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Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 

        Ιερατικό Συνέδριο, Ι.Μ. ΑΡΣΑΝΙΟΥ 16 Νοεμβρίου 2013 

 

«ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ 

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» 

Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί Πατέρες, 

ευλαβέστατοι Διάκονοι, κυρίες και κύριοι, 

        Με πολύ χαρά και προθυμία αποδέχτηκα την τιμητική ανάθεση, 

από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Ευγένιο, να παρουσιάσω 

στο συνέδριό μας την εργασία με θέμα: «Αναστηλωτικές εργασίες στον Ι. 

Ν. Αγ. Ευτυχίου Χρωμοναστηρίου».  

Α) Το Χρωμοναστήρι: σύντομο ιστορικό-ονομασία-Χριστιανικά 

Μνημεία 

        Το Χρωμοναστήρι βρίσκεται στις βορειοανατολικές αντηρίδες του 

όρους Βρύσινα, σε απόσταση 11χλμ ΝΑ του Ρεθύμνου1. Έχει 

χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός (ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980)2 «για την 

ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία, διότι σώζει σημαντικά κτίρια βενετο-

κρητικής αρχιτεκτονικής καθώς και την εν γένει μορφή των δρόμων κλπ.», 

όπως αναφέρει το αιτιολογικό της απόφασης, και με το άρθρο 1 

Προεδρικού Διατάγματος, (ΦΕΚ 728/21-9-1995), χαρακτηρίστηκε 

«παραδοσιακός οικισμός μεσαίας  πολιτιστικής αξίας» και κατατάχτηκε 

στην κατηγορία II3. Η τοποθεσία στην οποία είναι κτισμένη το χωριό 

θεωρείται στρατηγικής σημασίας, γιατί ελέγχει όλες τις διόδους από τα 

Αμαριώτικα μέσω του νοτιοανατολικού Βρύσινα προς το Ρέθυμνο και 

αντίστροφα4.Δεν είναι γνωστό πότε κτίσθηκε το χωριό, ελλείψει 

αρχαιολογικών ευρημάτων και γραπτών πηγών. Αναμφισβήτητα έχει 

                                                           
1 Βλ.«Ο Βρύσινας. Τοπογραφική, Γεωγραφική, Ιστορική, Κοινωνική και Λαογραφική θεώρηση» 
Μιχάλης Εμμ. Αντωνογιαννάκης, Αθήνα 2010,  σ.364    
2  Υπουργείο Πολιτισμού, Διαρκής Κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 

Ελλάδας, ανακτήθηκε 11-11-2013 
3  Ό.π. Μιχ. Εμμ. Αντωνογιαννάκης, Αθήνα 2010, σ. 382 
4 Στο ίδιο, σ. 365 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15988
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15988
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διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ όλες τις ιστορικές περιόδους κι η 

πρώτη γραπτή αναφορά είναι εκείνη της συνθήκης Ενετών-Καλλέργη του 

1299, όπου η περιοχή χαρακτηρίστηκε «στρατιωτική» και άλλαξε 

κυριότητα από τον Γεώργιο Χορτάτση στον Αλέξιο Καλλέργη5. Η Συνθήκη 

αναφέρει: «Ακμή δίδωμεν και παρέχωμέν σοι τας καβαλαρίας της πόλης 

και του Χωριομοναστηρίου καθώς εκράτην αυτάς Γεώργιος Χορτάτσης». Για 

την ετυμολογία της ονομασίας του έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις, 

χωρίς καμία να διεκδικεί με απόλυτα πειστικό τρόπο την αιτία 

ονομασίας του χωριού. Συναντάται στα έγγραφα της Ενετικής εποχής, 

της Οθωμανικής κατάκτησης, αλλά και στα Νοταριακά έγγραφα, με 

διαφορετικές ονομασίες6. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οφείλεται στις 

