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ΤΗΣ ΙEΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
«Η Κυρία ἡ Φανερωμένη».
Ἡ θαυματουργός ἐφέστιος
φορητή ἐπαργυρωμένη
εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης, 1874.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ε

ἶναι ἰδιαίτερη ἡ εὐλάβεια, ἡ τιμή καί ἡ ἀγάπη πού
ἀποδίδει ὁ εὐσεβής λαός μας πρός τό ἱερό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, λόγῳ τῶν ἀναρίθμητων εὐεργεσιῶν της πρός ὅλο τόν κόσμο, καθώς γιά
τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου φιλοξένησε στά σπλάχνα της
καί κυοφόρησε Αὐτόν πού ὁ Θεός Πατέρας γέννησε πρό
πάντων τῶν αἰώνων. Ἡ φιλόστοργος Μητέρα τοῦ Κυρίου
μας καί ὅλου τοῦ κόσμου ὑπῆρξε ἡ σκάλα μέ τήν ὁποία
κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ, γιά νά μπορεῖ νά ἀνέβει κάθε
ἄνθρωπος στόν Οὐρανό. Δίκαια ἀποτελεῖ πρότυπο
ζωῆς, ζωντανῆς πίστης καί ταπεινοφροσύνης, ἁγνότητας
καί καθαρότητας, ὑπομονῆς καί ἀγάπης.
Στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ἀλλά
γενικότερα σέ ὅλο τόν Νομό Λασιθίου, αὐτή ἡ σχέση
τιμῆς καί εὐλάβειας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο κατ’
ἐξοχήν ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν παλαίφατη καί ἱστορική
Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Γουρνιῶν Ἱεράπετρας. Ἡ πνευματική αὐτή κονίστρα ἀποτελεῖ προμαχώνα
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί ἀσκητικῆς βιοτῆς, τόπο ἁγιασμοῦ καί αἴσθησης τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί
θησαυροφυλάκιο πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πολυάριθμων εὐλαβῶν προσκυνητῶν της. Εἶναι τό µεγαλύτερο προσκύνηµα τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης καί αἰῶνες
τώρα δεσπόζει σάν ἀετοφωλιά μέσα στό ἄγριο τοπίο
τῶν ἀπόκοσμων ὑπωρειῶν τῶν Λασιθιώτικων βουνῶν,
μέ πανοραμική θέα πρός τόν μοναδικῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς κόλπο τοῦ Μεραμβέλλου. Ἀποτελεῖ τό ἀπάνεμο λι-
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μάνι τῶν χειμαζομένων, τό καταφύγιο κάθε πονεμένου
καί δοκιμαζομένου συνανθρώπου μας, πνευματικό θεραπευτήριο καί ἰατρεῖο ψυχῶν, κέντρο θείας λατρείας,
ἀνάπαυσης, παρηγοριᾶς, ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισης, ἀναγέννησης καί ἁγιασμοῦ.
Ἐκτός ἀπό ἀσκητική παλαίστρα, στάδιο ἀρετῶν τῶν
Μοναχῶν της καί σεμνεῖο ὀρθοδόξου πνευματικότητας,
ἡ Μονή συνέβαλε τά μέγιστα, ὅπως ὅλα τά μοναστήρια
τῆς πατρίδας μας, γιά νά διατηρηθεῖ ἀναμμένο τό καντήλι τῆς πίστης καί τῆς συνέχειας τοῦ Γένους μας κατά
τά δίσεκτα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἀπό τή Δεύτερη Βυζαντινή περίοδο (961-1204), πού χρονολογεῖται ἡ ἵδρυσή
της, ὑπῆρξε τόπος συγκέντρωσης, καταφύγιο ἀλλά καί
ὁρμητήριο τῶν Ἐπαναστατῶν κατά τίς δύσκολες περιόδους τῆς Ἑνετοκρατίας καί τῆς Τουρκοκρατίας.
Παράλληλα, ἦταν χῶρος διάσωσης καί διάδοσης τῶν
ἑλληνοχριστιανικῶν γραμμάτων μέ τή λειτουργία
Κρυφοῦ Σχολειοῦ κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ κανδηλιοῦ, ὁ
χῶρος τοῦ ὁποίου σώζεται μέχρι καί σήμερα ἐντός τοῦ
φρουριακοῦ χαρακτήρα κτηριακοῦ συγκροτήματός της.
Ὡς γνωστό, ἡ Μονή ὀνομάσθηκε Φανερωμένη, γιατί
στό σπήλαιο τοῦ Καθολικοῦ φανερώθηκε ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας σέ κάποιο βοσκό, ὁ ὁποῖος
ἀρκετές φορές τή μετέφερε στό μαντρί του, ὅμως αὐτή
καί πάλι θαυματουργικά ἐπέστρεφε στό σημεῖο πού
βρέθηκε. Ἀργότερα ἐκεῖ κτίσθηκε τό μοναστήρι. Οἱ ἀμέτρητοι προσκυνητές τῆς Μονῆς αἰσθάνονται ὅτι ἀνεβαίνουν νά προσκυνήσουν στόν Οἶκο τῆς Παναγίας, στόν
ἱερό τόπο μέσα στόν σπηλαιώδη βράχο πού ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος ὑπέδειξε, ὅπου βρισκόταν ἡ ἱερά καί θαυματουργή εἰκόνα της μέχρι νά φανερωθεῖ. Στίς μέρες μας
ἡ παρουσία τῆς ἐφέστιας εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης ἀναμφισβήτητα ἀναθερμαίνει τήν πίστη καί
τήν ἀγάπη πρός τό πάνσεπτο πρόσωπό της. Ἡ θαυματουργή εἰκόνα της γεμίζει χάρη καί εὐλογία ὅλους ὅσοι
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προσέχονται μέ πίστη καί ἐκζητοῦν τή μεσιτεία της,
καθώς γνωρίζουν καλά ὅτι αὐτή ἀντιλαμβάνεται καί
προφθάνει στή βοήθεια ὅλων ὅσοι ἔχουν κάθε εἴδους
ἀνάγκη. Αὐτή ἡ μυστική σχέση εὐλάβειας, τιμῆς καί ἀγάπης πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας αὐξάνει
ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τῆς ἁγίας εἰκόνας της, πού
καίει αἰῶνες τώρα συνεχῶς ἄσβεστη, μά κυρίως μέ τήν
ἀδιάλειπτη τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου καί τῶν ἱερῶν παρακλήσεων τόν Δεκαπενταύγουστο.
Ἰδιαίτερα τήν ἱερή αὐτή καί εὐλογημένη περίοδο, μέ
ἀποκορύφωμα τή μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης
δέχεται ἑκατοντάδες προσκυνητές ἀπό ὅλες τίς περιοχές τοῦ Νομοῦ Λασιθίου καί εὐρύτερα τῆς Ἀνατολικῆς
Κρήτης. Ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀλλά κυρίως νέοι
καί νέες, ἀψηφοῦν τόν καύσωνα τῆς περιόδου καί τόν
κάματο τῆς ἀνηφορικῆς διαδρομῆς τῶν πολλῶν χιλιομέτρων καί προσέρχονται πεζοί πρός τό μοναστήρι,
γιά νά παρακολουθήσουν τίς Ἱερές Παρακλήσεις καί τίς
Θεῖες Λειτουργίες καί τίς ἄλλες ἀκολουθίες πού τελοῦνται καθημερινά, νά ἀσπασθοῦν τή θαυματουργή
εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης καί νά ἐκπληρώσουν
κάποιο προσωπικό τους τάμα. Ὁ προσκυνητής πού
ἐπισκέπτεται τό μοναστήρι αὐτές τίς μέρες αἰσθάνεται
ἀνεκλάλητη πνευματική χαρά καί βιώνει μοναδική κατανυκτική ἀτμόσφαιρα κατά τίς ἱερές Ἀκολουθίες πού
τελοῦνται στόν σπηλαιώδη ναό τοῦ Καθολικοῦ. Ἔχει τήν
αἴσθηση ὅτι ἀναβαπτίζεται στά νάματα τῆς ἀμώμητης
πίστης καί τίς παραδόσεις τοῦ Γένους μας.
Μέ πατρική ἀγάπη καί ἰδιαίτερη χαρά εὐλογοῦμε
τήν ἀνά χεῖρας ἐπανέκδοση τοῦ «Προσκυνηταρίου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἱεράπετρας», πού
ἀπευθύνεται στούς Θεοτοκόφιλους καί Θεοσκέπαστους
προσκυνητές τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο συγγράψαμε ἀπό τά
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χρόνια πού διακονούσαμε ὡς Πρωτοσύγκελλος στήν
καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη. Παραδίδουμε σέ χρήση τήν
παρούσα νέα βελτιωμένη ἔκδοση, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ
τήν περίοδο ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί
ἀποκατάστασης τοῦ φρουριακῆς μορφῆς μοναστηριακοῦ συγκροτήματος τῆς Μονῆς. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά
καταστεῖ χρήσιμος ὁδηγός γιά τούς ἐπισκέπτες καί τούς
εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς Κρήτης.
Εὐχόμαστε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας ἡ Ὑπεραγία
ἡ Θεοτόκος, ἡ ἐπονομαζομένη «Κυρία ἡ Φανερωμένη»,
νά εὐλογεῖ, νά ἐνδυναμώνει, νά παρηγορεῖ καί νά θεραπεύει τούς ἀρρώστους συνανθρώπους μας. Νά ἀποδιώχνει τίς θλίψεις, τίς δυσκολίες καί τούς ποικίλους
πειρασμούς ὅλων μας· νά εἰσακούει καί νά διαβιβάζει
μέ τή μητρική παρρησία της πρός τόν Υἱό καί Θεό μας
τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα ὅλων ὅσοι μέ πίστη καί ταπείνωση προστρέχουμε στήν Θεομητορική ἀγκαλιά της
ὡς γνήσιοι δούλοι της καί συνεχῶς ζητοῦμε τήν ἀμετάθετη μεσιτεία καί τήν ἀκαταίσχυντη προστασία της.
Η Κυρία, ἡ Φανερωμένη τῶν Γουρνιῶν, νά συνοδεύει τή ζωή καί τά ἔργα ὅλων τῶν προσκυνητῶν τῆς
Μονῆς καί ὅσων μέ πίστη ἐπικαλοῦνται τήν ταχεία
ἀρωγή καί τήν κραταιά σκέπη της, παρέχοντας πλούσια
τή χάρη της.
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ΣΥΝΤΟΜΗ
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Ἱερἀπετρα, Αὔγουστος 2022
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές
καί πολλή ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ο Ιεραπύτνης & Σητείας Κύριλλος
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1.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Ἡ

Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ἱεράπετρας,
γνωστή καί ὡς «Παναγία Γουρνιῶν», βρίσκεται
κτισμένη σέ ὑψόμετρο 540 μέτρων στήν πλαγιά βουνοῦ παραφυάδας τοῦ ὄρους Δίκτη, νοτιοδυτικά τῆς Παχείας Ἄμμου τοῦ Δήμου Ἱεράπετρας καί πάνω ἀπό τή
Μινωϊκή πόλη Γουρνιά. Ἀπό τή Μονή ἐκτείνεται σέ πανοραμική ἄποψη ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ὁ
ὄμορφος κόλπος τοῦ Μεραμβέλλου μέ τίς γραφικές
ἀκτές καί τά νησάκια του.
Γιά τό ἀκριβές ἔτος
οἰκοδόμησης τῆς Μονῆς δέν ὑπάρχει καμμιά κτητορική ἤ ἄλλη
ἐπιγραφή. Διατηροῦνται μόνο νεώτερες
ἐπιγραφές πού ἀναφέρονται σέ οἰκοδομικές ἐργασίες πού ἔγιναν τόν 19ο αἰώνα, ἄν
καί τό σημερινό κτηριακό συγκρότημα, σύμφωνα μέ
τήν ἀρχιτεκτονική του, ἀποτελεῖ μάλλον κτίσμα τοῦ
16ου αἰῶνος, ἐποχή τῶν συχνῶν ληστρικῶν ἐπιδρομῶν
τῶν Τούρκων στά βόρεια παράλια τῆς μεγαλονήσου. Τό
ἀκριβές ἔτος ἵδρυσης τῆς Μονῆς δέν εἶναι γνωστό. Σύμφωνα, ὅμως, μέ ὅλες τίς ἱστορικές πηγές καί τίς χρονολογικές ἐνδείξεις, τό Μοναστήρι πιθανόν ἱδρύθηκε
κατά τή νεοβυζαντινή περίοδο (961-1204), νωρίτερα
δηλ. ἀπό τήν κατάληψη τῆς Κρήτης ἀπό τούς Ἑνετούς
τό ἔτος 1211.
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Τό Καθολικό τῆς Μονῆς ἔχει κτιστεῖ μέσα σέ κοίλωμα ὑπερκείμενου μεγάλου βράχου, σέ μιά σπηλιά,
εἶναι κατάγραφο καί εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου καί τή Ζωοδόχο Πηγή. Τό ἱερό ἐπικοινωνεῖ μέ ἄλλο σπήλαιο. Ἐκεῖ συγκεντρώνεται ἀπό τριχοειδεῖς ἐπιφάνειες νερό, τό ὁποῖο λαμβάνουν οἱ πιστοί
ὡς ἁγιασμό.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση μέσα στό σπηλαιώδη
ναό τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς φανερώθηκε ἡ εἰκόνα
τῆς Θεοτόκου σέ κάποιο βοσκό γι᾿ αὐτό καί τό Μοναστήρι ὀνομάστηκε Παναγία Φανερωμένη. Συγκεκριμένα, αὐτός ὁ βοσκός ἔχανε καθημερινά τόν ὁδηγό, τόν
μπροστάρη, τοῦ κοπαδιοῦ του τίς ὧρες τοῦ μεσημεριοῦ. Μιά μέρα ἀποφάσισε νά ἀφήσει τό κοπάδι καί νά
παρατηρήσει τόν κριό, ὁ ὁποῖος πῆγε σέ ἀπόρρωγο
βράχο ἀπό τόν ὁποῖο ἔρεε λίγο νερό καί ἔπινε. Πλησίασε καί βρῆκε ἐκεῖ τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ὅταν
ὅμως τήν πῆρε καί τήν ἔβαλε στό σακκίδιο του μέ
σκοπό νά τή φέρει στή στάνη, ἡ εἰκόνα ἐξαφανίστηκε. Τήν ἑπόμενη μέρα ὁ βοσκός ἦλθε πάλι στό ἴδιο μέρος
καί βρῆκε τήν εἰκόνα.
Ἡ εἴσοδος
τῆς Μονῆς σήμερα.

2.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 1293

Ἀ

Ἄποψη τοῦ σπηλαιώδους Καθολικοῦ.

