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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Αφορμή για την παρούσα έκδοση έδωσαν κάποια γεγονότα τα οποία 
σχετίζονται με τον προορατικό Άγιο Γέροντα των ημερών μας, τον Ευμένιο 
Λαμπάκη (1912-2005), Ηγούμενο της Ιστορικής Μονής του Προφήτη Ηλία 
Ρουστίκων Ρεθύμνου - (κτητορική επιγραφή 1641), περιέχουν ουράνια 



μηνύματα και φανερώνουν ότι «οι Δίκαιοι ζουν στην αιωνιότητα του Θεού». 
Ο φίλος Θεολόγος και συγγραφέας Παναγιώτης Μαρεντάκης μου έστειλε από 
τα Χανιά στις 2-3-2008 το βιβλίο του, που εξέδωσε προς τιμήν του Γέροντα με 
τίτλο: Ευμένιος. Ο Γέροντας της Κρήτης1, και ακόμα τρία βιβλία. Μετά από 
ένα σύντομο ξεφύλλισμα των περιεχομένων του πρώτου βιβλίου, ξεχώρισα 
μεταξύ των τριών υπόλοιπων πονημάτων, ένα με τίτλο: «Το ταξίδι της ψυχής. 
Κατά την Πατερική και Ασκητική Παράδοση»2. Στις 24-3-08 άρχισα να 
διαβάζω το κεφ. δ΄ «Το ταξίδι της ψυχής» και έφτασα μέχρι το υποκεφάλαιο: 
«Που ευρίσκονται οι ψυχές των νεκρών μας;». Στις 24-3-2008 και ώρα οχτώ 
μ.μ. διέκοψα την ανάγνωση, νιώθοντας αυθόρμητη την ανάγκη, να 
επικοινωνήσω τηλεφωνικά με το συγγραφέα, τον οποίο γνώριζα από τη 
θητεία μου στα Χανιά, αλλά δεν είχα ουδέποτε συζητήσει μαζί του για τον 
Γέροντα. Στην ολιγόλεπτη επικοινωνία μας, τον ευχαρίστησα για την ευγενή 
αποστολή των πονημάτων του και ιδιαίτερα, εξέφρασα τη μεγάλη χαρά μου 
για τη συγγραφή και έκδοση του βιβλίου προς τιμή του προορατικού Γέροντα 
των Ρουστίκων Ευμενίου· του είπα επίσης, ότι τον παραπάνω χαρισματικό 
πνευματικό Πατέρα ευτύχησα να τον έχω Γέροντα από τις αρχές του 1987 
μέχρι της κοιμήσεώς του εν Κυρίω. Τελειώνοντας το τηλεφώνημα, τον 
συγχάρηκα και για το υπέροχο βιβλίο του «Το ταξίδι της ψυχής» και τον 
ενημέρωσα ότι, μόλις πριν από λίγο, διάβασα το υποκεφάλαιο «Που 
ευρίσκονται οι ψυχές των νεκρών μας». Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, είδα 
έκπληκτος ένα ορατό εντυπωσιακό σημείο της παρουσίας του Γέροντα, που 
φαίνεται παρακολουθούσε με τη χάρη του Παντοκράτορος Θεού την 
παραπάνω συζήτηση, και το οποίο κυριολεκτικά με συγκλόνισε. Το μήνυμα 
ήταν «…ο Γέροντας ζει και βρίσκεται στον μοναδικό νοητό «τόπο του 
Τριαδικού Θεού». Σε λίγο θυμήθηκα τρία ενύπνια Θεοφάνεια: 2005, 29-1-
2006, τρεις ημέρες, πριν το μνημόσυνο του με κόλλυβα στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων, πόλεως Αγίου Νικολάου και 28-2-2006 στα οποία μου είπε 
πρόσχαρα: «Είμαι ζωντανός, όπως βλέπεις…δεν πέθανα, δες το σώμα και τα 
χέρια μου…». 
Σε μια εποχή, που ο πολύς ο κόσμος έπαψε να πιστεύει στη μεταθανάτια ζωή 
και στην ύπαρξη των Αγίων και υπάρχει στην κοινωνία κατά τις διδαχές του 
Γέροντα Ευμενίου «μεγάλη ανάγκη για πνευματική τροφή», θεωρούμε ιερό 
χρέος να καταθέσομε μια μικρή μαρτυρία για τον Άγιο Γέροντα των 
Ρουστίκων, αντίδωρο αγάπης, ευλάβειας και τιμής προς το σεπτό Πρόσωπό 
Του.  
 
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαρνέλλος 
 
Ιερός Ναός «Ρόδον το Αμάραντον» 
10 Ιουλίου 2009 Εορτή των Οσίων Πατέρων Παρθενίου 
και Ευμενίου του Κουδουμά* 
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Η ΗΡΩΟΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ 
 
 
1. Η Κρήτη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός 

 
Το νησί Κρήτη είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας και το πέμπτο σε μέγεθος 
νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία, τη Σαρδηνία, την Κύπρο και την Κορσική. 
Βρίσκεται σε απόσταση εκατό περίπου χλμ. ΝΑ του ακρωτηρίου Μαλέας της 
Πελοπονήσου και βρέχεται στα βόρεια από το Κρητικό πέλαγος, στα νότια 
από το Λιβυκό, στα ανατολικά από το Καρπάθιο και στα δυτικά από το Ιόνιο. 
Το μεγαλύτερο μήκος του νησιού, από το ακρωτήριο Γραμβούσα στο ΒΔ άκρο 
ως το ακρωτήριο Σίδερος στο ΒΑ άκρο, είναι διακόσια εξήντα χλμ. Το 
μεγαλύτερο πλάτος του, από το ακρωτήριο Δίο, στο βόρειο άκρο του νομού 
Ηρακλείου, ως το ακρωτήριο Λίθινο στο νότιο τμήμα του νησιού, είναι εξήντα 
χλμ., ενώ το μικρότερο, δώδεκα χλμ., στον Ισθμό της Ιεράπετρας, από τον 
κόλπο Μεραμπέλλου ως τον όρμο της Ιεράπετρας1. 
Η μεγαλόνησος Κρήτη είναι από τα σπουδαιότερα νησιά του κόσμου, 
αναμφισβήτητα δε η σπουδαιότερη σε ολόκληρη την Ανατολή, όχι μόνο για 
την έκτασή της αλλά και για τη γλυκύτητα του κλίματός της, τη γονιμότητα του 
εδάφους της και για άλλα προνόμια με τα οποία την προίκισε η Φύση. 
«Πάντοτε υπήρξε περικλεής και ένδοξη… Βρίσκεται στη μέση της Μεσογείου 
ή μάλλον στη μέση του κόσμου, γιατί απέχει σχεδόν το ίδιο από την Ασία, την 
Αφρική και την Ευρώπη. Η θέση αυτή την κάνει άξια να γίνει η πρωτεύουσα 
του Κόσμου…». Τα λόγια αυτά προέρχονται από τη γραφίδα ενός 
Βενετσιάνου άρχοντα που ονομαζόταν Τζουάνε Μοκιενίγκο. Τα γράφει στην 
έκθεσή του προς τη Γαληνότατη Βενετική Γερουσία το 15892. Και δεν 
απέχουν από την πραγματικότητα. «Η Κρήτη, πάνω στα σύνορα των τριών 
γηραιών ηπείρων, έχει πάρει και από τις τρεις διάφορα χαρακτηριστικά, τα 
έχει ανακατώσει όλα μαζί και δημιούργησε κάτι το ατομικά δικό της, που δεν 
παρουσιάζεται σε άλλες χώρες ή σε άλλα νησιά της Μεσογείου. Στα ορεινά 
της, στα πανύψηλα τραχειά βουνά κυριαρχεί το ψυχρό κλίμα της Ευρώπης κι 
οι νεφοσκεπασμένες και χιονισμένες το μισό χρόνο κορφές τους θυμίζουν τις 
Άλπεις. Στα πεδινά της, και κυρίως στα νότια παράλιά της, υπάρχουν τοπία 
ατόφια αφρικάνικα, με το θερμό τους κλίμα, με τους μπανανεώνες τους και τα 
δάση από φοινικόδενδρα, που σε κάνουν να πιστέψεις πως βρίσκεσαι στη 
Μαύρη Ήπειρο. Οι κοιλάδες της κατάφυτες από χιλιών λογιών καρποφόρα 
δένδρα, με τους μυρωμένους ανθούς και τους γλυκύτατους καρπούς των, σε 
μεταφέρουν στους κήπους της Εδέμ της Ανατολής. Οι ακτές της, που τις 
δέρνουν ανελέητα οι άγριες τραμουντάνες, είναι απότομες και άξενες, μα έχει 
κι ακρογιαλιές ήρεμες, όλο φως και χρώμα» αναφέρει ο Στέργιος Σπανάκης 
στο υπέροχο βιβλίο του3.  
Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το νησί της Κρήτης και επιδρούν στο χαρακτήρα 
των κατοίκων της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Κρήτη από άποψη 
ιστορική, κατέχει προνομιούχο θέση σε όλο το μεσογειακό χώρο, χάρη στον 
αρχαιότατο Μινωικό ή Μεσογειακό Πολιτισμό της, αλλά και χάρη στους 
αγώνες και τις θυσίες της για τη Λευτεριά και την ανεξαρτησία της, ιδιαίτερα 
κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και τελευταία κατά τη μάχη της Κρήτης.  
Η μεγάλη δόξα της Κρήτης, αναφέρει ο Καθηγητής κ. Θεοχάρης Δετοράκης, 
«είναι ο μινωϊκός πολιτισμός, ο σημαντικότερος από τους πολιτισμούς της 
Χαλκοκρατίας στον ελληνικό χώρο και ο πρώτος πολιτισμός υψηλής στάθμης 



στον ευρωπαϊκό χώρο»4. Οι μεγάλοι σταθμοί του μινωικού πολιτισμού είναι 
κατά τον καθηγητή Ν. Πλάτωνα: Α. Η προανακτορική περίοδος (2600-2000 
π.Χ.)  
Β. Η Παλαιοανακτορική περίοδος (2000-1700).  
Γ. Η Νεοανακτορική περίοδος (1700-1400) και  
Δ. Η Μετανακτορική ή Μυκηναϊκή περίοδος (1400-1100). Κατά την τελευταία, 
αυτή, περίοδο έχουμε το τέλος της μινωικής «αυτοκρατορίας». Τη φυσική 
καταστροφή των μινωικών κέντρων της Κρήτης με την έκρηξη του ηφαιστείου 
της Θήρας έρχεται να συμπληρώσει ευθύς αμέσως η εισβολή των Αχαιών 
από την Πελοπόννησο. Ο πληθυσμός της Κρήτης δοκιμάστηκε στην 
προσπάθειά του να αντισταθεί στους Αχαιούς. Πολλοί κατέφυγαν στα ορεινά 
και δυσπρόσιτα μέρη του νησιού, ιδιαίτερα στα ανατολικά, όπου για πολλούς 
αιώνες διατήρησαν τη μινωική γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Είναι οι 
γνωστοί Ετεοκρήτες, δηλαδή οι γνήσιοι Κρήτες5. 
2. Η Κρήτη στα βυζαντινά χρόνια.  
Ο Μ. Κωνσταντίνος προσάρτησε την Κρήτη στο «Ιλλυρικό», όπως 
ονομαζόταν τότε το νότιο τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου. Η σημερινή 
Βαλκανική χερσόνησος λεγόταν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους Ιλλυρικό, από 
τα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου μόνο το δυτικό τμήμα της, από το Δούναβη 
μέχρι την Ελλάδα μετά της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Σποράδων. Όταν 
το Κράτος διανεμήθηκε μεταξύ Ουάλεντος και Ουαλεντινιανού, γεννήθηκε 
ζήτημα για το Ιλλυρικό, το οποίο το 379 παραχωρήθηκε προς διοίκηση από το 
Γρατιανό στο Μ. Θεοδόσιο. Μετά το θάνατο του τελευταίου ο Στιλίχων ήθελε 
να κυβερνήσει αυτός το Ιλλυρικό και για το λόγο αυτό επενέβη στα πράγματα 
της Ανατολής κατά τα πρώτα χρόνια του Αρκαδίου. Το Ιλλυρικό πολιτικά 
παρέμεινε πλέον στη διοίκηση του Βυζαντίου, στο οποίο προστέθηκε το 437 
και το δυτικό Ιλλυρικό με πρωτεύουσα το Σίρμιο αλλά εξακολουθούσε να 
εξαρτάται από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πάπα της Ρώμης. Όταν 
έγινε η πρώτη παραχώρηση του Γρατιανού (379), δεν είχε ακόμα οργανωθεί 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο οποίο τελικά αναγνωρίστηκαν τα 
πρεσβεία «μετά τον Ρώμης» κατά τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο του 381. Η 
Σύνοδος αυτή όρισε στον 3ο κανόνα της «τον μέντοι Κωνσταντινουπόλεως 
Επίσκοπον έχειν τα πρεσβεία της τιμής μετά τον της Ρώμης Επίσκοπον, δια 
το είναι αυτήν νέαν Ρώμην». Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 451 
στη Χαλκηδόνα ολοκληρώνει την εκκλησιαστική ύψωση της Κων/πόλεως 
υπεράνω των Πατριαρχείων της Ανατολής και αμέσως μετά τη Ρώμη με τις 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις της (28ος κανόνας), σύμφωνα με τις οποίες ο 
Επίσκοπος Κων/πόλεως δεν είναι πλέον μετά τον Ρώμης, αλλά μετά του 
Ρώμης «τα ίσα πρεσβεία απένειμαν τω της νέας Ρώμης Αγιωτάτω Θρόνω». 
Κατ’ ανάγκη λοιπόν, πριν αναγνωριστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κων/πόλεως, το Ιλλυρικό είχε την εξάρτησή του από τη Ρώμη6. 
Από τα μέσα του 7ου αι. άρχισαν οι επιδρομές των Αράβων στην Κρήτη, οι 
οποίοι το 824 πετυχαίνουν την κατάκτηση του νησιού. Το 828 η Κρήτη 
αποκόπτεται από τον κορμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 960, επί 
Ρωμανού Β΄ και με αρχηγό της εκστρατείας το στρατηγό Νικηφόρο Φωκά, 
μετέπειτα Αυτοκράτορα, κυριεύτηκε ο Χάνδακας, η πρωτεύουσα των 
Σαρακηνών (η πολιορκία διήρκεσε ολόκληρο το δεύτερο εξάμηνο του 860 και 
ως το Μάρτιο του 961). Από τότε και έως το 1204 η Κρήτη πέρασε μια 
περίοδο γαλήνης και ευημερίας7. 
Μετά την άλωση της Κων/πόλεως από τους Φράγκους (1204), η Κρήτη 



παραχωρήθηκε από το Βονιφάτιο το Μομφερατικό, ο οποίος την πούλησε 
στους Ενετούς. Οι Ενετοί εδραίωσαν την κυριαρχία τους στο νησί έως το 
1669, οπότε το κυρίεψαν οι Τούρκοι. Ακολουθεί η μακρά περίοδος των 
Κρητικών επαναστάσεων κατά των Τούρκων (1821-1898) και η αυτονομία της 
Κρήτης.  
Το 1908 οι Κρητικοί κατάργησαν την αρμοστεία, κήρυξαν την ένωση με την 
Ελλάδα και ύψωσαν την ελληνική σημαία στο φρούριο του Φιρκά στα Χανιά. 
Την κυβέρνηση του νησιού ανέλαβε προσωρινά εκλεγμένη πενταμελής 
επιτροπή «στο όνομα του βασιλέα των Ελλήνων». Οι Δυνάμεις όμως 
απαίτησαν την υποστολή της ελληνικής σημαίας και έπειτα από άρνηση των 
Κρητών, δύναμη Ευρωπαίων έπλευσε στα Χανιά και κατέβασε τη Σημαία. 
Προκλήθηκε έτσι η Επανάσταση του 1909. Στις εκλογές του 1910 
πλειοψήφησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τους  Σκουλά και 
Μυλωνογιαννάκη. Λίγους μήνες αργότερα ο Βενιζέλος κλήθηκε και ανέλαβε 
την πρωθυπουργία της Ελλάδας. Μετά το τέλος του Ελληνοτουρκικού 
Πολέμου και  την υπογραφή της συνθήκης μεταξύ της Ελλάδος και της 
Τουρκίας (1/14 Νοεμβρίου 1913) η Κρήτη προσαρτήθηκε τελικά στην Ελλάδα 
έπειτα από μακροχρόνιους μαρτυρικούς αγώνες. Η ελληνική σημαία υψώθηκε 
επίσημα στο Φιρκά από το βασιλιά Κωνσταντίνο και τον πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο την 1η Δεκεμβρίου 19138. 
3. Η χριστιανική Κρήτη. 
α) Η Εκκλησία Κρήτης κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο  
Η Εκκλησία Κρήτης είναι αποστολική. Ιδρύθηκε από τον Απόστολο των 
Εθνών Παύλο, πιθανώς το 65 μ. Χ. Ο Παύλος εγκατέστησε σε αυτήν τον 
συνεργάτη του Τίτο (+ πιθανόν το 105 μ. Χ.) ως πρώτο Επίσκοπο της (4. 
Επιστολή του προς Τίτον, κεφ. 1 στιχ. 1-9). 
Ο πρώτος πυρήνας βέβαια της Εκκλησίας της Κρήτης δημιουργήθηκε πολύ 
νωρίς, πιθανώς με τους Κρήτες, που παραβρέθηκαν στο κήρυγμα του 
Αποστόλου Πέτρου στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής (Πραξ. 2, 
11). Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο η Κρήτη ήταν μια από τις δώδεκα 
Αρχιεπισκοπές του Ιλλυρικού και υπαγόταν στον Πάπα της Ρώμης, ο οποίος 
και διόριζε το Μητροπολίτη Θεσ/κης ως βικάριό του. Πιθανώς κατά τα τέλη του 
5ου αιώνα οι Επίσκοποι Κρήτης προστέθηκαν στη Σύνοδο Κων/πόλεως «δια 
το υπό των εθνών κατέχεσθαι τον Πάπαν της Πρεσβυτέρας Ρώμης». Αλλά η 
Κρήτη επανήλθε στον Ρώμης μετά την υπαγωγή της Ιταλίας στο Ανατολικό 
ρωμαϊκό κράτος επί Ιουστινιανού του Μεγάλου και παρέπεμπε σε αυτό το 
καθεστώς μέχρι το 732. Το έτος αυτό ο Λέων ο Ίσαυρος (717-741), με 
αφορμή την εικονομαχική πολιτική του, στην οποία είχε αντιταχθεί η Ρώμη 
και οι νοτιότερες περιοχές του Ανατολικού Ιλλυρικού, απέσπασε το Ιλλυρικό 
από τον Ρώμης και το υπήγαγε εκκλησιαστικά στην Κων/πολη9. 
Τόσο κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (325-535) όσο και κατά την 
περίοδο της υπαγωγής της Κρήτης στην πνευματική εποπτεία του παπικού 
Θρόνου (535-732), Επίσκοποι της Κρήτης συμμετείχαν ενεργά στις Τοπικές 
και Οικουμενικές Συνόδους. Οι δεσμοί ανάμεσα στην Κων/πολη και στην 
Κρήτη, παρά την εξάρτηση της τελευταίας από τη Ρώμη, ήταν στενοί. Η σχέση 
αυτή φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του Ανδρέα του Ιεροσολυμίτη. Η 
εκλογή του στην Κων/πολη περί το 710 ή 711, ως προκαθημένου μιας 
Εκκλησίας που τυπικά ανήκε στη Ρώμη, δείχνει πως ήδη από την εποχή 
αυτή η Κρήτη βρισκόταν ως ένα βαθμό υπό τη δικαιοδοσία του  Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Επί Λέοντος του Γ΄, η Εκκλησία Κρήτης περιήλθε οριστικά στη 



δικαιοδοσία της Ανατολικής Εκκλησίας10. 
 
β) Η Εκκλησία Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία (1645-1898). 
Μια από τις πρώτες πολιτικές πράξεις των Τούρκων στην Κρήτη ήταν η 
ανασύσταση της ορθόδοξης μητρόπολης και των επισκοπών και η 
αποκατάσταση της ορθόδοξης ιεραρχίας στην Εκκλησία. Η παραχώρηση 
αυτή, που ήταν σύμφωνη με τη θρησκευτική πολιτική των Σουλτάνων, 
αποσκοπούσε βέβαια στον ψυχολογικό αποκλεισμό των ορθόδοξων Κρητών, 
που θα είχαν τώρα για πρώτη φορά, έπειτα από τη μακρόχρονη περίοδο της 
βενετικής κατοχής, ορθόδοξους ιεράρχες. Το 1647 χειροτονήθηκε ως πρώτος 
ορθόδοξος μητροπολίτης Κρήτης ο Νεόφυτος Πατελλάρος, λόγιος μοναχός 
της ιστορικής Μονής Αρκαδίου. Με βάση χειρόγραφο του 1659 υπήρχαν τότε 
στην Κρήτη δώδεκα επισκοπές: Γορτύνης, Κνωσού, Αρκαδίας, Χερρονήσου, 
Αυλοποτάμου, Αγρίου (Ρεθύμνης), Λάμπης, Κυδωνίας, Ιεράς, Πέτρας, 
Σητείας και Κισάμου11.Ο αριθμός των επισκοπών δεν ήταν σταθερός σε όλη 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κυμαινόταν μεταξύ δέκα και δώδεκα, ενώ 
στους αμέσως πριν από την επανάσταση του 1821 χρόνους υπήρχε στην 
Κρήτη και τιτουλάριος επίσκοπος, ο Διουπόλεως. Έτσι, περί το 1820, η 
Εκκλησία της Κρήτης είχε συνολικά δεκατρείς επισκόπους μαζί με το 
μητροπολίτη. Τους επισκοπικούς καταλόγους της Τουρκοκρατίας συνέταξε ο 
Ν. Β. Τωμαδάκης (1940) και συμπλήρωσε ο Θεοχ. Δετοράκης (1977)12.  
 
