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Στο νέο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν την εκδη-
μία προς Κύριον του αοιδίμου Μητροπολίτου Πέ-
τρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου «Ο Θαυμα-

τουργός Άγιος Νεκτάριος προστάτης των Λειτουργών στον
χώρο της Υγείας…», κάναμε κάποιες αναφορές στα «Πνευ-
ματικά Λακώνια», παίρνοντας αφορμή από το ιστορικό της
ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου (1964-
1966) στους Μαρνέλληδες πάνω στον επαρχιακό δρόμο,
ακριβώς στο σημείο που φέρει το τοπωνύμιο: «Πόρος των
Φουρνιών». Αναζητώντας, γιατί ονομάστηκε το σημείο αυ-
τό «ο Πόρος των Φουρνιών» κάποιοι σοφοί γέροντες μου
έδωσαν την εξήγηση: «Η περιοχή από το Τ.Ε.Ι. μέχρι απέ-
ναντι στο Συνεταιρισμό, ονομάζεται «τα Φουρνιά». Από το
σημείο που βρίσκεται σήμερα ο ναός του Αγίου Νεκταρίου,
πάνω στον επαρχιακό δρόμο, εάν κοιτάξομε προσεχτικά το
τοπογραφικό της περιοχής, από εδώ, αρχίζει η είσοδος, δη-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ»

ΤΟ «ΥΠΕΡΩΟΝ» ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ, Δίγλωσση επετηρίδα (ἑλληνικά καί ρωσικά). 
Μηνύματα καί μαθήματα ἀπό τόν «ἐξώστη» τῆς πρωτεύουσας τοῦ Ν. Λασιθίου. 

«ΣΕΙΡΑ ΘΕΟ ΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» 4
Περιλαμβάνει Πανεπιστημιακές παραδόσεις, ἐργασίες καί δραστηριότητες τοῦ Ι.Ε.Γ.Θ.Π.

Ἐκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διευθυντής: Πρωτ/ρος Γεώργιος Ἐμμ. Μαρνέλλος, Δρ Θεολογίας, ἄμισθος καθηγητής τοῦ Ι.Ε.Γ.Θ.Π.

Ἐπικοινωνία καί Συνδρομές: Στή διεύθυνση τῶν Γραφείων τοῦ Ι.Ε.Γ.Θ.Π.
Ἐκπαιδευτικά θερινά προγράμματα Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Πολιτισμοῦ 

μέ τήν ἔγκριση καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων -
Διεύθυνση Σπουδῶν καί Φοιτητικῆς Μέριμνας (ἀριθ. Ἐγγράφου Φ.5/74777/Β3/ 14-5-2014)

Συνεργαζόμενα γιά τή διοργάνωση καί πραγματοποίηση 
τῶν παραπάνω προγραμμάτων Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἱδρύματα: 

• ΤΕΙ Ἁγίου Νικολάου
• Πατριαρχική Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Κρήτης
• Πατριαρχική Θεολογική Ἀκαδημία καί Σεμινάριο τῆς Μόσχας
• Πανεπιστημιακό Θεολογικό Σεμινάριο τῆς Σαμάρας
• Tό Τμήμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.
• Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Ἁγίου Νικολάου
• Ὁ ἱδρυματικός Ναός Ρόδον τό Ἀμάραντον, Ἅγιος Νικόλαος Λασιθίου
• Κέντρο Μελέτης τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ Κρήτης

Διδάσκοντες στά δύο προγράμματα: 
Φιλόλογοι καί πανεπιστημιακοί καθηγητές Ἑλληνικῶν καί Ξένων Πανεπιστημίων

Δ/νση Γραφείων Ἰνστιτούτου καί Ἱεροῦ Ναοῦ Ρόδον Ἀμάραντον: Τ.Θ. 520 - Ἔξω Λακώνια 
Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο 28410-87020 ἤ 28410-28680
E-mail: info@igl.gr, Marnellos@igl.gr

Αἴθουσα ἐπιμορφωτικῶν διαλέξεων καί μαθημάτων: 
Στόν Ἱερό Ναό Ρόδον τό Ἀμάραντον, 4ο χλμ. ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἁγίου Νικολάου-Ἡρακλείου

καί στά Ἔξω Λακώνια.
Ἱστοσελίδα Ἰνστιτούτου Ἑλληνικῆς Γλώσσας: www.igl.gr

Παραδόσεις π. Γεωργίου Μαρνέλλου, Ἰούλιος 2015

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
1. Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίων Ἀναργύρων πόλεως Ἁγίου Νικολάου Κρήτης

2. Ἱερός Ναός Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ρόδον τό Ἀμάραντον (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.)
© Copyright: Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί ἡ Διεύθυνση τοῦ «ΥΠΕΡΩΟΥ»
Ἡ μερική ἤ ὁλική καί μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἀναπαραγωγή τοῦ παρόντος, καθώς καί ἡ φω-

τοτύπηση τμήματός του, ἐπιτρέπεται μετά ἀπό γραπτή ἄδεια τῆς διεύθυνσης τοῦ περιδικοῦ τό
«ΥΠΕΡΩΟΝ» Ρόδον Ἀμάραντον.



που έρχεται. Μας απάντησε ως εξής: «Είμαι Ελληνίδα από
τη Βόρεια Ελλάδα και εργάζομαι στην Γερμανία…». «Και
ποιος σου είπε ότι υπάρχει αυτή η Εκκλησία;», τη ρώτησα.
«Μήπως σε έστειλαν στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου στα
Χανιά και όχι εδώ στον Άγιο Νικόλαο, διότι εκείνος είναι
περισσότερο γνωστός στο Εξωτερικό;». Εκείνη απάντησε
με συγκίνηση: «Όχι πάτερ μου δεν κάνω λάθος… Εγώ
ήμουνα βαριά άρρωστη και ο Άγιος Νεκτάριος μου εμφανί-
στηκε και με έκανε καλά. Ο ίδιος μου είπε: «Να πας να προ-
σκυνήσεις στην Εκκλησία μου που βρίσκεται στην Κρήτη, στα
Λακώνια…». 

Συγκινημένος και ευλογημένος από αυτή την εν Χριστώ,
συνάντηση, της προτείναμε να κάμομε μια μικρή παράκλη-
ση μπροστά στη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νεκταρίου.
Μόλις τέλειωσε η προσευχή μας προς τον Άγιο, με δακρυ-
σμένα μάτια, η εν λόγω ευσεβής κυρία, μας ευχαρίστησε,
μας πρόσφερε ως μικρό δώρο  ένα στυλό, για να θυμάμαι
αυτή τη συνάντηση και αναχώρησε για τον Άγιο Νικόλαο.

Με τη συγκεκριμένη τοποθεσία στην είσοδο του συνοι-
κισμού των Μαρνέλληδων, στον Πόρο των Φουρνιών σώ-
ζονται διάφορες ιστορίες, ως και ανέκδοτες μαρτυρίες για
τις εμφανίσεις και τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου αλλά
και άλλες που αφορούν τον όσιο Εφραίμ τον θαυματουργό
Άγιο Γέροντα του Μεραμπέλλου, που με τους αποστολι-
κούς πόδες του «τους ευαγγελιζομένους την ειρήνη», τις θε-
όπνευστες διδαχές του και τα δεκάδες γνωστά και άγνωστα
θαύματα, ευλόγησε και αγίασε και αγιάζει και σήμερα τις
Λίμνες, τα χωριά του Μεραμπέλλου και όλη τη θεόσωστη
νέα μητροπολιτική περιφέρεια, αφού ο Άγιος ήταν τακτικός
επισκέπτης, Πνευματικός Πατήρ, Διδάσκαλος, Ιατρός και
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λαδή ο πόρος που οδηγεί προς το φούρνο, δηλαδή, στα
«Φουρνιά». Τα «Φουρνιά» μοιάζουν με ένα φούρνο…».

Σε κάποια υποσημείωση του ως άνω βιβλίου μας, γρά-
ψαμε τα εξής: «…Υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές από τα
«Πνευματικά Λακώνια», τα οποία πλούσια ευλόγησε ο Άγιος
Εφραίμ, ο επονομαζόμενος «Χατζής πατέρας» προορατικός
Γέροντας των Λιμνών, Μεραμπέλλου (+24 Φεβρουαρίου
1909) και που δυστυχώς ακόμη, παραμένουν άγνωστες». Θα
πρόσθετα, υπάρχουν και δεκάδες θαύματα του Αγίου Νε-
κταρίου των Λακωνίων, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε
κάποιο βιβλίο αλλά όμως έχουν γραφεί με δάκρυα κατανύ-
ξεως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που βίωσαν το θαύ-
μα του Μεγάλου και θαυματουργού Αγίου των καιρών μας.

Ας μου επιτραπεί, χάρη των χιλιάδων αναγνωστών της
αγαπητής τοπικής μας εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ, να αναφέ-
ρω, προς το παρόν, μόνο ένα γεγονός που σχετίζεται με τον
ιστορικό αυτό Ναό, ο οποίος είναι το καύχημα της τοπικής
μας Εκκλησίας, αφού τυχαίνει να είναι ο πρώτος Ναός που
κτίστηκε προς δόξα του Αγίου Νεκταρίου, στην Ιερά Μη-
τρόπολή μας. 

«Την περίοδο που υπηρετούσαμε στα Χανιά (1987 κ.
εξής), κάποιο καλοκαίρι, με τη λήξη του διδακτικού έτους,
επισκεφτήκαμε την μητέρα μας Δέσποινα (+1993) που διέ-
μενε έναντι του Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Πηγαίνοντας
προς τον ναό για να υποβάλλω τα σεβάσματά μου στον
Άγιο, ένα ταξί σταμάτησε μπροστά μου. Μια κυρία, καθή-
μενη στα πίσω καθίσματα μας ρώτησε, εάν αυτή η Εκκλη-
σία είναι του Αγίου Νεκταρίου...». Της απάντησα καταφα-
τικά. Κατέβηκε με χαρά από το ταξί και τη συνοδεύσαμε
μέχρι το εσωτερικό του ναού. Ζητήσαμε να μάθομε από
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καθημερινά τους βίους των Αγίων, πνευματικά βιβλία και
στη συνέχεια τα προωθούσε και σε άλλες ενορίτισσες του
χωριού, την οικογένεια του Γιωργή Δ. Μαρνέλλου και τη
συγγένεια που είχε με τον Άγιο Γέροντα των Λιμνών τον
«Χατζή Πατέρα», για τις συνεντεύξεις που είχα πάρει από
υπερήλικες συγχωριανούς και συγγενείς, όπως πχ. η Κατε-
ρίνα Γ. Φιορέντζη, ο μακαριστός και νηπτικός δάσκαλος μας
Μιχάλης Βλαχάκης, η Μαρία Εμμ. Μαρνέλλου, το γένος Νι-
κολάου Σταυρακάκη, ο Κωστής Πεδιαδίτης του Ευαγγέλου,
που είχε παππού ιερέα στο χωριό Ελληνικά ή Λενικά, η Ανα-
στασία Δημ. Πεπόνη  και ορισμένοι άλλοι από τα Μέσα Λα-
κώνια, με συμβούλεψε ως εξής: «Πατέρα Γεώργιε, να συγ-
κεντρώσεις όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να
γράψεις ένα βιβλιαράκι με τίτλο: «Τα Πνευματικά Λακώ-
νια». Πολλοί άνθρωποι θα μάθουν την πνευματική παρά-
δοση του χωριού και θα ωφεληθούν…».

