
Ενορία Ταξιαρχών (Αγ. Διονυσίου Παχείας Ράχης Αιγίνης) 

 

Ο οικισμός της Παχιοράχης 

Από την ονομασία του χωριού καταλαβαίνουμε ότι στα παλαιότερα χρόνια το χωριό είχε γνωρίσει οικονομική 

άνθηση. Η γραφή της ονομασίας του χωριού ποικίλλει. Αναγράφεται ως «Παχειοράχη» από τον Ν. Λίσβα στο έργο 

του «Γαρουφιάδα» , αλλά και ως «Παχεία Ράχη», «Παχιοράχη» ή «Παχέα Ράχι» από τον κ. Σταμάτη.  

Όπως κάθε τόπος στη χώρα μας έχει τη δική του ιστορία , έτσι και η Παχειά Ράχη έχει τη δική της  ιστορική 

διαδρομή, για να επαληθευτεί και πάλι η αξεπέραστη ιστορικός Γωγώ Κουλικούρδη, όταν έλεγε ότι στην Αίγινα 

«όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις μια ιστορική μελέτη». 

Αν θελήσουμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορία του χωριού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το ξεφύλλισμα 

από τη Νεώτερη Νεολιθική Περίοδο κατά την οποία το νησί της Αίγινας κατοικήθηκε πυκνότερα από πολλές άλλες 

ελληνικές περιοχές. Σε τέσσερις θέσεις, σύμφωνα με τις ανασκαφές [Αίγινα, Παχειά Ράχη, Άλωνες και Καμάρα], η 

κατοίκηση είναι βέβαιη ενώ σε άλλες έξι είναι πιθανή. Ο νεολιθικός άνθρωπος - κατά πάσα πιθανότητα - ήρθε 

στην Αίγινα από την Πελοπόννησο και αναλόγως με την περιοχή που διάλεξε να κατοικήσει στο νησί ασχολήθηκε 

με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το ψάρεμα τη ναυτιλία. Οι πρώτοι κάτοικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Παρά το γεγονός ότι η πόλη της Αίγινας στάθηκε πάντα το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό κέντρο του νησιού, είτε στην παραλία βρισκόταν είτε στην ενδοχώρα [Παλαιά Χώρα], αυτό δεν 

συνεπάγεται ότι δεν υπήρξε οργανωμένη κατοίκηση του νησιού και σε άλλες περιοχές. Ο J. Giraud αναφέρει στα 

1763 ότι δεν υπήρχε στο νησί άλλη πόλη ή χωριό εκτός από την πρωτεύουσα. Αντίθετα ο Πελεκάνος αναφέρει ότι 

ανασκάφηκαν από τον Thiersch οικισμοί [σπίτια, δρόμοι, πηγάδια] σε πολλές περιοχές του νησιού, που ανάγονται 

στην Μυκηναϊκή περίοδο. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές σημειώνεται και η Παχεία Ράχη. Στα νεότερα χρόνια 

υπάρχουν λείψανα ή αναμνήσεις οικισμών που είναι κατά την παράδοση παλαιότεροι από τους ήδη 

οργανωμένους στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως αναφέραμε προηγουμένως. 

Το ηφαιστειογενές έδαφος του χωριού ήταν αρκετά γόνιμο και η ύπαρξη νερού, που προερχόταν από πηγάδια και 

σουβάλες, διευκόλυναν την καλλιέργεια ορισμένων προϊόντων όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω. 

Μνημονεύεται σύμφωνα με την παράδοση η ύπαρξη μίας σπηλιάς – υπόγειας σήραγγας- που άρχιζε από τον 

Μαραθώνα και κατέληγε στην Παχιοράχη. Οι παραδόσεις αυτές συνδέονται με το αρχαίο υδραγωγείο και τους 

αγωγούς του, που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του χωριού ή ακόμα και ως καταφύγια της εποχής των 

κουρσάρων. Όσον αφορά την ύδρευση του οικισμού, αναφέρεται η ύπαρξη παλαιών πηγαδιών, τα λεγόμενα του 

«Φουρτού» στην Παχιοράχη. Τέλος η ύδρευση του οικισμού δεν παύει να απασχολεί τους κατοίκους ακόμα  και 

το έτος 1850, όταν διάφοροι κάτοικοι της Παχιοράχης διαμαρτύρονται στον Δημήτριο Γιαν. Ηρειώτη, όταν ο 

τελευταίος περιέφραξε το δημόσιο πηγάδι που βρισκόταν εντός του αγρού του στο Μαραθώνα. 

Οι πρώτοι κάτοικοι είχαν πολλά κοπάδια ζώων και μάλιστα αναφέρεται η ύπαρξη πολλών μαντριών με την 

ονομασία «Βόλτιζες» που ταυτίζεται με την περιοχή της Παχιοράχης. Ιδιαίτερη όμως ικανότητα επέδειξαν οι 



κάτοικοι στην εξόρυξη και στην επεξεργασία της πέτρας. Μαρτυρείται ότι στους επόμενους αιώνες, όταν οι 

Βενετοί είχαν κυριαρχήσει στο Αιγαίο, έκοβαν σκληρή μαυρόπετρα από την ευρύτερη περιοχή, τη μετέφεραν μέχρι 

τις Πόρτες και από εκεί με πλοία την ταξίδευαν μέχρι την Κρήτη ως πρώτη ύλη για την ανοικοδόμηση των 

φρουρίων του νησιού. 