γ) Τα μοναστήρια 
Μοναστήρια υπήρχαν στην Κρήτη από την πρώτη βυζαντινή περίοδο, πριν 
από το 824. Δε γνωρίζομε αν ο μοναχισμός κατάφερε να επιβιώσει και κατά 
τα χρόνια της Αραβοκρατίας, αλλά μετά την ένταξη της νήσου στον κορμό του 
Βυζαντίου ο μοναχισμός άρχισε να διαδίδεται ταχύτατα. Ο 17ος αιώνας ήταν 
κατά το Ν. Ψιλάκη η εποχή της μοναστηριακής ακμής της Κρήτης. Τα 
μοναστήρια που λειτουργούν στο νησί ξεπερνούν τα χίλια και οι μοναχοί είναι 
πάνω από έξι χιλιάδες.  
Στα μεγάλα μοναστικά κέντρα καλλιεργημένοι μοναχοί δημιουργούν μια 
σπουδαία μοναστική παράδοση στην Κρήτη. Μερικοί από αυτούς  γίνονται 
Αρχιερείς και Πατριάρχες, όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος 
Λούκαρης, ο Μελέτιος Πηγάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Επίσκοπος 
Κυθήρων Μάξιμος Μαργούνιος, ο Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Γαβριήλ 
Σεβήρος και πολλοί άλλοι13. 
Στα μέσα του 17ου αιώνα εκδηλώθηκε η μεγάλη τουρκική επίθεση εναντίον 
της Μεγαλονήσου. Οι μοναχοί προβάλλουν σπουδαία αντίσταση. Πολεμούν 
με πάθος τους μουσουλμάνους εισβολείς ταμπουρωμένοι στα μοναστήρια 
τους ή σχηματίζοντας στρατιωτικά σώματα.  
Κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου (1645-1669) οι μονές της Κρήτης 
υπέστησαν λεηλατήσεις και καταστροφές, ιδιαίτερα όσες αντιστάθηκαν στους 
Τούρκους. Εικόνες, ιερά σκεύη, άμφια, βιβλία και χειρόγραφα καταστράφηκαν. 
Μετά την άλωση του Χάνδακα (1669) τα μοναστήρια και οι ναοί των πόλεων 
καταστράφηκαν ή μεταβλήθηκαν σε τζαμιά και στρατώνες ενώ άλλοι έγιναν 
αποθήκες, στάβλοι και καταστήματα. Πολλοί Έλληνες και Ενετοί 
εξισλαμίσθηκαν, για να μην χάσουν τα προνόμια και τις περιουσίες τους. Ένας 
μεγάλος αριθμός, αν και τυπικά εμφανιζόταν ως μουσουλμάνοι, παρέμειναν 
πιστοί στη χριστιανική θρησκεία και τελούσαν κρυφά τα χριστιανικά τους 
καθήκοντα. Σχολεία και ευκαιρίες για μάθηση δεν υπήρχαν. Οι πατέρες των 



Μονών της Κρήτης ανέλαβαν εκτός από τα λειτουργικά τους καθήκοντα και 
το έργο του Έλληνα Δασκάλουˑ δίδασκαν δηλαδή σε ομάδες μαθητών 
ανάγνωση και γραφή14. 
Ως κατακλείδα για την ανεκτίμητη προσφορά των μοναστηριών της Κρήτης 
στους εθνικούς αγώνες αναφέρομε το ολοκαύτωμα της ιστορικής και 
αιματοβαμμένης Μονής του Αρκαδίου (Ρέθυμνο), το 1866. Στους χώρους της 
Μονής αυτής, παρατηρεί ο Ν. Ψιλάκης, γράφτηκε μια από τις πιο ηρωικές 
σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. «Όταν στένεψε ο κλοιός των 
πολιορκητών», αναφέρει, «οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Αρκαδίου 
ανατίναξαν την πυριτιδαποθήκη. Η εθελοθυσία των Κρητών» παρέσυρε στο 
θάνατο και εκατοντάδες Τούρκους. Οι διανοούμενοι της Ευρώπης 
ξεσηκώθηκαν συγκινημένοι από την αυτοθυσία ενός λαού που το μόνο που 
ζητούσε ήταν η ελευθερία του. Ανάμεσα σε εκείνους που έγραψαν ένθερμα 
άρθρα υπέρ των υποδούλων μαχόμενων Κρητών ήταν και ο Βίκτωρ 
Ουγκώ…»15. Και μια και γίνεται λόγος για το Γέροντα Ευμένιο των 
Ρουστίκων, ας μας επιτραπεί να αναφέρομε εδώ την πληροφορία ότι στη 
Μονή του Προφήτη Ηλία επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε άτυπο σχολείο. Το 
1821 η Μονή πούλησε τα πολύτιμα αντικείμενά της, για να αγοράσει όπλα και 
πυρομαχικά για τους επαναστάτες16. Ο Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης που 
αγαπούσε πολύ την πατρίδα μας και κάθε φορά που τον συναντούσε 
κάποιος, αυτός εξέφραζε τις ανησυχίες του για τις εξελίξεις, τις εξωτερικές 
απειλές και τα μελλούμενα, μιλούσε με υπερηφάνεια για τη μεγάλη αυτή 
προσφορά της Μονής και των πατέρων της στους εθνικούς αγώνες. 
 
 
δ) Αγιολογία 

Η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης καυχάται για τα Μοναστήρια και τις 
ενορίες της, καυχάται ιδιαίτερα για τους Αγίους της, κληρικούς και λαϊκούς, για 
τους παλαιούς μάρτυρες και τους Νεομάρτυρές της. Έχει εφαρμογή εδώ ο 
λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο «Νέον Μαρτυρολόγιον» του 
(1799), με τον οποίο εγκωμιάζει τους παλαιούς και νέους μάρτυρες της 
ορθοδόξου πίστεως: «Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος του νοητού αμπελώνος της 
Ανατολικής Εκκλησίας εκάλεσεν εργάτας εις τον αμπελώνά του … και τους 
παλαιούς, και τους νέους τούτους μάρτυρας και αρξάμενος από των πρώτων 
έως των εσχάτων ίσους αυτούς εποίησε, με το να δώση εις όλους το έν και το 
ίσον δηνάριον. Το οποίον είναι ο στέφανος του μαρτυρίου και η απόλαυσις 
της ουρανίου βασιλείας. Ώστε από την ευλογίαν εκείνην όπου έδωκεν ο Θεός 
εις τον παλαιόν Ισραήλ…και την ευλογίαν εκείνην όπου υπόσχεται να δώση 
εις τον φοβούμενον αυτόν…αυτάς πνευματικώτερον απολαμβάνει τώρα η 
Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. δια τί εντρυφά και τρέφεται νοητώς, όχι 
μόνο με τα γεννήματα των παλαιών της Μαρτύρων, αλλά και με τα καινούρια 
των νέων της Αθλητών. Και βλέπει γεννηθέντας εξ αυτής πνευματικώς και 
τους πρώτους της υιούς, τους παλαιούς λέγω Μάρτυρας και τους υιούς των 
υιών της, ήτοι τους διαδόχους εκείνους νέους της Αθλητάς. Των οποίων τα 
ιερά λείψανα περιχαρώς εναγκαλισαμένη και τούτων Άγια αίματα νυμφικώς 
στολισαμένη, ως περιπόρφυρα και μεσοπόρφυρα και βύσσινα και υακίνθινα 
και κόκκινα και διαφανή λακωνικά και χλιδώνας και εμπλόκια και ενώτια και 
κοσύμβους και μηνίσκους και ψέλια και δακτυλίους και περιδέξια και θέριστρα 
κατάκλιτα (Ησ. 3, 18) και κρίκους και κλοιούς και περιδέραια και ιματισμούς 
ενδόξους και όλους τους άλλους λιθομαργαροχρύσους νυμφικούς Κόσμους, 



όσους αναφέρει η θεία Γραφή. καυχάται εις αυτά και καλλωπίζεται και 
δοξάζεται…»17. 
Οι Κρήτες Άγιοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους Αγίους από την 
ίδρυση της Εκκλησίας Κρήτης μέχρι την άλωση της Κων/πόλεως και στους 
Αγίους από την άλωση μέχρι σήμερα. 
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τον πρώτο Επίσκοπο της Εκκλησίας 
Κρήτης, τον απόστολο Τίτο, και τους Επισκόπους Μύρωνα Κρήτης, το 
θαυματουργό (350 μ.Χ.), Γορτύνης Κύριλλο (3ος), τον Ιερομάρτυρα Πέτρο το 
Νέο, Επίσκοπο Κνωσού (4ος;), τους δώδεκα μάρτυρες στρατιώτες (4ος), τους 
Οσίους Ευτύχιο, Ευτυχιανό και  Κασσιανή (4ος), Γορτύνης Ευμένιο (7ος), τον 
Όσιο Κοσμά τον Ερημίτη (658), τον Αρχιεπίσκοπο και ποιητή του Μεγάλου 
Κανόνα Ανδρέα Κρήτης (712-740), τον Οσιομάρτυρα Ανδρέα τον εν Κρίσει 
(8ος ), τον Οσιομάρτυρα Παύλο (8ος), τον Οσιομάρτυρα Ανδρόνικο (8ος), τον 
Όσιο Γρηγόριο τον εν Ακρίτα (820) τον Όσιο Ιωσήφ τον Υμνογράφο (833) και 
λοιπούς Πατέρες, Νικόλαο τον Κυδωνιέα, ηγούμενο Στουδίου, τον Ομολογητή 
(868), τον Όσιο Σέργιο το Μάγιστρο (9ος ), το Νικηφόρο Φωκά το βασιλέα 
(966), τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη (10ος), το Νίκωνα τον «Μετανοείτε», 
τον εν Σπάρτη Όσιο (10ος), τον Όσιο Αρσένιο τον Αγιοφαραγγίτη (μετά το 
10ο), τον Όσιο Λεόντιο το Β΄ Πατριάρχη Ιεροσολύμων (11ος), τον Όσιο 
Ιωάννη τον Ξένο εκ Σίβας Πυργιωτίσσης Ηρακλείου (970-1027), τις πέντε 
Οσιομάρτυρες Παρθένες (Μαριάμ, Μαριάμνη, Μάρθα, Θέκλα και Ενναθά), 
τους εν Περσία μάρτυρας (11ος), τους Οσίους Γρηγόριο Κλαζομένιο το Σιναΐτη 
(14ος) και Γεράσιμο Ευβοέα το μαθητή του. τον Όσιο Άνθιμο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πρόεδρο Κρήτης τον Ομολογητή (15ος). 
Ιδιαίτερα η Εκκλησία Κρήτης καυχάται για τους Αγίους Δέκα Μάρτυρες, οι 
οποίοι μαρτύρησαν στην τοποθεσία Αυλώνιο στην περιοχή της Γόρτυνας 
(σημερινό χωριό Άγιοι Δέκα) στις 23 Δεκεμβρίου 250 μ.Χ., επί Δεκίου. Τα 
ονόματά τους οφείλομε να τα μνημονεύσομε, τιμώντας έτσι τη μνήμη τους και 
για να γίνουν γνωστά και στους εκτός Ελλάδας Ορθοδόξους αδελφούς μας: 
Θεόδουλος, Σατορνίλος, Εύπορος, Γελάσιος, Ευνικιανός, Ζωτικός, Πόμπιος, 
Αγαθόπους, Βασιλείδης, και Ευάρεστος18.  
Κατά το διωγμό των Μαξιμιανού και Διοκλητιανού, αναφέρει ο Καθηγητής 
Θεοχάρης Δετοράκης, μαρτύρησε ο επίσκοπος Γορτύνης Κύριλλος (9 Ιουλίου 
304 μ.Χ.), ενώ είναι άγνωστο πότε μαρτύρησε ο Κρητικός Άγιος Θεόφιλος, η 
σύζυγος και τα τέκνα του (31 Μαρτίου) και οι αναφερόμενοι ως Κρήτες 
Δώδεκα μάρτυρες στρατιώτες (12 Αυγούστου). Στα τέλη του 2ου αιώνα 
(περίπου 170-190 μ.Χ.) αναφέρεται ένας δραστήριος επίσκοπος στη Γόρτυνα, 
ο Φίλιππος (2ος), που θεωρείται Άγιος και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Ήταν σύγχρονος του επισκόπου Κορίνθου Διονυσίου, με τον οποίο 
διατηρούσε αλληλογραφία, και διαφύλαξε το χριστιανισμό στην Κρήτη από τις 
πρώτες αιρέσεις (γνωστικισμό, μαρκιωνιτισμό, μοντανισμό κ.λ.π.). Σύγχρονος 
του Φιλίππου και λόγιος επίσης ιεράρχης ήταν ο επίσκοπος Κνωσού Πινυτός 
(2ος), άγιος και αυτός κατά τη λατινική παράδοση, που εργάστηκε δραστήρια 
για την προστασία του χριστιανισμού από τις αιρέσεις19. 
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τον Όσιο Ιωσήφ Σαμάκο τον Ηγιασμένο 
(1511), τον Όσιο Μελέτιο Πηγά, Πατριάρχη Αλεξανδρείας (1549-1601), τον 
Όσιο Γεράσιμο τον εν Κεφαλληνία (1579), τον Όσιο Μεθόδιο της Νιβρήτου 
(16ος), τον Ιωάννη τον ερημίτη και τους συν αυτώ εν Κυδωνία 98 Οσίους 
Πατέρες (1632), τον Αθανάσιο Πατελλάρο από την Αξό Ρεθύμνου (1580-
1653), Πατριάρχη Κων/πόλεως, του οποίου το λείψανο φυλάσσεται σήμερα 



στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χαρκόβου στην 
Ουκρανία, τον Όσιο Νικόλαο τον Κουρταλιώτη (1/9/1670), τους Οσίους 
Γεράσιμο τον Βυζάντιο και Ακάκιο, το Νέο ασκητή της Ι. Μονής της Αγίας 
Τριάδας Τζαγκαρόλων Χανίων (17ος ), τον Όσιο Ιγνάτιο το Σιναΐτη τον 
Πνευματικό, εκ Ρεθύμνης (17ος), τον Όσιο Γεράσιμο το Βυζάντιο (1770), το 
Νεομάρτυρα Ματθαίο (1698), τον Όσιο Άνθιμο, νέο ασκητή εκ Κρήτης (1781), 
το Νεομάρτυρα Μύρωνα από το Μεγάλο Κάστρο της Κρήτης (1793), τον 
Ιωσήφ τον Γεροντογιάννη, τον εν Καψά Σητείας (1874), τους οσίους Παρθένιο 
(1905) και Ευμένιο (1920) του Κουδουμά Ηρακλείου.  
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει επίσης Κρήτες οσίους και νεομάρτυρες: το 
Μάρκο που μαρτύρησε στη Σμύρνη (14/5/1643), τους Τέσσερις Νεομάρτυρες 
εκ Μελισουργείου Κισάμου (Εμμανουήλ, Ανεζίνα, Γεώργιο και Μαρία) (1681), 
το μάρτυρα Ματθαίο εκ Γερακαρίου Αμαρίου Ρεθύμνης (1697), το Μανουήλ 
Σφακιανό που μαρτύρησε στη Χίο (15/3/1792), το Μύρωνα στο Ηράκλειο 
(1793), τον Ιερομάρτυρα Μεθόδιο, Επίσκοπο Λάμπης (1793), τον Ιλαρίωνα 
(20/9/1804), τον Ιωάννη εκ Σφακίων στην Έφεσο (15/9/1811)20. Επιπλέον 
περιλαμβάνει τους τέσσερις μάρτυρες που μαρτύρησαν στο Ρέθυμνο 
(28/10/1824), δηλαδή τους Αγγελή, Μανουήλ, Γεώργιο και Νικόλαο, τη 
Νεομάρτυρα Μαρία τη Μεθυμοπούλα εκ Φουρνής Μεραμπέλλου (1826), το 
Νικηφόρο Νεομάρτυρα εκ Κριτσάς Μεραμπέλλου (1832), το Γεώργιο το 
Διβόλη από τον Αλικιανό Χανίων (7/2/1867)21.  
Σε αυτή την ομάδα των νεομαρτύρων προστέθηκαν και οι «καλώς αθλήσαντες 
και στεφανωθέντες» Αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί που μαρτύρησαν στην 
Κρήτη κατά τα έτη 1821-1822. Είναι ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος, οι 
Επίσκοποι, Κνωσού Νεόφυτος, Χερρονήσου Ιωακείμ, Λάμπης Ιερόθεος, 
Σητείας Ζαχαρίας, Πέτρας Ιωακείμ, Ρεθύμνης Γεράσιμος, Κυδωνίας 
Καλλίνικος, Κισάμου Μελχισεδέκ, Διοπόλεως Καλλίνικος, που ομολόγησαν 
την πίστη τους στο Χριστό και σφαγιάστηκαν. «Οι άγιοι αυτοί νεομάρτυρες», 
αναφέρει ο Μητροπολίτης Πέτρας Νεκτάριος, «εδόξασαν τον Θεόν εκράτυναν 
την πίστη των ορθοδόξων χριστιανών και στήριξαν την Εκκλησία στα δύσκολα 
χρόνια της τουρκοκρατίας». Μόλις έφτασε η είδηση για τον απαγχονισμό του 
Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ (Πάσχα 1821), ο ηρωικός Μητροπολίτης 
Γεράσιμος μέσα στο Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου «πυροβολήθηκε με 
δεκατρία πιστόλια χωρίς να σεβασθούν το σεβάσμιο γήρας του. Στη συνέχεια 
καρατομήθηκε. Το κεφάλι του διαπόμπευσαν στην πόλη οι Αγαρηνοί. Στην 
Κίσαμο συλλαμβάνουν τον Επίσκοπο Μελχισεδέκ, τον οποίο αφού τον 
περιέφεραν γυμνό, του έβγαλαν τις τρίχες της γενειάδας του, τον τύφλωσαν 
και μετά από φοβερά μαρτύρια τον απαγχόνισαν μαζί με το Διάκονο 
Καλλίνικο, στο πλάτανο της πλατείας Σπλάντζιας στα Χανιά και στη συνέχεια 
τον έκοψαν κομμάτια…»22.  
Ο Άγιος αυτός Επίσκοπος Μελχισεδέκ, καθώς τον έσυραν γυμνό, φώναζε: 
«φάγετε ω θηρία τας σάρκας μου, το πνεύμα μου το οποίον σήμερον 
παραδίδω εις χείρας του Πλάστου μου δεν έχετε εξουσία να βλάψετε». 
Διασώζει μάλιστα η παράδοση ότι τρεις φορές κόπηκε το σκοινί που τον 
κρέμασαν, τη δε τρίτη φορά ακούστηκε υπόγειος βοή σα σεισμός και οι δήμιοι 
τρόμαξαν και σάστισαν.  
Στο Ρέθυμνο συνέλαβαν τον Επίσκοπο Γεράσιμο με τους Ηγουμένους των 
Μονών. Τους φυλάκισαν και απαγχόνισαν τον Επίσκοπο στη Μεγάλη Πόρτα 
του Ρεθύμνου. Με το αίμα της καρδιάς του οι Τούρκοι ράντισαν τις σημαίες 
τους, για να κερδίζουν στις μάχες με τους χριστιανούς. Ομάδες εξαγριωμένων 



μουσουλμάνων μπήκαν σε όλα σχεδόν τα Μοναστήρια της Κρήτης όπου 
ατίμασαν και κατέσφαξαν Μοναχές και Μοναχούς και στη συνέχεια έβαλαν 
φωτιά. Ιδιαίτερα τα Μοναστήρια της Χρυσοπηγής, των Κορακιών, του 
Γουβερνέτου, της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, της Γωνιάς, του Πρέβελη, της 
Παληανής, του Τοπλού πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος 23. Με 
πρωτοπαπάδες από τα Σφακιά ο ηγούμενος του Πρέβελη Μελχισεδέκ 
Τσουδερός και με Μοναχούς της Μονής του και της Μονής Ασωμάτων 
κατακρεουργήθηκαν. Τους Μοναχούς της Μονής Πρέβελη Ησαία και Ιερεμία 
τους σούβλισαν, στερεώνοντας τις σούβλες όρθιες στο έδαφος. Στη Μονή 
Τοπλού της Σητείας κατέσφαξαν είκοσι τέσσερις Μοναχούς και υπηρέτες24.  
Σε ένα τέτοιο ηρωικό και αιματοβαμμένο περιβάλλον ζήσανε τα μοναστήρια 
μας και από τότε έως σήμερα οι κληρικοί μας εμπνέονται ή πρέπει να 
εμπνέονται και να δροσίζονται από τα νάματα της ορθόδοξης ευσέβειας, 
θρέφονται και ενισχύονται από το αδούλωτο και θυσιαστικό φρόνημα των 
παραπάνω Αγίων τους και προσπαθούν να ακολουθήσουν στο μέτρο του 
δυνατού το φωτεινό τους παράδειγμαˑ παράδειγμα αταλάντευτης πίστεως, 
ηρωισμού, αυτοθυσίας, ασκήσεως και αγιότητας. 
4. Διοικητική διαίρεση της Κρήτης  

Την πρώτη Βυζαντινή περίοδο η Κρήτη αποτελούσε θέμα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Ήταν στρατιωτική περιφέρεια διοικούμενη από στρατηγό, με 
στρατιωτική αλλά και πολιτική εξουσία. Το θέμα διαιρούνταν σε τούρμες 
(περιοχές). 
Τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο διατηρήθηκε η ίδια διοικητική διαίρεση. Οι 
Βενετοί, όταν έγιναν κύριοι της νήσου, την ονόμασαν Βασίλειο της Κρήτης και 
τη μοίρασαν σε έξι διοικητικές περιφέρειες-διαμερίσματα, όπως διαιρούνταν 
και η πόλη της Βενετίας. Το 14ο αιώνα έκαναν τη νέα διοικητική διαίρεση. 
Ειδικότερα, μοίρασαν το νησί σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες:  
1. Το διαμέρισμα Σητείας με έδρα τη Σητεία.  
2. Το διαμέρισμα του Χάντακα, με έδρα το Χάντακα, που ήταν και η έδρα του 
Δούκα της Κρήτης.  
3. Το διαμέρισμα του Ρέθυμνου με έδρα την πόλη του Ρέθυμνου.  
4. Το διαμέρισμα Χανίων με έδρα τα Χανιά.  
Η διοικητική αυτή διαίρεση των Βενετσιάνων διατηρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτη 
και από τους Τούρκους. Έδρα της κεντρικής διοίκησης Κρήτης ήταν το 
Ηράκλειο. Το 1851 μεταφέρθηκε στα Χανιά με αφορμή τις αλλεπάλληλες 
επαναστάσεις. Ύστερα από την ανακήρυξη του Οργανικού Νόμου το 1867, οι 
επαρχιακές διοικήσεις έγιναν πέντε: 
1) Των Χανίων 
2) Των Σφακίων με έδρα το χωριό Βάμος Αποκορώνου, 
3) Του Ρέθυμνου, 
4) Του Ηρακλείου, 
5) Του Λασιθίου με περιφέρεια τις επαρχίες Σητείας, Ιεράπετρας, 
Μεραμπέλλου, Λασιθίου και Βιάννου με έδρα τη Νεάπολη. (Απογραφή 1881).  
Η ίδια διοικητική διαίρεση διατηρήθηκε και στην Κρητική πολιτεία (Απογραφή 
1900). Κατά την απογραφή του 1928 έγινε διοικητική αναδιοργάνωση και 
διαιρέθηκε σε τέσσερις (4) νομούς: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρέθυμνου και 
Χανίων. Η επαρχία Βιάννου υπάγεται σήμερα στο νομό Ηρακλείου25. 
Σήμερα πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου είναι το Ηράκλειο, του νομού 
Λασιθίου ο Άγιος Νικόλαος, του νομού Ρέθυμνου το Ρέθυμνο και του νομού 
Χανίων τα Χανιά. 



