
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΑΠΑΝΩΣΗΦΗΣ *

(ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ)

Ή Ιερά Μονή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Άπανωσήφη, ευρισκό
μενη εΐς τδ κέντρον περίπου τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου καί τής Κρήτης 
γενικώς και επί τής όδοΰ συγκοινωνίας, ή οποία συνέδεεν οίλλοτε τά 
δυτικά διαμερίσματα τής νοτιάς πλευράς τής Νήσου μέ τά ανατολικά 
τοιαΰτα, είναι σήμερον ή σπουδαιότερα εκ των Μονών τής Κρήτης από 
άπόψεως αριθμού μοναχών (περί τούς 37) καί κτηματικού πλούτου. 
'Αλλά και ως εστία πνευματική καί ως κεντρον χριστιανικής λατρείας, 
άπολαΰον σεβασμού καί άπδ αυτούς τούς Τούρκους κατά την περίοδον 
τής τουρκοκρατίας, ή Μονή τοϋ Άπανωσήφη εγνώρισε λαμπράς ήμέ* 
ρας εις παλαιοτέρας εποχάς.

Παρά τάς περιπετείας καί καταστροφάς, τάς οποίας ύπέστη κατά

*) ’Αφορμήν πρός σύνταξιν τής παρούσης μελέτης άπετέλεσεν έπΐσκεψίς 
μας εΐς τήν μονήν Άπανωσήφη, κατά τό θέρος τοΰ 1943, επί τής Γερμανικής 
Κατοχής. ’Από εύλογον ενδιαφέρον έζητήσαμεν τότε νά μάς δοθή πρός άνά- 
γνωσιν ή Ιστορία τής Μονής. Μάς έδόθη άπάντησις, ότι δέν υπάρχει τοιαύτη" 
ότι δέν έ'χει γραφή ακόμη.

Ύπεσχέθημεν τότε, χωρίς νά μαντεύωμεν τάς δυσκολίας τοΰ πράγματος, 
ότι θά ήσχολοόμεθα μέ τήν πλήρωσιν τοΰ κενοΰ. Ήρχίσαμεν μάλιστα αμέσως 
εκεί τήν συλλογήν σχετικών πληροφοριών καί μετ’ εΰχαριστήσεως έδέχθημεν, 
προθύμως ποραδοθέντα εις ημάς υπό τοΰ φιλίστορος καί στοχαστικού γέρον- 
τος Ιερομονάχου Τίτου Βαρελτζάκι — άπέθανε κατά τό 1945 — χειρόγραφα ση- 
μειώματά του περί τής Ιστορίας τής Μονής, άποτελοΰντα σύντομον, άλλά πολύ
τιμον περίληψιν τής σχετικής παραδόσεως, πραγματικόν σκελετόν τής ιστο
ρίας της.

Ή έκπλήρωσις τής ιιποσχέσειός μας καθυστέρησε καί λόγφ τής γνωστής 
πολυταράχου κατοχικής καί μετακατοχικής περιόδου, άλλά καί λόγφ τής άπορ- 
ροφήσεώς μας έν τφ μεταξύ εις τό εκπαιδευτικόν έργον μας.

Καί τιύρα όμως, αν προβαίνωμεν εις τήν δημοσίευσιν τής παρούσης, τό 
πράττομεν όχι διότι νομίζομεν οτι δΓ αυτής εξαντλείται τό θέμα, άλλά κυρίως 
διά νά ύπογραμμίσωμεν εις τήν προσοχήν νεωτέρων ημών καί άρμοδιωτέρων 
ερευνητών τήν ϋπαρξιν ανεκδότων πηγών, διά τήν μελέτην καί τούτου ώς καί 
οίουδήποιε άλλου θέματος σχειιξομένυυ μέ τήν νεωτέραν ιστορίαν τοϋ Έθνους 
μας, πρός τήν άνεύρεσιν καί άποκάλυψιν τών οποίων προ παντός άλλου πρέ
πει νά στρέφεται ή μέριμνά μας.

Είς τήν προσπάθειάν μας αυτήν ό σοφός τουρκομαθής καί ακάματος ερευ
νητής τής νεωτέρας ιστορίας τής Νήσου μας Μεταφραστής τοϋ Τσυρκικοΰ ’Αρ
χείου Ηρακλείου κ. Νικόλαος Σταυρινίδης μάς διηυκόλυνε σπουδαίως, διό 
καί έκφράξομεν αύτφ καί από τής θέσεως τούτης θερμός ευχαριστίας.
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καιρούς ή Μονή, διεσώθησαν, ευτυχώς, είς αυτήν, εκτός τών προφο
ρικών παραδόσεων, και στοιχεία τινά χειρόγραφα παλαιό, επί τών ο
ποίων δύναται νά βασισθή μετά βεβαιότητος ή ϊδρυσις αυτής καί εντι- 
νι μέτρφ καί ή περαιτέρω ιστορική σταδιοδρομία της.

Την προύτην θέσιν μεταξύ τών χειρογράφων στοιχείων κατέχει 
άναμφισβητήτως ή «ΔΙΗΓΗΣΙΣ περί τοϋ πώς καί τινι τρόπιρ συνε" 
στήθη καί άνηγέρθη ή αγία αυτή Μονή εξ αρχής» \

Τό χειρόγραφον τοΰτο είναι χαρτφος κίοδιξ, συνήθους ογδόου σχή
ματος, παχέος, μάλλον στιλπνού χάρτου, μέ ωραία στρογγυλά ευανά
γνωστα γράμματα ταχείας γραφής. Είναι δεμένον μέ σανιδένια έξω* 
φύλλα, πού περιβάλλονται διά συνεχομένου δέρματος. Είς τό τέλος φέ
ρει τήν χρονολογίαν 1864 ’Ιανουάριου 26 καί τήν υπογραφήν τοϋ συν" 
τάκτου: ’Ιάκωβος 'Ιεροδιάκονος. Ουτος ήτο ασφαλώς αδελφός τής 
Μονής, όχι πολύ εγγράμματος, ώς μαρτυροϋσιν αί συχναί ανορθογρα
φία! καί τινες άσυνταξίαι, ώς καί τό αφελές τής διηγήσεώς του, αλλά 
φιλόκαλος καί φιλότιμος άνθρωπος.

Τό βιβλίον διαιρείται είς δυο τμήματα, μεταξύ τών οποίων παρεμ
βάλλονται τρεις κεναί σελίδες. Τό πρώτον, έκ σελίδων 20, άναφέρε" 
ται είς τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τής Μονής, είς τό όποιον προστί
θενται καί τινα «έκ τών πολλών καί απείρων θαυμάτων τού 'Αγίου 
καί ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, έν τή ιερά *αί σεβασμίφ αυ
τού Μονή, επονομαζόμενη τοϋ Έπανωσήφη τελεσθέντα». Τό δευτερον 
μέρος έκ σελίδων 22 περιλαμβάνει:

α) Παράκλησιν τοϋ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ Τρο- 
παιοφόρου.

β) Στιχηρά προσόμοια είς τον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, ψαλλόμε
να είς τήν Λιτήν έκάστου Σαββάτου εσπέρας εις τον τυχόντα ήχον.

γ) Μεγαλυνάρια, ήτοι εγκώμια τοϋ Αγίου, ψαλλόμενα (σ. σ. κατά 
τό : Αί γενεαί πάσαι) είς τήν Λειτουργίαν αντί κοινωνικού, κατ’ άλ- 
φάβητον.

’Επειδή δλαι αί γνωσταί καί προφορικούς ή γραπτώς είς εφημερί
δας καί περιοδικά κυκλοφοροϋσαι πληροφορίαι περί τής ίδρύσεως καί 
τής ραγδαίας άναπτύξεως τής Μονής, πηγήν έχουν τήν «Διήγησιν» 
τοϋ ’Ιακώβου, αυτή δέ πάλιν, κατά ρητήν ομολογίαν τοϋ συγγράφεως 
της, έστηρίχθη επί γραπτών πληροφοριών «τών παλαιών γερόντων καί

’) Τό χειρόγραφον τοΰτο άνέγνωσεν ό Στέφ. Ξανθουδίδης καί δι’ ολίγων 
αναφέρει τό περιεχόμενόν του εις τά αρχαιολογικά του σημειώματα τοϋ 1915» 
τά ύπό τοϋ κ. Ν· Πλάτωνος δημοσιευϋένχα. Βλ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Β'1 
σ. 628.
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ηγουμένων» τής Μονής, αί όποΐαιδέν σώζονται είς τό Άρχεΐον αυτής, 
κρίνομεν σκόπιμον να περιλάβωμεν ενταύθα ο.υτοΰσιον τό πρώτον μέ
ρος αυτής, άποκαθιστώντες μόνον την ορθογραφίαν τοΰ κειμένου.

ΔΙΗΓΗΣΙΣ, εκ των πολλών και απείρων θαυμάτων τον 'Αγίου ι 
ενδόξου μεγαλομάρτνρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εν τή 'Ιερά καί σεβασμία αυ
τόν Movfj, επονομαζόμενε/ τον Έπανωσήφη, τελεσθέντα, άτινα ρέουσιν 
αενάως ώς ποταμός εν πόση τή Νήσω τής Κρήτης. Είς όσους μετ’ εϋ- 
λαβείας καί πίστεως επικαλεστούν τό άγιον αυτόν όνομα, ταχέως προ- 
φθάνει, έκπληρών τα αίτήματα αυτών’ ου μόνον είς τους ευσεβείς, άλλα 
καί είς αυτούς τους ασεβείς θαυματουργεί ό ένδοξος καί μέγας Γεώρ
γιος, ΐνα έν πάσι καί υπό πάντων δοξάζηται ό ϋψιστος καί παντοδύ
ναμος Θεός.

Άρξόμεθα ονν διηγήσασθαι πώς καί τίνι τρόπφ ήθέλησεν ό "Αγιος 
να σνστηθή καί άνεγερθή ή αγία αυτή μονή έξ άρχής, καθώς εύρέθη- 
σαν γεγραμμένα παρά των παλαιών γερόντων καί ηγουμένων.

Πρώτη αρχή καί αιτία.
Κάποιον χωρίον, ονομαζόμενου Κακόν Χωρίον 1 πλησίον τής μο

νής, ένας χριστιανός, τό γένος Ααγγουβάρδος, εϊχεν έκει 
μικρόν οίκίαν καί τήν ποίμνην του’ ήθέλησε νά κτίση εκεί μικρόν έκ- 
κλησίαν δια να έκκληαιάζωνται οΐ έκείαε ευρισκόμενοι χριστιανοί. Κα
τά τύχην δέ έγινε διχόνοια καί έχθρα μεταξύ τίνος μοναχού μετά τίνος 
διακόνου είς τήν κοινόβιον μονήν, τήν περίφημον τού 'Αγίου ’Αντω
νίου, Άπεζανές κα | λονμένην. Λοιπόν δ μοναχός, Ιίαισιος καλούμε- 2 
νος, συλλογιζόμενος είς τον έαντόν του ελεγεν: «’Εγώ ήλθον εδώ διά 
σωτηρίαν τής ητυχής μου, άλλά κινδυνεύω νά κολασθώ. ΟΙδεν ό Θεός 
νά αναχωρήσω καί νά δώσω τόπον τή οργή. Καί ούτως έποίησεν καί 
άνεχώρησεν από τήν μονήν των Άπεζανών.

Έκίνησε λοιπόν νά ύπάγη είς τήν μονήν τής νπεραγίας Θεοτόκου, 
έπονομαζομένης τής Άγκαράθυυ καί έφθασε τό εσπέρας είς τούτον τόν 
τόπον, οπού ήτον τό μικρόν εκκλ,ηοίδιον τον 'Αγίου καί εκεί μέσα έκοι- 
μήθη, κεκοπιασμένος άπό τήν οδοιπορίαν. Κοιμωμένου δε αυτού, Ιδού 
φαίνεται εις αυτόν ό 'Άγιος εις σχήμα στρατιώτου καί εφοβήθη, 'Ο δέ 
"Αγιος τον λέγει· πού μελετάς νά υπάγης; καί πού είναι ό σκοπός σου;

Καί άποκριθείς δ Παΐσιος λέγει τοΰ 'Αγίου' Κύριέ μουf εις τόν 
Ναόν τής Θεοτόκον ’Αγκάραθυν μελετώ νά υπάγω, έάν θέλη δ Θεός.