Στους αιώνες που ακολούθησαν ο οικισμός της Παχείας Ράχης εξαρτάται οικονομικά και πνευματικά από το 

μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας. Η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσολεόντισσας ιδρύεται  με σιγίλιο του Πατριάρχη 

Τιμόθεου Α΄, που εκδόθηκε το 1614, και ορίζεται ως ανδρώα και Σταυροπηγιακή, δηλαδή υπαγόταν κατ’ ευθείαν 

στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και όχι στην τοπική Αρχιεπισκοπή. Σύμφωνα με το σιγίλιο έπρεπε να 

στέλνει στο Πατριαρχείο δύο οκάδες κερί το χρόνο. Τον 19ο αιώνα το μοναστήρι ήταν το μεγαλύτερο πνευματικό 

και πολιτικοοικονομικό κέντρο της Αίγινας. Είχε στην ιδιοκτησία του πολλά κτήματα τόσο εντός του νησιού όσο 

και στα γύρω νησιά και στην Αθήνα [σύμφωνα με αναφορά του Γρηγορίου Μοίρα Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά φακ. 35/1 

Απριλίου 1836]. Όσον αφορά την Παχεία Ράχη, ο Γρηγόριος Μοίρας αναφέρει ότι η μονή κατέχει πολλά κτήματα 

στη περιοχή του οικισμού [Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά, 35/15 Μαΐου 1836: Συμβόλαια 26 Μαρτίου 1781: Κτήματα στην 

Παχιοράχη]. Τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο μέρος των κτημάτων απαλλοτριώθηκε. Ωστόσο και σήμερα υπάρχουν 

πολλά κτήματα στην Παχεία Ράχη και στην Πέρδικα που ανήκουν στο μοναστήρι της Παναγίας. 

Πολλοί κάτοικοι του χωριού δούλεψαν λοιπόν στα μεγάλα μοναστηριακά κτήματα, οργώνοντας σπέρνοντας 

θερίζοντας ή βοσκώντας τα κοπάδια της Μονής. Αυτή η σύνδεση των ανθρώπων του χωριού με τη Χρυσολεόντισσα 

δικαιολογεί και το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής. Σύμφωνα με τη Γωγώ Κουλικούρδη, και ενώ σε όλο το νησί 

μιλιόταν το αθηνομεγαρίτικο γλωσσικό ιδίωμα, στην Πέρδικα και στην Παχιοράχη, όπου υπήρχαν μεγάλα  

μοναστηριακά κτήματα, είχαν έρθει μερικοί από την Πελοπόννησο και τα χωριά της Αττικής ως εργάτες και βοσκοί. 

Αυτοί μιλούσαν παλιά σποραδικά Αρβανίτικα. Επίσης, έτσι εξηγούνται και τα ονόματα Γκίκας, Κόλιας, Μπήλιω. Ο 

Π. Ηρειώτης στο σημείο αυτό δέχεται ελάχιστη και σποραδική εγκατάσταση Αλβανών στις νότιες και ορεινές 

περιοχές της Αίγινας. Έτσι γρήγορα εγκαταλείφθηκε αυτό το γλωσσικό ιδίωμα και επικράτησε το αθηνομεγαρίτικο.  

Ο ιστορικός ναός των Ταξιαρχών 



 

Η ανατολή του 19ου αιώνα βρίσκει την Παχειά Ράχη σε μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης. Οι κάτοικοι της 

ασχολούμενοι με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καλλιεργώντας τα πλούσια και εύφορα χωράφια της Ιεράς 

Μονής της Χρυσολεόντισσας, αναπτύσσουν αξιόλογη δραστηριότητα. Κτίζουν αρκετά σπίτια, σχολειό και 

αποφασίζουν να κτίσουν και δικό τους ναό, ώστε να μην χρειάζεται για τις λατρευτικές τους ανάγκες να πηγαίνουν 

στο ναό των Ταξιαρχών στη περιοχή «Σφυρίχτρες» στους πρόποδες του Όρους. Κτίζουν το μικρό εκκλησάκι των 

Ταξιαρχών, αφιερώνουν το ναό τους στους αγγέλους, με τη σκέψη να τους νιώθουν κοντά τους, δίπλα τους. Η 

Γωγώ Κουλικούρδη αναφέρει πως ο ναός κτίστηκε το 1809, βασιζόμενη στις πηγές αλλά και στο χάραγμα που 

υπάρχει στην εξωτερική πλευρά του ναού και πάνω από την θύρα εισόδου. Ωστόσο η εξέταση αυτής της 

επιγραφής από την καθηγήτρια της Παλαιογραφίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στούφη 

– Πουλημένου αναφέρει πως ο ναός κτίστηκε το 1807[ ΄]. Ο πέτρινος μικρός ναός, κτισμένος στην καρδιά του 

οικισμού - μονόχωρη βασιλική - γρήγορα φάνηκε πως δεν εξυπηρετούσε τις λατρευτικές ανάγκες των χωριανών 

οι οποίοι αποφασίζουν να φτιάξουν έναν μεγαλύτερο. 