5) Διοικητική διαίρεση της Εκκλησίας Κρήτης 
Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Κρήτης, η οποία αποτελείται από την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις Κρήτης, είναι ημιαυτόνομη και έχει 
την κανονική εξάρτησή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο (νόμος 
4149/1961 Περί καταστατικού χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας). 
Με βάση τον παραπάνω νόμο ο αριθμός των Επισκοπικών περιφερειών 
ορίζεται σε οκτώ περιφέρειες ως εξής: 
1. Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.  
2. Την Ι. Μητρόπολη Γορτύνης με έδρα τις Μοίρες Ν. Ηρακλείου.  
3. Την Ι. Μητρόπολη Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο.  
4. Την Ι. Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου με έδρα τα Χανιά.  
5. Την Ι. Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων με έδρα το Σπήλι Ν. Ρεθύμνης.  
6. Την Ι. Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας με έδρα την Ιεράπετρα.  
7.Την Ι. Μητρόπολη Πέτρας με έδρα τη Νεάπολη.  
8. Την Ι. Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου με έδρα το Καστέλλι Κισάμου.  
Με Πατριαρχικές και Συνοδικές Πράξεις του σεπτού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου του έτους 2000 μετονομάστηκαν:  
1. Η Ι. Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων σε Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και 
Σφακίων.  
2. Η Ι. Μητρόπολη Πέτρας σε Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου και  
3. Ιδρύθηκε η ένατη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου με 
έδρα το Αρκαλοχώρι Ν. Ηρακλείου26. 
6. Το Ρέθυμνο η «πόλη των Γραμμάτων»  
Το Ρέθυμνο, πόλη στα βόρεια παράλια της Κρήτης και πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας και του ομώνυμου νομού, είναι εμπορικό, διοικητικό, 
πολιτιστικό κέντρο και μεγάλος συγκοινωνιακός κόμβος. Στη θέση του 
σημερινού Ρεθύμνου υπήρχε από την Υστερομινωική περίοδο η αρχαία 
Ρίθυμνα. Η Ρίθυμνα ήταν αξιόλογη κατά τους μυκηναϊκούς μετανακτορικούς 
χρόνους. Μέσα στην πόλη, σε θεμέλια νέων οικοδομών, βρέθηκαν ψηφιδωτά 
ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου. Το Ρέθυμνο άρχισε να γίνεται πολιτεία την 
περίοδο της Ενετοκρατίας. Υπήρξε ένα από τα κεντρικά λιμάνια των Ενετών, 
που τη στόλισαν με επιβλητικά κτίρια, την περιτείχισαν και την ανάδειξαν σε 
διοικητικό κέντρο, ώστε να γίνει η τρίτη πολιτεία της Κρήτης. Ο Στ. Σπανάκης 
αναφέρει ότι σε αντίθεση με τα Χανιά και το Χάντακα, όπου κυριαρχούσε το 
φράγκικο στοιχείο, «το Ρέθυμνο είχε περισσότερο ελληνικό χαρακτήρα. Είχε 
τους περισσότερους Έλληνες ευγενείς, τους αρχοντορωμαίους»27. Η πόλη 
κατακτήθηκε από τους Τούρκους το 1646 και από τότε ακολούθησε την τύχη 
και των υπόλοιπων κρητικών πόλεων. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 
1821 και έως το 1829 έγιναν σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού της 
μεγάλες σφαγές από τους Τούρκους. 
Η σημερινή πόλη του Ρεθύμνου αναπτύχθηκε σημαντικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλαν οι φιλοπρόοδοι κάτοικοι, αλλά και 
σε μεγάλο βαθμό η ίδρυση και λειτουργία σε αυτήν του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και ο τουρισμός. Ο νομός Ρεθύμνου αντιπροσωπεύει επάξια ένα νομό με 
πολλές ομορφιές, αιφνίδιες και απρόσμενες πολλές φορές για τον 
ανυποψίαστο επισκέπτη, και ένα σύνολο ανθρώπων που ανταγωνίζονται τους 
άλλους Κρητικούς σε λεβεντιά, με φιλόξενα αισθήματα, ευγένεια, ειρηνικότητα 
και εργατικότητα. Το Ρέθυμνο θεωρείται η πόλη των Γραμμάτων και είναι η 
έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ομώνυμος νομός αποτελεί μια φιλόξενη 
γωνιά της Κρήτης με τη γοητευτική του φύση, τα άπειρα τοπία φυσικού 



κάλλους, τους ποικίλους γεωλογικούς σχηματισμούς, τους ορεινούς όγκους, 
τις όμορφες και μεγάλες σε έκταση παραλίες, τους καταπράσινους ελαιώνες 
στους κάμπους και στις παρυφές των λόφων. Ο νομός Ρεθύμνου και ιδιαίτερα 
η πρωτεύουσά του είναι ακόμη ο τόπος με τη μεγάλη πνευματική, πολιτιστική 
και τουριστική παράδοση, τα μεγάλα και μικρά τουριστικά συγκροτήματα και 
καταλύματα, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ώστε δίκαια να αποκαλείται η 
«πόλη των Γραμμάτων» και να είναι παγκόσμια γνωστή ως τουριστικό 
θέρετρο. 
 
7. Τα Ρούστικα, η Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία  
και ο Γέρων Ευμένιος.  
Τα Ρούστικα βρίσκονται σε πολύ ωραία τοποθεσία και συνδέονται με το 
Ρέθυμνο με ασφαλτωμένο δρόμο 16 χλμ. Ο προσκυνητής μπορεί εύκολα από 
τον κόμβο που βρίσκεται στην έξοδο της πόλης επί της εθνικής οδού 
Ρέθυμνου-Χανίων να ακολουθήσει το δρόμο προς το Ατσιπόπουλο, να διέλθει 
από τον Πρινέ και δια μέσου του χωριού του Αγίου Κωνσταντίνου να φτάσει 
στα Ρούστικα. Στην έξοδο του ιστορικού και παραδοσιακού αυτού χωριού 
Ν.Α. θα συναντήσει τη σεβάσμια Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία, που είναι η 
Μονή της μετάνοιας και της εν Χριστώ αθλήσεως του θαυμαστού Γέροντα 
Ευμένιου Λαμπάκη. Το καθολικό της Μονής είναι μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με 
τρούλο, με τοιχογραφίες του Παντοκράτορα, της Υπεραγίας Θεοτόκου, με 
ξυλόγλυπτο άμβωνα και επισκοπικό θρόνο και τέμπλο του 1844. Η Μονή 
περιβάλλεται από παλαιά κελιά, πολλά από τα οποία έχουν ανακαινισθεί επί 
ηγουμενίας του π. Ευμένιου.  
Στη δυτική πλευρά βρίσκονται η παλαιά τραπεζαρία των Πατέρων, η κουζίνα, 
το ηγουμενείο και πάνω από αυτό το απέριττο κελί στο οποίο έζησε ο πολιός 
και ασκητικός Γέροντας για εβδομήντα χρόνια. Στην ανατολική πλευρά 
λειτουργούν κελιά των μοναχών και ένας χώρος υποδοχής και φιλοξενίας των 
προσκυνητών. Τα τελευταία χρόνια έγινε αγιογράφηση της κόγχης του ιερού 
βήματος του καθολικού και τοποθετήθηκαν ολόγυρα καινούργια ξυλόγλυπτα 
παραδοσιακά στασίδια. Στη Μονή φυλάσσονται πολλά ιερά σκεύη και άμφια, 
λείψανα Αγίων, και ένα απότμημα του τιμίου ξύλου με το οποίο ο θεοφόρος 
Γέροντας συχνά σταύρωνε προσκυνητές. Οι τελευταίοι ζητούσαν ευλαβικά την 
ευλογία, τον αγιασμό από το γνήσιο ξύλο πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο 
Σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι από τη συνοδεία του 
συγγραφέα, όπως η εξ Αγίου Νικολάου μακαριστή Καλλιόπη Βάρδα (+2008) 
και άλλοι γνωστοί του διηγήθηκαν τι ένιωθαν όταν ελάμβαναν την δια χειρός 
και δια σταυρού ευλογία του Αγίου Γέροντα, αλλά και ο ίδιος μπορεί να 
ομολογήσει την παρακάτω εμπειρία. Οσάκις ο ευλαβής Γέροντας τον 
σταύρωνε με τον παραπάνω τίμιο σταυρό «ψύχος διαπερνούσε το κεφάλι του 
και ένα ρίγος διατρυπούσε τους αρμούς των οστέων του...». Ο π. Ευμένιος δε 
διαλαλούσε την ύπαρξη του τίμιου ξύλου και για λόγους πνευματικούς, αλλά 
και διασφάλισής του, όπως και τα πάμπολλα θαύματα ιάσεως και θεραπείας 
τα οποία γινόταν με την ευλογία του σταυρού και με τις άγιες προσευχές του.  
Υπάρχουν επίσης στο Μοναστήρι παλιές φορητές εικόνες και βιβλιοθήκη με 
αρκετά χειρόγραφα, από τα οποία ένας μεγάλος αριθμός έχουν δημοσιευθεί 
στο περιοδικό Χριστιανική Κρήτη28. Ο μακαριστός Γέροντας π. Λαμπάκης σε 
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης, λίγα χρόνια πριν το θάνατό 
του και με πρόταση του συγγραφέα, ανέθεσε στον εκ Χανίων Φιλόλογο 
Καθηγητή κ. Μανόλη Δρακάκη, Διπλ. Αρχειονομίας και Παλαιογραφίας, την 



καταγραφή του υλικού που σώζεται στα αρχεία της Μονής. Το έργο αυτό, από 
ότι πληροφορούμαι, δεν ολοκληρώθηκε. 
Η Μονή του Προφήτη Ηλία οικοδομήθηκε από τον ιερομόναχο Μητροφάνη 
Βλαστό Μαρκομανολόπουλο το 1637 ή παλαιότερα, όπως φαίνεται από την 
επιγραφή του κωδωνοστασίου (1637) και του υπέρθυρου της εξωτερικής 
πύλης (1641), σύμφωνα με τον ιστορικό Στ. Ξανθουδίδη. Ο παραπάνω Άγιος 
Ηγούμενος με βάση την προφορική παράδοση της Μονής και τη διαίσθηση 
που διέθετε, ισχυριζόταν ότι η Μονή πρωτοοικοδομήθηκε πολύ παλαιότερα 
από το 17ο αιώνα, και αναζητούσε επίμονα κατάλληλο ερευνητή, για να ψάξει 
στα αρχεία της Βενετίας, της Κων/πόλεως ή και σε άλλες ξένες βιβλιοθήκες, 
να ανεύρει πληροφορίες σχετικά με το χρόνο ανέγερσης της εκκλησίας, τον 
οποίο προσδιόριζε σε πολύ παλιότερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Καθηγητή 
Μιχάλη Τρούλη, η Μονή διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη, τμήμα της οποίας 
καταστράφηκε από τους Τούρκους και ένα άλλο κλάπηκε, ενώ ένας 
σημαντικός αριθμός των χειρόγραφων κωδίκων της βρίσκεται σήμερα στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων29. 
Το 1645 ο μητροπολίτης Νεόφυτος Πατελάρος εγκατέστησε ηγούμενο της 
Μονής τον Κοσμά Βλαστό, μέχρι το 1681. Η Μονή είχε ανακηρυχθεί 
σταυροπηγιακή από το 1713 και ανακηρύχτηκε πάλι με Σιγίλιο του Γρηγορίου 
του Ε΄, Πατριάρχου του Γένους, το 1797. Το μοναστηριακό συγκρότημα 
έκαψαν και κατέστρεψαν οι Τούρκοι το 1823 και μόνο η εκκλησία είχε μείνει. Ο 
Συμεών Καβάκης, επειδή ήταν μικρή, την χάλασε και την ξανάκτισε το 1831 με 
πελεκητές πέτρες και άφησε μόνο τη ΒΔ γωνία ως λείψανο του παλαιού ναού. 
Τα νέα εγκαίνια έγιναν το 183230.  
Σε αυτό το καθαγιασμένο ιστορικό Μοναστήρι των Ρουστίκων πέρασε σχεδόν 
όλη τη ζωή του ένας ακόμη μεγάλος διακριτικός, διορατικός και προορατικός 
Γέροντας. Ο ακούραστος και ξάγρυπνος Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης, γόνος 
της αγιοτόκου Κρήτης. Έζησε με ευσέβεια, με αξιοπρέπεια και σεμνοπρέπεια, 
με έργα θεάρεστα, με αγιότητα βίου. Με πίστη στον «ένα Θεόν, τον Πατέρα 
και Παντοκράτορα…» και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του 
Θεού…», με λειτουργική ζωή και με πολλούς και συνεχείς ασκητικούς αγώνες 
«διατελών εν τω κόσμω, και εντελώς ξένος του κόσμου». Έγινε άνδρας 
επιδεκτικός θείων ελλάμψεων και του δόθηκε η χάρη των χαρισμάτων της 
διοράσεως, της προοράσεως και απαθείας. Ο Θεός, φαίνεται, φροντίζει για τη 
σωτηρία κάθε ανθρώπου και δια μέσου των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας 
αλλά και με τους χαρισματούχους, που τουλάχιστον στη δική μας εποχή, είναι 
οι Γέροντες. Γέροντες, όπως ο Παΐσιος, ο Πορφύριος, ο Ιάκωβος Τσαλίκης, ο 
Δανιήλ Κατουνακιώτης, ο Σίμων ο Αρβανίτης, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής κ.ά., από 
την Κρήτη μας ο Θεοδόσιος στα Ακούμια, ο Ευμένιος και κάποιοι ασκητές του 
Αγιοφαραγγιού, οι οποίοι δεκάδες χρόνια τώρα ζουν, κατά τη φήμη, στις 
σπηλιές και τις οπές της γης, εκεί στη Μεσαρά»31. Δεν είναι λίγες οι φορές, 
κατά τις οποίες ο χαρισματικός και προορατικός Γέροντας Παΐσιος ο 
Αγιορείτης (+1994) έλεγε στους Κρήτες επισκέπτες του. «Μα γιατί κάνετε τόσο 
πολύ κόπο να έλθετε εδώ στο Άγιον Όρος κοντά σε εμένα. Έχετε εκεί κάτω 
στην Κρήτη ένα καλό Γέροντα, τον Ευμένιο, που είναι προορατικός, να 
πηγαίνετε σε αυτόν…».  
Με τον χαρισματούχο και ταπεινό Γέροντα, λοιπόν, των Ρουστίκων στο 
Ρέθυμνο, τον Ευμένιο Λαμπάκη (+2005) συνεχίζεται με τρόπο αυθεντικό η 
ορθόδοξη παράδοση του μοναχισμού της αγιοτόκου Εκκλησίας της Κρήτης 
και γενικότερα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.  



Η Εκκλησία της Κρήτης, όπως συμπεραίνεται από το πρώτο αυτό κεφάλαιο -
το οποίο προτάσσεται του βίου και της πολιτείας του Αγίου Γέροντα, 
προκειμένου να γνωρίσει ο συγγραφέας στον εκτός Κρήτης και Ελλάδος 
αναγνώστη του παρόντος πονήματος το ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ανδρώθηκε ο νέος «Γέροντας της Κρήτης»- είναι μια 
δυναμική και αγωνιστική Εκκλησία, είναι πραγματικά «ηρωοτόκος» και 
«αγιοτόκος». Αποτελεί αυτή παράδειγμα γνήσιας βίωσης του Ευαγγελίου του 
Χριστού, έχει μεγάλη ιστορία, με πλούσια πνευματική και πολιτιστική 
παράδοση. Ακόμα και σήμερα, όπου υπάρχει κρίση μοναχικών και ιερατικών 
κλήσεων, η Εκκλησία της Κρήτης στελεχώνεται με πλούσιο σε παιδεία και 
ήθος ιερατικό και μοναστικό δυναμικό, με εκκλησιαστικό φρόνημα και πίστη 
βαθιά ριζωμένη στην «παραθήκην του Θεού» (Κλήμης Αλεξανδρείας) και στο 
«μαρτύριο» των «ειδότων και παθόντων τα θεία»32. Τα Συναξάρια και τα 
μαρτυρολόγια, τα ιερά λείψανα των Αγίων της Κρήτης, οι χιλιάδες ναοί των 
πόλεων και της υπαίθρου, οι εκατοντάδες παλιές και νέες Μονές, οι 
πολυάριθμοι πιστοί που συρρέουν στα Προσκυνήματα και συμμετέχουν στις 
ευχαριστιακές συνάξεις, στις εορτές των Αγίων και τα πανηγύρια, αρκούν, για 
να διαπιστώσει κάποιος τις ρίζες της ευσέβειας του Κρητικού λαού και το 
πλήθος των Αγίων τους οποίους αυτός κατά καιρούς ανέδειξε. Το Κρητικό 
λειμωνάριο από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, από τότε που φυτεύτηκε 
το δένδρο της πίστεως μέχρι σήμερα, ανέδειξε «μυρίπνοα άνθη του 
παραδείσου», άνθη τα εύοσμα, Οσίους, Μάρτυρες και Νεομάρτυρες. Στο 
μεγάλο και ανθοστόλιστο αυτό περιβόλι, εισερχόμενος ο σύγχρονος κοσμικός 
άνθρωπος της εξωστρέφειας, του θορύβου και της ταραχής, μπορεί να 
εισπνεύσει πλούσια ευωδία από τα μοσχομυρισμένα λουλούδια της 
αγιότητας: «Εκεί υπάρχουν τα ερυθρόχροα ρόδα των οσιομαρτύρων, τα κρίνα 
και τα ία των Ιερομαρτύρων, οι λευκοειδείς νάρκισσοι των Ιεραρχών, οι 
κυανόχροοι υάκινθοι των Οσίων» (Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης). Το περιβόλι 
της Εκκλησίας της Κρήτης και στους δύσκολους καιρούς της πνευματικής 
ανομβρίας και της οικολογικής καταστροφής που ζούμε, βλάστησε, 
ανθοβόλησε και πλούσια καρποφόρησε αρδευόμενο από τη ζωογόνο πηγή 
του «Ύδατος εκ Πέτρας». Η Εκκλησία της Κρήτης, αναφέρει ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριος, αποτελεί μοναδικό 
παράδειγμα για όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αφού σχεδόν ολόκληρη η 
Σύνοδος των Ιεραρχών της θυσιάστηκε (1821) και ομολόγησε την πίστη στο 
Χριστό και κράτησε αδούλωτο το φρόνημα του πιστού λαού της33. Η μνήμη 
τους αποτελεί τιμή για τον Κλήρο, το Μοναχισμό και το λαό της Κρήτης. Ο 
ιερός Κλήρος της καθαγίασε με το τίμιο αίμα του τους αγώνες για την 
ελευθερία του Γένους  με στερήσεις και κακουχίες, με πολυώδυνα βάσανα, με 
ακατάβλητη ψυχική ανδρεία που αντλούσε από το ιερό θυσιαστήριο που 
λειτουργούσε. Από την άλλη πλευρά η Κρήτη, η οποία εκπροσωπήθηκε την 
ημέρα της Πεντηκοστής στο «υπερώον» (Πραξ. 2, 1) και δέχτηκε την ευλογία 
του Παρακλήτου, ανέδειξε εργάτες του Ευαγγελίου και πνευματέμφορους 
Κληρικούς από τότε μέχρι σήμερα. Ένας ακόμα «άνθρωπος του Θεού» 
έρχεται να προστεθεί στις ημέρες μας στο πλήθος των Αγίων και των 
χαρισματούχων Γερόντων της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης. 
Εμείς οι «μεταγενέστεροι» οφείλομε να γνωρίσομε αυτό το «Κρητικόν 
Πανάγιον» και να κάμομε κτήμα και βίωμά μας τους θησαυρούς της 
ορθόδοξης πίστεως, την υμναγιολογική και λειτουργική μας παράδοση, το 
εορτοδρόμιο της Εκκλησίας μας.  



Να γνωρίσομε σε βάθος την ηρωοοτόκο και αγιοτόκο Κρήτη μας «την 
εξανθήσασα ως άνθη τίμια τους Νεομάρτυρας του Χριστού» και την «ένδοξον 
χορείαν Κρητών Αγίων Πάντων». 
 
 
 
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 
Ο ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ  
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1912-2005)* 
 
 
1. Η έξοδος του Γέροντα από τον κόσμο.  
«Χριστός γεννάται δοξάσατε» 
 
Την ημέρα των Χριστουγέννων του 2005, την ώρα που στους ναούς ηχούσαν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες, στο άκουσμα των Καταβασιών «Χριστός γεννάται 
δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσετε…» ο πολυσέβαστος Γέροντας 
Ευμένιος, Ηγούμενος της ιστορικής Μονής του Προφήτη Ηλία στα Ρούστικα 
Ρεθύμνης, παρέδιδε την οσιακή ψυχή του στον Πλάστη της, στον «ένα Θεόν, 
τον Πατέρα, τον Παντοκράτορα, τον ποιητήν ουρανού και γης…» στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν, σε ηλικία 93 
ετών. Αυτή την ιδιαίτερη τιμή του επιφύλαξε ο Κύριος, τον οποίο τόσον πολύ 
αγάπησε και ταπεινά διακόνησε, υπηρετώντας την Αγία μας Εκκλησία ως 
απλός μοναχός, στη συνέχεια ως ιερομόναχος και Ηγούμενος για 71 συνολικά 
χρόνια. Την ώρα ακριβώς, όπου η κτίση αγάλλεται με τη Γέννηση του 
Θεανθρώπου, άγιοι άγγελοι συνοδεύουν την ψυχή του Γέροντα, την 
ανυψώνουν στο θρόνο της αγάπης του Θεού και την ενθρονίζουν στην 
ατελεύτητη βασιλεία του. 
Για τις καθαρές ψυχές που βλέπουν το πνευματικό και άκτιστο φως και 
συνομιλούν μυστικά με τον Θεόν και τους Αγίους Του, τη μετάβαση αυτή «εκ 
του θανάτου εις την ζωήν», από τη φθορά στην αφθαρσία, την λιτάνευση της 
ψυχής, την βλέπουν σαν ένα μεγάλο πανηγύρι. Σε ένα τέτοιο ξεφάντωμα 
χαράς συμμετείχε φαίνεται ο Άγιος Γέροντας των Ρουστίκων με την αίσθηση 
την πνευματική την οποία κατείχε, όταν εξεδήμησε εν Κυρίω ο, επίσης, 
χαρισματικός Γέροντας Θεοδόσιος στα Ακούμια Αγίου Βασιλείου (Νοέμβριος 
2000). Είχα την ευλογία να βρίσκομαι την ημέρα εκείνη, που κοιμήθηκε ο π. 
Θεοδόσιος, στο ιστορικό μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπου ήταν Ηγούμενος 
ο Άγιος Γέροντάς μου Πατήρ Ευμένιος και να ακούσω από το στόμα του, όσα 
τα μάτια της ψυχής του έβλεπαν την ώρα της εις Κύριον εκδημίας τού ως άνω 
εν Χριστώ Αδελφού και συνασκητή του. Τον πλησίασε στο αρχονταρίκι ένας 
νεαρός δόκιμος της Μονής, και του ζήτησε την ευλογία Του για να 
συμμετάσχει και εκείνος στην κηδεία του π. Θεοδοσίου στη Μονή του Αγίου 
Αντωνίου στα Ακούμια Ρεθύμνου (27-11-2000). Και ο χαρισματικός Γέροντας 
Ευμένιος, μειδιώντας του απάντησε «…καλή διασκέδαση…». Εκείνος 
παραξενεύτηκε και του λέγει: «…Μα Γέροντα δεν πάω σε γλέντι, αλλά σε 
κηδεία…». Ο φωτισμένος Γέροντας, δευτερολόγησε και είπε με σοβαρότητα 
και χαμηλόφωνα: «…να έβλεπες τι πανηγύρι γίνεται, όταν μια ψυχή μπαίνει 