Λέγει τον δ °Αγιος' άμή εγώ θέλω νά μείνης εδώ, νά μού μεγάλω
σης τούτην τήν μικρήν εκκλησίαν, καθώς θέλω σοΰ δείξω. *)

*) Είναι τό σημερινόν Μειαξοχώρι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:30 EEST - 54.161.213.156



32 Έμμ. Πετράκι

Καί Ιδού βλέπει δ μοναχός Παΐσιος, δτι ώοάν νά έκράτει δ άγιος 
μικρόν σκαλίδιον, σημαδεύοντας άπό άρχής τον τόπον κατά μάκρος και 
πλάτος του ναόν. Ό δε μοναχός Παΐσιος, βλέπων ιαύτα έν τώ νπνω 
αυτού, λέγει πρός τον "Αγιον. Κύριέ μου, καθώς μ ον δείχνεις, τούτος 
δ ναός θέλει έχει πολύ εξοδον, εγώ δε είμαι άδύνατος και πτωχός και 
ούτε καν νά βάλω αρχήν δεν είμαι άξιος.

Λέγει τον δ άγιος' κάμε εσύ, αδελφέ, την άρχήν και έγώ σου βοη
θώ εις δσα έξοδα χρειάζονται και μην σέ μέλει.

Κα\ ωσάν εξημέρωσεν δ Θεός έξέβη δ μοναχός Παΐσιος, διά να πε- 
ριεργασϋή τον τόπον, εάν είναι κατά το όραμα δποΰ τού έφάνη εις τόν 
ύπνον και βλέπει κατά αλήθειαν τα σημάδια, οπού τον έδειξεν δ "Αγιος' 
τό μέτρο ν δηλαδή τού Ναού. Και έθαύμαζεν εκπληττόμενος. Καί λέ- 

| γει εις τον ίαυτόν του' ιδον οπού είναι θέλημα Θεού νά μείνω έδώ.
Μετ' ον πολύ δέ ευρίσκει τεχνίιας πετροκόπους καί τους στέλλει εις 

τόν Πόρον τής Σέλλης, διά έπιτηδείονς λίθους τής οικοδομής, δ όποιος 
τόπος είναι έως δέκα μιλιά μακράν. Καί άπό εκεί έκοπτον τές πέ
τρες και τές έφερνεν δ αείμνηστος Παΐσιος ini των δόμων αυτού έως 
χρόνους επτά (παράδοξον τούτο τοΐς άκούουσιν) και δέν Ιβαρέθη. Άλλ’ 
δ Θεός φκονόμησε διά πρεσβειών τού ’Αγίου. Βλέποντες οί χριστιανοί 
από τα χωρία Ιανμπόνεοαν εϊς τήν τοσαύτην υπομονήν και καρτερίαν 
καί έδραμον άπαντες με τα ζφά των και ώς έδύναντο καί έφερνον 
δοες εχρειάζοντο εϊς τήν οικοδομήν τον ναού, οδηγούμενοι και φωτι- 
ζόμενοι υπό τής χάριτος τού Άγιου.

Άρχόμενος λοιπόν δ καλός καί πιστός Παΐσιος τής οικοδομής τού 
ναού, έθνμώθη κατά πολλά δ τότε αρχών και έξουαιαστής τού χωρίου 
Λιβάδια καλούμενον, δτι πώς δέν έπήρεν θέλημα δ Παΐσιος διι θέλει 
κτίσει ίκκλησίαν, και έλ.θών δ υπερήφανος έκεϊνυς άρχων έπληξε τόν 
κτίτορα τού ναού μετά άπειλής μεγάλης, ίνα παύση τήν οικοδομήν και 
νά γένη άφαντος, νά μή φανή τελείως εϊς αυτόν τόν τόπον, Ινα μή τόν 
παιδεύση ανστηρώς.

Ό δέ καλόγηρος και κτίτωρ εοέβη είς τό ίκκλησίδιον, σταθείς έμ
προσθεν τού άγιου, κλαίων και όδνρόμενος διά τόν φοβον του, και 
έπαρεκάλει μετά κατανύξεως και θερμών δακρύων, τήν παρά τού Άγιου 
βοήθειαν έπιζητών. Και δ Κύριος είσήκοναεν αυτού και έκ πασών ιών 
θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν.

Ό δέ θαυματουργός και μέγας Γεώργιος διά νυκτός δεν ένύσταξεν, 
άλλ’ έδραμεν ευθύς τή νυκτ'ι ίκείνη, καθήμενος Ιπάνω εϊς τό άλογον 
καί έτυψε τόν άρχοντα έκεΐνον τόν αυθάδη, τόσον οπού έμεινεν ήμιθα- 
νής δ άθλιος. |

Καί παρευθύς έστειλε τόν ύπηρέτην του εϊς τόν κτίτορα Παΐσιον
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καί λέγει τον προστακτικώς, δτι να κτίζης, καλόγηρε, χωρίς δειλίαν 
καί φόβον κα'ι ει τι χρειάζεοαι εγώ νά σού τά δίδω. Και άφ’ έγινεν 
υγιής ό καλός αρχών, ευθύς ήλθεν είς τό μέρος αυτό, όπου έκαμεν την 
οικοδομήν τοΰ ναόν ό Παΐοιος καί έκτισε τό μέγα όσπίτιον, τό όποιον 
λέγεται σήμερον μεγάλον αχούρι, κείμενον προς άνατολάς τον μοναστη
ριού, μέ έξοδα εδικά του.

’Ο δε Παΐοιος, λαμβάνοντας τό ελεύθερον, έκτιζεν άφόβοος και έπι- 
μελώς. °Οταν δε ώλιγόστενεν ή ζωοτροφία έτρεχεν ευθύς εις την εικό
να τον Άγιου ζητών βοήθειαν, λέγων “Αγιε τοΰ Θεού, δέν έχω ζφο- 
τροφίαν, διά νά φάγωαιν οϊ δουλεύοντες εις τον ναόν σον (λέγει δε ό 
Απόστολος και θείος Παύλος' «οϊδαμεν δε δτι τοΐς άγαπώσι τον Θεόν 
πάντα συνεργεί είς τό αγαθόν». Καί ό προφητάναξ Δαβίδ' «θέλημα 
των φοβουμένων αυτόν ποιήσει καί τής δεήσεως αυτών είαακούσεται 
καί σώσει αυτούς»), ’Επειδή δε καί νά είναι τό μέρος αυτό κατά τό 
μέσον τής αυτής Νήσου Κρήτης, φκονόμησεν ό τών θαυμάσιων θεός, 
ώσπερ σταυροδρόμιον τής Νήσου, 'θαυμαστόν τεράστιον καί παρατήρη
μα άξιον, δτι από τους τεσσάρονς δρόμους ερχόμενοι οι χριστιανοί, 
εϋλαβηθέντες τό καλόν καί θεάρεατον έργον τής οικοδομής, ήρχοντο 
πανταχόθεν, φέροντες άρτους, οίνον, μαγειρεύματα, έλαιον, τυρούς καί 
λοιπά. Καί τοιουτοτρόπως εκυβέρνα ό ’Άγιος τά πάντα δσα έκάλει ή 
χρεία. ’Αλλά καί πάντοτε, ’όταν υστερείτο από βρώμανα, ευθύς προσ- 
πίπτόντας είς την εικόνα έζήτει από τον ”Αγιον βοήθειαν καί ταχέως 
ελάμβανε ιά αίτοΰμενα τή τοΰ Άγιου προμήθεια καί βοήθεια., έως ου 
ετελείωσεν ή οικοδομή τοΰ πάνσεπτου τούτου ναόν τοΰ μεγαλομάρτυρος 
καί θαυματουργού Γεωργίου.

Καί έτζι έκτίσθη μέ ελεημοσύνην καί πάλιν με ελεημοσύνην στέκε
ται έως σήμερον. Δόξα τώ άγίφ Θεω καί τφ θεράποντι θείω Γεωρ- 
γίω, όπου ήγάπησε τον τόπον τούτον καί αείποτε διαφυλάττει με τά 
άπειρα θαύματα, δ πού αενάως \ διά ξηρός καί θαλάσσης, είς πιστούς 5 
καί απίστους. Καί όποιος εξ όλης ψυχής καί καρδίας τον επικάλεσθή, 
ταχέως προφθάνει καί βοηθεΐ είς πάσαν ανάγκην τών επικαλυμμένων. 
Διότι είναι αδύνατον νά περιγράψη τινάς τά αναρίθμητα θαύματα καί 
τάς άμετρήτους ευεργεσίας. Καί από κινδύνους καί αιχμαλωσίας καί 
από θανατικά, καί χρόνων δυστυχίες κατά καιρόν, είς δλα πάντα έπι- 
βλέπει μας καί προφθάνει είς πάσαν ανάγκην καί τούς κακούς εχθρούς 
αύστηρώς τούς παιδεύει, ινα μή ύπεραίρωνται οϊ άνομοι.

Αλλά <5<α νά μην άποσιωπήαωμεν τά πάντα θαυματουργήματα αυ
τού είναι χρεία νά διηγηθοομεν μερικά, προς πίστωσιν τών πολλών, 
Suva έγιναν εις τήν αεβασμίαν ταύτην μονήν, κατά διαφόρους περι
στάσεις καί είς τούς κατά καιρόν ηγουμένους.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. I
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Είς τον καιρόν όπου Ελαβε παρά μικράν σύσχαοιν καί όλίγην συνο
δείαν ήκολ.ούθησε τοιοϋτον θαϋμα, το όποιον είναι άξιοθαύμαστον.

Θαϋμα α'.

Εις τον καιρόν Εκείνον ήτόν τις χριστιανός από χωρίον λεγόμενον 
’Έμπαρόν, τό μετόχι αυτόν δνομαζόμενον τοϋ Μηλιαρα, καί το όνομα 
αυτόν Μιχαήλ. Ουτος είχε πολλήν αγάπην καί ευλάβειαν είς τον "Α
γιον' και όταν Επεκαλειτο τον "Αγιον, παρευθνς Ελάμβανε την παρά 
τοϋ άγιον βοήθειαν. Μίαν φοράν λοιπόν ήαθένηαε κατά πολλά καί ήλ- 
θεν είς μεγάλην Ανάγκην. "Οθεν Εκαμε δέηοιν, Επαρακάλεσε τον "Αγιον 
μΐ συντριβήν καρδίας, λέγοντας : ”Αγιε Γεώργιε, βοήθηαόν μοι νά λά
βω την υγείαν μου καί νά σοΰ φέρω τράγους τριάντα, τους Εκλεκτο- 
τέρους.

’Δνέλ.αβε λοιπόν, τη τοϋ Άγιον βοήθεια, ό άνθρωπος. ”Οταν δΕ 
Εφθασεν ή εορτή τοϋ Άγιον, ελαβεν ό άνθρωπος τους τράγους καί τούς 
ήφερεν είς τό μοναστήριον όχι όμως τους εκλεκτούς δποϋ εταξεν' άλ
λους κατώτερους Εφερεν.

Έμεινε λοιπόν έκείνην | τήν Εσπέραν είς τό μοναστήριον καθώς 
καί οΐ λοιποί προσκυνηταί. Τό δε πρωΐ, έβγαίνοντας από τήν Εκκλη
σίαν, εβγήκεν δ άνθρωπος Εξω είς περιδιάβασιν τής θέσεως τοϋ μονα
στηριού. Πεοιδιαβάζοντας λοιπόν είς τά πέριξ τοϋ μοναστηριού, Ιδού 
ακούει κατά άνατολάς τους κώδωνας των τασιμάρων διαλεκτών τον τρά
γων καί ήρχοντο είς τό μοναστήριον, ώς από θεοϋ προσταγμένα, δποϋ 
τινάς δεν τά έλάλει, ούτε τούς ήκολούθει. Καί λέγει προς τούς δούλους 
τον τά έδικά μας κωδούνια άκούγω καί Ερχονται πρός εδώ καί θαυ
μάζω. ’Αποκρίνονται καί αυτοί. Ναι, αφέντη, τά ίδια βέβαια τά έδι
κά μας είναι. Λέγει δ γέρων. 01 κλέπται έμαθαν πώς λείπομεν τώρα 
από τό χωρίον μας καί έπήγαν καί Εκλεψαν τά πράγματά μας. Κρυ- 
φθήτε λοιπόν παράμερα Εως ον νά φθάσονν σιμά )'ά δράμωμεν νά τούς 
τά πάρωμεν. Καί όντως εκρύφθησαν, περιμένοντες να πιάσουν τούς 
κλέπτας.

Καί ιδού βλέπονσι τά ζφα καί Ερχονται, χωρίς νά άκολονθή τινάς 
ή νά τά λαλή. Καί έβγαίνουν αυτοί δποϋ ήααν κεκρυμμένοι διά τους 
κλέπτας' ήκολούθουν αυτοί κατόπιν είς τούς τράγους.

