
Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

 

Ο σημερινός Ιερέας Πάτερ Κωνσταντίνος ήρθε το 1993. Πριν από αυτόν ήταν ο Πατήρ 

Μακάριος Γιαννόπουλος. 

 

Ο τύπος του ναού είναι Απλή Βασιλική με τρία κλίτη. 

 

Πότε φτιάχτηκε ο Ναός; Είναι δωρεά; 

Ήταν μικρό εκκλησάκι επί τουρκοκρατίας. Το 1924 γκρεμίστηκε και έγινε στη σημερινή 

του μορφή. Από τον 1ο ναό έχουν μείνει η Αγία Τράπεζα και τα μισά σκαλοπάτια της 

ωραίας πύλης. Η εκκλησία χτίστηκε από προσφορά ενοριτών με υλικά και εργασία 

τους. Ο παλαιός ναός είχε φτιαχτεί από Ζακυνθινούς τεχνίτες. Το πνευματικό κέντρο 

φτιάχτηκε το 1998. 

 

Αγιογράφηση 

Έγινε περίπου το 1980 από απλό λαϊκό αγιογράφημα και με δαπάνες των ενοριτών. 

Έχει βυζαντινή τεχνοτροπία και προστέθηκε σε παλαιότερη αγιογράφηση το ναού που 

έγινε περίπου τη δεκαετία του ΄60 μετά τους σεισμούς του 1997 λόγο των ζημιών που 

υπέστη ο ναός, ακολούθησαν και αγιογραφήσεις που ήταν σε μουσαμά προκειμένου 

να γίνουν στερεωτικές εργασίες στον τοίχο του ναού.Υπάρχουν αρκετές φορητές 

εικόνες. 

 

Το νέο τέμπλο 

Ενσαρκώνει σκέψεις ενοριτών εδώ και μια δεκαετία. Μετά την αντικατάσταση των 

παλαιών σαθρών στασιδιών και προσκυνηταριών στον ναό, θεωρήθηκε καλό να γίνει 

νέο ξυλόγλυπτο τέμπλο που τοποθετήθηκε στις 15/10/2012. Το προηγούμενο ήταν από 

τούβλα, σοβά και γύψο και αντικατέστησε προηγούμενο ξύλινο τέμπλο το 1945. 

 



Είναι από ξύλο Δρυς, σκαλισμένο στο χέρι με αρκετές συμβολικές παραστάσεις μεταξύ 

των οποίων δύο είναι από την Π. Διαθήκη και δύο από Κ. Διαθήκη. Ο κατασκευαστής 

του είναι ο κος Γεώργιος Μπάστας από τον Πύργο Ηλείας. Χρειάστηκε περίπου ενάμιση 

χρόνο για φτιαχτεί και κόστισε 80.000 ευρώ. Υπήρξαν κι άλλες προσφορές από 100-130 

χιλιάδων. 

 

Αγία τράπεζα 

Η αγία τράπεζα του Ι.Ν έχει μείνει στο ίδιο σημείο . Το μόνο που έχει αλλάξει είναι πως 

μεγάλωσε. Ήταν πετρόχτιστη και σε ένα πήλινο τσουκάλι που βρισκόταν στο δυτικό 

μέρος της ήταν τα εγκαίνια του παλιού ναού. Σήμερα είναι περιμετρικά καλυμμένη από 

μάρμαρα.  

 

Βοήθημα 

Είναι παρακλάδι του Γενικού Φιλόπτωχου ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης. Υπάρχει το 

κουτί του Φιλόπτωχου που το ανοίγουν δύο με τρεις φορές το μήνα μια τετραμελής 

επιτροπή που σε συνεργασία με τον Ιερέα διαχειρίζονται τα χρήματα. Δέχονται εκτός 

από χρήματα και ρούχα ή τρόφιμα.  

 

To κατηχητικό 

Έχει παλιά ιστορία , έκαναν Λυρικοί και Κληρικοί στον γυναικωνίτη του ναού. Ξεκίνησε 

από το 1993 περίπου που το άρχισε ο νέος τότε Ιερέας Πάτερ Κωνσταντίνος. Το 

σημερινό κατηχητικό έχει περίπου 50 παιδιά. Έχει τέσσερα τμήματα: το 

νηπιαγωγείο-δευτέρα δημοτικού, την τρίτη-έκτη δημοτικού, το γυμνάσιο, το λύκειο. 

 

 

Ο παιδότοπος του ναού 

Φτιάχτηκε το 2000, και με βοήθεια ενοριτών και από τις γύρω περιοχές αλλά και από 

Φιλιατρινούς του εξωτερικού. 



Όρια ναού και ενορήτες 

Η ενορία καλύπτει το ΒΑ μέρος της πόλης. Όσο για τους ενορίτες μπορούμε να πούμε 

ότι είναι περίπου 1000 αν και δεν έχουν καταμετρηθεί. 

 

 

Τα παρεκκλήσια του ναού 

Στην ενορία ανήκουν δύο παρεκκλήσια:  Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Άγιος 

Δημήτριος και τέσσερα εξωκλήσια: Πρ. Ηλίας, Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αγίου 

Χαραλάμπους και Αγίου Διονυσίου. 

 

 

Προφήτης Ηλίας 

Δεν γνωρίζουμε ακριβή ημερομηνία ανοικοδόμησης του Πρ. Ηλία. Σίγουρα προ υπήρχε 

σαν μικρό εκκλησάκι την περίοδο της τουρκοκρατίας, ενώ μια σημαντική ανακαίνιση 

έγινε το 1874 όπου έγιναν και τα εγκαίνιά του από τον τότε μητροπολίτη Ηγνάτιο. 

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα έμενε στον Πρ. Ηλία ένας μοναχός σε διπλανό 

παρακέλι. Πριν από 10 χρόνια περίπου με δαπάνη ενορίτισσας έγινε η ηλεκτροδότηση 

του ναού. Εδώ και 100 χρόνια περίπου υπάρχει παράδοση το εκκλησάκι του Πρ. Ηλία 

να το φροντίζει ο σύλλογος Κουρέων των Φιλιατρών. Τα τελευταία 31 χρόνια έχουν 

γίνει σημαντικές εργασίες ανακαίνισης του ναού και κατασκευή αγροτικού δρόμου  

που οδηγεί σε αυτόν. 

 

 