τοιχογραφίες της Παναγίας της Κεράς (χρωματιστό-χρώμα 

μοναστήρι/Χρωμοναστήρι), ή στην ώχρα με την οποία ήταν βαμμένη η 

εκκλησία (ωχρόν μοναστήριον/Χρομοναστήρι)7.Άλλοι πάλι υποστηρίζουν 

ότι προέρχεται από το μοναστήρι του Χριστού 

(Χριστομοναστήρι/Χρομοναστήρι)8, ή από το μοναστήρι της Χώρας στην 

Κωνσταντινούπολη (Χώρα μοναστήρι/Χρωμοναστήρι). Πάντως στα ενετικά 

έγγραφα απαντάται ως Acromonastiri ή Cromonastiri και στα τουρκικά 

ως Χώρα Μοναστήρ. Το βέβαιο είναι, πάντως, πως όποια κι αν είναι η 

προέλευση του α΄ συνθετικού του ονόματός του, το β΄ συνθετικό         

(...- μοναστήρι) δηλώνει με εμφατικό τρόπο, ότι κάποιο μοναστήρι έχει 

                                                           
5 Στο ίδιο, σ.σ. 365-366 
6 Στο ίδιο, σ.σ. 366-376 
7 Όπως είναι γνωστό, το τέλος της Αραβοκρατίας στην Κρήτη επετεύχθη το 961 μ Χ, από το Νικηφόρο 
Φωκά. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παράδοση, λίγο πιο κάτω από την τοποθεσία που είναι κτισμένη η 
Παναγία η Κερά, βρισκόταν ένας οικισμός Σαρακηνών, εξαιτίας του εύφορου της περιοχής. Μέχρι και 
σήμερα η περιοχή αυτή έχει την ονομασία  «Σαρακήνικα». Ο οικισμός αυτός, λοιπόν, καταστράφηκε, 
στην περιοχή χτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Κεράς και εγκαταστάθηκαν μοναχοί.  Το 
μοναστήρι αρχικά βάφτηκε με ένα αργιλώδες πέτρωμα που εξορύχτηκε από μια περιοχή ανατολικά 
του χωριού. Το αργιλώδες αυτό πέτρωμα είχε ένα ωχρό/κίτρινο χρώμα και εξ αυτού του λόγου το 
μοναστήρι λεγόταν ωχρόν μοναστήριον. Από τη συναίρεση των δύο λέξεων προήλθε η ονομασία 
Χρομοναστήρι.    
8 Στο ίδιο, υπ. 54, σ. 370: «Δεν εντοπίζεται εκκλησία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, καθολικό 
μονής Χριστού μέσα στο χωριό. Όταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Κατωπέρβολα 
καταστράφηκε από τον μουσουλμάνο Χαμουτζά, κτίστηκε μέσα στο χωριό περί το τέλος του 19ου αι., 
πάνω σε ερείπιο εκκλησίας, άγνωστης ταυτότητας, ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου. Δεν 
αποκλείεται επομένως η εκκλησία του ερειπίου να ήταν το καθολικό του μοναστηριού της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού». 
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άμεση σχέση με την ονομασία του χωριού, είτε αυτό ήταν η Παναγία η 

Κερά, ή ο Άγιος Ευτύχιος, ή κάποιο άλλο[9] [10].          

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 

Υπουργείου Πολιτισμού με τη «Διαπιστωτική πράξη χαρακτηρισμού ως 

αρχαίων μνημείων των μεσοβυζαντινών ναών του Νομού Ρεθύμνης» 

(11/4/2008 και αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/80890/4272), 

έχει συμπεριλάβει στον κατάλογό της  και τους ναούς της Παναγίας 

Κεράς και του Αγίου Ευτυχίου. 

       Ο ναός της Παναγίας Κεράς, Γενέσιον της Θεοτόκου, βρίσκεται νότια 

του χωριού, στους πρόποδες του Βρύσινα. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του 

ναού της Παναγίας Κεράς είναι σπάνιος στην Κρήτη. Διαπιστώνονται δύο 

φάσεις κατασκευής του ναού: η πρώτη τον 11ο και η δεύτερη το 14οαι. 

Έχει ένα βαρύ κυλινδρικό τρούλο και δύο κόγχες στα πλάγια του ναού. 