Αυτά δλ τά ζφα, αίσπερ νά είχαν λογικήν αϊσθηοιν, Εκαμαν είς 
αυτούς σχήμα μετάνοιας καί ήλθαν είς τήν αυλήν τής εκκλησίας, κά- 
μνοντες Ενα κύκλον τριγύρον. Έπειτα έβγήκαν επάνω είς τήν χαλέπαν 
και έσταμάτησαν υπό κάτω είς μίαν χαρουπιάν, δποϋ ήτον έκεΐ, τής 
όποιας ή ρίζα σώζεται καί φαίνεται Εως τήν σήμερον. Επειδή ό τόπος
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άκόμη ήτον αδιόρθωτος, χωρίς κτίρια, πλαγιώδης ανήφορος καί κλα
δερός.

'Ο δέ Μιχαήλ Μηλιαρας έκάθισεν έμπροσθεν τής δυτικής πόρτας 
τής ίκκληοίας, έπάνω εις μίαν πέτραν μεγάλην συλλογιζόμενος τήν 
αμαρτίαν δτι έιμεύοθη εις τον ”Αγιον.’Εκεί καθήμενος βλέπει τά παιδιά 
όπου εφερναν το νερόν όλίγον διάστημα απ’ έξω τον μοναστηριού, από 
τό όπίοω καβοΰσι λεγόμενον' και στρεφόμενος προς τήν έκκλησίαν 
εϊπεν *Ω άγιε Γεώργιε, τόσα θαύματα κάμνεις και εδώ | μέσα εις τό 7 
μοναοτήριόν σου πώς δέν έβγάνεις νερόν να πίνουν ο! άνθρωποι, μόνον 
πηγαίνουν από μακράν και τό φέρνουν ;

’Εκείνην δέ τήν στιγμήν έσάλευσαν οι τράγοι απ’ εκεί όπου άνε- 
παύοντο υπό κάτω είς τήν χαρουπιάν καί εταράχθησαν καί οϋτως έσα- 
λεύθη μία πέτρα καί κυλισμένη έκατέβη καί έκτύπησεν είς τό χαράκι, 
όπου ό γέρων Μηλιαρας έκάθητο.

Τήν δέ επιούσαν έσπέραν έμεινε πάλιν δ γέρων Μηλιαρας. Καί τήν 
νύκτα βλέπει είς τον ύπνον του τον "Αγιον καί λέγει του, δτι ή πέτρα, 
όπου έκατέβη καί έκτύπησεν είς τό χαράκι δποϋ έκάθουαουν, εμπρός 
εις τήν πόρταν τής έκκληαίας, νά τό έβγάλουν από εκεί εκείνο τό χαρά
κι, διότι είναι νερόν υπό κάτω νά πίνονσιν οί άνθρωποι.

Τό δΐ πρωί, δταν άπόλυσεν ή έκκλησία, λέγει δ γέρων τοΰ ηγουμέ
νου. "Αγιε καθηγούμενε, είς τον ύπνον μου είδα έναν λαμπρότατου, 
δποΰ εϊπεν, δτι να έβγάλωμεν έκεινο τό χαράκι από εκεί, εις τό όποιον 
υπό κάτω είναι νερόν.

Άπεκρίθη δ ηγούμενος καί λέγει, δτι αυτή ή πέτρα έκει δποϋ είναι 
άσχημίζει τον τόπον. ’Αλλά τώρα πού είναι συναγμένοι οί άνθρωποι 
να τήν έβγάλωμεν, καί έάν έβγη νερόν ήδη καλώς, είδε καί εύτρεπίζει 
καί γίνεται ίσιος.

Καί ευθύς φέρουσι τά εργαλεία καί έκοψαν τό χαράκι εκείνο καί 
(ώ τών θαυμάσιων θεός) έφάνη από τό μέρος τής έκκληαίας έκ τής 
κόγχης (τουρκιστί καντούνι ή καί απλώς ρούκυυνας) μία φλέβα καί αλ- 
λη μία από τό βόρειον μέρος, πλησίον τής πρώτης. Καί οϋτως έκαλ- 
λ.ωπίσθη αϋιη ή πηγή τοΰ άγιάσματος καί στέκεται μέχρι τήν σήμερον 
καί κυβερνάται με άφθονον πλησμονήν τό ιερόν τούτο Μοναστήριον.

Τό θαυμααιώτερον δε είναι δποϋ εις τήν εορτήν τοΰ αγίου, δποΰ 
συνάσσεται τόσον πλήθος λαού καί έξαντλοΰσιν άκαταπαύστως ημέραν 
καί νύκτα, εις μαγειρεύματα, πλυσίματα καί ζώων ποτίσματα, καί ου
δέ ποσώς έλαττοϋται ούτε αυξάνει, άλλα πάντοτε είς ένα μέτρον εύρί- 
σκεται τό ευλογημένου ύδωρ' | τον δέ έπίλοιπον καιρόν δλου τού έτους, 8 
δταν θά ζυμώσουσι νά πάρουν νερόν είς τό κελλαρικόν έως είκοσι στά
μνες δλιγοστεύει έως μία πιθαμή κάτω.

85

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:30 EEST - 54.161.213.156



86 Έμμ. Πετράκι

Θαϋμα ετερον

Είς δε τόν καιρόν τον κυρ Αθανασίου Λούκαρη 1 την ήγουμενείαν, 
μία γυνή είς χωρίον Γέργερη ήσ&ένησεν βαρέως δεινήν ασθένειαν και 
έκινδύνευσε μέχρι θανάτου. ’Επαρεκάλεσε τον "Αγιον νά λάβη τήν υ
γείαν της καί νά ελϋηη είς τό μοναοτήριον νά προσκύνηση τήν εϊκόνα 
τον Άγιου καί νά άπε&άνη ενϋ'ύς' (ο και έγένετο κατά τό ζήτημά της). 
"Ομως έφοβειτο να ελάη εκείνην τήν έρχομένην εορτήν. Άλλα μετά 
καιρόν, παρακινούμενη παρ’ άλλων γυναικών, όπου ήΰελαν νά έλ&ουν 
είς τήν εορτήν τοϋ Άγιον. Και είς τον δρόμον τους ήλίλε μία μεγάλη 
βροχή, όπου μετά μόλις έγλύτωσαν. Και εφύλασαν είς τό μοναοτήριον 
και εμβήκαν είς τήν εκκλησίαν και έπροσκύνησαν. Και ύστερον από 
όλους ήλϋε καί αυτή <5«ά νά προσκυνήση' και εύ&υς επεσεν εμπροαάεν 
τής είκόνος τοϋ Άγιον και πάραυτα άπέ&ανε. Και βλέποντες οι εϋρε- 
{λέντες έξεπλάγησαν. Άλλ’ επειδή κατ’ εκείνην τήν ώραν εψαλλον τον 
εσπερινόν και δέν ήτον ώρα και καιρός διά νά τήν ένταφιάσουσι, τήν 
άλλαξαν κατά τήν σννή&ειαν καί τήν είέηκαν είς παράμερον μέρος τής 
’Εκκλησίας, διά τήν αϋριον να τήν ϋάιμονν. Τό δέ πρωί, όπου έλει- 
τουργοϋααν, όταν άρχισαν τό Εναγγέλιον, εσπάραξεν αυτή μετά φωνής 
μεγάλης, λίγων' ωχ, ώχ.

Οί πατέρες και όλοι όσοι ενρέϋησαν εκεί εξέστησαν και έτρόμαξαν 
είς τό παράδοξον τοϋτο ϋέαμα.

Ό δε ηγούμενος σιμώνει καί λέγει της. Τί εχεις και φωνάζεις · 
Αυτή δέ έκράτει τό βυζίν της καί λέγει του ; "Ενας ψαροκαβαλάρης μέ 
έξύπνησε καί με εκτύπησε μέ κοντάρι είς τό βυζί μου καί τόσον πόνον 
εχω, όπου γροικώ | νά άπο&άνω από τον πολυν πόνον.

Καί τώρα ποΰ είναι ;
Πρωτύτερα ολίγον ήτον εδώ καί μου είπεν, ότι τέτοια τασίματα νά 

μήν κάνω πλέον. Καί μοΰ είπε νά υπάγω νά γίνω καλογραία.
Καί άπαντες εδόξασαν τον Θεόν καί εύφήμησαν τον θεράποντα αύ- *)

*) Πότε ακριβώς ήγουμένευσεν 6 άναφερόμενος έδώ Αθανάσιος Λούκαρης 
δέν γνωρίζομεν. Πάντως είναι ένας έκ τών πρώτων ηγουμένων τής Μονής, 
ίσως μάλιστα καί διάδοχος ιοΰ Παϊσίου. ’Εκείνο πού φαίνεται βέβαιον είναι, 
δτι ανήκει είς τήν μεγάλην οικογένειαν τών Λουκάρεων, τήν οποίαν άνέδειξε 
καί έκλέϊσεν ό μέγιστος τών μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί μέ
χρι σήμερον χρόνων Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρης. Τό γε
γονός δτι έκ τών θαυμάτων τής «Λιηγήσεως» τρία άναφέρονται είς τόν καιρόν 
τής ήγουμενείας του όμιλε! εύγλώττως περί τής επιρροής τήν οποίαν ήδη είχεν 
άποκτήσει ή Μονή έπί τών ημερών του καί πιθανώτατα δχι άσχετα μέ τήν 
προσωπικήν του δραστηριότητα καί ευσέβειαν.
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τοΰ καί θαυματουργόν μέγαν Γεώργιον, κάμνοντες δέησιν καί παρά- 
κλησιν εις τον ° Αγιον, και έπειτα έτελείωσαν την Λειτουργίαν. Έπήγε 
δέ και αυτή και έγίνη καλογραία, κατά τήν τοΰ άγιον πρόσταξιν.

Θαύμα έτερον

ΕΙς τον καιρόν τοΰ αντοΰ κυρ 'Αθανασίου Λούκαρη, ένας χριστια
νός από χωρίον Λιγόρτννον βαρέως ήαθένηοε' τόσον όπου έφθασεν εις 
την ακμήν τον θανάτου. Ή δέ γυνή αυτόν έπρόσδραμε πρός την βοή
θειαν τον ’Αγιον, παρακαλών μετά θερμών δακρύων νά μην άποθάνη 
δ άνήρ αυτής καί νά φέρη τά βόδια τό ζευγάρι των είς τόν "Αγιον. 
Λοιπόν, άφοϋ δ άνθρωπος άνέζησεν από τήν ασθένειαν, διά πρεσβειών 
τοΰ Άγιον, ήλθαν είς τήν εορτήν, καθώς καί άλλοι πολλοί. *Ηλθε λοι
πόν ή ώρα διά νά φεύγη δ λαός και πηγαίνουν είς τήν εΙκόνα τοΰ ’Α
γίου καί αποχαιρετούν. Έπήγε καί αυτή δμοΰ μέ τόν άνδρα της καί 
ώς έπληαίασεν εις τήν εικόνα διά νά προσκύνηση, καί παρ’ ενθνς επε- 
σεν έκει δλόξερη καί λιγνεμένη, ώς αποθαμένη. Πάσχει δ άνδρας της 
νά τήν σηκώση, άλλ’ αυτή ουδέ ποσώς δέν σαλεύει, ώσεί λίθος. Τότε 
τήν έρώτησαν αί γυναίκες: Μήπως, κυρία, έχεις τίποτα τάσιμον τον 
*Αγίου; Άπεκρίθη λέγουσα: Είχα, αλλά τό έιγέρα. Τότε τό έιφανέρωσε 
τοΰ άνδρός της, δτι δταν ήσουν άρρωστος έταξα τό ζευγάρι τά βόδιά 
μας, διά τήν υγείαν σου νά μήν άποθάνης \ καί όίά νά μείνη τό ζευ- 10 
γάρι έφερα γρόσια σαράντα, τά όποια έβαλα εις τό κουτί τοΰ ’Αγίου.

Τότε δ άνδρας της έπήγε καί τό είπε τοΰ ήγονμένον' δ δέ ήγούμε- 
νος τοΰ λέγει. Τέκνον μου, τό τάσιμόν του θέλει δ "Αγιος.

Τότε παρευθνς αφήνει τήν γυναϊκά του καί δλην τον τήν συνοδείαν 
καί επήγεν καί έφερε τό ζευγάρι τον από τό χωρίον καί έλαβε τήν γυ- 
ναϊκά τον άνεμποδίστως.

Είπε δέ δ ηγούμενος πρός αυτούς. Τέκνα μου, νά πάρετε τά σαράν
τα γρόσια, τά αντί τοΰ ζευγαριού προσφερόμενα. Ο’ι δέ τά έχάρισαν 
καί αυτά είς τόν Άγιον καί άνεχώρησαν.