Αὐτό ἐπαναλήφθηκε ἀρκετές φορές, μέχρι πού ὁ
βοσκός βεβαιώθηκε ὅτι ἡ εἰκόνα ἐπέστρεφε πάντα στό
σημεῖο πού βρέθηκε, γι᾿ αὐτό καί τήν ἄφησε στή θέση
της, ὅπου σιγά-σιγά κτίστηκε ἡ Μονή. Ἡ ἴδια ἡ εἰκόνα
κατά περιόδους, ἰδιαίτερα τόν Δεκαπενταύγουστο καί
τίς ἄλλες θεομητορικές ἑορτές, ἐπανεμφανίζεται σέ
ὁρισμένους πιστούς καί κατά μυστηριώδη τρόπο πάλι
χάνεται.
Ὅμως, πέρα ἀπό ἱερό προσκύνημα καί θρησκευτικό καύχημα ὁλόκληρης τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης, ἀποτελεῖ καί ἕνα ἱστορικό μοναστήρι, ὅπου κατέφευγαν γιά
προστασία καί ἐνδυνάμωση οἱ Κρῆτες ἐπαναστάτες
στά δύσκολα χρόνια τῆς ἑνετικῆς καί τουρκικῆς ὑποδούλωσης. Τόν ἀμυντικό χαρακτήρα τοῦ Μοναστηριοῦ
ἀποδεικνύουν περίτρανα ἡ ὀχυρή θέση καί ἡ φρουριακή μορφή του. Μάλιστα, διασώζονται ἀκόμη ἐπάλξεις καί πολεμίστρες στούς χώρους τοῦ φρουριακοῦ
συγκροτήματος τῆς Μονῆς, ὅπως καί στά περισσότερα
μοναστήρια πού κτίστηκαν τήν ἴδια περίοδο.
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πό τίς ἀρχές, τουλάχιστον, τοῦ 13ου αἰ. ἡ Μονή
ἀπετέλεσε τό εὐλαβικό προσκύνημα, τό θαυματουργό καταφύγιο καί τήν προστασία τῶν κυνηγημένων Χριστιανῶν τῆς περιφέρειας καί ὁλόκληρης τῆς
Ἀνατολικῆς Κρήτης. Ἦταν ὁ ἀπόμερος μυστικός τόπος
τῶν ἐπαναστατικῶν συνελεύσεων, στίς ὁποῖες παρακαθόταν καί παρέδρευε ἡ ἀόρατος παρουσία τῆς Κυρίας Θεοτόκου Φανερωμένης.
Σύμφωνα μέ τό ἱστορικό πού περιγράφει ὁ Β. Ψιλλάκης στήν ἱστορία του, μετά πού ὁ νικητής Γενουάτης
Πισκατόρε τό 1204 κατέκτησε τήν Κρήτη καί τήν πούλησε στούς Ἑνετούς τό 1211, οἱ Κρητικοί συσπειρώθηκαν γύρω ἀπό τόν Ἀλέξιο Καλλέργη καί τό ἔτος 1282
ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῶν Ἑνετῶν. Καί ἐνῶ ὅλα
ἔδειχναν ὅτι οἱ ἐπαναστάτες θά ἐπικρατοῦσαν τῶν κατακτητῶν, οἱ Γενουάτες πρότειναν στόν Καλλέργη σημαντική βοήθεια μέσῳ τοῦ Ναυάρχου Δόρια, χωρίς νά
ἀπαιτοῦν κανένα ἀντάλλαγμα. Ὁ Ἀλέξιος ὅμως ἀρνήθηκε, δημιουργήθηκε σάλος στούς ἐπαναστάτες ἀρχηγούς καί χαλαρώθηκε σοβαρά ἡ ἑνότητα, πού
ἐπιβαλόταν λόγῳ τῶν περιστάσεων. Δημιουργήθηκαν
φατρίες καί οἱ μισοί ὑποστήριζαν τήν ὑποταγή στούς
Γενουάτες καί οἱ ἄλλοι μισοί συμφωνοῦσαν μέ τόν Καλλέργη, ἐνῶ μερικοί ὑπαρχηγοί ἄρχιζαν νά ἀποχωροῦν
ἀπό τό σῶμα του.
Μέσα σ᾿ αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα ὁ Ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Φανερωμένης Ἱεράπετρας κάλεσε ὅλους τούς
διϊστάμενους ὁπλαρχηγούς τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τοῦ
1293 στόν Ναό τῆς Μονῆς. Ἀφοῦ μετάλαβαν τά
Ἄχραντα Μυστήρια τούς ἔκλεισε στήν Ἐκκλησία καί τήν
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3.
μετέτρεψε σέ κοινοβούλιο ὑπό τήν προεδρία του.
Ὑπῆρξαν ἔντονες διενέξεις καί διαπληκτισμοί καί ὁ ἐξεγειρόμενος ὄχλος εἰσῆλθε στήν ἐκκλησία κρατώντας τή
σημαία τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικου
Παλαιολόγου. Οἱ ἀρχηγοί ἔφυγαν καί ἔμειναν μόνο
ἑπτά ἀπό τά ἀγροτικά διαμερίσματα. Σέ λίγο βγῆκαν
ἀπό τόν ναό ἄδοντες μετά βαΐων καί κλάδων τά νικητήρια καί ὁρκίστηκαν πίστη καί ὑποταγή στόν Ἀνδρόνικο καί τόν ἐπευφημοῦσαν. Ὁ Ἡγούμενος εὐλόγησε τή
σημαία καί τήν τοποθέτησαν δίπλα στόν Ἐσταυρωμένο.
Τό χρονικό αὐτό, ἄσχετα ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῆς Συνάξεως (οἱ ἐπαναστάστες, δυστυχῶς, διασπάσθηκαν σέ
πέντε διαφορετικά κόμματα) μαρτυρεῖ πώς ἡ Μονή
εἶναι ἡ ἀρχαιότερη τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης καί διαδραμάτιζε συντονιστικό ρόλο σέ κρίσιμες περιστάσεις γιά
τό ἔθνος.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἡ

Μονή, λόγῳ τῆς στρατηγικῆς θέσεώς της σέ δυσπρόσιτη πλαγιά καί σέ σημεῖο πού δεσπόζει,
ἀποτέλεσε τό φρούριο καί τήν ἀφετηρία τῶν ἀγωνιστῶν Χριστιανῶν Ἐπαναστατῶν τῆς ἐπαρχίας κατά
τοῦ μακρόχρονου Τουρκικοῦ ζυγοῦ. Συνδέθηκε ἄμεσα
μέ τούς σκληρούς καί δύσκολους ἀπελευθερωτικούς
ἀγῶνες καί ὑπῆρξε τό κρυσφύγετο καί τό ὁρμητήριο
τῶν ἀρχηγῶν ἀγωνιστῶν καί ὁ χῶρος συνεδριάσεών
τους, στόν ὁποῖο ἐλήφθησαν ἱστορικῆς σημασίας ἀποφάσεις.
Ἐνδεικτικό τοῦ ἀμυντικοῦ χαρακτήρα εἶναι ἡ ὀπή
πάνω ἀπό τό ἀνώθυρο τῆς κεντρικῆς εἰσόδου, γνωστή
ὡς «ζεματίστρα», ἀπό τήν ὁποία ἐκτοξευόταν καυτό
λάδι στούς ἐχθρούς πού προσπαθοῦσαν νά παραβιάσουν τόν χῶρο τῆς Μονῆς. Ὅταν ἡ Μονή ἦταν περικυκλωμένη ἀπό τούς κατακτητές, τό μικρό σπήλαιο
νοτιοδυτικά τοῦ σπηλαιώδους ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, πού εἶναι τό κοιμητήριο τῆς Μονῆς,
συνέδεε τό Μοναστήρι μέ τόν ἔξω κόσμο καί χρησίμευε
γιά τόν ἀνεφοδιασμό καί τίς ἐξόδους τῶν ἀγωνιστῶν.
Τό σπήλαιο, ὅπου σύμφωνα μέ τήν παράδοση
φανερώθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας.
.

Φορητή εἰκόνα
τῆς Θεοτόκου

16

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ἡ ἐθνική προσφορά
τῆς Μονῆς Φανερωμένης ἤ «Γουρνιώτισσας» ὑπῆρξε τεράστια τά δύσκολα
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί λειτούργησε ὡς προμαχώνας γιά τούς ἀγωνιστές τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων. Μάλιστα, ἐνίσχυε καί οἰκονομικά τίς διάφορες
ἐπαναστάσεις κατά τῶν Τούρκων, ὅπως ἄλλωστε ὅλες
οἱ Μονές τῆς Κρήτης. Πολλοί χριστιανοί πού πίστευαν
στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί εἶχαν δεῖ ὁλοφάνερη τή
βοήθεια καί προστασία τῆς Παναγίας, ὅπως καί ὁ γνωστός ὁπλαρχηγός τοῦ Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας Φραγκιός Τσαντηράκης ἤ Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος πολλές
φορές εἶχε ζητήσει ἄσυλο στό Μοναστήρι τῆς Φανερωμένης, ἀφιέρωναν κυρίως κτήματα στή Μονή, σέ μιά
προσπάθεια νά ἐνδυναμώσουν οἰκονομικά τόν ἀγώνα
γιά τήν ἐλευθερία. Ἡ ἀφανής ἀλλά ἀγαστή συνεργασία
Μοναστηριοῦ καί ἐπαναστατῶν καταμαρτυρεῖται καί
ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ἡγούμενου Νεόφυτου τό 1878
πρός τόν ὁπλαρχηγό Ἐμμανουήλ Λακέρδα ἀπό τήν Ἀνατολή, μέ τήν ὁποία ζητοῦσε τήν προστασία τῆς Μονῆς
Φανερωμένης ἀπό τίς διαρπαγές καί τίς λεηλασίες τῶν
Τούρκων. Ἐξάλλου, τό ταμεῖο τῆς Μονῆς συνεισέφερε
πάντοτε μέ ἀξιοσέβαστα ποσά ὑπέρ κοινωφελῶν
σκοπῶν, ὅπως γιά τήν παιδεία, τή συντήρηση διαφόρων καταστημάτων κ.ἄ.
Ἀπό τό ἔτος 1839 πού ἀνέλαβε Ἡγούμενος ὁ ΧατζηΓεράσιμος ἡ Μονή ἀνακαινίζεται, ἀρχίζει νά ὀργανώνεται καί νά γίνεται περισσότερο γνωστή. Ὁ δραστήριος Γεράσιμος διαμορφώνει τή σπηλαιώδη Ἐκκλησία
στή μορφή πού εἶναι σήμερα καί τήν ἐξοπλίζει μέ τέμπλα καί εἰκόνες. Προεσελκύει προσκυνητές οἱ ὁποῖοι
ἀφιερώνουν διάφορα τιμαλφῆ ἀντικείμενα καί κτήματα στή Μονή, ἀγοράζει κτήματα καί θέτει τίς βάσεις
γιά τήν οἰκονομική της ἀνάπτυξη.
Ἄποψη τοῦ περίτεχνου ξυλόγλυπτου τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ.

18

4.