 

 Το 1813 θεμελιώνουν το νέο ναό το μέγεθος του οποίου, αποδεικνύει ότι το χωριό εκείνη την εποχή ευημερούσε 

και είχε πολλούς κατοίκους. Το νέο ναό αφιερώνουν στο Άγιο Διονύσιο, ο οποίος, στα δύσκολα χρόνια που 

ακολούθησαν την καταστροφή του νησιού από τις επιδρομές του Μπαρμπαρόσσα, έρχεται στην Αίγινα και 

συγκεκριμένα στην Παλιά Χώρα, εγκαθίσταται στην Επισκοπή και για τρία χρόνια από το 1576 έως το 1579 

προσπαθεί να εμψυχώσει, να παρηγορήσει τους πληγωμένους Αιγινήτες, να τους στηρίξει πνευματικά και να 

χαρίσει ξανά την ελπίδα. Ο νέος ναός, τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο, έρχεται να μας θυμίσει σε πολλά σημεία 

του το καθολικό της Ι. Μονής της Χρυσολεόντισσας, κυρίως στην κοινή θεματολογία των λαϊκότροπων 

αγιογραφιών τους, όπως η Δευτέρα παρουσία και η Κρίση πάνω από την είσοδο του ναού στη νότια πλευρά ή  η 

ζωή των πρωτοπλάστων στον παράδεισο και η εκδίωξή τους από αυτόν. 

 Με τη λειτουργία του μεγαλύτερου ναού, το ιστορικό εκκλησάκι των Ταξιαρχών πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αξίζει 

στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι σε απροσδιόριστο χρόνο οι κάτοικοι του χωριού, επιθυμώντας να αυξήσουν 



ίσως την χωρητικότητα του ναού, προσθέτουν στη νότια πλευρά του και έναν δεύτερο χώρο ο οποίος επικοινωνεί 

εσωτερικά με τον κυρίως ναό. Κάτι αρκετά συνηθισμένο, αν θυμηθούμε ότι σε πολλά ναΐδρια συναντάμε 

επεκτάσεις του ναού προς τα δυτικά. Ίσως η έλλειψη διαθέσιμου χώρου στην περίπτωση μας να οδήγησε τους 

παλαιούς κατοίκους στη λύση της προς νότο επέκτασης. Ένας χώρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείτο 

για αποθήκη. 

 

Παρεκλήσιο Αγ. Ιουλίου & Ιουλιανού 

Μόλις τον Αύγουστο του 2007 και ενώ πολλοί Αιγινήτες σε ειδική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ενορία, θαύμασαν 

το έργο αποκατάστασης και συντήρησης του μεγάλου ναού, που πραγματοποιήθηκε χάρη στις δωρεές και τις 

προσφορές πολλών κατοίκων του χωριού και της Αίγινας, δημιουργήθηκαν οι πρώτες σκέψεις για την 

αποκατάσταση και του μικρού ναού – της παλιάς ενορίας του χωριού. Εμπνευστής και αυτής της προσπάθειας ο 

εφημέριος του χωριού ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πετράκος, ο οποίος με τις ευλογίες και την καθοδήγηση  του 

Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Εφραίμ ξεκίνησε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Τη χρηματοδότηση του έργου ανέλαβε εξ 

ολοκλήρου κάτοικος του χωριού της Π. Ράχης, γερμανικής καταγωγής , ο οποίος είχε συνεισφέρει με μεγάλο ποσό 

και στη συντήρηση και του ναού του Αγίου Διονυσίου. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2007 και 

ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2008. Έγινε προσεκτική αφαίρεση των παλιών επιχρισμάτων εσωτερικά και 

εξωτερικά. Εμφανίστηκε το κεντρικό τόξο που στηρίζει την οροφή, συντηρήθηκαν οι πλάκες του δαπέδου,  έγινε 

αλλαγή της κεραμοσκεπής και των πορτο- παραθύρων. Εξωτερικά βγήκε ο ασβέστης και έγινε αρμολόγημα, με 



αποτέλεσμα ο ναός να επανέλθει στην παλαιά του μορφή. Τέλος, ο χώρος που χρησίμευε για αποθήκη 

μετατράπηκε σε παρεκκλήσιο, αφιερωμένο στους Αγίους Ιούλιο και Ιουλιανό που κατάγονται από την Π. Ράχη. 

Σημαντική επίσης θεωρείται και η συντήρηση των παλαιών εικόνων του ναού. 

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Διονυσίου 

 

Όπως αναφέραμε πριν, ο παλαιός ναός των Ταξιαρχών δεν επαρκούσε για τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων 

οι οποίοι το 1813 θεμελίωσαν το νέο τους ναό. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το χωριό εκείνη την εποχή είχε πολλούς 

κατοίκους και ευημερούσε. Όμως η έναρξη της επανάστασης και η συμμετοχή πολλών αντρών σε αυτήν στέρησε 

στη συνέχεια το χωριό από αρκετά εργατικά χέρια και ίσως αυτό να επέφερε και κάποια οικονομική κάμψη. Όλα 

αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα ο ναός να μείνει στη μέση και να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών του.  

Ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας στη σύντομη παραμονή του στην Αίγινα και μέσα στο ασφυκτικό 

πρόγραμμά του βρήκε χρόνο και ανέβηκε στην Παχιοράχη. Αντίκρισε στη μέση του χωριού ένα κτίσμα το οποίο οι 

κάτοικοι του χωριού προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να ολοκληρώσουν την ανοικοδόμησή του.  Ήταν ο νέος 

ενοριακός ναός τους, τον οποίο οι κάτοικοι αφιέρωσαν στον Άγιο Διονύσιο – στον επίσκοπο, ο οποίος, στα 

δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την καταστροφή του νησιού από τις επιδρομές του Μπαρμπαρόσσα, έρχεται 

στην Αίγινα και συγκεκριμένα στην Παλιά Χώρα, εγκαθίσταται στη επισκοπή και για τρία χρόνια από το 1576 έως  



το 1579 προσπαθεί να εμψυχώσει, να παρηγορήσει τους πληγωμένους Αιγινήτες, να τους στηρίξει πνευματικά και 

να χαρίσει ξανά την ελπίδα.  

Ο Κυβερνήτης αναγνωρίζοντας την ανάγκη των κατοίκων και πληροφορούμενος την ιστορικότητα του τόπου 

στέλνει εργάτες, για να τελειώσει ο νέος ναός, του οποίου η ανοικοδόμηση ολοκληρώνεται τελικά το 1864, αρκετά 

χρόνια δηλαδή μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια Στην Ελλάδα πλέον έχει εγκατασταθεί και έχει αναλάβει την 

εξουσία ο δεύτερος βασιλέας της, Γεώργιος ο Α΄. Η Αθήνα είναι πλέον η πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους και 

η Αίγινα έχει περάσει σε μια εποχή οικονομικής παρακμής. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το στοιχείο ότι ο ναός 

τελείωσε με εράνους που έκαναν ο ιερέας και χαρτοφύλακας Ιωάννης Τρίμης [πέθανε το 1886] και ο πάρεδρος 

του χωριού Ιωάννης Φαμελιάρης. Η Παχιοράχη ακολουθώντας αυτή την εξέλιξη αρχίζει σιγά – σιγά να παρακμάζει. 

Άλλωστε η καθυστέρηση στην ανοικοδόμηση αυτού του ναού είναι ένα στοιχείο που μαρτυρεί την οικονομική 

καχεξία, που επέρχεται σιγά – σιγά, και την πληθυσμιακή συρρίκνωση.  

 

Ο ναός του Αγίου Διονυσίου είναι μία μεγάλη ευρύχωρη τρίκλιτη βασιλική  χωρίς τρούλο. Στους εσωτερικούς 

τοίχους εντύπωση προκαλούν οι μεγάλες αγιογραφίες, λαϊκής τεχνοτροπίας, που απεικονίζουν μεγάλες 

Δεσποτικές εορτές. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση της Μελλούσης Κρίσεως και της Δευτέρας Παρουσίας του 

Κυρίου που βρίσκονται στη νότια πλευρά του ναού, πάνω ακριβώς από την είσοδο. Η ζωή των πρωτοπλάστων 

στον Παράδεισο καθώς και η εκδίωξή τους, μαζί με την προηγούμενη εικόνα της Μελλούσης Κρίσεως μας 

θυμίζουν έντονα τις ανάλογες τοιχογραφίες που βρίσκονται στο ίδιο σημείο του καθολικού της Ι. Μ. 

Χρυσολεόντισσας. Το στοιχείο αυτό, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού, αλλά και ότι πολλά παλαιά εκκλησιαστικά 

βιβλία έχουν δωρηθεί από την Ι. Μονή, μαρτυρούν την μεγάλη σχέση και τον πνευματικό σύνδεσμο του χωριού 

με το μεγάλο μοναστήρι της Αίγινας.  



 

Το επιβλητικό καμπαναριό στην πρόσοψη του ναού, είναι ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το ναό αυτό να ξεχωρίζει. 

Λέγεται από πολλούς ότι ο ναός διέθετε δύο μικρότερα καμπαναριά, αριστερά και δεξιά. Μετά την κατάρρευσή 

τους ανήγειραν ένα καμπαναριό στην είσοδο του ναού. Η ανοικοδόμηση του καμπαναριού στο σημείο της εισόδου 

έδωσε τη δυνατότητα στο κτίριο να αποκτήσει και ένα μικρό πρόναο, κάτι που σπάνια συναντάμε σε ναούς της 

Αίγινας. Στον μικρό αυτό πρόναο, υπάρχoυν δύο εντοιχισμένες πλάκες. Η πρώτη και παλαιότερη αναγράφει τους 

παλαιούς δωρητές και συνδρομητές του ναού [Οικογένειες: Γ. Γκιώνη, Στ. Χ. Στρατηγού, Ι. Δ. Καπότα, Δ. Α. Καπότα 

και Δ.Κ. Τζώνη]. Η δεύτερη είναι αναμνηστική από την επίσκεψη το 1991 του πρεσβύτερου Ιουλιανού Ρούγκα από 

το Γκοτζάνο της Ιταλίας, ο οποίος μετέφερε και τεμάχιο από τα λείψανα του Αγίου Ιουλιανού με τη συμπλήρωση 

16 αιώνων από την κοίμηση των πολιούχων Αγίων στην Ιταλία το 391 μ. Χ. 