Από το βήμα της ΑΝΑΤΟΛΗΣ σκεφτήκαμε, αυτή την
περίοδο να δώσομε στη δημοσιότητα μερικά από τα στοι-
χεία αυτά, κάνοντας αρχή από τις μαρτυρίες ευσεβών κα-
τοίκων και ενοριτών των Έξω και Μέσα Λακωνίων αλλά
και «εκ της επιστολής της εγγεγραμμένης εν τη καρδία
ημών» (βιώματα)  σχετικά με τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ των
Λιμνών. Καταθέτομε ευλαβικά, το ανέκδοτο αυτό υλικό,
στην Οικεία Μητρόπολη, στην έδρα της Αγιολογίας της
Π.Α.Ε.Α.Κ., στην Ενορία και στην αρμόδια Επιτροπή των
Λιμνών, η οποία από χρόνια έχει αναλάβει να συλλέξει πλη-
ροφορίες και αξιόπιστες μαρτυρίες για όσα θαυμαστά εποί-
ησε ο τοπικός Άγιος, κατά τον επίγειο βίο του, για την πε-
ραιτέρω ανάδειξη της χαριέστατης  (γλυκείας) Μορφής του,
της βιοτής του, του πνευματικού έργου και των απείρων
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Θεραπευτής των κατοίκων του Μεραμπέλλου, του Οροπε-
δίου Λασιθίου, των Μαλλίων, του Μοχού, της Χερσονήσου
και της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. 

Λόγω της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου, στις Λί-
μνες, κατά την οποία θα εισοδεύσει την χαρισματική Αρ-
χιερατική του ύπαρξη ο νέος Μητροπολίτης μας κ. Γεράσιμος
ο Ε΄, στον νεόδμητο Ναό της Υπαπαντής, εντός του οποίου
και το κλίτος που αφιέρωσαν οι ευσεβείς κάτοικοι των Λιμνών
και της ευρύτερης περιοχής στη μνήμη του οσίου Πατρός
Εφραίμ, του «Χατζή Πατέρα», του Ηγιασμένου, και επειδή
το υλικό που διαθέτομε παραμένει, μέχρι σήμερα, ανέκδο-
το, θεωρήσαμε ιερό χρέος,  να προβούμε σε  συνέχεια του
περυσινού ιστορικού αφιερώματος, σε μια πρώτη σύντομη
εξιστόρηση μερικών θαυμάτων του χαρισματικού και δια-
κριτικού πατρός του επονομαζόμενου «Χατζή Πατέρα» που
συνδέονται άμεσα με τα «Πνευματικά Λακώνια». 

Ο τίτλος του άρθρου «Τα Πνευματικά Λακώνια» οφεί-
λεται στον μακαριστό Μητροπολίτη μας κυρό Νεκτάριον
με τον οποίο συνομιλήσαμε εκτενώς, κατά τη δεξίωση που
είχε δώσει η Ενορία των Έξω Λακωνίων, στην παραδοσια-
κή ταβέρνα του Μανώλη Σταυρακάκη, μετά τον Αρχιερα-
τικό εσπερινό της Ζωοδόχου Πηγής (2007). Ακούοντας με
μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ο μακαριστός Επίσκοπός
μας τις ιστορίες που του διηγηθήκαμε για τους πνευματι-
κούς ανθρώπους που είχα, ως έφηβος, γνωρίσει στο χωριό
μου, για τους ευλαβείς ιερείς που υπηρέτησαν την Ενορία,
για τους Ψάλτες, όπως τον Καρτεροευθύμιο, που τρεφόταν
με τα νάματα της αγιορείτικης φιλοκαλικής παράδοσης, τον
Μανώλη Ιω. Καρτέρη και πολλούς άλλους Καρτέρηδες, την
ευλαβέστατη Μαρία Γεωργίου Κατσαμπάκη, που διάβαζε
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σώζεται μέχρι σήμερα. Πολλές νύχτες διανυκτέρευε προ-
σευχόμενος, σε μια μικρή σπηλιά, την οποία ανακαλύψα-
με τα τελευταία χρόνια, ύστερα από πολυετή έρευνα, στα
Μέσα Λακώνια οικισμός Σχίσμα. Ταυτόχρονα ήταν άν-
θρωπος καταδεκτικός, και κοινωνικός. Είχε υγιείς διαπρο-
σωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι
τον αγαπούσαν και τον ευλαβούνταν ως Άγιο Γέροντα. 

Όπως αναφέρει ο Γιώργης Κυριάκου Κοκολάκης στο
εξαιρετικό και πολυωφελές βιβλίο του «Ο ΧΑΤΖΗ ΠΑΤΕ-
ΡΑΣ», (Αθήνα 1986, σ. 62), ως λαϊκός εργάστηκε σε γεωρ-
γικές δουλειές και συμμετείχε σε όλες τις κοινωνικές και εκ-
κλησιαστικές εκδηλώσεις του χωριού του. Λέγεται, ότι ήταν
και πολύ καλός ψάλτης. «...Ο Ευθύμιος έκανε και τον ψάλ-
τη, έλεγε και τον απόστολο. Είχε γλυκειά φωνή, μελωδική».

Ο Ευθύμιος, παρά τις αντιδράσεις του πατέρα του Μιχά-
λη έγινε μοναχός στην ιστορική Μονή της Αγίας Τριάδος
Αρετίου και έλαβε το όνομα Εφραίμ. Στην ίδια Μονή χει-
ροτονήθηκε και ιερεύς από τον Επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο
Χλαπουτάκη (1855-1889). Έτσι συνδέθηκε με την πνευμα-
τική και λειτουργική ζωή του μοναστηριού στην οποία
εξάλλου είχε μυηθεί εκ της παιδικής του ηλικίας στο ζων-
τανό εκκλησιαστικό περιβάλλον της ενορίας των Λιμνών.
Όσοι από εμάς, έχομε γνωρίσει από κοντά το πρόγραμμα
λειτουργικής και κοινωνικής ζωής στα παραδοσιακά χωριά
της Κρήτης, τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ενορι-
τών, τα «αποσπερίσματα» στις γειτονιές,  τις συνεστιάσεις
από σπίτι σε σπίτι τα βραδινά του χειμώνα, το πνεύμα της
συντροφικότητας,  της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας δεν
θα δυσκολευτεί να ζήσει στο κοινοβιακό και ασκητικο-λει-
τουργικό περιβάλλον ενός παραδοσιακού μοναστηριού. 
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θαυμάτων του, σε όλο το Πανελλήνιο και στις ομόδοξες χώ-
ρες. 

Καθήκον επιβεβλημένο στο λαό του Θεού, των κληρι-
κών και λαϊκών Μελών της Αγίας μας Εκκλησίας, ειδικότε-
ρα δε, των ενασχολούμενων με το γνωστικό αντικείμενο
της Εκκλησιαστικής Ιστορίας είναι να μελετήσομε επιστα-
μένα, να ερευνήσομε και να προβάλλομε επιλεγμένα θέμα-
τα της τοπικής μας Ιστορίας με σκοπό την προαγωγή της
επιστήμης της Ιστορίας, της Θεολογίας, της ελληνικής μας
ταυτότητας και «εις ψυχωφέλειαν».

Όπως αναφέραμε ήδη στο περυσινό αφιέρωμά μας στην
φιλόξενη «Ανατολή», η ανέγερση του ναού Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου στο Σχίσμα, οφείλεται στον δραστήριο Γέ-
ροντα Εφραίμ, ο οποίος εξυπηρετούσε και την Ενορία των
Μέσα Λακωνίων, και συγκεκριμένα μετέβαινε τακτικά στις
Κακοκάμωτες, όπου είχε κάνει συντεκνιά και στο Σχίσμα
στον ως άνω αγαπημένο του ναό για να τελέσει τη Θεία
Λειτουργία, να συμβουλέψει το ποίμνιο του και να δεχτεί
την εξομολόγηση τους.

Ο Άγιος Πατήρ Εφραίμ Δημητρακόπουλος ή Δημητρό-
πουλος ήταν ιερομόναχος, άνθρωπος του Θεού, ευλαβής,
ορθόδοξος μοναχός, με αυθεντικό ασκητικό βίο με πλούσια
λειτουργική και πνευματική ζωή. Συνδέθηκε με το Μονα-
στήρι της Κεραπολίτισσας και με την Μονή Αρετίου. Στη
συνέχεια έκαμε υπακοή στον Επίσκοπο Πέτρας και ανέλα-
βε την ενορία της Ευαγγελίστριας Λιμνών. Έτσι, αν και του
άρεσε η ζωή στο μοναστήρι, έζησε ως εφημέριος στο χωριό
του, σε ένα μεγάλο και παραδοσιακό χωριό του Μεραμπέλ-
λου, τις Λίμνες, διέμενε στο φτωχικό σπίτι που γεννήθηκε
και μεγάλωσε από ευσεβείς γονείς και το οποίο ευτυχώς,

8
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διακριτικός, να αποσύρεται όταν χρειαζόταν από τον κό-
σμο, να είναι αναχωρητής αλλά και ταυτόχρονα κοινωνι-
κός, κοντά στους συνανθρώπους του, στο ποίμνιο του, στα
πνευματικά του τέκνα και στα προβλήματά τους. Ούτε στην
έρημο πήγε-με εξαίρεση τη νησίδα των Αγίων Πάντων2.
όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ούτε σε
στύλο ανέβηκε, αλλά μέσα στον κόσμο και στο κελίον του
με την άσκηση και την προσευχή -προσωπική, νοερά και
λειτουργική- έφτασε στα ύψη της  τελειότητας και αγιότη-
τας, όπως ο Άγιος Νικόδημος στο Άγιον Όρος και στη Σκυ-
ροπούλα, και ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως στο κέντρο
της Αθήνας (ως σχολάρχης της Ριζαρείου Σχολής) και στο
Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, στην Αίγινα. 

Συνδύασε έτσι, στην ιερατική ζωή του, τον μοναχό, τον
κατηχητή, τον πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλο, τον ελε-
ήμονα, τον θεραπευτή των πασχόντων, τον προφήτη της με-
τάνοιας και τον κοινωνικό εργάτη του Ευαγγελίου.

Στο πλαίσιο λοιπόν των καλών σχέσεων και της φιλίας
που είχε με τους κατοίκους του Μεραμπέλλου αναδέχθηκε
εκ της κολυμβήθρας τον Νικόλαο Κλώντζα στα Μέσα Λα-
κώνια και τον Γεώργιο Μαρνέλλο του Δημητρίου και της
Ελένης το γένος Κουνενάκη, που καταγόταν από τους Έξω
Ποτάμους, ο οποίος υπήρξε και παππούς μου. Είναι πολύ
αγαπητός και γνωστός στα Έξω Λακώνια ως Γιωργής3. 

