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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ 

Πέρασαν κιόλας δεκατέσσερα χρόνια από την πρώτη 
έκδοση  της ιστόρησης της ανέγερσης της Ι.Μ. της "Αγίας 
Κυριακής" Ροδίτη,  

Η Ροδιτιανή «Αγία Κυριακή»,  αν και ξεχασμένη για πολλά 
χρόνια, σιγά  - σιγά  έγινε πλέον πασίγνωστη στο ευρύτερο 
κοινό της περιφέρειας και είναι  γνωστή για την προστασία που 
προσφέρει στους πιστούς της και κυρίως  στα νεαρά ζευγάρια. 
Υπήρξαν μαρτυρίες νέων ανθρώπων, συνήθως περαστικών από 
την περιοχή,  οι οποίοι  βεβαίωναν, ότι  η Αγία Κυριακή τους 
προστάτεψε, όταν βρέθηκαν σε κάποιο κίνδυνο. Θα ήταν ευχής 
έργο να αναφερόταν τα ονόματα των ανθρώπων αυτών, τούτο 
όμως δεν είναι εφικτό, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις τα 
ονόματα των νέων εκείνων, που είχαν την τύχη να δεχτούν την 
προστασία Της,  θέλησαν  να μείνουν  ανώνυμοι, και εφόσον 
υπάρχει και ο νόμος «περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων» δεν είναι δυνατόν να  

Εδώ όμως,  θα πρέπει να αναφερθεί, έστω σαν ανώνυμο 
γεγονός,  το οποίο έπεσε στην αντίληψη του γράφοντος, που 
συνέβη να είναι αυτήκοος μάρτυς η χαρακτηριστική 
περίπτωση ζευγαριού μελλονύμφων από την Αλεξανδρούπολη, 
το οποίο πήγαινε να τελέσει το γάμο του στη Θεσσαλονίκη.      

Ήταν, το έτος 1994 (:) αν δεν με απατά η μνήμη, τότε που 
γινόταν έργα     και  ανακατασκευαζόταν ο ασφαλτοτάπητας 
στην παρακείμενη παλαιά Εθνική οδό. Το ζεύγος προερχόμενο 
από την Αλεξανδρούπολη κατευθυνόταν με το επιβατικό 
αυτοκίνητό του  προς  Θεσσαλονίκη.  Κατά  τη  διέλευσή  του 
από την  περιοχή του  Ροδίτη,  κοντά   στην  Ιερά.  Μονή της 
Αγίας Κυριακής,   λόγω υπερβολικής ταχύτητας, νύχτας,  ίσως 
και κόπωσης,  ο οδηγός δεν αντελήφθη εγκαίρως τα εμπόδια, 
που υπήρχαν στο οδόστρωμα - ήταν σωροί   αμμοχάλικου-, δεν 

κατάφερε να συγκρατήσει το όχημα στη σωστή πορεία ,  έπεσε 
επάνω τους, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, να συρθεί περί τα 
εκατό μέτρα και να βρεθεί εκτός οδοστρώματος.   

Μέσα στην ησυχία της  νύχτας   ο ασυνήθιστος θόρυβος  
που ακούστηκε έκανε τους περιοίκους, να προστρέξουν στον 
τόπο για να δουν τι έγινε και αν χρειαζόταν, να προσφέρουν τη 
βοήθειά τους.  

Οι νέοι βρισκόταν μέσα στο αναποδογυρισμένο 
αυτοκίνητο, σώοι, χωρίς ίχνος αμυχής. Είχαν σωθεί με 
«κάποια» παρέμβαση.  Εκείνο το βράδυ παρέμειναν σε 
ξενοδοχείο της περιοχής. Την επομένη πήγαν στον προορισμό 
τους,  έκαναν το γάμο τους και μετά το ταξίδι του μέλιτος 
θέλησαν, να ξαναδούν το μέρος, όπου έγινε η ανατροπή του 
αυτοκινήτου τους και να ευχαριστήσουν την «Αγία» που τους 
προστάτεψε.  

Και είχαν την πεποίθηση αυτή, επειδή, όπως είπαν,  είδαν 
δευτερόλεπτα πριν την ανατροπή τους σχεδόν μπροστά στον 
ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου τους, «μια μαυροφόρα 
γυναίκα» να κουνά τα χέρια της, σα να ήθελε να τους 
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που ήταν μπροστά τους και 
άκουσαν μια φωνή:   

«Πρόσεχε!» 
Η παραπάνω μαρτυρία είναι προσωπική, επειδή υπήρξε, 

όπως προαναφέρθηκε,  αυτήκοος μάρτυς ο γράφων, των 
λεχθέντων από το ζεύγος, τα ονόματα   όμως των οποίων, τότε 
ατυχώς,  δεν υπήρξε  η πρόνοια να κρατηθούν.  

Η πρώτη έκδοση, επειδή εξαντλήθηκε και υπήρξε  ζήτηση 
από πολλούς προσκυνητές, αποφασίστηκε από το νέο Δ.Σ., 
αφού βρέθηκε χορηγός,  να  επανεκδοθεί   το ιστορικό της Ι.Μ. 
με κάποιες προσθήκες, που κρίθηκαν απαραίτητες.   

  
    Ροδίτης  5/6/2007 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το να ασχοληθεί κανείς σήμερα με τα "κοινά" απαιτεί 
ψυχικό σθένος τεράστιο, υπομονή, επιμονή και αλτρουισμό. 
Όταν μάλιστα ασχολούμενος με τα «κοινά» το ενδιαφέρον του 
επικεντρώνεται σε θρησκευτικού περιεχομένου 
δραστηριότητες θα πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω χαρίσματα 
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, επειδή εκτός από την αδιαφορία 
της πλειοψηφίας του κόσμου αντιμετωπίζει και το σκεπτικισμό 
τους ακόμη και τη χλεύη πολλών, ενίοτε και φίλων. 

Η περισσή αγάπη για τον τόπο, το αίσθημα ότι η περιοχή 
μας φαίνεται ξεχασμένη, αν όχι αγνοημένη, ειδικά το ιστορικό 
της παρελθόν από πολλούς και για διάφορους λόγους, η ίδρυση 
του Χριστιανικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Αγία Κυριακή 
Ροδίτη και ο σκοπός, ο ιερός–σκοπός της ανέγερσης της Ι. 
Μονής της Αγίας Κυριακής, παραμέρισαν ενδοιασμούς και 
επιφυλάξεις και συνέτειναν αφού η Ι.Μ. της Αγίας Κυριακής 
είναι γεγονός, να επιχειρηθεί αυτή η έκδοση, για να συμβάλει, 
κατά το δυνατόν, στην ενημέρωση του ντόπιου αλλά και του 
ξένου κοινού, στα τεκταινόμενα παλαιά και νέα στο χώρο μας. 
Ας είναι αυτό το φυλλάδιο ένας κόκκος αλήθειας στο δέντρο 
της γνώσης και της ιστορίας της Θράκης μας. 

Η Ι.Μ. της Αγίας Κυριακής Ροδίτη είναι ένα κτίσμα που 
χτίστηκε σε ελάχιστο σχεδόν χρόνο. Το Δ.Σ. του συλλόγου 
πίστεψε στην αναγκαιότητα, δραστηριοποιήθηκε και επέτυχε 
το χτίσιμο του ναού και τη στέγαση της Ιεράς εικόνας. 

Ήταν θεία επιταγή; Ποιος ξέρει. 

Παράλληλα όμως με το ιστορικό της Αγίας εικόνας και το 
χτίσιμο της Ι. Μονής κρίνεται σκόπιμο ν’ αναφερθούν εδώ και 
το έθιμο του γεύματος της χαράς – που γινόταν την ημέρα                  
εορτασμού - της Αγίας, καθώς και το ιστορικό του μνημείου 
των λησμονημένων και τα σχόλια θα αναφερθούν, κατά το 
δυνατόν όπως αυτά καταγράφηκαν από αφηγήσεις 
παλαιότερων και σύγχρονων κατοίκων του Ροδίτη και άλλων 
συμπατριωτών από την "Πατρίδα". 
     Ίσως να υπάρχουν και γεγονότα, σχετικά με το περιεχόμενο 
του φυλλαδίου, τα οποία δεν έπεσαν στην αντίληψη του 
γράφοντος. Αλλά πιθανόν να επιδέχονται διαφοροποίηση 
επειδή κάποιοι ίσως γνωρίζουν λεπτομέρειες που δεν 
αναφέρθηκαν στο γράφοντα. Ας επιτραπούν κάποιες 
παραλείψεις. Δεν ήταν σκόπιμες. Σε άλλη έκδοση πιθανόν να 
μην υπάρχουν. 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
Πρόλογος………………………………………………  Σελ.  .. 

 
1. Το  ιστορικό της εικόνας της Αγίας Κυριακής Ροδίτη. 
2. Οι Ροδιτιανοί χρίζουν την Ι.Μ. της Αγίας  ………… 
3. Το Απολυτίκιο της Αγίας Κυριακής  ……………….     
4. Το γεύμα της Χαράς της Αγίας Κυριακής  ………… 
5. Το Μνημείο των Λησμονημένων  …………………. 
6. Οι Ξεχασμένοι (ποίημα)  …………………………… 
7. Ευχαριστήριο  ……………………………………… 
8. Μεγάλοι ευεργέτες της Ιεράς Μονής  …………….. 
9. Δωρητές  ………………………………………….. 
10. Επίμετρο. Η προσπάθειά μας  …………………….. 
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1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΔΙΤΗ 

 
Η Σεπτή εικόνα της Αγίας Κυριακής μεταφέρθηκε στο 

Ροδίτη το 1922 από τον Ιερό ναό του χωριού Ύσωπο, περιοχή 
Μαλγάρων της Αν. Θράκης 

Ο φερώνυμος ναός της Αγ. Κυριακής γιόρταζε στις 7 
Ιουλίου και κάθε χρόνο γινόταν μεγάλο πανηγύρι με πολλούς 
προσκυνητές από τα γύρω χωριά της περιοχής. 

Η μοίρα όμως του τόπου ήταν να χαθεί αυτός και ο κόσμος 
του να αναζητήσει αλλού την τύχη του. Ήταν τότε, που η 
λαίλαπα της Μικρασιατικής Καταστροφής ανάγκασε τους 
Ανατολικο-θρακιώτες να εγκαταλείψουν για πάντα τις εστίες 
του. Τότε, κάποιοι πιστοί δε θέλησαν ν' αφήσουν τα ιερά και τα 
όσια των προγόνων τους στη βεβήλωση. 

Συγκεκριμένα, ο αγαθός ιερωμένος παπα-Θανάσης 
Ψαρίδης, μαζί με άλλα ιερά σκεύη και άμφια μετέφερε από το 
χωριό του, το Ύσωπο της Αν. Θράκης, στη νέα του πατρίδα το 
Ροδίτη (Πρόκτιο), την ιερή εικόνα της Αγ. Κυριακής. 

Η μετοικεσία της Αγίας Εικόνας πραγματοποιήθηκε τη 
ζοφερή εκείνη χρονιά, όχι όμως και η πλήρης αποκατάστασή 
της σε εκκλησία. 