Ο ναός του Αγίου Διονυσίου με την ιστορία που κουβαλά στις κολώνες του, η ομορφιά των εικόνων του, οι ζεστές 

μορφές των αγίων του, η απλότητα και η απλόχερη φιλοξενία του ιερέα και των ανθρώπων του, κάνουν αυτόν το 

ναό σημείο αναφοράς, πόλο έλξης, αιτία επίσκεψης.  

 

Η αποκατάσταση του ιστορικού ναού των Ταξιαρχών μαζί με αυτήν του Αγίου Διονυσίου της Π. Ράχης έρχεται να 

συμβάλει σημαντικά στην προβολή της νεότερης ιστορίας του νησιού και γενικά στο ρόλο που διαδραμάτισε η 

Αίγινα στα χρόνια της Επανάστασης, ιδιαίτερα όταν το 2008 εορτάστηκαν τα 180 χρόνια από τον ερχομό και την 

ορκωμοσία του Ι. Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας στην Αίγινα. Και οι δύο ναοί 

αποτελούν ψηφίδες της νεότερης ιστορίας του νησιού. Και οι δύο αυτοί ναοί μαζί τον Ναό του Σωτήρος Χριστού 

στο κτίριο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - το τάμα του γένους προς το Σωτήρα Χριστό για την 

απελευθέρωσή του - αποδεικνύουν περίτρανα το ζωηρό ενδιαφέρον και την ευαισθησία της Τοπικής Εκκλησίας 

για τα ιστορικά μνημεία του νησιού.  



Η αποκατάσταση των τριών αυτών ναών ανοίγει το δρόμο και τρέφει ελπίδες για τη μελλοντική αποκατάσταση 

και συντήρηση των σπουδαίων Καποδιστριακών Κτιρίων της Αίγινας. Αλλά καλλιεργεί και σκέψεις όπως: 

Α. Μιας ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης του τόπου  

Β. Της διαφύλαξης της φυσιογνωμίας του τόπου 

Γ. Του σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

Δ. Και ως ένα βαθμό γίνεται πρότυπο που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι μικροί οικισμοί και περιοχές της 

Αίγινας. 

Για τους λόγους αυτούς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εφόσον ο ναός του Αγίου Διονυσίου κτίστηκε με την 

φροντίδα και την οικονομική ενίσχυση του πρώτου Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, αξίζει να συμπεριληφθεί στα 

ονομαζόμενα «Καποδιστριακά κτίρια» της Αίγινας και να αποτελέσει έτσι επίσημα μαζί με το ναό των Ταξιαρχών, 

όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης, μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό των κτιρίων της Καποδιστριακής 

εποχής στην Αίγινα. 

 

Οι άγιοι Ιούλιος και Ιουλιανός 



 

Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην ειδωλολατρική Αίγινα από τον αρχισυνάγωγο της Κορίνθου Κρίσπο, τον οποίο 

απέστειλε στην Αίγινα γι’ αυτόν τον σκοπό ο Απ. Παύλος. Η νέα θρησκεία ρίζωσε στο νησί και γρήγορα ανέδειξε 

νέες μορφές, που έμελλε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα Εκκλησιαστικά πράγματα τόσο εντός όσο και 

εκτός του νησιού. 

Δύο από αυτές τις μορφές είναι οι Άγιοι Ιουλιανός και Ιούλιος οι οποίοι κατάγονταν πιθανότατα από την ευρύτερη 

περιοχή της Παχείας Ράχης. Το 319 μ. Χ. γεννιέται ο Ιουλιανός και το 330 μ. Χ. ο αδελφός του Ιούλιος από πλούσια 

χριστιανική Αιγινήτικη οικογένεια. Τη στοιχειώδη εκπαίδευση την έλαβαν στην Αίγινα. Στη συνέχεια 

παρακολούθησαν ανώτερες σπουδές στην Αθήνα, όπου και σπούδασαν μαζί με το Μέγα Βασίλειο, το Γρηγόριο το 

Θεολόγο και τον Ιουλιανό, τον μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον ονομαζόμενο «παραβάτη». 

Ο Ιούλιος και ο Ιουλιανός, θαυμάζοντας το έργο του Αποστόλου Παύλου, αποφάσισαν να τον μιμηθούν. Μετά τη 

χειροτονία τους στην Αθήνα, άρχισαν τη μεγάλη πορεία τους κηρύσσοντας την χριστιανική πίστη στα αφιλόξενα 



κράτη της Βαλκανικής, στη Βοημία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Αναφέρεται ότι χειροτονήθηκαν το 365 μ. Χ. ο 

Ιούλιος σε ιερέα και ο Ιουλιανός σε διάκονο. Πριν φύγουν από την Αίγινα, σύμφωνα με την παράδοση, έκοψαν 

δύο ίσια ξύλα και τα έκαναν μπαστούνια, με τη βοήθεια των οποίων διέσχισαν τις περιοχές στις οποίες διέδωσαν 

το λόγο του Χριστού. Πρώτος προορισμός τους η Κόρινθος στην οποία ανέπτυξαν σημαντική δράση. Δεν 

παρέμειναν εξαιτίας του κινδύνου της σύλληψης και της θανάτωσής τους από τους οπαδούς του Αρείου. Έτσι 