στον Παράδεισο…». Και στη συνέχεια που μείναμε οι δύο μας, ο Γέροντας 
μου αποκάλυψε τα εξής: «Ο π. Θεοδόσιος ήταν αγία ψυχή ήλθε τελευταία, 
εδώ σε μένα, και εξομολογήθηκε έχει έλθει δύο φορές…είναι πολύ καλός, 
άγιος…». Ένα τέτοιο πανηγύρι έγινε, πιστεύω, ανήμερα της εορτής των 
Χριστουγέννων του 2005, όταν προσκλήθηκε ο Γέροντας των Ρουστίκων από 
τον Ουράνιο Πατέρα μας, να αφήσει τον επίγειο και μάταιο κόσμο και να 
συμμετάσχει πλέον στο αιώνιο Πάσχα, στην εορτή και πανήγυρη της 
θριαμβεύουσας Εκκλησίας.  
Οι διδαχές και εμπειρίες αυτές του Αγίου Γέροντα αντιλάλησαν μέσα μου και 
«οι αρμοί των οστέων μου έτριξαν», κατά την προσφιλή έκφραση του 
μακαριστού Πέτρας Δημητρίου, ενθυμούμενος μια επίσης αγία μορφή ενός 
χαρισματικού ασκητή, που γνώρισα στο Παρίσι κατά τα φοιτητικά μου χρόνια 
(1969-1975), εκείνη του Ρώσου επισκόπου Καμπανίας Μεθοδίου.  
Είναι γεγονός ότι το πρόσωπο του έλαμπε από ουράνιο φως, όταν 
λειτουργούσε στο θυσιαστήριο του Αγίου Σεργίου, στο λόφο της οδού 
Κριμαίας. Ο Άγιος Καμπανίας, βοηθός Επίσκοπος του Ρώσου Αρχιεπισκόπου 
Συρακουσών Γεωργίου, ντυμένος την «χάριν της ιερατείας», με το μόβ 
κομποσχοίνι του, πάντοτε κρεμασμένο στον βραχίονά του, ένα πράγμα 
παρακαλούσε το Χριστό μας στη Θεία λειτουργία και κατά τις ολονύχτιες 
προσευχές του να του χαρίσει. Τι νομίζετε; Να τον αξιώσει να πεθάνει την 
ημέρα της εορτής του Πάσχα. Και ο «Αναστάς και ανιστών» Κύριος εισάκουσε 
το αίτημα της ευλαβούς και οσιακής ψυχής του και τον περιτύλιξε με το 
χρυσοκέντητο και αραχνοϋφαντο ιστό της Πατρικής αγάπης Του και τον 
οδήγησε στον «κεκοσμημένον νυμφώνα» της βασιλείας Του, την ώρα που 
ηχούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες στο κοσμικό, πολυθόρυβο και 
«ανυποψίαστο» Παρίσι. Την ιερή στιγμή, όπου ο Αρχιεπίσκοπος των Ρώσων 
της διασποράς Γεώργιος έψαλλε κατανυκτικά, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νέφσκυ το «Χριστός Βοσκρές» δηλ. το «Χριστός Ανέστη» τη 
νύχτα του Πάσχα. Παρόμοιες εμπειρίες και συναισθήματα διακατείχαν τις 
ψυχές και δάκρυα κατανύξεως έρεαν στα πρόσωπα εκείνων, όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία ενός απλού και ταπεινού και αγίου μοναχού πριν 
μερικά χρόνια, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Επανωσήφι. Αναφέρομαι 
στον π. Γαβριήλ Μαμογιώργη, τον χαρισματικό Μοναχό, Κωδικογράφο και 
Καλλιγράφο, αλλά και εκείνων, όσοι παρευρέθηκαν στο σπίτι του εν «Κυρίω 
εκδημήσαντος» μακαριστού Καθηγητή μου στην Θεολογική Σχολή του Αγίου 
Σεργίου πρωτοπρεσβύτερου Ηλία Μέλια, εφημέριου της Γεωργιανής 
Εκκλησίας της Αγίας Νίνας στο Παρίσι, φωτισμένου πνευματικού πατρός και 
διδασκάλου της Ορθοδόξου Θεολογίας. Όπως μου διηγήθηκε η πρεσβυτέρα 
του Άλα Μέλια1 οι πάντες ενατένισαν την «καλήν αλλοίωσιν», την 
μεταμόρφωση του προσώπου του και το απαστράπτον φως του Αγίου 
Πνεύματος να ακτινοβολεί όχι μόνο στο πρόσωπό του αλλά και σε όλο το ιερό 
σκήνωμά του μέσα στο φέρετρο, που είχε εναποτεθεί στο σπίτι Του στο 19ο 
διαμέρισμα του Παρισιού. Είναι αυτό ακριβώς, που περιμένει σε κάποιο 
βαθμό βεβαίως, κατά το μέτρο της χάριτος, όλος ο κόσμος, πρωτίστως από 
εμάς, τους λεγόμενους Πνευματικούς Πατέρες.  
Μετά του Αγίου Πνεύματος, μοναδικής πηγής της κατά Χριστόν ζωής, συνδέει 
η χριστιανική παράδοση την έννοια του πνευματικού Πατρός. Ο Άγιος Συμεών 
ο νέος Θεολόγος διδάσκει ότι αυτοαπατώνται πράγματι όσοι νομίζουν ότι είναι 
«πνευματικοί», χωρίς να έχουν λάβει ενσυνειδήτως το Άγιο Πνεύμα. Είναι 
άφρονες, αλαζόνες και όλως ακάθαρτοι, όσοι ασχολούνται μετά των έργων 



του Πνεύματος «άνευ του Πνεύματος». Με άλλα λόγια, οι έννοιες πνευματικός 
και άγιος ταυτίζονται, διότι δεν μπορεί κάποιος να γίνει άγιος χωρίς να έχει 
προηγουμένως γίνει πνευματικός, δηλ. μέτοχος του παναγίου Πνεύματος. 
 
2. Ο Γέροντας Ευμένιος είχε συνείδηση χάριτος  
    και θεία γνώση 
 Οι Άγιοι Πατέρες και Ασκητές της ερήμου είναι ανατόμοι ψυχής, έχουν 
καθαρότητα βίου, διαύγεια του πνεύματος, εσωτερική διακόσμηση, αληθινή 
σεμνοπρέπεια, γνήσια ταπείνωση και κυρίως αυθεντική κλήση. Έχουν τα 
βασικά γνωρίσματα του Πνευματικού Πατρός: α) συνείδηση της χάριτος, το 
φωτισμό, το χάρισμα αυτό του Αγίου Πνεύματος, β) θεία γνώση, τη μυστική 
και άμεση γνώση των θείων μυστηρίων που επιφυλάσσεται στους Αγίους και 
προορίζεται προς κοινή ωφέλεια. Εξάλλου, κατά την ορθόδοξη Παράδοση, το 
Άγιο Πνεύμα «αεί δίδοται», δηλ. είναι παρόν και ενεργεί σε κάθε ιστορική 
περίοδο της Εκκλησίας, όπως ακριβώς και κατά την εποχή των Αποστόλων. 
Αυτό διδάσκει και αναδεικνύει σε κάθε εποχή άνδρες αποστολικούς, 
πνευματοφόρους, αγίους, ικανούς να διδάξουν και να καθοδηγήσουν τους 
αδελφούς. Έτσι ο «λόγος της γνώσεως» και ο «λόγος της σοφίας» κατέχουν 
την πρωταρχική θέση μεταξύ των θείων χαρισμάτων. Τα χαρίσματα αυτά 
ανήκουν στους «πνευματικούς», οι οποίοι φωτιζόμενοι με το Άγιο Πνεύμα, 
έχοντας πάντοτε ανοικτά τα μάτια της ψυχής τους, κατέχουν τη γνώση των 
πραγμάτων και είναι επομένως ικανοί και άξιοι να διδάξουν τους άλλους 
αδελφούς που ζουν στα μοναστήρια και τις σκήτες και μέσα στον κόσμο. Ο 
διακεκριμένος Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Λαμπάκης, Ηγούμενος της Ι. Μονής 
των Ρουστίκων, που γεννήθηκε  στον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύμνης στις 
10/10/1912 από ευσεβείς γονείς τον Κωνσταντίνο και την Αικατερίνη Λαμπάκη 
και τον οποίο γνώρισα πολύ καλά και μαθήτευσα κοντά του από τις αρχές του 
1987 μέχρι της κοιμήσεώς του, υπήρξε πιστεύω, όργανο του Αγίου Πνεύματος 
«εύηχον υπέρ πάσαν μουσικήν ανακρουόμενον και φθεγγόμενον» (Άγιος 
Γρηγόριος Θεολόγος). Είχε συνείδηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος το 
οποίο πλημμύριζε τον εσωτερικό του κόσμο, γαλήνευε την ψυχή του, έλαμπε 
ορισμένες στιγμές στο σεπτό πρόσωπό του, πύρωνε την φιλόκαλη καρδιά 
του, λαλούσε άρρητα και προφητικά ρήματα, αναζωπύρωνε το χάρισμα της 
ιερωσύνης του, «φλογιζόταν τα βλέφαρά του». Μερικές φορές τα βλέφαρά του 
έμοιαζαν σαν πυρίκαυστα, σαν καμένα, πυριφλεγή, σαν ξεραμένα και 
πονεμένα-το πρόσωπό του εξέπεμπε φως, το είδα ανήμερα της εορτής του 
Προφήτη Ηλία, την ώρα της θείας λειτουργίας στην οποία συμμετείχε και ο 
Γέροντας με ταπεινοσύνη και διακριτικό τρόπο, ώστε να μη δίνει την αίσθηση 
ότι ξεχωρίζει από τους άλλους. Ως γνωστόν, η ενσυνείδητη λήψη και κατοχή 
της θείας χάριτος αποτελεί ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα του 
πνευματικού.  
 
 
3. Η πολιτεία του Γέροντα αντανάκλαση της αίγλης  
    της εσωτερικής διακόσμησής Του 
  
Η χαριτόβρυτη ζωή του διακριτικού Πατρός και πολυσέβαστου Γέροντα 
Ευμένιου ήταν ανεπίπλαστη και ασχημάτιστη, απλή και απέριττη. Η εν γένει 
πολιτεία του σεμνοπρεπής και ιεροπρεπής, γιατί ήταν αντανάκλαση της 
αίγλης της εσωτερικής διακοσμήσεως και της ορθοδόξου βιωτής του. Ο Άγιος 



Νεκτάριος Πενταπόλεως απαντά στο ερώτημα τι σημαίνει σεμνοπρέπεια και 
ιεροπρέπεια. Η αληθινή σεμνοπρέπεια και ιεροπρέπεια έχουν τις αρχές τους 
στον έσω άνθρωπο και στην επίγνωση ότι είναι φορέας της ιερωσύνης του 
Χριστού. Είναι αντανάκλαση της αίγλης της εσωτερικής διακοσμήσεως και των 
βιωμάτων καταντικρύ του θυσιαστηρίου. Και εξηγεί: Αυτή η εσωτερική 
κατάσταση «εκ των ένδον προς τα έξω διαχεομένη καθιστά λαμπράν και 
χαρίεσσαν την του εξωτερικού όψιν». Επομένως, η σεμνοπρέπεια είναι εικόνα 
του ήθους και έκφανση της ψυχικής διάθεσης και της εσωτερικής 
σεμνότητας2.   
Τέτοια λοιπόν, ήταν η πολιτεία του Γέροντα του Προφήτη Ηλία των Ρουστίκων 
δηλαδή ανεπίπλαστη, ασχημάτιστη, απλή και απέριττη. Η πνευματική του 
ζωή: ήταν απλή, απέριττη, ανεπιτήδευτη, χωρίς βία και άγχος, χωρίς 
δυσαρμονίες και ταραχές, χωρίς ακαταστασίες και εμπάθειες. 
Η σεμνοπρέπεια, το ίδιο και ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου του Θεού, 
έχουν ή πρέπει να έχουν σταθερό και αναλλοίωτο χαρακτήρα μηδέποτε 
μεταβαλλόμενο ή μετασχηματιζόμενο ή μεταπίπτοντα από του σεμνού στο 
άσεμνο, από την αγάπη στην εμπάθεια, από την ομοιοστατική ισορροπία στη 
δυσαρμονία, από το κάλλος στην ασχήμια, από τη χαρά στη θλίψη. Εφόσον 
υπάρχει τάξη και αρμονία στον εσωτερικό μας κόσμο, στο «κατάστημα» της 
ψυχής, υπάρχει ταπεινότητα, δηλαδή αναγνώριση της εντός και εκτός ημών 
πραγματικότητας. Εφόσον είμαστε λειτουργικοί άνθρωποι, έχομε ή πρέπει να 
έχομε «πληρότητα» και όχι «κενότητα». Επομένως «εντός ημών» είναι η 
βασιλεία του Θεού και έχουν στην καρδιά μας μονιμότητα: η σεμνοπρέπεια, η 
ευπρέπεια, η καθαρότητα, η κοσμιότητα της πνευματικής ζωής. Η 
επιτηδευμένη, η υποκριτική σεμνοπρέπεια και η ακατάστατη πνευματική ζωή, 
ο ευσεβισμός και ο φαρισαϊσμός, χωρίς την αληθινή αγάπη και ταπείνωση, 
μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν, τόσον στον εαυτό μας, όσο και στους 
άλλους συνανθρώπους μας. Διότι αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, ενώ ο έσω 
άνθρωπος είναι εντελώς αδιακόσμητος και άσεμνος και φαύλος, προσπαθεί 
να επιδεικνύει σεμνοπρέπεια με κάποιο εξωτερικό επίπλαστο φόρτο σοβαρών 
τρόπων και βεβιασμένου σχηματισμού, για να καλύψει με τεχνητό ψεύτικο 
παράστημα την άσχημη όψη του έσω ανθρώπου3. Η ιερατική κλήση και η εν 
γένει πολιτεία του Γέροντα Ευμενίου ήταν αυθεντική, η φτώχεια του 
απροσποίητη, το φέρσιμο, το καθημερινό Του ντύσιμο, οι κανόνες φιλοξενίας 
στο ταπεινό Κελί Του, τα ιερά Του άμφια ήταν παραδοσιακά, αυθεντικά, 
απροσποίητα και ταπεινά.   
Πολλοί από εμάς κληρικοί και λαϊκοί δεν έχομε καταλάβει τι σημαίνει 
πνευματική ζωή, πολιτεία χριστιανική και εκκλησιαστική ζωή. Ιδιαίτερα πολλοί 
νέοι Κληρικοί, με το παράδειγμα, το φέρσιμό τους και την εν γένει 
συμπεριφορά τους μας μιλάνε για πνευματική ζωή και ορθόδοξη 
πνευματικότητα, στο περιθώριο της ζωής της Εκκλησίας. Μέσα από τον 
πλούσιο διάκοσμο των Εκκλησιών, τα ποικιλόχρωμα και πολυτελή μας ιερά 
άμφια, τους «δεσποτικούς» επιστήθιους σταυρούς, μερικές φορές σχήματος 
αρχιερατικών εγκολπίων, τα επανακωλύμαυχά μας, κάποτε και τα επιγονάτια 
μας, που μας δόθηκαν ως οφφίκια για να διακρινόμαστε στην Εκκλησία. 
Ιδιαίτερα πολλοί νέοι ιερείς και αρχιμανδρίτες, αλλά και μεσήλικες, δεν 
επιδεικνύουν τίποτε άλλο από την «κενότητά», τη φιλαυτία και την 
αμετροέπειά τους. Και αγωνιζόμαστε τάχα, πολλές φορές με άγχος να 
αποβάλλομε το κακό ή μέσα από μεγάλες και κοπιώδεις ασκήσεις να 
αποκτήσομε πολλές και μεγάλες αρετές για να ευαρεστήσομε τον Θεόν. 



Ξεχνάμε αυτό που δίδαξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «καλύτερα 
ελάχιστες αρετές που να είναι αρεστές στον Θεόν, παρά πολλές αρετές που 
να μην είναι αρεστές στον Θεόν» και ότι όλος ο πνευματικός αγώνας πρέπει 
να είναι προσανατολισμένος με σταθερότητα και πραότητα στην επίκληση του 
θείου ελέους, στο «Κύριε ελέησον», για να λάβομε από το Θρόνο της χάριτος 
«έλεον και χάριν…εις εύκαιρον βοήθειαν» σε κάθε περίσταση πειρασμών και 
κινδύνων4. Γιατί, εάν δεν κατέλθει η χάρη του Θεού στον άνθρωπο είναι 
μάταιη και ανώφελη κάθε προσπάθεια. Αυτό ήταν εξάλλου και το μήνυμα που 
λάβαμε, εγώ και ο π. Παύλος Λουκογεωργάκης (Ρέθυμνο) κατά την 
συνάντηση που είχαμε με τον Γέροντα στο Μοναστήρι του, στις 21-1-02, το 
απόγευμα. Αφού λάβαμε ευλογία, ο Γέροντας μου παραχώρησε την καρέκλα 
του, παρά την επίμονη άρνησή μου και άνοιξε τη συζήτηση με τα λόγια: «εν 
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…». Απάντησα: «Κύριε ελέησον». Τον ρώτησα, 
«τι σημαίνει «Κύριε ελέησον» και εκείνος, έχοντας Πνεύμα Θεού, απάντησε: 
«με το «Κύριε ελέησον» επικαλούμαστε το έλεος του Παντοκράτορος Θεού, 
που δεν είναι άλλο από τη βασιλεία του, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος…» και 
συνέχισε, εξηγώντας, γιατί λέγεται τρεις και σαράντα φορές στο Μέγα 
Απόδειπνο. Το περίεργο είναι, επιστρέφοντας προς το Ηράκλειο και ενώ 
απορούσα γιατί άραγε άνοιξε τη συζήτηση ο Γέροντας με τη δέηση αυτή «εν 
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», τότε θυμήθηκα το εξής περιστατικό. 
Πηγαίνοντας από τα Χανιά προς τα Ρούστικα για να ζητήσω την ευλογία Του, 
στοχαζόμενος την απάντηση που έδινε μερικές φορές, όταν του τηλεφωνούσα 
«ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ΄ υμάς» πχ. στις 12-1-1999, μου ήλθε ο 
λογισμός να τον ρωτήσω για το νόημα που περιέχεται στην επίκληση «Κύριε 
ελέησον». Γι΄ αυτό με καλωσόρισε, πρόσχαρα, ο Γέροντας με την παραπάνω 
δέηση της Μεγάλης Συναπτής. Στην ίδια συνάντηση, ο Γέροντας αναφέρθηκε 
στη ζωή του στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στη χειροτονία του στο βαθμό 
του Πρεσβυτέρου στα 1937 και στο μεγαλείο της θείας λειτουργίας. Όταν 
μάλιστα, διαπίστωσε ότι μαγνητοφωνούσαμε αυτή την πνευματική συζήτηση, 
μας παράγγειλε λέγοντας: «…θα είναι μόνο για σας τους δυo…», εννοώντας, 
εμένα και το πνευματικό του τέκνο, τον π. Παύλο Λουκογεωργάκη, τον οποίο 
είχα μαθητή στον Άγιο Ματθαίο. Τότε του ζήτησα την ευλογία του, λέγοντας: 
«Γέροντα έχομε ευλογία, αργότερα…να κάνομε ένα αφιέρωμα στο Πρόσωπό 
Σας;…». Εκείνος απάντησε: «έχετε ευλογία…». Στη συνέχεια, έλαβα το 
θάρρος και του εξομολογήθηκα την αμαρτία μου για τη στενοχώρια που με 
κατέλαβε, όταν πληροφορήθηκα από ενορίτη και γείτονά μου στον Άγιο 
Νικόλαο, κατά την επίσκεψή μου στην οικία του, στις 17-1-2002, βραδινές 
ώρες, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αντωνίου, ότι «πέθανε ο Γέροντας 
Ευμένιος στα Ρούστικα…»5. 
Η πληροφορία του προερχόταν από μια φιλική του οικογένεια, η οποία 
κατοικεί στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Στην επιμονή μου, ότι «…δεν μπορεί 
αυτό να είναι αλήθεια, αφού δεν έχω ενημερωθεί», εκείνος επέμεινε, ότι η 
πληροφορία προερχόταν από έγκυρη πηγή. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν, να 
διακόψω την επίσκεψη μου, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για να επιστρέψω στο 
σπίτι μου, στο εικονοστάσι του οποίου έκαμα ένα τρισάγιο στη μνήμη του 
Γέροντα και αντί του «Δι΄ Ευχών» να απολύσω με το «Χριστός Ανέστη…». 
Πριν προλάβω να ολοκληρώσω τη δημόσια εξομολόγησή μου, ο Γέροντας 
μου απαντάει, χαμογελώντας: «Αληθώς Ανέστη» και συμπλήρωσε «πολύ 
καλά το έκαμες…». Τελειώνοντας, πέρασα από το αρχονταρίκι στο διπλανό 
δωμάτιο της κουζίνας, όπου είχε πάει ο Γέροντας, του ασπάστηκα το χέρι, 



ζητώντας ταπεινά τη συγχώρεσή του. Ο Θεός να σε συγχωρέσει... και σε 
παρακαλώ να εύχεσαι να ανέβω σύντομα τη σκάλα προς τον ουρανό…». 
Μετά από τρία χρόνια, ο άνθρωπος του Θεού, ανέβηκε με παρρησία-πιστεύω- 
τα σκαλοπάτια της βασιλείας του Θεού. 
 