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΗΡΩΙΔΑ
ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΡΙΤΣΩΤΟΠΟΥΛΑ

O

ἱ μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης δίδασκαν ἀνάγνωση καί γραφή ὄχι μόνο στούς νέους,
πού εἶχαν βρεῖ καταφύγιο στό Μοναστήρι, ἀλλά καί
στά παιδιά τῶν γύρω χωριῶν. Παρότι ὁ Τοῦρκος κατακτητής εἶχε ἀπαγορεύσει τή λειτουργία σχολείων, ἐλπίζοντας ὅτι μ᾿ αὐτό τόν τρόπο θά ἔσβηνε ἡ φλόγα τῆς
ἐπαναστάσεως, στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης λειτούργησε τό πρῶτο Κρυφό Σχολειό τῆς Κρήτης. Σ᾿ αὐτό
ὁ παπάς-δάσκαλος, κατά τούς ζοφερούς χρόνους τῆς
Τουρκοκρατίας, ὑποδαύλισε στίς ψυχές τῶν ἑλληνοπαίδων τήν φλόγα τῆς πίστεως πρός τή θρησκεία καί τήν
πατρίδα, γιγάντωσε τόν πόθο τῆς ἐλευθερίας καί χαλύβδωσε τήν ἀπόφαση τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἐθνική ἀντίσταση.
Στό Μοναστήρι τῆς Φανερωμένης, κάτω ἀπό τό μελιχρό φῶς τοῦ λυχναριοῦ ἤ τοῦ καντηλιοῦ, τά χριστιανόπουλα μάθαιναν μαζί μέ τά ἐκκλησιαστικά γράμματα
καί γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, τόν Μαρμαρωμένο Βασιλιά καί γιά τήν ἀρχαία δόξα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Σ᾿ αὐτό τό
ἐργαστήρι τῆς πίστεως καί τοῦ πατριωτισμοῦ μάθαιναν, ἐκτός ἀπό τά κολυβογράμματα, τόν τρόπο ἐκεῖνο
πού θά τούς βοηθοῦσε νά ἁγιάσουν τίς σκέψεις, τά
αἰσθήματα καί τόν ἐσωτερικό τους χαρακτήρα, καί τό
μέσο πού θά τούς ὁδηγοῦσε ἀποτελεσματικά στήν
ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καί στήν ἀναγέννηση
τοῦ ἔθνους μας.
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Ἐκεῖ τονωνόταν ἡ ἐθνική συνείδηση καί ἡ πίστη πρός
τόν Θεό, ἐνισχυόταν καί ἀναπτερωνόταν ἡ ἀγωνιστική
διάθεση τῶν σκλαβωμένων Κρητικῶν καί αὔξανε ὁ
πόθος τους γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἔθνους.
Ἡ αἴθουσα, στήν ὁποία λειτουργοῦσε τό Κρυφό
Σχολειό, βρίσκεται νοτιοδυτικά τῆς Μονῆς καί δεξιά τῆς
κεντρικῆς εἰσόδου καί τοῦ περιβόλου της. Πρόκειται
γιά μιά αἴθουσα μέ μεγάλο ὀντά ἐνσωματωμένη
στό συνολικό κτηριακό συγκρότημα τῆς Μονῆς, μέ
μικρά πολεμιστοειδῆ παράθυρα, ὅπως ἀπαιτοῦσαν οἱ
συνθῆκες τῆς ἐποχῆς πού κτίστηκε.
Ἡ εἴσοδος τοῦ χώρου,
ὅπου λειτούργησε τό
Κρυφό Σχολειό.
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Στό Σχολειό αὐτό φοίτησε καί ἡ θρυλική Ροδάνθη
ἡ Κριτσωτοπούλα, ἡ κόρη τοῦ Πρωτόπαππα τῆς
Κριτσᾶς, πού ἔγινε ἀργότερα τό «πρωτοπαλήκαρο» τοῦ
ὁπλαρχηγοῦ Καζανομανώλη. Σέ ἡλικία μόλις πέντε
ἐτῶν ὁδηγήθηκε ἀπό τόν πατέρα της κρυφά στή Μονή
Φανερωμένης, ὅπου, κάτω ἀπό τό λιγοστό φῶς πού
ἀνάδιδε ἡ φλόγα τοῦ ταπεινοῦ καντηλιοῦ, ὁλοκληρώθηκε ἡ «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» ἀνατροφή
πού τῆς ἔδωσαν οἱ εὐσεβεῖς
γονεῖς της καί ἀφιερώθηκε
ὁλοκληρωτικά στά αἰώνια
ἰδανικά τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί τῆς πατρίδας. Η Ροδάνθη, ἡ θαυμάσια αὐτή καί
ἐμπνευσμένη Κρητικοπούλα,
εἶχε σχολεῖο εὐσέβειας καί
πατριωτισμοῦ τή Μονή τῆς
Παναγίας Φανερωμένης, μέ
τή βοήθεια καί προστασία
τῆς ὁποίας, πραγματοποιοῦσε ἀμίμητες πράξεις ὑπέἩ θρυλική Ροδάνθη
ροχου ἡρωϊσμοῦ καί αὐτοἡ Κριτσωτοπούλα
θυσίας, κατορθώματα, πού
ἀναπτέρωναν τό ἠθικό τῶν
σκλαβωμένων Κρητικῶν καί προκαλοῦσαν τόν φόβο
καί τό δέος στούς τούρκους κατακτητές.
Ἡ ἡρωΐδα αὐτή, ἀφοῦ φόνευσε τόν Χουρσίτ Ἀγᾶ
στό χωριό Χουμεριάκο Μεραμβέλλου, γιατί ἐπιβουλεύτηκε τήν τιμή της, μεταμφιεσμένη σέ ἄνδρα καί μέ τό
ψευδώνυμο «Σπανομανώλης» κατατάχτηκε στό σῶμα
τοῦ Λασιθιώτη Καπετάν Ἐμμανουήλ Καζάνη καί ὑπῆρξε
σκληρός τιμωρός τῶν Τούρκων τῆς περιοχῆς. Τελικά
ἔπεσε μαχόμενη στή μάχη τῆς Κριτσᾶς στή θέση «Κουτάραντος» τό 1823.
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5.

ΟΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ
ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Σ

τά ἔγγραφα πού σχετίζονται μέ τήν περιουσιακή
κατάσταση τῆς Μονῆς (ἀφιερωτήρια, πωλητήρια
καί φεργάτια) καταμαρτυρεῖται ἡ ζωντανή εὐσέβεια
τῶν προγόνων μας, ὄχι μόνο τῶν γύρω χωριῶν ἀλλά
καί τῶν κατοίκων ἐκτός τῆς ἐπαρχίας Ἱεράπετρας, πού
ἐκδηλωνόταν σέ ἔργα εὐσεβοῦς διάθεσης. Παράλληλα,
ἡ Μονή διεδραμάτισε καί ρόλο προστατευτικό γιά τίς
ἰδιοκτησίες πολλῶν χριστιανῶν, πού ἀφιέρωναν ὅλη
τήν περιουσία τους ἤ μέρος αὐτῆς στό μοναστήρι προκειμένου νά τίς γλιτώσουν ἀπό τήν τουρκική καταδυνάστευση. Καί ὑπῆρξε συγκινητική ἡ ἀφιέρωση
κτημάτων πρός τή Μονή γιά μνημόσυνο καί συγχώρηση τῶν τεθνηκότων γονέων. Γιατί οἱ τοῦρκοι εὕρισκαν διάφορες αἰτίες γιά νά στερήσουν τόν ραγιᾶ ἀπό
τά κτήματά του, ἐκτός ἐάν ἀφιερώνονταν σέ εὐαγές
ἵδρυμα, γίνονταν δηλαδή «Βακουφικά», ὁπότε διασώζονταν.

Πανοραμική
ἄποψη
τῆς Μονῆς.
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Ἱεράπετρας κρίθηκαν διαλυτέες, ἡ περιουσία τους περιῆλθε στή Μονή Φανερωμένης. Μάλιστα, ἡ μεγάλη
περιουσία της ὑπῆρξε ἡ αἰτία σφοδρῆς ἀντιδικίας μέ
τούς Τούρκους ἀγᾶδες τῆς Ἱεράπετρας Τσαγκαλῆδες,
πού εἶχαν γειτονικές περιουσίες καί προσπαθοῦσαν νά
ἁρπάξουν τίς συνορεύουσες ἐκτάσεις τῆς Μονῆς, πού
ἀναγκάστηκε νά ἀποδυθεῖ σέ δικαστικούς ἀγῶνες γιά
νά περισώσει τίς ἰδιοκτησίες της.
Κατά τήν ἀπογραφή τοῦ 1893 ἡ Μονή εἶχε στήν κατοχή της τήν περιοχή πού ἐκτεινόταν μέχρι τή θάλασσα,
τέσσερα μετόχια (Πυροβόλους, Ἄσσαρη, Ἀχλάδα, Βρυγιωμένου) καί διάσπαρτα κτήματα πού βρίσκονταν σέ
239 διαφορετικές τοποθεσίες τῶν ἐπαρχιῶν Ἱεράπετρας, Μεραμβέλλου καί Σητείας. Ὅμως, τό Ταμεῖο

«Η Ζωοδόχος Πηγή», φορητή εἰκόνα τέμπλου, 1843.

«Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου»· φορητή εἰκόνα τέμπλου.