άλλαξαν ρότα και το 377 μ.Χ. απέπλευσαν από την Κόρινθο με προορισμό την Κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με μία 

παράδοση οι δύο Άγιοι έφθασαν στην Ιταλία όπου τους συνέλαβε ο αυτοκράτορας Ουάλης και τους έστειλε στο 

Δούναβη, για να ενισχύσουν το Ρωμαϊκό στρατό. Χαρακτηριστικό της δράσης τους και του ιεραποστολικού ζήλου 

τους είναι ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα χωριό της περιοχής του Δούναβη. Εκεί είδαν όλους τους κατοίκους 

συγκεντρωμένους στην πλατεία και στη μέση ήταν δεμένος ένας νεαρός δαιμονισμένος. Οι ιερείς του χωριού 

ετοιμάζονταν να τον κάψουν, για να γλιτώσει το χωριό. Οι Άγιοι εξόρκισαν το δαιμόνιο και κάνοντας το σημείο 

του σταυρού τον θεράπευσαν. ΄Ολο το πλήθος έμεινε κατάπληκτο, η τιμωρία ματαιώθηκε, ο νεαρός σώθηκε και 

το σημαντικότερο ήταν ότι πολλοί πίστεψαν στο Θεό του Ιούλιου και του Ιουλιανού, τον αληθινό Θεό που τους 

αποκάλυψαν. 

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου και ενώ πάπας Ρώμης ήταν ο Δαμάσος ο Α΄, τα δύο αδέλφια 

επισκέφθηκαν τη Ρώμη [370 μ. Χ.], με σκοπό να προσκυνήσουν τον τόπο που αποκεφαλίστηκε ο Απόστολος 

Παύλος, αλλά και τους τάφους των πρώτων χριστιανών. Εκεί οι Άγιοι συναντήθηκαν με δύο σημαντικά για την 

μετέπειτα πορεία τους πρόσωπα. Ο πρώτος ήταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, από τον οποίο εξασφάλισαν γραπτή 

άδεια να μπορούν ελεύθερα να διαδίδουν το Χριστιανισμό σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Και ο δεύτερος ήταν 

ο πάπας της Ρώμης, ο οποίος, διακρίνοντας τις ικανότητες τους, τους έστειλε στη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα 

στο Μιλάνο, για να βοηθήσουν τον επίσκοπο της περιοχής Άγιο Αμβρόσιο. Ο επίσκοπος Αμβρόσιος τους ανέθεσε 

την Εκκλησία της Νοβάρας, που είχε ιδρύσει ο Άγιος Λαυρέντιος, στη Λομβαρδία. Στην περιοχή αυτή επιτέλεσαν 

και το μεγαλύτερο έργο τους. Βάπτισαν χριστιανούς, έκτισαν ναούς – σύμφωνα με την παράδοση σχεδόν 100 ο 

καθένας τους- θεράπευσαν αρρώστους, γκρέμισαν ειδωλολατρικούς ναούς, απάλλαξαν τους πιστούς από το 

παγανιστικό πνεύμα κ.α. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι επανέφεραν την ειρήνη στην εκκλησία της Νοβάρας. 

 Ύστερα από 50 χρόνια ιεραποστολικής εργασίας θέλησαν να αποσυρθούν και να ασκητέψουν. Τα δύο αδέλφια 

θα χώριζαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ο Ιουλιανός έμεινε στο Γκοτζάνο στη λίμνη Ματζιόρε, ενώ ο Ιούλιος 

διάλεξε ένα ερημικό νησάκι το Κούσιο στη λίμνη Όρτα. Το νησί που είχε διαλέξει ο Ιούλιος ήταν έρημο και 

απομονωμένο, ένας βράχος γεμάτος ερπετά, όπου κανένας βαρκάρης δεν πλησίαζε από φόβο. Τότε ο Ιούλιος 

άπλωσε το ράσο του επάνω στο νερό και πέρασε απέναντι. Εκεί με τη βοήθεια του Θεού και με τη  δύναμη του 

Χριστού, που σύμφωνα με το Ευαγγελικό χωρίο: «να πατάς επάνω σε φίδια και σκορπιούς» [Λουκ. 10,19], ο Άγιος 

τα υπόταξε. 

Ο Ιουλιανός αρρώστησε βαριά και κοιμήθηκε σε ηλικία 72 ετών τον Ιανουάριο του 391 μ. Χ. Ο Ιούλιος έζησε ήρεμα 

για άλλα 10 χρόνια με προσευχή και νηστεία στο νησί του, το οποίο πήρε και το όνομά του. Η μνήμη του Αγίου 

Ιουλιανού εορτάζεται στις 7 Ιανουαρίου, του Αγίου Ιούλιου στις 31 Ιανουαρίου και η ανακομιδή των λειψάνων 

τους στις 19 Μαΐου. Στο χωριό της Παχείας Ράχης η μνήμη τους εορτάζεται στις 19 Μαΐου, όπου υπάρχει πλέον 

παρεκκλήσιο στον παλαιό ναό των Ταξιαρχών αφιερωμένο στη μνήμη τους. Στην Αίγινα επίσης εορτάζουν και στις 



30 Ιουλίου κατά τη σύναξη των Αιγινητών Αγίων στον ομώνυμο Ιερό Ναό στη περιοχή Λιβάδι, όπου φυλάσσονται 

και τμήματα από τα λείψανα των δύο Αγίων. 

