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Η έννοια της λιτανείας  

 Λιτανεία ονομάζεται η πάσης φύσεως περιφορά ιερών εικόνων. Η λιτανεία γίνεται με 

πάνδημη συμμετοχή των ενοριτών και  πλήθους  πιστών, αντιπροσωπίες  σχολείων και 

ιδρυμάτων με επικεφαλής  τον κλήρο και πλαισιωμένη κάποιες φορές και από στρατιωτικά 

αγήματα και μπάντα . 

 

Η σωτηρία της Κέρκυρας από την πανώλη  

 Ο Άγιος Σπυρίδων ο επίσκοπος της Τρεμετουσιάς της Κύπρου αν και δεν πάτησε ποτέ το 

πόδι του στην Κέρκυρα όσο ζούσε έμελε δέκα αιώνες μετά την κοίμηση του να μεταφερθεί 

εκεί το σεπτό ολόσωμο και άφθαρτο σκήνωμα του μέσα σε ένα κάρο με άχυρα μαζί με αυτό 

της Άγιας Θεοδώρας ώστε να τα περισώσουν από τους Οθωμανούς που καταλάμβαναν 

μέρα παρά μέρα ολάκαιρη την Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο απλοϊκός 

βοσκός είχε πάντοτε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό. Προστάτης του νησιού πάνω από 

500 χρόνια και στον προσκυνηματικό ναό που δεν υπήρξε μια μέρα που να μην γίνει Θεία 

λειτουργία. Στο νησί γινόταν 4 λιτανείες τον χρόνο προς τιμήν του αλλά και προς τον 

αγιασμό της πόλης και τον κατοίκων της. Δεκάδες εκατοντάδες για να μην αναφέρουμε 

χιλιάδες συμμετέχουν στις λιτανείες του. Ήταν τέλη 1629 όταν μια πανδημία πανώλης 

έπληττε την Ιταλία και μέσα από ένα πλοίο όπου κάποιοι είχαν μολυνθεί ήρθε η πανώλη 

και στο νησί της Κέρκυρας. Οι θάνατοι αυξάνονταν συνεχώς, και οι γιατροί δεν 

προλάβαιναν να δουν τους ασθενείς τους. Οι Κερκυραίοι παρακαλούσαν τον Άγιο τους να 

σωθεί η ανθρωπότητα από την φονική πανώλη. Λίγες μέρες πριν το Πάσχα του 1630 οι 

Ενετοί φρουροί αναφέρουν πως ένα άκτιστο, υπερκόσμιο φώς τα βράδια στεκόταν πάνω 

από τον ναό του Αγίου ενώ πολλοί κάτοικοι της Κέρκυρας τον βλέπουν στον ύπνο τους να 

τους ευλογεί, να σώζει και να θεραπεύει ανθρώπους από την φονική αυτή ασθένεια. 

Αρκετοί κάτοικοι του νησιού άρχισαν να θεραπεύονται, επειδή είχανε πίστη στον Άγιο 

Σπυρίδωνα. 

 

 



 

Η  Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης  

 

 

 Οι Αβάροι σχεδίαζαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα την κατάκτηση της βυζαντινής 

πρωτεύουσας και δεν πτοήθηκαν ούτε από την αποτυχία να εξουδετερώσουν τον Βυζαντινό 

αυτοκράτορα το 617.Την Κυριακή ,29 Ιουνίου 626,η εμπροσθοφυλακή των Αβάρων, η 

οποία αριθμούσε περί τους  30.000 άνδρες, κατέφτασε στρατοπεδεύοντας  στην περιοχή 

Μελαντιάδα , δίπλα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Ο Αβάρος  χαγάνος διέταξε τον στρατό 

του να παρελάσει  πλήρως εξοπλισμένος  μπροστά από τα τείχη της Πόλης, με σκοπό να 

εντυπωσιάσει τους Βυζαντινούς και να ρίξει το ηθικό τους. Την ίδια μέρα κιόλας  ο 

βυζαντινός στρατός εγκατέλειψε τα περίχωρα και αποσύρθηκαν στα τείχη της 

Κωνσταντινούπολης .  Τα ξημερώματα της 31ης άρχισε η επίθεση των Αβάρων στα τείχη της 

Πόλης ως βροντές , αστραπές και χαλαζίας. Μετά την πρώτη επίθεση των Αβάρων, οι 

Βυζαντινοί είχαν στερεωμένες εικόνες της Θεοτόκου σε κάθε πύλη για να έχουν την 

βοήθεια του θεού για την προστασία της πόλης τους. Το πρωί της 8ης Αυγούστου 626 

μπροστά από τα τείχη της πρωτεύουσας δεν υπήρχε ούτε ένας στρατιώτης των Αβάρων. 

Τέλος όλη η πόλη έψελνε τον «Ακάθιστο Ύμνο» ευχαριστώντας την σωτηρία της πόλης στον 

Θεό.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ανομβρία στην Κρήτη τις  μέρες  μας  

 

 

 Σε παλιούς καιρούς οι κρητικοί  τέτοιο καιρό,  θα είχαν βγει στους δρόμους να κάνουν 

λιτανείες, ώστε η θεία Χάρη να φέρει βροχή.  Αυτή η πρακτική ακολουθείται μάλιστα μέχρι 

και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το 2016 για παράδειγμα, έγινε μια μεγάλη 

λιτανεία στα Κύθηρα ενώ την ίδια χρονιά είχαμε άλλη μια λιτανεία και στις Καλυθιές της 

Ρόδου. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο τόπος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, 