Ἀπό αὐτές τίς δωρεές τῶν χριστιανῶν ἡ Μονή εἶχε
ἀποκτήσει μεγάλη ἀγροτική περιουσία τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας. Ἐπίσης, ὅταν ἡ ἱστορική Μονή Παναγίας Βρυωμένης λεηλατήθηκε καί καταστράφηκε στίς
ἀρχές τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα, ἀλλά καί στίς ἀρχές
τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὅταν οἱ Ἱερές Μονές Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Κριτσᾶς, Ἁρμοῦ καί Ἐξακουστῆς στίς
Μάλλες, καί Παναγίας Καρυδιανῆς στούς Μύθους

Ἐφέδρων Πολεμιστῶν Κρήτης, μέ βάση τό Νόμο 3345
τῆς 22ας Ἰουνίου 1925, ἔλαβε τά 3/5 τῆς περιουσίας
τῆς Μονῆς γιά τήν ἐνίσχυση καί ἀποκατάσταση τῶν ταλαιπωρημένων οἰκογενειῶν τῶν ἐφέδρων πολεμιστῶν
τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, ἐνῶ ἀρκετά κτήματα
ἐκποίησε καί ὁ Ὀργανισμός Διαχειρήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομοῦ Λασιθίου.
Τό 1881 ἡ Μονή εἶχε 7 Μοναχούς, ἐνῶ τό 1901,
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ἀφοῦ κρίθηκαν διαλυτές πολλές Μονές τῆς Κρήτης, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ γειτνιάζουσες στή Μονή Φανερωμένης Μονές Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κριτσᾶς
Μεραμβέλλου, Παναγίας Ἐξακουστῆς Μαλλῶν καί Παναγίας Καρυδιανῆς Μύθων Ἱεράπετρας, ὁπότε οἱ ἐγκαβιοῦντες σ᾽ αὐτές Μοναχοί ἔπρεπε τώρα νά Μονάσουν
στήν πλησιέστερη Μονή Φανερωμένης, ἡ Μονή ἀριθμοῦσε 19 Μοναχούς. Ο Καταστατικός Νόμος 276 τοῦ
1900 τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐκήρυξε τή Μονή Φα-

«Η Ζωοδόχος Πηγή»·
ἀνάγλυφη
παράσταση-κάλυμμα
ἀργυροῦ Εὐαγγελίου·
δωρεάν Ἐπισκόπου
Ἱεροσητείας
Ἱλαρίωνος, 1866.

νερωμένης διαλυτή. Μέ τόν Νόμο 553 τοῦ 1903 ἀνασυστάθηκε ἡ Μονή ἐνῶ μέ νέο Διάταγμα τῆς 8ης
Ἰουλίου 1930, ἡ Μονή κρίθηκε διαλυτέα. Μέ Νόμο τῆς
24ης Ὀκτωβρίου 1935 διατηροῦνταν καί τέλος μέ τόν
Νόμο 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν
Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἡ Μονή κρίθηκε διατηρητέα καί ἐν ἐνεργείᾳ Μονή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας, συνεχίζοντας ἔτσι μέχρι σήμερα νά γράφει τήν ἱστορία της πιστή στή βαριά καί
μακραίωνη παράδοσή της.
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Κατά τήν Γερμανοϊταλική κατοχή 1941-1944 εὕρισκαν καταφύγιο καί εἶχαν ὡς ὁρμητήριό τους τή Μονή
πολλοί διωκόμενοι καί ἀντιστασιακοί πατριῶτες. Οἱ πατέρες καί οἱ βοσκοί τῆς Φανερωμένης ἔκρυβαν στά
σπήλαια τῆς γύρω περιοχῆς τούς ἄντρες τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων, τούς παρεῖχαν ἄσυλο καί τούς
βοηθοῦσαν νά διαφύγουν στήν Αἴγυπτο.
Σήμερα ἐγκαταβιοῦν στή Μονή δύο μοναχοί, ὁ
Ἡγούμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης καί

«Η Κοίμησις
τῆς Θεοτόκου»·
Ἀνάγλυφη
παράσταση-κάλυμμα
ἀργυροῦ Εὐαγγελίου·
δωρεάν Ἐπισκόπου
Ἱεροσητείας
Ἱλαρίωνος, 1866,
ἐπί ἡγουμενείας
Χατζη-Γρηγορίου.

ὁ ἱερομόναχος Τίτος Ματαλλιωτάκης, οἱ ὁποῖοι μέ τίς
ὑποδείξεις καί τήν ποιμαντική μέριμνα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου διατηροῦν τήν πλούσια καί βαριά μοναστική παράδοση
πού κληρονόμησαν, ἐπιτελώντας καθημερινά τή θεία
λατρεία, σύμφωνα μέ τό μοναστικό τυπικό τῶν
Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Μέ μέριμνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης
καί Σητείας προετοιμάσθηκε μετά ἀπό πολλά χρόνια ἡ
κατάλληλη μελέτη πλήρους ἀποκατάστασης καί συν-
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6.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἡ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης στή Μονή.

τήρησης τῆς Μονῆς καί ἐγκρίθηκε ἀπό τίς ἁρμόδιες
Ἀρχές. Ὑποβλήθηκε στήν Περιφέρεια Κρήτης καί τό μεγαλόπνοο αὐτό ἔργο ἐντάχθηκε στό πρόγραμμά της καί
χρηματοδοτήθηκε. Ἡ σχετική προγραμματική σύμβαση
μεταξύ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί
τῆς Περιφέρειας Κρήτης, ὑπογράφηκε στή Μονή στίς
26.3.2019 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί
Σητείας κ. Κύριλλο καί τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Σταῦρο Ἀρναουτάκη. Ἀνάδοχος τοῦ ἔργου, μετά ἀπό τή
σχετική Προκήρυξη ἀπό τίς Ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας
Κρήτης, ἀναδείχθηκε ἡ ἑταιρεία «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.». Ἡ σύμβαση ἀνάθεσης τοῦ ἔργου ὑπογράφηκε στή Μονή ἀπό
τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη καί
τόν Πρόεδρο τῆς ἑταιρείας στίς 10.5.2021.
Οἱ ἐργασίες ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καί ἔτσι ἕνα ὅραμα
ζωῆς, πού εἶναι ἡ ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαίνιση καί ἀναστήλωση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, χωρίς νά ἀλλοιωθεῖ ὁ ἀρχιτεκτονικός χαρακτήρας καί ἡ μορφή της,
ἀρχίζει νά ἐκπληρώνεται.
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ἱστορική Μονή Φανερωμένης πανηγυρίζει τήν
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στίς 15
Αὐγούστου. Πλῆθος πιστῶν κατακλύζει κατ᾿ ἔτος τή
Μονή κυρίως κατά τόν Ἑσπερινό καί τήν κυριώνυμο
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Η Παναγία ἡ Φανερωμένη εἶναι
θαυματουργός γι᾿ αὐτό καί εἶναι πασίγνωστη σ᾿ ὁλόκληρη τήν Κρήτη καί ἰδιαίτερα στό Νομό Λασιθίου καί
στίς ἐπαρχίες Πεδιάδος καί Βιάννου τοῦ Νoμοῦ Ἡρακλείου.
Ἔτσι, τόν Αὔγουστο, πού
εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας
καί ἀφιερωμένος σ᾽ Αὐτήν,
τό Μοναστήρι ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπό τά μεγαλύτερα προσκηνύματα τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης. Καθημερινά συρρέει
πλῆθος κουρασμένων καί
καταπονημένων ἀπό τίς δοκιμασίες καί τίς περιστάσεις
τῆς ζωῆς ἀνθρώπων γιά νά
καταθέσουν μπροστά στή
θαυματουργό εἰκόνα της τά
ἐσωτερικά τους προβλήματα. Πολλοί ἀσθενεῖς ζητοῦν
νά ἰαθοῦν. Ἄλλοι ἀνεβαίνουν μέ τά πόδια γιά νά ἐκπληρώσουν κάποιο τάμα τους· μανάδες μαυροντυμένες
καί ξυπόλητες σηκώνουν τά μωρά τους καί τά προσφέρουν στή Μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου· ἄλλοι γιά νά πα-
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Μέγας πανηγυρικός
Ἑσπερινός ἑορτῆς
τῆς Κοιμήσεως,
14 Αὐγούστου 2019.

