ἵνα τῶν ςωτθρίων ςου ρθμάτων
ἐνωτιςκῶμεν καί, ὡσ ἡ Λυδία ἐκείνθ ἡ πορφυροπϊλισ, ἐν τῇ ςαγινῃ τῶν λόγων ςου
ςαγθνευκῶμεν»28.
Κορυφαῖο βεβαίωσ γεγονὸσ γιὰ τὴν ἑορτολογικι ἀνάδειξθ τῆσ Λυδίασ τῆσ
Φιλιππθςίασ εἶναι ἡ μὲ πρωτοβουλία τοῦ μακαριςτοῦ Μθτροπολίτου Φιλίππων,
Νεαπόλεωσ καὶ Θάςου κυροῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἐπὶ Ρατριάρχου Ἀκθναγόρου ἔνταξι
τθσ ἐπίςθμα ςτὸ Ἑορτολόγιο (Συνεδρία Ἁγίασ καὶ Ἱερᾶσ Συνόδου τῆσ 23θσ Μαΐου
1972). «Ἡ ςχετικὴ ὅμωσ Ρατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ρράξισ ὑπεγράφθ τὴν 2αν
Ὀκτωβρίου ἰδίου ἔτουσ ὑπὸ τοῦ νζου Οἰκουμενικοῦ Ρατριάρχου Δθμθτρίου καὶ τῶν
μελῶν τῆσ περὶ Αὐτόν Συνόδου»22. Ἡ μνιμθ τθσ ὡσ ἰςαποςτόλου τιμᾶται τὴν 20ι
Μαΐου, προφανῶσ διότι τὴν ἑπομζνθ ἑορτάηουν οἱ ἰςαπόςτολοι Κωνςταντῖνοσ καὶ
Ἑλζνθ.
Ἔκτοτε ἔγιναν καὶ γίνονται προςπάκειεσ ςὲ τοπικὸ κυρίωσ ἐπίπεδο μεγαλφτερου
τονιςμοῦ τῆσ τιμῆσ τῆσ ἁγίασ Λυδίασ. Ἡ δθμιουργία π.χ. τοῦ Βαπτιςτθρίου τῆσ Ἁγίασ
Λυδίασ καὶ οἱ μὲ πρωτοβουλία τοῦ νῦν Ἐπιςκόπου Νεαπόλεωσ καὶ Θάςου κ.
Ρροκοπίου ὁμαδικὲσ βαπτίςεισ κατ’ ἔτοσ, ἀνιμερα τῆσ ἑορτῆσ καὶ μετὰ τὴ Θεία
Λειτουργία, ἔχουν ὡσ ςκοπὸ αὐτι τὴν ἀνάδειξθ. Ἡ ἔνταξθ ἐπίςθσ τῆσ ἁγίασ Λυδίασ

ςὲ Συναξαριακὲσ Συλλογὲσ ἀπὸ τὸ ἔτοσ 197330, ἡ εἰκονογράφθςι τθσ, ἡ ςυγγραφὴ
ἐκλαϊκευτικῶν βιβλίων31, ἡ ἀνζγερςθ Ἱεροῦ Ναοῦ ςτὴν ὁμϊνυμθ Χριςτιανικὴ
Ἀδελφότθτα ςτὴν Ἀςπροβάλτα Θεςςαλονίκθσ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκδοςθ τοῦ Βίου, τῆσ
Ἀκολουκίασ, τοῦ Ραρακλθτικοῦ Κανόνα καὶ τῶν Χαιρετιςτθρίων Οἴκων τῆσ Ἁγίασ,
ποίθμα τοῦ μακαριςτοῦ π. Γεραςίμου Μιχραγιαννανίτου32, ἔχουν ςυμβάλλει τὰ
μζγιςτα ςτὴν τιμὴ καὶ προβολὴ τῆσ Λυδίασ τῆσ Φιλιππθςίασ, ὡσ «Φιλίππων
ἀγλάιςμα κεῖον» καὶ ἰςότιμον πάντων ἁγίων33.
Ἡ ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππθςία ἐκτὸσ ἀπὸ τὴν 20ι Μαΐου τιμᾶται καὶ τὴν πρϊτθ
Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτι τῶν Δϊδεκα Ἀποςτόλων34. Σφμφωνα μὲ νεότερον ἔκοσ,
τὴν ἡμζρα αὐτι ἑορτάηουν ὅλοι οἱ ςυνεργάτεσ τοῦ Ἀποςτόλου Ραφλου. Ἀπ’ ὅλουσ
ὅμωσ τοὺσ ςυνεργάτεσ του τὸ πλζον γνωςτὸ πρόςωπο εἶναι αὐτό τῆσ Λυδίασ γιὰ τὴν
ὁποίαν, ὅπωσ γράφει ὁ Κακθγθτὴσ χ. Εὐάγγελοσ Θεοδϊρου, κὰ μποροῦςαν οἱ
Εὐρωπαῖεσ -ἰδίωσ Ὀρκόδοξεσ- χριςτιανὲσ νὰ ἀναλάβουν πρωτοβουλία, προκειμζνου
νὰ «ἀνακθρφξουν τὴν ἁγία Λυδία προςτάτιδά τουσ καὶ νὰ καταςτιςουν τοὺσ
Φιλίππουσ τῆσ -ἀναμφιςβθτιτωσ Ἑλλθνικῆσ- Μακεδονίασ τὸ πανευρωπαϊκὸ καὶ
παγχριςτιανικὸ πνευματικὸ κζντρο, προςκφνθμα καὶ ἀγωνιςτικὸ ὁρμθτιριό
τουσ»35. Σὲ κάκε βεβαίωσ περίπτωςθ ἀξίηει ἡ ἁγία αὐτι νὰ τιμθκεῖ εὐρφτερα καὶ ὁ
κάκε χριςτιανὸσ νὰ ἐμβακφνει περιςςότερο ςτὶσ ἀξίεσ, τὸν πλοῦτο καὶ τὰ ςωτιρια
μθνφματα τῆσ πίςτθσ μασ, τὴν ὁποία πρϊτθ ἐγκολπϊκθκε καὶ κιρυξε ἡ ἁγία Λυδία.
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