 
4. Τι σημαίνει «αγιάζω εμαυτόν» 
  
Ο Κύριος, στην Αρχιερατική του Προσευχή, απευθυνόμενος προς τον Πατέρα, 
είπε τα εξής «και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν 
ηγιασμένοι εν αληθεία»6. Δηλ. και εγώ για χάρη τους αφιέρωσα τον εαυτό μου 
σε σένα και τον προσφέρω θυσία, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι με την 
αλήθεια, που έχουν δεχτεί, και με τη θυσία μου, στην οποία θα συμμετέχουν. 
Τι σημαίνει «αγιάζω εμαυτόν». Η ερμηνεία που δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την εκτίμηση των πνευματικών προσόντων και 
της ανεκτίμητης προσφοράς του πολυσέβαστου διορατικού Πατρός και 
φωτισμένου Διδασκάλου της Εκκλησίας Ευμενίου Λαμπάκη. Αγιάζω τον εαυτό 
μου σημαίνει, τον προσφέρω σε εσένα Κύριε θυσία. Οι δε θυσίες λέγονται 
άγιες. Επειδή δηλ. την παλαιά εποχή ο αγιασμός τυπικώς γινόταν με τη θυσία 
του προβάτου, τώρα δε με την ίδια την αλήθεια γι΄ αυτό λέγει «δια να είναι 
αγιασμένοι δια της αληθείας σου», «καθ΄ όσον και αυτούς σου τους αφιερώνω 
και τους κάνω προσφοράν. Το λέγει αυτό ή διότι συμβαίνει αυτό στην κεφαλή 
(δηλ. τον Χριστόν) ή επειδή και αυτοί θα θυσιασθούν. Διότι λέγει 
«παραστήσατε τα μέλη υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν», και «ελογίσθημεν ως 
πρόβατα σφαγής»7. 
Από εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα που χρειάζεται απάντηση μέσα από 
το φως της ορθόδοξης Θεολογίας. α) Ο Θεός λαλεί από της ενσαρκώσεως 
του Υιού και Λόγου Του, και δια μέσου των υπηρετών του λόγου β) Οι 
υπηρέτες που ιερουργούν το θείο λόγο στην Εκκλησία καθοδηγούνται και 
εμπνέονται στο μυστήριο της ιερουργίας από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενοικεί 
στην Εκκλησία. Όποιος έχει μακρά εμπειρία ως κήρυκας του ευαγγελίου 
μπορεί να διακρίνει με το τέλος του κηρύγματός του, εάν πραγματικά 
ιερουργήθηκε ή όχι ο λόγος του ευαγγελίου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 
αναφέρει στην Ποιμαντική Του τα εξής: « Ο κήρυξ του θείου λόγου, οφείλει να 
μεταδίδη το διαθερμαίνον την εαυτού καρδίαν πυρ προς το εαυτού 
ακροατήριον και διαθερμαίνη τα στήθη αυτού…». Και συνεχίζει «ο άνευ 
θερμότητος λόγος ως εστερημένος ζωής εστιν άκαρπος». Το κήρυγμα, πρέπει 
να το μάθομε καλά όσοι έχομε την ευλογία να  ερμηνεύομε τις Γραφές και το 
πνεύμα των Αγίων Πατέρων, δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθένα αλλά 
φυσική συνέπεια της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού. γ) Για να 
αποκτήσει κάποιος την παρρησία του κηρύγματος-αυτό που έχει ανάγκη 
σήμερα ο κόσμος, απαιτείται ζωντανή πίστη «ώστε όρη μεθιστάνειν», μεγάλα 
αποθέματα αγιοπνευματικής ζωής, τα οποία θα προκύψουν όχι τόσο 
θεωρητικά, όσο ως χαριτόβρυτα βιώματα στη μυστηριακή ζωή της «Μίας, 
Αγίας» και «Καθολικής» Εκκλησίας. Μέσα στην ευχαριστιακή Σύναξη, 
αγιάζονται οι πιστοί, κλήρος και λαός, και αποκτούν στο βαθμό που έχουν 
καθαρότητα βίου και πίστεως την μόνιμη αίσθηση ότι Εκείνος που καλεί και 
αποστέλλει είναι μαζί μας «μέχρι της συντελείας του αιώνος»8. Να βρίσκεται 
δηλ. ο λειτουργός σε τέτοια κατάσταση, ώστε να φαίνεται στο πρόσωπό του 
και σε κάθε τελετουργική κίνηση ότι είναι μάρτυρας της παρουσίας του 



Χριστού, ο οποίος αδιάκοπα «υπάγει και έρχεται»9. Διότι στη θεανδρική 
πραγματικότητα της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα κάνει πραγματικότητα την 
παρουσία του Κυρίου, διασαφηνίζει τα γεγονότα της ιστορίας και μας 
επιτρέπει να τα βιώνομε ως «αυτόπτες μάρτυρες», ως «αποστολικοί 
άνθρωποι». Αυτή την αλήθεια διατρανώνει ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του 
«όροι κατ΄ επιτομήν». «Ως επιφαίνεσθαι τω τε προσώπω και παντί κινήματι 
την πληροφορίαν της του Θεού εποψίας και της του Κυρίου παρουσίας»10. δ) 
Όσοι αποδεχτούμε την ιερατική μας κλήση πρέπει να αγιαστούμε δια της 
αληθείας και με τη συμμετοχή μας στη σταυρική θυσία του Χριστού και στα 
μυστήρια της Εκκλησίας. ε) Οφείλομε ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί να 
εργαζόμαστε μέρα και νύχτα με ταπείνωση και πραότητα, με νήψη και 
προσευχή, σκεπάζοντας στις εισόδους και εξόδους μας, το πρόσωπό μας για 
να φανερωθεί το πρόσωπο του Χριστού. Ως γνωστόν, ο λειτουργός στην 
είσοδο του Ευαγγελίου, σκεπάζει το πρόσωπό του για να φανερωθεί το 
πρόσωπο του Χριστού. Πραγματικά «σχήμα πληρών έστηκεν ο ιερεύς τα 
ρήματα φθεγγόμενος εκείνα, η δε δύναμις και η χάρις του Θεού εστι…»11. 
Σκοπός της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του κόσμου. Ο σκοπός της συγγραφής 
των ευαγγελίων είναι βασικά σωτηριολογικός. Οφείλομε λοιπόν να 
εργαζόμαστε όχι για την προβολή και τη δόξα του προσώπου μας και του 
έργου μας, αλλά για τη σωτηρία του κόσμου και τη δόξα της Αγίας του  
Χριστού Εκκλησίας. στ) Να έχομε επίγνωση της θεόσδοτης αποστολής μας 
την οποία αναλαμβάνομε σε ένα κόσμο, που θέλει συνειδητά ή ασυνείδητα, 
να ζει μακριά από το θέλημα του Κυρίου. Και σε αυτό το διαιρεμένο κόσμο της 
έχθρας, των μόνιμων αντιπαραθέσεων, της βίας των πολέμων, της φθοράς 
και της αμαρτίας, των ερειπίων μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός μας αναθέτει το 
«πρωτείο» όχι της εξουσίας αλλά της ευθύνης και της διακονίας της 
ανάπλασης του «κατ΄εικόνα» και της καταλλαγής των ανθρώπων με τον 
ουράνιο Πατέρα τους. Μελετώντας το βίο και την πολιτεία των Αγίων του 
Θεού, και τη Μορφή του διακριτικού Πατρός Ευμενίου ένα ερώτημα τίθεται. Αν 
δεν συμφιλιώσομε εμείς πρώτοι τον εαυτόν μας με τον Θεόν και Πατέρα, με 
ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να αναλάβομε το σπουδαίο αυτό έργο της 
καταλλαγής και της συν-χώρεσης. 
 
5. Ένα μεγάλο μήνυμα από τον ταπεινό Μοναχό Ευμένιο 
    των Ρουστίκων 
 
Τιμώντας την μνήμη του σεβαστού Πνευματικού και διορατικού Πατρός και 
Διδασκάλου της αλήθειας και ανάβοντας ευλαβικά το καντήλι στον τάφο του, 
που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, μαζί με την αδελφή του την 
Ιωάννα και το συνεργάτη μου Στέλιο Οικονομόπουλο, την επόμενη ημέρα των 
Χριστουγέννων, στο ετήσιο μνημόσυνό του (26-12-2006) ένα μήνυμα έχομε 
να καταθέσομε σε όλους και ιδιαιτέρως σε εκείνους, όσοι τον γνώρισαν, τον 
αγάπησαν και έλαβαν τις πολύτιμες συμβουλές, τις νουθεσίες του και την 
ευλογία του: Η εμπειρία της αγάπης του Θεού είναι η πιο συγκλονιστική 
μεταθανάτια εμπειρία, με την οποία ο αγαπώμενος από το Θεόν άνθρωπος 
υπερβαίνει τη ζωή και το θάνατο, ελκόμενος από την άκτιστη χάρη Tου. 
Επίσης, μπορούμε να πάρουμε από την οσιακή ζωή, την εν γένει πολιτεία και 
θυσιαστική προσφορά του προς τον συνάνθρωπο και ιδιαιτέρως τον 
πάσχοντα, από τα «χριστιανά και ειρηνικά» τέλη του Αγίου Γέροντα, από τα 
εβδομηντάχρονα της μοναχικής ζωής του ένα ακόμη μεγάλο μήνυμα που 



περιέχεται σε αυτό που ονομάζεται ορθόδοξος μοναχισμός. Ενός μοναχισμού 
μάρτυρα της προσδοκίας της βασιλείας και προφήτη της παρουσίας, όπως 
παρατηρεί ο Καθηγητής μου Ολιβιέ Κλεμάν, στο εξαίρετο βιβλίο του, Η 
Θεολογία μετά τον «θάνατο του Θεού». Είναι συγκεκριμένα, το παρακάτω 
μήνυμα: Ο Κύριος ζητεί από εμάς το νου και την καρδιά, τη ζωή μας 
ολόκληρη. Ο Παροιμιαστής διδάσκει «Δος μοι, υιέ, σην καρδίαν»12. Εγώ σε 
αγαπώ. Εσύ δεν θα με αγαπήσεις; Καταδέχομαι να ζητώ την καρδιά σου. Δεν 
θα μου τη δώσεις; Δεν θα μου την προσφέρεις; Στην εξουσία σου μένει. Δεν 
σε αναγκάζω. Σου την ζητώ, χωρίς να σε βιάζω. Δεν σου ζητώ υλικά δώρα και 
θυσίες ολοκαυτωμάτων. Ό,τι άλλο και αν μου προσφέρεις, δεν είναι δικό σου. 
Από τον κόσμο που δημιούργησα θα το πάρεις για να μου το δώσεις. Εγώ 
εσένα θέλω, την ύπαρξη σου, τη ζωή σου, την καρδιά σου. Με άλλα λόγια: 
«Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και 
τεταπεινωμένην»13.  
 
6. Ο Γέροντας και οι πειρασμοί 
 
Αυτό έκαμε σε όλη την επί γης ζωή του και ο μακαριστός και πολύ αγαπητός 
και σεβαστός σε όλους τους Κρητικούς, σε όλους τους Αγιορείτες, σε όλους 
τους ορθοδόξους, ιδιαίτερα στους Ρώσους, απλός, ταπεινός και πράος 
Γέροντας Ευμένιος των Ρουστίκων με την αγία βιωτή του, την εν γένει 
πολιτεία του καταντικρύ του θυσιαστηρίου, ως λειτουργός και με την 
νυχθημερινή συνεχή προσφορά του ως πνευματικός Πατέρας. Ακόμα και 
μέσα από τα εκαντοντάδες ημερονύχτια απαντητικά και συμβουλευτικά του 
τηλεφωνήματα, σε πολλά από αυτά υπήρξα αυτήκοος μάρτυρας, σε χιλιάδες 
ορθοδόξους αδελφούς, κληρικούς και λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους, σε 
νέους και νέες, σε σοφούς και άσοφους, σε πονεμένους και 
καταποντισμένους, σε οδοιπορούντες και πλέοντες, πάσχοντες και 
πειραζόμενους, πρώτος «…αυτός πειρασθείς…», για να μπορεί με αγάπη και 
συμπάθεια να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται και ταλαιπωρούνται κατά το 
«δύναται τοις πειραζομένοις βοηθήσαι»14. Είχα την μεγάλη ευλογία, κατά τις 
κατ΄ ιδίαν μακρές πνευματικές μας συζητήσεις  να ακούσω έντρομος τις 
εξομολογήσεις του σχετικά με τους ασκητικούς του αγώνες στη διάρκεια των 
οποίων κατ΄ επανάληψη, δέχτηκε μεγάλους και δυνατούς πειρασμούς, μεταξύ 
των οποίων σημείωσα στο ανέκδοτο ημερολόγιο μου, τουλάχιστον τρεις 
επισκέψεις του διαβόλου, δύο εντός του Καθολικού της Μονής του Προφήτη 
Ηλία (η μία έγινε κατά το έτος 1936, κατά την περίοδο του 
Δεκαπενταύγουστου15. Στη διάρκεια του Μικρού Απόδειπνου όταν ήταν 
Ιεροδιάκονος, την οποία εξομολογήθηκε στον σεβαστό Αδελφό της Μονής π. 
Διονύσιο Παπαδάκη από τον Κεραμέ, το δεύτερο συμβάν το 1991 στη 
διάρκεια κάποιου εσπερινού του Σαββάτου), και η τρίτη, φοβερότατη, εντός 
του κελιού του δυο χρόνια περίπου, πριν την κοίμησή Του, στο οποίο, όπως 
μου είπε, όλες τις νύχτες παρέμενε άγρυπνος, προσευχόμενος για όλα τα 
πνευματικά του παιδιά, για όλους εκείνους που ζητούσαν τη βοήθειά του. 
Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και ανεξήγητο από βιολογικής άποψης, πως 
άντεξε ο οργανισμός του Γέροντα στην ηλικία των εβδομήντα και ογδόντα και 
εννενήντα ετών να παραμένει όρθιος και να απαντά μέρα και νύχτα σε 
εκατοντάδες τηλεφωνήματα πονεμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπων και 
όλα τα βράδια να είναι ξαπλωμένος στο ασκητικό κρεβάτι Του, χωρίς να έχει 
ύπνο. Ας σημειωθεί, ότι, μερικές φορές δεν με άφηνε ο Γέροντας να οδηγήσω 



πολύ νύχτα και με φιλοξενούσε στο Μοναστήρι, φοβούμενος ενδεχόμενο 
πειρασμό, καθ΄ οδόν. Μια φορά μάλιστα ενθυμούμαι, το εξής περιστατικό. 
Πηγαίνοντας από τα Χανιά προς τα Ρούστικα για να τον συναντήσω 
απροειδοποίητα, την ώρα που έφτανα στο μοναστήρι, σουρούπωνε. 
Μπαίνοντας από την κεντρική πύλη της Μονής, έκπληκτος βλέπω τον 
Γέροντα, όρθιο στην είσοδο του κελιού του, να με περιμένει ανήσυχος. 
Υποβάλλοντας σεβάσματα, μου εξέφρασε την αγωνία του, λέγοντάς μου, ότι 
ανησυχούσε πολύ γιατί καθυστερούσα και προσευχόταν για μένα να φτάσω 
χωρίς να έχω κανένα πειρασμό στο δρόμο, επειδή νύχτωνε. Με παρακάλεσε 
μάλιστα, όταν στο μέλλον θα τον επισκέπτομαι, να αποφεύγω να ταξιδεύω 
νύχτα, γιατί πολλοί επισκέπτες παρεμποδίζονταν από τους πειρασμούς, ώστε 
να μην καταφέρουν να εκπληρώσουν την επιθυμία της συνάντησης. 
Οι λεπτομερείς περιγραφές τις οποίες μου έκαμε για τους παραπάνω 
πειρασμούς δεν μου επιτρέπεται να τις αποκαλύψω, για διάφορους λόγους, 
ένας εκ των οποίων είναι και τα συναισθήματα του φόβου και του τρόμου, τα 
οποία θα καταλάβουν πολλούς από εμάς τους ιερωμένους, που επιθυμούμε 
οι άλλοι αδελφοί να μας θεωρούν και να μας αποκαλούν πνευματικούς 
Πατέρες και Γεροντάδες. Μπορώ όμως να αποκαλύψω το παρακάτω γεγονός, 
της θεραπείας δαιμονισμένης γυναικός από το Ρέθυμνο, που έγινε στα μέσα 
Σεπτεμβρίου 1992 στη Μονή του Προφήτη Ηλία, όπως ακριβώς μου το 
διηγήθηκε ο ευλογημένος Γέροντας, κατά την επίσκεψή μου στις 7-10-1992. 
«Πριν είκοσι μέρες, ήλθε νύχτα μια γυναίκα περίπου πενήντα ετών, την οποία 
κατείχε δαιμόνιο. Μπήκαμε στην Εκκλησία, τις διάβασα και την σταύρωσα με 
το σταυρό, που περιέχει τίμιο ξύλο…Η γυναίκα έπεσε κατά γης, σπάρασσε, 
φωνασκούσε, αντιδρούσε έντονα και δεν την έκαναν καλά ο άνδρας της και η 
αδελφή μου η Ιωάννα. Ο Δαίμονας έφυγε…Μετά τη θεραπεία, της 
προσφέραμε καφέ στο ηγουμενείο και η θεραπευθείσα μου είπε: Ευχαριστώ 
Γέροντα, ζητώ συγνώμη γιατί σας έκανα φασαρία και σας ταλαιπώρησα…». 
 
7. Ο Γέροντας Ευμένιος ως πνευματικός Πατήρ  
    της Εκκλησίας 
 
Ο φωτισμένος και αγιασμένος Γέροντας Ευμένιος αγάπησε από μικρό παιδί 
μέχρι τα βαθιά γεράματά του, Κύριον τον Θεόν «εξ όλης της διανοίας, εξ όλης 
της ψυχής και εξ όλης της καρδίας»16 και Εκείνος τον αντάμειψε για την πίστη 
και την ευλάβεια του. Του χάρισε πλούσιες τις δωρεές Του, φως, φωτισμό και 
αγιότητα. Τον αξίωσε επί πολλές δεκαετίες να λειτουργεί στο θυσιαστήριο της 
ιστορικής και σεβασμίας Μονής του Προφήτη Ηλία, να διδάσκει το λαό του 
Θεού, να κηρύσσει τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού «εν παραβολαίς», και 
την δόξα του Θεού «καθώς ηδύνατο» και να αγιάζει τους πιστούς και τους 
πάσχοντες με γνήσιο τίμιο ξύλο. Όσοι δεχτήκαμε από το τίμιο χέρι του 
Γέροντα την ευλογία του τίμιου ξύλου, αισθανθήκαμε πλούσια τη χάρη και τη 
δύναμή Του. Πλήθος πιστών από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το 
Λασίθι και από πολλά μέρη της Ελλάδας, ακόμα και Αγιορείτες Πατέρες, 
συγκεντρωνόταν τις Κυριακές και τις καθημερινές, στο Μοναστήρι για να 
μιλήσουν με τον Άγιο Γέροντα, για να τους διαβάσει, να τους συμβουλέψει και 
να τους σταυρώσει με το θαυματουργό τίμιο ξύλο του Σταυρού, το οποίο 
Εκείνος φύλασσε, ως το ιερότερο κειμήλιο, λαμβάνοντας, όλα τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, για τη διασφάλισή Του.  
Ειδικότερα, ο Κύριος του έδωσε το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. 



Βέβαια, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας η ιδιότητα του Πατρός 
ανήκει αποκλειστικώς στον Θεόν και Πατέρα. Η προσωνυμία αυτή αποδίδεται 
στους ανθρώπους κατά χάριν και με τρόπο σχετικό και περιορισμένο. Ποιος 
μπορεί να ονομαστεί πνευματικός Πατήρ; Στο σχέδιο της νέας επικοινωνίας 
του Θεού με τους ανθρώπους τα όργανά του μπορούν κατ΄ οικονομίαν, να 
θεωρούνται ως πατέρες εφόσον στο μέτρο συμμετοχής τους στη θεϊκή 
πατρότητα συνεργούν στην μετάδοση της ζωής δια του ευαγγελίου. Ο 
απόστολος και υπηρέτης του Ευαγγελίου, είναι ο μεταφορέας του Λόγου της 
ζωής. Στο μέτρο που γίνεται θεοφόρος, ταυτίζεται με τη ζωή του Χριστού και 
με το φωτεινό του παράδειγμα και το φλογερό κήρυγμα, μεταδίδει το φως, την 
αλήθεια και τη ζωή του Χριστού σε εκείνους που την λαμβάνουν δια της 
πίστεως. Με αυτό τον τρόπο, διδάσκει στην Εξομολογητική του, ο Αρχιμ. 
Χριστόφορος Σταυρόπουλος, γίνεται πνευματικός τους Πατήρ. Ακόμη δε 
περισσότερο, διότι στη συνέχεια συνεργάζεται στην αύξηση αυτής της ζωής, 
στο να φτάσουν οι πιστοί στην πληρότητα αυτής της ζωής. Αυτή η πνευματική 
πατρότητα είναι κατά χάριν αληθινή συμμετοχή στη θεία πατρότητα. Τα 
όργανα της θείας Πατρότητας δηλ. οι πνευματικοί Πατέρες της Εκκλησίας, ως 
μέσα χρησιμοποιούν τα μυστήρια και το κήρυγμα, όπως είπαμε της 
Εκκλησίας. Συγκεκριμένη και επί μέρους έκφραση της πνευματικής αυτής 
πατρότητας είναι το έργο του πνευματικού πατρός δηλ. του εξομολόγου17. 
Ο Γέροντας Ευμένιος είχε συνείδηση ότι η πνευματική πατρότητα των 
Αποστόλων και των Γερόντων ανήκει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία προεκτείνει 
τον Χριστόν επί της γης. Κατά πρώτο λόγο Πατήρ παραμένει και είναι ο Θεός. 
Κατά δεύτερο λόγο, μετά τον Θεόν, πατήρ είναι εκείνος ο οποίος διακονεί το 
έργο της πνευματικής αναγέννησης των χριστιανών και τους οδηγεί στη ζωή 
της χριστιανικής τελειότητας και της απόκτησης του Αγίου Πνεύματος. Διέθετε 
τα γνωρίσματα του πνευματικού πατρός, την αγιότητα του βίου, τα χαρίσματα 
της συμπάθειας ή της αγάπης, που είναι απαύγασμα εσωτερικής 
καθαρότητας και μορφώσεως ευσέβειας. Επίσης τα χάρισμα της επιστασίας 
και οικονομίας ψυχών ως χαρισματικός διδάσκαλος και Παιδαγωγός εις 
Χριστόν  
Ειδικότερα είχε το χάρισμα της διακρίσεως και συνέσεως. Η διάκριση των 
πνευμάτων είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, και συνέπεια βαθιάς πίστεως, 
πολλής προσευχής και συνεχούς άσκησης. Είναι ακόμα αποτέλεσμα 
αμόλυντης συνείδησης και καθαράς αίσθησης. Όποιος προσερχόταν στην 
ιερά εξομολόγηση κάτω από το επιτραχήλιον του πολιού Γέροντα είχε την 
αίσθηση ότι το Άγιο Πνεύμα λαλούσε και ενεργούσε τα πρέποντα κάθε φορά 
και οδηγούσε μέσα από τις πνευματέμφορες συμβουλές Του στην κάθαρση 
και τον αγιασμό της ψυχής. Είναι χαρακτηριστικό της φώτισης και διαύγειας 
πνεύματος που δέχτηκε από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας, τα 
χρόνια της εφηβείας του, όταν ήταν μαθητής Γυμνασίου στο Ρέθυμνο. Δεν 
είναι τυχαίο, ότι, την ώρα του μαθήματος των Γαλλικών και ενώ του 
υπαγόρευε η καθηγήτριά του το γαλλικό κείμενο για να το μεταφέρει στον 
πίνακα, εκείνος πριν ακόμη ολοκληρώσει την πρόταση, είχε γράψει και το 
υπόλοιπο του άγνωστου κειμένου.  
 