Για της ανάγκες των προσφύγων τότε κατασκευάστηκε ένα 
μικρό κτίσμα-προσκυνητάρι (1) στα νεκροταφεία του χωριού 
όπου και τοποθετήθηκε η εικόνα. 

Λέγεται, ότι εκεί παρατηρήθηκαν ορισμένα αξιοπερίεργα 
γεγονότα. 

Ήταν οράματα πιστών; Ήταν φαντασιοπληξία; Κάποιοι 
θέλησαν να υπηρετήσουν κάποια σκοπιμότητα; Γεγονός 
πάντως παραμένει ότι, τρεις τουλάχιστον χωρικοί, οι μακαρίτες 
τώρα Κων. Ψαρίδης,  Δαμ.  Βαλάσης    και Γ. Μαρινίδης, είχαν 



 7 

αφηγηθεί σε συγχωριανούς τους ότι είδαν αρκετές φορές τη 
νύχτα, ένα φως έντονο, να ξεκινά από το χώρο του 
νεκροταφείου, να υπερίπταται στη διαδρομή προς την 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην πλατεία του 
χωριού, να σταματάει για λίγο και τέλος να χάνεται. 

 Το γεγονός πολυσυζητήθηκε τότε από τους πιστούς και 
πάρθηκε απόφαση να γίνει ένα νέο προσκυνητάρι προς τιμήν 
της Αγίας, σε νέα θέση, σε κεντρικό σημείο του χωριού, πλάι 
στην Εθνική οδό. 
       Το νέο προσκυνητάρι (2) έγινε πέτρινο με φροντίδα του 
Αντ. Παπαδόπουλου κατοίκου του χωριού. Τότε σταμάτησαν 
τα οράματα και έκτοτε η Αγία θεωρούνταν προστάτιδα του 
χωριού και των νέων γυναικών. 
      Τα χρόνια περνούσαν. Οι ντόπιοι και αρκετοί πιστοί από τη 
γύρω κοντινή περιοχή τιμούσαν κάθε χρόνο τη μνήμη της 
Αγίας στις 7 Ιουλίου. Αν και δεν υπήρχε εκκλησία γινόταν 
πανηγύρι και διανομή φαγητού σε όλους τους πιστούς 
προσκυνητές της Αγίας, όπως παλιά στην «Πατρίδα». 
     Το έθιμο της διανομής φαγητού σταμάτησε στα μέσα της 
δεκαετίας του '50. Ήταν η περίοδος που όλα τα ήθη και τα 
έθιμα άρχισαν να θεωρούνται εκτός εποχής και να ξεχνιούνται. 
     Αλλά για μια ακόμη φορά και το πέτρινο προσκυνητάρι της 
Αγίας είχε την ίδια τύχη με το παλιό που ήταν στα 
νεκροταφεία. 
    Το πεζοδρόμιο, που κατασκευάστηκε στη νότια πλευρά της 
Εθνικής οδού, ήταν η αιτία να κατεδαφιστεί. 
    Η Αγία θα έμενε «άστεγη» αν δεν αναλάμβανε την 
κατασκευή νέου προσκυνηταρίου, αυτού που υπάρχει και 
σήμερα, ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου οικοπέδου, ο Κ. 
Νεστωρίδης. 

Αυτή τη φορά το προσκυνητάρι έγινε μικρότερο και είναι 
σιδηροκατασκευή (3). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα  της Αγίας μετά  
την   καταστροφή   του  πέτρινου  προσκυνηταρίου 
μεταφέρθηκε στην εκκλησία του χωριού. Στο προσκυνητάρι 
τοποθετήθηκε άλλη εικόνα. 

Έτσι, άρχισε σιγά - σιγά η λήθη να περιβάλλει όλο και 
περισσότερο την Αγία. Η χάρη της όμως, αιώνια, δεν ήθελε να 
ξεχαστεί από τη γενιά των προσφύγων. Ήθελε η παρουσία Της 
να είναι αισθητή και σεβαστή στο χώρο. Ήθελε ο κόσμος της, 
που τόσο την αγάπησε, να Την ξαναθυμηθεί και να Την 
τιμήσει. Ήθελε η σχέση αγάπης και τιμής να ξαναζωντανέψει. 

Και ιδού! 
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2. ΟΙ ΡΟΔΙΤΙΑΝΟΙ ΧΤΙΖΟΥΝ 
 ΤΗΝ Ι.Μ. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

------------------------------------------------------------------------
-- 

Φαίνεται, ότι η Αγία επέλεξε τον ντόπιο και καλοκάγαθο 
ιερωμένο απόγονο προσφύγων του 22, τον π. Ιωάννη 
Βαλασάκη για να ταρακουνήσει την μνήμη και να 
ενδυναμώσει την πίστη των προστατευμένων της. 

 Και να, πως! 
 Ήταν φθινόπωρο του 1991, Σαββατόβραδο και ο παπα- 

Γιάννης τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού στην εκκλησία 
του χωριού, το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Μέσα στο 
ναό ήταν εντελώς μόνος. Ούτε καν ο ψάλτης που συνήθως δεν 
έλειπε, ήταν εκεί. 

Αλλά φαίνεται εκείνη τη μέρα και τη στιγμή επέλεξε η 
Αγία για να κάνει γνωστή την παρουσία και τη θέλησή Της. 

Ο παπα-Γιάννης ψάλλοντας το «Φως Ιλαρόν" εθυμίαζε           
τον κυρίως ναό περιφερόμενος τα κλίτη. Κάποια στιγμή 
γλυκειά γυναικεία φωνή ακούστηκε να συνοδεύει τον 
ιερωμένο στην ψαλμωδία του. 

 Ρίγος και δέος κατέλαβε τον παπα-Γιάννη. 
 Αναζήτησε, με το βλέμμα τον απρόσμενο συνοδό στην 

ψαλμωδία. Στο ψαλτήρι, δίπλα στο δεσποτικό, μια άερινη 
μορφή ντυμένη στα μαύρα, ήταν Αυτή που έψαλλε, και που 
παρακίνησε τον εμβρόντητο ιερωμένο να συνεχίσει το έργο 
του. 

 Αυτός συνέχισε μεν, αλλά αμέσως αντελήφθη ότι κάτι 
το ξεχωριστό συνέβαινε. Η μορφή και η φωνή που του μιλούσε 
του ήταν άγνωστες. Αναρωτήθηκε. Τι συμβαίνει; 

 Τελειώνοντας μάλιστα ο ψαλμός στον περιδεή πλέον 
παπα-Γιάννη, η οπτασία, γιατί περί οπτασίας επρόκειτο, 
αποκάλυψε την αιτία της εμφανίσεώς της. 

 «Μη φοβάσαι παιδί μου, του είπε. Είμαι η Αγία Κυριακή. 
Θέλω κάτι από σένα. Θέλω ένα μοναστήρι!». 

 Και πριν προλάβει ο ιερέας να συνέλθει και να ρωτήσει 
οτιδήποτε το όραμα χάθηκε. 

 Ο παπα-Γιάννης αποτελείωσε τον Εσπερινό. Το ιερό δέος 
όμως φώλιασε μέσα του. Πήγε στο σπίτι του. Η μορφή της Αγίας 
δεν έφευγε από εμπρός του. Το ύφος και η συμπεριφορά του 
πρόδιδαν ότι κάτι του συνέβαινε αλλά σε κανέναν δεν ανέφερε 
τίποτα. Φοβόταν μήπως δεν τον πιστέψουν και τον περάσουν για 
φαντασιόπληκτο. 

 Το ίδιο εκείνο βράδυ, όμως, στο όνειρο πλέον του παπα-
Γιάννη, εμφανίστηκε και πάλι η Αγία. 

 Εκεί, αυτός κατόρθωσε, παρά το δέος που τον συνείχε, 
να ψελλίσει, και να ρωτήσει, όταν του επανέλαβε η Αγία ότι 
θέλει να της κάνει ένα μοναστήρι. 

- Αγία μου να σου χτίσω μοναστήρι, αλλά πού; 
- Θέλω να με πας στην παλιά μου θέση! Είπε η Αγία 

Κυριακή. Και το όνειρο διεκόπη. 
Και πάλι ο παπα-Γιάννης δεν ανέφερε σε κανένα τίποτα.  
Το ίδιο όνειρο, όμως επαναλήφθηκε πολλές φορές και ο 

σεμνός ιερέας, δεν εύρισκε πλέον ησυχία. Είχε χάσει την ηρεμία 
του, τον ύπνο του. Κάτι έπρεπε να γίνει. 

Το προσωπικό και βασανιστικό αυτό μαρτύριο έληξε και 
πάλι με επέμβαση της Αγίας. 

Δεκέμβριος 1991. Μια Κυριακή απόγευμα ο παπα-Γιάννης 
θέλησε να κάνει έναν περίπατο. Βγήκε από το σπίτι του. 
Φαίνεταί, όμως ότι η ώρα ήταν θαυμαστή για τον ιερωμένο. 



 9 

Ασυναίσθητα βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού του 
ακολούθησε τη μορφή της Αγίας που εμφανίστηκε μπροστά του 
και τον οδήγησε τα παλαιά νεκροταφεία του χωριού. Σαν 
υπνωτισμένος έφθασε εκεί, χωρίς να το αντιληφθεί. 

Όταν άκουσε τη φωνή της Αγίας, τότε συνήλθε και 
συνειδητοποίησε που βρισκόταν! Τότε η γνώριμη φωνή 
ακούστηκε να λέει: 

- Τέκνο μου, από εδώ έφυγα κάποτε. Τώρα όμως εδώ θέλω 
να επιστρέψω! Εδώ θέλω να μου κάνεις την κατοικία μου, να 
ησυχάσω!» 

  Παρά την ολοφάνερη ταραχή και συγκίνηση τα λόγια του 
παπα-Γιάννη ακούστηκαν δυνατά. 

- "Θα γίνει το θέλημά σου, Αγία μου". 
Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την υπόσχεσή του ο ιερέας και 

η θεία μορφή εξαφανίστηκε. 
 Φαίνεται, όμως ότι το γεγονός αυτό συγκλόνισε τον 

παπα-Γιάννη. Τώρα του ήταν αδύνατο να κρατήσει πλέον το 
μυστικό του. Δεν μπορούσε να μην αποκαλύψει τα όσα είδε και 
άκουσε. Ένιωθε μια ακατανίκητη επιθυμία να διηγηθεί την 
περιπέτειά του. Καταλάβαινε, ότι θα τον βοηθούσε η Αγία, να 
πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. 

Πράγματι τα γεγονότα δεν τον διέψευσαν. Πρώτα-
πρώτα αφού αποκάλυψε την επιθυμία της Αγίας στην οικογένειά 
του, είδε με χαρά του ότι και αυτοί τον παρακινούσαν να 
πραγματοποιήσει το τάμα. Να κάνει ένα εκκλησάκι στη χάρη 
Της. 