Μεταγενέστερα κατασκευάστηκε κτιστός τοίχος στην ανατολική κεραία σε 

θέση τέμπλου και στη δυτική πλευρά υψηλότερος, καμαροσκέπαστος 

χώρος, ως νάρθηκας. Επίσης, αργότερα προστέθηκε στη νότια πλευρά, 

ένα μονόχωρο, καμαροσκέπαστο παρεκκλήσι, αφιερωμένο στην αγία 

Άννα. Τα δύο στρώματα των αγιογραφιών, σώζονται αποσπασματικά. 

Ξεχωρίζουν η παράσταση της Δέησης στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του 

Ιερού Βήματος του 11ου αι., ενώ στις αρχές του 15ου  αι. ανάγονται η 

παράσταση του Παντοκράτορα στον τρούλο και η ημίσωμη μορφή της 

αγίας Άννας με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ σε ολόσωμη 

μετωπική στάση στη νότια κόγχη του ναού[11] [12].  

 

 

 

                                                           
9 Βλ. Νέα Χριστιανική Κρήτη, περίοδος Β΄, τ. 22, Ρέθυμνο 2003, σ. 267, υποσ. 50   
10 Ό.π. Μιχ. Εμμ. Αντωνογιαννάκης, Αθήνα 2010, σ.373, υποσ. 56 
11 Βλ. Μιχάλης Τρούλης, Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ιστορία-Μνημεία-Θησαυροί, 
Ι.Μ.Ρ.Α., Ρέθυμνο, 2000,σ.63 
12 Βλ. «Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης», Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Κρήτης, Μιχάλης Γ. Ανδριανάκης-Κώστας Δ. Γιαπιτσόγλου, Ηράκλειο 2012, σ.271 
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Β) Άγιος Ευτύχιος: ιστορικό του ναού και αναστηλωτικές 

εργασίες 

      Ο ναός του Αγίου Ευτυχίου βρίσκεται 2χλμ., περίπου, ΒΑ του 

οικισμού Χρωμοναστήρι στον εγκαταλειμμένο οικισμό «Περδίκι Μετόχι», 

στη δυτική πλευρά του ρέματος «Ρέχτα». Από το μετόχι σήμερα σώζονται 

μόνο δυο κτίσματα που αποτελούσαν κατοικίες ενός αμιγούς 

οθωμανικού οικισμού, όπως αναφέρεται σε καταγραφή του 19ου αι. Ο 

ναός χρονολογείται τον 11ο αι. Είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου 

Ευτυχίου του Κρητός, Επισκόπου Γορτύνης και Αρχιεπισκόπου 

Κρήτης13, που έζησε περί το τέλος του 7ου αι και τιμάται η μνήμη του 

στις 17 Αυγούστου[14] [15]. Το βέβαιο είναι, σύμφωνα με τις γραπτές 

μαρτυρίες και την προφορική παράδοση, ότι ο ναός έχει άμεση σχέση με 

την εποχή αμέσως μετά την ανακατάληψη της Κρήτης και την εκδίωξη 

των Αράβων το 961 από το Νικηφόρο Φωκά και την ανακαινιστική πνοή 

που έπνευσε στην Εκκλησία της Κρήτης.  

         Ο ναός του αγίου Ευτυχίου ανήκει σ’ ένα μοναδικό για την Κρήτη 

τύπο, σπάνιο στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, στον τύπο του 

συνεπτυγμένου οκτάστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναό.   

Στον ίδιο τύπο ανήκει και ο ναός της Παναγίας του Κοφίνου στην 

Λάρνακα της Κύπρου.  Εσωτερικά τα πλευρικά κλίτη διαμορφώνονται με 

αλλεπάλληλα βαθιά τόξα. Ο τρούλος φέρει υψηλό κυλινδρικό τύμπανο 

ενώ οι κεραίες του ναού στεγάζονται με ημικυκλικές καμάρες. Η 

μοναδική είσοδος, ένα λιτό ορθογώνιο θύρωμα, βρίσκεται στην βόρεια 

πλευρά του. Μοναδικά άλλα ανοίγματα είναι δυο μικρά παράθυρα, στο 

βόρειο και το νότιο τοίχο, καθώς και το αγιοθύριδο. Οι εξωτερικές 

επιφάνειες  δε φέρουν καμία διακόσμηση ενώ εσωτερικά διακοσμείται με 

ανάγλυφη ταινία, περιμετρικά στο τύμπανο του τρούλου και τις 

παραστάδες. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού εντοπίζεται στην 