2 1903-1909
3 Τα αδέλφια του Γιωργή είναι τα παρακάτω: Μανώλης Μαρνέλλος

(σύζυγος Ανεζούλας), Ευφροσύνη (σύζυγος Μανώλη Ατσαλάκη), Μα-
ρία (σύζυγος Μιχάλη Κοκολάκη), Ελένη (σύζυγος Ευαγγέλου Πεδιαδί-
τη), Ειρήνη (σύζυγος Ιωάννη Βλαχάκη), Κατερίνη (σύζυγος Δημ. Σφα-
κιωτάκη).

Πήγε ως προσκυνητής στους Αγίους τόπους και στο όρος
Σινά. Η παραμονή του και η ασκητική προετοιμασία που
έκαμε στους ιερούς αυτούς τόπους όπου βημάτισε ο Ιησούς
Χριστός και στο θεοβάδιστο όρος Σινά, τα αναμμένα καν-
τήλια και τα κεράκια στα ιερά προσκυνήματα, τα λειτουρ-
γικά αναγνώσματα αναμφισβήτητα, του θύμισαν τις σπου-
δές του στο κρυφό σχολειό της Κεραπολίτισσας στη Φουρ-
νή1,) τα βιώματά του στη Μονή Αρετίου, αναζωπύρωσαν
την πίστη του και με τη χάρη του Ζωοδόχου Τάφου, θέρμα-
ναν τον ζήλο του, την ιερατική του αποστολή, την οποία
έφερε σε αίσιο πέρας στον τόπο της διακονίας του, ο οποίος
του ανατέθηκε, λόγω των προσόντων του, από τον Οικείο
Επίσκοπο.

Όλα αυτά τα ζώπυρα της πίστεώς του και τα πλούσια
βιώματά του στη ζωή του χωριού και της Ενοριακής ζωής
διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του και έτσι δεν δυσκο-
λεύτηκε καθόλου να ασκήσει το ποιμαντικό του έργο, την
πνευματική, ιεραποστολική και κοινωνική του δράση  στο
παραδοσιακό χωριό των Λιμνών, στα γύρω χωριουδάκια,
στον Άγιο Νικόλαο, στα Λακώνια και σε άλλα χωριά με την
ευλογία του Επισκόπου του Τίτου Ζωγραφίδη (1889-1922).
Ήξερε έτσι, να είναι σωστός και ενάρετος μοναχός, να είναι

1 Το Σχολείο της Κεραπολίτισσας λειτουργούσε το έτος 1846 και
τούτο βεβαιώνεται από ένα δωρητήριο που φέρει την υπογραφή του Επι-
σκόπου Πέτρας Δωροθέου (1825-1855). Σε αυτό γράφει ότι δωρίζει τα
κτήματα, τις ελιές και Αμυγδαλιές της Παναγίας στο σχολείο της Υπερα-
γίας Θεοτόκου που βρίσκεται στο χωριό Καστέλλι Φουρνής για να πλη-
ρώνεται ο δάσκαλος του σχολείου καθώς και ένα κελί «όπου θα σιτεύεται
το σχολείο... Το σχολείο καταστράφηκε το έτος 1856 από ένα μεγάλο
σεισμό και ξανακτίστηκε το έτος 1857 στο ίδιο μέρος στην Πανα γία την
Κεραπολίτισσα. Γεώργιος Κ. Πετράκης «Καστέλλι Φουρνής», 7/1993.
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Ανέκδοτες μαρτυρίες 
με τις οποίες επιβεβαιώνονται τα πνευματικά
χαρίσματα, αλλά και το χάρισμα των ιάσεων 

του οσίου Εφραίμ του «Χατζή Πατέρα» 

1. Στις 17 Αυγούστου 2008, κατά την επίσκεψή μου ως
εφημερίου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λα-
σιθίου, επισκέφτηκα και τον ασθενούντα Γεώργιο Πάγκαλο
του Κων/νου, από το Σχίσμα των Μέσα Λακωνίων, για να
του ευχηθώ ταχεία ανάρρωση. Του διηγήθηκα, τι είχα ακού-
σει, για τον Γέροντα Εφραίμ «Χατζή Πατέρα» των Λιμνών,
ο οποίος κατά την μαρτυρία του παππού μου Γιωργή Δ.
Μαρνέλλου (1877-1970) και των τέκνων του Δέσποινας,
Μηλτίνης, Δημητρίου, εξυπηρετούσε, φαίνεται παράλληλα
με την Ενορία της Ευαγγελίστριας των Λιμνών, και την
Ενορία των Μέσα Λακωνίων και είχε συνάψει καλές σχέ-
σεις με Εξωλακωνιώτες, Μεσαλακωνιώτες και Κριτσώτες.
Εκείνος, παίρνοντας αφορμή από την παραπάνω συζήτηση,
μας κατέθεσε το εξής συγκλονιστικό θαύμα, το οποίο επι-
τέλεσε ο Όσιος Εφραίμ με τη φώτιση του Θεού, χάρη στο
διορατικό και προορατικό του χάρισμα: Την εποχή εκείνη4

κατά την οποία ο Γέροντας Εφραίμ πήγαινε και λειτουρ-
γούσε συχνά και στον Ι. Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεο-
λόγου, στο Σχίσμα των Μέσα Λακωνίων και ενώ βρισκόταν

4 Μια πρώτη υπόθεση: μετά το 1877 ή 1889 ή 1899 και εξής. Η
έρευ να συνεχίζεται και ως προς την χρονολόγηση.
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στις Λίμνες Μεραμπέλλου, «προείδε, ότι σε ανοιγόμενο πη-
γάδι στον κάμπο στα Μέσα Λακώνια, θα συνέβαινε ένα θα-
νατηφόρο ατύχημα. Καβάλησε το γαϊδουράκι του, και με
βήμα ταχύ, μετέβη στα Μέσα Λακώνια, στο σημείο όπου,
πολλοί εργάτες έσκαβαν ένα βαθύ πηγάδι. Μόλις έφτασε
εκεί, ο χαρισματικός Γέροντας, έβγαλε αμέσως, όλους τους
εργάτες από το πηγάδι, έξω στην επιφάνεια, λέγοντάς τους
με διάκριση: «ελάτε για να κολατσίσομε...», δηλαδή να πά-
ρουμε το πρόγευμά μας. Μόλις εξήλθε και ο τελευταίος ερ-
γάτης, προς έκπληξη όλων, το πηγάδι κατέρρευσε. Αν ήταν
μέσα, εκείνη τη στιγμή θα είχαν όλοι τους σκοτωθεί. Ο
Άγιος των Λιμνών, τους έσωσε...»

2. Ο Χατζή Πατέρας στο χωριό των Μέσα Λακωνίων και
συγκεκριμένα στον οικισμό «Κακοκάμωτες» (τα τελευταία
χρόνια, μετονομάσθηκε σε οικισμό του Αγίου Μηνά) είχε
αναδεχθεί από την κολυμβήθρα ως ανάδοχος το παιδί των
Γεωργίου Κλώντζα και της Δέσποινας το γένος Αφορδακού.
Αυτοί κατάγονταν από την Κριτσά Μεραμπέλλου, ασχο-
λούνταν με την κτηνοτροφία και θεωρούνται οι πρώτοι οι-
κιστές του εν λόγω οικισμού στα Μ. Λακώνια. Το όνομα
που δόθηκε στο νεογέννητο ήταν Νικόλαος. Κάποια ημέρα,
μετά τη Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Γέροντας Εφραίμ
στον ανακαινισθέντα από τον Ίδιο, Ιερό Ναό του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στον οικισμό Σχίσμα της κοινότη-
τας Μέσα Λακωνίων, πέρασε από το σπίτι των συντέκνων
του για να δει το βαφτισιμιό του. Οι σύντεκνοι χάρηκαν πο-
λύ, για την επίσκεψη αυτή και επέμειναν να καθίσει ο Γέ-
ροντας στο γεύμα. Η Δέσποινα Παγκάλου μαγείρεψε ντολ-
μάδες (με ανθούς κολοκυθιάς), φαγητό παραδοσιακό και



πολύ αγαπητό στους Κρητικούς. Ο πατήρ Εφραίμ έφαγε λί-
τους ντολμάδες από το πλούσιο πιάτο που του σέρβιραν και
άφησε τους περισσότερους. Όταν τέλειωσαν το φαγητό
τους, αυτός και οι σύντεκνοί του και είδε ο προορατικός
Γέροντας ότι έμεινε η μεγαλύτερη ποσότητα του φαγητού
απείραχτη, ρωτάει με ευγένεια και διάκριση ως εξής: «συν-
τέκνισσα, χόρτασες;» Εκείνη απαντάει: «ναι, Γέροντα, χόρ-
τασα… Σύντεκνε και εσύ χόρτασες;» Εκείνος απάντησε
επίσης, καταφατικά. Και συνεχίζει ο διακριτικός Γέροντας
Εφραίμ, λέγοντας: «τότε, τι τους ήθελες ευλογημένη, τους
ανθούς από τα ξένα «μποστάνια» (περβόλια) από τη στιγμή
που έχεις το δικό σου κήπο;».  

3. Μια άλλη φορά, μετά την επιστροφή του από τα Ιερο-
σόλυμα, ο Χατζή Πατέρας έπρεπε να κάνει επίσκεψη στα
«φιλιότσα» του στα Λακώνια. Ήταν τότε καλοκαιρινή πε-
ρίοδος και ο σύντεκνός του ο Γεώργιος Κλώντζας, απου-
σίαζε στο οροπέδιο στο Καθαρό της Κριτσάς. Εκεί είχε το
ποίμνιό του. Ήταν ημέρα Κυριακή. Ρωτάει τη συντέκνισσα
Δέσποινα, που είναι ο σύντεκνος, και αυτή απάντησε στο
Καθαρό. Συνήθως, τις Κυριακές στα χωριά σηκωνόταν
πρωί οι νοικοκυρές για να μαζέψουν ανθούς από τα μπο-
στάνια. Εκείνη λοιπόν, μάζεψε τους κολοκυθοανθούς, έκα-
νε τους ντολμάδες και λέει στον Χατζή Πατέρα να καθίσει
για να φάει, μια και είναι μαγειρεμένα. Αυτή ήταν έξυπνη
γυναίκα και παρατήρησε τον Χατζή Πατέρα να ξεδιαλέγει
τους ντολμάδες και να βάζει ορισμένους, ακριβώς μπροστά
του στο πιάτο και άλλους να τους απομακρύνει από την πε-
ριοχή των επιλεγμένων για βρώση. Η Δέσποινα τον ερωτά:
«...Σύντεκνε, μα γιάντα παραμέρισες τους ανθουλένιους,
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αφού εγώ τους έκανα...» και είναι δηλαδή, όλοι τους, ίδιοι.
«Συντέκνισσα, της απαντάει, αυτοί οι ανθοί που έβγαλα
στην άκρη του πιάτου, δεν είναι από τον κήπο σου...». Τότε,
αυτή παραξενέφτηκε και του λέει, για να δικαιολογήσει τις
συνήθειές της. «Γέροντα εμείς εδώ στο χωριό, το έχομε έθι-
μο και πάμε και από άλλους κήπους, για να μαζέψομε αν-
θούς...». Ο Εφραίμ δευτερολογεί, θέτοντας την ερώτηση:
«...Δεν μου λες, εκεί ήταν ο άνθρωπος που είχε τον κήπο,
για να του πάρεις την άδεια;». «Όχι», απάντησε. «Τότε, αυ-
τοί που μάζεψες, είναι κλεμμένοι...». Και την συμβουλεύει:
«Άλλη φορά, συντέκνισσα, να ζητάς άδεια για να κόψεις
ανθούς, αλλιώς είναι κλεψιά..»5. Το τελευταίο αυτό συμ-
βάν, με το οποίο αποκαλύφθηκε το πνευματικό χάρισμα του
Χατζή Πατέρα, κατά τον Ελευθέριο Βάρδα, έγινε στις Κα-
κοκάμωτες στο σπίτι του Κλωντζογιώργη. Ο βαπτισιμιός
του, δηλαδή ο γιος του Γ. Κλώντζα, μετοίκησε στο συνοικι-
σμό Σχίσμα, Μ. Λακωνίων, που βρίσκεται στο κεντρικό δρό-
μο, απέναντι από το παλιό καφενείο του Ηλία Παγκάλου.