 

Οι ιερείς 

Σημαντικό κεφάλαιο της ζωής και της νεότερης ιστορίας της Παχιοράχης αποτελεί η οικογένεια των ιερέων, που 

διακόνησαν και ποίμαναν το χωριό για πολλές δεκαετίες από τον 19ο έως τον 20ο αιώνα. Αναφερόμαστε ασφαλώς 

στους παπα – Τρίμηδες που συνέβαλαν όσο λίγοι στην επιβίωση του οικισμού και στην πνευματική του 

καλλιέργεια, εφόσον δεν ήταν μόνο ιερείς αλλά και δάσκαλοι. 

Αν και η Παχιοράχη δεν καταγράφεται ως κοινότητα με δικό της πρόεδρο και κοινοτικό κατάστημα, ωστόσο σε 

παλαιά έγγραφα μνημονεύεται ως ενορία και μάλιστα από τις παλαιότερες του νησιού. Στην αναφορά του 

μητροπολίτη Σαμουήλ της 8 Φεβρουαρίου του έτους 1834, η Παχιοράχη αναφέρεται ανάμεσα στις 9 ενορίες της 

Αίγινας με έναν εφημέριο και 43 οικογένειες. Ενοριακός ναός είναι οι Ταξιάρχες. 

Η ενορία, όπως προαναφέραμε, ξεκίνησε από τη μικρή Εκκλησία των Ταξιαρχών, την οποία ίδρυσαν οι κάτοικοι 

της Παχιοράχης την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, για να καλύψουν τις λατρευτικές τους ανάγκες. Μέχρι τότε 

μετέβαιναν στην Εκκλησία στις Σφυρίχτρες. Γρήγορα θεωρήθηκε ανεπαρκής και γι’ αυτό οι Παχιοραχίτες έκριναν 

πως έπρεπε να κτίσουν μεγαλύτερο ναό, τον οποίο αφιέρωσαν στον Άγιο Διονύσιο. 

Η ενορία της Παχιοράχης είχε μεγάλο πνευματικό σύνδεσμο με την Ιερά Μονή Χρυσολεόντισσας. Μέσα στα 

εκκλησιαστικά βιβλία αναγράφονται ονόματα μοναχών και ηγουμένων αλλά και δωρεές αυτών των βιβλίων προς 

την ενορία της Παχιοράχης. Το κτίσιμο του ναού ακολουθεί εν πολλοίς την τεχνοτροπία και τον αρχιτεκτονικό 

ρυθμό του καθολικού της Χρυσολεόντισσας. 

Ο εφημέριος του χωριού κάλυπτε τις λειτουργικές ανάγκες και των γύρω μικρών οικισμών [Μαραθώνα, Ανιτσαίο, 

Κύλινδρα, Ελαιώνα] Η έλλειψη χαρτιού, η φτώχεια αλλά και ο φόβος μην ξεχαστούν ή χαθούν κάποιες 

πληροφορίες, ειδήσεις ή και σημειώσεις, οδηγεί τους ιερείς να κρατούν ημερολόγιο των Θ. Λειτουργιών που 

επιτελούν στα διάφορα χωριά, στις κενές σελίδες των μηναίων άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων. Οι μικρές αυτές 

σημειώσεις αποκτούν τεράστια ιστορική, πολιτιστική, λαογραφική και κοινωνική αξία, διότι δεν αναφέρονται 

μόνο τα πανηγύρια αλλά και οι ιδιωτικές λειτουργίες, οι μισθοί του νεωκόρου, του αριστερού και δεξιού ψάλτη, 

ο αριθμός των εκκλησιαζομένων. Γίνονται σχόλια για τη συμμετοχή τους, τις προτεραιότητες τους, τις κοινωνικές 

και πολιτικές συνθήκες, τον καιρό. Αναγράφονται ευχές υπέρ της ελευθερίας ή απαλλαγής από ασθένεια, ονόματα 

δωρητών και ευεργετών, ημερομηνίες χειροτονιών και θανάτων συγγενικών προσώπων. 

Στην Παχιοράχη οι ιερείς παραδίδουν το θυσιαστήριο από πατέρα σε γιό. Από τους οικογενειακούς τάφους των 

ιερέων στο κοιμητήριο του χωριού αντλούμε τα παρακάτω στοιχεία. Μέχρι το 1866 εφημέριος του χωριού ήταν ο 

π. Ιωάννης Τρίμης, ο οποίος μαζί με τον πάρεδρο του χωριού Ιωάννη Φαμελιάρη έκαναν έρανο για την 

αποπεράτωση του ναού του Αγίου Διονυσίου.  



