
 

Οδός Πατριάρχου Αθηναγόρα 

Γεννήθηκε το1886 στο Βασιλικό Πωγωνίου Ιωαννίνων. Ήταν ο 20ός Οικουμενικός 
Πατριάρχης. Σπούδασε στη θεολογική σχολή Χάλκης την περίοδο από 1903-1910. 
Μετά από ευδόκιμη υπηρεσία μιας δωδεκαετίας στην Ιεροσύνη, το 1922 
χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών, το 1930 Αρχιεπίσκοπος βορείου 
και νοτίου Αμερικής και το 1948 Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
και ανέβηκε στο θρόνο του Οικουμενικού Πατριάρχη στις 21 Νοεμβρίου 1949. 

Την Κέρκυρα παρέμεινε οχτώ χρόνια και κατά γενική ομολογία, η υψηλή παρουσία 
του λάμπρυνε τον Μητροπολιτικό θρόνο του νησιού. Η μεγάλη του προσωπικότητα, 
η θρησκευτική του κατάρτιση και το αδάμαστο και περήφανο ήθος του, έδωσαν 

στην εκκλησία της Κέρκυρα μεγάλη αίγλη 
και μεγαλοπρέπεια.  

Η κοινωνική και πολιτική του δράση κάλυψε 
όλες τις πτυχές της κερκυραϊκής ζωής.  Η 
θέση που πήρε κατά την κατάληψη της 
Κέρκυρας από τους Ιταλούς το 1923, η 
ματαίωση παράδοσης του Βίδο στην 
Γιουγκοσλαβία λόγω του νεκροταφείου και 
η απαγόρευση αγοραπωλησιών σε ξένους 
στις παραμεθόριες περιοχές, όπως η 
Κέρκυρα, ήταν δικές του επιτυχίες.  

Με δικές του παρεμβάσεις ιδρύθηκαν 
εκπαιδευτήρια, όπως η ιερατική σχολή, το 
γυμνάσιο θηλέων, το Β΄ Γυμνάσιο αρρένων 



και η Κερκυραϊκή σχολή, στην οποία φοιτούσαν κατά κανόνα, νέοι προερχόμενοι 
από τη βόρειο Ήπειρο. 

Το 1963 επανήλθε στην Κέρκυρα για ένα ευλαβικό προσκύνημα στο σεπτό σκήνωμα 
του Αγίου Σπυρίδωνος και την πόλη, από την οποία το πέρασμα του άφησε τα 
ωραιότερα συναισθήματα για αυτόν και για τους ανθρώπους στης. 

Ως Πατριάρχης ο Αθηναγόρας οδήγησε την ορθόδοξη εκκλησία σε ανοδική πορεία 
δημιουργίας. Συγκάλεσε διασκέψεις με τους εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας και είχε συναντήσεις με τον Πάπα Παύλο τον ΣΤ’ με σκοπό τη δημιουργία 
μιας πολυχριστιανικής εκκλησίας, έτσι όπως τη θέλησε ο Δημιουργός της. 

Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη τα 1972, ενώ βρισκόταν στο αποκορύφωμα της 
δραστηριότητάς του, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον οικουμενικό πατριαρχικό 
θρόνο. 

Ο Δήμος Κέρκυρας τιμώντας την προσωπικότητα του μεγάλου Ιεράρχη της 
χριστιανοσύνης, του έκανε την τιμή να αφιερώσει ένα κεντρικό δρόμο της πόλης 
στο όνομά του, ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Η απόφαση ελήφθη σε πανηγυρική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30 Σεπτεμβρίου 1960. Επίσης, 
καλλίγραμμη προτομή του Πατριάρχη, έργο του κερκυραίου γλύπτη Σπύρου 
Γογγάκη, κοσμεί την κεντρική πάνω πλατεία της Κέρκυρας. 
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