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ΛΙΤΑΝΕΙΑ ( ορισμός & χρήση )
Λιτανεία ονομάζεται η πάσης φύσεως περιφορά ιερών εικόνων, του Τιμίου Σταυρού ή λειψάνων Αγίων ή και του Επιταφίου, πάντοτε όμως εκτός του Ναού. Η Λιτανεία 

ανήκει στις θρησκευτικές τελετές. Συνήθως γίνεται με τη συμμετοχή των ενοριτών και πλήθους πιστών.

Σημαντικές και μεγάλες λιτανείες στην Ελλάδα είναι η περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή, οι περιφορές εικόνων της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο

καθώς και όλες εκείνες στη μνήμη των Αγίων και Πολιούχων πόλεων με τα ονόματα των οποίων τιμώνται ιερές Μονές και Ναοί που τις εκτελούν, όπως της περιφοράς 

ιερών λειψάνων σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. 

Οι Λιτανείες γίνονται είτε αναμνηστικά επί γεγονότων, είτε κατά την ημέρα εορτής του τιμώμενου Αγίου, είτε και ακόμη παρακλητικά προς διακοπή κάποιου κακού 

(σεισμών, ανομβρίας, επιδημίας, εχθρικής επιδρομής κ.λπ.) . 

Οι λιτανείες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες :

● τακτικές 

● έκτακτες

● γενικές

Τακτικές είναι εκείνες που τελούνται σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα ανελλιπώς κάθε χρόνο, πχ η περιφορά του Επιταφίου την Μ.Παρασκευή, περιφορά εικόνων 

Πολιούχων αγίων, ή, σε ημέρες μεγάλων εορτών λιτανείες λειψάνων των Αγίων κλπ

Έκτακτες είναι εκείνες που τελούνται σε καιρούς ανάγκης ή θεομηνίας λόγω ανομβρίας, επιδημίας, καθώς και πχ κατά τα εγκαίνια ενός Ιερού Ναού. 

Γενικές είναι εκείνες κατά τις οποίες συμμετέχει όλος ο κλήρος και ο λαός όλων των ναών ενός τόπου ή μιας περιοχής.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι, ο σκοπός της Λιτανείας είναι η επίκληση βοήθειας σε καιρό ανάγκης ή η εξωτερίκευση ευχαριστίας προς το Θεό και απόδοση 

τιμής προς τους Αγίους.

Η λέξη λιτανεία, προέρχεται από το ουσιαστικό << Λιτή >> και δηλώνει την ενέργεια του << λιτανεύει >> , δηλαδή , την παράκληση. Ιστορικά η λιτανεία ως τελετουργία 

ανάγεται στην αρχαία ελληνική «πομπή» που τελούνταν επ΄ ευκαιρία της εορτής των διαφόρων Μυστηρίων, με χαρακτηριστικό την μεταφορά και όχι περιφορά, όπως 

ήταν η πομπή των Παναθηναίων, των Ελευσινίων κ.λπ. ενώ η περιφορά του Επιταφίου ανάγεται περισσότερο σε εκείνη της «Κιβωτού της Διαθήκης» των Εβραίων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1


Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης – 7 Αυγούστου 626 μ.Χ.
Οι Άβαροι σχεδίαζαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα την κατάκτηση της βυζαντινής πρωτεύουσας, έτσι αθέτησαν τη 

συμμαχία με τους Βυζαντινούς και από κοινού με τους Πέρσες αποφάσισαν να πολιορκήσουν τη βυζαντινή 

πρωτεύουσα.

Την Κυριακή, 29 Ιουνίου 626, η εμπροσθοφυλακή των Αβάρων, η οποία αποτελούνταν από 30.000 άνδρες, 

κατέφτασε στρατοπεδεύοντας στην περιοχή Μελαντιάδα, δίπλα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο υπόλοιπος όγκος της 

ορδής αφίχθη στις 29 Ιουλίου.

Ο μάγιστρος Βώνος, ο οποίος είχε επιφορτιστεί τη μέριμνα της πρωτεύουσας από κοινού με τον πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Σέργιο, με εντολή του αυτοκράτορα Ηρακλείου, άρχισε εσπευσμένες προσπάθειες για την 

άμυνα της πόλης, ενώ ο Σέργιος προσπαθούσε να καθησυχάσει και να ενθαρρύνει τους πολίτες. Έγκαιρα 

ενημερωμένος για τις προθέσεις των Αβάρων, ο Ηράκλειος από τη μακρινή Λαζική, όπου είχε στρατοπεδεύσει με τον 

στρατό του, απέστειλε μία δύναμη στρατιωτών για να ενισχύσει τη φρουρά της πόλης και έδωσε εντολή για την 

οργάνωση της άμυνας.

Ο πατριάρχης Σέργιος οργάνωσε λιτανεία έχοντας επικεφαλής την εικόνα της Παναγιάς της Οδηγήτριας, για την 

εμψύχωση των υπερασπιστών της πόλης. Ο πατριάρχης ηγήθηκε γύρω από τα τείχη, φέροντας την εικόνα της 

Παναγίας της Οδηγήτρας, ενώ ο λαός ακολουθούσε. Τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου άρχισε η επίθεση των Αβάρων.