Θαΰμα έτερον

Είς τό αυτό ίδιον χωρίον Λιγόρτννον καί είς τόν καιρόν τοΰ αντοΰ 
άνωθεν καθηγουμένου, αία χριατιανή έταξεν είς τόν "Αγιον τό ροΰχόν 
της καί έλθοΰσα είς τήν έορτήν τοΰ ’Αγίου τό έφόρεσε. Καί μετά ταΰτα 
ήλθεν ή ώρα νά φεύγουν δλοι από τό μοναστήριον. Καί αυτή ή γυνή 
εντράπη νά πηγαίνη είς τόν δρόμον ώς γυμνή καί καταφρονεμένη' έστο- 
χάσθη δτι νά τό φορή νά νπάγη είς τό δσπίτιόν της καί μετά ταΰτα νά 
τό ατείλη. Καί όντως έφυγον μέ τήν συνοδείαν των.
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"Εφθασαν δέ έ(ος είς τό νέον περιβόλι λεγόμενον. Και Από έχει 
στρέφεται το ζώον όπου την εσήκωνε καί τρέχει προς τό μοναατήριον, 
όπου τινας δέν ήδυνήθη νά τό αταματήστ] ούτε νά τό φθάση. Καί ήλ- 
θεν είς τό μοναατήριον καί έγονάτισεν έμπροσθεν τής νοτικής πύλης 
τής έκκλησίας, ποιων τό σχήμα τής προσκννήαεως. Ή όέ γυνή ώς αρ
παγμένη ευρέθη έν μέαφ τον ναόν και τό ροΰχον μόνον του κατά γής 
πεομένον.

Και έφνγεν ή γυνή μετά πολλοϋ φόβου καί τρόμον.

°Ετερον έλασμα

ΕΙς τον καιρόν του καθηγουμένου κυρίου 'Ιερεμίον τον Θαλασσι
νού ‘ κάποιος άνθρωπος, σκοτισμένος άπό την μέθην έπεσε νά κοιμηθή 
ίπάνω είς τό τειχών ύπεράνω τής εκκλησίας' τόπος υψηλός. Καί γυρί
ζοντας την πλευράν του, κατά την συ | νήθειαν των ύπνούντων εκρη- u 
μνίαθη ό ταλαίπωρος καί έπρεπε νά διασκορπιαθή είς λεπτά κομμά
τια, κατά τό ύψος τού τείχους. Άλλα τή τον Άγιου βοήθεια δέν εβλά- 
βη ποσώς.

Θαύμα έτερον

Έν τοϊς χρόνοις τού άειμνήστον άρχιερέως καί καθηγουμένου η
μών ,, κάποιος ίερενς, Γεώργιος δνομαζόμενος, Ικ μέρους τού Λαση- 
θιού, ήαθένηοε μεγάλην Ασθένειαν καί Ιπικαλείτο τον "Αγιον κράζον
τας. "Αγιε τού Θεού, θαυματουργέ Γεώργιε, δύνασαι καί βοήθηαόν 
μοι τω άμαρτωλφ καί νά φέρω τό ζευγάρι μου εις τό Ιερόν σου Μο
ναατήριον. Καί αυτός δ ευλογημένος, διά νά δοξασθή ό Θεός καί "Α
γιος, άπέθανε. Έσννάχθησαν λοιπόν οΐ Ιερείς καί κατά τήν τάξιν τού 
έξοδιαοτικού των 'Ιερέων, τον ένδυοαν τά ιερά τον, νά τόν ψάλλονσι 
καί νά τον ένταφιάσουν. ΕΙς δέ τό διάστημα τής Ακολουθίας οπού τόν 
έψαλλον έθρήνει πικρώς ή πρεσβυτέρα αυτού λυπητερά πολλά, λέγονσα 
καί τούτο, παραπονονμένη προς τόν "Αγιον: ΤΩ "Αγιε Γεώργιε, καί 
τόσον εϊμεθα ήμεΐς οΐ τάλανες αμαρτωλοί καί δέν έκαιαδέχθης τήν έλε-

') Καί διά τόν Ιερεμίαν τόν Θαλασσινόν, ήγουμενεύσαντα πιθανώς μετά 
τόν ’Αθανάσιον Λούκαρην, δέν έχομεν άλλην πληροφορίαν. Καί αϋτοΰ ό ακρι
βής χρόνος τής ήγουμενείας μάς είναι άγνωστος. ’Ενώ διά τόν έκ τής αυτής 
οικογένειας καταγόμενον ’Ιωσήφ Θαλασσινόν γνωρίζομεν δτι ή το ηγούμενος τής 
Μονής κατά τά 1747 καί δτι ήγουμένευσε δίς. (Βλ. σελ. 39).

ΟΙ Θαλασσινοί είναι μεγάλη οικογένεια έξ Άγ. Βαρβάρας, τής οποίας καί 
σήμερον μία συνοικία ονομάζεται «Θαλασσινά μετόχια».

*) Πρόκειιαι πιθανώτατα περί τοΰ Ματθαίου Καρπαθίου, άποθανόντος 
κατά τό 1736. Περί αΰτοϋ βλ. κατωτέρω.
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ημοσύνην μας και την παρακάλεσίν μας ; ΕΙς δλονς όπου σέ έπικαλονν- 
ται είς πάσαν ανάγκην εισακούεις και ταχέως προφτάνεις και ποιείς 
το θέλ.ηιια αυτών και ήμάς διατ'ι μας επαράβλεψες τόσον ; *Αρά γε δεν 
έχεις τόσην παρρησίαν είς τον Δεσπότην Χριστόν νά μεσιτεύσης να μην 
άποθάνη δ παπάς μου ;

Αυτά καί έτερα μοιρολόγια λέγοναα ή πρεσβυτέρα, ώς από ύπνου 
έξύπνησεν ό παπάς και ίστοχάζετο εδώ και εκεί και έρωτα που είναι 
έκεΐνο τό παληκάρι, ό λαμπρότατος νέος όπου μέ έξύπνησε καί με είπε 
νά σηκωθώ απάνω ; Τί με θέλγει; Τότε ήλθεν είς τον έαυτόν του καί 
βλέπει | δτι ήτον έι'δεδομένος τά Ιερά τον καί λέγει: Πότε τά έφόρεοα 12 
εγώ τά ίερά μου ; ’Εγώ άεν ετοιμάσθηκα διά νά λειτουργήσω. Καί άνι- 
οτάμενος έξεδύθη μόνος τά ίερά του.

Τότε τοΰ έδιηγήθησαν πάντα τά γενόμενα. Καί εύθυς έκίνησαν με 
την παπαδιάν τον καί έφεραν τό τασιμάρικο ζευγάρι, με δλα τά εργα
λεία' έιι δε καί τους κοφινάς δποΰ έτρωγαν τά βόδια.

’Έτερον

Είς τον καιρόν τον αυτόν άρχιερέως καί καθηγουμένου, κατά ά
γνοιαν εκρημνίαθη ένα παιδί από τό δώμα τοΰ ηγουμενικού κάτω καί 
έθαύμασαν οί άνθρωποι πώς δεν εσκόρπισεν ώσάν κεραμίδα, άλλ* εδι- 
εσώθη άβλαβον τη χάριτι τοΰ ’Αγίου, καί ήλικιωθέντας έγινε καλόγη- 
ρος καί ώνομάσθη Γεράσιμος.

”Ετερον

ΕΙς τους χρόνους τοΰ καθηγουμένου κυρίου ’Ιωσήφ τον Θαλασσι
νού', κατά την πρώτην τον ήγονμενείαν, μία γρισιιανή από τό χωρίον 
Θραψανον λεγόμενον, έταξεν είς τον ”Αγιον κερί, οκάδες πέντε, διά 
την Ασθένειαν όπου έπασχεν. ’Έφθααε δέ τον ’Αγίου ή έορτή καί ήλθεν 
είς τό μοναστήριον δ μου μέ άλλους πολλούς, φέρων μαζύ της καί τό 
τάσιμον τό κερί. ’Αλλά δεν εύρήκε μέρος νά άναπαυθή από τον θόρυ
βον καί την ταραχήν τοΰ πλήθους τοΰ λαοΰ. Καί μόλις εύρέθη τόπος 
προς τό κελλαρικόν καί έμεινε χωρίς έπίσκεψιν, παραπονουμένη καί

‘) Έν έγγράφιρ τοΰ Ιεροδικείου 'Ηρακλείου τοΰ έτους 1747 άναφέρεται 
δτι ό ’Ιωσήφ ηγούμενος τής μ>νής Αγ. Γεωργίου, παρουσίμ τοΰ κονταξή Χα
σάν Μπεσέ, κατέθεσεν δτι παρέδωκεν είς αΰιόν (ιόν Χασάν) την έγκαταλει- 
φθεϊσαν ύπό τοΰ άδελφοΰ του Ίωάννου, Ιερέως τής Μονής, περιουσίαν καί 
ελαβεν άπόδειξιν έξοφλήσεως. Βλ. Τουρκ. Άρχ. 'Ηρακλείου τ. 130, σ. 67. Τφ 
καιρφ έκείνφ σύνηθες ήτο τό φαινόμενον ό ένας αδελφός νά είναι χριστιανός 
καί ό άλλος μουσουλμάνος - αρνησίθρησκος.
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βοώοα την άνηψηφησίαν των καλογέρων. Και έβουλήθη νά μην άφήση 
το κερ'ι εις τον "Αγιον, αλλά νά το πάρη δπίσω.

Μετά το τέλος δέ τής λειτουργίας, κατά την συνήθειαν, έιοιμάζον- 
ται οί προακυνηταί νά άναχωροΰσι, πηγαίνουν είς την είκόνα τοΰ ‘Α
γίου και άποχαιρετοΰν. Έπήγε ό« καί αυτή. Καί καθώς έπλησίαοεν 
είς το προακυνητάριον εν τω άμα έπεσεν είς το έδαφος κατάξηρη καί 
ασάλευτος. Τότε τής λέγουσιν οί παρόντες άνδρες τε καί γυναίκες : | 13 
Μήπως έχεις, κυρία, κανένα τάσιμον είς τον άγιον ;

Ή δέ εϊπεν. ”Εχω κερί οκάδες πέντε. Αλλά δέν μέ έψήφισαν οί 
καλόγηροι ώς μίαν διακονιαρά, καί θέλω το πάρω πάλιν δπίσω. Είς 
το χωρίον μας έχομεν εκκλησίαν τοΰ Άγιου Γεωργίου καί τδ πηγαί
νω έκεΐ.

Τότε τής είπαν: Καί τί · των καλογέρων τδ έταξες έσυ τδ κερί ή 
τοΰ *Αγίου; Στοχάαου καλά, εάν θέλης νά ύπάγης εις τδ σπίτι σου με 
τδ καλόν, νά φέρης τδ τάσιμόν σου εδώ δποΰ τδ έταξες. Τότε έστειλεν 
καί τδ έφεραν καί τδ έθηκαν επάνω εις τδ παγκάρι τοΰ Άγιον. Πά- 
ραντα άνέστη καί αυτή καί άνεχώρησεν.

Τοΰ ίδιου καθηγουμένου τον καιρδν ένας χριστιανός, Γιαννάκης 
λεγόμενος, άπδ χωρίον Δαφνές, άφιέρωσεν εις τδν °Αγιον τδ πραγμά 
τον καί τδ σπίτι του, μέ δλην τον την περιουσίαν, τα οποία ήααν στην 
έξονοίαν του μέχρι τής τελευτής αύτοΰ. *Εζησε δλίγα έτη καί άπέθανε. 
Καί έπήγαν οί πατέρες όμοΰ μέ τδν ηγούμενον νά τον ένταφιάσουσιν, 
ώς άδελφδν μετά παρρησίας μεγάλης. ”Επειτα έπήγαν νά ανοίξουν τδ 
σπίτι ώς έξουσιασταί, Ίδον καί έβγαίνει ένας συγγενής τοΰ άποθανόν- 
τος, Κώνοταντής Τζούρας λεγόμενος, καί ανατρέπει τδ άφιερωτικδν έγ
γραφον, άτι ήτον ψευδογραμμένον, καί έστάθη μέ μεγάλην τολμηρόν 
θρααντητα λέγων, οτι αυτά τα πράγματα είναι των κληρονόμων καί 
οϋχί τών καλογήρων.

Αυτά καί πλείονα λέγων, έμεινεν ό προεστώς λυπημένος μέ τους 
πατέρας. Καί τοΰ είπαν, δτι, έάν είναι δίκαιόν του, δς τδ χαρή, είδέ, 
ό Θεδς νά κάμη τήν έκδίκησιν.