5 Την ιστορία των ντολμάδων, διηγείται ο Ελευθέριος Ιωάννου
Βάρδας. Συνέντευξη με τον συγγραφέα, παρουσία και του Γιάννη Φα-
ζού, φοιτητή της Ανωτάτης Εκκλ/κής Ακαδημίας Ηρακλείου, εκ Λι-
μνών, στην οικία των Ελευθερίου και Μαρίας Βάρδα, Κυριακή, 31 Ιου-
λίου 2011. Τις ιστορίες αυτές μας τις είχε διηγηθεί η μητέρα μας Δέ-
σποινα (+1993), η θεία μας η Μηλτίνη Γεωργίου Μαρνελλάκη (+1999),
οι θείοι μου Μανώλης Γ. Μαρνέλλος (+1996), Γιάννης Γ. Μαρνέλλος
(+2003) και πριν δεκαοκτώ χρόνια ο Δημήτρης Γ. Μαρνέλλος (+2001),
κουρέας, κάτοικος Αγίου Νικολάου. Ο Ελευθέριος Βάρδας, κάτοικος
Σχίσματος Μέσα Λακωνίων, είναι σήμερα ηλικίας ενενήντα τεσσάρων
ετών. Παρόμοιες διηγήσεις ακούσαμε και από τη Μαρία Παγκάλου του
Ηλία (+2011), μερικά χρόνια πριν από το θάνατό της, στο καφενείο της
στο Σχίσμα Μ. Λακωνίων, παρόντων του συζύγου της Ηλία και των
παιδιών της.
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4. Μια άλλη γυναίκα, Μεσολακωνιώτισα, συνάντησε
τον Χατζή Πατέρα, στο δρόμο και τον κάλεσε λέγοντας
«Ορίστε Γέροντα να φάμε τα χορταράκια...». Εκείνος της
είπε: «Τι με καλείς για να φάμε, αφού τα χόρτα που έψησες
είναι σκουληκιασμένα, γιατί είναι από ξένους κήπους...».
Η ίδια διήγηση σώζεται και στις παραδόσεις του χωριού
των Έξω Λακωνίων, όπου ο Χατζή πατέρας διατηρούσε φι-
λικές αλλά και συγγενικές σχέσεις6.

5. Διερχόμενος με το γαϊδουράκι του, ο Χατζή Πατέρας
από το χωριό Έξω Λακώνια Μεραμπέλλου, συνάντησε τον
βαφτισιμιό του, τον παππού μου, εκ μητρός, Γεώργιο Δ.
Μαρνέλλο, γνωστό ως «ο μπάρμπα Γιωργής». Η συνάντη-
ση έγινε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της οικογένειάς μου
και των θείων μου, εκ μητρός, στο σημείο που βρίσκεται
σήμερα ο Ι. Ναός του Αγίου Νεκταρίου, στη θέση «Πόρο
των Φουρνιών», Ο Γιωργής τρέχει να ασπασθεί το χέρι του
Αγίου Γέροντα και δέχεται την ερώτηση «Τι κάνει η φιλιό-
τσα η Ελένη;…», δηλαδή, η γυναίκα του, το γένος Σταυρα-
κάκη από το Χουμεριάκο. Ο Γιωργής, έδειχνε στενοχωρη-
μένος και του απαντάει: «Νονέ, η φιλιότσα, είναι άρρωστη
και έχει πέσει στο κρεβάτι με φοβερούς πόνους στο μάτι
της, «σουβλίζει από τους πόνους» το μάτι της, είπε...». Ο
Γέροντας, χωρίς να ανησυχεί καθόλου για το πρόβλημα,
τον προστάζει λέγοντας, «πήγαινε αμέσως να τη φέρεις
εδώ....». Ο Γιωργής με βήμα ταχύ, πηγαίνει στο Μαρνέλ-
ληδων, στο σπίτι του (απέχει περίπου διακόσια πενήντα μέ-

6 Πληροφορίες Μαρία Μαρνέλλου του Εμμανουήλ, το γένος Σταυ-
ρακάκη ετών ενενήντα έξι, κάτοικος Έξω Λακωνίων. Η Mαρία κόρη
της Κατερίνας Τσομπανάκη, γεννήθηκε στις 20/7/1920.

τρα από τον «Πόρο των Φουρνιών» και τη φέρνει γρήγορα
στον Γέροντα, που είχε στο μεταξύ ξεπεζέψει από το γαϊ-
δουράκι του.  Έφτυσε στην χούφτα του χεριού του και με
το σάλιο του, έκανε σύντομη προσευχή, στη συνέχεια τη
σταύρωσε στο πονεμένο μάτι της και αμέσως, εκείνη θερα-
πεύτηκε. Mία άλλη φορά που η Ελένη Σταυρακάκη ήταν
κατἀκοιτη με υψηλό πυρετό, ο Άγιος Γέροντας έβγαλε βα-
σιλικό από τον κόρφο του στις Λίμνες, τον έδωσε στον
Γιωργή να της τον πάει στα Λακώνια και να τον μυρισθεί.
Με το κλωνάρι του βασιλικού η «Γιωργίνα» συνήλθε, ανέ-
βηκε στο γαϊδουράκι, συνοδευόμενη από τον Γιώργη, πήγε
στις Λίμνες στον Άγιο Γέροντα Εφραίμ και μόλις της διά-
βασε «το διαβαστικό» έγινε τελείως καλά και επέστρεψε
στο χωριό της υγιής.

6. Ο Γιωργής Δ. Μαρνέλλος, σε νεαρή ηλικία, έβοσκε
τα πρόβατα (κοπάδι) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου, στο ύψος της τοποθεσίας «Καμιναντώνη» στις
Λίμνες Μεραμπέλλου. Από το σημείο αυτό, πέρασε ο Άγιος
Γέροντας Εφραίμ. Ο Γέροντας, που ήταν όπως προείπαμε,
νονός του Γιωργή, σταμάτησε και χαιρέτισε με πολλή χαρά
τον βαφτισιμιό του, ο οποίος έβοσκε τα προβατάκια του
στην πλούσια σε βλάστηση, περιοχή: «…Φιλιότσιο, τι κά-
νεις, πως είσαι;» και συνέχισε: «Τι έχει το αρνάκι και το
κρα    τάς στους ώμους και κουράζεσαι…». Ο Γιωργής ο
Μαρνέλλος, ασκώντας το διακόνημα του βουκόλου που του
είχαν αναθέσει ο πατέρας του το «Δημητράκι» και η μάνα
του η «Καυτοδεσποινιά», απάντησε, κάπως στενοχωρημέ-
νος: «Είναι άρρωστο «σάντολε» τώρα και μερικές μέρες…
το αρνάκι, κουτσάθηκε… δεν μπορεί καθόλου, να περπα-



τήσει και το σηκώνω στους ώμους μου για να μην είναι μα-
κριά από τη μάνα του…». 

Ο προορατικός και θαυματουργός Γέροντας, που ως φαί-
νεται, μόνο τυχαία δεν βρέθηκε εκεί, πλησιάζει με τρυφε-
ρότητα το αθώο αρνάκι, το χαϊδεύει και στη συνέχεια το
σταυρώνει λέγοντας του: «Ίντα ΄χεις μωρέ… και δεν περ-
πατάς μαζί με τα άλλα προβατάκια; Αφήνεις τη μανούλα
σου και στενοχωριέται που δεν πας «αξοπίσω» της… Δεν
ντρέπεσαι νά ’χεις τη μάνα σου μόνη της… τρέξε να την
προλάβεις και να παίξεις με τα άλλα αρνάκια...». Αμέσως,
ώ του θαύματος! το κουτσό αρνάκι έγινε καλά, ο Γιωργής
το κατέβασε κάτω στο έδαφος και αυτό, θεραπευμένο,
έτρεξε να προλάβει τη μητέρα του, βελάζοντας χαρούμενα!

7. Ένα ακόμη θαύμα σχετίζεται με το Δημοτικό Σχολείο
Έξω Λακωνίων. Η δασκάλα Πολύμνια Συλιγάρδου από τη
Νεάπολη Λασιθίου, σύζυγος εκπαιδευτικού ονόματι Σταύ-
ρου, αρρώστησε. «Βουβάθηκε και ζουγλάθηκε», όπως μου
διηγήθηκε η Μαρία Εμμ. Μαρνέλλου, το γένος Σταυρακά-
κη. Ο γιος της ο Μανώλης πήγε και βρήκε τον Χατζή Πα-
τέρα στις Λίμνες. Ο Άγιος Γέροντας συμβούλεψε ως εξής:
«Να βάλλετε δυο τσουβάλια (σακιά) άχυρα στο σαμάρι του
γαϊδάρου να καθίσει η μάνα σου και να τη φέρετε στην
Ευαγγελίστρια στις Λίμνες...». Έτσι και έγινε. Μόλις η
ασθε  νής επισκέφτηκε τον θαυματουργό Άγιο Γέροντα και
έκανε το «διαβαστικό» αυτή έγινε καλά.

Τα θαύματα αυτά, τα οποία με τη χάρη και τη δύναμη
του Θεού επιτέλεσε ο προορατικός θαυματουργός όσιος Γέ-
ροντας του Μεραμπέλλου ο πνευματέμφορος πατήρ Εφραίμ
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στα Μέσα και Έξω Λακώνια (η έρευνα αυτή συνεχίζεται
στην περιοχή των Λακωνίων) έρχονται να προστεθούν στις
εκατοντάδες των θαυμάτων γνωστών και άγνωστων, δημο-
σιευθέντων και ανέκδοτων που έγιναν στις Λίμνες, στα χω-
ριά του Μεραμπέλλου, του Οροπεδίου Λασιθίου, της Ιερά-
πετρας, της Σητείας, του Ηρακλείου, και στους Νομούς Ρε-
θύμνης και Χανίων. 

