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EYXAPIΣTHPIΟ 

Εὐχαριστοῦµε θερµῶς ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στή συγγραφή καί
ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. 

Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦµε. 
- Τήν κ. Μαρία Καδιανάκη γιά τή συλλογή καί συγγραφή τῶν κει-

µένων τοῦ βιβλίου. 
- Τόν κ. ∆ηµήτριο ∆ασκαλάκη Φιλόλογο καί τή κ. Σοφία Βούρη

καθηγήτρια πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων, γιά τήν διόρθωση καί ἐπε-
ξεργασία τῶν κειµένων. 

- Τούς φωτογράφους Ἰορδάνη ∆ηµητριάδη, Γιῶργο Κοντοχρι-
στοφῆ - Χρυσόστοµο Στεφανάκη καί ἀνώνυµο, γιά τίς φωτογραφίες. 

- Τίς ἐκδόσεις ΕΠTAΛΟΦΟΣ ABEE γιά τήν καλή συνεργασία. 
- Τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ.

MAKAPION, τόν φιλοµόναχο Ποιµενάρχη µας, ὁ ὁποῖος περι βάλλει
τή Μονή µας µέ ἰδιαίτερη ἀγάπη καί εὐλογεῖ τήν ἔκδοση. 

ΑΦIEΡΩΣΙΣ 

Ἀφιεροῦµεν υἱϊκῶς καί βαθυσεβάστως τό ἔργο τοῦτο πρός τήν
Α.Θ.Π. τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. BAΡΘΟΛOMAION, ὁ ὁπο-
ῖος µνηµονεύεται καθηµερινῶς στήν Ἱερά Πατριαρχικήν καί Σταυ-
ροπηγιακήν Μονήν µας. 
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Τοιχογραφίες τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς (15ος αἰ.).



Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων τῆς Ἱ. Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας.



∆ιαδροµή πρός Καλούς Λιµένες - Ἁγιοφάραγγο.

Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς.
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιµανδρίτη κυρίῳ Παρθενίῳ,
Ἡγουµένῳ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπη-
γιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας, τέκνῳ τῆς ἡµῶν Μετριό-
τητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Πάνυ ἀσµένως ἐλάβοµεν καί µετ’ ἰδιαζούσης χαρᾶς
διεξήλθοµεν τήν ἀπό ις΄ παρελθόντος Φεβρουαρίου
ἐπιστολήν ὑµῶν, δι’ ἧς ὑποβάλλετε εἰς τήν ποτνίαν καί
ἀκανθοστεφηφόρον Μητέρα σας Ἐκκλησίαν τό νεο -
 εκδοθέν βαρυσήµαντον πόνηµα τῆς αὐτόθι Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, τό ἐµπερισττωµένως δια-
λαµβάνον τά κατ’ αὐτήν, καί γνωστοποιεῖτε ὡσαύτως
ἐν αὐτῇ τήν ἔκθυµον βούλησιν ὑµῶν, ὅπως ἐπευλογή-
σωµεν ὡς Πατριάρχης τοῦ Γένους καί Πνευµατικός Κυ-
ριάρχης τοῦ ἐπιφανοῦς τούτου ἀσκητικοῦ σταδίου, τήν
ἐπικειµένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ.

Παρακολουθοῦµεν ἐπί µακρόν, µετά πατρικῆς
ἐγκαυχήσεως καί γηθοσύνων αἰσθηµάτων, τήν ρωµαλέαν µο-
ναστικήν παράδοσιν καί τήν ἐν γένει ὑγιᾶ ἐκκλησιαστικήν µαρ-
τυρίαν τῆς ἧς προΐστασθε θεολέκτου Μάνδρας τῆς πεφυτευ-
µένης πρό ἡµισείας χιλιετίας καί πλέον, εἰς τήν ἀπαράκλητον
µορφολογικῶς, ἀλλά καί πολύγονον ἁγιοπνευµατικῶς γῆν τῶν
Ἀστερουσίων Ὀρέων, ἅτινα τά φωτοειδῆ ἐκβλαστήµατα τῆς τοῦ
Μεγάλου Ἀντωνίου φυτείας, ἐκ τῆς γειτνιαζούσης Αἰγύπτου
πρωτογενῶς ἀνεδέχθησαν, καί τήν ἁγιοπατερικήν µεθοδολογίαν
τῆς σωτηρίας ἀλληλοδιαδόχως καί ἀκεραίως ἄχρι τοῦ νῦν διε-
κράτησαν καί εὐδοκίµως ἐκαλλιέργησαν.

Ἐθαυµάσαµεν τήν ἔκτυπον καί ἀνάγλυφον ἱερότητα τῆς ἐκεῖ   -
σε ἁγιοθαλλοῦς ἐρηµικῆς µονώσεως. Ὠσφράνθηµεν τήν ζείδω-
ρον εὐωδίαν, τήν ἀενάως ἀναβλύζουσαν ἐκ τῶν µυριπνόων λει-
ψάνων, τῶν κατά καιρούς ὁσιάθλων σπηλαιωτῶν, τῶν ἀφανῶν



τούτων παλαιστῶν καί προπαιούχων τῆς ἀόκνου καί τελει-
οποιοῦ ἡσυχαστικῆς ἐπιδόσεως. Εἴδοµεν τήν ἁγιοβάδιστον κο  -
ρυφογραµµήν τῆς Κρήτης, τήν δικαίως ἀποκαλουµένην «Ἅγιον
Ὄρος» τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, εἰς ἥν ἡ ψυχοτεχνική πρακτική τῆς
ἐσωκαρδίου νοερᾶς προσευχῆς ἀρχικῶς ἐνεφάνη, καί διά τοῦ
Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου εἰς ἑτέρας µοναστικάς λαύρας
ἀπαραλλάκτως διεκοµίσθη.

Ἐγνωρίσαµεν, συνελοντ’ εἰπεῖν, ἔστω καί ἐκ τοῦ µακρόθεν,
τό περιάκουστον καί χαριτόρρυτον «Ἁγιοφάραγγον», τήν πο-
λύρειθρον κρήνην τῆς Ὁσιότητος ἔρηµον «Ράξον», καί τήν ἐν
αὐτῇ διαλαµβανοµέην Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγια-
κήν Μονήν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, ἥτις πύλη αἰωνιότητος ἐκ
τοῦ χριστωνύµου πληρώµατος µαρτυρεῖται, καθ’ ὅτι ἐν τῇ ἐνθέῳ
διαβιώσει τῶν µοναζόντων τό οὐράνιον πολίτευµα ἐναργῶς καί
θεοτύπως ἐξεικονίζεται.

∆ιά ταῦτα πάντα ἐνυπάρχουσι πληθωρικῶς τά ἐχέγγυα καί
διά µίαν µελλοντικήν ἔκπαγλον καί χριστοτερπῆ πορείαν τῆς
ἀξιονοµάστου Μονῆς ὑµῶν, ἥτις ἐν ἀγαστῇ συµπορεύσει µετά τῶν
ἑτέρων µοναστικῶν καθιδρυµάτων τῆς ἀποστολικῆς ἐκλογάδος
τῶν Γορτυνίων, θέλει ἀναδείξει τάς ἐξυγιαντικάς ἐκφάνσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί ἀποσοβήσει τάς ὀθνείας ἐπιφοράς καί
ἀντιλήψεις τῆς θελκτικῆς, πολλάκις, δυτικογενοῦς παρεισφρύ-
σεως.

Ἕνεκα τούτων, ἐκ µέσης πατρικῆς καρδίας εὐχαριστοῦµεν διά
τήν λῆψιν τοῦ ὡς ἄνω διαφωτιστικοῦ πονήµατος, καί δαψιλῶς
ἐπευλογοῦµεν τήν ἑτοιµαζοµένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ, καταστέ-
φοντες διά τῶν ἰσχυροδυνάµων εὐχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τούς
τιµίους συνεργούς ὑµῶν ἐν Κυρίῳ, τούς ἀναζητοῦντας ἐνταῦθα
λυτρωτικήν διέξοδον ἀπό τάς τραγικάς ἀγκυλώσεις τοῦ ἡδονισµοῦ
καί τῆς ὀδύνης, τούς βιωµατικῶς ἐκφράζοντας τό πνεῦµα τῆς
ἀµιάντου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, καί ὅλως ἰδιαιτέρως
τήν ὑµετέραν Ὁσιολογιότητα.

Ἐµαθητεύσατε ἐπί µακρόν παρά τούς πόδας τοῦ ἀλήστου µνή-
µης πνευµατοκινήτου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί ἀνε-
δείχθητε εἰς τόν ἄνικµον βράχον τῆς ὁσιοτρόπου διαµονῆς σας τη-
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λαυγής φάρος Ὀρθοδοξίας καί πεπνυµένος ποδηγέτης πλειάδος
ψυχῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἀπονέµοµεν ὑµῖν ὁλόθυµον τήν Πατριαρχικήν
ἡµῶν εὐλογίαν ἐκ τοῦ ἀειφώτου Φαναρίου, ἐπικαλούµενοι τήν χά-
ριν, τόν φωτισµόν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Παντελείου καί Πα-
ναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπευχόµενοι τά βέλτιστα καί κρείττο-
να ἀγαθά.

13

´
βθ´ Μαΐου ιβ´





EIΣΑΓΩΓΗ 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας Ὁδη -
γή    τριας προβαίνοµε στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ γιά τήν Ἱερά
Μονή µας καί τά Παρεκκλήσια καί ἐρηµητήριά της. 

Πιστεύοµε ὅτι µέ τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἱκανοποιοῦµε
τήν ἐπιθυµία τῶν ἐπισκεπτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Μονῆς µας, νά
γνωρίσουν τήν ἱστορία καί τήν πλούσια πνευµατική παράδοση τῆς
Μονῆς καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς µέ τά πολλά ἐρηµητήρια καί
ἐξωκκλήσια. 

Ἡ περιοχή τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ὁδηγήτριας (καί γενικά τῶν Ἀστερουσίων) εἶναι εὐλογηµένη καί
ἁγιασµένη ἀπό τίς χιλιάδες τῶν µοναχῶν καί ἐρηµιτῶν πού ἔχουν
περάσει ἀπό τά µέρη αὐτά, διά µέσου τῶν αἰώνων, οἱ ὁποῖοι µέ τούς
ἀσκητικούς ἱδρῶτες τους, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τά δάκρυα µε-
τανοίας καί τό µαρτυρικό αἷµα σηµαντικοῦ ἀριθµοῦ ἀπ’ αὐτούς,
ἁγίασαν τά χώµατα καί τούς βράχους τῆς περιοχῆς. 

Ὁ προσκυνητής πού ἐπισκέπτεται τά µέρη αὐτά νοιώθει τή χάρη
καί τήν εὐλογία καί ἀνάλογα µέ τή πίστη καί εὐλάβειά του, ἀλοιώ   -
νεται πνευµατικά καί παίρνει µιά γεύση τῆς µυσταγωγίας, πού ἐπι-
τελεῖται διά µέσου τῶν αἰώνων ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀόρατους µο-
ναχούς, οἱ ὁποῖοι ἀφιερώθηκαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί ἔδω-
καν ὁλόψυχα τό σῶµα καί τήν ψυχή τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ, µέ
καθηµερινή ἀδιάλειπτη προσευχή καί µυστηριακή ζωή, γιά τή σω-
τηρία τῆς ψυχῆς τους καί ὅλου τοῦ κόσµου. ∆υστυχῶς λόγῳ τῶν
πολλῶν καταστροφῶν ἀπό τούς ποικίλους ἐπιδροµεῖς - πειρατές
καί κατακτητές, ἔχουν διασωθεῖ ἐλάχιστα στοιχεῖα ἀπό τήν πλο-
ύ σια ἱστορία τῆς περιοχῆς. 

Ἀπό τίς πληροφορίες (λίγες γραπτές καί περισσότερες προφο-
ρικές) πού ἔχουν διασωθεῖ, φαίνεται ὅτι ἡ περιοχή τῆς Μονῆς µας
ἔζησε χρόνια µεγάλης πνευµατικῆς ἀκµῆς, ἀπό τούς πρώτους χρι-
στιανικούς αἰῶνες. 

Τό ὄρος Ράξος (ἀκρωτήριο Λίθινο) πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ξένος στή διαθήκη του (1027 µ.Χ.) διετέλεσε σπουδαῖο
µοναστικό καί ἀσκητικό κέντρο τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα τή πρώτη
χιλιετία, κατά τήν ὁποία ἔζησαν στό µέρος αὐτό οἱ Ἅγιοι αὐτάδελ -
φοι Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (Ἅϊ Κύρ-Γιάν-
νης) ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος βρῆκε θαυµατουργικά τούς τάφους των. 

Στό Ἁγιοφάραγγο - Μάρτσαλο καί Κεφάλι γνώρισε µεγάλη πνευ-
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µατική ἀκµή ἡ ἀσκητική - µοναστική πολιτεία µέ τήν καλλιέργεια
καί διδασκαλία τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς νήψης καί γενικά τῆς
νηπτικῆς θεολογίας, πού ἀποτελοῦν τό καύχηµα τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεώς µας. 