Μετά δλίγας ήμέρας ή θέλησαν μερικοί χριστιανοί άπδ τδ αύ τδ χω
ρίον Δαφνές διά νά έλθουν είς προσκννηαιν τοΰ Αγίου' ήθέλησε καί 
αυτός δ άδικητής νά συνοδευση μέ τους λοιπούς καί είς τον δρόμον 
τόν έκέντηαεν ή θεία δίκη καί μετά | μόλις έφθασεν εις τδ μοναστή- 14 
ριον, ώστε δλοι τδν άποφάαισαν είς θάνατον.

"Οθεν έκαμαν δέησιν κοινήν δ ήγούμενος μέ τους πατέρας, διά νά 
μήν άπεθάνη εις τδ μοναστήρι, διότι ήθελεν άκολουθήσει εις τδ μονά-
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στήριον ζημία παρά τής εξουσίας. Καί ουτω xfj τον Άγιου πρεσβείμ, 
επήγεν εις τον οϊκόν του καί εκεί μετ’ ολίγον έτελεύτησεν, με τό πείσμα 
τής αδικίας.

"Ετερον

Εϊς τον καιρόν τον αντοϋ καθηγουμένου Κυρίου ’Ιωσήφ, ένας 
γραμματευς από τό χωρίον Γέργερη είχε τάξει εις τον "Αγιον τό ροϋ- 
χόν τον, μεϊτάνι λεγόμενον, τό όποιον έφορονσε καί ήλθεν εϊς την έορ- 
τήν του Άγιου, ώς λαμπροφορεμένος επειδή ή τον τζόχινον. Καί κατά 
τό φαινόμενον ήτον 6 σκοπός τον νά μην τό άφήση. ’Εμβήκαν λοιπόν 
εϊς την εκκλησίαν νά προσκυνήσουν, ό μου με τήν σύζυγόν τον, καθώς 
καί άλλοι πολλοί, βάνοντες έκαστος εις τό παγκάρι τής εκκλησίας τό 
τάσιμον όπου είχε. ’Έπειτα άνεχώρησεν δ κάθε ένας καί επήγεν εϊς τό 
μέρος όπου ήτον κονεμένος.

Άφον δέ έπροσκύνησε καί αυτός ό γραμματέας έβγήκε καί πηγαί
νει εκεί όπου έκόνευσαν. Περιμένει νά έλθη ή γυναΐκά τον, άλλ’ ονιε 
έρχεται. ’Άρχισε λοιπόν νά Ιρευνα εδώ καί έκεϊ εάν έφάνη ή γυναΐκά 
τον. "Εμαθε δε ότι ήτον εις τήν εκκλησίαν. Καί έπήγε καί ιήν βλέπει, 
όπου εκάθητο εϊς τό κατώφλιον τής πόρτας από μέσα καί λέγει της: 
Σήκω νά πηγαίνωμεν, τί κάθεσαι αυτόν ; 'Η δε είπε: Δοκιμάζω νά 
έβγω, αλλά δεν ήμπορώ.

Τότε τής λέγουν οϊ εύρεθέντες εϊς τήν εκκλησίαν : Μήπως, κυρία 
μου, έχεις κανένα τάσιμον j εις τον "Αγιον;

Ή δέ άπεκρίθη λέγονσα : ’Εγώ δέν έχω, άλλα ή αυθεντία του, ό
άνδρας μου, έχει.

Καί ευθύς έβγαλε τό μεϊτάνι ό γραμματεύς από πάνω του καί τό 
έβαλεν έμπροσθεν τον Άγιον. Καί παρ’ ευθύς έσηκώθη ή γυνή τον 
καί τον άκολούθησεν.

Τότε λέγει τού ήγουμένου : Δέσποτά μου άγιε. ’Ήκουον τά θαύματα 
τον Άγιου καί δέν τά επίστευα. ’Αλλά τώρα τά πιστεύω καί τά μαρτυρώ.

"Ετερον

"Ενας αιχμάλωτος, δνόματι Νικόλαος, εδεήθη του Άγιου νά ελευ- 
θερωθή από τήν αιχμαλωσίαν καί νά είναι χρεώστης εϊς τον "Αγιον 
εϊς δλον τό διάστημα τής ζωής αντοϋ. Καί όντως έλευθερώθη μέ τήν 
θείαν βοήθειαν καί ήρχετο κατ’ έτος εις τον "Αγιον καί έφερνε τό διω· 
ρισμένον τάσιμον. ’Έτι έφερεν δύο εικόνες με κνιζόλες, μιά τής Θεο
τόκου καί άλλην τον Άγιον, προς τούτοις δε ακόμη καί τό σίδηρον 
των ποδών αυτόν προς ένδειξιν τον θαύματος.

3α
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"Ετι ένας Τούρκος από χωρίον Κακοΰ, πηγαινόμενος εκεί όπου ε- 
χόρευαν οϊ πολλοί νά βλέπη τήν χαράν και εκάθηοεν είς μέρος υψηλόν 
κο'ι κατά άγνοιαν έγκρεμνίσθη, άλλ’ ούτε τό παραμικρόν δεν εβλάπτη.

Και έτερος Τούρκος, από δαιμόνου συνωθούμενος, έπήδησεν από 
υψηλόν δώμα νά περάοη εις άλλον, αλλά δεν έδυνήθη καί έπεσε κάτω, 
άλλά ποοώς δέν εβλάπτη ό θεόργιστος.

°Ετερον

Εις τον καιρόν τον τριομάκαρος Νεοφύτου 1 έν τη εορτή τοΰ 'Αγίου 
ήλθε πολύ πλήθος λαού, όπου δέν τους έχώρει ό τόπος’ και μάλιστα δε 
ώς επί τό πλεϊστον Τούρκοι. Αφού δέ εβράδυσεν έστησαν μίαν μάχην 
μεγάλην με άγριες φω \ νές καί ταραχές, τριγυρίζοντας δλον τό μο- 16 
ναστήριον με αλαλαγμόν μεγάλον, μέ τουφέκια, σπάθες και άλλες φω
τιές. Και έμειναν οι χριστιανοί τρομάζοντες, δτι ήθελεν ακολουθήσει 
μέγα κακόν.

* Ντο δέ μία χριστιανή καθημένη εις ένα παράθυρον τοΰ ηγουμενι
κού, μέ δυό της παιδιά άνηβα. Και τής λέγουν : ΤΩ μάννα, Ιδέ ένα 
καβαλλάρην μέ άσπρον άλογον, πολλά μακράν, οπού υπάγει εδώ καί 
έκεΐ.

Λέγει ή μητέρα των : Καί πού είναι αυτός ό καβαλλάρης, παιδιά 
μου ; ’Εγώ δέν τον βλέπω.

Λέγουν της : Νά τον, νά τον, οπού ήλ.θεν δμπροστά μας. ’Ιδού οπού 
έμβήκεν εις την εκκλησίαν.

Αυτή δέ δέν είδε τίποτα. Μόνον τά παιδιά, οπού έβλεπαν όφθαλ- 
μοφανώς τον "Αγιον, περιφερόμενον είς τον αέρα, έως ου έπαυοεν ό 
κρότος τής μάχης, χωρίς νά λάβη τινας την παραμικρήν πληγήν.

Τό δέ πρωί τό διηγήθη εκείνη ή μητέρα τών παιδιών τού άρχιε- 
ρέως, όπού έλειτούργησεν’ ομοίως καί τού ηγουμένου.

Καί άκούσανιες πάντες έδόξασαν τον Θεόν, ευχαριστούντες καί τον 
"Αγιον. Άνατείλαντος δέ τοΰ ήλιου έστέκοντο καί έθαυμάζοντο οί Τούρ
κοι, εκπληττόμενοι πώς τά πυροβόλα αυτών όπλα δέν ενεργούσαν είς 
τόσον θόρυβον καί ταραχήν όπού έκαμαν’ όπού έάν ό "Αγιος δέν ειιπό- 
διζεν άοράτως, ήθελε θανατωθούν οι περισσότεροι καί να πληγωθούν 
καί νά άφανισθή τό μοναστήριον από τήν εξουσίαν.

Τότε λοιπόν εδοκίμαααν τά όπλα αυτοί οί Τούρκοι καί έπυροβόλη-

‘) Ιΐρόκειται πιΌ-ανώτατα περί τοΰ Νεοφύτου, τοΰ έπανασυστήσαντος τήν 
Μονήν μετά τήν καταστροφήν της κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. (Βλ. κα
τωτέρω).
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σαν δλοι διά μιας και έγινε κρότος πολύς, τόπον όπου και αυτοί έθαυ- 
μάζοντο. "Ενας δε άπδ αυτούς αίσχρολόγησεν Άλλον και ό άλλος, θυ
μώδεις, έσυρε την μάχαιραν καί εκοιρε τδ χέρι τον υβριστού καί έκρέ- 
μετο. Καί παρευθύς αυτός ό πληγωμένος τρέχει εις τον πασά μέ ανα
φοράν, δτι πώς έλαβώθη εις τό μοναστήριον’ διά να φέρη ζημίαν τον 
μοναπτηρίου.

Ό δε παπάς, ώς φρόνιμος, τον έρώτηπε : Ποιος οέ έκτύπησεν; οί 
κα | λόγηροι; Αυτός άπεκρίθη, δτι ένας Τούρκος μέ έκτύπησεν. Ό δε 17 
παπάς θυμώδεις τού λέγει: Καί τί γυρεύετε εσείς οί τοϋρκοι εις ιά 
πανηγύρια ιών Χριπτιανών;

Καί ευθύς προπτάππει να τον βάλουν εις την φυλακήν νά ανα
παύεται.

"Αλλον δέ θαύμα άξιοδιήγητον

’Εν ταΐς ήμέραις του αυτού ηγουμένου κυρίου Νεοφύτου, ητον ένας 
νέος από την επαρχίαν της Ι'ορτύνης, από τό χωρίον Βασιλικήν, δ ό
ποιος ήοθένηοεν βαρέως καί έδέετο τού *Αγίου εκ βάθους καρδίας, 
ομοίως καί ή μητέρα τον, διά να λάβη την υγείαν του. ’Αλλά άπέθα- 
νεν ό ασθενής. Καί προσκαλούσι τον ιερέα κατά την συνήθειαν, ομοίως 
καί τον κράββατον. Ή δέ μήτηρ αυτού έκλαιεν θρηνολογούσα καί βο- 
ώπα προς τον "Αγιον παραπονονμένη, δτι δέν έδέχθη δ "Αγιος την 
δέησιν αυτών.

Καί καθώς τον έπιασαν νά τον βάλουν εις τον κράββατ ον ανοίγει 
τούς οφθαλμούς του καί φωνάζει: τΩ μάννα, δός μου ολίγον νερόν. 
Καί τού έδωσε καί έπιεν καί μετ' ολίγον ήλθεν είς αισθησιν καί λέγει: 
"Ενας νέος καβαλάρης εύμορφος, καθήμενος εις ααπρον αλογον μέ έξύ· 
πνησε καί είπέ μοι νά υπάγω είς τό κονάκιν του. Ή δέ μήτηρ αυτού 
έκατάλαβε τό μέγιστον θαύμα τού θαυματουργού μεγάλου Γεωργίου. 
Καί πάντες οί συνευρεθέντες, μέ άνείκαστον καί μεγίστην χαράν, εδό- 
ξασαν τον Θεόν, δοξολογούντες καί τον θαυματουργόν Γεώργιον. Καί 
ούτως ήλθεν είς τό μοναστήριον, υπηρετών χρόνον ολόκληρον, διηγού
μενος καί τάς τού αδου δριμυτάτας βασάνους.

"Ετερον θαύμα

Καί είς τον καιρόν δέ τού καθηγουμένου κυρίου Διονυσίου', ένας 
άράπης τον Μπεχλιβάνογλου έτυχεν είς τό μοναστήριον είς καιρόν τής

’) "Ισως είναι ό έν τφ Τουρκικφ Άρχείφ Ηρακλείου ύτΓ άριθ. μεταιρρ. 
1457, Κωδ. 11, σ. 118 τυΰ 1696 αγοραστής κτήματος είς τό Άλάγνι.
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χιόνος, όπού συνηθούν νά κάμνουν βόλους με το χιόνι και να παίζουν, 
ομοίως και αυτός έπαιζε με τους λοιπούς | και έξαφνα έγλύατρησεν και 18 
έπεοεν από μέρος υψηλόν, όπου δέν ήτο καμμία ελπίς διά νά ζήση άπό 
τέτοιον μέρος όπου έπεσε. Άλλα βοήθεια του Αγίου (Wv Ιβλάπτη παν
τελώς, ίσως διά νά μή ζημιωθή το μοναστήριον άπό τάς έξουσίας.