 
8. Ο προορατικός Γέροντας Ευμένιος μιμητής του Οσίου 
    Γρηγορίου του Σιναΐτη 
 



Από όσα αναφέραμε στο παρόν αφιέρωμα, το οποίο δεν γράφτηκε ως μια 
πλήρης βιογραφία, αλλά ως ένα αφιέρωμα αγάπης και τιμής προς το σεπτό 
Πρόσωπο του προορατικού Γέροντα Ευμένιου Λαμπάκη, βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι:  
Ο Ευμένιος Λαμπάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία των 
Ρουστίκων, ανατράφηκε «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» γεννήθηκε το 1912 
από καλούς και ευσεβείς γονείς, που κατοικούσαν στο χωριό Άγιος 
Κωνσταντίνος Ρεθύμνου. Από τα παιδικά και εφηβικά Του χρόνια διακρίθηκε 
για τις αρετές του και προπάντων για την πίστη και την αγάπη Του προς τον 
Θεόν και την Αγία Του Εκκλησία. Ως Μοναχός, Ιεροδιάκονος, Ιερομόναχος, 
Αρχιμανδρίτης, Ηγούμενος και Πνευματικός Πατήρ, επί πολλές δεκαετίες, 
πρόσφερε όλη την ύπαρξή του «πάσαν την ζωήν του» θυσία λογική, θυσία 
αγάπης προς τον Θεόν και τους ανθρώπους, δηλ. χρησιμοποίησε το σώμα 
του θυσία ζωντανή, αγία, ευχάριστη στον Θεόν, τα μέλη του, ως όργανα 
αποκλειστικώς και μόνο πράξεων και έργων αγίων. Αυτή δε η θυσία τελικά 
είναι και η μόνη πρέπουσα στον Θεόν λατρεία που γίνεται με τις λογικές 
δυνάμεις του ανθρώπου. 
Ο Γέροντας, έχοντας υπόψη το «ός δ΄ αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας 
κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών»1, «η πίστη εκ των έργων 
δείκνυται»2 και την ευθύνη που απορρέει από το λόγο Κυρίου «ο ακούων 
υμών εμού ακούει»3, επώασε τη μοναχική και ιερατική κλήση Του, μέσα στο 
θερμοκήπιο της Ιεράς Μονής του Ζηλωτή Ηλία του Προφήτη. Ζυμώθηκε με 
τους κανόνες της μοναχικής πολιτείας, καταγινόταν με τα βιβλία της Αγίας 
Γραφής, τα Πατερικά και Υμναγιολογικά κείμενα, με τα τροπάρια, τη λατρεία 
του Θεού, το θείο έρωτα. Ιδιαίτερα μελετούσε Απανθίσματα της Φιλοκαλίας 
των Νηπτικών Πατέρων, βίους των Αγίων. Είχε ως πρότυπα Του επίσης τα 
φωτεινά παραδείγματα των παλαιών παραδοσιακών Πατέρων της Μονής της 
μετάνοιάς Τους, για την οσιακή ζωή των οποίων καυχόταν, όπως και των 
Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου του Κουδουμά, και άλλων πνευματικών 
Πατέρων, που γνώρισε στην Ιερά Μονή της Πεντέλης. Σμίλεψε μέσα από το 
μυστήριο της σιωπής, της ευχαριστιακής ζωής και με πολλές νηστείες και 
προσευχές τον χαρακτήρα Του, τον «κρυπτόν της καρδίας άνθρωπον» και 
απόκτησε το «πραύ και ησύχιον πνεύμα»4 δηλ. τη «μυστηριώδη εκείνη 
σιωπή, τύπο του Πατρός, παρακαταθήκη και πηγή των λόγων»5.  
Ο Προφήτης Ηλίας έγινε ο ζωντανός μεσίτης δια μέσου του οποίου αντήχησε 
ο ζωντανός και πύρινος λόγος του Θεού και ο Γέροντας Ευμένιος που 
διακόνησε επάξια το Μοναστήρι Του και δέχτηκε τις εμφανίσεις του Προφήτη 
Ηλία, οσάκις το Μοναστήρι αυτό κινδύνεψε, έγινε μεσίτης Θεού και 
ανθρώπων, ο «τόπος» στον οποίο πραγματοποιήθηκε το μυστήριο της 
σωτηρίας για εκατοντάδες ψυχές χριστιανών ορθοδόξων. Για να θυμηθούμε 
τον Όσιο Φιλόθεο τον Σιναϊτη, ο οποίος έλεγε: «όπου υπάρχει ταπείνωση, 
μνήμη Θεού που αποτελείται από νήψη και προσοχή, και συνεχής 
προσευχή…εκεί ασφαλώς είναι ο τόπος του Θεού, δηλ. καρδιακός 
ουρανός...στον τόπο αυτό κατοικεί ο Θεός»6. 
Ο Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης μιμούμενος το φωτεινό παράδειγμα της 
βιοτής του Οσίου Γρηγορίου του Σιναΐτου και των παλαιών παραδοσιακών 
Πατέρων της Μονής του Προφήτη Ηλία των Ρουστίκων, όπως είπαμε, 
ακολούθησε το δύσκολο αλλά γλυκύτατο δρόμο της νήψης, της νοεράς 
προσευχής, συγκέντρωσε μέσα του όλες του τις αισθήσεις, έμεινε έγκλειστος 
στη Μονή της μετανοίας του και έλεγε ακατάπαυστα τη νοερά προσευχή 



«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Καθημερινά προσευχόταν 
για όλα του τα πνευματικά παιδιά, ακόμα και τα τελευταία χρόνια, όπου το 
φως του είχε σε μεγάλο βαθμό ελαττωθεί, με τη βοήθεια της αδελφής του 
Ιωάννας, διάβαζε παρακλήσεις στο κελί του και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα 
χριστιανών που είχαν προστρέξει σε εκείνον ζητώντας πνευματική στήριξη και 
αρωγή. Αυτό το έργο το έκανε με κατάνυξη και συντριβή καρδιάς. Και ο 
Κύριος δεν παράβλεπε τις δεήσεις του αγαπημένου δούλου του, κατά το 
«εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσε την δέησιν του» «όθεν και 
πυρωθείς κατά την ψυχήν ομού και την καρδίαν, με την ενέργειαν του Αγίου 
Πνεύματος, και αλλοιωθείς την καλήν και παράδοξον αλλοίωσιν». Όπως 
συνέβη με τον Όσιο Γρηγόριο το Σιναΐτη, έβλεπε με τη λάμψη της θείας 
χάριτος, σε μεγέθυνση, τα αποκαλυπτικά και προφητικά γράμματα στο 
χρυσαυγή «ειλητάριον» το οποίο «θεόσταλτοι άγγελοι ξεδίπλωναν μπροστά 
του…». Και ο φωτισμένος Γέροντας, χωρίς καμία έπαρση και προβολή, με 
ταπείνωση, απέκρυπτε το χάρισμα της προορατικότητάς του, τα δάκρυα 
κατανύξεως και την ανεκλάλητο χαρά που βίωνε μέσα του. Έτσι ο άνθρωπος 
του Θεού ζούσε στον κόσμο τούτο, αλλά ταυτόχρονα και στον ουρανό. 
Κατέβαινε μυστικά τα σκαλοπάτια της βασιλείας του Θεού στον ουράνιο 
θάλαμο της καρδιάς του, απόκτησε ταπείνωση, υπακοή και υποταγή, έκοψε 
το «ίδιον θέλημα» και ζούσε στον Ουρανό, ενώ βρισκόταν ακόμα στη γη. 
Γνωρίζοντας την αξία της «σιωπής», κατά τους Αβάδες Βαρσανούφιο και 
Ιωάννη, άσκησε τη σιωπή την οποία υπέδειξαν οι Φιλοκαλικοί Πατέρες, 
τήρησε ευλαβικά τους κανόνες της μοναχικής ζωής διαμένοντας μόνιμα, μια 
ολόκληρη ζωή στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη. Και τούτο το 
έπραττε χωρίς ταραχή και θλίψη, μη υπακούοντας στο λογισμό που του έλεγε 
«αν θέλεις να σωθείς, φύγε από αυτό το Μοναστήρι…». Δε διακατεχόταν, 
συνεπώς, από την ανάγκη της φυγής από το μόνιμο τόπο της αθλήσεώς του, 
όπως συμβαίνει σήμερα με πολλούς Μοναχούς, που αισθάνονται ότι δεν τους 
χωράει το μοναστήρι τους. Οι πνευματικοί του αγώνες, η καθαρότητα της 
καρδιάς του, η «ησυχία», με κέντρο αναφοράς την ευχαριστιακή ζωή της 
Εκκλησίας μας, τον γέμισε από ανεκδιήγητη ευφροσύνη και αγιοπνευματικές 
εμπειρίες. Πραγματικά, «ετρώθη από τον έρωτα της θείας αγάπης» ο 
διακριτικός Γέροντας Ευμένιος και υψούμενος προς τον ουρανό έβλεπε ωσάν 
μέσα από ένα καθρέπτη όλη τη κτίση φωτοειδή. Αυτό το φως και τον πλούτο 
της θεϊκής αγάπης διοχέτευε μόνιμα, σταθερά και ταπεινά στους ανθρώπους 
που τον πλησίαζαν. Με χαροποιό πρόσωπο και με βλέμμα ιλαρό έβλεπε 
φανερά και καθαρά «τις φύσεις των όντων κατά την σχέση και κατά την τάξη 
οπού έχουν» και όχι καθώς φλυαρούν οι έξω σοφοί με το να προστρέχουν, 
όχι στο φως της αλήθειας των λόγων, των διαλογισμών και των σκέψεων 
αλλά στη σκιά των πραγμάτων.  
Όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε, ζήσαμε από κοντά όχι 
μόνο την ευλάβεια και την αγάπη του προς τη λειτουργική ζωή, την απλότητα 
και τη λιτότητα στη ζωή του, τη φλογερή του πίστη, τη δυσθεώρητη 
ταπεινοφροσύνη του, τη αξιομίμητη αφιλοκέρδειά του, αλλά και τη μεγάλη του 
αγάπη προς όλο τον κόσμο, τους εγγύς και τους μακράν. Αισθανθήκαμε το 
χάρισμα της αγάπης του προς όλους εκείνους που του τηλεφωνούσαν 
καθημερινά, ναύκληροι και καπετάνιοι της θάλασσας αλλά και «βιαστές της 
βασιλείας των ουρανών». Η αγάπη του αυτή προς όλους τους ανθρώπους 
ήταν χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια. Ήταν ο Πνευματικός Πατέρας της 
αρετής, της αγάπης και της υπομονής, στην αγκαλιά του οποίου μπορούσες 



να αισθανθείς ασφάλεια, «εστιότητα», βεβαιότητα, ελπίδα, ηρεμία ψυχής, την 
αίσθηση της σωτηρίας. Αυτή η αγάπη ήταν ουράνιο χάρισμα, «η ζωή της άνω 
φύσεως» και συνεπώς γνώρισμα οσιακής ζωής και αγιότητας. 
Και εμείς, τα πνευματικά του παιδιά, που τον ευλαβούμαστε και τον 
αγαπούμε, ας καταθέσομε την μαρτυρία μας για τον άνθρωπο του Θεού με 
τόλμη και παρρησία προς κάθε κατεύθυνση, ας έχομε την ευχή του και ας 
«δώσομεν τα σώματά μας εις πόλεμον και αγώνα». «Να παραστήσωμεν τα 
σώματά μας εις τον Θεόν, όπως μας προτρέπει ο Μεγάλος Διδάσκαλος 
Νικόδημος ο Αγιορείτης, «ωσάν μιαν θυσίαν, όχι νεκράν αλλά ζωντανήν. Διότι 
όταν νεκρώσωμεν τα πάθη και τας επιθυμίας του σώματός μας, τότε ζώμεν 
κατά την ψυχήν».  
 
Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
ΠΕΝΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
 
1. Ενδείξεις της προορατικότητάς Του  
  
Τελειώνοντας τη συγγραφή του παρόντος ταπεινού πονήματος, όπου 
καταβλήθηκε η προσπάθεια να γίνει μια πρώτη καταγραφή πτυχών από το 
βίο και την πολιτεία του διακριτικού Πατρός των Ρουστίκων Ευμενίου 
Λαμπάκη και κατ΄ επέκταση της σύγχρονης ιστορίας της Ιεράς Μονής του 
Προφήτη Ηλία, ας μας επιτραπεί να κλείσομε επί του παρόντος, με μερικές 
αυτούσιες μαρτυρίες από τη χαριτόβρυτη πολιτεία Του :   
α) Στις 2 Αυγούστου 1994, χωρίς καμιά διάθεση καυχήσεως, για τις άπειρες 
αυτές ευλογίες, επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικώς και του είπα: «Γέροντα 
ευλογείτε… είμαι ο π. Γεώργιος». Εκείνος με διέκοψε απότομα, 
προσθέτοντας: «Ο π. Γεώργιος ο Σχολάρχης;». Του απάντησα: «όχι Γέροντα, 
είμαι ο πρώην Σχολάρχης της Ιερατικής Σχολής των Χανίων». Με διόρθωσε: 
«όχι. Είσαι ο Σχολάρχης της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής του 
Ηρακλείου». Επέμεινε με έμφαση και συνέχισε «ξεύρω εγώ, ότι είσαι ο 
Σχολάρχης και θα έλθεις στο Μοναστήρι να προσκυνήσεις και θα σε 
συνοδεύουν δώδεκα…». Απάντησα: «…υπόσχομαι ότι θα έλθω με όλη τη 
Σχολή, για να προσκυνήσομε στον Προφήτη Ηλία…». Εκείνος επανέλαβε: 
«…ανεξάρτητα από αυτό, εσύ θα έλθεις με δώδεκα, ίσως να είναι και 
περισσότεροι…». Πραγματικά, η προφητεία επαληθεύτηκε. Στις 4 Αυγούστου 
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, προεδρεύοντος του 
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου με εξέλεξε με ομόφωνη 
απόφαση, Σχολάρχη της Α.Ε.Σ. Κρήτης. Στις 7 Αυγούστου, τηλεφώνησα πάλι, 
στον Γέροντα να του ανακοινώσω τα ευχάριστα νέα. Εκείνος χαρούμενος μου 
απάντησε: «μα το ήξευρα…Εμένα μου το είπε η Παναγία…». «Δοξασμένο το 
όνομα Της» απάντησα, ευχαριστημένος, για τις πλούσιες Θεομητορικές Της 
Ευλογίες.  
Στις 17-12-2003 παίρνοντας μαζί μου λείψανα Αγίων, που φυλάσσονται στον 
Ιερό Ναό «Ρόδον το Αμάραντον», μεταξύ αυτών ήσαν και τα λείψανα των 
Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεργίου του Ράντονεζ, Θεωνά 
Αρχιεπισκόπου Θεσ/κης και Νικήτα του Ρώσου, του Ομολογητή, για να 
περάσω από το Μοναστήρι του Γέροντα Ευμενίου, προκειμένου να τα 
ασπασθεί, όπως του είχα υποσχεθεί. Με την ευκαιρία αυτή παρέλαβα από τα 
Χανιά και την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, «Ρόδον Αμάραντον» για να τις 



δώσει αυτός την ευλογία Του και στη συνέχεια να τοποθετηθεί στο τέμπλο της 
ομώνυμης Εκκλησίας. Ο ευσεβής Γέροντας υποδέχτηκε τα ιερά λείψανα με 
πολλή χαρά, και τη θεομητορική βυζαντινή Εικόνα, τα οποία προσκύνησε με 
ευλάβεια και συγκίνηση. Απευθυνόμενος στους Αγίους, των οποίων τα 
λείψανα ασπάστηκε, τους είπε: «πάρτε με και εμένα από αυτό τον κόσμο, εκεί 
πάνω, κοντά Σας…». Στη συνέχεια με παρουσίασε στους επισκέπτες Του και 
αποκάλυψε τους πειρασμούς, που αντιμετώπιζα εκείνη την περίοδο, 
ασκώντας τα καθήκοντα του Σχολάρχη της Α.Ε.Σ. Ηρακλείου. Μου είπε 
μεταξύ άλλων τα εξής: «Προσευχήθηκα για σένα…και είπα, Θεέ μου κράτα 
Τον καλά, να παραμείνει σε αυτή τη θέση…». Και κατέληξε με πολλή 
σιγουριά, βλέποντας την έκβαση των πραγμάτων: «θα είσαι εσύ μέχρι το 
τέλος Σχολάρχης…». Και το έτος 2005, πριν ακόμα συνεδριάσει η Ολομέλεια 
της Βουλής, των Ελλήνων και ψηφισθεί το νομοσχέδιο για την ανωτατοποίηση 
των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών σε Ανώτατες Ακαδημίες, είναι 
καταπληκτικό, ότι με καλωσόρισε δύο φορές, προσφωνώντας με, ενώπιον και 
άλλων επισκεπτών, ως Σχολάρχη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Ηρακλείου. 
β) Στις 17-2-1995, μετά την επίσκεψή μου στον μακαριστό Μητροπολίτη 
Ρεθύμνης Θεόδωρον, συνοδευόμενος από τους σπουδαστές της Α.Ε.Σ.Κ. π. 
Νεκτάριο Μαρκάκη, Νίκο Σταματάκη και Στέλιο Αντωνάκη, επισκέφτηκα τον 
χαρισματικό Γέροντα Ευμένιο στα Ρούστικα. Χάρηκε πολύ ο Γέροντας, ο 
οποίος διέθεσε αρκετό χρόνο και μας μίλησε πνευματικά. Μεταξύ άλλων, 
χαριτολογώντας, αναφέρθηκε στα τέλη της ζωής του και στο θάνατό του. Σε 
κάποια αποστροφή του λόγου του, στρέφεται προς εμένα και μου λέγει τα 
εξής σημαντικά και προφητικά, τα οποία χωρίς αμφιβολία συνδέονται, όπως 
δείχνουν τα πράγματα, με τον Ιερό Ναό «Ρόδον το Αμάραντον», που ανήγειρε 
με την ευλογία του Γέροντα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου 
Λασιθίου, η οικογένειά μου, τον Ξενώνα των απόρων φοιτητών στα Έξω 
Λακώνια, Μεραμπέλλου και με την αποστολή του Ινστιτούτου της Ελληνικής 
Γλώσσας και της Ορθοδόξου Θεολογίας (2004 κ. εξής). «…Τότε από εκεί 
ψηλά που θα βρίσκομαι θα σου στέλνω σε αυτό το «ξενοδοχείο πνευματικής 
τροφής»…ανθρώπους, χριστιανούς, για να τους δίνεις τροφή πνευματική, που 
τόσο έχουν ανάγκη…». Επανέλαβε στη συνέχεια δύο φορές, ότι «…εκείνο 
που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία, είναι τροφή πνευματική…». Τόνισε αυτή 
την ανάγκη δύο φορές, λέγοντας με έμφαση: «…αυτό το ξενοδοχείο που 
ετοιμάζεις για πνευματική τροφή. Να προσφέρεις πλούσια στην πεινασμένη 
κοινωνία…».  
γ) Στις 28-10-2000 συμμετείχαμε στη Συνοδική Θεία Λειτουργία που έγινε 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, ύστερα από 
επίσημη πρόσκληση του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 
κ. Ανθίμου. Μαζί μου, ήσαν οι Ρώσοι Πατέρες, π. Αλύπιος και π. Διονύσιος 
Σλενώφ από τη Λαύρα του Αγίου Σεργίου στο Ζαγκόρσκ1. Μετά το επίσημο 
γεύμα γύρω στις 4.30 μμ. σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να 
επισκεφτούμε το Γέροντα Ευμένιο στα Ρούστικα, για τον οποίο είχαν ακούσει 
τόσα πολλά στη Ρωσία. Μόλις φτάσαμε στο Μοναστήρι, μπήκαμε στο 
Ηγουμενείο και ζητήσαμε την ευλογία του Γέροντα. Με το άκουσμα ότι οι δύο 
Πατέρες είναι Ρώσοι, ο Γέροντας πέταξε από τη χαρά Του, τους αγκάλιασε και 
άρχισε να εγκωμιάζει τη ρωσική ευσέβεια, λέγοντας ότι είναι αδελφοί μας, 
ορθόδοξοι, καλοί μας φίλοι. Παλιότερα σε δύσκολα χρόνια οι Ρώσοι μας 
συμπαραστάθηκαν στο Ρέθυμνο, κτίζοντας και ανακαινίζοντας εκκλησιαστικά 



κτίρια… Στη συνέχεια, μου παραχώρησε, παρά τις αντιρρήσεις μου, την 
καρέκλα Του και αφού όλοι καθίσαμε έχοντας στο μέσο τον άνθρωπο του 
Θεού, αυτός ευχαρίστησε τον Θεόν και κατόπιν μεγαλοφώνως άρχισε, 
ενθουσιασμένος, τον εθνικό ύμνο «Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την 
τρομερή…» ίσως, λόγω της εθνικής επετείου. Στα πλαίσια του διαλόγου 
μεταξύ μας, υπενθύμισε και στους τρεις μας, το χωρίο: «εν τω κόσμω θλίψιν 
έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον»2 και μας συμβούλεψε να 
μείνομεν πιστοί «ως το θέλημα του Κυρίου επρόσταξε…». Στη συνέχεια, οι 
Ρώσοι Πατέρες ζήτησαν να έχουν μαζί Του, μια ιδιαίτερη πνευματική 
συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε, αφού εμείς προσκυνήσαμε στον 
Προφήτη Ηλία. Εξερχόμενοι από το απέριττο Κελί Του, είδαμε καμιά 
τριανταριά πρόσωπα, παρέες από τα Χανιά, οι οποίοι με αγωνία περίμεναν 
να πάρουν σειρά για να ζητήσουν συμβουλή και ευλογία από τον Γέροντα. 
Ορισμένοι από αυτούς, μου έθεσαν το ερώτημα, μήπως οι Πατέρες που 
συνοδεύω, είναι από τη Ρωσία. Απάντησα θετικά. Εκείνοι άρχισαν να 
εκδηλώνονται, λέγοντας: «μα αυτό είναι θαύμα, μα είναι καταπληκτικό, ο 
Γέροντας από το πρωί που ήλθαμε να εκκλησιαστούμε στο Μοναστήρι, 
ρωτάει συνεχώς: «…μα (μήπως) ήλθαν οι Ρώσοι Πατέρες;» και μετά από λίγο 
πάλι εξερχόταν του κελιού Του και ξαναρωτούσε λέγοντας: «μα, γιατί αργούν 
να φανούν οι Ρώσοι Πατέρες, που περιμένω» κ.α. παρόμοια. Οι Πατέρες 
Αλύπιος και Διονύσιος εξεπλάγησαν από αυτές τις ζωντανές μαρτυρίες, που 
φανέρωναν το προορατικό χάρισμα του πατρός Ευμενίου. Στο σημείο αυτό με 
πλησιάζει ο φίλος π. Διονύσιος, Καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της 
Μόσχας και μου λέει χαμηλόφωνα: «Ξέρεις π. Γεώργιε, πριν εισέλθω στο κελί 
του Γέροντα, νοερά έλεγα τον εθνικό σας ύμνο «σε γνωρίζω από την όψη του 
σπαθιού την τρομερή». Στη συνέχεια, οι δύο Ρώσοι εισήλθαν στο κελί του 
Γέροντα για να ζητήσουν τις συμβουλές Του και εγώ κάθισα μαζί με τους 
επισκέπτες έξω, στον προαύλιο χώρο, όπου κυριάρχησε η συζήτηση για το 
προορατικό χάρισμα του Αγίου Γέροντα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
συζήτησης, μια κυρία από τα Χανιά μού διηγήθηκε ότι, πριν από λίγες ημέρες, 
επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Γέροντα και εκείνος όχι μόνο την καλωσόρισε 
με το όνομά της, αλλά ήξερε και το λόγο της επίσκεψής της. Της είπε, 
αναφέροντας τα ονόματα των παιδιών της, ακριβώς τα εξής: «Πες στα παιδιά 
σου…ότι θα τεκνοποιήσουν και θα κάνουν τρία παιδιά...».  
δ) Ο Γέροντας Ευμένιος, σχεδόν πάντοτε, με προσκαλούσε στην εορτή του 
Προφήτη Ηλία. Στις 20 Ιουλίου 1998, ανταποκρίθηκα στην ευγενή πρόσκλησή 
του και πήγα στο Μοναστήρι, κρατώντας τη βαλίτσα μου, με τα ιερά άμφια, για 
να συλλειτουργήσω. Με συνόδευσε ο αγαπητός μου φίλος και γείτονας 
Δημήτρης Τσαγκαράκης. Στις 7.30 π.μ. ο Άγιος Ηγούμενος, φορώντας 
επανωκαλύμαυχο και επιστήθιο σταυρό, με καλωσόρισε, πασίχαρος που με 
είδε, στην κύρια είσοδο της Μονής. Και μου είπε κάπως, προσταχτικά: 
«ετοιμάσου να μιλήσεις σήμερα». Του απάντησα έκπληκτος: «…δεν μπορώ 
εγώ να μιλήσω σήμερα, διότι όπως πληροφορήθηκα, θα ιερουργήσει ο 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίος…». Εκείνος 
επέμεινε: «εσύ θα μιλήσεις…». Στη διάρκεια της ψαλμωδίας του τροπαρίου 
«είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον…» με πλησιάζει 
στα δεξιά του ιερού βήματος ο π. Παύλος Λουκογεωργάκης και με ενημερώνει 
ως εξής: «ο Σεβασμιώτατος σε θέλει…». Πλησίασα τον Άγιο Λάμπης και 
εκείνος μου λέγει: «πες μας, λίγα λόγια για τον Προφήτη Ηλία…». Έκανα 
υπακοή και πριν την απόλυση, μίλησα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, περίπου 