Εὐχαριστοῦµε θερµῶς ὅλους τούς προσκυνητές καί συνδροµητές
καί ἰδιαίτερα τούς «Φίλους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁδηγητρίας» γιά τή
σηµαντική βοήθειά τους στό πνευµατικό ἔργο τῆς Μονῆς καί στήν
ἀναστήλωση ἀναπαλαίωση τῆς Μονῆς καί τῶν Παρεκκλησίων της. 

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τό ἔργο
ὅλων καί νά εἶναι βοηθός, σκεπαστής καί ὁδηγός στόν πνευµατικό
ἀγῶνα τους. 

Ο ΗΓOYMENOΣ 
Ἀρχιµανδρίτης Παρθένιος 
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ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ

ΜΟΝΗ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ἱ στο ρι κή ἀ να δρο μή

Ἡ πε ρι ο χή των Ἀ στε ρου σί ων καί του Ἁ γι ο φά ραγ γου µέ τά ἀ να -
ρίθ µη τα φα ράγ γι α καί σπή λαι α, θά ἀ πο τε λέ σει ἰ δα νι κό τό πο, γιά
τόν ἀ σκη τι σµό καί τό µο να χι σµό, ἀ πό τους πρώ τους αἰ ῶ νες, της ἐ -
ξά πλω σης του χρι στι α νι σµοῦ στήν Κρή τη.

Ἡ πε ρι ο χή αὐ τή κα θώς βρί σκε ται πο λύ κο ντά στή Γόρτυνα, ἕ -
δρα της πρώ της Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Κρή της θά ἐ ξε λι χθεῖ στα δι α κά σέ
ση µα ντι κό κέ ντρο της  Μο να στι κῆς πο λι τε ί ας. 

Στό πέ ρα σµα των αἰ ώ νων, πλῆ θος ἀ να χω ρη τῶν, θά κα τοι κή σουν
τήν ἐ ρη µο ύ πο λη των Ἀ στε ρου σί ων, τό  Ἅ γι ον ὄ ρος της Κρή της, ὅ -
πως θά ὀ νο µα στεῖ.  Μο να στή ρι α,  ἐ ρη µη τή ρι α,  να οί σέ φα ράγ γι α
καί σπή λαι α,  θά ἀ πο τε λέ σουν χώ ρους σκλη ρῆς ἄ σκη σης καί λι µά -
νι α ψυ χῶν, κα τα φύ γι α πού θά κρα τή σουν ζω ντα νά τά νά µα τα της
θρη σκευ τι κῆς ἀλ λά καί ἐ θνι κῆς συ νε ί δη σης,  πλη ρώ νο ντας πο λύ
συ χνά τό τί µη µα µέ τήν ὁ λο κλη ρω τι κή κα τα στρο φή τους.

Στο ύς Κα λο ύς Λι µέ νες ἕ ναν ἀ πά νε µο ὅρ µο στό δυ τι κό µέ ρος
τους, ἀ πο βι βά στη κε τό 60 µ.χ., ὁ   Ἀ πό στο λος των Ἐ θνῶν, Παῦ λος.
Τό πλοῖ ο πού τόν µε τέ φε ρε σι δη ρο δέ σµι ο στή Ρώµη γιά νά δι κα -
στεῖ, ἀ γκυ ρο βό λη σε ἐ κεῖ γιά λί γες µέ ρες, λό γω σφο δρῆς θα λασ σο -
τα ρα χῆς.  

Τά ἀρ χαι ο λο γι κά εὑ ρή µα τα της πε ρι ο χῆς, µαρ τυ ροῦν τήν ἀν θρώ -
πι νη πα ρου σί α στά Ἀ στε ρο ύ σι α,  πο λύ πρίν ἀ πό τήν ἐ πο χή του  Μι-
νω ι κοῦ πο λι τι σµοῦ (3000-1400 π.Χ ). Ση µα ντι κά ἱ ε ρά φα ί νε ται ὅ -
τι λει τουρ γοῦ σαν στήν πε ρι ο χή, τό σο κα τά τήν Μι νω ι κή πε ρί ο δο,
ὅ σο καί στο ύς ἑλ λη νι στι κο ύς χρό νους. Ὑ πάρ χουν ση µα ντι κά ἀ να -
σκα φι κά εὑ ρή µα τα, πού φέ ρουν τά ση µά δι α µι ᾶς πλο ύ σι ας πο λι -
τι στι κῆς κλη ρο νο µι ᾶς ἀλ λά καί της ἔ ντο νης ἀν θρώ πι νης δρα στη -
ρι ό τη τας στήν πε ρι ο χή. 

Τοποθεσία καί κτιριακό συγκρότημα 

Τό Μο να στή ρι της Ὁ δη γή τρι ας χτι σµέ νο σέ ὀ χυ ρή θέ ση στήν Ν∆
πλευ   ρά της ὀ ρο σει ρᾶς των  Ἀ στε ρου σί ων, ἀ νά µε σα στό χω ριό Λί -
 σταρος καί τόν ὅρ µο των Κα λῶν Λι µέ νων, δε σπό ζει στήν ἐ ρη µι κή

17



πε ρι ο χή, ἡ ὁ πο ί α προ σφέ ρε ται γιά πνευ µα τι κή ἄ σκη ση καί προ-
σευ χή.

Τό κτι ρι α κό συ γκρό τη µα της Μο νῆς φρου ρι α κῆς µορ φῆς, προ-
στα τε ύ ε ται ἀ πό ὑ ψη λό τεῖ χος καί πε ρι λαµ βά νει πολ λά οἰ κο δο µή -
µα τα.

Στό κέ ντρο του πε ρι βό λου βρί σκε ται ὁ δί κλι τος να ός της Μο -
νῆς, τό νό τι ο κλί τος του ὁ πο ί ου εἶ ναι ἀ φι ε ρω µέ νο στήν Κο ί µη ση
της Θε ο τό κου καί τό  βό ρει ο στο ύς Ἀ πο στό λους Πέτρο καί Παῦ -
λο. Στή νό τι α πλευ ρά του να οῦ ὑ πῆρ χε πα λαι ό τε ρα καί ἄλ λο κλί -
τος, ἀ φι ε ρω µέ νο στόν Ἅ γι ο Φα νο ύ ρι ο. Σήµερα σώ ζο νται µό νο τά
θε µέ λι α καί πε ρί τε χνος ἐ νε τι κός τά φος, µέ   οἰ κο γε νει α κό οἰ κό -
ση µο καί τή χρο νο λο γί α 1602: « Ἀ λοΰζι ο Τρι βι ζά νος εἰς αὐ τοῦ καί

των ἐξ αὐ τοῦ τα φήν, τα ύ την ἐ δε ί µα το τήν σο ρόν. ΑΧΒ, Ἀ πρι λί ου

ΚΕ». Μπρο στά στήν εἴ σο δο του να οῦ βρί σκο νται οἱ τά φοι των Πα-
τέ ρων της Μο νῆς.

Τά κε λιά των µο να χῶν καί τά ἄλ λα βο η θη τι κά κτί ρι α βρί σκο νται
στίς πλευ ρές του κτι ρι α κοῦ συ γκρο τή µα τος.

Τή Β∆ γω νί α του πε ρι βό λου, κα τα λαµ βά νει ὁ Πύργος-ὀ χυ ρό του
µο να στη ρι οῦ, γνω στός σάν Πύργος του Ξω πα τέ ρα, στόν ὁ ποῖ ο κα -
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τέ φευ γαν οἱ µο να χοί γιά νά προ-
στα τευ τοῦν ἀ πό ἐ χθρι κές ἐ πι -
δρο µές.

Σύµφωνα µέ τήν πα ρά δο ση,
τόν Πύργο εἶχε κα τα σκευ ά σει, ὁ
Νι κη φό ρος Φω κᾶς τό 961 µ.Χ.,
σάν ὀ χυ ρω µα τι κό ἔρ γο ἀλ λά καί
γιά νά εἰ δο ποι οῦ νται ἔ γκαι ρα οἱ
κά τοι κοι, σέ πε ρί πτω ση ἐµ φά νι -
σης πει ρα τι κῶν πλο ί ων. 

Ὁ ἀρ χι κός πύρ γος κα τα στρά -
φη κε µέ τήν πά ρο δο των χρό νων
καί ἀ νοι κο δο µή θη κε ξα νά τήν
πε ρί ο δο της Ἑ νε το κρα τί ας, ἀ πό
ὅ που καί σώ ζο νται σή µε ρα µε ρι -
κές βυ ζα ντι νές πο λε µί στρες.    

Τό µο να στή ρι εἶ ναι Σταυ ρο πη -
γι α κό καί µνη µο νε ύ ε ται ὁ πα τρι άρ -
χης Κων στα ντι νου πό λε ως.

Ἡ ἵδρυση τῆς  Ἱ. Μονῆς

Ἡ ἵ δρυ ση της Μο νῆς στή θέ ση πού βρί σκε ται σή µε ρα, το πο θε -
τεῖ ται τό 14ο αἰ ώ να, ὅ πως µαρ τυ ροῦν οἱ τοι χο γρα φί ες στό κα θο -
λι κό της Μο νῆς, µέ τόν Ἀ κά θι στο Ὕ µνο. Ἐν δε ί ξεις γιά τή λει τουρ-
γί α της Μο νῆς ἀ πό τήν πρώ ι µη ἐ πο χή της Ἑ νε το κρα τί ας ἀ πο τε λοῦν
τό σο οἱ τοι χο γρα φί ες στό κα θο λι κό, ὅ σο καί οἱ  τοι χο γρα φί ες στά
ἐ ξω κλή σι α της Μο νῆς, ὅ που δι α κρί νο νται τά νέ α ρε ύ µα τα καί οἱ
δυ τι κές ἐ πι δρά σεις στήν τε χνο τρο πί α τους. Πα ρό λο πού θε ω ρεῖ -
ται ἕ να ἀ πό τά ἀρ χαι ό τε ρα µο να στή ρι α της Κρή της στοι χεῖ α γιά
τό  πό τε ἀ κρι βῶς ἱ δρύ θη κε, δέν ὑ πάρ χουν. 

Τό µο να στή ρι της Ὁ δη γή τρι ας ἀ πε τέ λε σε ἱ στο ρι κό ἀλ λά καί καλ-
λι τε χνι κό κέ ντρο µε γά λης ἀ κτι νο βο λί ας,  ὅ πως βε βαι ώ νουν σπη λαι-
ώ δεις να οί καί  ἐ ξω κλή σι α τά ὁ πο ί α βρί σκο νται σέ µι κρή ἀ πό -
στα ση ἀ πό τό µο να στή ρι καί κο σµοῦ νται µέ τοι χο γρα φί ες ὑ ψη λῆς
τέ χνης καί κα λαι σθη σί ας.

Ἡ Ὁ δη γή τρι α ἐν σω µα τώ νει οὐ σι α στι κά τήν ἱ στο ρί α καί ἄλ λων
µο να στι κῶν κέ ντρων της εὐ ρύ τε ρης πε ρι ο χῆς πολ λά ἀ πό τά ὁ πο ί α
γνώ ρι σαν µε γά λη ἀ κµή, δέν ἄ ντε ξαν ὅ µως στό πέ ρα σµα του χρό -

Σκαλιστή πέτρα πάνω ἀπό τή
βόρεια πύλη τῆς Μονῆς (1568).



νου καί εἴ τε ἐ γκα τα λε ί φθη καν, εἴ -
τε κα   τα στρά φη καν ἀ πό ἐ πι δρο µές.  

Σέ χει ρό γρα φο πού σώ ζε ται στό
Ἅ γι ο Ὄ ρος καί ἀ φο ρᾶ τό βί ο Ὁ σί -
ου Σερ βί ου πού ἔ ζη σε τόν 6ο αἰ ώ -
να, στά χρό νι α του βα σι λι ᾶ Ἡ ρα-
κλε ί ου ἀ να φέ ρε ται Μο νή της Κοι -
µή σε ως της Θε ο τό κου, στό νό τι ο
µέ ρος της Κρή της, σέ ἕ ναν τό πο
πού κα λοῦ νταν Βαθ µός. ∆έν γνω -
ρί ζου µε ἂν πρό κει ται γιά τήν πε ρι ο χή της  Ὁ δη γή τρι ας ἤ  ἄλ λη το-
πο θε σί α στά Ἀ στε ρο ύ σι α.

Πάνω ἀ πό τή βό ρει α πύ λη του κτι ρι α κοῦ συ γκρο τή µα τος, ὑ πάρ -
χει ἐγ χά ρα κτη ἐ πι γρα φή µέ χρο νο λο γί α 1568, πε ρί ο δος πού φα ί       νε -
ται νά συ µπί πτει µέ τήν µε γά λη ἀ κµή του µο να στη ρι οῦ, κα τά τήν ὁ -
πο ί α εἰ κά ζε ται ὅ τι θά ἔ γι νε ἀ να κα ί νι ση, συ µπλή ρω ση ἤ καί ὁ λο κλή -
ρω ση του κτι ρι α κοῦ συ γκρο τή µα τος µέ τή µορ φή πού ἔ χει σή µε ρα. 