Τά δέ όλα θαύματα τοϋ Άγιου είναι άπειρα καί αναρίθμητα, όσα 
άεννάως γίνονται καί έξω εις τά χωρία, όπου τον επικαλούνται καί μέ
σα είς το μοναστήριον. Πρώτον τούς ασθενείς κα'ι δαιμονισμένους όπου 
θεραπεύει καί βόδια καί ζώα — άλογα καί μουλάρια — άπαντα προ- 
φθάνει καί ιατρεύει τα. Καί καθώς ένας πατήρ φιλόστοργος φροντίζει 
έπιμελώς διά τά τέκνα τον, οΰτω καί ό θαυμαστός μέγας Γεώργιος, δ 
τών πτωχών υπερασπιστής. Διά τής ένεργείας τών θαυμάτων αυτού άεν
νάως εισέρχονται εις την Ιεράν ταύτην μονήν καί βόδια καί μουλάρια, 
τά όποια χρησιμεύουν είς κάθε υπηρεσίαν τής μονής, καί πρόβατα καί 
γίδια καί απλώς είπέίν εκ πάντων έρχονται είς τό μοναστήριον, χωρίς 
νά φροντίζωσιν οι δούλοι τον νά άγοράζωσιν έξ αυτών, άλλά μάλιστα να 
πωλώαιν. Καί προς τούτους δέ έκαστος άς παρατηρήση εις τήν εικόνα 
τού Άγιου τά άσημικά οπού κρέμονται διάφορα: χειρες, πόδες, ο
φθαλμοί, κεφαλές, σώματα ολόκληρα καί μορφές τετραπόδων διαφό
ρων ειδών. Άπό αυτά λέγω ήμπορεΐ ό κάθε περίεργος νά έννοήση ένα 
τι ολίγον έκ τών θαυμάτων αυτού.

Είς δέ τήν εορτήν τού Άγιον, όποΰ σννάααονται πλήθος τουρκών, 
όπου καμμίαν φοράν υπερβαίνουν τούς χριστιανούς είς τον αριθμόν, 
καί τρώγουν καί πίνουν καί μεθύοναι καί γίνονται άλλος έξ άλλον, σύρ- 
νοντες μαχαίρας, μπιστόλες, τουφέκια, ή κάμνοντες τόσην τρομερόν 
ταραχήν, οπού νομίζει τινάς ότι θέλουσι \ θανατωθή τό τρίτον έξ αΰ- 19 
τών' καί αυτοί ουδέ ποσώς. Μόνον καί μόνον υπό τής θείας δυνάμεως 
έμποδιζόμενοι, διά τό άζημίωτον τού μοναστηριού.

Μίαν δέ τών ήμερών έκάθισαν μερικοί διά νά φάγονν καί έστησε 
τήν τράπεζαν ό καλόγηρος, όνόματι Μαλαχίας. Καθώς έσκυχρε διά νά 
στρώση τό τραπεζομάνδηλον έσυρεν ένας άπό αυτούς τους Τούρκους τό 
μαχαίρι του νά τό καρφώση είς τά νεφρά τού καλογέρου' καί ώ τού 
θαύματος, τό έκάρφωσεν είς τον ίδιάν τον μηρόν. Καί έτσι τον έσήκω- 
σαν οί σύντροφοί του καί τον έπήγαν είς τό σπίτι του καί εκεί άπέρρι- 
ψε τήν μιαρόν αυτού ψυχήν είς τό ήτοιμααμένον αυτού πύρ.

"Ετερον θαύμα

Είς τό χωρίον ’Έμπαρον ένας χριστιανός είχε μίαν γουρουνίδα, ή
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οποία <3έν Εγέννα. Έπαρακάλεσε λοιπόν τον "Αγιον νά Εγγαστρωθη νά 
γενιήση. Και όντως Εγινε τό θέλημά τον και Εγέννησε καί Εσημείωσεν 
Ενα τοΰ 'Αγιον, καθώς τό Εταξε, τό όποιον Εγινε τό καλύτερον. Αυτός 
όμως Ελυπήθη και αντί τοΰ γονροννίου Εστειλα κερί δκάόας δύο. Αύ- 
ξήνθη λοιπόν τό γονροννίδιον και εγγαστρώθη καί ήγγιζεν δ καιρός 
διά νά γέννηση. "Εφτασε καί ή Εορτή τοΰ "Αγιον καί άπερνώντας από 
αυτό τό χωρίον χριστιανοί, Ερχόμενοι διά την εορτήν εις τον °Αγιον, 
τρέχει ή γουροννίδα καί τούς ακολουθεί. ’Από τους όποιους ήσαν καί 
μερικοί τοϋρκοι καί Εντρέποντο νά τους άκολουθή καί την εδίωκον με 
πέτρες καί μέ ράβδους. ’Αλλά Εμακρύνετο μέν ολίγον, αλλά πάλιν Ε
τρεχε καί τους Εφθανε. Καί άπερνώντας από χοτρία την Εκατάτρεχαν οι 
σκύλοι Εδώ καί Εκεί καί μετά μόλις Εγλντωσε καί δεν την Επνιξαν, καί 
από μερικούς ανόητους όπου την Εκαταπετροβολοΰααν.

Τέλος πάντων Εφτασαν εις τό Μοναστήριον, άκολου \ Οώντας καί 
ή γουροννίδα μέ πολλην κονρασιν καί Εξηπλώθη Εξω από την μεγάλην 
πόρταν καί τήν εβλεπεν ό λαός όλος καί Εθαύμαζε τό γεγονός. Μετά 
δέ την φυγήν τοΰ λαόν Εγέννησεν αυτή καί Εκαμε γουροννίδια δώδεκα. 
Καί είχαν όλα από κάτω εις τον λαιμόν λάλαδα, ώσάν τα άρνία καί τα 
Ερίφια.

Εις τάς ημέρας τον καθηγουμένου κυρίου Νεκταρίου Εγένετο θαύ
μα εις την Επαρχίαν Πέτρας. Έν τη κωμοπόλει Κρητζά είναι καί σώ
ζονται καί την σήμερον όσπίτια μοναστηρικά, τα όποια εϋρίσκονται είς 
τό άνώτερον μέρος τον χωρίον. ’Επειδή όλον τό περισσότερον μέρος 
αύτοϋ τον χωρίον κειται υπό τους πρόποδας τοΰ όρους, τό όποιον όρος 
Εχει κρημνόν τρομερόν άνωθεν τον χωρίον, ώστε φέρει είς τους όρών- 
τας φόβον. Μίαν δε των ημερών Εκόπη άπό Εκείνον τον κρημνόν Ενας 
χάρακας μέγας. Κυλιόμενος Εκατέβη με μεγάλην ορμήν καί εχάλασε τό 
όσπίτιον τό μοναστηρικόν καί Επήγεν είς τό μέρος όπου Εστέκοντο τά 
πιθάρια, γεμάτα λάδι τοΰ Μοναστηριού, καί Εκεί Εμεινεν ακουμπισμέ
νος είς τά πιθάρια, χωρίς νά γίνη παραμικρά ζημία.

Ή «Διήγησις» τοΰ Ίεροδιακόνου ’Ιακώβου, ενώ διευκρινίζει πε
ριστατικά τινα, σχετικά μέ την ΐδρυσιν τής ί. Μονής τοΰ 'Αγίου Γε
ωργίου τοΰ Άπανωσήφη, δπως είναι ή αιτία καί ό ιδρυτής αυτής μο
ναχός Παΐσιος, ώς καί δ κύριος συνεργάτης του Λαγγουβάρδος, αφή
νει πλεΐστα άλλα τελείως σκοτεινά. Δεν όμιλε! ούτε διά τον χρόνον 
τής ίδρύσεώς της, ούτε διά την επωνυμίαν, ούτε διά τον τύπον τής 
λειτουργίας της, ούτε διά την ζωήν τής εν αυτή αδελφότητος. Ούτε
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τοΰ Λαγγουβάρδου ή προσωπικότης φωτίζεται επαρκώς είς αυτήν. 
Έκτος δέ απλής μνείας τοΰ ονόματος μερικών ηγουμένων αυτής πού 
άναφέρονται εις τά «θαύματα», οΰδέν αναγράφεται περί τής δράσεως, 
αν μή όλων τών μέχρι τής εποχής τοΰ Ίεροδιακόνου “Ιακώβου προϊ
σταμένων τής Μονής ή άλλων προσωπικοτήτων αυτής, τουλάχιστον 
τινών έξ αυτών. Γενικώς διά την έξέλιξιν τής Μονής δέν αναγράφει 
τίποτε, ενώ είχεν ύπ’ ό'ψει του, ως τονίζει εις τον πρόλογόν του, γρα
πτά μνημεία «τών παλαιών γερόντων και ηγουμένων». Ουτω, διά την 
διαλευκασιν τών ανωτέρω ζητημάτων καί την διάρθρωσιν τής ιστορίας 
τής Μονής, επιβάλλεται ή άναζήτησις πληροφοριών εις άλλας, ανεκ
δότους, κατά κανόνα, πηγάς καί ή προσφυγή εις την ζωντανήν παρά- 
δοσιν, ή οποία απομένει πολλάκις μοναδικός οδηγός καί διά παλαιο- 
τέρας εποχάς, αλλά καί, καθόσον κατερχόμεθα, διά τήν σημερινήν τοι- 
αυτην.

ΧΡΟΝΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ

Περί τοΰ χρόνου ίδρύσεως τής Μονής δέν υπάρχουν μέν ακριβείς 
χρονολογίαι, έχομεν όμως στοιχεία έκ τών οποίων εξάγεται μετά βε- 
βαιότητος ή εποχή κατά τήν οποίαν ό μοναχός Παΐσιος έθηκε τάς βά
σεις της. Τοιαϋτα δέ στοιχεία είναι :

α) 'Η ρητώς εν τή «Διηγήσει» άναφερομένη καί επί γραπτών πη
γών στηριζομένη πληροφορία, ότι ή μονή Άπανωσήφη ίδρΰθη εϊς 
περιοχήν άνήκουσαν εις τον άρχοντα Λαγγουβάρδον (προφανώς Βενε- 
τόν) — δέν άναφέρεται, δυστυχώς τό κύριον όνομά του — τοΰ οποίου 
τό φέουδον περιελάμβανε τά «Λιβάδια», άλλ’ έξετείνετο καί πέραν τοΰ 
Κακοϋ Χωρίου — τοΰ σημερινοΰ Μεταξοχατρίου. Προς Β. τοΰ χωρίου 
αΰτοΰ καί εις άπόστασιν χιλιομέτρου περίπου, ό ως άνω φεουδάρχης 
είχε κτίσει, κατά τήν «Διήγησιν», παρά τήν κεντρικήν οδόν, ναΐσκον 
επ’ όνόματι τοΰ Άγ. Γεωργίου, διά νά έκκλησιάζωνται οί χριστιανοί 
(προφανώς ορθόδοξοι) κάτοικοι τής περιοχής1. *)

*) Εις άπόστασιν τετάρτου τής ώρας πρός Α. τής Μονής σώζονται καί 
σήμερον είς τό κέντρον περίπου τών Λιβαδίων, έπί λόφου δεσπόζοντος τής πε
ριοχής, τά ερείπια τοΰ πύργου τών Λαγγουβάρδων. Είς τήν Ν. πλευράν τοΰ 
λόφου καί ολίγον χαμηλότερα στέκουν άκόμη όρθιοι οί δύο πλάγιοι τοίχοι μι
κρός έ«κλησίας, έγερθείσης άσφαλώς διά τάς θρησκευτικάς άνάγκας τών κα
θολικών τό δόγμα άρχόντων τοΰ πύργου, άφιερωμένης είς τήν Θεοτόκον Πρέ
πει νά ύποθέσωμεν ότι, όταν ή οικογένεια τών Λαγγουβάρδων προσεχώρησεν 
είς τήν Όρδοδοξίαν (ενδεικτικόν τούτου είναι πιθανώς καί ή άνέγερσις τοΰ 
ώς άνω ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου) καί άφωμοιώθη μέ τόν ελληνικόν πληθυσμόν 
τής περιοχής, καί ή εκκλησία αυτή περιήλθεν είς τήν ορθόδοξον λατρείαν.
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’Ακριβώς είς τό εκκλησάκι αυτό άπεφάσισε νά διανυκτερεύση, κα
τάκοπος από την οδοιπορίαν, μοναχός, Πσΐσιος ονομαζόμενος, ό όποιος 
εφευγεν από την μονήν των ’Απεζανών, συνεπεία εσωτερικών διενέ
ξεων, κα'ι κατηυθύνετο προς την μονήν τής Άγκαράθου, διά νά πε- 
ράση εκεί τό υπόλοιπον τής μοναχικής του ζωής. Κατά τον ύπνον του 
δμως είδε τον “Αγιον Γεώργιον, ό όποιος τον διέταξε νά μήν εξακο
λούθηση τήν πορείαν του, αλλά νά μείνη εκεί, νά μεγαλώση τό εκκλη
σάκι — τοΰ έχάραξε μάλιστα ό Άγιος επί τοϋ εδάφους τάς σχετικάς 
διαστάσεις — και να ίδρυση νέαν μοναχικήν εστίαν.