Προσωπικά, είχαμε την εντύπωση ότι η δράση και οι φι-
λανθρωπίες του θαυμαστού Γέροντα Εφραίμ, περιοριζόταν,
μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Μελετώντας προσεχτικά, το
ανεπανάληπτο έργο του Γιώργη Κοκολάκη για τον Χατζή
Πατέρα, το οποίο είναι «συλλογή από τις αναμνήσεις των
Λιμνιωτών που τον ενθυμούνται όταν εζούσε», άλλαξα γνώ-
μη: Ο συγγραφεύς αναφέρει τις εξής σημαντικές ιστορικές
μαρτυρίες προσώπων που τον γνώρισαν από κοντά. «Με
τον καιρό, εμαθεύτει το όνομά του. Όσοι Στειακοί, Γεραπε-
τρίτες, Μεραμπελλιώτες, επερνάγαν από το Χάνι που έκανε
καλά το Χανιταζή ισιώνοντάς του, το κατοσάγουνο, με το
διαβαστικό. Το μαθαίναν. Πηγαίναν για δουλειές στο Μεγάλο
Κάστρο, το ελέγαν σε συγγενείς και φίλους. Οι Ηρακλειώτες
το λέγαν στους Ρεθεμνιώτες, οι Ρεθεμνιώτες στους Χανιώ-
τες. Και το εμάθαν σε όλη την Κρήτη…. Τον ζητάγανε … οι
Μοχιανοί. Επήγαινε και έκανε λειτουργίες, γάμους, βαπτίσια,
μνημόσυνα και τον ελατρεύαν σαν άγιο. Πήγε και ένας βο-
σκός Ρεθεμνιώτης, μεγάλος κλεφταράς, είχε ρημάξει τα κο-
πάδια στα Ανώγεια… Δεν είχε πάει στην Εκκλησία από την
ημέρα που τον εβάπτισαν… Έκανε δίαιτα, του παίρναν και
αίμα μποτίλιες ολόκληρες δεν γινόταν καλά. Άκουσε, κάνει ο
Χατζή Πατέρας διαβαστικά κι΄ έτρεξε. Είπε… όλη του την
ιστορία, την ώρα που τον εξομολόγαγε για να τον μεταλάβει.



Οι εικόνες του τέμπλου ετρίζαν… Του έκανε και κείνου δια-
βαστικό… και τον εξαποστέλλει στ΄ Ανώγεια… -Στην νηστεία
και την προσευχή να προσέξεις πολύ. Θα κάνεις όπως σου
είπα. Αν δεν τα κάνεις, να μην ξαναρθείς, σε ώρα ανάγκης.
Ύστερα από καιρό πήρε γράμμα και του έγραφε: «Χατζή Πα-
τέρα, Υγείαν έχω… Έγινα καλά, το σώμα είναι τώρα λιγνό,
ευκίνητο, μου έφυγεν και η στηθάγχη. Το καλό που μου κά-
νατε, να σας το πληρώσει ο Θεός: στον άλλο κόσμο. Αφού
εδώ δεν καταδέχεστε πληρωμή… Αν τύχει και περάσετε από
τα Ανώγεια. Ελάτε από το σπίτι μου… Πολύ θα χαρώ. Ταύτα
και φιλοασπάζομαι την δεξιάν σου. (Παντελής Ακράτητος,
πρώην ζωοκλέφτης». 

Πήγε στο Χατζή Πατέρα και ένας Τσοντάκης, από τ΄Ασκύ-
φου τα Σφακιά, την κόρη του. Τρέμαν τα πόδια της και δεν
μπορούσε να περπατήσει... Της έκανε διαβαστικό, και τη στέλ-
νει στο χωριό της. Από λίγες ημέρες άρχισαν τα ποδάρια της
να ηρεμούν. Με τον καιρό δυναμώσαν, μπορούσε τώρα να
περπατάει, να κάνει δουλειές του σπιτιού…. Ο Χατζή Πατέρας
επήγε στο Αρκαλοχώρι. Τον ελατρεύαν κι΄εκεί. Ο Λαμπράκης
μάλιστα, του είχε βγάλει και τραγούδι. Διάβηκε κατόπι κι΄αλλα
χωριά του Ηρακλείου. Πήγε στα Ρεθεμνιώτικα, Γνώρισε και
τους Καλλέργηδες… Πέρασε και στο Νομό Χανίων, εσχετίστει
με τους Χάληδες, εκάνανε τους αρχηγούς σε κάθε ξεσηκωμό.
Τον υπολείπτονταν κι΄αυτοί για τις υπηρεσίες που επρόσφερε
με τα διαβαστικά στους πάσχοντες…». (σ. 129-146).

Τελειώνοντας την πρωτότυπη αυτή ιστορική προσέγγι-
ση, εκ μέρους και των δεκάδων επιστημονικών συνεργατών
του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολο-
γίας και Πολιτισμού, εκφράζομε τη θερμή ευχή να βρεθεί
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ένας ευσεβής χορηγός και σε συνεργασία με τους κληρονό-
μους της οικογένειας Γιώργη Κοκολάκη και Ευαγγελίας
Ζαχαρενάκη να φροντίσομε όλοι μαζί, οι συντοπίτες και οι
συντοπίτισσες, για να επανεκδοθεί το παραπάνω μοναδικό
βιβλίο, εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό και ανέκδοτα
χειρόγραφα. Στο λογοτεχνικό αυτό πόνημα διασώζονται
ευτυχώς, σημαντικές αυθεντικές μαρτυρίες παλαιών Λι-
μνιωτών, της δεκαετίας του 1970 και 1980 για τον τοπικό
και ιαματικό μας Άγιο Εφραίμ αλλά και τα ήθη και έθιμα
της εποχής, γραμμένα στην Μεραμπελλιώτικη διάλεκτο. 

Όποιος και αν διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο θα συμ-
φωνήσει αμέσως, με τη γνώμη του εν λόγω, συγγραφέως, ο
οποίος έγραψε στο βιβλίο τα εξής: «… Η συγκίνηση μου
όταν έγραφα αυτό το πόνημα, ήταν μεγάλη. Γιατί έζησα τα
χρόνια που θέλει ο άνθρωπος, ν΄αποκτήσει τις γνώσες που
του χρειάζεται, για να ολοκληρώσει τον προορισμό του, στην
πρόσκαιρη ζωή. Στο μεγαλείο της ανθρωπιάς που είχε περια-
γάγει ο άγιος του Θεού τις Λίμνες… Γεννήθηκα τέσσερα χρό-
νια μετά το θάνατό του…. Ο Χατζή πατέρας είχε τη χάρη από
τις Ουράνιες Δυνάμεις. Να κάνει και θάματα. Γι΄αυτό έχουνε
χρέος κείνοι που ασχολούνται με τα… (εκκλησιαστικά) ζη-
τήματα, να τον ανακηρύξουν άγιο… Θα είναι η αναγνώριση,
για τις υπηρεσίες που επρόσφερε στους πάσχοντες. Τα δρα-
ματικά χρόνια της Τουρκοκρατίας…». Και ας μας επιτραπεί
να συμπληρώσομε:

Πέρα από το ιερό χρέος των Λιμνιωτών, μεγάλη ευθύνη
έχουν οι Λακωνιώτες, όλοι οι Μεραμπελλιώτες, οι Λασιθιώ-
τες, να τιμήσουν και αυτοί τον δικό μας Άγιο Γέροντα τον
προορατικό και θαυματουργό Εφραίμ. Τον Άγιο Μοναχό του
Αρετίου και των Αγίων Τόπων, τον μαθητή της Κεραπολί-



τισσας, τον κοινωνικό εργάτη του ευαγγελίου, τον αγωνιστή
κατά των Τούρκων, τον φίλο και θεραπευτή των ασθενών
και των πασχόντων. Τον Άγιο κτήτορα και ερημίτη της νη-
σίδας των Αγίων Πάντων. Όλες οι πόλεις και τα χωριά, στις
ενορίες στις οποίες λειτούργησε, εξομολόγησε, αγίασε με τα
ιερά του βήματα και με το άγιο πετραχήλι του και στις οποί-
ες έκτισε εκκλησίες, εκ των γεωργικών εισοδημάτων του, οι
οποίες σώζονται και λειτουργούνται σήμερα ας τον τιμήσο-
με, ψάλλοντας ευλαβώς:.«Των Λιμνών τε τον γόνον, Μεραμ-
πέλλου το καύχημα και της νήσου Κρήτης το νέον θησαύρισμα
υμνήσωμεν, τον Όσιον Εφραίμ, τον φίλον και Παρθένον του
Χριστού. Θεραπεύει τους νοσούντας και παρέχει ιάματα τοις
κραυγάζουσιν…» (π. Νικόλαος Λαζαράκης). 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 

ΕΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟ 2004
Με την ευλογημένη παρουσία του Ιερομόναχου π. Αν-

τωνίου Ποντορόβσκη, από τη Σαμάρα στα θερινά εκπαι-
δευτικά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
του Κ.Μ.Ο.Π., ετών 2004-2005 και άλλων Ρώσων φοιτη-
τών και καθηγητών της Θεολογικής Ακαδημίας της Λαύρας
του Αγίου Σεργίου, οι οποίοι φιλοξενούνταν στον ξενώνα
στον συνοικισμό των Μαρνέλληδων στα Έξω Λακώνια,
προέκυψε η ανάγκη, να διαμορφωθεί ένας κατάλληλος χώ-
ρος για να κάνουν οι φιλοξενούμενοι φοιτητές, τον κανόνα
τους και κάποιες ιερές ακολουθίες. Ο συγγραφεύς και ιδρυ-
τής του Κέντρου Μελέτης του Ορθόδοξου Πολιτισμού (1976),
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ανέλαβε τη δαπάνη της αναπαλαίωσης ενός παλαιού δωμα-
τίου (αποθήκης) που υπήρχε στο συγκρότημα της παραδο-
σιακής οικίας των γονέων του και με τη βοήθεια  των άνω
φοιτητών, διαμορφώθηκε σταδιακά, ένα εικονοστάσι, αφιε-
ρωμένο στο Άγιο Πνεύμα, στο οποίο προσευχόταν τακτικά,
ο π. Αντώνιος κατά το διάστημα των τριών και πλέον ετών
και ο Ιεροδιάκονος Νικόλαος Φάνους από την Αίγυπτο, οι
οποίοι ήσαν ταυτόχρονα και κανονικοί φοιτητές της Ανω-
τέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. Στη συνέχεια (2006-
2016), με την αναβάθμιση δυο μικρών ξενώνων για τις
ανάγκες των επισήμων θερινών μαθημάτων Ελληνικής
Γλώσσας, Θεολογίας και Ορθοδόξου Πολιτισμού, τα οποία
ας σημειωθεί, πραγματοποιούνταν πάντοτε, με την ευλογία
του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου
κυρού Νεκταρίου και με την ευθύνη του Ινστιτούτου Ελλη-
νικής Γλώσσας (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.), προσήλθαν πολλοί Ξένοι ορ-
θόδοξοι φοιτητές, κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι με τη βοή-
θεια του Ιδρύματος, κατάρτισαν ένα πρόγραμμα λειτουργι-
κής και πνευματικής ζωής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
μαθημάτων και του έργου της Οικείας Μητροπόλεως.