Γιά τήν πε ρί ο δο αὐ τή ἔ χου µε γρα πτά στοι χεῖ α καί στά κρα τι -
κά ἀρ χεῖ α της Βε νε τί ας. Ὁ Γε νι κός Προ βλε πτής Κρή της ἀ να φέ ρει
σέ ἔγ γρα φό του τό δι ά στη µα 1571-1573, ὅ τι ἡ Ὁ δη γή τρι α εἶ ναι ἀ -
πό τά πλου σι ό τε ρα µο να στή ρι α της Κρή της.

Καί δύ ο αἰ ῶ νες πρίν ὅ µως τό 1393, σέ ἔγ γρα φο του ∆ου κι κοῦ Ἀρ -
χε ί ου του  Χάνδακα, ἀ να φέ ρε ται, αἴ τη ση του Ζα n i n us Cavalario νά
δο θεῖ ἄ δει α στόν κα λό γε ρο Βαρ νά βα ἀ πό τό µο να στή ρι της Κε ρά
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Ὁ δη γή τρι ας της νό τι ας θά λασ σας, νά µε τα βεῖ µα ζί µέ τόν πρε σβύ -
τε ρο Γρη γό ρι ο ἔ ξω ἀ πό τήν Κρή τη, γιά νά χει ρο το νη θεῖ πρε σβύ τε -
ρος. Οἱ Ἑ νε τοί εἶ χαν ἐκ δι ώ ξει τήν πε ρί ο δο αὐ τή τους Ὀρ θό δο ξους
ἐ πι σκό πους ἀ πό τό νη σί καί ὁ ἐν δι α φε ρό µε νος θά ἔ πρε πε γιά νά
χει ρο το νη θεῖ νά µε τα βεῖ σέ κά ποι ο ἄλ λο µέ ρος της Ἑλ λά δος .

Ὁ ἱδρυτής καί τό ὄνομα τῆς  Ἱ. Μονῆς

Σύµφωνα µέ τήν πα ρά δο ση, ἡ ἵ δρυ ση της Μο νῆς, ἔ γι νε ἀ πό µιά
πλο ύ σι α ἀρ χό ντισ σα πού κα τοι κοῦ σε στήν πε ρι ο χή Λει βα δι ώ τη κο -
ντά στό χω ριό Πόµπια. Ἦ ταν χή ρα καί εἶ χε µιά µο να χο κό ρη, ἡ ὁ -
πο ί α πέ θα νε ξαφ νι κά τή πα ρα µο νή των ἀρ ρα βώ νων της.

Συ γκλο νι σµέ νη ἡ µη τέ ρα, ἐ γκα τέ λει ψε τό σπί τι της καί τρι γυρ-
νοῦ σε στίς ἐ ρη µι ές πα ρα κα λώ ντας
τήν Πα να γί α νά τήν πα ρη γο ρή σει
καί νά τήν ὁ δη γή σει. Με τά ἀ πό πολ -
λές πε ρι πλα νή σεις, ἔ φτα σε στήν
κο ρυ φή ἑ νός λό φου, πού βρί σκε ται
ἀ πέ να ντι ἀ πό τήν εἴ σο δο του ση µε -
ρι νοῦ µο να στη ρι οῦ της Ὁ δη γή τρι ας,
σέ ἕ να µι κρό σπή λαι ο πού ὀ νο µά -
ζε ται µέ χρι σή µε ρα «της κα λο γρι ᾶς
τό σπη λι ά ρι».

Μία ἡ µέ ρα εἶ δε νά φε ύ γει ἀ πό
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κο ντά της ἕ να πε ρι στέ ρι, τό ὁ ποῖ ο πέ τα ξε ἀ πέ να ντι στά χα λά -
σµα τα του πα λαι οῦ Πύργου κα θώς καί ἑ νός µι κροῦ να οῦ, πού εἶ -
χαν ἀ πο µε ί νει ἀ πό πα λαιό µο να στή ρι. Ἔ χο ντας τήν πλη ρο φο ρί α
ἀ πό τήν Πα να γί α νά ἀ να στη λώ σει τό µο να στή ρι καί νά γί νει µο να -
χή, δι έ θε σε ὅ λη της τήν πε ρι ου σί α καί ἔ χτι σε τό µο να στή ρι, τό ὁ -
ποῖ ο ὀ νό µα σε Ὁ δη γή τρι α, ἐ πει δή ἡ Πα να γί α τήν ὁ δή γη σε. Ἡ ἴ δι α
ἔ γι νε µο να χή ἐ κεῖ µέ τό ὄ νο µα Μάρθα. Τό ὄ νο µα της, µνη µο νε ύ ε -
ται µέ χρι σή µε ρα στίς λει τουρ γί ες πού γί νο νται στή Μο νή, ὡς κτη-
τό ρισ σας. Στήν το πο θε σί α Λει βα δι ώ τη τό µο να στή ρι δι α τη ρεῖ ἀ κό -
µα σή µε ρα ναό των Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων πού ἴ σως ἔ κτι σε ἡ ἴ δι α.   

Σύµφωνα µέ µιά ἄλ λη ἐκ δο χή, ἡ ἐ πω νυ µί α Μο νή Ὁ δη γη τρί ας,
σχε τί ζε ται µέ κά ποι ο ἀ ντί γρα φο της πε ρί φη µης εἰ κό νας της Μο -
νῆς Ὁ δη γῶν της Κων στα ντι νο ύ πο λης, ἡ ὁ πο ί α ἀ πο δί δε ται στόν Εὐ -
αγγ γε λι στή Λου κᾶ καί εἶ ναι ἀ πό τίς πιό ἀ γα πη τές καί θαυ µα -
τουρ γές εἰ κό νες στὸ Βυ ζά ντι ο. 

Ἡ ἀ κμή τῆς Μο νῆς (Βε νε το κρα τί α)

Μέσα στίς ἱ στο ρι κές συν θῆ κες πού δη µι ουρ γεῖ ἡ βε νε τι κή κα τά -
  κτη ση στίς ἀρ χές του 13ου αἰ ώ να (1204),  τό νη σί συ σπει ρώ νε ται
στίς βυ ζα ντι νές πα ρα δό σεις, προ κει µέ νου νά ἐ ξα σφα λι στεῖ ἡ ἐ θνι -
κή ἐ πι βί ω ση. Με τά ἀ πό σκλη ρο ύς ἀ γῶ νες ἡ  κρη τι κή φε ου δαρ χί α
κα τά φε ρε νά ἐ ξα σφα λί σει γιά τόν ἑ αυ τό της κά ποι α προ νό µι α ἀλ -
λά καί τίς  οἰ κο νο µι κές δυ να τό τη τες γιά τήν ἵ δρυ ση καί τή λει τουρ-
γί α κά ποι ων Μο να στη ρι ῶν.

Στή Μο νή Ὁ δη γη τρί ας δη µι ουρ γή θη καν τά ἀ ρι στουρ γή µα τα τῆς
κρη τι κῆς ζω γρα φι κῆς του 15ου αἰ ώ να, τοῦ ζω γρά φου Ἀγ γέ λου, µι -
ᾶς σπου δα ί ας µορ φῆς, ὁ ὁ ποῖ ος καί φι λο τέ χνη σε τό τέ µπλο του κα-
θο λι κοῦ. Σήµερα σώ ζο νται στή Μο νή τέσ σε ρις εἰ κό νες του Ἀγ γέ λου:
ὁ Χρι στός ἡ ἄ µπε λος, ἡ Θε ο τό κος Ζω ο δό χος Πη γή, ὁ Ἀ σπα σµός
Πέτρου καί Πα ύ λου καί ὁ Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Πρό δρο µος. 

Οἱ τοι χο γρα φί ες τό σο στό  ἐ ξωκ κλή σι του Ἁ γί ου Ἀν δρέ α, ὅ σο καί
του Ἁ γί ου Ἰ ω άν νου του Προ δρό µου στό βα θύ Λαγ γό, τά ὁ πο ί α βρί -
σκο νται σέ µι κρή ἀ πό στα ση ἀ πό αὐ τή, φα ί νε ται νά λει το ύρ γη σαν
σάν πρό τυ πα γιά τήν ἐκ κλη σι α στι κή ζω γρα φι κή µι ᾶς ὁ λό κλη ρης ἐ -
πο χῆς. Το πο θε τοῦ νται του µέν Ἁ γί ου Ἰ ω άν νου στήν τρί τη δε κα ε -
τί α του 14ου αἰ ώ να, τοῦ δέ Ἁ γί ου Ἀν δρέ α ἐ ντάσ σο νται στό πρῶ -
το µι σό του 15ου αἰ ώ να.

Σύµφωνα µέ τήν πα ρά δο ση τό µο να στή ρι της Ὁ δη γή τρι ας λει-
το ύρ γη σε καί σάν σχο λεῖ ο, ὅ που ὑ πῆρ χε µε γά λη βι βλι ο θή κη, στήν



ὁ πο ί α ἐρ γά ζο νταν πολ λοί λό γι οι µο να χοί καί ἀ ντι γρα φε ίς χει ρο -
γρά φων.

Ὑ πάρ χουν πολ λά ἔγ γρα φα στά Κρα τι κά ἀρ χεῖ α της Βε νε τί ας,
πού ἀ φο ροῦν τό µο να στή ρι της Ὁ δη γή τρι ας, κα τά τήν πε ρί ο δο της
Ἑ νε το κρα τί ας. Πολ λά ἀ πό αὐ τά ἀ φο ροῦν συµ βό λαι α ἀ γο ρῶν καί
πω λή σε ων, ἀ πό τά ὁ πο ί α προ κύ πτει ὅ τι τό µο να στή ρι ἦ ταν ἀ πό τά

µε γα λύ τε ρα καί πλου σι ό τε ρα στήν
Κρή τη.

Ση µα ντι κά στοι χεῖ α γιά τή
σπου δαι ό τη τα της Μο νῆς µας δί -
δει ἐ πι στο λή, ἡ ὁ πο ί α φέ ρει τήν
χρο νο λο γί α 1594 καί τήν ὁ πο ί α
στέλ νει ὁ Κρη τι κός Πα τρι άρ χης
Ἀ λε ξαν δρε ί ας καί γνω στός λό γι ος,
Με λέ τι ος Πη γάς, πρός τόν ἡ γο ύ -
µε νο της Μο νῆς, µέ τό ὄ νο µα Γε -
ρά σι µος. Στήν  ἐ πι στο λή αὐ τή ἀ να-
φέ ρει µε τα ξύ ἄλ λων ὁ  Πα τρι άρ -
χης: «Μα θό ντες δέ παρ’ αὐ τοῦ
(σχε δόν εἰ δό τος τά µο να στή ρι α
πά ντα) ὅ τι παρ’ ὑ µῖν ἤ των Μο να -
χῶν πο λι τε ί α µέ νει µέ χρι σή µε ρα
ἀ κή ρα τος...».
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Τό ἀ πό σπα σµα αὐ τό ἀ πο δει κνύ ει, ὅ τι εἶ ναι ἀ να κρι βές αὐ τό πού
ἔ χει γρα φτεῖ, ὅ τι ἡ Μο νή Ὁ δη γη τρί ας κα τά τήν πε ρί ο δο της βε νε -
το κρα τί ας, εἶ χε µε τα τρα πεῖ σέ κα θο λι κό ἀν δρι κό µο να στή ρι. Ὑ πάρ -
χουν πολ λά στοι χεῖ α πού ἀ πο δει κνύ ουν τους ἰ σχυ ρο ύς δε σµο ύς του
µο να στη ρι οῦ, τήν πε ρί ο δο αὐ τή µέ τό βυ ζα ντι νό κέ ντρο καί τό ὀρ -
θό δο ξο Πα τρι αρ χεῖ ο, τό ὁ ποῖ ο ἀ κό µα καί µε τά τήν ἅ λω ση της Κων-
στα ντι νου πό λε ως, προ σπα θοῦ σε µέ κά θε τρό πο νά ἀ να ζω ο γο νεῖ τό
θρη σκευ τι κό καί πα τρι ω τι κό φρό νη µα του βε νε το κρα το ύ µε νου πλη-
θυ σµοῦ, ἀ νε πη ρέ α στο ἀ πό τους ἑ τε ρό δο ξους. 

Ἡ συμ βο λή τῆς  Ἱ. Μο νῆς 
στο ύς ἀ πε λευ θε ρω τι κο ύς ἀ γῶ νες (Τουρ κο κρα τί α)

Ἡ Κρή τη ὕ στε ρα ἀ πό ἕ να µα κρο χρό νι ο ἡ ρω ι κό ἀ γώ να πού κρά -
τη σε ἀ πό τό 1645 ἕ ως τό 1669 πέ ρα σε τε λι κά στήν Ὀ θω µα νι κή κα-
το χή, µε τά ἀ πό εἰ κο σι έ να χρό νι α πο λι ορ κί ας του Χάνδακα.