Ή ύπόδειξις τοϋ Άγιου άνταπεκρίνετο προφανώς είς τήν εμπνευ- 
σιν καί τάς ενδομύχους σκέψεις τοϋ ευσεβούς, αλλά καί ρέκτου καί 
διορατικού Παϊσίου, ό όποιος εξετίμησε τήν τοποθεσίαν ώς απολύτως 
κατάλληλον3 διά τον σκοπόν αυτόν. Καί έγερθείς τήν επαύριον ηρχι- 
σεν αμέσως τάς προπαρασκευαστικός εργασίας διά τήν άνοικοδόμησιν. 
’Ήρχισε σύμφωνα μέ τήν διατα/ήν τοϋ ‘Αγίου, αλλά χωρίς τήν άδειαν 
τού άρχοντος τής περιοχής, ό όποιος, μόλις έπληροφορήθη από τούς 
υποτακτικούς του τό πράγμα, κατέφθασεν επί τόπου δρομαίος καί 
«έπληξε» τον Παΐσιον καί τον διέταξε «νά γίνη άφαντος».

Ή πειστική όμως έκμυστήρευσις τοϋ μυστικοπαθούς μοναχού, ότι 
ένήργει καθ’ ύπόδειξιν καί διαταγήν τοϋ Μεγαλομάρτυρος καί θαυμα
τουργού Άγιου Γεωργίου, ώς καί τύψις τής συνειδήσεως τού ευσεβούς 
άρχοντος έμαλάκωσαν τήν οργήν καί έκαμψαν τήν άντίστασιν αυτού 5, *)

*) Προστατεύεται από τούς βορείους άνεμους, εύρίσκεται είς ύψος 400 πε
ρίπου μέτρων άπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης καί έχει κλίμα ξηρόν καί έξό- 
χως υγιεινόν.

*) Περί τής οικογένειας τών Λαγγουβάρδων ασφαλώς θά εύρίσκονται δια- 
φωτιστικαί πληροφορίαι είς τό έν Βενετίμ Άρχεΐον τής 'Ενετοκρατίας έν Κρή
τη. Ό Στέφανος Ξανθουδίδης, είς τά υπό τοΰ Ν. Πλάτωνος δημοσιευθέντα 
’Αρχαιολογικά Σημειώματα (βλ. «Κρητικά Χρονικά·, τόμ. Β\ σελ. 528), άνα- 
φέρει οτι μεταξύ τών Τούρκων, πού έφυγαν άπό τό Κακό Χωριό μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Κρητης, μερικοί έφεραν τό δνομα Λαγγουβάρδοι. Προφανώς 
μέλη τής οικογένειας αυτής είχον άσπασθή τόν Μωαμεθανισμόν μετά τήν κα
τάληψη τής Κρητης υπο τών Τούρκων. Τό πράγμα άναφέρεται καί είς τά χει
ρόγραφα σημειώματα τοΰ ίερομονάχου Τίτου Βαρελτζάκι ώς καί υπό τοΰ προ
ηγουμένου τής Μονής 'Ανθίμου Βασιλάκι, ό όποιος άναφέρει συγκεκριμένως, 
ότι μέχρι τοΰ 1892 έζη είς Άμουργέλλες τοΰρκος όνόματι Μούλα Χουσεΐν Λαγ- 
γουβάρδος καί είς τό Κακό Χονριό μιά θεία του γνωστή μέ τό δνομα Λαγγου- 
βάρδαινα.

’Αλλά καί είς τήν περιφέρειαν τής Ρεθύμνης υπάρχουν καί σήμερον άπό· 
γονοι τής οικογένειας τών Λαγγουβάρδων. Εις μάλιστα έξ αυτών — ό ηρωικός 
ηγούμενος τής Μονής Πρέβελη ’Αγαθάγγελος Λαγγουβάρδος — κατά τήν πρόσ
φατον Γερμανικήν Κατοχήν τής Κρήτης, φεύγων τήν μανίαν τών κατακτητών,
άπέθανεν εις ιό Κάϊρον κατά τό 1944.
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καί δχι μόνον έπέτρεψε την έξακολούθησιν των εργασιών διά την άνέ- 
γερσιν τοϋ ναοΰ, άλλα και έδέχθη νά γίνη χορηγός δλων των άπαιτου- 
μένων διά την έγκατάστασιν τής νέας μονής καί τοΰ δΓ αυτήν άπαι- 
τουμένου ζωτικού χώρου.

Ή φημολόγησις τοΰ περιστατικού τουτου καί ή δραστηριότης τοΰ 
Παϊσίου δεν ά'ργησαν νά προσελκΰσουν καί άλλους εξ άλλων μονών 
μονάχους, έκαστος τών οποίων με ίδικά του έξοδα έκτιζε τό κελλάκι 
του, πτωχικόν καί άπέριττον, εις την προς Β. τοΰ ναοΰ επικλινή έκτα- 
σιν. Τό περιστατικόν τοΰτο εξηγεί την μέχρι σήμερον εμφάνισιν τής 
Μονής, πού είναι μάλλον δψις χωριοΰ παρά μοναστηριού μέ τον συν
ήθη βυζαντινόν τύπον.

Έκ τοΰ σημαντικωτάτου γεγονότος τής συμμετοχής τοΰ άρχονιος 
Λαγγουβάρδου εις την ΐδρυσιν τής μονής τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τοΰ Ά- 
πανωσήφη καθορίζεται σαφώς, δχι βέβαια τό ακριβές έτος, άλλα πάν
τως ή εποχή τής ίδρυσεώς της. Και ή εποχή αυτή συμπίπτει 
μέ τήν τελευταίαν περίοδον τής Ενετοκρατίας έν 
Κρήτη, δτε καί τό φαινόμενον τής προσχωρήσεως πολλών Βενετών 
άρχόντων εις τήν Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν παρουσιάζεται καί ή ΐδρυ- 
σις ύπ’ αυτών ορθοδόξων μοναστηρίων παρατηρεΐται *. 4

4) Τήν ώραίαν μονήν τής Άγ. Τριάδος εις τό Άκρωτήρι Χανίων, (όπου 
τώρα λειτουργεί ή Ιερατική Σχολή Κρήτης καί πρό δΟετίσς τό Ίεροδιδασκα- 
λειον) ίδρυσαν κατά τό 1631 οί δύο αδελφοί Τζαγκαρόλαι Ιερεμίας καί Λαυ
ρέντιος, άναμφισβητήτως εξελληνισμένοι Ενετοί εύγενεϊς. (Βλ. σχετικώς έν 
♦ Χριστιανική Κρήτη» τ. Α', σ. 1, Στεφ. Ξανθουδίδου, Ένετικά συμβόλαια έκ 
τής Ενετοκρατίας).

Ή κατά τό τέλος τοΰ 16 καί τάς άρχάς τοϋ 17 αίώνος παρατηρουμένη σχε
δόν άθρόα προσχώρησις εις τό ’Ορθόδοξον δόγμα πολλών 'Ενετών εύγενών, 
ιδία τής υπαίθρου, δέν πρέπει, νομίζομεν, νά θεωρηθή άσχετος μέ τήν βεβαίαν, 
όσημέραι μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως προβλεπομένην επιδρομήν 
τών Τούρκων καί κατά τής Κρήτης. Ή πρόβλεψις αδτη τήν μέν έπίσημον Βε
νετίαν ώθησεν εις τήν άνέγερσιν τοϋ ίσχυροτέρου κατά τήν εποχήν του (16 - 
17ου αίώνος) φρουρίου τής Μεσογείου εις τόν Χάνδακα τής Κρήτης, πολλούς 
δέ τών εις αυτήν από αϊιόνων εγκατεστημένων ενετών φεουδαρχών έπεισε νά 
συνταυτίσουν τήν τύχην των μέ τόν έλληνορθόδοξον πληθυσμόν τής Νήσου, ώς 
τήν πιθανωτέραν δι’ αυτούς ελπίδα σωτηρίας. Τοϋ λαού άλλωστε αΰτοϋ τήν 
γλώσσαν, τά ήθη καί έθιμα καί τήν έν γένει νοοτροπίαν εΤχον ήδη έγκολπω. 
θή καί αφομοιώσει λόγιρ τοΰ μακραίωνος μετ’ αύτοϋ συγχρωτισμού των. Έκ 
τής κινήσεως ταύτης εξηγείται ή μέχρι σήμερον δπαρξις έν Κρήτη πλείστων 
ακραιφνώς ελληνικών οικογενειών μέ γνησίως ένετικά έπίθετα (Δάνδολοι, Μοά- 
χσοι, Κορνάροι, Τζαγκαρόλαι κ.λ.π ). Άλλα καί ή προικοδότησες ορθοδόξων 
Μονών, ώς ή τοΰ Άπανωσήφη, τής Άγ. Τριάδος καί άλλων, κατά τήν αυτήν 
περίπου έποχήν ΐδρυθεισών, μέ τεράστιας συνεχομένας περιουσιακός έκτάσεις, 
μόνον διά τοϋ ώς άνω γεγονότος γίνεται, νοητή.
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Είκ. 1. — Γενική άποψις τής Μονής.

Εϊκ. 2. — Ή πρόσοψις τοϋ ί. ναοΰ τής Μονής. Διακρίνονται πρός τά άρισιερά : η) είς 
τό δάπεδον τό άνοιγμά τής πηγής τοϋ αγιάσματος, β) ή κλϊμαξ ανόδου πρός τά κελλιά 
των μοναχών, γ) ή θέσις τοϋ τάφου τοϋ Μ. Μηλιαρά υπό τόν θόλον (βλ. σ 49). Μερικοί 
έχ των σημερινών μοναχών τής Μονής μετά τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρήτης, 

Εύγενίου, άδελφοϋ τής Μονής, πρό τής άριστεράς πύλης.
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Ό Άγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης 49

0) Δεύτερον σπουδαίον στοιχεΐον διά τον καθορισμόν τής εποχής 
τής ίδρύσεως τής Μονής είναι δ τάφος τοϋ Μιχαήλ Μηλιαρά καί ή 
επ’ αυτού επιγραφή επί πλακός μέ τό ονομα Μ. 1VHAIAPAS είς τό 
άνω μέρος, γλάστραν μέ άνθύλιον (πιθανώς βασιλικόν) είς τό μέσον 
καί ιήν χρονολογίαν 1614 κάτωθεν.

'Ο τάφος οΰτος, ήμίχωστος τοόρα, εύρίσκεται εις τήν αυλήν τής 
Μονής, παρά τήν κλίμακα, ή οποία, έξω από τήν Β.Δ. γωνίαν τοϋ 
ναοϋ, οδηγεί προς τά κελλιά τών μοναχών, παραπλεύρως καί άνωθεν 
τής πηγής τοϋ αγιάσματος. Τήν επιγραφήν αυτήν, τήν οποίαν ενθυ
μούνται καλώς οί παλαιότεροι έκ τών ζώντων μοναχών τής Μονής, 
περιγράφει λεπτομερώς, είς τά χειρόγραφα σημειώματά του περί τής 
Ιστορίας τής Μονής, δ 'Ιερομόναχος Τίτος Βαρελτζάκις, μέ τήν πρόσ
θετον πληροφορίαν, οτι ή επιτύμβιος αυτή πλάξ έξηφανίσθη από τοϋ 
1926, δτε κατεσκευάσθη ή ως άνω κλίμαξ. Προφανώς τότε εξ απροσε
ξίας έχρησιμοποιήθη ως υλικόν καί κατεχώσθη κάπου.

Ό περί ου πρόκειται Μηλιαράς είναι ασφαλώς δ είς τό πρώτον 
θαύμα τής «Διηγήσεως» άναφερόμενος κτηνοτρόφος από τήν Έμπα- 
ρον, παρά τήν δποίαν υπάρχει τό γνωστόν χωρίον Μηλιαράδω(ν). Ου- 
τος, κατόπιν τοϋ έν λόγφ θαύματος, προσήλθεν είς τήν Μονήν τοϋ 
'Αγ. Γεωργίου καί έμεινεν εκεί μέχρι τοϋ τέλους τοϋ βίου του, ό'χι 
πιθανώς ως μοναχός, αλλ’ ως ένας ευσεβής χριστιανός, άφωσιωμένος 
είς αυτήν καί σπουδαίος ύποστηρικτής της.