ρακαλέσουν μέ δάκρυα στά μάτια νά μεσιτεύσει ἡ Δέσποινα τοῦ κόσμου καί νά ἐκπληρωθεῖ κάποια ἐπιθυμία τους· πολλοί γιά νά εὐχαριστήσουν καί νά
δοξολογήσουν τή Βασίλισσα καί Κυρία τοῦ παντός γιά
τίς εὐεργεσίες Της ψάλλοντας: «οὐδείς προστρέχων ἐπί
σοί, κατῃσχυμένος ἀπό σοῦ ἐκπορεύεται ἁγνή παρθένε
Θεοτόκε...».
Πέρα ἀπό τούς πολυάριθμους προσκυνητές πού
συρρέουν ἀπό πολλά σημεῖα τοῦ νησιοῦ γιά νά προσκυνήσουν τή θαυματουργή εἰκόνα στό ἀπόκοσμο,
ἐρημικό, κατανυκτικό καί χαριτόβρυτο σπηλαιώδη ναό,
τίς μέρες τοῦ Δεκαπενταύγουστου φιλοξενοῦνται
στούς χώρους τῆς Μονῆς, πιστοί κάθε ἡλικίας. Αὐτοί
συνεχίζοντας μιά ἀρχαία παράδοση, ἔρχονται στή
Μονή καί περνοῦν τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ
Αὐγούστου στόν ξενώνα μέ νηστεία καί προσευχή,
συμμετέχουν στίς καθημερινές Θεῖες Λειτουργίες, τούς
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Ἑσπερινούς, τίς Παρακλήσεις καί τά Ἀπόδειπνα καί
ἐκπληρώνουν ἔτσι κάποιο τάξιμό τους.
Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας στή Μονή ἔχει κάτι τό μοναδικό. Οἱ πιστοί, συνεχίζοντας τήν παράδοση πολλῶν γενεῶν, ἀνεβαίνουν μέ εὐλάβεια καί ταπείνωση, μέ
πνευματικότητα καί πίστη, γιά νά προσευχηθοῦν στήν
Κυρία Φανερωμένη καί νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί τή Μητέρα Του ἀληθινά. Καί ἡ
Παναγία ἡ Φανερωμένη τούς ἀνταμοίβει μέ ὅσα ἱερά
τελεσιουργοῦνται στόν οἶκο της καί τούς προσφέρει
ψυχική ἀνακούφιση καί πνευματική γαλήνη γιά νά συνεχίσουν τόν δρόμο τῆς ζωῆς. Γιατί μόνο στήν Παναγία
Μητέρα ὁ πιστός μέ βεβαιότητα καί πίστη μπορεῖ νά
ἐναποθέτει τίς ἐλπίδες καί προσδοκίες του καί νά ἐπιζητεῖ τήν κραταιά σκέπη καί προστασία Της ψάλλοντας:
«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου».
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7.

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΙΑΣΕΙΣ

Ε

«Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου». Φορητή εἰκόνα τέμπλου,
χείρ. Ἰωάννου Νικολαΐδου, 1843.

ἶναι πολλά τά θαύματα πού συντελοῦνται στή
Μονή, ὅπως ἐπιβεβαιώνουν κατά καιρούς οἱ πιστοί,
οἱ ὁποῖοι ὀφθαλμοφανῶς εἶδαν νά ἐπενεργεῖ θεραπευτικά σέ κάποια σωματική ἤ ψυχική ἀσθένειά τους ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας, τῆς Κυρίας Φανερωμένης. Ἀπόδειξη τῶν θαυμάτων καί τῶν
εὐεργεσιῶν, πού ἡ Φανερωμένη ἁπλόχερα χαρίζει
στούς χριστιανούς, εἶναι καί τά ἀμέτρητα ἀναθήματαἀφιερώματα τά ὁποῖα προσφέρονται ἀπό τούς εὐεργετημένους καί θεραπευμένους πιστούς καί βρίσκονται
ἀναρτημένα στήν ἱερή θαυματουργή εἰκόνα της. Ἐνδεικτικά παραθέτουμε μερικά θαύματα.
1) Ἀναφέρεται ὅτι στά δύσκολα χρόνια τοῦ μεσοπολέμου, μία μητέρα ἀπό τήν Ἱεράπετρα, πού εἶχε ἤδη
τρία παιδιά, γέννησε ἄλλο ἕνα. Δυστυχῶς, τό τέταρτο
παιδί της, ἐνῶ γεννήθηκε ὑγιές, ἔμεινε τελείως παράλυτο ὕστερα ἀπό ψύξη, πού ἔπαθε, καθώς παρέμεινε
ἐκτιθεμένο στό κρύο, στό εὔφορο ὀροπέδιο τῆς Ἄσσαρης, πού ἀνήκει στήν περιοχή τῆς Μονῆς, ὅπου ζοῦσαν
τότε, καί παρέλυσε. Ἦταν περίπου τεσσάρων χρονῶν.
Δέν μποροῦσε νά τό ἀναθρέψει, λόγῳ τῆς μεγάλης
οἰκονομικῆς ἀνέχειας, καί ἀποφάσισε νά τό παραδώσει
στό Μοναστήρι τῆς Φανερωμένης. Νύχτα, λοιπόν, ἀνέβηκε μέ τά πόδια στή Μονή καί ἐναπέθεσε τό μωρό ἔξω
ἀπό τήν πόρτα. «Ἄς τό ἀναλάβει ἡ Παναγία καί ἤ θά τό
κάνει καλά ἤ ἄς τό πάρει μαζί της», ἀναλογίστηκε!
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα οἱ Μοναχοί βρῆκαν τό παιδί
ἔξω ἀπό τήν πύλη τῆς Μονῆς. Ἀποφάσισαν νά τό παραδώσουν στή Χωροφυλακή, ὅταν θά κατέβαιναν ἀπό τό
Μοναστήρι.
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Τό βράδυ ὅμως ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς εἶδε στόν ὕπνο
του τήν Παναγία νά τοῦ λέει: «Τό πρωί, πᾶρε τό μωρό
πού βρήκατε ἔξω ἀπό τήν πόρτα καί πήγαινε νά τό θάψεις στήν ἄμμο, στή θάλασσα». Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ
Ἡγούμενος ἀνέφερε στούς Πατέρες τῆς Μονῆς τό παράξενο ὄνειρο πού εἶχε δεῖ. Οἱ Ἀδελφοί ἀπόρησαν.
Διαισθάνονταν, ὅμως, ὅτι ἴσως εἶναι μήνυμα τῆς Παναγίας ἀλλά δίστασαν νά πράξουν αὐτό πού τούς ζητοῦσε.
Τό ἑπόμενο βράδυ ὁ Ἡγούμενος βλέπει ξανά τῆς Παναγία καί μέ ἔντονο ὕφος τοῦ ἐπαναλαμβάνει τά ἴδια
λόγια πού τοῦ εἶχε πεῖ τήν προηγούμενη νύχτα. Τό πρωί,
μετά τήν ἀκολουθία, ὁ Γέροντας ἀνακοινώνει στούς Πατέρες τῆς Μονῆς τήν ἐπανεμφάνιση τῆς Παναγίας καί
τήν προσταγή της νά θάψουν τό μωρό στήν ἄμμο. Πάλι
οἱ Ἀδελφοί ἀρνήθηκαν νά τό πράξουν. Γιά τρίτη βραδιά
πάλι ἡ Παναγία ἐμφανίζεται στόν ὕπνο τοῦ Ἡγουμένου
καί μέ ἔντονο ὕφος τόν προστάζει νά πράξουν ὅ,τι τούς
διέταξε, εἰδάλλως θά πάθουν ὅλοι τους μεγάλο κακό.
Τό ἑπόμενο πρωινό, οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς, ἀφοῦ
εἶχαν πλέον βεβαιωθεῖ ὅτι ἦταν διαταγή τῆς
Παναγίας νά θάψουν τό παιδί στήν ἄμμο, τό
τοποθέτησαν πάνω σέ ἕνα σεντόνι, κατέβηκαν στήν παραλία καί ἔκαναν
ὅ,τι ἐκείνη τούς ζήτησε. Ἔθαψαν
στήν ἀμμουδιά ὅλο τό σῶμα
τοῦ παιδιοῦ καί ἄφησαν
νά φαίνεται μόνο τό κεφαλάκι του.