Μέ τήν κα τά κτη ση της Κρή της ἀ πό τους Το ύρ κους ἀρ χί ζει µιά
ἀ πό τίς δυ σκο λό τε ρες πε ρι ό δους της ἱ στο ρί ας του νη σι οῦ. Ἡ γε νι-
κό τε ρη οἰ κο νο µι κή ἐ ξα θλί ω ση, τό κα θε στώς τρο µο κρα τί ας καί  στε -
ρή σε ων ἔ πλη ξε καί τά µο να στή ρι α πού ὅ µως γί νο νται ὁρ µη τή ρι α
ἐ πα να στα τῶν καὶ κα τα φύ γι α ἀ µά χων, προ σφέ ρο ντας ὑ λι κά καί ἠ -
θι κά στο ύς ἀ πε λευ θε ρω τι κο ύς ἀ γῶ νες.

Πύργος τοῦ Ξωπατέρα - Σαρνίτσι (Στερνίτσι).



Λει τουρ γοῦν σάν κρυ φά σχο λειά καί µα θα ί νουν στά παι διά λί γα
γράµ µα τα, ἀ νά γνω ση καί γρα φή ἀ πό τό ψαλ τή ρι καί τό ὀ κτά η χο.

Τό µο να στή ρι µοι ρά ζε ται τά πε νι χρά εἰ σο δή µα τά του, µέ τόν 
ἄ µα χο πλη θυ σµό πού βρί σκει φι λο ξε νί α καί συ µπα ρά στα ση σέ αὐ -
τό. Κάθε εἴ δους βο ή θει α προ σφέ ρει καί στο ύς Χαΐνη δες, ὅ πως 
ὀ νο µά ζουν οἱ Τοῦρ κοι τους ἀ νυ πό τα κτους, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι ἐ πι κη -
ρυγ µέ νοι καί κα τα φε ύ γουν στά βου νά, ὅ που δη µι ουρ γοῦν µι κρές
ὁ µά δες, προ κα λώ ντας συ χνά µε γά λες ἀ πώ λει ες στο ύς Το ύρ κους. 

Ἰ ω ά σαφ ( Ἰ ω άν νης Μαρ κά κης ἤ Ξω πα τέ ρας )

Ἀ πό τους πιό φη µι σµέ νους χαΐνη δες της Κρή της, ὑ πῆρ ξε ὁ Ξω-
πα τέ ρας, κα λό γε ρος της Ὁ δη γή τρι ας, µιά ἀ πό τίς ἡ ρω ι κό τε ρες µορ -
φές της Κρη τι κῆς Ἱ στο ρί ας. Μέ τό ξέ σπα σµα της Ἐ πα νά στα σης του
1821, τό µο να στή ρι γί νε ται κέ ντρο συ να ντή σε ων πολ λῶν ὀ νο µα στῶν
ἐ πα να στα τῶν της πε ρι ο χῆς, ὅ πως ὁ Μι χά λης Κουρ µο ύ   λης, ὁ Μι χα -
ήλ Κόρακας, ὁ Μα λι κο ύ της, ὁ Τσα κί ρης, ὁ Κορ νά ρος κ.ἄ, οἱ ὁ ποῖ -
οι µα ζί µέ τόν Ξω πα τέ ρα, ἀλ λά καί µέ ἄλ λους ἀ γω νι στές κα λό γε -

ρους του µο να στη ρι οῦ, θά ἔ χουν ἐ νερ -
γό ρό λο ὅ λο τό ἑ πό µε νο δι ά στη µα,
στο ύς ἀ γῶ νες γιά τήν ἀ πε λευ θέ ρω ση
ἀ πό τους Το ύρ κους.

Τό κο σµι κό ὄ νο µα του Ἰ ω ά σαφ
(Ξω πα τέ ρα) ἦ ταν Ἰ ω άν νης Μαρ κά κης
καί γεν νή θη κε τό 1788 σέ ἕ να µι κρό
οἰ κι σµό, τά Μα νου σα νά, Β.Α. τῆς Μο -
νῆς Ὁ δη γη τρί ας, τοῦ ὁ πο ί ου σή µε ρα
σώ ζο νται µό νο τά ἐ ρε ί πι α. Οἱ Τοῦρ κοι
τόν ἀ πο κα λοῦ σαν Χαΐνη, δη λα δή ἀ χά -
ρι στο καί προ δό τη ἀλ λά καί ντε λή
πα πᾶ, δη λα δή τρε λό πα πᾶ, ὅ µως γιά
τους χρι στι α νο ύς ἦ ταν ὁ ἥ ρω ας, τό πα-
λι κά ρι πού ἔ παιρ νε ἐκ δί κη ση γιά τίς
ὠ µό τη τες των ἀ πί στων. Γιά τήν δρά -
ση του κι νη το ποι ή θη καν οἱ τουρ κι κές
ἀρ χές στό Με γά λο Κάστρο καί ἀ πα -
ί τη σαν ἀ πό τό Μη τρο πο λί τη νά τόν τι-
µω ρή σει. Ὁ Μη τρο πο λί της ἀ να γκά -
στη κε νά τόν ἀ πο σχη µα τί σει, νά τόν
κά νει δη λα δή Ξέπαπα, ἀ πό τήν λέ ξη
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δέ αὐ τή προ ῆλ θε τό ὄ νο µα Ξω πα τέ ρας, µέ τό ὁ ποῖ ο ἔ µει νε στήν ἱ -
στο ρί α. Σύµφωνα ὅ µως µέ  µιά ἄλ λη ἐκ δο χή, ὁ Ξω α τέ ρας ἐ γκα τέ -
λε ψε τή µο να χι κή ζωή καί πα ντρε ύ τη κε.  Ὅ πως ὅ µως καί νά ἔ χουν
τά πράγ µα τα ὁ Ξω πα τέ ρας δέν  ἔ φυ γε πο τέ ἀ πό τήν Ὁ δη γή τρι α, ἔ -
µει νε στόν Πύργο πού φέ ρει µέ χρι σή µε ρα τό ὄ νο µα του. Ἐ κεῖ ἔ δω-
σε καί τήν τε λευ τα ί α µά χη µέ τους ὀ θω µα νο ύς πε-
θα ί    νο ντας ἡ ρω ι κά.

Γιά τή ζωή καί τή δρά ση του
ὑ πάρ χουν πολ λές δι η γή σεις,
ὅ πως αὐ τή πού  ἀ να φέ ρε ται
στό τα ξί δι πού ἔ κα νε ὁ Ξω πα -
τέ ρας στήν Κων στα ντι νο ύ πο -
λη µε τά ἀ πό πρό σκλη ση του
Σουλ τά νου, ὁ ὁ ποῖ ος θέ λη σε
νά τόν γνω ρί σει ἀ πό κο ντά.

Ὅ λοι τόν συµ βο ύ λευ αν νά
µήν κά νει αὐ τό τό τα ξί δι, λέ γο -
ν τας του  ὅ τι ὁ Σουλ τά νος δέν
θά κρα τοῦ σε τίς ὑ πο σχέ σεις
πού εἶ χε δώ σει γιά τήν ἀ σφά -
λει α του, ὅ µως ἐ κεῖ νος πει-
σµα τά ρης καί θαρ ρα λέ ος φό -
ρε σε τά κα λά του καί ἀ να χώ -
ρη σε ἀ πό τό Με γά λο Κάστρο
γιά τήν Κων στα ντι νο ύ πο λη.
Λένε πώς ὅ ταν πα ρου σι ά στη -
κε στό Σουλ τά νο, ἐ κεῖ νος ἐ ντυ-
πω σι ά στη κε ἀ πό τήν ὀ µορ φιά
του, τά ξαν θά σγου ρά µαλ λιά
καί τά γα λα νά µά τι α καί εἶ πε
χα ρα κτη ρι στι κά «χα λά λι σου
τό κα πε τα νι λί κι». Ὁ Ξωπα-
τέρας,  πρίν ἐπι στρέ ψει στήν
Κρήτη, ἐπι σκέ φθηκε καί τή
Μονή Ἁγίας Λαύρας γιά νά
παραδώσει ἕνα χρηµατικό
ποσό πού µετέφερε ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη στούς ἐπα-
ναστατηµένους Ἕλληνες καί
κάποια ἐµπιστευτικά ἔγγραφα.
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Ξωπατέρας (ἔργο ∆ηµ. ∆ασκαλάκη).

Εἴσοδος Πύργου Ξωπατέρα.
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Μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Κρήτη
µαζί µέ ἄλλους χαϊνηδες σκότωσε τόν
περίφηµο γενίτσαρο Ἀγριολίδη πού
τροµοκρατοῦσε καθηµερινά τούς χρι-
στιανούς τῆς Μεσσαρᾶς. Οἱ κατα-
κτητές ἀπο φάσισαν νά  ἐξοντώσουν
τόν Ξωπατέρα γιά νά ἐκδικηθοῦν τό
θάνατο τοῦ Ἀγρι ο λίδη. Σύµφωνα µέ
τήν παρά δοση, τό Φεβρουάριο τοῦ
1828 κύκλωσαν τό Μοναστήρι 800 ἤ
κατ᾽ ἄλλους 3000 ὀθωµανοί. Στό µο-
ναστήρι ἔµεναν πέντε κα λόγηροι οἱ
ὁποῖοι πο λέµησαν ἀπό τίς πολε -
µίστρες τῶν κελιῶν τους. Ἡ µάχη
ἦταν ἄνιση. Σκο τώθηκαν ὅλοι οἱ
σύντροφοι τοῦ Ξωπατέρα, ἐνῶ ἕνα

ἐχθρικό βόλι τραυµάτισε τόν ἴδιο στό χέρι. Στή συνέχεια, πέταξε
ἐναντίον τῶν ἄγριων κατακτητῶν τίς κυψέλες µέ τίς µέλισσες πού
βρί σκονταν στό δῶµα τοῦ Πύργου, ὅµως ἐκεῖνες λόγῳ τοῦ χειµῶνα
ἦταν ἐξασθενηµένες καί δέν µπόρεσαν νά τούς κρα τήσουν µακριά.
Τότε οἱ πυρπολητές ἔβαλαν φωτιά στόν Πύργο γιά νά τόν ἀναγ κ-
άσουν νά βγεῖ ἔξω. Ὁ Ξωπατέρας ἀρµατωµένος µέ τό πι στόλι καί
τό σπαθί του ὅρµησε ἐναντίον τους καί σκοτώθηκε πολεµώντας. 

Χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς ἀλλά καί τοῦ θανάτου τοῦ Ξωπατέρα
περιγράφονται στό τραγούδι του πού µεταδόθηκε ἀπό στόµα σέ
στόµα καί σώζεται µέχρι τίς µέρες µας. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΞΩΠΑΤΕΡΑ

Πουλιά µήν κελαϊδήσετε Σάββατο ὡς ∆ευτέρα
γιατί τόν ἐσκοτώσανε Τοῦρκοι τόν Ξωπατέρα.
Μηδέ στήν Κρήτη ἀκούστηκε µήτε στήν Ἰγγλετέρα 
νά πολεµήσει τήν Τουρκιά ὡσάν τόν Ξωπατέρα.
Σάν ἤθελε στό Τοπαλτί νά κατεβῆ µιάν ὥρα, 
µικρούς µεγάλους τήν Τουρκιά τήν µάζευε στή χώρα.
Ἕνα πρωί σηκώθηκε στόν κάµπο κατεβαίνει
κι ἑπτά ἀγάδων κεφαλές ἐπῆρε εἰς τό χέρι.
Τίς κεφαλές τίς ἔκοψε στόν ἥλιο τίς ξαπλώνει 
Καί ἡ Τουρκιά ὡς τό ᾽µαθε  περίσσα ξαγριώνει.
Ἐπῆρε καί µιά κεφαλή τήν κάνει µπαϊράκι
καί οἱ Τοῦρκοι τήν ἐβλέπανε καί πίνανε φαρµάκι.
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Ἀναφορά ἐκάµανε ἀµέσως καί τερτίπι 
γιά νά σκοτώσουν τόν παπᾶ νά ξεµπερδέψει ἡ Κρήτη.
∆ευτέρα ἑτοιµάζονταν, ∆ευτέρα ὡς Σαββάτο,
Στοῦ Ξωπατέρα γιά νά πᾶν τόν  Πύργο ἀπό κάτω.
Ὁ Μαλικούτης ἀρχηγός τοῦ διπλοπαραγγέρνει,
γιά τό θεό ἀξάδερφε στόν Πύργο µή κοιµᾶσαι,
γιά σέ ’τοιµάζεται ἡ Τουρκιά καί θά παραπονᾶσαι.
Ἐγώ µέ τ᾽ ὄνοµα τοῦ θεοῦ καί µέ τῆς Παναγίας,
στόν Πύργο µέσα θά κλειστῶ Τούρκους δέν ἔχω χρεία.
Κι ἔστεκε κι ἐπερίµενε µέ τό γυµνό µαχαίρι.
Κι ἄξαφνα βλέπει ἀπό µακριά πασᾶ µέ τό καούκι,
καί ἀπό ἀξοπίσω νά κλουθοῦν ἐννιά χιλιάδες Τοῦρκοι.
Ἀγκλακηχτοί πηγαίνανε καί µέ φωνές µεγάλες ,
µά ὁ παπᾶς ’τοιµάστηκε νά τούς δεχτῆ µέ µπάλες.
Κοντά, κοντά ὅταν φτάσανε στόν Πύργο ἀπό κάτω, 
τοῦ Ξωπατέρα ξαφνικά βροντᾶ τό καριοφίλι,
κι ἕναν ἀγᾶ ὡσάν τ᾽ ἀσκί ρίχνει ἀπ᾽ τό µπεγίρι.
Στοῦ Πύργου τήν ἄλλη µεριά ἄλλος ἀγᾶς σκαλώνει, 
ὁ Ξωπατέρας τοῦ ᾽ριξε στή γῆ τόνε ξαπλώνει.
Κι οἱ Τοῦρκοι ἅµα εἴδανε καί πέφταν τόσες µπάλες,
δέν εἶναι Ξωπατέρας ἐπά µόνο ᾽ναι Ξωπαπάδες.
Κι ἀµέσως φοβηθήκανε καί λάργαραν τοῦ Πύργου.
Μηνᾶ του ὁ Σαΐτ Ἀγᾶς νά τοῦ τόν παραδώσει,
γιατί φωτιά τοῦ Πύργου του ὡς τό πρωί θά δώσει.
∆έν προσκυνῶ ἐγώ Τουρκιά καλιά θά πολεµήσω,
µέσα στόν Πύργο θά κλειστῶ νά σασε διαγουµίσω.
Ξαναµηνᾶ του ὁ ἀγᾶς παραδώσου Ξωπατέρα,
γιατί ἔφτασε τό τέλος σου καί ἡ ἄσχηµή σου  µέρα.
Μά ἄν πεινᾶτε κι ἤρθετε νά σά σέ µαγειρέψω,
πάλι ἄν θέλετε καβγά κορµιά νά µακελέψω.
Μά τί νά κάµω τοῦ καιροῦ πού ’χω λαβή στό χέρι, 
µά τῆς Τουρκιᾶς δέ θά ᾽µενε κανείς σ᾽αὐτά τά µέρη.
∆έν εἶναι ἐτούτη ἀντρειά, µόνο’ναι πουστουλούκι
νά πολεµοῦν ἕνα παπᾶ ἐννιά χιλίαδες Τοῦρκοι
Σάν εὔφρανα τό χέρι µου κι εὔφρανα τό κορµί µου,
ἔλα κι ἐσύ Σαΐτ Ἀγᾶ πάρε τήν κεφαλή µου.
Τήν κεφαλή τοῦ ἔκοψαν στό Κάστρο τήν  ἐπῆγαν.
Μά ὅσοι Χριστό ὀνοµάζοµε καί τόνε προσκυνοῦµε,
λιβάνι νά τοῦ βάνοµε καί νά τοῦ συχωροῦµε.
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Μετά τό θάνατο τοῦ Ξωπατέρα οἱ κατακτητές ὀθωµανοί ξέσπα-
σαν τήν ὀργή τους στό µοναστήρι καταστρέφοντας τά κτίρια καί
λεηλατώντας ἱερά σκεύη, βιβλία καί ὅ,τι ἄλλο  βρῆκαν µπροστά τους.

Τήν ἀνασυγκρότηση καί ἀναστήλωση τῆς Μο    νῆς Ὁδηγήτριας ἀπο -
φά    σισε τό 1841 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὅπως
ἀναφέρεται στό σχετικό «συστατικόν» τοῦ ΙΘ´ αἰῶνα. Οἱ λιγοστοί
µοναχοί πού ἔµειναν συνέβαλαν στήν προσπάθεια ἀνασυγκρότησης.
Τό Μάιο τοῦ 1844 τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, γιά νά βοηθήσει
στήν ἀποκατάσταση τοῦ µοναστηριοῦ, τό ἔθεσε ὑπό τήν προστα-
σία του µέ Σιγίλιον µέ τό ὁποῖο κατέστησε τή Μονή Ὁδηγήτριας
Σταυροπηγιακή. Ἡ κατάσταση τοῦ µοναστηριοῦ βελτιώνεται τόν
ἑπόµενο χρόνο, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό Πατριαρχική ἐπιστολή
(1845). Τό 1853 τό Πατριαρχεῖο ζήτησε τήν οἰκονοµική ἀρωγή τοῦ
µοναστηριοῦ γιά τήν ἵδρυση Ὀρφανοτροφείου στήν Κωνσταντινού -

πολη. Χρηµατική βοήθεια ἔστειλε
ἡ Ὁδηγή  τρια καί στή χριστιανική
κοινότητα τοῦ Ἡρακλείου γιά τήν
ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν σχολείων
τῆς Κρή  της καί τήν ἀνέγερση τοῦ
Ἱε ροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ὀθωµα-
νικῆς κατοχῆς καί ζοφερῆς κυ-
ριαρχίας ἡ Μονή Ὁδηγήτριας,

Ἐξωτερικό προαύλιο Μονῆς µέ τήν παλαιά βρύση καί 
τήν προτοµή τοῦ Ξωπατέρα.
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παρά τά προβλήµατα πού ἀντι-
µετώπιζε, δέ σταµάτησε νά ἐνι-
σχύει µέ κάθε µέσο τούς ἐπανα-
στάτες. ∆έν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός
ὅτι σέ δύο ἡγουµένους τῆς Μονῆς
(Γεράσιµο καί Ἀγαθάγγελο) ἀπο-
νεµήθηκε ὁ τίτλος τοῦ ὁπλαρχηγοῦ.
Στή µεγάλη Κρητική Ἐπανάσταση
τοῦ 1866 ἡ Ὁδηγήτρια εἶχε µετα-
τραπεῖ σέ µπαρουταποθήκη, µέ
πρωτεργάτη τόν ἡγούµενο Γεράσι-
µο. Αὐτός ἀνέπτυξε πλούσια ἀντιστασιακή δράση, ἐκλέχθηκε
Ἐπίτροπος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσµοῦ τοῦ Νοµοῦ Ἡρακλείου καί
Γενικός Ταµίας τῆς Ἐπανάστασης καί πῆρε µέρος σέ ὅλες τίς ση-
µαντικές ἀποφάσεις τῆς κρίσιµης αὐτῆς περιόδου. 

Ἀξιοσηµείωτη εἶναι καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ γέροντα πιά ἀγωνιστῆ
τῆς Ἐπανάστασης καπετάν Μιχάλη Κόρακα τόν Αὔγουστο τοῦ
1882, λίγο πρίν πεθάνει, πού ἐπισκέφθηκε γιά τελευταία φορά τό
ναό τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καί ἀποχαιρέτησε τούς παλιούς
γνώριµους, φίλους καί συµπολεµιστές, µεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν
ἡγούµενο  Γεράσιµο Μανιδάκη. Μαζί του προσκύνησε γιά τελευ-
ταία φορά τίς ἐκκλησίες στό Μάρτσαλο καί τό Ἁγιοφάραγγο καί
τέλεσαν µαζί µνηµόσυνο στή µνήµη τοῦ Ξωπατέρα.

Στήν Ἐπανάσταση τοῦ  1897 ἡ Μονή Ὁδηγήτριας φιλοξένησε τό
γιό τοῦ Μιχαήλ Κόρακα, Ἀριστοτέλη, λοχαγό καί ἀρχηγό τοῦ ἑλλη-
νικοῦ στρατοῦ στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος ποτέ
δέν ξέχασε πώς σώθηκε χάρη στή βοήθεια τοῦ µοναστηριοῦ. 

Ἡ σημερινή κατάσταση τῆς  Ἱ. Μονῆς

Ἡ Μονή συνέχισε νά λειτουργεῖ µέ µοναχούς, ὅπως ἀποδει -
κνύεται ἀπό τούς πίνακες τῶν ∆ήµων καί Κοινοτήτων τοῦ 1920 καί
τήν ἀπογραφή τοῦ 1928. Τό 1935 µέ τόν Ἀναγκαστικό Νόµο τῆς
24ης Ὀκτωβρίου ἡ Μονή Ὁδηγήτριας κηρύχτηκε τελικά µόνιµη.

Οἱ περιπέτειες τοῦ µοναστηριοῦ συνεχίστηκαν καί κατά τή Γερ-
µανική κατοχή, ὅταν τό µοναστήρι κινδύνεψε νά καεῖ γιά δεύτερη
φορά ἐπειδή περιέθαλψε τούς ἀντάρτες. Τήν περίοδο αὐτή τά κειµή   -
λια τοῦ µοναστηριοῦ καί οἱ εἰκόνες εἶχαν µεταφερθεῖ στό γειτονικό
χωριό Λίσταρος γιά προστασία.

Τό 1926 ἀπαλλοτριώθηκε µεγάλο µέρος τῶν κτηµάτων τοῦ µο-

Πύργος τοῦ Ξωπατέρα
(λεπτοµέρεια).



ναστηριοῦ, σύµφωνα µέ τό νόµο περί ταµείων ἐφέδρων πολεµιστῶν
Κρήτης. Τότε τά 3/5 τῶν κτηµάτων τῆς Μονῆς  µοιράστηκαν στούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς.

Τό 1977 τό µοναστήρι ἠλεκτροδοτεῖται καί ὑδροδοτεῖται µέ νερό
ἀπό τήν τοποθεσία «Νέο Περιβόλι» τό ὁποῖο µεταφερόταν στή µε-
γάλη ὑδροδεξαµενή πού κατασκευάστηκε στό κεντρικό συγ-
κρότηµα. Παράλληλα, ἀπό τό 1989 ἀρχίζει νά ἐκδηλώνεται τό ἐνδια-
φέρον τοῦ δασαρχείου γιά τήν προστασία τῆς περιοχῆς, µέ δεν-
δροφυτεύσεις καί ἐκτεταµένες περιφράξεις τόσο στά κτήµατα τοῦ
µοναστηριοῦ ὅσο καί στό χῶρο τοῦ µοναστηριοῦ, ὥστε νά προ-
στατευτεῖ ἀπό τίς καταστροφές πού προκαλοῦσαν τά ζῶα. Λίγο ἀρ -
γότερα ξεκίνησε µιά εὐρύτατη προσπάθεια ἀναστήλωσης τοῦ µο-
ναστηριοῦ καί τῶν µνηµείων του, µέ χρηµατοδότηση τῶν ΜΟΠ Κρή -
της καί συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Οἱ βασικοί πόροι προέρχονται
ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ µοναστηριοῦ καί τή βοήθεια τῶν κατοίκων
τῆς περιοχῆς. Στή Μονή Ὁδηγήτριας ἐγκαταβιοῦν σήµερα δύο µο-
ναχοί: ὁ Ἱεροµόναχος καί Ἡγούµενος τοῦ µοναστηριοῦ Παρθένιος
Βουλγαράκης καί ὁ Ἱεροµόναχος Εὐτυχιανός Σηφάκης καί ὁ δόκιµος
µοναχός Γεώργιος Βαρελίδης. Στή περιοχή τοῦ Ἁγιοφάραγγου ἐγκα-
ταβιεῖ ὁ ἐρηµίτης π. Θεόδωρος.
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Ξενῶνας καί δυτική πύλη τῆς Μονῆς.
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Βρύση τῆς Μονῆς.

Παρουσίαση βιβλίου «Προσευχητάριον Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ὁδηγητρίας» τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιµανδρίτου

Χρυσοστόµου Παπαδάκη (2006).



Ἀσκητισμός καί  μοναστική κίνηση τῆς περιοχῆς

Τήν ἀδιάκοπη µοναστική
παρουσία στή περιοχή - µέ
ἐπίκεντρο τήν Ἱερά Μονή
Ὁδηγήτριας - µαρτυροῦν τά
παρεκκλήσια καί τά ἐρηµη-
τήριά της: τό ὄρος Ράξος ἤ ὄρος
τῶν Λιθίνων, ἡ Μονή τῶν Ἁγί -
ων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ
(Ἁγιούς), ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου
Ἀν τωνίου στό Ἁγιοφάραγγο,

τό Μετόχι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό Λειβαδιώτη, ἡ Σκήτη τῆς Πα-
ναγίας στό Μάρτσαλο, ἡ Σκήτη τῆς Παναγίας στά Μάταλα καί τό
Μετόχι τῆς Παναγίας στό Φωτεινόπουλο.

Ἀπό τήν Ὁδηγήτρια ξεκίνησαν στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα τούς
ἀσκητικούς ἀγῶνες τους οἱ Ὅσι-
οι Παρθένιος καί Εὐµένιος. Ἡ
ἁγιό τητα καί τά θαύµατά τους
συνέβαλαν στήν ἀναγέννηση τοῦ
µοναχισµοῦ στήν εὐρύτερη πε-
ριοχή. Οἱ Ὅσιοι αὐτοί ὁδηγήθη-
καν στήν παραλιακή περιοχή
Κουδουµᾶ, ὅπου ἀναστήλωσαν
τό σηµερινό µοναστήρι.