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ,
ΤΟΥ «ΧΑΤΖΗ ΠΑΤΕΡΑ» ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Από μικρός, είχα ακούσει από τον ευλαβέστατο και φι-

λάγιο παππού μου το «Γιωργή» Δημητρίου Μαρνέλλο
(+1971), ότι τον είχε αναδεχτεί εκ της κολυμβήθρας ο άγιος
και θαυματουργός Γέροντας των Λιμνών ο «Χατζής Πατέ-
ρας». Οι γονείς μου και πολλοί συγγενείς, όπως προείπα,
είχαν διηγηθεί πολλές ιστορίες και θαύματα από τη ζωή του
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ΚΑΝΩΝ 
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
eἰς τὸν ἐκ Λιμνῶν

Ἱερομόναχον Ἐφραίμ, 
τοῦ ἐπονομαζομένου

«Χατζῆ Πατέρα»

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα στιχολογεῖν, 
τὸ Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,
τὸ Θεός Κύριος, καὶ τὰ παρόντα τροπάρια.

Ἦχος δ΄.

Ε ἱ ἐν ὀδύναις χαλεπαῖς εὑρισκόμενοι καὶ συμφοραῖς καὶ
ἐν ἀνάγκαις τρυχόμενοι μετὰ  δακρύων κράζοντες ἐκ

βάθους ψυχῆς. Σπεύσωμεν στενάζοντες τῷ ναῷ τοῦ Ὁσίου
Ἐφραὶμ καὶ βοήσωμεν· ἰατρέ τῶν νοσούντων καὶ πρε-
σβευτὰ τοῦ Δημιουργοῦ· ῥῦσαι ἡμᾶς νοσημάτων καὶ θλί-
ψεων ἴασαι.

Δόξα. Kαὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ο ὐ σιωπήσωμεν ποτὲ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου
λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γάρ συ προΐστασο πρεσβεύ -

ουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δε διε-
φύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθερους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα,
ἐκ σοῦ, σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν. 

Εἶτα ὁ Ν΄ Ψαλμός. 
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Eικόνα: Έργο Ιωακείμ Καφέερο, πτυχ. της Π.Α.Ε.Α.Κ.

Αγίου Εφραίμ στα Λακώνια και στις Λίμνες. Εκείνο, όμως
που δεν ήξερα ή ίσως δεν είχα συνειδητοποιήσει ως έφηβος
και ως νέος, είναι η σχέση του πνευματέμφορου προορατι-
κού Γέροντα Εφραίμ, με το παραδοσιακό δωμάτιο-αποθήκη
τότε- το οποίο εμείς το επιλέξαμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα
δωμάτια, με μοναδικό κριτήριο, ότι, αυτό με τα κεραμίδια
και εξηντάρι τοίχο, μας θύμιζε αγιορείτικο κελί (π.χ., το κελί
των Σκουρταίων). Με αφορμή την φιλοξενία των Ρώσων
φοιτητών στα σπίτια των γονέων μου, ο συγγενής μου μα-
καριστός Κων/νος Πεδιαδίτης του Ευαγγέλου (+2013), γιός
της «θειάς» μου της Ελένης Γεωργίου Μαρνέλλου (αδελφής
του παππού μου του Γιωργή), κατ΄επανάληψη, από την ώρα
που δραστηριοποιηθήκαμε στα Λακώνια, μας έδινε τα συγ-
χαρητήρια του και από μόνος του, μας διηγήθηκε ενδιαφέ-
ρουσες παλιές ιστορίες, δίνοντας μας, μια πολύ σημαντική
μαρτυρία, η οποία όντως μας εξέπληξε και μας συγκλόνισε.
Ήταν πραγματικά, ένα θαύμα, ευλογία του Αγίου Εφραίμ
του Ηγιασμένου, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια,
μας ενέπνευσε από τα δύσκολα χρόνια της σχολαρχίας μας
στην Α.Ε.Σ.Κ. με διάφορους τρόπους και κυρίως με τις κατά
καιρούς, εμφανίσεις του στα ιερά προσκυνήματα των Αγίων
Αναργύρων, Ρόδον το Αμάραντον και στο συγκεκριμένο εκ-
κλησάκι στα Λακώνια,  για να ασχοληθούμε συστηματικά,
με την αγία ζωή και το θεάρεστο πνευματικό, κοινωφελές
έργο του, αλλά και να τον τιμούμε ως Άγιο, να επικαλούμα-
στε τακτικά, την χάρη, την ευλογία του για εμάς, την οικο-
γένεια μας, τους φοιτητές μας, τους πάσχοντες ενορίτες και
τους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου της πόλεως του
Αγίου Νικολάου στο οποίο διακονούμε.



Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἔ χοντές σε προστάτην πρός τὸν Θεὸν, ὅσιε, σέ παρακα-
λοῦμεν θερμῶς καὶ σὲ ἱκετεύομεν, Ἐφραὶμ ἀοίδιμε,

τοὺς σὲ πιστῶς εὐφημοῦντας πειρασμῶν ἀπάλλαξον τῇ με-
σιτείᾳ σου.

Δόξα.

Ε ὐφροσύνην τὴν θείαν παράσχου ἡμῖν, ὅσιε. Σῶσον τῆς
ψυχῆς ἡμῶν τὰ πάθη ὡς καὶ τὰ  τραύματα ἐν τάχει θε-

ράπευσον τῶν σὲ βοώντων ἐκ πόθου, ἱερέων καύχημα,
Ἐφραὶμ μακάριε.

Καὶ νῦν.

Π αναγία Παρθένε, τὸν Λυτρωτὴν τέξασα, λύτρωσαι
παντοίων κινδύνων τοὺς σοὶ προστρέχοντας καὶ ἀνυ-

μνοῦντας σε, Θεοκυῆτορ Μαρία, τῶν πιστῶν βοήθεια, μόνη
Πανύμνητε.

Δ ιάσωσον τῇ μεσιτείᾳ σου ἡμᾶς, Ἐφραὶμ θεηγόρε, ἐκ
παντοίων κινδύνων καὶ θλίψεων. Σέ γὰρ ἔχομεν πρὸς

τὸν Χριστὸν μεσιτεύοντα.

Ἐ πίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν
τῶν σῶν δούλων παράκλησιν καὶ πρόσδεξαι τὰς ἡμῶν

ἱκεσίας. 

Κάθισμα. Τὰ  ἄνω ζητῶν.

Π ροστάτης θερμὸς ὑπάρχεις, Ἐφραὶμ ὅσιε, τοῖς πόθῳ
τῷ σῷ ναῷ καταφεύγουσι καὶ πιστῶς ὑμνοῦσι καὶ

βοῶσι σοι, παμμακάριστε. Ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι
ἡμᾶς ὡς μέγας ἡμῶν φύλαξ καὶ πρόμαχος.
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Καὶ εὐθὺς ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´.  Ὑγράν διοδεύσας.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὡ ς ἀστήρ έφάνης νεοφανής καὶ φωτίζεις πάντας τούς
ἐν σκότει τε καὶ σκιᾷ, Ἐφραὶμ θεηγόρε, φωταγωγεῖς

καρδίας, παρέχων εὐλογίαν καὶ χάριν ἄφθονον.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἄ γρυπνος προστάτης τε καὶ φρουρός, ἀνεδείχθης, Πά-
τερ, τοῖς προστρέχουσιν ἀληθῶς, ἐν πίστει καὶ πόθῳ,

ἐν τῷ σεπτῷ Ναῷ σου, αἰτοῦντες τὴν ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώ-
ματος.

Δόξα.

Τ ὸν πιστὸν ποιμένα καὶ γεωργόν, ἄξιον ἐργάτην καὶ Κυ-
ρίου μυσταγωγόν, Λιμνῶν τε τὸν γόνον καὶ Μεραμβέλ-

λου κλέος, Ἐφραὶμ τὸν θεηγόρον ὕμνοις τιμήσωμεν.

Καὶ νῦν.

Ἰ σχύς καταφύγιον καὶ χαρά, ζωή, προστασία, ὁδηγία καὶ
ἀρωγή, σύ εἶ,  Θεοχώρητε Παρθένε, διὸ ἀεὶ περιφρούρει,

Πανάχραντε.

ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἀψίδος.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ν οσημάτων ποικίλων καὶ χαλεπῶν θλίψεων ῥῦσαι τῶν
σεπτῶν πρεσβειῶν σου, Ἐφραὶμ μακάριε, διὸ βοῶμεν

σοι. Παῦσον ἡμῶν τὰς ὁδύνας τῇ δυνάμει, ὅσιε, τοῦ θείου
Πνεύματος.
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Καὶ νῦν.

Ἄ χραντε Ἁγνή τῶν ψυχῶν ἡμῶν τὰ  πάθη καὶ τὰ  πλημ-
μελήματα θεράπευσον ταῖς μητρικαῖς σου πρεσβείαις,

Κόρη Πανάμωμε.

ᾨδὴ στ´. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐ ξετόξευσεν εἰς ἡμᾶς ὁ δόλιος τὰ  βέλη τῆς αὐτοῦ πα-
νουργίας· καὶ τραυματίσας δεινῶς τάς ψυχὰς ἡμῶν

ὁδηγεῖ εἰς τελείαν ἀπόγνωσιν ἀλλὰ σὺ πρόφθασον, Ἐφραίμ,
καὶ ἐκ τῶν τούτου παγίδων λύτρωσαι. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐ ν κλίναις τῆς ἀσθενείας κείμενοι καὶ ἀνάγκην θερα-
πείας ἔχοντες, σὲ δυσωποῦμεν, ὦ Ἐφραὶμ θεηγόρε, μὴ

καταλίπῃς ἡμᾶς ἀπροστατεύτους ἀλλ’ οἴκτειρον ταῖς σαῖς
εὐχαῖς καὶ ὑγείαν καὶ ῥῶσιν ἡμῖν δώρησαι.

Δόξα.

Γ αλήνευσον τῶν παθῶν μου τὰ  κύματα καὶ τῶν θλίψε-
ων, ὅσιε, ἐπιτιμῶν τοὺς ἐναντίους ἀνέμους τῇ σφοδρᾷ

ἀντιπνοίᾳ καὶ τὰ  βιαίως συρίζοντα πνεύματα καὶ πρὸς γα-
λήνην νοητὴν καὶ λιμένα ἐλπίδος ὁδήγησον.

Καὶ νῦν.

Ἡ πάνσεπτος τοῦ Θεοῦ λοχεύτρια ἡ Παρθένος Θεοτό-
κος Μαρία τῇ πρός Θεὸν ἑαυτῆς παρρησίᾳ τῶν δυ-

σχερῶν ἀπαλλάττει τούς κράζοντας. Ὑμνοῦμεν σε, μόνη
Ἁγνή, Παναγία, Θεόνυμφε Δέσποινα.

Δ ιάσωσον ἀπὸ παντοίων κινδύνων καὶ θλίψεων, Ἐφραὶμ
μακάριε, ταῖς πρὸς Θεὸν ἐνθέρμοις πρεσβείαις σου,

ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Κύριον. 