δέκα λεπτά. Μετά το τέλος του κηρύγματος, σταμάτησα πάλι στη δεξιά 
πλευρά του ιερού. Ο γέροντας, ντυμένος «την της ιερατείας χάριν» και με 
απαστράπτουσα την όψη του προσώπου Του, βρισκόταν στο αριστερό μέρος 
του ιερού. Κοιτάζει προς το μέρος, που βρισκόμουνα και λόγω της 
αποστάσεως, ακουμπάει το δάκτυλό Του στον κρόταφό Του, κουνώντας 
ελαφρά το κεφάλι Του, σαν να μου έλεγε, «θυμάσαι τι σου έλεγα το πρωί και 
εσύ επέμενες, ότι δεν θα μιλούσες;…». Στη συνέχεια έσμιξε τα τρία δάχτυλα 
της δεξιάς Του παλάμης και με ελαφρά κίνησή τους, εξέφρασε τη χαρά και την 
ικανοποίησή Του, για το κήρυγμά μου. Τελειώνοντας αυτή τη διήγηση, που 
φανερώνει περίτρανα το προορατικό χάρισμα του Γέροντα, θεωρώ ιερό χρέος 
να αποκαλύψω ευλαβώς αυτό που είδα στο πρόσωπο Του, κατά την ώρα της 
παραπάνω Θείας λειτουργίας και μετά την απόλυσή της. Το πρόσωπό του 
Γέροντα ήταν φωτεινό, λαμπερό από θαβώρειο φως και καταϊδρωμένο. Τόσο 
δε κατά την περιφορά της ιερής εικόνας, όσο και στην τράπεζα που 
ακολούθησε, φαινόταν «κατάκοπος… Δεν ήταν καλά», όπως μου είπε ο ίδιος. 
Πήγα στην κουζίνα και το είπα στην αδελφή του την Ιωάννα, η οποία 
διακονούσε την τράπεζα. Μου επανέλαβε και εκείνη, ότι ο Γέροντας δεν είναι 
καλά και έδειχνε ανήσυχη. Της είπα ότι καλό θα ήταν, εάν αυτό συνεχισθεί, να 
φροντίσουν να τον επισκεφτεί κάποιος γιατρός. Στη συνέχεια, ετοιμαστήκαμε 
με το συνοδό και συντοπίτη μου Δημήτρη Τσαγκαράκη, για να αναχωρήσουμε 
προς τον Άγιο Νικόλαο. Πλησίασα τον σεβάσμιο Γέροντα, πήρα την ευχή Του 
και τον παρακάλεσα να μην δέχεται κόσμο, να προσέχει και να πάει να 
ξεκουραστεί. Το βράδυ, επικοινώνησα τηλεφωνικά, με το Μοναστήρι και 
ρώτησα, πώς είναι στην υγεία Του, ο Γέροντας. Η αδελφή Του Ιωάννα με 
ενημέρωσε περιχαρής, ότι συνήλθε ο Γέροντας και μου τον έδωσε στο 
τηλέφωνο. Ο Γέροντας με καθησύχασε λέγοντας «καλά είμαι τώρα…μην 
ανησυχείς». Και πρόσθεσε «αυτό μου συμβαίνει πολλές φορές…Δεν είναι 
τίποτα…». Σιγά-σιγά, με την πάροδο του χρόνου, κάτι άρχισα να καταλαβαίνω 
για τα μυστικά, που έκρυβε επιμελώς ο Γέροντας για την πνευματική Του ζωή 
και δόξαζα τον Κύριον και τον προφήτη Ηλία, τον οποίο υπεραγαπούσε ο π. 
Ευμένιος. Θυμήθηκα τη μαρτυρία λογίου Αγιορείτη Ιερομονάχου, ο οποίος 
μιλώντας στους σπουδαστές της Α.Ε.Σ. Ηρακλείου, για τη ζωή του διακριτικού 
και Αγίου Γέροντα Πορφυρίου, αποκάλυψε ότι είδε το σεπτό πρόσωπό Του να 
ακτινοβολεί φως. «Ήταν πολύ λευκό και λαμπερό το πρόσωπό Του» 
παρατήρησε, βαθιά συγκινημένος. Μετά από ένα μήνα περίπου, πηγαίνοντας 
στα Χανιά, πέρασα από το Μοναστήρι, εντυπωσιασμένος από τη θέαση του 
Προσώπου Του και για τις συνέπειες αυτής της θεοφάνειας στη ζωή του 
ταπεινού και φωτισμένου Γέροντα. Προσανατόλισα σκόπιμα τη συζήτηση 
γύρω από το σκοπό της χριστιανικής ζωής, που είναι η απόκτηση του Αγίου 
Πνεύματος. Και συγκεκριμένα διατύπωσα την ερώτηση, ποιες προϋποθέσεις 
χρειάζονται για να αποκτήσει ένας κληρικός το Άγιο Πνεύμα, και πώς 
λειτουργεί η χάρη στους διακριτικούς Πατέρες. Ο χαρισματικός Πατήρ, μεταξύ 
άλλων, με πολλή ταπείνωση μου είπε, ότι αυτό είναι κάτι, που δεν εκφράζεται. 
Απόφυγε να αναπτύξει το θέμα αυτό επαρκώς, για ευνόητους λόγους. Στις 
απαντήσεις που έδωσε, αναφερόταν σε παραδείγματα άλλων προορατικών 
Πατέρων, δίδοντας την έμφαση στην καρδιά του πνευματικού Πατρός και στη 
θεία φώτιση που λαμβάνει. Μάλιστα εξέφρασε την απορία Του, λέγοντας, ότι 
δεν ξέρει πώς συμβαίνει και ο ίδιος μερικές φορές, να λέγει κάτι και αυτό «να 
βγαίνει» δηλ. να επαληθεύεται. «Πολλοί λένε, ότι έχω, τάχα, χάρισμα, έτσι 
αυτοί νομίζουν…» μου είπε. Στη συνέχεια, ήταν περισσότερο αποκαλυπτικός, 



μου διηγήθηκε πολλά γεγονότα από τη ζωή Του, ως εφημερίου του χωριού 
Του, Άγιος Κωνσταντίνος και άλλα θεοσημεία και ευλογίες που δέχτηκε από 
το Θεό, αναφέρθηκε στα βιώματά Του, κατά τις χειροτονίες Του σε διάκονο 
και πρεσβύτερο, τα οποία και έβαλε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Η 
συγκίνησή μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη με τα καταληκτήρια λόγια του Γέροντα 
στην μακρά πνευματική μας συζήτηση. «…εδώ στα κάτω βλέφαρα μου, 
πονάω πολύ…με καίνε…» μου αποκάλυψε. Την απάντηση αυτή θεωρώ 
αληθινή ευλογία και δοξάζω τον Τριαδικόν Θεόν γι΄ αυτές τις μεγάλες ευλογίες 
προς εμένα τον αχρείο δούλο Του.  
ε) Με τη λήξη του διορθόδοξου Συνεδρίου με θέμα «Φιλανθρωπία 2000» στις 
23-11-2000, ημέρα Πέμπτη, αποφάσισα να περάσω από τα Ρούστικα. 
Έφτασα στο Μοναστήρι στις 10.30 π.μ. Ο Γέροντας φάνηκε ξεκούραστος και 
χάρηκε πολύ που με είδε. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Πίνοντας τον καφέ 
μου, λέγω στο Γέροντα, που ήξερε ότι κτίζω την Εκκλησία «Ρόδον 
Αμάραντον» και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζα, τα ευχάριστα 
νέα, ότι δηλαδή εισέπραξα αναδρομικές αποδοχές, ένα μεγάλο ποσό και έτσι 
μου δίνεται η δυνατότητα για να παραγγείλω στα Χανιά, το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο της Εκκλησίας. Εκείνος απάντησε προφητικά, «αν δεν σου τα 
ζητήσουν πίσω…». Του διευκρίνισα, «πώς να μου τα ζητήσουν πίσω, αφού 
νόμιμα τα εισέπραξα, λόγω προαγωγής σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα;». 
Επανέλαβε δύο φορές, ότι: «Μπορεί να σου τα ζητήσουν». Στο δρόμο της 
επιστροφής με βασάνιζε ο αποκαλυπτικός λόγος του σοφού Γέροντα και 
κατέληξα στο λογισμό ότι, μάλλον θα ήλθε σήμερα ειδοποίηση για την 
καταβολή του φόρου εισοδήματος. Μόλις έφτασα στο σπίτι, βρήκα πράγματι, 
το ειδοποιητήριο της Εφορείας που με καλούσε να καταβάλλω ποσό 
αντίστοιχο με εκείνο, που είχα στα χέρια μου, ως αναδρομικές αποδοχές. Για 
μια ακόμη φορά αποδεικνύεται, ότι ο Γέροντας έλαβε πολλά χαρίσματα από 
τον Θεόν, μεταξύ των οποίων και την ικανότητα να προβλέπει την έκβαση των 
πραγμάτων. 
 
2. Η κατά Χριστόν σαλότητα και ο θαυμαστός τρόπος  
   αντιμετώπισης της αρρώστιας Του 
 
Ο Γέροντας υπέφερε από καρδιά, είχε πρόβλημα στην όραση Του, τα 
τελευταία χρόνια, ένιωθε πόνους στη μέση Του, και επιπλέον είχε πέσει κατά 
γης και είχε σπάσει το ισχίο Του. Το τελευταίο πρόβλημα αποκαταστάθηκε 
πλήρως, σε κλινική του Ρεθύμνου, όπου ύστερα από επέμβαση, 
τοποθετήθηκε στο μηρό Του, έλασμα από μέταλλο (λάμα). 
Αν και ξεπεράστηκε το πρόβλημα με το πόδι Του, χωρίς ιδιαίτερα 
μετεχειρουργικά προβλήματα, προς έκπληξη των θεραπόντων γιατρών Του, 
προέκυψαν άλλα προβλήματα γαστρεντερολογικής φύσεως, τα οποία τον 
υποχρέωσαν να μεταφερθεί στην Γαστρεντερολογική Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νομίζω κατά το μήνα Οκτώβριο 
του 2005. Ο π. Παύλος είπε ότι πήγε στο Νοσκομείο μετά τη χειροτονία του 
Σέργιου Μαρνέλλου 22.10.05, για να τύχει καλύτερης και επιμελημένης 
φροντίδας με θεράποντα γιατρό, τον ευσεβή Καθηγητή της ιατρικής Σχολής κ. 
Ηλία Κουρούμαλη. 
Στο διάστημα της ανάρρωσής Του μετά την εγχείρηση στο πόδι Του στο 
Ρέθυμνο, τον επισκέφτηκα σύντομα στο Μοναστήρι και πήρα την ευλογία Του, 
ευχόμενος ταχεία ανάρρωση. 



Είναι ενδιαφέρουσα η παρακάτω γραπτή μαρτυρία δύο σπουδαστών της 
Α.Ε.Σ. Κρήτης με τους οποίους επισκεφτήκαμε τον Γέροντα στο διάστημα της 
δεύτερης νοσηλείας Του, στο Γεν. Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Την παραθέτομε 
αυτούσια, γιατί δείχνει την αγιότητα του Γέροντα, τη ζωντανή του πίστη και 
ευσέβεια, τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, που τον επισκίαζε, τα αποθέματα 
των ψυχικών Του δυνάμεων. Ακόμη, την κατά Χριστόν σαλότητα, την 
υπομονή και καρτερικότητα, με τις οποίες αντιμετώπιζε τους πόνους, τις 
θλίψεις, τις ασθένειες, τα παθήματα, τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που 
του παραχώρησε ο Παντοκράτορας Θεός. Σκοπός η πνευματική οικοδομή 
των εκατοντάδων πνευματικών Του τέκνων και γενικότερα, του ορθόδοξου 
χριστιανικού πληρώματος.  
Την παραθέτουμε αυτούσια: 
«Σήμερα, Δευτέρα 18 Απριλίου 2005 ο Σχολάρχης μας, πατήρ Γεώργιος 
Μαρνέλλος, μας πήρε μαζί του και πήγαμε στο Ρέθυμνο, για να πάρουμε την 
ευχή και την ευλογία του πατρός Ευμενίου, στο Νοσοκομείο. Ο πατήρ 
Ευμένιος, στο κρεβάτι του πόνου, με σοβαρά προβλήματα υγείας, μόλις του 
είπαν, πως θα τον επισκεφτεί ο πατήρ Γεώργιος, ενώ δεν μιλούσε πριν, 
άρχισε να ψάλλει το Κοντάκιον του Ακαθίστου «τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα 
νικητήρια…», κάτι, το οποίο δεν το συνήθιζε να το ψάλλει συχνά. Όμως πριν 
δύο μέρες ο π. Γεώργιος πανηγύριζε στον Ιερό Ναό του Ακαθίστου, «Ρόδον 
το Αμάραντον», στον Άγιο Νικόλαο, χωρίς να το έχουν πει στον Γέροντα.  
Όταν φτάσαμε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και πήγαμε στο δωμάτιο στο οποίο 
νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος, δεν μπορούσαμε να μπούμε στο δωμάτιο, 
λόγω επισκεπτηρίου των γιατρών και γι΄ αυτό περιμέναμε στο διάδρομο. Ο 
πατήρ Παύλος Λουκογεωργάκης, που ήταν πλησίον του ασθενούς Γέροντα, 
του είπε, ότι περιμέναμε απ΄ έξω. Ο Γέροντας, είπε: «πες στον π. Γεώργιο, το 
Σχολάρχη, να περάσει…» και διερωτήθηκε, «γιατί περιμένει απ΄ έξω;…». 
Όταν οι γιατροί έφυγαν και μπήκαμε στο δωμάτιο, ο Γέροντας είχε κλείσει τα 
μάτιά Του και έκανε σαν να κοιμάται. Τον χαιρέτησε ο πατήρ Γεώργιος και 
εκείνος έκανε πως δεν τον γνώριζε…Όμως του μιλούσε στα γαλλικά, για να 
τον πειράξει και να αστειευτεί μαζί του, αφού γνώριζε ότι ο πατήρ Γεώργιος, 
είναι απόφοιτος γαλλικού Πανεπιστημίου και γνώριζε άριστα, τα γαλλικά. Ας 
σημειωθεί, ότι ο Γέροντας όλη την ημέρα ούτε έτρωγε, ούτε μιλούσε σε 
κανένα. Μετά ο Σχολάρχης για να τον ευχαριστήσει άρχισε να του λέγει το 
«Πάτερ ημών εν τοις ουρανοίς» στα γαλλικά και ο π. Ευμένιος συμπλήρωνε 
και αυτός μερικές λέξεις από την Κυριακή προσευχή στα γαλλικά. Μετά 
έκαναν αστεία και ο Γέροντας έδειξε πόσο ήταν ευχαριστημένος από αυτή την 
επίσκεψη. Συγκεκριμένα, χωρίς να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ο 
Γέροντας, έδειχνε  καταχαρούμενος, ανοιγόκλεινε τα μάτια Του, νιαούριζε, 
κάνοντας τη γάτα, γαύγιζε, κάνοντας το σκύλο, χτυπούσε παλαμάκια, έψαλε 
διάφορα τροπάρια και γενικά, προς έκπληξη των παρισταμένων, των 
συγγενών Του και των νοσηλευτριών, η διάθεσή Του άλλαξε εντελώς. Από ότι 
μας είπαν η αδελφή Του Ιωάννα, ο π. Παύλος και οι Νοσοκόμες, τις 
προηγούμενες μέρες ο Γέροντας ήταν αμίλητος και έμοιαζε σαν πεθαμένος. 
Σήμερα όμως, παραδόξως, αν και πονούσε φοβερά, αφού ήταν 
εγχειρισμένος, έκανε τόσα πράγματα που όλοι χαρήκαμε και δεν θέλαμε να 
φύγουμε από κοντά Του. Το πρόσωπό Του έλαμπε και μας μετέδιδε χαρά και 
αγαλλίαση. Μας νουθέτησε λίγο και μας είπε πως ο διάβολος ήταν ο 
υπεύθυνος για το κτύπημά Του στο Μοναστήρι και για όλη την ταλαιπωρία 
Του στα Νοσοκομεία. Βγάλαμε μαζί Του φωτογραφίες και αυτός συνέχισε να 



χαμογελάει και να αστειεύεται.  
Φύγαμε γεμάτοι από χαρά και ο Γέροντας μας έδωσε την ευχή Του. Περάσαμε 
όμορφα και είχαμε μια αξέχαστη εμπειρία από έναν ενάρετο, αγιασμένο 
παππούλη». 
Υπογραφές: Τσαχάκης Αντώνιος και Πηγιάκης Εμμανουήλ, Σπουδαστές Α΄ 
έτους Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης 
 
3. Οι δύο τελευταίες συναντήσεις μου με τον ασθενούντα 
    Γέροντα, λίγο πριν την κοίμησή του 
 
α) Η πρώτη επίσκεψή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Στις 21-11-2005, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, συμμετείχα στην 
Αρχιερατική Θεία λειτουργία, που έγινε στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό 
Ρεθύμνου, ιερουργούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης Ανθίμου. Στη 
συνέχεια, με την Πρεσβυτέρα μου Μαρία, πήγαμε στα Χανιά στο 
Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων, όπου προσκυνήσαμε την Αγία Ζώνη, που 
την είχαν φέρει από το Άγιο Όρος. Επιστρέφοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, 
περάσαμε από το ΠΕΠΑΓΝΗ, στον Δ΄ όροφο και επισκεφτήκαμε το βαριά 
ασθενούντα Γέροντα Ευμένιο, που νοσηλευόταν όπως είπαμε παραπάνω, 
στη Γαστρεντερολογική Κλινική. Του έκαναν συντροφιά, η ακούραστη και 
ευλαβέστατη αδελφή Του Ιωάννα και μια αποκλειστική Νοσοκόμα. Ήταν 
πραγματικά πολύ άρρωστος. Λυπήθηκα πολύ, βλέποντας την κατάσταση της 
υγείας Του και την ταλαιπωρία Του. Τον πλησίασα στο κρεβάτι Του, του πήρα 
ευλογία, κράτησα το χέρι Του και του είπα «Γέροντα, ήλθαμε με την 
Πρεσβυτέρα μου, να σε δούμε. Τι κάνεις; Ήμασταν στα Χανιά, όπου 
αξιωθήκαμε να προσκυνήσομε την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου». Η λύπη μου 
έγινε μεγαλύτερη, λόγω της σιωπής του Γέροντα. Φαινόταν, σαν να κοιμόταν. 
Στο σημείο αυτό, τον πλησίασε η Ιωάννα και του ζητούσε επίμονα να ανοίξει 
τα μάτια Του για να δει το Σχολάρχη, που ήλθε για τον δει. Εκείνος και πάλι, 
σιωπούσε. Τότε, χωρίς να επιμείνω περισσότερο, λόγω της σοβαρής 
κατάστασης της υγείας Του, τον σταύρωσα με την εικονίτσα της Παναγίας και 
με την κορδέλα (ζώνη), την οποία του έφερα, ως ευλογία από το προσκύνημά 
μου στα Χανιά. Τον σταύρωσα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στα χέρια, στο 
στήθος, προσευχόμενος στην Παναγία για τη βελτίωση της υγείας Του. 
Τελειώνοντας, μυστικά, τη δέηση μου αυτή, ευχήθηκα στον Γέροντα με τα 
λόγια: «Η χάρη της Παναγίας να είναι μαζί Σας, και να Σας κάνει καλά…». 
Τότε προς έκπληξή μας, ακούστηκε μια μόνο λέξη, που το περιεχόμενό της 
δηλώνει πολλά: η λειτουργική λέξη «Αμήν». Η μονολεκτική, αλλά γεμάτη 
πνευματικό νόημα απάντηση του Γέροντα που δόθηκε, ενώ τα μάτια Του 
παρέμεναν κλειστά, εξήλθε ήρεμη και δυνατή από τα τίμια χείλη Του, για να 
μας ευχαριστήσει και να μας παρηγορήσει. Αυτός ήταν και ο καταληκτήριος 
λόγος της αγάπης Του προς εμένα, που τον γνώρισα από κοντά, όπως 
αξιώθηκα να γνωρίσω δυο ακόμα προορατικούς Πατέρες τον Γέροντα Παΐσιο 
τον Αγιορείτη (1924-1994) και τον Γέροντα της Πεντέλης Σίμωνα Αρβανίτη 
(1901-1998) και δέχτηκα και από τους τρεις, αμέτρητες και ποικίλες ευλογίες, 
πατρικές συμβουλές και νουθεσίες σε μια περίοδο δύσκολη για εμένα 
προσωπικά. Σε μία περίοδο, που πάλευα για τη δική μου προκοπή και 
αγωνιούσα για την κατά Χριστόν Αγωγή και παιδεία των ιεροσπουδαστών, 
τους οποίους η επίσημη Εκκλησία και Πολιτεία, και πάνω από αυτούς τους 
θεσμούς ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, είχαν εμπιστευθεί στην 