Τό μοναστήρι στούς Ἁγιούς καί οἱ Ἅγιοι Εὐτυχιανοί 

∆υτικά τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας στήν
τοποθεσία Ἁγιούς τοῦ ὄρους Ράξος
βρίσκεται ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου
καί Εὐτυχιανοῦ. Σύµ φωνα µέ τήν παρ-
άδοση, στόν τόπο αὐτό ἀσκήτεψαν οἱ
ἀδελφοί Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός. Μετά
τήν ταφή τῶν δύο Ἁγίων στή θέση αὐτή
ὁλόκληρη ἡ περιοχή πῆρε τό ὄνοµά
τους, «στούς Ἁγιούς», δηλαδή στόν τόπο
τῶν Ἁγίων. Ἡ ἀδελφή τῶν Ἁγίων, Κασ-
σιανή, ἀσκή τεψε σέ σπηλιά πού βρίσκε-
ται σέ ἀπόκρηµνο µέρος - στό ἀκρωτήριο
Λίθινο ἤ Κεφάλι- στήν ὀνοµαστή «Σπη-
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λιά τῆς Κασσιανῆς» ἡ «σπηλιά τῆς καλόγριας. Ἀπό τά πρῶτα χρι-
στιανικά χρόνια ἡ περιοχή αὐτή κατοικήθηκε ἀπό µοναχούς καί
ἀσκητές στίς πολλές σπηλιές τῆς περιοχῆς. Εἶναι πιθανό οἱ Ἅγιοι
Εὐτυχιανοί νά ἔζησαν στήν περιοχή αὐτή κατά  τήν περίοδο τῆς ἀρα-
βικῆς κατοχῆς (827-961). Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος
Γόρτυνας καί Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Εἰκάζεται ὅτι ἀποσύρθηκε
λόγῳ τῶν διωγµῶν κατά τῆς
Ἐκκλησίας, ἤ ἐκδιώχθηκε στό
ὄρος Ράξος ὅπου ἀσκοῦσε τά
καθή κοντά του µέ τόν ἀδελφό
του, τό µοναχό Εὐτυχιανό. Ὁ
Ἅγιος Εὐτυχιανός βρῆκε µαρτυ-
ρικό θάνατο ἔξω ἀπό τό χωριό
Λίσταρος, στήν τοποθεσία «Μα-
ναριά», ἐκεῖ πού σήµερα βρίσκε-
ται τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἀρχάγγε-
λου Μιχαήλ. Πάνω στό βράχο
πού µαρτύρησε ἀποτυπώθηκαν
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Ἐρείπια παλαιοῦ ναοῦ Ἁγίων Εὐτυχιανῶν.

Σπηλαιώδης ναός
µέ τούς τάφους 

τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν.



τό χέρι καί ἡ τσεκουριά (µανα-
ριά). Τά δύο ἀδέλφια, Εὐτύχιος
καί Κασσιανή, κήδεψαν  τόν
Ἅγιο Εὐτυχιανό σέ σπηλιά ὅπου
ἐτάφη ἀργότερα καί ὁ Ἐπίσκο-
πος Εὐτύχιος, σύµφωνα µέ τήν
ἐπιθυµία του. Ἡ σπηλιά αὐτή
λειτουργεῖ σήµερα ὡς  ἐξωκλήσι
τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας, πρός
τιµή τῶν τριῶν αὐταδέλφων
ἁγίων καί γιορτάζουν  στίς 17
Αὐγούστου. Οἱ τίµιες κάρες καί

τά λείψανα τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν βρίσκονται καί προσκυνοῦνται
στήν Ἱερά Μο νή Ὁδηγήτριας. Ὁ τάφος τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς δέν
ἔχει βρεθεῖ. Ὑπάρχουν πολλοί θρύλοι καί ἱστορίες γιά τό χῶρο αὐτό,
ἀλλά καί θαυµαστά φυσικά φαινόµενα, πού ἐµπόδισαν τήν προ-
σπάθεια κάποιων νά ἀνέβουν στή σπηλιά τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς. 
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Σπηλαιῶδες κελλί καί 
στερνίτσι (Ἁγιούς).

Θεία Λειτουργία ἀπό τόν µακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κυρό Τιµόθεο (17-8-1976) στόν σπηλαιώδη ναό 

τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν.



Ὄρος Ράξος καί Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος

Ἀπό τήν περιοχή τῆς Μονῆς
Ὁδηγήτριας θά ξεκινήσει τήν ἀσκη-
τική του ζωή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Ξένος καί θά ἀναπτύξει τό ἱεραπο-
στολικό ἔργο τῆς χριστιανικῆς διδα-
σκαλίας καί τῆς ἀνέγερσης καί λει-
τουργίας ἐκκλησιῶν καί µοναστη-
ριῶν σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη. Τό
ἔργο του θά συµβάλλει στήν ἀνα-
διοργάνωση τῆς Ἐκ κλη σίας τῆς
Κρήτης καί στήν ἀναζωπύρωση τοῦ
θρησκευτικοῦ φρο νήµατος τῶν
Κρητῶν, πού εἶχε ἐξασθενήσει ἀπό
τήν µακρόχρονη παρουσία τῶν
Ἀράβων στό νησί, καί τούς διωγ-
µούς κατά τῶν χριστιανῶν. 

Σύµφωνα µέ γραπτά στοιχεῖα πού βρίσκουµε στούς συναξα-
ριστές, τό ὄρος Ράξος ἀναφέρεται ὡς τόπος ταφῆς τῶν πρώτων ἐπι-
σκόπων Γόρτυνας. Ἐδῶ µαρτύρησε καί ἐτάφη τό 304 µ.Χ. ὁ  Ἅγιος
Κύριλλος, Μητροπολίτης Γόρτυνας καί µετέπειτα Ἀρχιεπί σκοπος

37

Ἅγιοι Εὐτύχιος, Εὐτυχιανός 
καί Κασσιανή.

Λειψανοθήκη µέ Κάρες Ἁγίων
Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ.



Κρήτης. Ὁ Ἅγιος ἐποίµανε τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γιά πολλά
χρόνια καί συνελήφθη ὑπέργηρος στό διωγµό τοῦ  ∆ιοκλητιανοῦ
καί Μαξιµιανοῦ, ὅταν ἡγεµόνας στό νησί ἦταν ὁ Ἀγρειανός. Στό ἴδιο
µέρος ἐτάφη µερικούς αἰῶνες ἀργότερα, τό 689 µ.Χ, ὁ Ἅγιος
Εὐµένιος, ἐπίσης Μητροπολίτης Γόρτυνας, ὁ ὁποῖος ἐκοιµήθηκε σέ
βαθιά γεράµατα ἐξόριστος στή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Τό σκήνωµά
του µεταφέρθηκε καί ἐτάφη στό ὄρος Ράξος, δίπλα στόν Ἅγιο
Κύριλλο. 

Στήν περιοχή αὐτή, ὅπως προαναφέρθηκε, ἐτάφηκαν καί οἱ Ἅγι-
οι αὐτάδελφοι Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός. Τούς τάφους τῶν Ἁγίων
θά ἀνακαλύψει µιά µεγάλη ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στό χωριό Σίβας Πυργιω -
τίσ σης. Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς καί πλούσιοι καί ἔφεραν τό
ἐπίθετο Τζοβαέρη. Ὁ Ἰωάννης ἀπό πολύ νεαρή ἡλικία πόθησε τό
µοναχικό βίο καί ἐγκατέλειψε τό σπίτι, τήν οἰκογένεια καί τίς ἀνέ -
σεις τῆς κοσµικῆς ζωῆς. Ξεκίνησε τήν ἀσκητική ζωή στά ἐρηµητήρια
τῶν Ἀστερουσίων καί συγκεκριµένα στό ὄρος Ράξος ὅπου, µετά ἀπό
θεία ἀποκάλυψη, βρῆκε σέ σπήλαιο τούς τάφους τῶν Ἁγίων Εὐ -
τυ χίου καί Εὐτυχιανοῦ καί ἔκτισε ναό ἀφιερωµένο στήν µνήµη τους.
Πρίν ἐγκαταλείψει τήν περιοχή γιά νά ἐπιτελέσει τό ἱεραποστολικό
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Σπηλιά Ἁγίας Κασσιανῆς στό Κεφάλι.
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του ἔργο στήν Κρήτη ἄφησε ἐκεῖ ἕναν µοναχό. Ἄλλη παράδοση δέχε-
ται ὅτι καί ὁ Ἅγιος ἐκάρη µοναχός ἀπό κάποιον εὐλαβῆ γέροντα
τῆς περιοχῆς. Στή διαθήκη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου περιγράφονται οἱ
κακουχίες πού πέρασε περιπλανώµενος σέ ἀδιάβατα δάση ὅπου
βρῆκε µιά σπηλιά µέ δύο µνηµεῖα καί ἄκουσε φωνή πού τοῦ ἔλε-
γε: «Ἰωάννη, Ἰωάννη, Ἰωάννη, ἅ εἴδας ἐνταῦθα δύο µνηµεῖα εἰσίν Εὐ -

τυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, καί µέλλεις ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἀνεγεῖραι καί

ἅγιον ναόν εἰς ὄνοµα τούτων».
Σηµαντικά στοιχεῖα γιά τό παραπάνω γεγονός, ἀλλά καί γιά τή

ζωή, τή δράση καί τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου µᾶς παρέχουν δύο κώδικες,
ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος τοῦ 15ου αἰῶνα ἀποτελεῖ  ἀντίγραφο τῆς
διαθήκης πού συνέταξε ὁ ἴδιος πρίν πεθάνει. Μέ ἁπλότητα καί τα-
πείνωση ὁ Ἅγιος ἀφηγεῖται τή ζωή καί τό ἔργο του, ἐκθέτει τίς
σκέψεις του γιά τό προπατορικό ἁµάρτηµα καί τό θάνατο καί ἐπι-
σηµαίνει ὅτι συνέταξε τή διαθήκη του προαισθανόµενος τό θάνατό
του. Ὁ δεύτερος κώδικας τοῦ 19ου αἰῶνα, γνωστός ὡς κώδικας τῆς
Κισάµου, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐγεννήθη «εἰς τόν καιρόν

τῶν εὐσεβεστάτων καί ὀρθοδόξων ἡµῶν βασιλέων Βασιλείου καί Κων-

σταντίνου Πορφυρογεννήτων, ἔτει ἀπό Χριστοῦ γεννή  σεως 970».  
Ἡ δράση τοῦ Ἁγίου κύρ Ἰωάννη Ξένου, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν

Μαρτύριο Ἁγίου Εὐτυχιανοῦ. Βράχος µαρτυρίου τοῦ Ἁγίου
Εὐτυχιανοῦ (Μαναριά).
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οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, τοποθετεῖται σέ µιά δύσκολη περίοδο γιά τήν
Κρήτη, στά τέλη τοῦ 10ου καί  ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνα. 

Στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ταυτίστηκε ὁ φιλέρηµος αὐστηρός
ἀσκητής καί ὁ ἄνθρωπος τῆς κοινωνικῆς δράσης, πού φρόντιζε ὄχι
µόνο γιά τήν πνευµατική καλλιέργεια τῶν συνανθρώπων του, ἀλλά
καί γιά τά καθηµερινά τους προβλήµατα, τή σωστή καλλιέργεια τῆς
γῆς, τή µελισσοκοµία καί τήν κατασκευή δεξαµενῶν. Ἀπό τά
Ἀστε ρούσια περιπλανήθηκε στό δυτικό τµῆµα τῆς Κρήτης (Νοµός
Ρεθύµνου καί Νοµός Χανίων) ἱδρύοντας µοναστηριακά συγκρο -
τήµατα καί πολλούς ναούς, στούς ὁποίους ἐγκατέστησε µοναχούς
καί ὀργάνωσε µέ ὑποδειγµατικό τρόπο τή ζωή τους. Στόν τόπο αὐτό
(Ἁγιούς) φαίνεται ὅτι προσῆλθαν τά ἑπόµενα χρόνια καί ἄλλοι µο-
ναχοί πού µεγάλωσαν τό µικρό µοναστήρι, τοῦ ὁποίου ἱδρυτής καί
κτήτωρ τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος. Σύµφωνα µέ
κάποιες ἐνδείξεις, τό µοναστήρι τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν ἀνακαι -
νίστηκε στή διάρκεια τῆς Β´ Βυζαντινῆς περιόδου (961-1204) ἀπό
κάποιον Ἀγαθοκλῆ, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ ἐπιγραφή πού διασώθηκε µέ
τό ὄνοµα: ΑΓΑΘΟ(ΚΛΕΟΥΣ).

Κατά τήν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας τό µοναστήρι φαίνεται ὅτι
παρέµεινε ὀρθόδοξο, ἄν καί γιά µεγάλο διάστηµα λειτουργοῦσε, ὅπως
καί ἄλλα µοναστήρια, ὡς φέουδο τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως. ∆έν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας. Ἐνδεχοµένως ἡ ἐρήµωση καί ἡ καταστροφή τοῦ µο-
ναστηριοῦ νά ἔγινε στά χρόνια τοῦ Κρητικοῦ πολέµου (1645-
1669), ὅταν οἱ µοναχοί του ἀναγκάστηκαν, λόγῳ καί τῆς βαριᾶς φο-
ρολογίας πού ἐπιβλήθηκε στά µοναστήρια µετά τήν ὀθωµανική κα   -
τά   κτηση, νά τό ἐγκαταλείψουν καταφεύγοντας στό µοναστήρι τῆς
Παναγίας Ὁδηγήτριας στό ὁποῖο περιῆλθε καί ἡ περιουσία του.