Ο π. Ιωάννης Τρίμης γεννήθηκε το 1799. Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγωγή του ήταν από την Ύδρα και πήρε 

μέρος στην επανάσταση του 1821. Το 1829 χειροτονήθηκε ιερέας από τον μητροπολίτη Γεράσιμο και κατόπιν του 

δόθηκε το οφφίκιο του χαρτοφύλακα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε μόρφωση, πολλές φορές υπογράφει έγγραφα 

και δηλώσεις για λογαριασμό των αγράμματων χωριανών του. Με προσωπικούς αγώνες και εράνους που 

διεξήγαγε κτίστηκε στα χρόνια του ο νέος ενοριακός ναός του χωριού προς τιμήν του Αγίου Διονυσίου. Σε όλη την 

ιερατική του ζωή εφημέρευε στην Παχιοράχη μέχρι την ημέρα του θανάτου του, στις 19 Ιανουαρίου του 1866. Οι 

κάτοικοι του χωριού σε αναφορά τους προς τονΜητροπολίτη Αθηνών με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1872 

αναφέρουν: «ο εν μακαρία τη λήξει εφημέριος(…) επί τεσσαρακονταετίας διατελέσας Ιωάννης Τρίμης 

χαρτοφύλαξ».  

Από το 1866 ως το 1872 την ενορία των Ταξιαρχών Παχιοράχης εξυπηρέτησε ο εκ Κρήτης Γρηγόριος Γρηγοράκης 

ο οποίος εφημέρευε κατά διαστήματα και στο Μεσαγρό. Μετά την αναχώρηση του για την ιδιαίτερη πατρίδα του 

την Κρήτη, εφημέριος του χωριού αναλαμβάνει ο π. Παναγιώτης Τρίμης. Αν και ολιγογράμματος ο π. Παναγιώτης 

άσκησε και το λειτούργημα του δασκάλου του χωριού. Μετά από αίτημα των κατοίκων χειροτονείται από τον 

μητροπολίτη Θεόφιλο, διάκονος και πρεσβύτερος. Στις 5 Φεβρουαρίου του 1900 απεβίωσε ο π. Παναγιώτης 

Ιωάννη Τρίμης. 

Τον διαδέχεται ο γιός του Ιωάννης Τρίμης, ο οποίος χειροτονείται στις 30 Ιανουαρίου του 1901. Ο Μητροπολίτης 

Πενταπόλεως Νεκτάριος τον Ιανουάριο του 1918, όπως μαρτυρείται υπό του Τίτου Ματθαιάκη, τον χειροθετεί σε 

πνευματικό και του δίνει το οφίκιο του σακελλάριου, μετά από εισήγηση –παράκληση του τοποτηρητή του 

μητροπολιτικού θρόνου των Αθηνών, μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ευθυμίου Ο «ευλαβής ιερέας» όπως τον 

χαρακτήριζαν, παραιτείται το 1935. Στις 23 Ιανουαρίου του 1939 απεβίωσε 

Ο τελευταίος ιερέας Τρίμης, ο π. Παναγιώτης Ιωάννη Τρίμης γεννήθηκε το 1900 και χειροτονήθηκε διάκονος στην 

Ύδρα στις 7 Απριλίου του 1940 και πρεσβύτερος στις 13 του ίδιου μήνα. Απεβίωσε στις 8 Μαρτίου του 1972 σε 

ηλικία 72 ετών. 

Ακολούθως την ενορία της Παχιοράχης διηκόνησαν οι: π. Νικόλαος Κωστόπουλος [1973 – 1978], π. Νείλος 

Σωτηρόπουλος [1981 – 1982], π. Ευάγγελος Θεοδώρου [1984 – 1997], π. Ηλίας Διακουμάκος [1997 -2001]. Από το 

2003 εφημεριακά καθήκοντα ασκεί ο αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Πετράκος. 

 

[τα παραπάνω κείμενα πάρθηκαν από το βιβλίο «Η Παχιαράχη» του καθηγητή κ. Γεωργίου Μπήτρου] 

 

 

 

Τα εξωκλήσια της ενορίας 



1. Ταξιάρχης Σφυρίχτρες Ελλανίου Όρους, κτισμένος ΒΔ στον αρχαίο ναό Ελλανίου Διός τον 10ο αιώνα και σε 

απόσταση 4 χιλιομέτρων από το χωρίο της Παχείας Ράχης. 

 

Εξωτερική άποψη Ιερού Ναού 

 

Εσωτερική άποψη Ιερού Ναού 

 



 

Εσωτερική άποψη Ιερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Κοιμητηριακός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου «Μεσοσπορίτισσα». Παλαιό μετόχι της Ιεράς Μονής Παναγίας 

Χρυσολεόντισσας ,12ος αιώνας, στον κεντρικό δρόμο προς Ανιτσαίο σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το 

χωριό της Παχειάς Ράχης. 

 

 

Άποψη εξωτερικής νότιας πλευράς 

 

 

Άποψη Δυτικής πλευράς - Πρόσοψη κεντρικής εισόδου 



 

 

Εσωτερική άποψη Ιερού Ναού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ιερός ναός Υπαπαντής Σωτήρος Όρους, 19ος αιώνας. Βρίσκεται στα μέσα του Ελλανίου Όρους σε απόσταση 

4 χιλιομέτρων από το χωριό της Παχείας Ράχης. 

 

Εξωτερική άποψη - Νότια πλευρά 

 

 

Εσωτερική άποψη 



4. Ιερός Κοιμητηριακός ναός Αγ. Δημητρίου, Οικισμός Τζίκηδες και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωρίο 

της Παχείας Ράχης, 20ος αιώνας 

 

Εξωτερική άποψη Νότιας Πλευράς 

 

 

Εσωτερική άποψη Ιερού Ναού 