 Άλλο ένα γεγονός όμως ήρθε και έκανε τον παπα-Γιάννη 
να αποφασίσει πλέον την ανοικοδόμηση του μοναστηρίου. 

 Τα Θεοφάνεια του 92, ο παπα-Γιάννης δέχτηκε μια 
απροσδόκητη προσφορά. Η κόρη του Γ. Πανταζή, η κα Κυριακή 

Ντιάκαλη, μέσω του άνδρα της Σταμάτη ήθελε να προσφέρει, ως 
τάμα, κάτι στην εκκλησία. Πρότεινε μάλιστα να  προσφέρει μιαν 
εικόνα της Αγίας Κυριακής. 

 Ο παπα-Γιάννης τότε εκμυστηρεύθηκε το δικό του τάμα 
και την πρόθεσή του να χτίσει το παρεκκλήσι. 

 Τότε έγινε η σκέψη, αφού τα δύο τάματα αφορούν την 
ίδια Αγία, γιατί να μη γίνει το μοναστήρι λίγο μεγάλο και να 
αναβιώσει και το πανηγύρι στη μνήμη της. 

 Επειδή όμως η δαπάνη ήταν μεγάλη αποφασίστηκε να 
δημιουργηθεί κάποιος φορέας, σύλλογος, ο οποίος θα 
αναλάμβανε τη φροντίδα ανοικοδόμησης του μοναστηριού. 

 Μάλιστα, τότε, ο ίδιος ο Ντιάκαλης, λόγο επαγγέλματος 
προσφέρθηκε και σχεδίασε τον τύπο του ναϊδρίου. 

 Έτσι, δεν άργησε να ιδρυθεί και ο σύλλογος με την 
επωνυμία Χριστιανικός - Πολιτιστικός Σύλλογος "Αγία 
Κύριακή" Ροδίτη, και το Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες 
που έγιναν στις 20/9/92 έλαβε την απόφαση και ανέλαβε την 
υποχρέωση να χτίσει το παρεκκλήσι. 

 Το Δ.Σ. αμέσως δραστηριοποιήθηκε. Με ανακοίνωσή 
του έκανε γνωστή την πρόθεσή του και ζήτησε και τη συνδρομή 
πιστών χριστιανών για να εκπληρωθεί το τάμα. 

 Ήδη, μετά τη συγκέντρωση των πρώτων χρημάτων στις 
25/9/92, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της Ι.Μ. της Αγίας Κυριακής. 

 Με την πάροδο του χρόνου ευαισθητοποιήθηκαν κι άλλοι 
παράγοντες, πρόσφεραν σεβαστά ποσά τα οποία και επέτρεψαν, 
να ολοκληρωθεί το χτίσιμο. 

 Έτσι, πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος το μοναστήρι της 
Αγίας Κυριακής οικοδομήθηκε. Απομένει ο εξοπλισμός σε ιερά 
σκεύη και εικόνες για να παραδοθεί στο κοινό και τη λατρεία της 
Αγίας. 
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                         3. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 
 

Ως βρύσις πολύκρουνος 
Παρθενομάρτυς Χριστού, 

κατήρδευσας πάνσοφε, 
την εκκλησίαν Αυτού 
και ήθλησαν άριστα, 

έσωσας τους εν σκότει 
της ειδωλομανίας 

αίγλη των σων θαυμάτων, 
Κυριακή αθληφόρε, 

διό εν παρρησία Χριστώ 
πρεύσβευε σωθήναι  ημάς. 

 
(ήχος πλάγιος δ΄) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ  ΕΘΙΜΟ 
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4.  ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ  ΧΑΡΑΣ,  

  ΤΗΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
------------------------------------------------------------------------------ 

Στην "πατρίδα» των προσφύγων του Ροδίτη, το Ύσωπο 
της Αν. Θράκης, την ημέρα που γιόρταζε η Αγία Κυριακή 
γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Η κοσμοσυρροή ήταν από τις 
μεγαλύτερες της περιοχής. 
 Κάθε χρόνο, μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, όλοι οι 
πιστοί περίμεναν, να πάρουν το μερίδιό τους από το νόστιμο 
φαγητό που ετοίμαζαν οι ξακουστοί μάγειροι της εκκλησίας της 
Αγίας Κυριακής. Εκεί, στον αυλόγυρο της εκκλησίας μετά το 
φαγητό στηνόταν ένα μεγάλο γλέντι. 
 Το έθιμο αυτό μεταφέρθηκε και στη νέα πατρίδα, το 
Πρόκτιο (Ροδίτη) από τους Υσωπίτες. 
 Ρωτήθηκαν πολλοί. 
Γιατί, μοιράζονταν τόσο φαγητό, πάντα κρέας αυτή την ημέρα; 
- Γιατί έκανε τόσα έξοδα η εκκλησία; 
Ακούστηκαν πολλές εκδοχές. 
Άλλοι είπαν ότι, επειδή άρχιζε η περίοδος του θερισμού και των 
εργασιών του καλοκαιριού, με την ευκαιρία της συγκέντρωσης 
τόσων ανθρώπων, αφού άλλου είδους διασκεδάσεις δεν 
υπήρχαν, οι "ραγιάδες" ξέδιναν με αυτόν τον τρόπο 
 Άλλοι πάλι απέδιδαν αυτή την κρεατοφαγία από τα 
καζάνια της Αγίας Κυριακής στο γεγονός ότι, επειδή δεν 

υπήρχαν τότε εστιατόρια για να φάει το πλήθος, που ερχόταν 
προσκυνητές στη χάρη Της, γι αυτό έβραζαν τόσο κρέας σε 
καζάνια και το μοίραζαν. Προοριζόταν δηλ. το φαγητό για τους 
προσκυνητές που δεν είχαν συγγενείς στο χωριό. 
 Μερικοί τοποθετούσαν τις ρίζες του εθίμου στα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια. Πίστευαν δηλ. ότι, ήταν συνέχεια των 
"Γευμάτων της Αγάπης" που γίνονταν τότε. 
 Τέλος, μια τέταρτη εκδοχή, αυτή παρουσιάζεται κάπως 
ποιητική, και μιλάει για ένα γεγονός που στάθηκε αφορμή, να 
αρχίσει αυτή η κρεατοφαγία στον περίβολο της εκκλησίας, και 
να καταλήξει ετήσιο έθιμο. 
 Κατά την εκδοχή αυτή, το γεγονός, που ήταν η αιτία να 
αρχίσει το έθιμο, συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ίσως, δεν 
θα έφτανε ως τις μέρες μας, αν κάποιοι παππούδες, μακαρίτες 
τώρα, δεν το διηγούνταν σαν παραμύθι στα εγγόνια τους. 
 Κι έτσι σαν παραμύθι καταγράφεται και σήμερα. 
 «Πολλοί, ίσως, δεν θα θυμούνται η αγνοούν παντελώς το 
γεγονός, γιατί όπως συμβαίνει πάντα, κάθε τι που είναι νωπό, 
συζητιέται για λίγο καιρό, πιο σοβαρά γεγονότα κάπως 
περισσότερο διάστημα, και με το πέρασμα του χρόνου έρχεται 
στιγμή, που μόνο στη μνήμη κάποιων μπορεί να παραμένουν και 
πολύ σπάνια καταγράφονται ανεξίτηλα στη μνήμη του λαού και 
πάλι μόνο τα γεγονότα. Άνθρωποι και ονόματα χάνονται στη 
λήθη που χαρίζει ο πανδαμάτορας χρόνος. 
 Αφορμή για το πρώτο μεγάλο φαγοπότι που έγινε στον 
περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής στην «Πατρίδα» 
ήταν η σωτηρία μιας κοπέλας μετά την απαγωγή της από ένα 
μωαμεθανό και η επιστροφή της στους οικείους της. 

 Κατά, πως λένε τα γεγονότα έγιναν τα εξής: 
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 Ένας μουσουλμάνος είχε ερωτευθεί μια πανέμορφη 
κοπέλα απ’ το Ύσωπο. Η κοπέλα όμως, σα Χριστιανή και 
όπως ήταν φυσικό, δεν ανταποκρινόταν στον έρωτα του 
αλλόθρησκου. Μάλιστα για να γλιτώσει από πιθανά 
μπερδέματα, αφού ήταν και σε ηλικία γάμου, ανέφερε τις 
ενοχλήσεις που είχε στους δικούς της. Τότε, το οικογενειακό 
συμβούλιο αποφάσισε, ότι έπρεπε να βρεθεί χριστιανός 
γαμπρός, για να αποθαρρυνθεί ο επίδοξος αλλόθρησκος. 
 Πράγματι δεν άργησε να βρεθεί ένα καλό παλικάρι. Ο 
αρραβώνας της κοπέλας όμως, κάθε άλλο παρά αποθάρρυνε 
το μωαμεθανό. Επιδεικτικά παρενοχλούσε την κοπέλα και 
απειλούσε πως θα την απαγάγει μάλιστα και όπως 
αποδείχτηκε οι απειλές δεν ήταν μόνο απειλές. 
 Μια μέρα έγιναν πράξη! 
 Ήταν παραμονή της Αγίας Κυριακής. Το απόγευμα 
κόσμος πολύς ήρθαν προσκυνητές στη χάρη  
Της. Ντυμένοι στα γιορτινά κατευθύνονταν προς την 
Εκκλησία. Ανάμεσά τους και η αρραβωνιασμένη κοπέλα. 
Προχωρούσε κι αυτή έχοντας αγκαζέ μια γειτονοπούλα, φίλη 
της. 
 Οι δύο κοπέλες βάδιζαν αμέριμνα και πότε-πότε 
ακούγονταν το νεανικό γέλιο τους. 
 Η ομορφάδα και το κρυστάλλινο γέλιο φαίνεται πως ήταν 
η πρόκληση και η αφορμή για κάποιους που παραμόνευαν 
και σκόπευαν να κάνουν πράξη αυτό που απειλούσαν πως θα 
κάνουν. 
 Σε ένα σταυροδρόμι, αναπάντεχα, μπροστά στα κορίτσια 
καβάλα στα άλογα εμφανίστηκαν ένοπλοι. Ήταν ο 
ερωτευμένος μουσουλμάνος και ένας φίλος του. Η τύχη τους 
χαμογελούσε (;). 

 Τα κορίτσια ήταν κάπως απομονωμένα. Κοντά τους δεν 
ήταν κανένας άλλος. 
 Οι κοπέλες ξαφνιάστηκαν και σαν από ένστικτο 
κατάλαβαν τον κίνδυνο και σφίχτηκαν η μία πάνω στην άλλη. 

Οι νεαροί όμως φαίνεται πως ήταν αποφασισμένοι. 
Ο επίδοξος απαγωγέας είπε στο φίλο του. 
- Αυτή είναι, με τα κόκκινα. Ξαφνικά και με συντονισμένες 

κινήσεις άρπαξαν κι οι δύο την κοπέλα. – Κίτσα (Κυριακίτσα) 
ήταν το όνομά της – και την ανέβασαν στο άλογο του 
ερωτευμένου. 