Η αποτυχία της πρώτης επίθεσης δεν πτόησε το χαγάνο, που αποφάσισε να αλλάξει τακτική. Έστειλε διπλωματική 

αντιπροσωπεία ζητώντας την παράδοση της Πόλης εκβιάζοντας και υπενθυμίζοντας ότι είναι αποκλεισμένη από την 

Ευρώπη και την Ασία. Παράλληλα η οργάνωση της άμυνας και η εμψύχωση του στρατού και του λαού ήταν συνεχής. 

Λιτανείες και μετάνοιες λάμβαναν χώρα στις εκκλησίες της Πόλης, ενώ οι εικόνες της Θεοτόκου ήταν στερεωμένες σε 

κάθε πύλη, για να τις βλέπουν και να εμψυχώνονται οι υπερασπιστές .

Αφού τελείωσε η μάχη, το πλήθος έψαλε τον λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο» στην Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» 

και την ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».

Η πολιορκία της Κων/πολης



Η σωτηρία της Κέρκυρας από την πανώλη

Ο άγιος Σπυρίδων ο επίσκοπος της Τρεμετουσιάς της Κύπρου αν και δεν βρέθηκε ποτέ στην Κέρκυρα, δέκα αιώνες 
μετά την κοίμηση του μεταφέρθηκε εκεί το σκήνωμά του μέσα σε ένα κάρο με άχυρα μαζί με αυτό της Αγίας 
Θεοδώρας ώστε να τα περισώσουν από τους Οθωμανούς που καταλάμβαναν την βυζαντινή αυτοκρατορία.
Στο νησί γίνονται 4 λιτανείες τον χρόνο προς τιμήν του αλλά και προς αγιασμό της πόλης και των κατοίκων της.  
Δεκάδες εκατοντάδες κόσμου συμμετέχουν στις λιτανείες του. 

Την Κυριακή των Βαΐων μετά τη θεία λειτουργία ξεκινά από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα η μεγαλύτερη σε 
διάρκεια λιτανεία του χρόνου.
Ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων και ο κόσμος στρώνει βάγια και δάφνες στο πέρασμα του. Η λιτανεία αυτή 
περνάει σχεδόν από όλη την ενετική περίμετρο της πόλης. Είναι η μοναδική λιτανεία που συμμετέχουν με 
εμβατήρια όλες οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας.

Στα τέλη του 1629 όταν μία επιδημία πανώλης έπληττε την Ιταλία και μέσα από ένα πλοίο όπου κάποιοι είχαν 
μολυνθεί ήρθε η πανώλη και στο νησί της Κέρκυρας. Όσο οι βδομάδες περνούσαν, τα κρούσματα εξαπλώνονταν 
και οι θάνατοι αυξάνονταν. Οι Κερκυραίοι στρέφονται προς τον Άγιο τους και τον ικετεύουν να τους προστατεύσει.

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα του 1630 ένα υπερκόσμιο φως τα βράδια στεκόταν πάνω από τον ναό του Αγίου ενώ 
πολλοί κάτοικοι έβλεπαν στον ύπνο τους τον Άγιο να τους θεραπεύει. Μέρα με την μέρα, τα κρούσματα 
μειώνονταν μέχρι που ξημέρωσε η Κυριακή των Βαϊων όπου κανένα κρούσμα δεν σημειώθηκε ξανά στο νησί.

Λιτανεία στην Κέρκυρα



Η προστασία του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ

Στο χωριό Τσέρνεβο υπήρχε ένας ξύλινος ναός . Η ξύλινη αυτή εκκλησία στην αρχή του 18 αιώνα, όταν 
αυτή η γη ανήκε στους τραπεζάρηδες Ταρακάνοβ, είχε παλιώσει . Στη θέση της ανεγέρθηκε νέος 
πέτρινος Ναός της Γέννησης του Χριστού. Στο Ναό φυλάσσεται η ιδιαίτερα τιμώμενη εικόνα του Αγίου 
Ιεράρχη Δημητρίου του Ροστόβ.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του παλιού κατοίκου του χωριού η εικόνα άρχισε να τιμάται όταν οι 
κάτοικοι του χωριού σώθηκαν από μια θανατηφόρα ασθένεια . Το χωριό σιγά σιγά έσβηνε , ώσπου 
εμφανίστηκε στο όνειρο μίας ηλικιωμένης γυναίκας, ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ και της είπε να 
κάνουν περιφορά την εικόνα του γύρω από το χωριό και την εκκλησία. Οι κάτοικοι πήραν την εικόνα 
του Αγίου και άλλες εικόνες, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας της Παναγίας του Καζάν και τις 
περιέφεραν γύρω από το χωριό

Η λιτανεία συνάντησε μια νεκρώσιμη πομπή: ήταν ο τελευταίος κάτοικος του χωριού που πέθανε από 
τη φοβερή ασθένεια. Σε λίγο ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο έκλεισε τον ουρανό και ξέσπασε δυνατή 
καταιγίδα. Πλέον, δεν είχαν άλλα κρούσματα της ασθένειας.

Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ

Ο Ιερός Ναός της Γέννησης του Χριστού



Δέηση για βροχή στη Μεσσούνη Ροδόπης

Τρία χρόνια είχε να βρέξει στην ανατολική Ρωμυλία και οι κάτοικοι της περιοχής "βυθίστηκαν" στην απόγνωση καθώς 
έβλεπαν τα κηπευτικά τους να μην μεγαλώνουν και τα σιτάρια τους να μην δένουν καρπό. Η γη "διψούσε", το ίδιο και ο 
κόσμος και τα ζωντανά. Έτσι, ο τοπικός πληθυσμός πήρε στα χέρια τις εικόνες και μαζί με τους ιερείς βγήκαν στους δρόμους 
για λιτανεία.
Στο τέλος έβρεξε και η βροχή "ξεδίψασε" τις καλλιέργειες και τους ανθρώπους, έγινε ποίημα και έθιμο που κάθε χρόνο 
αναβιώνει σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την άνωθεν σωτήρια παρέμβαση. 

Το έθιμο αναβιώνει τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή του Θωμά. Οι προετοιμασίες ξεκινούν από το βράδυ της Κυριακής του 

Θωμά, οπότε οι γυναίκες ντύνουν με όμορφα ρούχα και στολίζουν με λουλούδια στα μαλλιά ένα μικρό κοριτσάκι, ορφανό 
από πατέρα ή μητέρα, για να λυπηθεί ο Θεός τους ανθρώπους και να τους στείλει την πολύτιμη βροχή. Η μικρή "Περπέρω", 
μαζί με άλλα κορίτσια του χωριού, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, όπου οι κάτοικοι ρίχνουν νερό στις αυλές και πετούν το 
κόσκινο. Ανάλογα με τον τρόπο που θα πέσει, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη για το αν τελικά θα βρέξει ή όχι. Το τραγουδάκι 
που "συνοδεύει" τις επισκέψεις αυτές λέει χαρακτηριστικά:
"Η Περπέρω περπατεί, τον Θεό παρακαλεί/ για να πέσει μια βροχή /για να γίνουν τα σταράκια και της μπάμπως τα κουκάκια".
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τραγούδια και χορό στο αλώνι, ενώ το ίδιο βράδυ οι άνδρες μαζεύουν χρήματα για να 
αγοράσουν τα αρνιά που την επόμενη μέρα θα σφάξουν και θα μαγειρέψουν ώστε να προσφέρουν φαγητό σε όλους. Οι 
νοικοκυρές ζυμώνουν κουλούρες και τις στολίζουν με διάφορα σχήματα από ζυμάρι: ένα κλωνάρι από σιτάρι, το χεράκι της 
Παναγίας, ένας σταυρός.

Την επομένη ψάλλεται δέηση, οι ιερείς ευλογούν τα τρόφιμα που θα μοιραστούν και στη συνέχεια σφάζονται τα αρνιά που 
φέρουν στο μέτωπό τους έναν σταυρό για να υποδηλώσει τη θυσία τους. Οι συγκεντρωμένοι γονατίζουν και προσεύχονται με 
μεγάλη ευλάβεια για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή τους.



Επίλογος

Από τα παλαιά χρόνια μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι οι πιστοί καταφεύγουν σε λιτανείες και θρησκευτικές τελετές προκειμένου να
αντιμετωπίσουν δύσκολες για τον τόπο ή για την ζωής τους καταστάσεις, ώστε να ακουστεί η προσευχή τους και να τους σώσει από 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν, όπως π.χ λειψυδρία, πανδημίες ή ακόμα και από πολέμους.

Κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα στη λιτανεία σύμφωνα με τα γεγονότα και τις καταστροφές που έχουν βιώσει, όπως 
περιγράφηκαν. 

Με την πάροδο των χρόνων τα έθιμα αυτά διατηρούνται και γιορτάζονται συγκεκριμένες ημέρες, όπως π . χ. ημέρες γιορτής των 
Αγίων ή Πολιούχων των πόλεων.



Πηγές Πληροφοριών και Εικόνων

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1

 https://www.dogma.gr/diafora/ti-einai-i-litaneia-2/102069/

 https://www.ipaidia.gr/endiaferouses-eidiseis/7-augoustou-626-m-x-i-poliorkia-tis-polis-apo-tous-avarous-kai-to-thauma-
tis-iperagias-theotokou

 https://www.corfupress.com/

 https://gr.pravoslavie.ru/130518.html

 https://www.enikos.gr/society/142935/deisi-gia-vroxi-sti-messouni-rodopis
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https://www.ipaidia.gr/endiaferouses-eidiseis/7-augoustou-626-m-x-i-poliorkia-tis-polis-apo-tous-avarous-kai-to-thauma-tis-iperagias-theotokou
https://www.corfupress.com/
https://gr.pravoslavie.ru/130518.html
https://www.enikos.gr/society/142935/deisi-gia-vroxi-sti-messouni-rodopis