Μάρτσαλο - Παναγία ἡ «Μαρτσαλιανή»

Ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Πανα-
γίας Μαρτσάλου βρίσκεται σέ ἕνα
φαράγγι ἀνάµεσα στό Ἁγιο φάραγ-
γο καί τό Κεφάλι, σέ µιά περιοχή
πού ὀνοµάζεται Μάρτσαλο ἤ
Μάρτσαλος. Ἔχει σχῆµα κυκλικό
καί εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου λαξευ-
µένος σέ βράχο, σέ βάθος 8 περί -
 που µέτρων. Τό ὕψος του εἶναι



περίπου 10 µέτρα. Πρόκειται γιά ἐκκλησία κατακόµβη πού χρη-
σιµοποιήθηκε στά χρόνια τῶν διωγµῶν. Ἀργότερα ἐγκαταλείφθη-
κε καί θάφτηκε κάτω ἀπό κατολισθήσεις. Βρίσκεται στό βορινό
µέρος τοῦ φαραγγιοῦ, στό σηµεῖο ἀπό ὅπου ξεκινᾶ µιά διαδροµή
περίπου 2 χιλιοµέτρων καί καταλήγει σέ ἕνα µικρό λιµάνι στό λι-
βυκό Πέλαγος, τό Μάρτσαλο, λέξη πού στά λατινικά σηµαίνει καλό
λιµάνι. Στή µέση τοῦ φαραγγιοῦ ὑπάρχει φοινικόδασος καί πηγή
µέ πετρόχτιστη δεξαµενή γιά νά συγκεντρώνει τό νερό. Ὑπάρχει
ἐπίσης καί ἕνα µισογκρεµισµένο κτίσµα (φοῦρνος) τό ὁποῖο οἱ
ντόπιοι ὀνοµάζουν «στοῦ Γαυγιώτη». Τό ὄνοµα αὐτό προῆλθε ἀπό
πειρατή πού καταγόταν ἀπό τή Γαῦδο. Αὐτός ἕψηνε τό ἀναγκαῖο
παξιµάδι γιά νά προµηθεύει τούς πειρατές. ∆ιά σπαρτα κελιά
ὑπάρχουν στή γύρω περιοχή, καθώς καί ἄλλα κτί σµατα πού χρη-
σιµοποιήθηκαν ἀπό χριστιανούς σέ κάποιες ἐποχές καί σήµερα
εἶναι µισογκρεµισµένα. Ὑπάρχουν ἐπίσης µέσα στό φαράγγι καί
ἐρεί  πια ναοῦ (πιθανόν τοῦ Ἁγίου Μαρκέλλου). 

Ἡ περιοχή αὐτή πρέπει νά γνώρισε µεγάλη ἀκµή ἀπό τά πρῶ -
τα χριστιανικά χρόνια ἕως τούς διωγµούς, ὅπως µαρτυροῦν τά
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Εἴσοδος σπηλαιώδους ναοῦ Παναγίας Μαρτσάλου.



πολλά λείψανα πού βρίσκονται
στή γύρω περιοχή. Τό ἀποµο-
νωµένο Μάρτσαλο, ἐκτός ἀπό
τήν ἐρηµιά  καί τήν ἡσυχία πού
προσέφερε στούς ἀναχωρητές,
ἀποτελοῦσε συνέχεια τοῦ γει-
τονικοῦ Ἁγιοφάραγγου, κέντρου
τοῦ µοναχισµοῦ ἐκείνη τήν
ἐποχή. Τµήµατα τοῦ φαραγγιοῦ
κοντά στήν πηγή εἶχαν καθαρι-
στεῖ ἀπό πέτρες καί φαίνεται
ὅτι καλλιεργοῦνταν ἀπό τούς
µοναχούς γιά τά ἀναγκαῖα. Τά
φοινικόδεντρα πού ὑπάρχουν
µᾶς µεταφέρουν στό τοπίο καί
τό µοναχισµό τῆς Αἰγύπτου ἀπό
ὅπου µεταφέρθηκε ὁ µονα-
χισµός στήν περιοχή καί σέ ὅλη
τήν Κρήτη. 

Ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Πα-
ναγίας, πού εἶχε ξεχαστεῖ καί
θαφτεῖ κάτω ἀπό τά ἐρείπια,
ἦρθε στό φῶς ἐντελῶς τυχαῖα
στά µέσα τοῦ 19ου αἰῶνα ἐπί
ἡγουµενίας Γεράσιµου Μανιδά -
κη. Ἕνας βο σκός τοῦ µοναστη-
ριοῦ µέ τό ἐπώνυµο Λαµ πάκης
ἀνακάλυψε τή χαµένη ἐκκλησία
στή σπηλιά. Ἀφοῦ ἐνηµέρωσε
τούς µοναχούς σχετικά µέ τό
εὕρηµά του, ἐπέστρεψε µαζί µέ
ἄλλους στή σπηλιά, κατέβηκε µέ
τή βοήθεια ἑνός σκοινιοῦ, καθώς
ἡ εἴσοδός της ἦταν κλεισµένη µέ
πέτρες, καί βρῆκε τήν εἰκόνα
τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτό -
κου ἀπό τήν ὁποία πῆρε καί τό

ὄνοµα «Παναγία Μαρτσαλιανή». Τό γεγονός διαδόθηκε γρήγορα καί
πλῆθος κόσµου ἄρχισε νά συρρέει στήν περιοχή γιά νά προσκυ -
νή  σει. Στά χρόνια τῶν διωγµῶν καί σφαγῶν τῶν ὀθωµανῶν πολλοί
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Σπηλαιῶδες κελλί
Ἁγίων Παρθενίου καί Εὐµενίου.

Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐµένιος
(ἔργον ∆ηµητρ. ∆ασκαλάκη).
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Σπηλαιώδης ναός Παναγίας Μαρτσάλου (ἐσωτερικό).

Σπηλαιώδης ναός Πανα-
γίας καί προαύλιο.

Φαράγγι Μαρτσάλου 
µέ φοινικόδασος.
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Ἐρείπια παλαιῶν κτισµάτων στό Μάρτσαλο.

Παραλία-λιµανάκι Μαρτσάλου µέ ἐρείπια ἀποβάθρας
Μινωϊκῆς ἐποχῆς.



χριστιανοί κατέφευγαν στό ἀπόµερο αὐτό µέρος γιά νά προστα-
τευτοῦν.
∆ίπλα στό ναό ὑπάρχουν κελιά λαξευµένα πάνω στό βράχο καί

ἴχνη παλαιῶν κτισµάτων. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά τά κελιά ἔζησαν γιά πε -
ρίπου 12 χρόνια οἱ Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐµένιος πρίν ἀναχωρ-
ήσουν γιά τόν Κουδουµᾶ. Ἐπί τῶν ἡµερῶν τους ἔγινε ἡ ἁγιο γράφηση
δύο ἐξαιρετικῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας: τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί µιᾶς
πολυπρόσωπης εἰκόνας πού τιτλοφορεῖται «Ἐπί σοί χαίρει Κε-
χαριτωµένη» τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου Ἰωάννη Σταθάκη (1866). Λέγε-
ται ὅτι ὁ ζωγράφος πού καταγόταν ἀπό τό χωριό Μέση Ρεθύµνου
εἶχε καταφύγει καί αὐτός στό Μάρτσαλο τήν περίοδο ἐκείνη. Ὅταν
ἁγιογραφοῦσε τίς εἰκόνες νήστευε παρακαλώντας συνάµα τήν Πα-
ναγία νά τοῦ δώσει σηµάδι ὅτι ἦταν ἱκανοποιηµένη µέ τή ζωγρα-
φική του. Ὅπως ἀναφέρει ἡ παράδοση, εἶδε δάκρυα νά κυλοῦν ἀπό
τά µάτια τῆς Παναγίας ὡς σηµάδι εὐαρέσκειας. Οἱ εἰκόνες αὐτές
µεταφέρθηκαν πρίν λίγα χρόνια στό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας
γιά νά προστατευτοῦν. 
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Εἰκόνες Μαρτσάλου (Εὐαγγελισµός - Ἐπί σοί χαίρει...).
Ἔργα Ἰ. Σταθάκη 1866.



Οἱ Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐµένιος ἔµειναν στό Μάρτσαλο ἕως τό
1878 συνεχίζοντας ἀκούραστα τό ἔργο τῆς ἀναστήλωσης τῶν κτι-
σµάτων καί τῶν ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς. Μετά ἔφυγαν γιά τήν πε-
ριοχή τῆς Μονῆς Κουδουµᾶ τήν ὁποία ἀναστήλωσαν καί ἐπανα-
λειτούργησαν.

Τό Ἁγιοφάραγγο - ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 

Τό Ἁγιοφάραγγο βρίσκεται
νότια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας
καί δηµιουργήθηκε ἀπό τίς κοῖ   -
τες δύο ρευµάτων πού κατα -
λήγουν στό Λιβυκό πέλαγος,
ὅπου ἁπλώνεται µιά µικρή,
ἀλλά θαυµάσια, παραλία. Στή
µεγαλύτερη διαδροµή τοῦ φα-
ραγγιοῦ ὑψώνονται δεξιά καί
ἀριστερά τεράστιοι κάθετοι

βράχοι ὅπου ὑπάρχουν πολλές σπηλιές στίς ὁποῖες ἔχουν ζήσει πολ-
λοί ἀσκητές. Γιά τό λόγο αὐτό ὀνοµά στηκε φαράγγι τῶν Ἁγίων (Ἁγιο-
φάραγγο). Τό Ἁγιοφάραγγο εἶναι τό πρῶτο κέντρο ἀσκητικοῦ βίου
ὄχι µόνο τῆς περιοχῆς, ἀλλά ὁλόκληρης τῆς Κρήτης ἀπό τά
πρῶτα κιόλας χριστιανικά χρόνια. Κατηφορίζοντας τό φαράγγι καί
250 περίπου µέτρα πρίν φτάσουµε στήν παραλία βρίσκεται ὁ ναός
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τόν ὁποῖο χρησιµοποιοῦσαν οἱ ἐρηµίτες τῆς
περιοχῆς γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου ἔχει ἀνακαινιστεῖ τρεῖς φορές γιά νά πάρει τή σηµερινή
της µορφή. Ἀρχικά ἦταν ἕνα µικρό ἐκκλησάκι σέ µιά µικρή σπηλιά
µέσα στό βράχο. Τελευταία φορά ἀνακαινίστηκε τό 14ο ἤ 15ο αἰῶνα
καί ἔτσι διατηρεῖται µέχρι σήµερα. Ἡ ἀρχιτεκτονική της εἶναι ἄρι-
στη, ἀλλά ἐπειδή βρίσκεται κοντά στή θάλασσα οἱ τοιχογραφίες κα-
ταστράφηκαν. Ἔξω ἀπό τήν ἐκ κλησία ὑπάρχει ἕνα πηγάδι ἀπό τό
ὁποῖο προµηθεύονταν νερό οἱ
ἀσκητές, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἐκεῖ
κοντά καµιά πηγή. Κατηφορί -
ζοντας ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Ἀντωνίου πρός τή θάλασ-
σα στήν ἀριστερή πλευρά καί σέ
µικρή ἀπόσταση ἀπό τήν ἐκκλη-
σία ὑπάρχει ὁ «Γουµενόσπη-
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Ἅγιος Ἀντώνιος (πρό τῆς ἀναστηλώσεως).

Γουµενόσπηλος.



λιος», µιά µεγάλη σπηλιά στήν ὁποία
γινόταν ἡ σύναξη τῶν ἀσκητῶν µία
φορά τό χρόνο, σύµφωνα µέ τήν
παράδοση. Ἀπό τό Ἁγιοφάραγγο
πέρασε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης
µέ τό µαθητή του Γεράσιµο, οἱ ὁποῖ -
οι εἶχαν διδαχτεῖ τή νοερά προσευχή
ἀπό τόν ὅσιο Ἀρσένιο. Ὁ Ὅσιος
Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης (1255-1347
µ.Χ) πού µόναζε στή Μονή τοῦ Σινᾶ,
ἦλθε στήν Κρήτη µέ ἕναν µαθητή
του.  Βρῆκαν ἡσυχαστικό τόπο πλη-
σίον στούς καλούς Λιµένες  (Ἁγιο -
φάραγγο), ἔκτισαν κελιά καί ἀσκή -
τευσαν. Ἐκεῖ γνωρίστηκε µέ τόν
Ἐρη   µίτη τοῦ Ἁγιοφάραγγου Ἀρ σέ -
νιο, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδαξε τή Νοερά
προσευχή καί τήν  σπουδαία νηπτική
µέθοδο τῆς καρδιακῆς ἤ βαθειᾶς
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Ἅγιος Ἀντώνιος (µετά τήν ἀναστήλωση).

Ὅσιοι Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγ-
γίτης - Γρηγόριος Σιναΐτης
(ἔργο ∆. ∆ασκαλάκη)
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Ἁγιοφάραγγο (φωτογραφίες ἀπό τήν κορυφή).