ελαχιστότητά μου (1984-2005). 
β) Το τελευταίο χαμόγελο του Γέροντα  
Δέκα ημέρες περίπου, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων του 2005, αφού 
στο μεταξύ, είχαν προηγηθεί Θεία λειτουργία και Ιερό ευχέλαιο στο 
Παρεκκλήσι των Κρητών Αγίων της Α.Ε.Σ. Ηρακλείου, υπέρ υγείας του 
Γέροντα Ευμενίου, πραγματοποίησα μια ακόμα επίσκεψη στο παραπάνω 
Νοσοκομείο, που όπως εξελίχτηκαν τα γεγονότα, ήταν και η τελευταία 
συνάντηση. Με συνόδευαν δύο ιερωμένοι σπουδαστές της Σχολής. Παρόν 
στη συνάντηση ήταν και ο π. Ιωάννης Κουφουδάκης, ευλαβής μοναχός της 
Μονής των Ρουστίκων, ο οποίος μάλιστα ανέλαβε εκ μέρους μου, να αλείψει 
με το Ιερό ευχέλαιο, που είχαμε τελέσει, τον αγαπητό Γέροντα «εις ίασιν 
σώματος και ψυχής». Πήραμε ευλογία. Ο Γέροντας και αυτή τη φορά, 
σιωπούσε. Στην παράκληση της Αδελφής Του Ιωάννας και της Νοσοκόμας να 
ξυπνήσει και να μας δει που ήλθαμε να τον επισκεφτούμε, τα μάτιά Του 
παρέμεναν κλειστά και απάντηση δεν δόθηκε. Τότε τον πλησίασα 
περισσότερο και του είπα: «Γέροντα, ξέρετε ποιος είμαι;..». Και πρόσθεσα: «o 
π. Γεώργιος ο αμαρτωλός… όταν σας απαντούσα με αυτά τα λόγια στο 
τηλέφωνο, εσείς με διορθώνατε χαμογελώντας με τα λόγια, ναι κατάλαβα, 
είσθε ο π. Γεώργιος ο «Αρματωλός» και συνεχίζατε: ο ποιήσας και διδάξας 
ούτος μέγας κληθήσεται». Συνέχισα να τον πειράζω, υπενθυμίζοντας του, 
γεγονότα και δικά Του λόγια από τις πρόσφατες συναντήσεις μας στο 
Μοναστήρι Του, για να δω πώς θα αντιδράσει μήπως καταφέρω να 
επικοινωνήσω μαζί Του. «Θυμόσαστε», του είπα, «που με συμβουλέψατε να 
αφήσω λίγο τα γένια μου να μακρύνουν… Έκανα υπακοή, και στην επόμενη 
συνάντησή μας, προσποιηθήκατε ότι δεν με γνωρίσατε, δικαιολογηθήκατε 
μάλιστα ότι δεν με ξεκαθαρίζετε καλά, επειδή δεν έχετε καλή όραση. Σας 
έλεγα…είμαι ο π. Γεώργιος. Εσείς συνεχίσατε να ερωτάτε «Ποιος π. 
Γεώργιος;  Εσύ είσαι ωραίος…καλός ιερέας…»3.  
Μέχρι τότε ο Γέροντας σιωπούσε. Στο σημείο όμως της εξιστόρησής μου, που 
του θύμισα ένα περιστατικό κατά το οποίο  μου χάιδεψε τα γένια, 
ευχαριστημένος που έκανα υπακοή και ότι με συμβούλευε με τα λόγια 
«υπακοή ζωή, ανυπακοή θάνατος»4,  άνοιξε ξαφνικά τα μάτια Του, κοίταξε 
προς τα άνω, στην οροφή, ίσως, ενατενίζοντας τον ουρανό, αλλά και λόγω 
της τοποθέτησης του σώματός Του στην κλίνη, και μου χάρισε ένα μειδίαμα, 
ένα χαμόγελο, ως έκφραση συναισθημάτων: χαράς, ευχαρίστησης, 
ικανοποίησης. Η Νοσοκόμα πρώτη αντιλήφθηκε αυτή την ιερή και μεγαλειώδη 
στιγμή και μου λέγει «δες τε, άνοιξε τα μάτια Του, κατάλαβε ποιος είστε και 
ακούγοντας τα αστεία που του λέγατε, Εκείνος σας χαμογέλασε 
ευχαριστημένος…».  
Αποχαιρέτισα, με μάτια βουρκωμένα, τον Άγιο Γέροντα και επέστρεψα μαζί με 
τους μαθητές μου στη Σχολή συζητώντας καθ΄ οδόν, τα όσα θαυμαστά 
προηγήθηκαν. Το ίδιο βράδυ τελέσαμε με τους σπουδαστές της Σχολής Ιερά 
παράκληση προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, υπερ υγείας και θείας βοηθείας 
του Γέροντα Ευμένιου των Ρουστίκων. Όλη τη νύχτα έμεινα άγρυπνος, 
στοχαζόμενος το περιεχόμενο της λειτουργικής λέξης «Αμήν» και την 
πολύτιμη περιουσία, τη «μηλωτή» που μου χάρισε, δηλαδή «ένα χαμόγελο», 
χρυσό κλειδί, ικανό να ανοίξει τις πύλες της αιωνιότητας. Πέρασε καιρός από 
τότε… Αλλά οι λέξεις «Αμήν» και «το μειδίαμα» του Γέροντα, με το οποίο 
νίκησε το θάνατο, και προγεύτηκε τη χαρά της Αναστάσεως, ρίζωσαν για 



πάντα, στα τρίσβαθα της ιερατικής καρδιάς μου…».  
 
ΑΝΤΙ  ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Αυτές οι εμπειρίες επανήλθαν στη συνείδησή μου, διαβάζοντας με το τέλος 
της συγγραφής των παραπάνω διηγήσεων, τον Κατηχητήριο Λόγο της Α.Θ. 
Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου με την έναρξη 
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο Προσκύνημα των Αγίων 
Αναργύρων πόλεως Αγίου Νικολάου Λασιθίου1 . «…Η Εκκλησία… μας 
προτρέπη», αναφέρει ο Παναγιώτατος, «να μη θησαυρίζωμεν θησαυρούς επί 
της γης, «όπου σης και βρώσις αφανίζει» αλλά να θησαυρίζωμεν θησαυρούς 
εν ουρανώ, όπου καμμία απειλή φθοράς δεν υπάρχει…Ο θησαυρός που δεν 
φθείρεται και η ελπίς που δεν καταισχύνει είναι η θεία Αγάπη. Η συνεκτική των 
πάντων Δύναμις. Είναι ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, που μένει μεθ΄ ημών εις τον 
αιώνα. Αυτός είναι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και δεν 
ήλθε ίνα κρίνη αλλά να σώση τον κόσμον…Κατήργησε τον το κράτος έχοντα 
του θανάτου, τουτ΄ έστι τον διάβολον. Εξήλειψε το αμειδές του θανάτου. 
Δηλαδή την χωρίς μειδίαμα σκοτεινήν μορφήν και παρουσίαν του θανάτου. Η 
οποία όταν υπάρχη, αμαυρώνει και δηλητηριάζει όλην την ζωήν και την χαράν 
του ανθρώπου. Δι΄ αυτό, όταν η καρδία και η αγάπη μας είναι εστραμμέναι εις 
τον Θεάνθρωπον Κύριον, τον τε νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχοντα, τότε 
όλα φωτίζονται και μεταμορφώνονται. Και όταν ο Απόστολος προτρέπη να μη 
στηριζώμεθα «επί πλούτου αδηλότητι, αλλ΄εν τω Θεώ τω ζώντι, τω παρέχοντι 
ημίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν» (Α΄ Τιμ. 6, 17), μας διαβεβαιώνει ότι η 
αληθινή απόλαυσις της ζωής είναι εκείνο που μας δίδει ο Θεός και ημείς το 
δεχόμεθα με ευγνωμοσύνην και ευχαριστίαν. Τότε το ολίγον είναι πλούσιον 
ως ευλογημένον. Και το πρόσκαιρον και στιγμιαίον λάμπει με φως 
αιωνιότητος. Τότε, όχι μόνον αι χαραί της ζωής έχουν κάτι που δεν 
παρέρχεται. Αλλά και αι δοκιμασίαι και αι θλίψεις γίνονται αφορμαί θείας 
παρακλήσεως». 
Η σκέψη μου φτερούγισε ξανά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 
στις τελευταίες ημέρες, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του Γέροντα Ευμενίου 
Λαμπάκη, όπου «το πρόσκαιρο και το στιγμιαίο έλαμπε με φως της 
αιωνιότητας». Αισθανόμενος την παρουσία του Γέροντα ανάμεσά μας και τη 
χαρά που νιώθουν οι Άγιοι στον Παράδεισο, τα χείλη μου μειδίασαν, γιατί 
«εξαλείφτηκε η χωρίς μειδίαμα σκοτεινή μορφή και παρουσία του θανάτου». 
Το ουράνιο μειδίαμα, που μου χάρισε ο Γέροντας, απλώθηκε σε όλο το σεπτό 
Πρόσωπό του, έγινε φως, χαρά και ζωή. Το άκτιστο φως ακτινοβόλησε στη 
μορφή Του, τη μεταμόρφωσε σε εικόνα απείρου θεϊκού κάλλους, σμιλεύοντας 
φιλοκαλικά, την δικιά μου ψυχή. Το εσπέρας, στη διάρκεια του Κατανυκτικού 
Εσπερινού στο Προσκύνημα «Ρόδον το Αμάραντον», κάτω από το αμυδρό 
φως των καντηλιών, μια ακτίνα αναστάσιμου φωτός έμπαινε και φώτιζε από 
τα πολύχρωμα παραθυράκια του Τρούλου. Μετά τα κατανυκτικά τροπάρια και 
την απόλυση, βλέποντας τα μεταμορφωμένα πρόσωπα των Αγίων, έψαλα το 
Προκείμενο «Μὴ ἀποστρέψης τὸ Πρόσωπόν Σου ἀπὸ τοῦ παιδός Σου, ὅτι 
θλίβομαι. Πρόσχες τῇ ψυχή μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν». 
 
Μετά το επισφράγισμα «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς» διαισθάνθηκα ότι ακούστηκε από τα άδεια στασίδια των πιστών, το 
«Αμήν» του αγιασμένου Γέροντα Ευμενίου των Ρουστίκων... 



Προβληματισμένος, μέχρι την ώρα της έναρξης του εσπερινού, που δεν 
βρήκα το χρόνο να γράψω μια εκτενέστερη βιογραφία προς τιμήν του 
Γέροντα, θυμήθηκα μετά ταύτα, την όμορφη αυτή ιερή στιγμή, τη μοναδική 
λέξη του Χορού των Αγγέλων «Αμήν» με την οποία με αποχαιρέτησε ο πατήρ 
Ευμένιος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ανήμερα της εορτής 
των Εισοδίων της Θεοτόκου. Πήρα κουράγιο και ηρέμησε η ψυχή μου, διότι 
κάθε λόγος που προφέρεται, κάνει πραγματικότητα το ζωντανό περιεχόμενό 
του. Η τέχνη του διαβόλου είναι η τέχνη της κατασκευής πραγμάτων χωρίς 
ζωή, η τέχνη της παρουσίασης λαμπρών επιφανειών χωρίς περιεχόμενο, 
χωρίς ύπαρξη, η τέχνη των κενών λόγων. Στον Τριαδικόν Θεόν, δίδασκε ο 
Καθηγητής μας Παύλος Ευδοκίμωφ, «υπάρχει μόνο «Ναι» και «Αμήν», 
υπάρχει μόνο κατάφαση, αιώνια ζωή, λόγος. Η λέξη «Αμήν» και η «Ευλογία» 
των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων έχουν μια αντικειμενική δύναμη αγιασμού, 
γιατί είναι φορείς της θείας παρουσίας και ευλογίας. Η συχνή επανάληψη 
τους, υπογραμμίζει την αγιαστική τους δύναμη, την αγιαστική τους αλήθεια. Η 
ευλογία δεν είναι απλώς μια ευσεβής ευχή, αλλά μια μυστηριακή πράξη ικανή 
να μεταβάλλει μια κατάσταση με τη θεία παρουσία, την οποία επικαλείται 
(«ευλογείτε Πάτερ» απάντηση «ο Κύριος»). Αποδεικνύει επίσης, ότι και μια 
απλή ευχή ή επισφράγισμα διατηρεί όλη της την συμπυκνωμένη ενέργεια. Το 
πράγμα γίνεται σαφές, όταν ληφθεί υπόψη, ότι η βασική διαίρεση των 
χριστιανών δεν είναι μεταξύ εκείνων που υπακούουν ή παραβαίνουν τις 
εντολές, αλλά μεταξύ εκείνων, που έχουν πληρότητα και εκείνων που έχουν 
κενότητα. Με άλλα λόγια μεταξύ εκείνων που είναι «κατοικητήριο της Αγίας 
Τριάδος» (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης) και εκείνων που είναι έρημοι και άνυδροι 
«τόποι». Όταν έλεγα στον Γέροντα στις κρίσιμες ημέρες και ώρες Του, «Η 
Παναγία, η Μεγαλόχαρη να τον βοηθήσει, να τον κάνει καλά…», Εκείνος με τα 
αποθέματα χάρης και δύναμης που έκρυβε μέσα Του, και την πληρότητα της 
ύπαρξής Του εν Χριστώ, γνώριζε ότι η Παναγία είναι η «Κεχαριτωμένη», η 
πλήρης χάριτος2. Επίσης η ευλογία που δέχτηκε με την εικονίτσα Της είναι 
πηγή δύναμης και θεϊκής ενέργειας3. 
Άγιε Γέροντα, ας είναι αιώνιο το μνημόσυνό Σου και υπόσχομαι ότι το 
τελευταίο σου μειδίαμα, θα μου θυμίζει την άνοιξη, την ανθισμένη αμυγδαλειά, 
τη νεότητα, την αιωνιότητα. Θα με κάνει να προσδοκώ «την ανάσταση των 
νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος» και από την άλλη, το «Αμήν» θα το 
διατηρώ πάντα στην καρδιά μου, όπως η Μητέρα του Θεού «διετήρει πάντα 
τα ρήματα… εν τη καρδία αυτής»4. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ «ΡΟΔΟΝ ΤΟ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ» 
 
 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
«ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ» 



 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Ο ως άνω Ναός είναι τρίκλιτος. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην 
Υπεραγία Θεοτόκο και τα δύο κλίτη στους Αγίους Νικόδημο τον Αγιορείτη και 
Νεκτάριο Πενταπόλεως. 
Κάτωθεν του Ναού υπάρχουν δύο Παρεκκλήσια αφιερωμένα στους Οσίους 
Σέργιο του Ράντονεζ και Σεραφείμ του Σαρώφ. 
Επίσης διαμορφώνεται ένα ακόμη Παρεκκλήσιο προς τιμή του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως.  
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Α΄ ΕΟΡΤΕΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ 
 
1.   Σάββατο: Του Ακαθίστου (Σάββατο προ της Κυριακής: Ε΄ των Νηστειών) 
2.   Εορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: 14 Ιουλίου  
3.   Ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως: 3 
Σεπτεμβρίου 
4.   Ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ: 2 
Ιανουαρίου 
5.   Εορτή του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, του Ιατρού: 11 Ιουνίου 
6.    Εορτή του Αγίου Σεργίου του Ράντονεζ: 25 Σεπτεμβρίου 
Β΄ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
1.  Του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και Γεωργίου Νεομάρτυρος του εν 
Ιωαννίνοις: 17 Ιανουαρίου 
2.   Του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας: 18 Ιανουαρίου 
3.  Του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους: 10 Φεβρουαρίου 
4.   Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου: Δευτέρα 
Διακαινησίμου ή ανάλογα 23 Απριλίου 
5.  Του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου: 8 Μαΐου 
6.  Του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου: 27 Μαΐου 
7.  Των Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης: Τρίτη: Της 
Διακαινησίμου. 
8.  Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας και Μελιτινής μάρτυρος: 16 
Σεπτεμβρίου 
9.  Των Αγίων Γερόντων της Ι. Μονής Όπτινα (Σύναξη): 23 Οκτωβρίου  
10. Του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου: 5 Δεκεμβρίου 
11. Του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου: 27 Δεκεμβρίου 
12. Το Σάββατο Β΄ Νηστειών 
13. Της Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλλης: 22 Ιουλίου 
 
Γ΄ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
 
1. Ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: Τις Παρασκευές: Τυρινής, Α΄, Β΄, 
Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Νηστειών (ώρα 17.30-19.00). 
2. Κάθε Κυριακή απόγευμα στη διάρκεια όλου του έτους Ιερά Παράκληση 
προς την Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια οι Χαιρετισμοί της Παναγίας 
 



 
Δ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του 
Κέντρου Μελέτης του Ορθοδόξου Πολιτισμού και του Ινστιτούτου Ελληνικής 
Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού καταρτίζεται ειδικό 
πρόγραμμα α) ιερών ακολουθιών στην ελληνική και σλαβονική γλώσσα. Σε 
συνεργασία επίσης με Σέρβους, Βούλγαρους, Εσθονούς κ.α. μετανάστες από 
τις Βαλκανικές χώρες προγραμματίζονται θείες λειτουργίες προς τιμήν 
Μεγάλων Αγίων των Ορθόδοξων Εκκλησιών τους, β) λοιπών πνευματικών 
εκδηλώσεων (συνάξεις, Διαλέξεις, Ομιλίες κλπ.), οι οποίες φιλοξενούνται στην 
αίθουσα «Η Μεγαλόχαρη της Τήνου» 
 
Ε΄ Στον ως άνω Ιερό Ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα πολλών Ρώσων Αγίων 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Πληροφορίες στον κτήτορα και εφημέριο του Ι. Ναού «Ρόδον το Αμάραντον» 
π. Γεώργιο Μαρνέλλο, τηλ. 28410-28680 
 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟ «ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ» 
 
Δρόμοι πρόσβασης προς τον ως άνω Ιερό Ναό: α) Δια μέσου της Εθνικής 
οδού Αγίου Νικολάου-Ηρακλείου. Από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο. Στο 4ο 
χλμ. πριν φτάσομε στην είσοδο της πόλεως συναντάμε την αντιπροσωπεία 
Πεζώ. Στα εκατό μέτρα δεξιά ακολουθούμε τον αγροτικό δρόμο προς την 
Εκκλησία περίπου 650 μ. 
β) Δια μέσου των Έξω Λακωνίων (συνοικισμός Βλάχηδες). Από Ηράκλειο 
προς Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν την αντιπροσωπεία Πεζώ στρίβομε δεξιά και 
στον πρώτο συνοικισμό που συναντάμε αριστερά, συνεχίζομε προς την 
Εκκλησία. Ο αγροτικός δρόμος περίπου δύο χλμ. είναι σε καλή κατάσταση. 
Ένα μεγάλο τμήμα του είναι με άσφαλτο 
γ) Από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο. Στα πεντακόσια μέτρα πριν φτάσομε 
στην αντιπροσωπεία Πεζώ, στρίβομε δεξιά και δια μέσου της γέφυρας 
πορευόμαστε προς την Εκκλησία 
Παρακάτω παρατίθεται σκαρίφημα του οδοιπορικού προς την Εκκλησία δια 
μέσου της Εθνικής οδού, το οποίο συνέταξε ευχαρίστως, ο φίλος 
Αρχιτέκτονας Γιάννης Κων. Πάγκαλος προς διευκόλυνση των προσκυνητών. 
 
 
 
 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ  
 
 
Η σχέση Ορθοδοξίας και Νεοελληνικού Πολιτισμού, Τήνος 1985. 
Η θεία λατρεία στα σχολεία εκκκλ/κής εκπαίδευσης, Τήνος 1984. 
Ο «Μεγαλόκοσμος» άνθρωπος κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη ως 
βάση της ελληνικής αγωγής και παιδείας, εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., Άγιος Νικόλαος 



Κρήτης, 1990. 
Ο «νέος άνθρωπος» στην κοσμική παιδαγωγική και το χρέος της Εκκλησίας, 
Χανιά 1991. 
Η μυστική γνώση κατά τον Μπέργκσον υπό το φως της μυστικής θεολογίας 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στα γαλλικά με ευρεία περίληψη στα ελληνικά, 
εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., Άγιος Νικόλαος 1994. 
Ο ιερεύς ως μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού στην Εκκλησία και τον 
κόσμο, εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., Α΄ έκδ. 1996, Β΄ 1998. 
Saint Nicodème l’Hagiorite Maître et pédagogue de la nation grecque et de 
l’Église Orthodoxe, Ανάλεκτα Βλατάδων 64, Θεσ/κη 2000. 
Λόγος εν τη σιωπή δια την Εκκλησίαν μου, εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 2005 
Το παρόν της Ιερατικής Σχολής Κρήτης στην Ιερά Μονή του Αγίου Ματθαίου, 
Εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 2005. 
Αγιονικοδημικά Μελετήματα, τ. Β΄, εκδόσεις. Κ.Μ.Ο.Π., 2007. 
Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στη νεώτερη καταστατική νομοθεσία 
(νόμος Σ΄, Νόμος ΣΑ΄ και νόμος 590/1977), εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 2006. 
Η κλήση της ιερωσύνης και η πολιτεία του ιερέως κατά τον Άγιο Νεκτάριο 
Πενταπόλεως, εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 2006. 
 Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων, Κανόνας πίστεως και εικόνα 
πραότητος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 2007. 
«La personne du prêtre et l’ecclésiologie eucharistique dans la pensée 
théologique de l’Institut Saint-Serge de Paris», εν Ύδωρ εκ Πέτρας, Άγιος 
Νικόλαος Κρήτης 2008. 
Μετάφραση έργου: Πρωτοπρ. Αλεξίου Κνιάζεφ, το Ινστιτούτο ο Άγιος Σέργιος 
(η ορθόδοξη σκέψη στην παρισινή της διαδρομή), εκδόσεις Κ.Μ.Ο.Π., 1980. 
Μετάφραση άρθρου Ολιβιέ Κλεμάν, «Η Θεία Ευχαριστία στη σκέψη του 
Παύλου Ευδοκίμωφ», Άγιος Νικόλαος 1975. 
«Ο Ορθόδοξος πολιτισμός στο Βυζάντιο και η ευεργετική συνεισφορά του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου», στο περιοδ. «Άγκυρα Ελπίδος», τ. 52, έκδ. 
Ι.Μ.Ι.Σ., Ιεράπετρα 2009. 
 
Μελέτες υπό έκδοση: 
Ο Ιερός Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον το Αμάραντον» στα Έξω 
Λακώνια Μεραμπέλλου. 
Από το Ιεροδιδασκαλείο της Αγίας Τριάδας Ακρωτηρίου (1892-1905) μέχρι 
την ίδρυση της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου (1992-2007). 
 
Ο συγγραφέας ίδρυσε και διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό ΄Υδωρ εκ 
Πέτρας (τεύχη Ι-ΧVΙ, 1978- 2000), εκδόσεις. Κ.Μ.Ο.Π. 
 
 
Έκφραση ευχαριστιών 
 
Τη δαπάνη της παρούσας έκδοσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου η οικογένεια του 
συγγραφέα. Οι ανέκδοτες φωτογραφίες με τις οποίες πλέχτηκε το κείμενο και 
εκείνες του εξωφύλλου προέρχονται α) από το αρχείο του συγγραφέα και β) 
από το αρχείο του ευλαβεστάτου ιερέα Παύλου Λουκογεωργάκη (Ρέθυμνο), ο 
οποίος υπήρξε μαθητής μου στην Εκκλησιαστική Σχολή των Χανίων και 
αγαπημένο πνευματικό τέκνο του Γέροντα Ρουστίκων Ευμενίου Λαμπάκη. 
Με την προσφορά των φωτογραφιών του π. Παύλου ουσιαστικά 



εμπλουτίστηκε η παρούσα έκδοση. Τον ευχαριστούμε εγκάρδια και του 
ευχόμαστε καρποφόρα ιερατική διακονία. 
Ευχαριστίες ανήκουν στην οικογένεια του συγγραφέα για την ποικιλότροπη 
βοήθειά τους και ιδιαίτερα στην κ. Ελευθερία Θεοδωρίδη, τυπογράφο, για την 
αγαστή συνεργασία και την επιμέλεια της έκδοσης. 
Επίσης ευχαριστώ θερμά  τους καλούς μου συνεργάτες στο Ι. Προσκύνημα 
των Αγίων Αναργύρων Γιάννη Λουκάκη, Δημήτριο Χατζηπαναγιώτη, 
Σταυρούλα Τραντά-Τουτουδάκη, Στέλιο Οικονομόπουλο, Γιάννη Χαβάκη, 
Αλέκο Ανδρουλάκη και Αντώνη Σηφάκη, την καθηγήτρια Μαρία Δ. 
Χατζηπαναγιώτη,  την ευλαβέστατη κα Άννα Χανιώτου, τις θυγατέρες της 
Αικατερίνη και Καλλιόπη και τους φοιτητές και αποφοίτους της Ανωτέρας 
Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης για τη στήριξη της όλης προσπάθειας 
συγγραφής και διακίνησης του βιβλίου προς τιμή του Αγίου Γέροντα και προς 
ενίσχυση του Ι. Ναού «Ρόδον το Αμάραντον».  
Ο συγγραφέας 
 
 
 
 
 
 
 
 