Αυτός ανέβηκε μαζί της και ο φίλος του στο άλλο άλογο. Με 
μια κραυγή θριάμβου και τα σπιρούνια να κεντρίζουν τα άλογα 
όρμησαν προς την έξοδο του χωριού. Εκεί η κοπέλα μόλις 
συνειδητοποίησε τι της συνέβαινε έβγαλε μια σπαρακτική 
κραυγή. 

- Βοήθεια! Αγία μου, απάλλαξέ με από το καταραμένο 
σκυλί! 

  Ο συνοδός του απαγωγέα μένοντας λίγο πίσω, προφανώς 
για να καλύπτει τον φίλο του, έριξε δυο μπαταριές. 

Ήθελε να τρομάξει αυτούς που φάνηκαν να κινούνται πίσω 
τους. 

Με τους πυροβολισμούς, όμως, τρόμαξε το άλογο του 
απαγωγέα, σταμάτησε απότομα με αποτέλεσμα το απροσδόκητο 
αυτό σταμάτημα, αλλά και η αδεξιότητα να κάνει τους αναβάτες 
του να πεταχτούν ασυγκράτητοι πάνω από το άλογο και να 
βρεθούν στο έδαφος. 

Το άλογο απελευθερωμένο από το βάρος και αφηνιασμένο 
άρχισε να καλπάζει τρελά. Χάθηκε μέσα στον κάμπο. 

Οι πεσμένοι, φαίνεται πως ανταμείφθηκαν ο καθένας κατά τα 
έργα του. 
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Ο μουσουλμάνος πέφτοντας χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε 
μια πέτρα και έμεινε στον τόπο. 

Η κοπέλα, σαν από θαύμα, δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Έπεσε 
σε κάτι βατομουριές και γρατσουνίστηκε μόνο στα πόδια και στα 
χέρια. 

Η Αγία είχε προστρέξει σε βοήθεια της ικέτιδάς της! 
      Ο δεύτερος μουσουλμάνος βλέποντας το φίλο του νεκρό 
φοβήθηκε και έφυγε καλπάζοντας. 
     Στο μεταξύ οι συγγενείς της κοπέλας ειδοποιημένοι από την 
φίλη της έτρεξαν ξοπίσω από τους απαγωγείς. Ο πατέρας της, 
όταν έμαθε την απαγωγή της κόρης του, βρισκόταν στην 
εκκλησία. 

- Αγία μου, σπάραξε, βοήθα το κοριτσάκι μου! 
  Βγήκε από την εκκλησία και τρέχοντας πήγε στο σπίτι του 

γαμπρού του. Τον βρήκε να ετοιμάζεται για την εκκλησία. 
-Αγόρι μου, του είπε, το σκυλί, ο άπιστος πραγματοποίησε 

την απειλή του. Μας πήρε την αρραβωνιαστικιά σου! 
       Ο νέος προς στιγμή κοντοστάθηκε. Γρήγορα όμως 
αντέδρασε με μια βρισιά και τρέχοντας στο εσωτερικό του 
σπιτιού βγήκε κρατώντας ένα παλιό ντουφέκι. 
     - Πάμε πατέρα, φώναξε στον πεθερό του. 
      Ακολούθησαν το δρομολόγιο των απαγωγέων. Όταν 
έφθασαν στον τόπο που έπεσε το κορίτσι όλοι μαζί, ο πατέρας, ο 
γαμπρός και πεντέξι ακόμη συγγενείς ξεπέζεψαν και 
ετοιμάστηκαν να ρίξουν στον πεσμένο απαγωγέα. 
      -Πατέρα, ακούστηκε η φωνή της κοπέλας, ελάτε εδώ. Είμαι 
μέσα στα βάτα. 
      Τότε, ενώ ο πατέρας έτρεχε προς την κόρη, ο 
αρραβωνιαστικός της έφθασε πάνω από τον πεσμένο 
μουσουλμάνο. 

     Δεν χρειάστηκε όμως να τον πυροβολήσει γιατί διαπίστωσε, 
ότι ήταν ήδη νεκρός. 

        -Σε ευχαριστώ, Αγία μου, που δε με έκανες φονιά, ψέλλισε 
ικανοποιημένος κι έτρεξε κι προς  το κορίτσι. 
   -Κοριτσάκι μου, είσαι καλά, ακούστηκε και η φωνή του πατέρα. 

  Με μεγάλη συγκίνηση, ο πατέρας αγκάλιασε την κόρη 
του μόλις την απελευθέρωσε από τη σωτήρια παγίδα της. 
 Σιγά-σιγά σουρούπωνε. Όλοι μαζί πλέον πήραν το δρόμο 
της επιστροφής. Δεν πήγαν στο σπίτι. Κατευθύνθηκαν στην 
εκκλησία της Αγίας Κυριακής! Η διασωθείσα και οι δικοί της 
έπεσαν γονυπετείς και προσκύνησαν τη χάρη Της. 
 Η επόμενη μέρα ήταν, πράγματι, ημέρα χαράς για όλο το 
χωριό. Όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες προσκυνητές έμαθαν 
το περιστατικό της απαγωγής και της διάσωσης. Όλοι το 
κουβέντιαζαν και απέδιδαν τη σωτηρία της κοπέλας σε 
επέμβαση της Αγίας. Και οι πιο δύσπιστοι έσπευδαν να 
συμφωνήσουν όταν μάθαιναν τις λεπτομέρειες του γεγονότος. 
 Ένα τέτοιο, όμως γεγονός δεν μπορούσε να περάσει 
χωρίς κάτι το ξεχωριστό. Έπρεπε να γιορταστεί πανηγυρικά, 
λαμπρά! 
 Και πράγματι. Ο πατέρας της κοπέλας από το 
προηγούμενο βράδυ σχεδίασε τον πανηγυρικό χαρακτήρα του 
γιορτασμού της διάσωσης. Μάλιστα δε, αποφάσισαν από κοινού 
με το συμπέθερό του να κάνουν και το γάμο των παιδιών τους. 
 Πρωί – πρωί έσφαξαν δύο μοσχάρια, τα μετέφεραν στον 
περίβολο της εκκλησίας και τα έβαλαν για μαγείρεμα στα 
καζάνια που στήθηκαν για το σκοπό αυτό. Με το σχόλασμα της 
εκκλησίας θα γινόταν τα στεφανώματα και εκεί έξω από την 
εκκλησία θα γλεντούσαν όλοι και οι χωριανοί και οι άλλοι 
προσκυνητές από τη γύρω περιοχή. 
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 Έτσι κι έγινε. Μετά τις στέψεις, αφού ετοιμάστηκε και 
μοιράστηκε το φαγητό κι έφαγαν όλοι, με τους ήχους της 
γκάιντας διασκέδασαν μέχρι αργά. 
           Έτσι η «χαρά» (γάμος) των παιδιών έγινε πραγματικό 
γλέντι χαράς για όλους. 
 Όλοι έμειναν τόσο ευχαριστημένοι από την ευτυχή 
εξέλιξη ώστε αποφάσισαν να καθιερώσουν αυτό το «τραπέζι της 
χαράς» σαν έθιμο. Να γίνεται δηλ. κάθε χρόνο σε ανάμνηση του 
γεγονότος της διάσωσης της κοπέλας από τα χέρια του άπιστου 
με τη θεία επέμβαση της Αγίας». 
 Η αληθοφάνεια και των τεσσάρων εκδοχών δεν στερείται 
λογικής. 
 Θα μπορούσαν να αληθεύουν και οι τέσσερις. Φυσικά 
δεν είναι σήμερα δυνατόν να επιβεβαιωθεί καμία από όλες. Ο 
χρόνος αφάνισε τους μάρτυρες. Όμως το γεγονός ότι, το έθιμο 
έφθασε να τηρείται ως τις μέρες μας και να έχει τόση διαχρονική 
διάρκεια είναι νομίζω αρκετό, παρά την έλλειψη επαρκών 
στοιχείων και ζώντων μαρτύρων να του εξασφαλιστεί έστω μια 
απλή καταγραφή. Αυτή η καταγραφή επιχειρήθηκε. 

Σήμερα με κάποια ολιγόχρονη διακοπή, αφού έγινε 
εφικτή η ανέγερση της Ι.Μ. της Αγίας Κυριακής, γίνεται 
αναβίωση του εθίμου, του «γεύματος της χαράς», όχι τόσο για το 
γεύμα, αυτό καθ’ αυτό, - πόσοι άραγε σήμερα θα περίμεναν να 
χορτάσουν απ' αυτό(!) – αλλά για τη συγκέντρωση της χαράς, 
του πανηγυριού τη μέρα αυτή, την τήρηση των παραδόσεων και 
την καθιέρωση, ει δυνατόν, της ετήσιας συγκέντρωσης των 
απανταχού Ελλάδας και γης Ροδιτιανών. 
 

 
 

5. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΩΝ 
 
 Κατά την εξιστόρηση της ανέγερσης της Ι.Μ. της Αγίας 
Κυριακής Ροδίτη, θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφέραμε και τα 
γεγονότα, τα σχόλια και τις αντιδράσεις που υπήρξαν, όταν έγινε 
γνωστό ότι στο συγκεκριμένο χώρο θα χτιζόταν μοναστήρι, 
καθώς και την άρση όλων αυτών των αντιδράσεων. 
 Μερικοί δύσπιστοι αμφισβήτησαν τα προαναφερθέντα 
περιστατικά και κυρίως τα αναφερόμενα στη δοκιμασία του 
παπα-Γιάννη. 
 Άλλοι δεν συμφωνούσαν στην αναγκαιότητα της 
ανέγερσης της Ι. Μονής. Και επιπλέον, πρόβαλαν ως 
δικαιολογία, για να μη χτιστεί το μοναστήρι, το μεγάλο κόστος 
και ποιος θα το αναλάμβανε. 
 Κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν με την επιχειρηματολογία 
ότι, στο συγκεκριμένο χώρο – παλαιά νεκροταφεία - δεν έπρεπε 
να χτιστεί οποιοδήποτε παρεκκλήσι, ούτε να γίνει η αναβίωση 
κανενός εθίμου, Επειδή μ αυτό τον τρόπο, θα βεβηλωθεί ο τόπος 
και οι θαμμένοι που βρίσκονται εκεί. 
 Δεν είναι δυνατό, έλεγαν, να  περνάμε πάνω από τους 
νεκρούς! Ούτε πάνω τους να γλεντάμε! 
 Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να παρουσιαστεί η 
πραγματική κατάσταση που υπήρχε στον επίμαχο χώρο - τα 
παλαιά νεκροταφεία - τη χρονική περίοδο προς της ανέγερσης 
της Ι. Μονής. 
 Πράγματι στο χώρο αυτό, σε περιορισμένη έκταση, 
υπάρχουν θαμμένοι νεκροί. Πόσοι και που; Κανένας κάτοικος 
του χωριού δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει. 
 Όμως, ο χώρος, σαν νεκροταφείο, έπαψε να χρησιμο-
ποιείται προ πολλού. Πολύ πιο πριν από το Β παγκόσμιο πόλεμο. 
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 Σαν αιτία εγκατάλειψης του χώρου, αναφέρεται από 
πολλούς το γεγονός των θανάτων, πολλών κυρίως νέων 
γυναικών, που συνέβαιναν για χρόνια. Οι περισσότερες γυναίκες 
πέθαιναν πάνω στη γέννα. 
 Γιατί άραγε; 
 Όπως είναι γνωστό το χωριό είναι προσφυγικό. Από της 
ιδρύσεώς του, το 1922, η εγκατάσταση σ' αυτό, των Ελλήνων 
της Ανατολής γινόταν τμηματικά. Οι συνθήκες όμως 
εγκατάστασης και διαβίωσης των προσφύγων δεν θα μπορούσε 
να ισχυρισθεί κανείς ότι ήταν ιδανικές. Λέγεται, ότι και το 
κλίμα, που τότε ήταν πολύ περισσότερο υγρό, επηρέαζε την 
υγεία των κατοίκων. Η υγειονομική περίθαλψη λόγω συνθηκών 
αλλά και νοοτροπίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Το επίσημο 
κράτος δεν είχε οργανωθεί ακόμη στην περιοχή. Έτσι ο 
πληθυσμός ανυπεράσπιστος υπέκυπτε πολύ εύκολα στην πρώτη 
σοβαρή αρρώστια. 
 Το φαινόμενο αυτό ανησύχησε τους κατοίκους. Το κακό 
παραέγινε. Έφευγε πολύς νέος κόσμος! Κάποιοι θεώρησαν αιτία 
του κακού τη θέση των νεκροταφείων (!). Και τότε 
αποφασίστηκε η εγκατάλειψη του χώρου. Η ταφή των νεκρών 
στο εξής θα γινόταν στη νέα θέση στα Β.Δ. του χωριού. 
 Και τώρα δεν υπάρχουν σταυροί ή άλλα χαρακτηριστικά 
σημεία από τα οποία θα μπορούσε κάποιος ν αναγνωρίσει θέσεις 
η όρια κάποιων τάφων. Το μόνο χαρακτηριστικό, όχι 
συγκεκριμένου τάφου αλλά μιας περιοχής του χώρου, όπου 
πιθανολογείται η ύπαρξη κάποιων τάφων, είναι οι κρίνοι οι 
οποίοι εξαιτίας της παρέλευσης τόσου χρόνου έχουν καταλάβει 
ένα αρκετά μεγάλο μέρος. Αυτοί όμως, ως γνωστόν, 
πολλαπλασιάζονται εύκολα και καταλαμβάνουν χώρους πολύ 
πιο πέρα από τον αρχικό χώρο που καταλαμβάνει ένας τάφος. 

 Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο χώρο έχουν 
φυτευτεί ακανόνιστα πριν αρκετά χρόνια πεύκα και κυπαρίσσια. 
Τα δέντρα αυτά μεγαλωμένα μέχρι πρότινος παρουσίαζαν την 
όψη αλσυλλίου αλλά και αυτού σε πλήρη εγκατάλειψη. 
Βατομουριές, παλιουριές, αγριοσπαράγγια και άλλοι θάμνοι 
αναπτύσσονταν παντού. Πολλά σημεία ήταν δύσβατα εξαιτίας 
της βλάστησης και αλλού σε ξέφωτα έβλεπε κανείς υπολείμματα 
οστών, από κάποια ζώα, συνήθως πρόβατα, που κάποιο αγρίμι, 
κάποια νύχτα, ξεκοκάλισε εκεί. 
 Σ’ αυτόν το χώρο, υπεραμυνόμενοι κάποιοι τις ιδέες του, 
δεν ήθελαν να χτιστεί το μοναστήρι της Αγίας Κυριακής!!! 
 Φαίνεται όμως, ότι η Χάρη της Αγία  επέβαλε τη θεία 
Βούληση στη σκέψη των πολλών και η θέληση των πιστών 
υπερίσχυσε. Έτσι η Θεία Προτροπή πραγματοποιήθηκε. Τα 
εμπόδια ξεπεράστηκαν το παρεκκλήσι χτίστηκε και βρέθηκε η 
αποδεκτή λύση για τους λησμονημένους νεκρούς. 
 Το Δ.Σ. του Χριστιανικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Αγία Κυριακή» το οποίο ανέλαβε την ευθύνη της ανέγερσης 
της Ι. Μονής, ύστερα από πρόταση του γενικού γραμματέα 
αποφάσισε την ανέγερση ενός απέριττου μνημείου κοινού για 
όλους τους ταφέντες στο χώρο. Στο μνημείο αυτό χαράχθηκαν 
τα ονόματα όλων των νεκρών που είναι θαμμένοι στον ευρύτερο 
χώρο. Έτσι αποκαταστάθηκε η μνήμη τους.  
 Επίσης, ο χώρος εκείνος που πιθανολογείται ότι 
υπάρχουν νεκροί και είναι διάσπαρτος με κρίνους, περιορίστηκε, 
καθαρίστηκε από την περιττή βλάστηση, και ευπρεπίστηκε. 
 Κατ’ αυτό τον τρόπο ικανοποιήθηκε το κοινό αίσθημα 
για τη μη βεβήλωση του χώρου και αυτός πλέον ο χώρος δεν θα 
είναι τα  Παλαιά Νεκροταφεία, αλλά θα ονομάζεται στο εξής 
Άλσος της Αγίας Κυριακής. 
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           Τρισάγιο στο κενοτάφιο του άλσους της  Αγίας 
Κυριακής. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 

Στο λόφο αυτό βρισκόμαστε 
θαμμένοι από παλιά. 

Μας έθαψαν, μας ξέχασαν 
σαν τα έρημα πουλιά. 

 
Χρόνους πολλούς η μνήμη μας 

ήτανε ξεχασμένη 
λες κι εμείς δε ζήσαμε 
σ'αυτή την οικουμένη. 

 
Η χάρη της Αγια-Κυριακής 

είδε την αδικία 
και ζήτησε κοντά σ' εμάς 

δική Της κατοικία. 
 

'Εβαλε δε και στο νου 
"κάποιου" απ'το Ροδίτη 
να ιδρύσει κενοτάφιο 

να 'χουμε κι εμείς "σπίτι". 
 

Κι έτσι διπλή 'ναι η χαρά 
για μας,για την Αγία. 

Κι Αυτή κι εμείς πια μπήκαμε 
σ' αιώνια αθανασία. 
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7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

 Το Δ.Σ. του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» Ροδίτη ευχαριστεί θερμά 
όλους εκείνους, επώνυμους και ανώνυμους που συνέβαλαν με 
οποιοδήποτε τρόπο στην ανέγερση της Ι.Μ. της Αγίας Κυριακής 
στο Ροδίτη.  
 Και η γενναία προσφορά των μεγάλων ευεργετών της Ι. 
Μονής και τα ποσά των διαφόρων δωρητών αξιοποιήθηκαν με 
τον καλύτερο τρόπο.  
 Τα αποτελέσματα ελπίζουμε να δικαιώνουν τις 
προσδοκίες όλων. 
 Ιδιαίτερα και κατά παρέκκλιση το Δ.Σ. ευχαριστεί από 
της θέσεως αυτής και ονομαστικά τους κ.κ. Βουλευτές Π. 
Κωνσταντινίδη και Ν. Σαλίκα, για την ευαισθησία που επέδειξαν 
και επειδή με τις καίριες παρεμβάσεις τους επέτυχαν για την Ι.Μ. 
γενναίες επιχορηγήσεις από τα Υπουργεία Μακεδονίας – 
Θράκης και Πολιτισμού. 
 Ευχαριστίες εκφράζουμε και στη Δ/νση Γεωργίας η 
οποία παρεχώρησε το οικόπεδο των Παλαιών Νεκροταφείων 
καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για 
την παροχή αδείας ανεγέρσεως της Ι.Μονής. 
 Τέλος εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες και προς τον κ. 
Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, πρόεδρο Δ.Σ. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
χάρη του οποίου κατέστη εφικτή  η έκδοση του ενημερωτικού 
αυτού φυλλαδίου. 

 
 
 

 
 
 

8. ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ 
 
 
 

1. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 
2. Υπουργείο Πολιτισμού 

3. Νομαρχία Ροδόπης 
4. Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Ροδόπης 

5. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου 
6. Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης 

7. Κοινότητα Θρυλορίου. 
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9. ΔΩΡΗΤΕΣ                                                                
 

1.   Δημαρακίδου  Θεόκλεια         27. Λιανουρίδης Π. 
2.   Ξουγκάς Γεώργιος                  28. Μπαμπασίδης Αρ.            
3.   Παπαδημητρίου Σ.                  29. Καλαιτζόγλου Αθ. 
4.   Ερελιάδης Ιορδάνης                30. Τσακιρίδου Ζωή 
5.   Νεστωρίδης Σάββας       31. Εμμανουηλίδης Β. 
6.   Παπατριανταφύλλου Χ.       32. Χατζόπουλος Γ.    
7.   Τσακίρης Αθανάσιος              33. Μαρκόπουλος Αθ. 
8.   Νεστωράκης Γεώργιος           34. Παπαναστασίου Χρ. 
9.   Πετράς Χαράλαμπος       35. Σαλπιγγίδης Αλ. 
10. Κεπελής Χρυσόστομος       36. Ζαφειρίδης Ι. 
11. Κουβαλακίδης Ι.                   37. Τσιλιγγίρης Αντ. 
12. Σεβδυνίδης Ιωάννης       38. Λεπίδας Ιωάν. 
13. Ψημενίδης Βασίλειος       39. Club LIONS Κομοτηνής 
14. Μαυρίδης Ορέστης                 40. Κατσικάκης Κ. 
15. Σπίνος Βολάνης        41.Χατζηγιάννογλου Α. 
16. Βασιλειάδου Νίτσα       42. Τζεβελεκίδης Αθ. 
17. Μπλέτσα Μαρίνα        43. Αραμπατζής Αθ. 
18. Μπαλτζάκης Αντ.        44. Αφοί Δολιανίτη 
19. Στρούμπας Μιχαήλ        45. Μόσχος Αθ. 
20. Γανίτης Δ.         46. Κεραμοποιία «ΘΡΑΚΗ»  
21. Ντάγκας Γεώργιος                  47. Μωραϊτης Αχ. 
22. Παστιάδης Κων                      48. Καζαντζής Βας. 
23. Βαρελάς Γεώργιος       49. Ποτοποιία «ΘΡΑΚΗΣ» 
24. Μαρινίδου Ρ.                50. Παπαναστασίου Στ. 
25. Ζαφειριάδου Ι.        51.Κα Ανθούλα (Κρανοβούνιο) 
26. Χρυσοστόμου Σ.        52. Αλέκογλου Χρυσούλα. 