αψίδα και τον ημικύλινδρο της κόγχης του Ιερού. Στην αψίδα εικονίζεται 

                                                           
13 http://www.imodigitrias.gr/IM_Odigitria_a7.htm, ανακτήθηκε 14-11-2013 
14 Βλ. «Αι τοιχογραφίαι του Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης», Ν. Β. Δρανδάκη, Νέα Χριστιανική Κρήτη, 
περίοδος Β΄,τεύχη28-29, Ρέθυμνο 2009-2010,  σ.σ. 101-130 μαζί με τις υποσημειώσεις. 
15 http://www.imga.gr/new/ag_eftixios.htm, ανακτήθηκε 14-11-2013 

http://www.imodigitrias.gr/IM_Odigitria_a7.htm
http://www.imga.gr/new/ag_eftixios.htm
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η Δέηση και στον ημικύλινδρο, σε δυο ζώνες, μετωπικές μορφές 

ιεραρχών. Στην ανώτερη ζώνη αναγνωρίζονται οι άγιοι Βλάσιος, 

Ελευθέριος και Τίτος να κρατούν ευαγγέλιο. Στην κάτω ζώνη δεξιά 

εικονίζεται ο απόστολος Πέτρος να κρατεί «τας κλεις της βασιλείας των 

ουρανών», σύμφωνα με το αγιογραφικό χωρίο Ματθ.16,19  και πιθανόν ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι αγιογραφίες έχουν έντονα λαϊκό χαρακτήρα, 

χαρακτηριστικό της επαρχιακής τέχνης του 11ου αι., εποχή στην οποία 

έχουν χρονολογηθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Δρανδάκη16. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι και στον κοντινό ναό της Παναγίας, νότια 

του οικισμού Χρωμοναστήρι, το α’ στρώμα του τοιχογραφικού διακόσμου 

ανήκει επίσης στον 11ο αι. γεγονός που δείχνει την ακμή του οικισμού 

κατά την μεσο-βυζαντινή περίοδο (961-1204μΧ)  

Κατά τα παρελθόντα έτη η Αρχαιολογική Υπηρεσία εκπόνησε σχετική 

μελέτη αποκατάστασης του ναού  και ενέταξε το έργο στο πρόγραμμα  

«Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα Κύπρος 2007-2013». Η υλοποίηση 

του προγράμματος εκτός του Αγίου Ευτυχίου περιελάμβανε  την 

αποκατάσταση του ναού της Παναγίας στην Πατσό Αμαρίου και δύο 

ναούς στην Κύπρο, την Παναγία του Κοφίνου στη Λάρνακα και την 

Παναγία στην Καντού Λευκωσίας. Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 

2011 και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του παρόντος έτους. Ο 

προϋπολογισμός  για τους δύο ναούς της Κρήτης ήταν  491.000 ευρώ, τα 

οποία όμως δεν δαπανήθηκαν στο σύνολό τους. 

 Πριν την έναρξη των αναστηλωτικών εργασιών του ναού 

πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα που διήρκησε αρκετούς μήνες 

αφού σκάφτηκε όλος ο ναός εσωτερικά, σε βάθος 1,70μ. από το κατώφλι 

της πόρτας, αλλά και ο εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος. Η έρευνα αυτή 

έδωσε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την κατοίκηση του 

χώρου σε παλαιότερες, του ναού εποχές, αλλά και για την οικοδομική 

ιστορία του ίδιου του μνημείου. 

                                                           
16 Ό.π., Ν. Β. Δρανδάκη, Ρέθυμνο 2009-2010, σ.σ. 101-130 
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Με βάση τα ευρήματα διαπιστώθηκε,  ότι ο χώρος είχε χρήση ήδη από 

τον 3ο αι. μ.Χ., εποχή στην οποία ανήκει λυχνάρι με την επιγραφή 

«Σεργίου». Το πρώτο επιβεβαιωμένο όμως κτίσμα ανάγεται στη α’ 

βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα τέλη 6ου αρχές 7ου αι. Το κτήριο 