ᾨδὴ δ´. Εἰσακήκοα, Κύριε.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐ φραίμ Παμμακάριστε, λύτρωσαι κινδύνων τοὺς εὐφη-
μοῦντας σε καὶ προστρέχοντας τῇ σκέπῃ σου, ὅπως σε

ἀπαύστως μακαρίζωμεν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Δ εόμεθά σου, ὅσιε, τὴν ἁμαρτωλὴν ἡμῶν ψυχὴν, Πά-
τερ, διάσωσον καὶ φύλαττε πρεσβείαις σου ἐκ τῶν

πονηριῶν τοῦ ἀλάστορος.

Δόξα.

Τὴν κώμην σου ἄτρωτον ἐκ τῶν προσβολῶν τοῦ ἀλάστορος
διαφύλαττε, πανόσιε, τῇ δυνάμει τῆς θείας σου χάριτος.

Καὶ νῦν.

Ταῖς μητρός Σου δεήσεσι, καὶ τοῦ σοῦ Ὁσίου, Κύριε, δώ-
ρησαι τοῖς ἱκέταις Σου ἄφεσιν τῶν πλημμελημάτων,

Παντοδύναμε.

ᾨδὴ ε´. Φώτισον ἡμᾶς.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Μ έγας θησαυρός ἀνεδείχθης, Ἐφραὶμ ὅσιε. Τὴν νῆσον Κρή-
την εὐλαβῶς ἐτίμησας καὶ παρέχεις εὐλογίαν καὶ ἔλεος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἔ χει σε θερμὸν ἀντιλήπτορα, πανόσιε, ὁ λαός τοῦ Με-
ραμβέλλου ὁ πιστός. Διὰ τοῦτο καὶ ἐλπίζει τῇ σῇ χάριτι. 

Δόξα.

M όνον τὸν Θεὸν ἔσχες, Πάτερ, ἐν καρδίᾳ σου καὶ τα-
πεινός ἀπεδείχθης λειτουργός. Δι’ αὐτοῦ οὖν, ἰαμά-

των τὰς πηγὰς πᾶσι παρέχεις τοῖς σοὶ προστρέχουσι.



Προσόμοιον.Ἦχος β´.

T έρπου καὶ ἀγάλλου ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἐν
τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὡς ἀστὴρ νεόφωτος ἀνέτειλεν

ἡμῖν ὁ τῆς εὐφροσύνης ἐπώνυμος Ἐφραὶμ ὁ ἀοίδιμος. Μα-
κάριος εἶ καὶ καλῶς σοι ἔσται, Παμμακάριστε. Σὺ γὰρ
ἀμέμπτως πολιτευσάμενος ἄκακος, πρᾶος καὶ ταπεινὸς λει-
τουργός καὶ ὑπηρέτης τοῦ Κυρίου ἐδείχθης, κοσμήσας τὴν
Ἐκκλησίαν. Διὸ τὴν ἁγίαν σου μνήμην ἑορτάζοντες, βοῶ -
μεν σοι. Πρέσβευε παρὰ Κυρίῳ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τιμώντων
τῆν μνήμην σου.

Σῶσον ὁ Θεός τὸν Λαὸν σου...

ᾨδὴ ζ´. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

T ῶν ἀγγέλων ὑπάρχων ἰσοστάσιος ὄντως, Πάτερ τρι-
σόλβιε, Ἐφραὶμ ὅσιε μάκαρ, ἐκλύτρωσαι κινδύνων

τούς ἐν πίστει κραυγάζοντας· ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν Θεός
εὐλογητὸς εἶ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη ὡς δῶρον ἔχει τὴν ἅγια καὶ θεί-
αν παρουσίαν σου, Ἐφραίμ, καταπλουτοῦσα ἁγιάζει

σῇ χάριτι τούς πανταχόθεν αὐτῇ πιστῶς προσερχομένους.

Δόξα.

Μ εραμβέλλου τὸ κλέος καὶ Κρήτης ἡ δόξα, Ἐφραὶμ
πανόσιε, ἀσκήσει ἐδοξάσθης καὶ νῦν, ἐν οὐρανίοις

κατοικῶν τοῖς σκηνώμασιν, ἡμῶν τῶν σὲ ὑμνούντων μνη-
μόνευε, Παμμάκαρ.
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Ἄ χραντε ἡ διά λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως ἐπ’ ἐσχά -
τ ων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μη-

τρικὴν παῤῥησίαν.

Αἴτησις παρὰ τοῦ Ἱερέως καὶ τὸ Κοντάκιον.  
Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε.

Ὁ σίως ἐβίωσας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔργοις ἐκό-
σμησας τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ, Ἐφραὶμ ἡμῶν ὅσιε.

Ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, τῇ ἐν σοὶ σωφροσύνῃ, χάριτας
ἰαμάτων ἀπαστράπτων τοῖς πᾶσι· Διὸ καὶ γεραίρομεν πίστει
τὴν μνήμην σου.

Προκείμενον.
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ.

Εὐαγγέλιον ὁσιακὸν (Ματθ. ια´ 27-30).

E ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πάντα μοι παρε-
δόθη ὑπό τοῦ πατρός μου…

Δόξα. Ἦχος β΄.

Tαῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ
πλή θη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.

Tαῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ
πλή θη τῶν ἐμῶν εγκλημάτων.

Στίχος. 
Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
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Καὶ νῦν.

Μ ητροπάρθενε Κόρη, ἡ τεκοῦσα ἀφράστως τὸν βασι-
λέα Χριστόν, τὸν Πλάστην τῶν βροτῶν, τὸν λυ-

τροῦντα τὸν ἄνθρωπον τῆς φθορᾶς δι’ ἔλεος, ὅν ἐκδυσώπει,
Ἁγνή, σῶσαι τοὺς ὑμνοῦντας σε.

ᾨδή η΄. Τὸν βασιλέα.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ε ὔφρανον, Πάτερ, καὶ εὐφροσύνην παράσχου τοῖς στε-
νάζουσιν ἐν ἀνάγκαις καὶ λύπαις, τούτους ἀπαλλάτων,

Ἐφραὶμ ἡμῶν Παμμάκαρ. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Π ρός τὸν Δεσπότην ἔχομέν σε γὰρ πρέσβυν καὶ μέγα
μεσίτην, Ἐφραὶμ θεηγόρε, προσμένοντες θεόφρον

ταῖς πρός Θεὸν πρεσβείαις σου.

Δόξα.

Τ ὰ τῆς ψυχῆς ἡμῶν κάθαρον πάθη καὶ ἀπάλλαξον ἡμᾶς
παντὸς μολυσμοῦ, ἵνα σε τιμῶμεν, ὦ Ἐφραὶμ θεοφόρε. 

Καὶ νῦν.

Σ ῶσον με, Κόρη, ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀπό-
πλυνον τὸν σκοτισθέντα μου νοῦν, ὅπως σὲ δοξάζω εἰς

πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ´. Κυρίως Θεοτόκον.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

X αρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἔμπλησον, θεόφρον, τούς πίστει
προσιόντας τῷ θείῳ τεμένει σου καὶ τὸν Δεσπότην

Χριστὸν μεγαλύνοντας.
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Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

T ὴν κώμην σου ταύτην φύλαττε ἀπαύστως ταῖς θαυμα-
σταῖς προστασίαις σου, ὅσιε, ἐκ πειρασμῶν τοῦ Βελίαρ

καὶ πάσης θλίψεως. 

Δόξα.

E ἰρήνην καὶ ἀγάπην, Ἐφραὶμ θεηγόρε, καταπεμφθῆναι
δυσώπει, πανόλβιε, τοῖς καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ σέ μακαρί-

ζουσιν. 

Καὶ νῦν.

T ὴν ὄντως Θεοτόκον πάντες σὲ τιμῶμεν καὶ ἀσιγήστως
τὸ Χαῖρε σοὶ κράζομεν. Σύ γὰρ ἐκύησας κόσμῳ Χρι -

στὸν τὸν Κύριον.

Ἄ ξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον τὴν
ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ

Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Καὶ τὰ Μεγαλυνάρια τοῦ Ὁσίου.

Χ αίροις τῶν Λιμνῶν τε γόνος λαμπρὸς καὶ τῆς νήσου
Κρήτης ὁ ἀσύλητος θησαυρός· χαίροις Μεραμβέλλου

ὁ φύλαξ καὶ προστάτης, Ἐφραὶμ θεηγόρε, πιστῶν τὸ καύ-
χημα.

Ἔ χων παρρησίαν πρὸς τὸν Χριστόν, Ἐφραὶμ θεοφόρε,
καθικέτευε ἐκτενῶς ὑπὲρ πάσης τῆς Νήσου, ὡς καὶ

τῆς κώμης ταύτης, καὶ πάντων τῶν αἰτούντων τὴν σὴν βοή-
θειαν.
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Ἄ γνωστος ἐτέλεις χρόνοις πολλοῖς, ἀλλ’ ἐφανερώθης
βουλήσει τῇ θεϊκῇ, ἔδειξας τῷ κόσμῳ τὴν σὴν πλου-

σίαν χάριν, θαυμάτων ἐνεργείαις, Ἐφραὶμ μακάριε.

Χ αίροις ὁ τῆς Κρήτης θεῖος βλαστὸς καὶ τοῦ Μεραμ-
βέλλου ἀπροσμάχητος βοηθός, συνόμιλος Ἀγγέλων

καὶ τῶν Ὁσίων δόξα, ἡμᾶς τοὺς σὲ τιμῶντας ἐκ πόνων λύ-
τρωσον. 

Π ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί Πρόδρομε Κυρίου,
Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ  τῆς

Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τ ῶν Λιμνῶν τὸν γόνον Μεραμβέλλου τὸ καύχημα καὶ
τῆς νήσου Κρήτης τὸ νέον θησαύρισμα, ὑμνήσωμεν

τὸν ὅσιον Ἐφραίμ, τὸν φίλον καὶ Παρθένον τοῦ Χριστοῦ.
Θεραπεύει γὰρ νοσοῦντας καὶ παρέχει ἰάματα τοῖς κραυγά-
ζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμα-
στώσαντι, δόξα τῷ ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς λαμπρῶς σὲ
ἁγιάσαντι.

Ἕτερον. Ἦχος α´.

Λ ακωνίων τὴν κώμην, παναοίδιμε ὅσιε, τῇ ἀγγελικῇ
βιοτῇ σου, καθηγίασας χάριτι. Καὶ ζῶν ἀσκητικῶς ἐν

ἀρετῇ, τῶν θείων ἠξιώθης δωρεῶν. Διὰ τοῦτο ἐδοξάσθης
παρὰ Θεοῦ, Ἐφραίμ, παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐν ἐσχάτοις τοῖς
καιροῖς σὲ ἁγιάσαντι.
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«Προσευχὴ πρὸς τὸν Χατζῆ Πατέρα»

Μὲ πίστη καὶ μ’ εὐλάβεια, μὲ μάτια δακρυσμένα
Χατζῆ Πατέρα στρέφομαι ὁ ἁμαρτωλός σ’ ἐσένα.

Σ’ ἐσένα ὅπου ἔζησες στὶς Λίμνες τὸ χωριό μας
καὶ ἔγινες ὁ φωτεινός Φάρος καὶ ὁδηγός μας.

Μέ τὴν ἐνάρετη ζωή καὶ τὸν ἁγνό σου βίον
ἐφάμιλλος κι ὁμόσκηνος ἔγινες τῶν ἁγίων.