Ἀναχώρησαν γιά τήν Μονή μέ μεγάλο δισταγμό καί
ἀπορία γιά τό τί θά ἐπακολουθοῦσε. Τό ἀπόγευμα ὅλοι
οἱ Πατέρες μαζί, ἔψαλαν Παράκληση στήν Παναγία καί
τήν ἑπόμενη ἡμέρα τέλεσαν Θεία Λειτουργία, γιά νά παρακαλέσουν τήν Κυρία Φανερωμένη νά τούς φανερώσει ἄμεσα τό σχέδιό της.
Τήν τρίτη ἡμέρα, ἕνας χωρικός ἀνέβηκε στό Μοναστήρι ἔχοντας στήν ἀγκαλιά του ἕνα παιδάκι. Ἦταν αὐτό
πού εἶχαν θάψει οἱ Πατέρες στήν παραλία. Τούς εἶπε ὅτι
τό ἄκουσε νά φωνάζει καθώς περνοῦσε στήν παραλία,
τό πῆρε στήν ἀγκαλιά του καί τό ἔφερε στή Μονή, γιατί
τό ἴδιο τό παιδί τοῦ εἶπε ὅτι ἐπιθυμεῖ νά τό ἀνεβάσει
στό Μοναστήρι. Η Παναγία τό εἶχε θεραπεύσει τελείως!
2) Πολλά εἶναι τά ἄτεκνα ζευγάρια πού
ἔρχονται γιά νά προσευχηθοῦν στή χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης
γιά νά τά βοηθήσει νά ἀποκτήσουν ἕνα παιδί.
Πολλοί γονεῖς ἔρχονται στή Μονή νά τήν εὐχαριστήσουν γιά τό παιδί πού τούς ἀξίωσε νά γεννήσουν καί τό ἀφιερώνουν στή χάρη της δίνοντας τό
ὄνομά της, Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Δέσποινα,
Φανερωμένη, Φανερός κ.ἄ., ἤ καί βαπτίζοντάς το στόν
κατανυκτικό καί σπηλαιώδη Ναό της, ἀλλά καί νά λάβουν τήν εὐχή τοῦ Σαραντισμοῦ στή Μονή.
α) Πρίν τριάντα πέντε χρόνια, ἦρθε μία γυναίκα ἀπό
τό Ἡράκλειο, πού εἶχε μεγάλη ἐπιθυμία νά κάνει ἕνα
παιδί. Παρακάλεσε τήν μακαριστή Φιλοθέη Μοναχή,
πού διακονοῦσε τότε στό Μοναστήρι, νά ἀνέβουν στήν
Ἐκκλησία τό βράδυ καί νά κάνουν Παράκληση στήν Παναγία. Πράγματι, λίγο μετά τά μεσάνυχτα, πῆγαν στόν
Ναό, ἔκαναν Παράκληση καί στό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ἡ Μοναχή ἔδωσε στήν γυναίκα λίγο φυτιλάκι
Παρακλητικός Κανόνας παραμονῶν τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
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ἀπό τό καντήλι τῆς Παναγίας. «Νά τό φᾶς νηστική,
ἀφοῦ νηστέψεις», τῆς εἶπε. Πέρασε καιρός, ἡ γυναίκα
γέννησε ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι. Βγαίνοντας ὁ ἰατρός
ἀπό τό μαιευτήριο ρωτάει τή γυναίκα: «Ἀπό θαῦμα γέννησες τό παιδί;» «Ναί ἀπό θαῦμα. Γιατί ρωτᾶτε;», λέει
ἡ μητέρα. «Γιατί διακρίνω αὐτό τό σημάδι στό ποδαράκι
τοῦ μωροῦ». Ἔκπληκτη τότε ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ βλέπει στόν ἀστράγαλο τοῦ βρέφους ἕνα μικρό σημάδι,
σάν «κάκαδο». Τό σημαδάκι αὐτό ἦταν ἀκριβῶς στό
σχῆμα καί στό μέγεθος τοῦ φυτιλιοῦ πού εἶχε φάει ἀπό
τό καντήλι τῆς Παναγίας! Τό σημάδι αὐτό ἔμεινε στό ποδαράκι τοῦ παιδιοῦ γιά ἀρκετά χρόνια.
β) Ἕνα ζευγάρι ἀπό τά Χανιά εἶχε δώδεκα χρόνια
νά κάνει παιδί. Ἔκαναν πολλές προσπάθειες καί κατέφυγαν καί στή βοήθεια τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης
(ἰατρική ὑποβοήθηση), ὅμως δέν τά κατάφερναν. Εἶχαν ἀπογοητευθεῖ. Γιά τελευταία φορά θά προσπαθοῦσαν νά
πετύχουν τή σύλληψη μέ τή μέθοδο
τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης.
Λίγες ἡμέρες πρίν πᾶνε γιά τήν ἐπέμβαση, ἡ γυναίκα
βλέπει στόν ὕπνο της μιά μαυροφορεμένη κοπέλα νά
στέκεται ψηλά σέ ἕνα ἀπόκρημνο βράχο καί νά κρατᾶ
ἕνα μωρό στή ἀγκαλιά της. «Αὐτό τό μωρό πού κρατῶ,
θά γίνει δικό σου, ἐάν ἔρθεις καί μέ προσκυνήσεις» τῆς
εἶπε. «Ποιά εἶσαι ἐσύ;» τή ρώτησε ἡ γυναίκα. «Η Παναγία ἡ Φανερωμένη», ἀπάντησε ἡ Παναγία καί ἐξαφανίσθηκε.
Τό ἑπόμενο πρωί, ἡ γυναίκα διηγήθηκε στόν ἄνδρα
της τό ὄνειρο πού εἶχε δεῖ τήν προηγούμενη ἡμέρα καί
τόν παρακάλεσε νά ψάξουν νά βροῦν ποῦ ὑπάρχει
Ἐκκλησία ἤ Μοναστήρι ἀφιερωμένα στήν Παναγία τή
Φανερωμένη γιά νά πᾶνε νά προσκυνήσουν. Ὁ σύζυγός
της μέ δυσπιστία τήν καθησύχασε λέγοντάς της ὅτι θά
ρωτήσει νά μάθει ποῦ ὑπάρχει τέτοιο Μοναστήρι γιά
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νά τό ἐπισκεφτοῦν. Δέν πίστεψε στά λεγόμενα τῆς γυναίκας του καί σέ μερικές μέρες τό γεγονός τῆς ἐμφάνισης τῆς Παναγίας εἶχε ξεχασθεῖ.
Μερικά βράδια ἀργότερα, ἐπανεμφανίζεται ἡ μαυροφορεμένη Παναγιά στή γυναίκα καί τῆς λέει γιά δεύτερη φορά: «Ἔλα νά μέ προσκυνήσεις καί τό μωρό πού
κρατῶ, θά γίνει δικό σου». Τήν ἑπόμενη ἡμέρα μέ δάκρυα ἡ γυναίκα ζητᾶ ξανά ἀπό τόν ἄνδρα της νά ψάξουν
νά βροῦν ποῦ ὑπάρχει Ἐκκλησία ἤ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Φανερωμένης γιά νά πᾶνε νά τό προσκυνήσουν.
Πάλι ὁ σύζυγός της, δέν ἔδωσε μεγάλη σημασία καί
προσπάθησε νά τήν καθησυχάσει. Τήν παραμονή τῆς
ἐπέμβασης παρουσιάζεται γιά τρίτη φορά ἡ Παναγία
στόν ὕπνο τῆς γυναίκας καί μέ ἔντονο καί αὐστηρό
ὕφος τῆς λέει: «Ἔλα νά μέ προσκυνήσεις καί τό
μωρό πού κρατῶ θά γίνει δικό σου, εἰδάλλως
θά τό ἀφήσω ἀπό τά χέρια μου καί δέν θά κάνεις ποτέ σου παιδί!». Ταραγμένη ἡ γυναίκα
σηκώνεται καί μέ λυγμούς ζητάει ἀπό τόν σύζυγό της νά πᾶνε νά προσκυνήσουν τήν Παναγία τήν Φανερωμένη. «Πᾶμε στόν γιατρό, νά
κάνουμε τήν ἐπέμβαση καί σοῦ δίνω τό λόγο μου ὅτι
ἀμέσως τήν ἑπόμενη μέρα θά βροῦμε ποῦ ὑπάρχει ἡ
ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης καί θά πᾶμε νά προσκυνήσουμε», ἀπάντησε ἐκεῖνος.
Ἔτσι καί ἔγινε. Πῆγαν στήν κλινική γιά τήν ἐξωσωματική, ἀλλά ἡ γυναίκα δέν ἤθελε νά προχωρήσει στήν
προετοιμασία τῆς ἐπέμβασης. Ὁ γιατρός πού τήν εἶδε
πολύ ἀγχωμένη καί πιεσμένη δίσταζε νά ξεκινήσει.
«Ἄφησέ την νά πάει νά προσκυνήσει τήν Παναγία, νά
ἠρεμήσει καί μετά ἐλᾶτε νά προχωρήσουμε. Ἐξ ἄλλου
στήν κατάσταση πού βρίσκεται εἶναι ἀδύνατον νά κάνουμε ὁ,τιδήποτε», συμβούλεψε τόν σύζυγο.
Πράγματι, τήν ἑπόμενη ἡμέρα ρώτησαν καί τούς εἶπαν
γιά τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης
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στήν Ἱεράπετρα. Ἦρθαν μέ εὐλάβεια. Ἦταν τό ἔτος 2000.
Ἀνέβηκαν τά ἀπότομα σκαλοπάτια καί βρέθηκαν ἔξω
ἀπό τόν σπηλαιώδη Ναό τῆς Παναγίας. Δάκρυα συγκίνησης καί θαυμασμοῦ ἔτρεξαν ἀπό τά μάτια τῆς γυναίκας. Τά ἀπότομα βράχια καί ὁ περιβάλλον χῶρος γύρω
ἀπό τόν ἱερό Ναό, ἦταν ἀκριβῶς τό ἴδιο σημεῖο πού εἶχε
δεῖ τρεῖς φορές στό ὄνειρο τή μαυροφορεμένη Παναγία
νά κρατᾶ τό βρέφος στή μητρική ἀγκαλιά της! Γονάτισε
μέ δέος στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, προσκύνησε μέ λυγμούς καί ἀναχώρησαν ἀπό τό Μοναστήρι.
Σέ λίγες ἡμέρες τό ζευγάρι πῆγε πάλι στήν κλινική
γιά νά ἐξετασθεῖ ἀπό τόν γιατρό. Μετά ἀπό λίγη ὥρα ὁ
γυναικολόγος τούς ἀνακοινώνει ὅτι δέν χρειάζεται νά
προσπαθήσουν νά κάνουν παιδί μέ ἰατρική ὑποβοήθηση. Ἡ γυναίκα ἦταν ἔγκυος! Εἶχε δίκιο πού δέν δεχόταν νά ξεκινήσει πρίν μερικές ἡμέρες τήν ἐπέμβαση.
Ἄν δεχόταν θά ἔχανε τό παιδί πού ἤδη κυοφοροῦσε, γιατί βρισκόταν στήν ἕκτη ἑβδομάδα τῆς
κύησης! Τό κοριτσάκι πού γέννησε, τό βάπτισαν
στό Μοναστήρι καί τοῦ ἔδωσαν τό ὄνομα «Φανερωμένη».
3) Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, ἦρθαν στό Μοναστήρι
ἀπό τό χωριό Ἀνατολή Ἱεράπετρας μία μητέρα μέ τό γιό
της, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπό μικρό παιδί μία ἐλιά δίπλα στό
μάτι. Μέ τά χρόνια ἡ ἐλιά μεγάλωσε καί κακοσύνεψε.
Πολλές φορές ἔβγαζε πῦο καί ἔτρεχε αἷμα. Ἔπρεπε νά
κάνει ἐγχείρηση γιά νά τήν ἀφαιρέσει. Ὅταν ἦρθαν στό
Μοναστήρι, πῆραν λαδάκι ἀπό τό καντήλι τῆς Παναγίας
καί καθημερινά ἄλειφε τήν ἐλιά. Σέ λίγες ἡμέρες εἶχε
ἐξαφανισθεῖ ἐντελῶς!
4) Ὅταν τό ἔτος 1999, ἐκτελοῦσαν ἐργασίες διάνοιξης τῆς νέας γέφυρας «τοῦ Φρουζῆ» στόν ἐθνικό δρόμο,
ἀκριβῶς ἀπό κάτω ἀπό τό Μοναστήρι, ἕνας τεράστιος
βράχος καταπλάκωσε ἕναν ἐκσκαφέα ἐγκλωβίζοντας
γιά λίγο καί τόν χειριστή τοῦ μηχανήματος.