 

 
 
53. Πανέρης Παρασκευάς 
54. Ιωαννίδης Κων. 
55. Γιαμέλου Κυριακή 
56. Ανώνυμος (από Ν. Πανταζή) 
57. ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
58. Παπακαλούδης Αναγν. 
59. Εξαμηλιώτη Χάιδω 
60. Θεοδωρίδης Δημ. 
61. Κολιντζαρίδης Βας. 
62. Νεστωρίδης Κων. 
63. Γάκης Σπύρος  
64. Μαρινίδου Βας. 
65. Νεστωράκη Κατίνα  
66. Κασάπης Πέτρος 
67. Μπεριστιανίδου Χρ. 
68. Θεοδωρίδης Απ. 
69. Καμπουρίδης Παν. 
70. Χρυσαφίδου Ελ. 
71. Κλωνίδου Παγ. 
72. Καρακατσάνη Ευαγ. 
73. Φαρασόπουλος Νικ. 
74. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
75. Δ/ντης ΑΤΕ Κομοτηνης 
76. Τσαγκαράκης Ν. 
77. Γρηγοριάδης Απ. 
78. Δαρόγλου  Ηλίας 
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Η   ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΜΑΣ 
 
 Έχοντας κατά νουν τους σκοπούς του σωματείου μας 
όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του καταστατικού μας, 
όπου πρωταρχικός σκοπός τίθεται η ανέγερση παρεκκλησίου της 
Αγίας Κυριακής και δεδομένης της περιπέτειας του προέδρου 
μας, όπως αυτή περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
επιχειρήσαμε, παρά τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες μας - 
κυρίως οικονομικές - και οικοδομήσαμε το παρεκκλήσιο ή όπως 
το Δ.Σ. του συλλόγου μας προτίμησε, την Ιερά Μονή της «Αγίας 
Κυριακής». 
 Ίσως οι παρούσες περιβαλλοντολογικές συνθήκες δεν 
δικαιολογούν την ονομασία αυτή αλλά δε θα πρέπει να αγνοούμε 
και τη βούληση της Αγίας. 
 Αυτή ζήτησε από τον παπα-Γιάννη να της χτίσει 
«μοναστήρι»! Ποιος ξέρει δε αν στο μέλλον, δεν υπάρξει και 
αυτή η εξέλιξη, δηλαδή, ίσως κάποιος ή κάποιοι να 
δημιουργήσουν μοναστικό περιβάλλον στην Ι.Μ. της Αγίας 
Κυριακής. 
 Αφού λοιπόν ο πρώτος στόχος μας επετεύχθη, παρά τις 
ελλείψεις που υφίστανται, ήδη δρομολογήσαμε τις διαδικασίες 
για την εκπλήρωση και των υπόλοιπων σκοπών μας. 
 Προς το παρόν κατασκευάσαμε τους βοηθητικούς 
χώρους που θα μας επιτρέψουν την αναβίωση του εθίμου του 
"Γεύματος της Χαράς", στις 7 Ιουλίου, ημέρα γιορτής της Αγίας. 
 Η ημέρα αυτή ευελπιστούμε να είναι πραγματικά μέρα 
χαράς για τους Ροδιτιανούς και τους προσκυνητές της Αγίας. 
Ελπίζουμε δηλαδή το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής ν’ 
αναβιώσει και ν’ αποκτήσει την αίγλη και τη φήμη που είχε στην 
«Πατρίδα» και γιατί όχι, να την ξεπεράσει. 
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 Μια άλλη εκδήλωση που καθιέρωσε για πρώτη φορά το 
1992 ο σύλλογός μας είναι η «Ημέρα Μνήμης Ξεριζωμού». 
Είναι η επέτειος του ξεριζωμού των Ελλήνων από τις 
πατρογονικές εστίες της Ανατολής. 
 Η ημέρα αυτή είναι η 14η Σεπτεμβρίου 1992. Είναι η 
μέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού αλλά και της 
«σταύρωσης» των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, του 
Πόντου και της Μικρασίας.  
 Αυτή τη μέρα οι πρόγονοί μας ξεκινούσαν, διωγμένοι 
από τον τόπο τους, για την ελεύθερη Πατρίδα. 
 Αυτή τη μέρα φέρνουμε στη μνήμη μας τις «Χαμένες 
Πατρίδες». Οι τοπικοί χοροί και τα τραγούδια μας θυμίζουν 
κάποιες άλλες εποχές. Τα παραδοσιακά εδέσματα που 
προσφέρονται φέρνουν στο νου τις άλλοτε «καλές μέρες» για 
τους παλαιότερους.   
 Όπως είναι φυσικό με τις εκδηλώσεις αυτές και με την 
επιτευχθείσα διαμόρφωση των χώρων του "Άλσους της Αγίας 
Κυριακής» νομίζουμε ότι πράγματι επιτυγχάνεται και ο 
τελευταίος σκοπός του καταστατικού μας, που είναι η προβολή 
του Ροδίτη και η αξιοποίηση των φυσικών του ομορφιών.  
 Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα της ύπαρξής μας, ως 
συλλόγου - δε συμπληρώσαμε ούτε ένα χρόνο - πιστεύουμε ότι 
κάναμε αρκετά. Τούτο φυσικά δε σημαίνει ότι δεν μένει να 
κάνουμε τίποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά. 
 Το έργο της ανάπλασης του Άλσους δεν ολοκληρώθηκε.  
 Το χορευτικό μας συγκρότημα δεν έχει στολές. Επίσης 
μπορούν να γίνουν κι άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι 
θεατρικές παραστάσεις και το θρακιώτικο τραγούδι θα είναι οι 
επόμενοι στόχοι μας. 
 Ευελπιστούμε. 

Ο ΒΙΟΣ  
ΤΗΣ     ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  

 
 ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

 
Στις 7 Ιουλίου η εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη μιας 

μεγάλης χριστιανικής μορφής της μεγαλομάρτυρος Αγίας 
Κυριακής.  

  Η Αγία Κυριακή γεννήθηκε από γονείς χριστιανούς κι από 
μικρή έλαβε χριστιανική μόρφωση. Ο πατέρας της λεγόταν 
Δωρόθεος και η μητέρα της Ευσεβία. Ήσαν δε πάρα πολύ 
πλούσιοι, ευσπλαχνικοί και ελεήμονες. Είχαν όμως μεγάλη 
στεναχώρια και λύπη γιατί ο Θεός δεν τους είχε αξιώσει να 
κάνουν παιδί. Καθημερινά με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσαν 
τον καλό Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι, όχι για να 
κληρονομήσει αυτό τα πλούτη τους, αλλά για να το έχουν 
παρηγοριά και στήριγμα στα γεράματά τους.  

Και ο Θεός που πάντα βοηθεί τους καταφεύγοντας σ’ Αυτόν 
συγκινημένος από τις προσευχές τους και τις παρακλήσεις τους 
ευλόγησε τη στείρα Ευσεβία και γέννησε ένα κοριτσάκι. Το 
κοριτσάκι αυτό που αργότερα έγινε Αγία και μεγαλομάρτυς, το 
ονόμασαν Κυριακή, επειδή γεννήθηκε ημέρα Κυριακή. 

 Η Αγία Κυριακή έζησε στις αρχές του 3ου αιώνα επί των 
τρομερών αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Οι δυο 
αυτοί αυτοκράτορες ήσαν ειδωλολάτρες και είχαν αρχίσει 
φοβερό διωγμό εναντίον των χριστιανών.  

Οι χριστιανοί την εποχή εκείνη υπέφεραν αφάνταστα 
βασανιστήρια. Άλλους φυλάκιζαν, άλλους έκαιγαν ζωντανούς, 
άλλους έριχναν στα θηρία και τους κατασπάραζαν. Πολλοί 
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έφευγαν από τις πόλεις και πήγαιναν στα ερημικά βουνά κι εκεί 
αγωνίζονταν μέρα και νύχτα για τη δόξα του Χριστού και 
προσεύχονταν με ζήλο και πόθο για τη σωτηρία των οπαδών του 
Χριστού.  

Πολλοί από τους χριστιανούς που ομολογούσαν στους 
ειδωλολάτρες αυτοκράτορες την πίστη τους στον αληθινό Θεό 
τους θανάτωναν αφού πρώτα τους βασάνιζαν κατά τον πιο 
τρομερό και απαίσιο τρόπο άλλοι πάλι από το φόβο τους 
απαρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζαν στα είδωλα γινόταν 
ειδωλολάτρες.  

Πολύ νωρίς η Αγία Κυριακή φάνηκε πως θα γινόταν 
προστάτιδα του Χριστιανισμού και υπερασπίστρια της 
εκκλησίας. Σκέψεις πονηρές και ένοχα αισθήματα που μολύνουν 
την ψυχή και το σώμα δεν είχε. Άσεμνα παιχνίδια δεν έπαιζε, τις 
εκδρομές και τους περιπάτους δεν τους αγαπούσε, δεν έβριζε και 
με μεγάλη προσοχή άκουγε τις συμβουλές των γονιών της.  

Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία και παρακολουθούσε με 
πολύ ευλάβεια και κατάνυξη την Θεία Λειτουργία. Στην ψυχή 
της είχε πόθο ιερό να αγιάζεται με την ευσεβή λατρεία της ο 
ναός του Θεού και δεν επέτρεπε στον εαυτό της να κάθεται 
άσεμνα στον Οίκο του Θεού. Διατηρούσε την ψυχή της καθαρή 
από κάθε αμαρτία. Το σώμα της είχε γίνει πραγματικά ναός του 
Θεού. Σκοπό στη ζωή της είχε θέσει όχι να στολίζεται και να 
ντύνεται με πολυτελέστατα ενδύματα, αλλά να στολίζει την 
ψυχή της με εγκράτεια, με νηστεία, με ελεημοσύνη και με 
προσευχή. 
 Πολλοί πλούσιοι και άρχοντες της εποχής εκείνης 
ζήλεψαν την κοσμιότητα και το κάλος της ψυχής της Αγίας και 
θέλησαν να την παντρευτούν. Αλλά η μεγαλομάρτυς Κυριακή 
παίρνοντας για παράδειγμα την υπεραγία Θεοτόκο, προτίμησε να 