Κόσμημα καὶ ὑπόδειγμα εἶσαι τῶν ἱερέων
καὶ ὁ σοφός Διδάσκαλος τῶν πλανεμένων νέων.

Τοῦ Μεραμπέλλου καύχημα ὡράϊσμα καὶ κλέος 
καὶ ἄριστος ἱερουργὸς τοῦ μόνου Βασιλέως.

Σὺ εἶσαι ὄντως ἡ λαμπρὰ ἐπὶ τοῦ ὄρους πόλις
τὸ ρόδον τὸ νεόδρεπτον ποὺ μυριζόμαστ’ ὅλοι.

Σὺ εἶσαι ὁ νεόφωτος ἀστὴρ τῆς Οἰκουμένης
περβόλι ποὺ τὸ μύρο σου τὴν Κρήτη ὀμορφαίνει.

Ἔγινες σκεῦος ἐκλεκτὸν τῶν ἀρετῶν ταμεῖον
καὶ τέλειος ἑρμηνευτὴς τῶν θείων μυστηρίων.

Σὺ μᾶς φωτίζεις στὴ Ζωὴ καὶ σὺ μᾶς κατευθύνεις
καὶ δύναμι, παρηγοριὰ καὶ θάρρος μᾶς-ε δίνεις.

Σὺ μᾶς ἐμπνέεις στὸν Θεὸν εὐλάβεια καὶ πίστι 
νὰ ζοῦμε ἔντιμη ζωή, ἐνάρετη κι ἀρίστη.

Γι’αὐτὸ καὶ ὅλοι μὲ χαρά τιμοῦμε τ’ ὅνομά σου
ν’ ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς τὰ χνάρια τὰ δικά σου.



Παράδειγμα πρὸς μίμησιν σὲ ὅλους μας νὰ γίνῃς
πρότυπον τῆς πραότητος, κανὼν Ἱερωσύνης.

Χατζῆ Πατέρα, πρέσβευε εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα
γιατ’ εἶσαι ἡ πιὸ φαεινὴ τοῦ τόπου μας λαμπάδα. 

Πρέσβευε στὸν Δημιουργὸ διὰ τὴν Λύτρωσή μας
γίνου μεσίτης, φύλακας τσ’ ἁμαρτωλῆς ψυχῆς μας.

Τὴν κώμην ταύτην φύλαττε κι ὅλο τὸ Μεραμβέλλο
τώρα πού ’σαι συνόμιλος Ἀγγέλων κι Ἀρχαγγέλων.

Πάντα νὰ δέεσαι γι μᾶς καὶ πρόὸς τὴν Παναγία
νὰ μᾶς χαρίζη ἡ χάρις της δύναμη καὶ ὑγεία.

Γιὰ κάθε ψυχὴ ποὺ βρίσκεται στὸ βοῦρκο βυθισμένη
πολλὰ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.
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Ο Παρακλητικός Κανών είναι ποίημα του ευσεβούς ιερέως πατρός
Νικολάου Λαζαράκη, εκ Λιμνών Μεραμπέλλου, με την ευλογία του μα-
καριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου,
βιογράφου και υμνογράφου του Οσίου Εφραίμ, Γέροντα του Μεραμ-
πέλου, του Ηγιασμένου. Το κείμενο της ιεράς ακολουθίας παραδόθηκε
το 2014, στον π. Γεώργιο Μαρνέλλο, Δρ Θεολογίας, τ. Σχολάρχη, Αναπλ.
καθηγητή της Π.Α.Ε.Α.Κ. και κατ᾽ επέκταση στο υπ᾽ αυτού ιδρυθέν Ιν-
στιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού,
για να επιμεληθεί του κειμένου και της έκδοσης του, «εις ψυχωφέλειαν
των πιστών ορθοδόξων χριστιανών, Ελλήνων και Σλάβων».

Θεολογική επιμέλεια:  Μανώλης Δουνδουλάκης, Επίκουρος καθη-
γητής της Π.Α.Ε.Α.Κ.

Φιλολογική επιμέλεια του κειμένου: Μαρία Χατηζπαναγιώτη, καθη-
γήτρια φιλόλογος και Νικόλαος Παπαδογιαννάκης, φιλόλογος, Πανε-
πιστημιακός καθηγητής

Το σπίτι του
Χατζή Πατέρα
στις Λίμνες
Μεραμπέλλου (1922)*

Το δωμάτιο-εκκλησάκι του Χατζή Πατέρα στα Λακώνια



Πέτρινος όγκος στη  επιφάνεια της γης σπηλαιώδης, στον οποίο 
διέμενε κατά το διάστημα που εφημέρευε ο Χατζής Πατέρας 
στα Λακώνια (Βρίσκεται στο Σχίσμα, εντός του οικισμού).

Ο ευσεβής ενορίτης Μέσα Λακωνίων Ελευθέριος 
Ιωάννου Βάρδας, ο οποίος μου έδειξε με προθυμία, 

την σπηλιά του Χατζή Πατέρα!

Ο Ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
τον οποίο ξανάκτισε ο Όσιος Εφραίμ (Σχίσμα Μέσα Λακωνίων).

Το ερειπωμένο σπίτι του Γεωργίου Κλώντζα 
στο Σχίσμα Μέσα Λακωνίων.



Ο ως άνω Ναός που κτίσθηκε στη μνήμη του Οσίου Εφραίμ, 
Γέροντα του Μεραμπέλλου, του Ηγιασμένου.

Ο ιστορικός Ναός του Αγίου Νεκταρίου στα «Φουρνιά» 
των Έξω Λακωνίων (1964). Κτίτορες: Εμμανουήλ Στερεού Μαρνέλλος, 

η σύζυγος του Δέσποινα, το γένος «Γιωργή» Μαρνέλλου και 
ο γιος τους ιερεύς Γεώργιος Μαρνέλλος. Βοήθησαν στην ανέγερση,

όλο το χωριό και ορισμένοι Αγιονικολιώτες.

Πορεία, μετά τη θεία λειτουργία στην Ευαγγελίστρια 
προς το χώρο ανέγερσης του Ναού της Υπαπαντής - Οσίου Εφραίμ,

του «Χατζή Πατέρα». Θεμελιώθηκε στις 20/9/1992 
από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας Νεκτάριον (Παπαδάκη).*

Ο ιστορικός Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας Λιμνών, 
στον οποίο διορίστηκε εφημέριος ο Όσιος Εφραίμ Δημητρόπουλος.



Ο χορός των Ψαλτών κατά τον εσπερινό  
στον ι. Ναό Ευαγγελίστριας Λιμνών στις 27/7/2012.

Στιγμιότυπα από το Ελληνορωσικό Προσυνέδριο 
προς τιμή του Αγίου Γέροντα Εφραίμ (27/7/2012).

Ι. Προσκύνημα Αγίων Αναργύρων, του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, 
στον οποίο εμφανίζεται συχνά, Ο Όσιος Εφραίμ των Λιμνών, 
ενισχύοντας την πίστη των ασθενών και των προσκυνητών.

Η λειψανοθήκη στην οποία φυλάσσεται το δόντι του Οσίου Εφραίμ,
ανάμεσα σε πολλά ιερά λείψανα Ελλήνων και Ρώσων Αγίων (2012).



Φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας 
ψάλλουν την ι. παράκληση στον ως άνω Ιερό Ναό στις 27/7/2012.

Οι πανεπιστημιακοί Ρώσοι καθηγητές Ιερομόναχος-Ηγούμενος 
π. Διονύσιος Σχλενώφ και ο Πρωθιερεύς π. Βόρης Πιποβάρωφ 

(Λίμνες 27/7/2012).

Από την ως άνω επίσημη 
Ημερίδα στους χώρους του Ναού 
της Ευαγγελίστριας Λιμνών. 
Διακρίνονται ο συγγραφεύς, 
ο εφημέριος των Λιμνών 
πρωτ/ρος Μιχαήλ Βουκυκλάρης, 
Θεολόγος και ο Ελλογιμ. 
κ. Μανώλης Δουνδουλάκης, 
επίκουρος καθηγητής της έδρας
της Αγιολογίας-Υμνογραφίας
της Π.Α.Ε.Α.Κ.



Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ελληνικής, Ρωσικής Γλώσσας, Ορθο-
δόξου Θεολογίας και Πολιτισμού

Επιτροπή για την επισκευή της αίθουσας υποδοχής των φοιτη-
τών και καθηγητών των θερινών εκπαιδευτικών και επιμορφωτι-
κώνπρογραμμάτων, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην «Ευαγγε-
λίστρια και στους θαυμαστούς Γέροντες, Εφραίμ, ιερομόναχο των
Λιμνών (+25/2/1909) και Ευμένιον, Ηγούμενο των Ρουστίκων»
(+ 25/12/2005) 

Έξω Λακώνια, 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης.

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου «Τα Πνευματικά Λακώνια...»
και του τετράπτυχου με τις σπάνιες φωτογραφίες των Αγίων και
χαρισματικών Γερόντων Εφραίμ των Λιμνών και Ευμενίου των
Ρουστίκων πραγματοποιήθηκε, σε ανάμνηση της θαυμαστής επί-
σκεψης του Οσίου Εφραίμ, στο Ιερό Προσκύνημα των Αγίων
Αναργύρων, του Γ. Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου Κρήτης
στις 25-4-2014.

Οι τυχόν δωρεές, διατίθενται για τη δημιουργία φιλοκαλικού
χώρου επιμορφωτικών Συνάξεων σπουδής στην Θεολογία, στην
Ελληνική και Σλαβική Γλώσσα και στον Ορθόδοξο Πολιτισμό
στα γραφεία των φορέων του Κ.Μ.Ο.Π., στα Έξω Λακώνια. Η
εικόνα προσφέρεται εις ευλογίαν, στα αξιότιμα Μέλη και τους
φοιτητές τους, με την ευκαιρία των σαραντάχρονων προσφοράς
του Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, στην Εκκλησία,
στα ελληνικά και σλαβικά Γράμματα, στον Ορθόδοξο Πολιτισμό
και στην αγιοτόκο Κρήτη. 

Οι φωτογραφίες με αστερίσκο είναι ερανισμένες από το βι-
βλίο π. Νικολάου Λαζαράκη, Εφραίμ ιερομόναχος εκ Λιμνών,
Άγιος Νικόλαος 1995. 

Όλες οι λοιπές φωτογραφίες, προέρχονται εκ του αρχείου του
συγγραφέα.

Η Παναγία Ρόδον Αμάραντον και ο ομώνυμος ναός

O χαρισματικός Γέροντας 
Ευμένιος Λαμπάκης, 

ο προορατικός

O Όσιος Εφραίμ των Λιμνών,
ο επονομαζόμενος «Χατζή Πατέρας»

(1836-1909)



O Σταυρός του Χατζή Πατέρα και το κομποσχοίνι του 
όπως σώζωνται σήμερα. Είναι διαστάσεων 11,35 εκ. πλάτους
και 6,80 εκ. ύψους. Φυλάσσονται από την συγγενή του Αγίου 

κ. Βασιλεία Αναστασιάδη στην Πόλη του Αγίου Νικολάου
Κρήτης (Ιούνιος 2007)*