38

Παρακλητικός Κανόνας παραμονῶν
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Ἀμέσως μόλις ἀπεγκλωβίσθηκε ὁ χειριστής, ὑποχώρησε
ἕνα μέρος τοῦ βουνοῦ, στό ὁποῖο ἐκτελοῦνταν οἱ ἐργασίες καί σκέπασε μέ χώματα τελείως τόν ἐκσκαφέα,
χωρίς ὅμως νά κινδυνεύσει οὔτε ὁ χειριστής οὔτε κανείς
ἀπό τούς ἐργάτες πού δούλευαν δίπλα!
5) Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, τό ἔτος 2006, ἦρθε ἕνας
φαντάρος, πού ὑπηρετοῦσε τή θητεία του στήν ἀεροπορική βάση τῆς Ζήρου στή Σητεία, νά προσκυνήσει τήν
Παναγία. Φεύγοντας ἀπό τό Μοναστήρι, ἔχασε τόν
ἔλεγχο τοῦ αὐτοκινήτου του καί κατρακύλησε, πέφτοντας σέ γκρεμό βάθους ἑκατόν πενήντα περίπου μέτρων.
Ὅταν τόν ἀπεγκλώβισαν οἱ ἄνδρες τῆς πυροσβεστικῆς
ὑπηρεσίας καί τόν μετέφερναν μέ τό ἀσθενοφόρο στό
νοσοκομεῖο, διαπίστωσαν ὅτι ἔφερε μονάχα ὁρισμένες
ἐπιφανειακές ἐκδορές. Ἀπό θαῦμα τῆς Παναγίας ὁ νεαρός δέν ἔπαθε τό παραμικρό, ἐνῶ τό αὐτοκίνητό του
διαλύθηκε ὁλοσχερῶς!
6) Τό ἔτος 1997, στίς ἀρχές τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἔφτασε πρωΐ-πρωΐ στό Μοναστήρι μία παρέα
προσκυνητῶν ἀπό τό Ἡράκλειο. Ἡ οἰκογένεια εἶχε τήν
εὐλαβή συνήθεια νά ἀνέβαινει μέ τά πόδια στό Μοναστήρι τίς μέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου πάνω ἀπό
δέκα χρόνια. Ξεκινοῦσαν ὅλοι μαζί ἀπό τό Ἡράκλειο, οἱ
γονεῖς, τά παιδιά, οἱ θεῖοι καί τά ξαδέρφια, καί ἔρχονταν
στή Φανερωμένη μέ τά πόδια! Ἡ πεζοπορία τους, διαρκοῦσε δύο μέρες περίπου. Ὅταν τούς ρωτήσαμε σέ ποιό
θαυμαστό γεγονός τῆς Παναγίας Φανερωμένης ὀφείλεται τό τάξιμό τους, ἐκεῖνοι μᾶς διηγήθηκαν τά ἑξῆς:
Εἶχαν μία δεκάχρονη κόρη, πού ἔπασχε ἀπό λευχαιμία.
Τό παιδί ὑποβλήθηκε σέ ἰατρικές ἐξετάσεις καί θεραπεῖες, ὅμως δέν εἶδαν τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα.
Στήν ἀπογοήτευση καί τή στεναχώρια τους, κάποιος
τούς εἶπε γιά τό Μοναστήρι τῆς Φανερωμένης καί γιά
τό πόσο θαυματουργή εἶναι ἡ χάρη τῆς Παναγίας.
Ἦρθαν στήν Μονή μέ τό κοριτσάκι τους, προσκύνησαν
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τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, πῆραν λαδάκι καί ἄλειψαν τό
παιδί τους. Φεύγοντας οἱ δυό γονεῖς ἔκαναν, χωρίς νά
ἔχουν συνεννοηθεῖ, τό ἴδιο τάξιμο: νά βοηθήσει ἡ χάρη
τῆς Παναγίας νά γίνει καλά τό παιδί τους καί θά ἔρχονται ἀπό τό σπίτι τους μέ τά πόδια στό Μοναστήρι, τόσα
χρόνια ὅσα εἶναι καί ἡ κόρη τους, δηλ. δέκα. Μέ τίς ἑπόμενες θεραπεῖες πού ἔκαναν, τά ἀποτελέσματα ἦταν
πολύ ἐνθαρρυντικά καί ἔτσι σέ σύντομο διάστημα τό κορίτσι θεραπεύθηκε ἐντελῶς!
7) Μιά μητέρα ἀπό χωριό τῆς Ἐπαρχίας Μεραμβέλλου ἦρθαν τό ἔτος 1947 μέ τόν δίχρονο τότε γιό της νά
κάνουν «Δεκαπεντάρη» στό Μοναστήρι. Τό παιδί ἀντιμετώπιζε ἕνα μεγάλο πρόβλημα ἐκ γενετῆς.
Ξυπνοῦσε ἀπότομα τή νύκτα βλέποντας
ἐφιάλτες καί φώναζε ἔντρομο. Τότε ἡ ταλαιπωρημένη μάνα ἔκανε τάξιμο νά
ἔρθουν μαζί μέ τό γιό της στήν Παναγία
τή Φανερωμένη καί νά μείνουν δεκαπέντε μέρες πρίν τή μεγάλη ἑορτή τῆς
Κοιμήσεως, νά «Δεκαπεντήσουν». Πίστευε ἀκράδαντα ὅτι μονάχα ἡ χάρη
τῆς Φανερωμένης θά μποροῦσε νά
βοηθήσει τό μονάκριβο παιδί της.
Πραγματικά, μέσα στό Μοναστήρι, μέ τή συνεχή συμμετοχή στίς καθημερινές Ἱερές Ἀκολουθίες, τίς Θεῖες
Λειτουργίες, τούς Ἑσπερινούς, τίς Παρακλήσεις καί τά
Ἀπόδειπνα, τό παιδί ἠρέμησε καί ἰάθηκε. Η Κυρία Φανερωμένη τό θεράπευσε τελείως καί ἀπαλλάχθηκε ἀπό
τό φοβερό πρόβλημα πού ἀντιμετώπιζε. Ἀπό τότε ἡ
πιστή αὐτή γυναίκα, ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης στήν
Παναγία, ἐρχόταν σχεδόν κάθε χρόνο στό Μοναστήρι
μέχρι τά βαθιά της γεράματα καί ἔκανε «Δεκαπεντάρη»,
ἐνῶ ὁ γιός της ἀξιώθηκε νά σπουδάσει, νά χειροτονηθεῖ
Ἱερέας καί νά διακονεῖ μέχρι σήμερα ἐπάξια τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.
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