επειδή είχε να βρέξει πολλές μέρες .Το γεγονός απειλεί με καταστροφή τους ελαιώνες του 

χωριού, οι οποίοι αποτελούν το κύριο έσοδο. Οι Κρητικοί θα παρακαλέσουν τον Θεό, να 

βρέξει για να  φύγει η ξηρασία από τον τόπο τους .Βγήκαν όλοι μαζί κάτοικοι και ο ιερέας 

άρχισαν να ψάλουν όλοι μαζί. Ύστερα από αυτό το γεγονός  άρχισε  να βρέχει χωρίς 

σταματημό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σπιναλόγκα η νήσος των λεπρών  

 

 Η Σπιναλόγκα είναι ένα μικρό νησάκι στην Κρήτη που ήταν παλιά φημισμένο για την 

ασθένεια που κατείχαν οι κάτοικοι του, την λέπρα.  Η λέπρα ήταν ένας  θανατηφόρος νόσος  

που έκανε οποιονδήποτε να χάσει το δέρμα του. Οι άνθρωποι που υπέφεραν από αυτή την 

ασθένεια νοσηλευόντουσαν σε ειδικά νοσοκομεία που ονομαζόντουσαν «Λεπροκομεία» 

.Οι άνθρωποι που είχαν συγγενείς  στο λεπροκομείο  εκλιπαρούσαν τον θεό να 

θεραπευτούν. Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Καλυδών, αλλά μετά την κατάληψη από 

τους Ενετούς , λόγω το ότι άκουγαν συνέχεια την Κρητική φράση «Στην Ελούντα» δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν και έτσι παρακούοντας , το πρόφεραν spina-lunga, που 

σημαίνει μακρύ αγκάθι. Με το πέρασμα μερικών μηνών, οι άνθρωποι απέκτησαν 

δυνατότερα αντισώματα και σταμάτησε να μεταδίδεται ο φονικός ιός  

 

 

 

 

 

 Συνήθως λένε πως ο Θεός οργίζεται με τους ανθρώπους. Στη Σπιναλόγκα όμως για χρόνια 

ένοιωθες πως συνέβαινε τ’ αντίθετο. Οι Χανσενικοί ήταν οργισμένοι, για το λόγο ότι η 

ασθένειά τους ήταν μια μεγάλη και αφόρητη δοκιμασία. Ένας Γεραπετρίτης παπάς τόλμησε 

να τους επισκεφθεί και να λειτουργήσει στον Άγιο Παντελεήμονα, που υπήρχε και ρήμαζε 

στο νησί συντροφιά με τους νέους του κατοίκους. Λένε πως στην πρώτη λειτουργία δεν 

πάτησε ψυχή. Οι λεπροί άκουγαν πεισμωμένοι από τα κελιά τους την ψαλμωδία, κι άλλοτε 

την σκέπαζαν με τα βογκητά τους κι άλλοτε με τις κατάρες τους. Ο ιερέας όμως ξαναπήγε.  

 



 

 Στην δεύτερη τούτη επίσκεψη ένας από τους ασθενείς πρόβαλε θαρρετά στο κατώφλι του 

ναού.«Παπά, θα κάτσω στην λειτουργία σου μ’ έναν όρο όμως. Στο τέλος θα με 

κοινωνήσεις. Κι αν ο Θεός σου είναι τόσο παντοδύναμος, εσύ μετά θα κάμεις την κατάλυση 

και δεν θα φοβηθείς τη λέπρα μου», του είπε και ο  ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά. Στα 

κοντινά κελιά ακούστηκε η κουβέντα κι άρχισαν να μαζεύονται διάφοροι στο πλάι του 

ναού, εκεί που ήταν ένα μικρό χάλασμα, με λιγοστή θέα στο ιερό. Παραμόνευσαν οι 

Χανσενικοί στο τέλος της λειτουργίας κι είδαν τον Παπά δακρυσμένο και γονατιστό στην 

Αγία Τράπεζα να κάνει την κατάλυση. 

 

 Πέρασε μήνας. Οι Χανσενικοί τον περίμεναν. Πίστευαν πως θα έρθει τούτη τη φορά ως 

ασθενής κι όχι ως ιερέας. Όμως ο παπάς επέστρεψε υγιής και ροδαλός κι άρχισε με ηθικό 

αναπτερωμένο να χτυπά την καμπάνα του παλιού ναϊσκου. Έκτοτε και για δέκα 

τουλάχιστον χρόνια η Σπιναλόγκα είχε τον ιερέα της. Οι Χανσενικοί αναστύλωσαν μόνοι 

τους της εκκλησία και συνάμα αναστύλωσαν και την πίστη τους. Κοινωνούσαν τακτικά και 

πάντα κρυφοκοίταζαν τον παπά τους την ώρα της κατάλυσης, για να βεβαιωθούν πως το 

«θαύμα της Σπιναλόγκας» συνέβαινε ξανά και ξανά. 

  

 Τις δύσκολες ώρες, όταν δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι με τα μάτια καρφωμένα στο 

συνάνθρωπό τους, γονατιστοί στρέφανε τα μάτια τους, προς τα πάνω. Βρισκόμενοι στη 

Σπιναλόγκα, στο Γολγοθά του ανθρώπινου πόνου, πήγαιναν πλέον στην εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονα και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και προσεύχονταν σιωπηλά για να 

βρεθεί και για αυτούς σωτηρία και να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά στους φυσιολογικούς 

ρυθμούς ζωής και όχι απομονωμένοι και στιγματισμένοι,  σε έναν τόπο εξορίας, την νήσο 

της Σπιναλόγκας .  
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