ἐσωτερικῆς προσευχῆς µέ τό
ἐλαφρό κράτηµα τῆς ἀναπνοῆς.
Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ἔγινε διδάσκαλος τῆς Νοερᾶς
προσευχῆς πού ἀποτέλεσε κυ-
ριολεκτικά σταθµό στήν ἱστορία
τοῦ ἡσυχασµοῦ, µέ τόν ἐµπλου-
τισµό τῆς πνευµατικῆς καί νη-
πτικῆς παράδοσης. Ἀναχώρησε
ἀπό τήν Κρήτη γιά τό Ἅγιον
Ὄρος, ὅπου δίδαξε τή Νοερά
προσευχή, τή «φυλακή του
νοός» καί τή «νήψη» στά ἡσυχαστήρια καί τίς Μονές. Ἔγραψε
ἐπίσης πολλά συγγράµµατα Νηπτικῆς Θεολογίας πού κατέχουν
ἐξέχουσα θέση στή Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν.
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Κελλάκι δίπλα 
στόν Ἅγιο Ἀντώνιο.

Ἁγιοφάραγγο δυτική κορυφή.



Τά παρεκκλήσια τῆς  Ἱ.Μ. Ὁδηγήτριας 

Στήν περιοχή τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας ὑπάρχει ἕνας µεγάλος
ἀριθµός ἀπό παρεκκλήσια τά ὁποῖα χρησιµοποιοῦσαν οἱ µοναχοί
καί οἱ ἐρηµίτες γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μερικά ἀπό αὐτά ἔχουν
καταστραφεῖ. Τά σπουδαιότερα παρεκκλήσια πού σώζονται εἶναι
τά παρακάτω:

Σπηλαιώδης Ναός Ἁγίας Κυριακῆς

Ὁ σπηλαιώδης Ναός τῆς Ἁγίας Κυριακῆς βρίσκεται ἀνάµεσα στή
Μονή Ὁδηγήτριας καί τό Ἁγιοφάραγγο. Ἡ περιοχή αὐτή κατοική     -

θηκε ἀπό τή Μινωική ἐποχή,
ὅπως ἀποκάλυψαν οἱ ἀρχαι-
ολογικές ἀνασκαφές. Πι-
θανόν ὁ χῶρος αὐτός χρησι-
µοποιοῦνταν ἀπό τήν ἀρχαι-
ότητα γιά λατρευτικές τε-
λετές. Κατά τή Ρωµαϊκή πε-
ρίοδο τό σπήλαιο ἦταν δε-
σµωτήριο. Μέχρι σήµερα
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σώζονται οἱ θηλιές στούς τοίχους τοῦ σπηλαίου ὅπου δένονταν οἱ
κρατούµενοι. Ἀρ γότερα οἱ ἀσκητές της περιοχῆς τό µετέτρεψαν σέ
ναό πρός τιµή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καί οἱ θηλιές χρησιµοποιοῦν-
ταν γιά νά στηρίζονται οἱ ἀσκητές στίς ὁλονύκτιες προσευχές καί
ἀγρυπνίες τους. Τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ἑορτάζει στίς
7 Ἰουλίου.

Παρεκκλήσι Ἀποστόλου Ἀνδρέα 

Τό παρεκκλήσι τοῦ Ἀπόστολου Ἀνδρέα τοῦ 14ου ἤ 15ου αἰῶνα
βρίσκεται βόρεια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας σέ ἀπόµερη τοποθεσία.
Στό ἐσωτερικό του σώζονται θαυµάσιες τοιχογραφίες σέ καλή κα-
τά σταση. Νότια τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε πηγή µέ πελεκητές γοῦρνες καί
πλατάνια, πού σώζονται µέχρι σήµερα. Τό παρεκκλήσι ἑορτάζει
κάθε χρόνο στίς 30 Νοεµβρίου.

Παρεκκλήσι Ἁγίων Εὐτυχιανῶν (Ἁγιούς)

∆υτικά τῆς Μονῆς ὑπάρχει µικρός σπηλαιώδης Ναός πρός τιµή
τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν καί οἱ τάφοι τους. ∆ίπλα σώζονται τά ἐρεί -
πια τοῦ ναοῦ πού εἶχε κτίσει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος τό 10ο  µ.Χ.
αἰῶνα πρός τιµή τῶν Ἁγίων, ὅταν ἀνακάλυψε τούς τάφους τους.
Στήν περιοχή λειτουργοῦσε µοναστήρι τό ὁποῖο καταστράφηκε τήν
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ἐποχή τοῦ µεγάλου Κρητικοῦ Πολέµου (1645-1669), γεγονός πού
ἀνάγκασε τούς µοναχούς του νά καταφύγουν στή Μονή Ὁδηγήτριας.
Σήµερα λειτουργεῖ ὡς παρεκκλήσι τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας καί ἑορ-
τάζει στίς 17 Αὐγούστου.

Ἅγιος  Ἰωάννης στό «Βαθύ Λαγκός»

Τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη βρίσκεται στά βορειοανατο-
λικά τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας στήν τοποθεσία «Βαθύς Λαγκός».
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Τοιχογραφίες Ἁγίου Ἰωάννου (14ος αἰ.)



Χτίστηκε τήν ἴδια ἐποχή µέ τό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (14ος-15ος
αἰῶνας) καί ἔχει τοιχογραφίες ἀπαράµιλλης τέχνης τῆς Κρητικῆς
Σχολῆς. Ἕνα µέρος τῶν τοιχογραφιῶν ἔχει καταστραφεῖ.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα τῆς ἐκκλησίας εἶναι τό ἰδιόµορφο

σχῆµα τοῦ νοτικοῦ παράθυρου ἀπό σκαλισµένη πέτρα µέ τεχνο-
τροπία Ἑνετικῆς ἐποχῆς. Ἡ ἐκκλησία λειτουργεῖται κάθε ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόµου καί τιµᾶται στίς 29 Αὐγούστου (Ἀπο-
τοµή κεφαλῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου).

Παρεκκλήσι Ἁγίων Ἀναργύρων

Βρίσκεται στό Λειβαδιώτη κοντά στήν Πόµπια. Ἡ περιοχή ἦταν
µετόχι τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας τό ὁποῖο εἶχε ἀφιερώσει ἡ κτητόρισσα
Μάρθα µοναχή, ὅταν ἔκτισε τό µοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας καί δώρι-
σε ὅλη τήν περιουσία της στή νεοϊδρυθεῖσα µονή. Γιορτάζει τήν 1η
Ἰουλίου.

Σπηλαιώδης ναός Παναγίας στά Μάταλα

Ἡ περιοχή τῶν Ματάλων µέ τά λαξευµένα σπήλαια ἦταν ἕνα ἀπό
τά ἐρηµητήρια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας µέχρι τά τελευταῖα χρόνια
πού ἔγινε τουριστικός οἰκισµός. Στήν ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς πα      ρέ-
 µεινε ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Παναγίας, τόν ὁποῖο χρησιµοποιοῦσαν
οἱ ἀσκητές γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ.
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Τό ἐσωτερικόν τοῦ σπηλαιώδους ναοῦ.



Ἄλλα παρεκκλήσια

∆ύο χιλιόµετρα περίπου πρίν φθάσουµε στή Μονή Ὁδηγήτριας
βρίσκεται τό παρεκκλήσι τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου (Μαναριά) δίπλα
στό ὁποῖο ὑπάρχει ὁ βράχος πού µαρτύρησε ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανός
καί φέρει τό ἀποτύπωµα τοῦ χεριοῦ τοῦ Ἁγίου καί τῆς τσεκουριᾶς
(µαναριᾶς) πού τόν σκότωσαν.

Βόρεια τῆς Μονῆς µέσα στόν ἐλαιῶνα ὑπάρχει ὁ δίκλιτος ναός
Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν τοποθεσία Ἀµπέλι,
ἐπειδή στό σηµεῖο αὐτό ὑπῆρχε παλαιότερα τό ἀµπέλι τῆς Μονῆς. 
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Παρεκκλήσιον Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου (Μαναριά).

Παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίας Αἰκατερίνης.



Στήν κορυφή τοῦ ὄρους Κεφάλι βρίσκεται τό µικρό παρεκκλήσι
τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. ∆ίπλα στό ναό σώζεται µεγάλο
στερνίτσι (σαρνίτσι) στό ὁποῖο συγκέντρωναν τά νερά τῆς βροχῆς

οἱ ἀσκητές τῆς περιοχῆς. Νοτιοανατολικά τοῦ ναοῦ σέ ἀπόκρηµνα
βράχια βρίσκεται ἡ σπηλιά τῆς Κασσιανῆς στήν ὁποία ἀσκήτεψε,
σύµφωνα µέ τήν παράδοση, ἡ Ἁγία Κασσιανή. Σέ µικρή ἀπόστα-
ση νότια τοῦ παρεκκλησίου τῆς Μεταµόρφωσης ἔχει κτιστεῖ πρίν
λίγα χρόνια ἕνα πετρόκτιστο παρεκκλήσι πρός τιµή τῆς Ὑψώσε-
ως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Μανουσάκη καί ἐγκαι-
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Παρεκκλήσιον Μεταµορφώσεως Σωτῆρος στό Κεφάλι.

Παρεκκλήσιον Tιµίου Σταυροῦ στό Κεφάλι.



νιάστηκε στίς 14/9/2006 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί τόν Πανιερώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κων-
σταντίνης κ. Ἀρίστραρχο. Πλησίον τοῦ παρεκκλησίου καί νότια
σώζονται ἐγκαταστάσεις γιά ραντάρ καί πολυβολεῖα τῶν Γερµανῶν,
τῆς περιόδου 1940-45.
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Ἐγκαταστάσεις Γερµανῶν (1940-45).

Φωτογραφίες ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 
στό Κεφάλι (14-9-2006).



Παρεκκλήσι Ἁγίων Παρθενίου καί Εὐµενίου

Στό Μάρτσαλο, στό τέλος τοῦ δρόµου
πρίν τήν εἴσοδο τοῦ φαραγγιοῦ, ἔχει κτιστεῖ
πρίν µερικά χρόνια παρεκκλήσι πρός τιµή
τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐµενίου, ἀπό
τόν κ. Νικόλαο  Τσικνάκη καί ἑορτάζει στίς
10 Ἰουλίου.
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Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐµένιος 
(ἔργο Στεφάνου Ἀλµπατάκη).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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Τό Πατριαρχικόν Συγγίλιον τοῦ 1844
µέ τό ὁποῖο κατέστη ἡ Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας

Σταυροπηγιακή.
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Φωτογραφία καί κείµενο Συγγιλίου 
ἀπό τό βιβλίο «Μοναστήρια καί Ἐρηµητήρια τῆς Κρήτης» 

τοῦ Ν. Ψιλάκη, Ἡράκλειο 1992.
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Ἄµπελος Ἀγγέλου 15ος αἰ.

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
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Φορητή εἰκών Μονῆς. Ξυλόγλυπτος Σταυρός 
εὐλογίας.

Ζωοδόχος Πηγή
Ἀγγέλου 15ος αἰ.

Ἀπόστ. Πέτρος καί Παῦ -
λος Ἀγγέλου 15ος αἰ.
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Ἡ Θεοτόκος
τῶν Χαιρε-
τισµῶν, 17ος αἰ.

Ἅγιος Ἀντώνιος,
τέµπλο Μονῆς.

Εἰκών 
ἀπό παλαιό
βηµόθυρο.
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Φορητή εἰκών Ἁγ.
Ἰωάννου Χρυσοστόµου

Φορητή εἰκών 
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἅγιος Φανούριος 
Μ. Πολυχρονίου 1843.
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Ἱερά λείψανα Ἁγίων Εὐτυχίου - Εὐτυχιανοῦ καί  Ὁσ. Παρθενίου.

Κάρες 
ἀνωνύµων -
ἀγνώστων
ἀσκητῶν.



71

Τοιχογραφίες Μονῆς.
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Τοιχογραφίες Μονῆς.
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Toιχογραφίες Ἁγίου Ἀνδρέα (14ος-15ος αἰ.).
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Ἀντιµήνσιον 1636.

Χρυσοκέντητο ἐπιγονάτιο.
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Χρυσοκέντητο ἐπιτραχήλιον.

Χρυσοκέντητος ἀἐρας.



76

Τραπεζαρία - Μουσεῖο τῆς Μονῆς.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΗΣ

Ἡ δυτική πύλη τῆς Μονῆς.
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Πύργος τοῦ Ξω-
πατέρα - βόρεια
ὄψη Μονῆς.

Εἴσοδος
τραπεζαρίας

Μονῆς.
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Ὑδρορροή.

Καµινάδες.
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Παλαιό ἐλαιουργεῖο-Φάµπρικα Μονῆς (Μουσεῖο).

Παλαιός φοῦρνος Μονῆς (Μουσεῖο).
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Φάµπρικα-
Πιεστήριο.

Πατητήρι (Μουσεῖο).



81

Βολόσυροι - Ἀλέτρια.

Πυθάρια - Νταµιτζάνες.
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