γίνει παρθένος και απέκρουσε όλους αυτούς. Δεν της άρεσε να 
παντρευτεί. Ήθελε να αφοσιωθεί εξ’ ολοκλήρου στο έργο του 
Θεού. 
         Οι γονείς της πολλές φορές με λόγια κολακευτικά 
προσπαθούσαν να την πείσουν ν' αλλάξει γνώμη και να 
παντρευτεί. Ήθελαν να δουν από την μοναδική τους κόρη 
κληρονομιά του γένους τους. Δεν κατόρθωσαν όμως να την 
μεταπείσουν γιατί η Αγία έμεινε πιστή στην ιδέα της και 
φρόντιζε όχι για τα επίγεια αγαθά τα οποία είναι πρόσκαιρα, 
αλλά για την σωτηρία της ψυχής της και την μέλλουσα ζωή. 
Πίστευε ότι οι απαιτήσεις του κόσμου είναι κατώτερες από τις 
απαιτήσεις του Χριστού κι έτσι ήταν μια πραγματική Χριστιανή. 
 Τον καιρό εκείνο ζούσε στην πόλη που ζούσαν και οι 
γονείς της Αγίας ένας άρχοντας ειδωλολάτρης πολύ πλούσιος. 
Αυτός θαύμαζε την Αγία για την ομορφιά της τον πλούτο της και 
την σεμνότητά της και θέλησε να την δώσει γυναίκα στον γιο 
του.         
       Πήγε λοιπόν στους γονείς της Αγίας τους ανακοίνωσε τον 
σκοπό του και τους είπε να δεχτούν να γίνει η πλούσια 
μοναχοκόρη τους γυναίκα του γιου του. Η μεγαλομάρτυς όμως 
Κυριακή με κανένα τρόπο δεν δεχόταν. Όχι μόνον αυτή άλλά 
ούτε κι οι γονείς της ήθελαν να δώσουν το παιδί τους σ' έναν 
ειδωλολάτρη. Η Αγία είχε εξ' ολοκλήρου αφοσιωθεί στη ζωή του 
Χριστού, στην χριστιανική κοινωνία.  
 Απάντησε λοιπόν στον πλούσιο ειδωλολάτρη ως εξής: 
«εγώ είμαι νύμφη του Χριστού και δεν παίρνω άντρα έναν σαν 
κι εσένα που είσαι ειδωλολάτρης και ξένος προς την πίστη του 
Χριστού μου, αλλά ούτε και χριστιανό γιατί ορκίστηκα στον Θεό 
μου, στον πραγματικό και αληθινό Θεό να μείνω παρθένος μέχρι 
το τέλος της ζωής μου». 
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 Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά της Αγίας ο πλούσιος 
άρχοντας εξοργίστηκε πάρα πολύ κι έτρεξε αμέσως στον 
αυτοκράτορα και τρομερό βασανιστή των χριστιανών, τον 
Διοκλητιανό και του είπε: «Αυτοκράτορά μου έχεις υποτάξει 
όλο τον κόσμο στη βασιλεία σου και όλοι προσκυνούν τους 
μεγάλους θεούς μας. Υπάρχει όμως στην πόλη που ζω μια κόρη 
πολύ πλούσια που είναι εχθρός σου. Αυτή βρίζει τους θεούς μας 
και για μόνο αληθινό Θεό πιστεύει τον Χριστό. Όχι μόνο αυτή 
είναι οπαδός του χριστιανισμού αλλά και οι γονείς της είναι 
χριστιανοί και περιφρονούν τους θεούς μας και δεν θυσιάζουν 
στα είδωλα». 
 Αυτά αφού άκουσε ο Διοκλητιανός άφρισε απ’ το θυμό 
του και διέταξε τους στρατιώτες να πάνε στην πόλη να πάρουν 
την κόρη και τους γονείς της και να τους φέρουν όλους μπροστά 
του. 
 Πράγματι οι στρατιώτες εκτέλεσαν την διαταγή του 
βασιλιά και μέσα σε λίγες μέρες έφεραν μπροστά του την κόρη 
και τους γονείς της. 
 Τότε ο Διοκλητιανός είπε σ’ αυτούς «Γιατί δεν πιστεύετε 
στους μεγάλους θεούς μας και δε θυσιάζετε στα είδωλα παρά 
πιστεύετε στο Χριστό αυτόν που σταύρωσαν ως κακούργο οι 
ιουδαίοι και κηρύσσετε τη χριστιανική θρησκεία;» 
 Ο Δωρόθεος ο πατέρας της Αγίας απάντησε «Εμείς 
βασιλιά μου δεν πιστεύουμε στους ψεύτικους θεούς, ούτε 
θυσιάζουμε στα είδωλα. Εμείς πιστεύουμε σ’ έναν αληθινό Θεό, 
το Χριστό και το θέλημά του εκτελούμε. Ο Χριστός είναι που 
έκαμε τον κόσμο όλο, που σταυρώθηκε για να σώσει το 
ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και τέλος αναστήθηκε. 
Νίκησε τον θάνατο. Το λατρευτό Του σώμα ενωμένο με την 
Αγία Του ψυχή αναλήφθηκε στους ουρανούς για να έρθει πάλι 

γεμάτος δόξα να κρίνει τον κόσμο και να ανταμείψει τον καθένα 
ανάλογα με τα έργα του. Αυτό το Θεό εμείς πιστεύουμε και 
προσκυνούμε». 
 Ο Διοκλητιανός μόλις άκουσε τα λόγια αυτά από το 
στόμα του Δωρόθεου διέταξε τους στρατιώτες του να τον 
ξαπλώσουν κατά γης και να τον χτυπούν με βρεγμένα λουριά 
συνεχώς μέχρις ότου αυτός ή να μετανοήσει και ν’ αλλάξει πίστη 
και να θυσιάσει στα είδωλα ή να πεθάνει από το ξύλο. Οι 
στρατιώτες υπάκουσαν στη διαταγή του βασιλιά και άρχισαν να 
χτυπούν το Δωρόθεο χωρίς λύπη. Ο παντοδύναμος Θεός όμως 
έδωσε θάρρος και δύναμη στο Δωρόθεο και υπέμεινε στα 
χτυπήματα χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα, ενώ συνάμα 
περιγελούσε τα είδωλα.  

Αυτά βλέποντας ο βασιλιάς και αφού πείστηκε ότι ο 
πατέρας της Αγίας δεν νικιέται από το ξύλο, τον έστειλε μαζί με 
την γυναίκα του την Ευσεβία στον Ιούστο στον άρχοντα της 
πόλεως Μελιτινής ο οποίος ήταν σκληρός και απάνθρωπος για 
να τους τιμωρήσει ακόμη πιο σκληρά. Την δε Αγία Κυριακή ο 
Διοκλητιανός επειδή ήταν όμορφη την έστειλε στην Νικομήδεια 
στον γαμπρό του τον Μαξιμιανό για να την ανακρίνει αυτός. 
 Ο Ιούστος λοιπόν ανάλαβε να ανακρίνει τους γονείς της 
Αγίας, αφού όμως όλα και τα κολακευτικά του λόγια και οι 
σκληρές τιμωρίες και τα βασανιστήρια που τους υπέβαλε 
αποδείχτηκαν μάταια και πείστηκε πλέον ότι δεν μπορούσε με 
κανέναν τρόπο να τους κάνει ν’ αλλάξουν την πίστη τους, 
διέταξε και τους αποκεφάλισαν με το ξίφος.  
 Ήρθε και η σειρά της Αγίας την οποία ανάλαβε καθώς 
είπαμε να ανακρίνει ο Μαξιμιανός. Αυτός καταρχήν θαύμασε 
την Αγία για το κάλος και το θάρρος της κι ύστερα άρχισε να της 
λέει: «Κόρη μου ο μέγας αυτοκράτορας Διοκλητιανός λυπήθηκε 
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τα νιάτα σου και την ομορφιά σου και δε θέλησε να σε 
θανατώσει και να σε τιμωρήσει όπως όλους τους χριστιανούς. Σε 
έστειλε λοιπόν εδώ για να μετανοήσεις, να θελήσεις ν’ αλλάξεις 
την πίστη σου και να θυσιάσεις στα είδωλα και να μην 
παραδώσεις το σώμα σου στα βασανιστήρια ακόμη αν θελήσεις 
και προσκυνήσεις τους θεούς μας θα σε κάμω γυναίκα ενός 
συγγενούς μου πολύ πλούσιου.  

Η Αγία του απάντησε:  «Μεγάλε βασιλιά μη νομίσεις ότι 
με τα γλυκά σου αυτά λόγια ή με τις φοβέρες σου θα με κάνεις 
να απαρνηθώ το Χριστό μου. Εγώ ως χριστιανή θα ακολουθήσω 
το χριστιανικό μου βίο και θα κάνω έργα δικαιοσύνης έργα 
ελεημοσύνης και χριστιανικής αγάπης. Κοντά στον Ιησού κανείς 
δεν αισθάνεται πόνους και κόπου αλλά έχει διαρκή χαρά. Και 
όλη την επίγεια βασιλεία να μου δώσετε είναι τελείως αδύνατο 
να απομακρυνθώ εγώ από τη θρησκεία των πατέρων μου». 
 Ο Μαξιμιανός αφού άκουσε αυτά από την Αγία 
οργίστηκε και διέταξε να την δέσουν και να την χτυπούν με 
βρεγμένα λουριά μέχρι να πεθάνει από το ξύλο ή να μετανοήσει 
και να απαρνηθεί τον Χριστό. Η Αγία έκανε το σταυρό της και 
παραδόθηκε στους βασανιστές της. Αυτοί άρχισαν να την 
χτυπούν με δύναμη και νόμιζαν ότι ως γυναίκα γρήγορα θα 
λιποψυχήσει και θα δεχθεί τις προτάσεις του βασιλιά. Αλλά και 
οι βασανιστές της εξεπλάγησαν γιατί παρόλα τα χτυπήματα το 
πρόσωπο της Αγίας έλαμπε από χαρά και το σώμα της δε 
φαινόταν χτυπημένο. Ο Χριστός που ευεργετεί τους πάντες δεν 
την εγκατέλειψε αλλά της έδινε θάρρος και δύναμη να μη 
σκέπτεται τα βάσανα και να μην πληγώνει το σώμα της. 

 Ο Μαξιμιανός όλος ντροπή από τους παρευρισκόμενους 
που δεν κατόρθωσε να νικήσει μια γυναίκα αποφάσισε να την 
στείλει στον Ιλαριανό τον άρχοντα της Βιθυνίας. Αυτός ήταν 