αυτό είχε προσανατολισμό Β-Ν και ήταν ορθογώνιας διατομής, χωρίς 

αψίδα, γεγονός που αναιρεί την παλαιά υπόθεση εργασίας ορισμένων 

ερευνητών ότι ο ναός είχε κατασκευαστεί πάνω σε παλαιοχριστιανική 

βασιλική. Με το κτήριο αυτό συνδέεται αγωγός όμβριων που 

αποκαλύφθηκε κατά μήκος του νότιου τοίχου και ο οποίος κατέληγε σε 

μικρή δεξαμενή επιχρισμένη με κουρασάνι. Η χρήση του κτηρίου αυτού 

μάς είναι άγνωστη, αν και η πληθώρα γαλαζοπράσινων επίπεδων 

γυαλιών, που παραπέμπουν σε υαλοστάσια παραθύρων, δεικνύει ότι 

επρόκειτο για ένα αξιόλογο κτίσμα της πρωτο-βυζαντινής  περιόδου. 

 Το κτίσμα αυτό γκρεμίστηκε από άγνωστη αιτία και πάνω του, 

χρησιμοποιώντας τους περιμετρικούς του τοίχους, κατασκευάστηκε την 

μεσο-βυζαντινή περίοδο, ο ναός του Αγίου Ευτυχίου. Ο ναός ήταν 

επιχρισμένος εσωτερικά και εξωτερικά και έφερε στο επίχρισμα του, με 

εγχαράξεις, απομίμηση πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας, χαρακτηριστικό 

της μεσο-βυζαντινής περιόδου. Την περίοδο αυτή ο ναός είχε είσοδο από 

δυτικά, ίσως και βόρεια. Το δάπεδο του την περίοδο αυτή ήταν 

βοτσαλωτό, από μικρά βότσαλα της θάλασσας και μάλιστα έφερε και 

διακοσμητικά μοτίβα, όπως ένα σταυρό στην κόγχη του ιερού κι ένα 

ρόδακα στη δυτική πλευρά του. Το είδος αυτού του δαπέδου 

αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, ίσως και στον υπόλοιπο 

ελλαδικό χώρο για την μεσο-βυζαντινή περίοδο. Στο εσωτερικό του 

ανευρεθήκαν αρκετές ταφές εκ των οποίων μια μόνο, μιας μικρής κόρης, 

έφερε ως κτέρισμα ένα μικρό αγγείο. Ταφές βρέθηκαν και εξωτερικά και 

μάλιστα σε τρία επίπεδα, γεγονός που δεικνύει, ότι ο ναός ήταν 

κοιμητηριακός για μεγάλη χρονική περίοδο.  

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο ναός, όπως συνέβαινε  με την 

πλειονότητα των ναών στους τόπους που κατακτούσαν οι Τούρκοι, 

άλλαξε χρήση και μετατράπηκε σε βοηθητικό κτίσμα του μικρού 
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οθωμανικού οικισμού. Στο εσωτερικό του κατασκευάστηκε φούρνος και 

μια μικρή δεξαμενή. Παράλληλα, τοιχίστηκε η δυτική πόρτα και 

κτίστηκε μια νέα στη βόρεια πλευρά. 

Τον 20ο αι. ο ναός επανήλθε στην αρχική του λειτουργία, αν και η 

χρήση του ήταν περιορισμένη εξαιτίας των φθορών του, καθώς και του 

γεγονότος, ότι το δάπεδο είχε χώμα που είχε συγκεντρωθεί από τα νερά 

που εισέρρεαν στο εσωτερικό του.  

Οι εργασίες στο ναό, στα πλαίσια του προγράμματος  INTERREG, 

περιελάμβαναν τα εξής:  

Στερέωση των τοιχοποιιών με ενέματα και με την τοποθέτηση μεταλλικών 

ανοξείδωτων ελκυστήρων. Αρμολόγημα των περιμετρικών τοίχων, 

κατασκευή επιχρισμάτων στον τρούλο και τις καμάρες των τόξων και 

κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης.  Περιμετρικά του ναού έγινε μεγάλο 

αποστραγγιστικό έργο. Εσωτερικά έγινε κατασκευή δαπέδου από 

κουρασάνι και πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου. Παράλληλα έγινε 

η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και τοποθετήθηκαν μικρά σποτ σε 

επιλεγμένα σημεία, ενώ θα ηλεκτροφωτιστεί και  εξωτερικά. Επίσης, 

κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν ξύλινα κουφώματα. 

Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε η συντήρηση του τοιχογραφικού 

διακόσμου της κόγχης, ενώ θα επανατοποθετηθεί από το συνεργείο 

συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α. και το βοτσαλωτό με το σταυρό στην κόγχη 

του ιερού. Το έργο πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό 

και τα συνεργεία της 28ης Ε.Β.Α και συγκεκριμένα: 

Ομάδα μελέτης:  Ανδριανάκης Μιχάλης (αρχαιολόγος), Γιαπιτσόγλου 

Κώστας (αρχαιολόγος), Σωτήρης Παναγόπουλος (αρχιτέκτονας), Μαρίτα 

Βασιλάκη (πολιτικός μηχανικός), Παγώνα Γιαμπουδάκη (σχεδιάστρια) 

Ομάδα επίβλεψης: Γιαπιτσόγλου Κων/νος Κουγλέρη Φωτεινή 

(αρχιτέκτονας) Σταμάτη Κατερίνα (πολιτικός μηχανικός). 

Συνεργείο συντήρησης: Κάρμεν Μπερνάρ Μαρτίνες, Ελένη Δαφέρμου, 

Αργυρώ Τρουλλινού και Ερμιόνη Τρουλλινού. 
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Συνεργείο αναστήλωσης: Παναγιώτης Σταρένιος, Γιώργος Κανελλάκης, 

Μιχάλης Βογιατζής, Βασίλης Νικολακάκης και  Παντελής Ποθουλάκης.  

 

Γ) Διαχείριση και Διαφύλαξη των Χριστιανικών Μνημείων  

       Θα ήθελα, ως επίλογο της σύντομης αυτής παρουσίασής μου, να 

κάνω μια επισήμανση: μέσα στα Εφημεριακά μας καθήκοντα είναι και η 

διαφύλαξη και διατήρηση των μνημείων της πίστης μας. Χριστιανικά 

Μνημεία εκατοντάδων ετών, έχουμε την αποστολή κι εμείς να τα 

παραδώσουμε στις επόμενες γενεές. Οι όποιες παρεμβάσεις μας 

οφείλουν να ακολουθούν τη νόμιμη οδό, όπως αυτή περιγράφεται από 

τις Εγκυκλίους που μάς έχει αποστείλει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

μας κ. κ. Ευγένιος (αρ. εγκυκλ.1/2012 και 13/2013). Σε αντίθετη 

περίπτωση, πρώτον είμαστε εκτεθειμένοι ενώπιον του νόμου και 

δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος, παρά τις αγαθές  προθέσεις μας, οι 

παρεμβάσεις μας στα Μνημεία να είναι άστοχες και μη αποδεκτές από 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις δε, που γίνεται ολική 

παρέμβαση και Ανακαίνιση/Αναστύλωση κάποιου Μνημείου, σαφώς και 

οι Ενορίες δεν δύνανται να αναλάβουν ένα τέτοιο κόστος. Μετά την 

αποκατάσταση των Μνημείων, όμως, εκείνο που οφείλουμε να πράττουμε 

είναι η διαφύλαξη και συντήρησή τους. Και μια τελευταία σκέψη για την 

επισκεψιμότητα των Μνημείων και το θρησκευτικό τουρισμό, που έχει 

εξαγγείλει η Ελληνική Πολιτεία. Θεωρώ, ότι προς αυτή την κατεύθυνση 

έχουμε να διανύσουμε δρόμο πολύ και πρέπει η όλη προσπάθεια να 

τύχει συντονισμένων ενεργειών, τόσο από την Εκκλησία, όσο και από 

τους τοπικούς Δήμους και Περιφέρειες. 

Σας ευχαριστώ  

                                                                                                                                          

* Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως  τον αρχαιολόγο κ. Κώστα Γιαπιτσόγλου και τον Άρχων 

Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Μιχάλη Τρούλη για την εκπόνηση 

της παρούσας εργασίας. 