πολύ σκληρός και απάνθρωπος και τιμωρούσε και θανάτωνε 
τους χριστιανούς με τον πιο άγριο τρόπο. 
 Προτού τη στείλει στον Ιλαριανό του έγραψε ένα γράμμα 
και του παράγγειλε να κατορθώσει με οποιοδήποτε μέσο να 
αλλάξει την πίστη της Αγίας. Όταν η Αγία έφτασε στην Βιθυνία 
την κάλεσε ο Ιλαριανός μπροστά του και της είπε: "Ξέρεις κόρη 
μου γιατί ο μεγάλος βασιλιάς σ' έστειλε εδώ σε μένα; Ομολογείς 
ότι είσαι χριστιανή θα πρέπει λοιπόν να τιμωρηθείς και να 
θανατωθείς κατά τον πιο σκληρό τρόπο αν δε θελήσεις να 
πάψεις να λατρεύεις το Χριστό. Ο βασιλιάς είναι λεπτός και 
πράος και δεν μπορεί να βλέπει να βασανίζουν ένα τέτοιο ωραίο 
σώμα σαν το δικό σου γι αυτό και σ' έστειλε σε εμάς τους 
πιστούς του δούλους. Δέξου να απαρνηθείς το Χριστό και να 
προσκυνήσεις τους μεγάλους θεούς μας διότι σε ενάντια 
περίπτωση θα γίνω εχθρός σου και θα σε τιμωρήσω αλύπητα με 
μεγάλα βασανιστήρια. 
        Η Αγία του αποκρίθηκε: "Αφού οι δύο βασιλείς δεν 
κατόρθωσαν να μου αλλάξουν την πίστη, πως θα το καταφέρεις 
εσύ αυτό; Πρέπει να ξέρεις ότι το σίδερο μπορείς να το 
μαλακώσεις ο σκοπός μου όμως είναι αμετάβλητος. Εγώ είμαι 
ταγμένη στο Χριστό και η ζωή μου είναι μια διαρκής ευεργεσία 
για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα διαφυλάξω μέχρι το τέλος 
της ζωής μου τη διδασκαλία της χριστιανικής εκκλησίας και 
ποτέ δεν θα λησμονήσω ότι ο γλυκύτατος Ιησούς κατέβηκε στη 
γη και σταυρώθηκε για να σώσει το ανθρώπινο γένος από την 
αμαρτία. Εγώ αυτόν λατρεύω και στα κηρύγματα Αυτού θα 
μείνω πιστή». 
 Ο Ιλαριανός αφού άκουσε όλα αυτά γεμάτος θυμό 
διέταξε τους στρατιώτες του να κρεμάσουν την Αγία από τις 
τρίχες της κεφαλής της και να κατακαίουν το σώμα της με 
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αναμμένες λαμπάδες. Η Αγία βοηθούμενη από τον προστάτη της 
Χριστό υπέφερε το σκληρό αυτό μαρτύριο με γενναιότητα και 
ψυχραιμία χωρίς καθόλου να καμφθεί. 
           Ο δήμιος της βλέποντας την ατάραχη οργίστηκε ακόμη 
περισσότερο και διέταξε να την κατεβάσουν και να την κλείσουν 
στη φυλακή.  
          Τη νύχτα στη φυλακή παρουσιάστηκε ο Χριστός και της 
είπε: "Μη φοβάσαι Κυριακή τα βασανιστήρια η Χάρη μου η 
Αγία είναι πάντα κοντά σου και θα σε προστατεύει από κάθε 
πειρασμό». Κι αφού της γιάτρεψε τις πληγές της ανήλθε και πάλι 
στους ουρανούς. 
       Την επόμενη μέρα ο Ιλαριανός διέταξε και την έφεραν και 
πάλι μπροστά του. Μόλις είδε ότι το σώμα της ήταν τελείως 
καλά και δεν είχε καμία πληγή της είπε: "Βλέπεις Κυριακή πόσο 
σε αγαπούν οι μεγάλοι μου θεοί τους οποίους εσύ βρίζεις και 
περιφρονείς; Λυπήθηκαν το ωραίο σου σώμα, δεν ήθελαν να 
φαίνεται αυτό από τις πληγές άσχημο και αμέσως τις γιάτρεψαν. 
Μη δείξεις λοιπόν κι εσύ προς αυτούς αχαριστία αλλά έλα μαζί 
μου να θυσιάσεις στα είδωλα."  
      Η Αγία του απάντησε: "Ιλαριανέ το σώμα μου δεν το 
γιάτρεψαν οι δικοί σου ψεύτικοι θεοί αλλά ο Χριστός μου ο 
αληθινός Θεός. Αυτός που ευεργετεί τους πάντες, που ανοίγει τα 
μάτια των τυφλών, που κάνει τους χωλούς, να περπατούν και 
που θεραπεύει τους παράλυτους. Αυτόν λατρεύω και αυτόν 
προσκυνώ. Αλλά αφού επιμένεις ας πάμε στην εκκλησία να δω 
ποιους θεούς θέλεις να προσκυνήσω." 
 Τα τελευταία αυτά λόγια της Αγίας αφού τα άκουσε ο 
Ιλαριανός χάρηκε πάρα πολύ γιατί νόμισε πως μετανόησε. Κι 
αμέσως την πήρε και την πήγε στο ναό. Η Αγία μόλις μπήκε 
γονάτισε σήκωσε τα χέρια της ψηλά προς το Χριστό και 

προσευχήθηκε ως εξής. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο μόνος έχων την 
εξουσία του Ουρανούς και της Γης εισάκουσε την πτωχή σου 
δούλη και κατακρήμνισε τα είδωλα αυτά τα άψυχα για να 
γνωρίσουν οι παρόντες ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός". 
 Αμέσως έγινε μεγάλος σεισμός και έπεσαν τα είδωλα και 
έγιναν χίλια κομμάτια. Πολλοί έτρεξαν και βγήκαν έντρομοι από 
τον ναό και πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Ο Ιλαριανός όχι μόνο 
δεν πίστεψε αλλά άρχισε να βλασφημεί τον Χριστό γιατί 
κατάστρεψε τους θεούς του. Η Θεία δίκη όμως τον τιμώρησε. 
Μεγάλη αστραπή έπεσε στο σώμα του και τον κατέκαψε. 
 Στη Βιθυνία τότε ήρθε άλλος έπαρχος, ο Απολλώνιος. 
Αυτός μόλις άκουσε για την Αγία Κυριακή ότι κηρύττει τον 
λόγο του αληθινού Θεού έστειλε τους στρατιώτες του την 
συνέλαβαν και την έφεραν μπροστά του. Κι αυτός προσπάθησε 
με διάφορα κολακευτικά λόγια και με φοβέρες να την κάνει να 
προσκυνήσει τα είδωλα. Αφού όμως πείστηκε ότι δεν κατόρθωνε 
τίποτα γιατί η Αγία παρέμενε πιστή στην χριστιανική θρησκεία 
διέταξε να ανάψουν μια μεγάλη φωτιά και να ρίξουν μέσα την 
Αγία Κυριακή να καεί ζωντανή.  
        Αλλά ο Θεός και πάλι έκαμε το θαύμα Του. Καθώς η Αγία 
προσευχόταν στο μέρος που ήταν αναμμένη η φωτιά έριξε 
δυνατή βροχή και την έσβησε. 
       Ο Απολλώνιος εξοργισμένος τώρα πιο πολύ την απέλυσε σε 
δύο μεγάλους λέοντες για να την κατασπαράξουν. Ο Θεός όμως 
και πάλι την διαφύλαξε. Τα λιοντάρια ενώ στην αρχή έτρεξαν με 
λύσσα εναντίον της για να την κατασπαράξουν μόλις την 
πλησίασαν έγιναν ήμερα έπεσαν στα πόδια της Αγίας και τα 
έγλυφαν.  
       Πολλοί από τους παρευρισκόμενους τότε μόλις είδαν το 
θαύμα αυτό πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Ο απαίσιος 
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Απολλώνιος τους θανάτωσε όλους και άλλους τους έριξε στην 
θάλασσα και άλλους τους σκότωσε με το ξίφος του. Την δε Αγία 
Κυριακή διέταξε και την έκλεισαν στη φυλακή μέχρις ότου 
σκεφτεί με ποιο τρόπο να την θανατώσει. 
 Την επόμενη μέρα ο Απολλώνιος την έφερε πάλι 
μπροστά του και άρχισε να την κολακεύει λέγοντάς της: 
«Κυριακή λυπούμαι τα νιάτα σου και την ομορφιά σου, μέχρι 
σήμερα σε περίμενα με την ελπίδα πως θα σταματήσεις να 
πιστεύεις στο Χριστό, μη θελήσεις λοιπόν να χάσεις την ωραία 
σου ζωή αλλά έλα και θυσίασε στους μεγάλους θεούς μου που 
τόση ομορφιά σου χάρισαν."  
        Η Αγία του απάντησε θαρραλέα: « Μάθε ασεβέστατε 
άρχοντα ότι καμιά τιμωρία ούτε ο θάνατος ούτε η φτώχια ούτε ο 
πλούτος μπορούν να με χωρίσουν από την αγάπη του 
γλυκύτατου Ιησού μου. Μάταια κοπιάζεις γιατί εγώ ουδέποτε θα 
απαρνηθώ το Χριστό μου".  
        Ο Απολλώνιος αφού τα άκουσε αυτά και πείστηκε πια πως 
με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να την κάμει ν' αλλάξει 
θρησκεία αποφάσισε να την σκοτώσει με το ξίφος. 
 Πήραν λοιπόν την Αγία οι δήμιοι και την οδήγησαν έξω 
από την πόλη για να την αποκεφαλίσουν. Μόλις έφτασαν στον 
τόπο της εκτελέσεως η Αγία ζήτησε να την αφήσουν για λίγο να 
προσευχηθεί. Οι στρατιώτες πράγματι την άφησαν και η Αγία 
αφού γονάτισε σήκωσε τα χέρια της προς τον ουρανό και άρχισε 
να προσεύχεται ως εξής:  
       "Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ και Λόγιε του αθανάτου Πατρός ο 
υπό των Ουρανίων Δυνάμεων συν Πατρί και Πνεύματι 
ανυμνούμενος, ο ευδοκήσας κατελθείν επί γης και φανήναι τοις 
ανθρώποις κατά σάρκα ο και εμέ την αναξία δούλη σου 
ενδυναμώσας, ο διαφυλάξας με παρθένον αγνή, Συ όστις 

δεσπόζεις του Ουρανού και της Γης, Συ όστις υπάρχεις ζωής και 
θανάτου εξουσιαστής, Συ παράλαβε και την ιδικήν μου ψυχή και 
κατάταξε αυτήν μετά των φρονίμων παρθένων. Ου γαρ έσβησα 
τον λίχνο της παρθενίας, ουκ ενύσταξεν η ψυχή μου, οπίσω σου 
έδραμον και Σοι ηκολούθησα και εν τη οδώ των μαρτυρίων σου 
επορεύθην. Δέξας λοιπόν το πνεύμα μου εις τας χείρας Σου και 
ανάπαυσον αυτό. Μνήστιτι και των επικαλουμένων το  όνομά 
Σου το Άγιο δι εμού της δούλης Σου εν καιρώ θλίψεως. 
Μνήσθητι των επιτελούντων την μνήμη της εμής τελειώσεως. 
Αντάμειψον αυτούς με τα πλούσια Σου χαρίσματα. Πλήρωσον 
τα προς σωτηρίαν αυτών αιτήματα ίνα και εν τούτοις δοξασθή το 
όνομά σου το Άγιον,  ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των 
αιώνων αμήν". 
 Μόλις η Αγία τελείωσε την προσευχή της κατέβηκαν απ' 
τον ουρανό Άγγελοι με αστραφτερά φορέματα και παρέλαβαν 
την ψυχή της Αγίας. Οι δήμιοι και οι παρευρισκόμενοι μόλις 
είδαν, ότι μαζί με τη φωνή της παρέδωκε και την ψυχή της 
απόρησαν και είπαν: «Πράγματι μεγάλος είναι ο Θεός των 
χριστιανών, γιατί έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου" 
και πολλοί πίστεψαν κι έγιναν χριστιανοί. Καθώς ετοιμάζονταν 
να φύγουν ακούστηκε και μια φωνή που έλεγε: « Πορεύεστε 
αδερφοί και να διηγηθείτε σε όλους τα μεγαλεία του Θεού ". Και 
οι μεν στρατιώτες έφυγαν και τα ανήγγειλαν όλα στον 
Απολλώνιο, μερικοί κρυμμένοι χριστιανοί πήραν το σώμα της 
Αγίας και το έθαψαν με μεγάλες τιμές δοξάζοντας το Θεό.  
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