Τά κατά τό θαϋμα ή εν τή Μονή σωζομένη παράδοσις αναφέρει 
κάπως διαφορετικά, εις τινας λεπτομέρειας του, από τήν «Διήγησιν» 
καί διά τούτο δέν νομίζομεν περιττόν νά τά έπαναλάβωμεν ένταΰθα :

Ό Μηλιαράς, συνέπεια άσθενείας τίνος τοϋ ποιμνίου του, έταξεν 
είς τον Άγ. Γεώργιον Άπανωσήφη τρεις μπροσταρότραγους. "Οταν 
δμως έπρεπε νά φέρη εις τήν χάριν του — κατά τήν ημέραν τής εορτής 
του — τό τάξιμο, δ υιός του παρετήρησεν, δτι, αν έδίδοντο οί τρεις 
μπροσταρότραγοι, τό ποίμνιον θά έμενεν άκέφαλον καί έπρότεινεν είς 
τον πατέρα του νά φέρουν είς τον "Αγιον δέκα άλλους τράγους. "Οπερ 
καί εγένετο.

Τό εσπέρας δμως τής ιδίας ημέρας δ Μηλιαράς, διανυκτερεΰων έν 
τή Μονή καί δή είς τήν «μερτιάν» —- εκεί δπου τώρα δ μεγάλος πλά
τανος τής αυλής — άντελήφθη νά ήχοΰν τά λέρια τών μπροσταρότρα- 
γων τοϋ ποιμνίου του. Είπε τότε είς τόν υιόν του :

—Χωρίς άλλο κλέφτες βρήκαν ευκαιρία μέ τήν απουσία μας από 
τό χωριό καί μάς έκλεψαν δλο τό κουράδι. "Ας κρυφτούμε νά τσί γνω
ρίσουμε.

Κατάπληκτοι δμως παρετήρησαν μετ’ ολίγον, δτι τό κοπάδι, χωρίς
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 4
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50 Έμμ. Πετράκι

νά όδηγήται από κανένα, εσταμάτησεν ΰπερθεν της Μονής, κάτω από 
μια μεγάλη χαρουπιά.

Ό Μηλιαρας, προ τοΰ θαύματος αΰτοΰ, παίρνει την άπόφασι νά 
μείνη στην Μονήν μ’ δλο του τό κοπάδι. Τον απασχολεί μόνον ή σκέ- 
ψις, ποϋ θά τό ποτίζη. Καί ή σκέψις αυτή παίρνει τή μορφή προσέτι, 
χής προς τον "Αγιον :

—"Αγιέ μου, συ που ’φερες εδώ to κουράδι μου, μπορείς νά μοΰ 
φανέρωσης και νερό νά τό ποτίζω, νά παίρνη κι’ ό κόσμος, νά μή βα
σανίζεται νά τό κουβαλή από τό καβοϋσι. (Σ. σ. πηγή περί τό 1 1/2 
χιλιόμ. Δ. τής Μονής).

Εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν ένας μεγάλος βόλακας (μεγάλη πέ
τρα) από τή χαρουπιά, που ήταν σταματημένα τά ζφα, εκύλισε κι’ έ- 
σταμάτησε στο μέρος δπου είναι τό άγιασμα τής Μονής.

Ή συμπτωσις τής προσευχής καί τοΰ κατρακυλίσματος τοΰ βράχου 
δεν ά'φηκαν καμμίαν αμφιβολίαν εις τήν ψυχήν τοΰ Μηλιαρά, δτι 
έπρόκειτο περί διοσημείας, δτι υπάρχει νερό εκεί δπου εσταμάτησεν ή 
πέτρα. Άνεκοίνωσε to πράγμα εις τον ηγούμενον καί εν συνεχεία άνε- 
ζητήθη τό νερό καί άνευρέθη πράγματι.

Δεδομένου τώρα, δτι ό Μηλιαρας έτάφη κατά τό 1614 εις 
τον Άπανωσήφη καί δτι ασφαλώς συνδέεται με τά 
πρώτα βήματα τής υπό τοΰ Παϊσίου καί τοΰ Λαγγουβάρδου συ- 
σταθείσης Μονής, δόναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι ή ιδρυσις αυτής 
πρέπει νά τοποθετηθή όχι πολύ ένωρίτερον τοΰ 1600, άλλ’ όχι καί 
άργότερον.

γ) Ό ιερομόναχος Τίτος5 αναφέρει καί άλλην επιγραφήν, μέ τό 
εξής περιεχόμενον :

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
+

ΛΚ. ΑΧ^Θ 
OCTB « Κ ■ A ■

καί παρατηρεί — σύμφωνα πάντοτε καί προς τήν ζώσαν παράδοσιν 
τής Μονής — δτι αΰτη ανήκει εις τον ’Αθανάσιον Λαγγουβάρδον, αδελ
φόν τής Μονής καί έκ τών σπουδαιότερων δωρητών αυτής. Έν συνε
χεία σημειώνει, δτι ή επιγραφή ευρέθη εις τήν γέφυραν, παρά τό αλώ
νι τής Μονής, καί μετεφέρθη εις τό πατητήρι τοΰ μοναχοΰ Συμεών 
ΒΑ τής Μονής, δπου τήν ενετείχισεν 6 κατά τό 1896 φονευθείς υπό 
τών Τούρκων ιερομόναχος ’Αρσένιος Ψωμσδάκις έκ Τυμπακίου6. Τήν 
επιγραφήν ταυτην εΐδομεν και ημείς.

δ) Έ-ν{Ρ ανωτέρω.
“) Ό ίδιος Ιερομόναχος Τίτος αναφέρει δτι καί μία άλλη επιγραφή «εδρί-
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ΜΙΑ ΑΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ΓΝΩΜΗ

'Ο καθηγητής κ. Άρ. Βουρλάκης, γραφών περί τής μονής Άγ. 
Γεωργίου Βραχασώτη εις τήν εφημερίδα τής Νεαπόλεως («Δρήρος» 
1952, άριθ. φ. 12 - 22) αναφέρει κάπου άορίστως, οτι «ή μονή των 
Ξερών Ξύλων, κατά τινας δέ και τοϋ Έπανωσήφη, άπε- 
τέλουν μετόχια τοϋ Άγ. Γεωργίου Βραχασώτη».

Ποιοι είναι εκείνοι εις τήν γνώμην τών οποίων άναφέρεται δ κ· 
Βουρλάκις δεν σημειώνει. Ύποθέτομεν ως εκ τοϋτου, δτι πρό
κειται μάλλον περί απλής σκέψεως, άκουομένης ίσως εις τδ Βραχάσι 
καί δφειλομένης είς τοπικήν φιλοτιμίαν νά εξαρθή ή σπουδαιότυς τής 
μονής Βραχασώτη.

Προς έπίρρωσιν τής ώς άνω αδέσποτου γνώμης ό κ. Βουρλάκης 
αναφέρει, δτι κατά τήν έπανάστασιν τοϋ Δασκαλογιάννη 7 δ ηγούμενος 
τοϋ Άγ. Γεωργίου Βραχασώτη Γαβριήλ, πού είχε σκοτώσει εις τήν 
μονήν του δυο Τούρκους σουβαρήδες, διότι είχαν βιάσει τήν αδελφήν 
του, έξωμολογήθη τό μυστικόν είς τον ηγούμενον τοϋ Άπανωσήφη. 
Οΰτος όμως, πιεσθείς υπό τοϋ πασά τοϋ Ηρακλείου, μέ τήν απειλήν 
δτι θά καταστρέψη τήν μονήν του, τοϋ τό άπεκάλυψε,

Συνεπεία τής ακριτομυθίας ταύτης, κατά τήν παράδοσιν, λέγει δ 
X. Βουρλάκις, άπηγχονίσθη δ Γαβριήλ, διελύθη ή μονή του καί εδη· 
μεύθη ή περιουσία της, πλήν τοϋ μετοχιού τών Ξερών Ξύλων, διά τό 
δποΐον οί μοναχοί είπον, δτι άνήκεν είς τήν μονήν τοϋ 'Αγ. Γεωρ
γίου τοϋ Άπανωσήφη.

Αλλά τό δλον έπεισόδιον θά ήδύνατο νά στηρίξη — μέ περισσο- 
τέρας μάλιστα, νομίζομεν, πιθανότητας — τήν αντίθετον άποψιν. Έν 
πάση όμως περιπτώσει οΰδαμοΰ, καθόσον γνωρίζομεν, άναφέρεται, 
δτι ή μονή τοϋ Άπανωσήφη άπετέλεσέ ποτέ παράρτημα οίασδήποτε 
άλλης μονής.

σκεται είς ιό κελλί τοϋ άλλοτε επισκόπου Αρκαδίας Γρηγορίου». Ή πλάκα 
όμως αυτή μέ έτος ΑΧήΑ (1691) καί τά γράμματα I X. ΝΙΚΑ γύρω από 
σταυρόν μέ πτερύγια εντός κύκλου, μετεφέρθη, ώς βεβαιοϋται ύπό τών γερον- 
τοτέρων μοναχών, από τήν μονήν τής Άγ. Θεοτόκου παρά τό Βενερατο και 
ένετειχίσθη κατά τήν οικοδομήν τοΰ έν λόγφ κελλίου, τό όποιον μεταγενεστέ- 
ρως έχρησίμευσεν ώς κατοικία τοϋ ’Επισκόπου ’Αρκαδίας Γρηγορίου. Ουτος 
προτοΰ νά χειρηονηθή επίσκοπος ήτο ηγούμενος τής Μονής Άπανωσήφη. Έ- 
χειροτονήθη κατά Μάρτιον τοΰ 1855 καί άπέθανε κατά τό 1877 (Περί αύτοϋ 
βλ. ’Επετηρίδα Εταιρείας Κρητικών Σπουδών τ. 3, σ 137 καί «Κρητικά Χρο- 
νικά» τ. Γ’, σ. 315—ένθα εσφαλμένο); αναγράφεται ώς Ιερόθεος—καί σ, 328 
περί τοϋ θανάτου του).

’) Κατά λάθος αναγράφεται τό έτος 1750 άντί τοϋ πραγματικού 1770.
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Ο ΤΥΠΟΣ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

'Υπό τίνα τύπον ελειτούργησεν άμα τη ιδρύσει της ή Μονή δεν 
αναγράφεται ούτε εις τήν «Διήγησιν» ού'τε εις άλλην τινά πηγήν. Έκ 
τής πληροφορίας, δ'μως τής ζώσης παραδόσεως8 *, δτι «κάθε καλόγηρος 
έκτιζε τό φτωχικό κελλάκι του» δύναται να έξαχθή τό συμπέρασμα δτι 
το ιδιόρρυθμόν σύστημα, το οποίον επικρατεί εις την Μονήν 
μέχρι σήμερον, εφηρμόσθη εξ αρχής.

Κατά τήν κατάληψιν τής Κρήτης υπό τών Τούρκων ή Μονή ήρίθ" 
μει περί τούς 8-9 μοναχούς *.

Εκείνο πού πρέπει νά θεωρηθη βέβαιον είναι, δτι, ευθύς εξ αρ
χής, επροικίσθη με μεγάλην ακίνητον περιουσίαν και από τον συνι
δρυτήν αυτής Λαγγουβάρδον καί ιδίως από τον εκ των άμεσων απο
γόνων του, αδελφόν δέ τής Μονής, ’Αθανάσιον Λαγγουβάρδον, άπο- 
θανόντα κατά τό 1699.

Ή προσωπική γοητεία καί δραστηριότης τοΰ πρώτου ίδρυτοΰ καί 
ηγουμένου τής Μονής ταύτης Παϊσίου, ό εκ πρώτης αρχής σύνδεσμος 
αυτής μέ τήν οικογένειαν των αρχόντων Λαγγουβάρδων, ίσως δέ καί 
ή πρόβλεψις περί βεβαίας έπικρατήσεως τών Τούρκων εν Κρήτη, έπει
σαν τον ’Αθανάσιον Λαγγουβάρδον, πιθανώτατα προ τής άλώσεως 
τοΰ Χάνδακος, νά γίνη μοναχός εις τον Άπανωσήφη καί νά άφιερώ- 
ση εις αυτήν ένα μεγάλο μέρος από τό φέουδον τής οικογένειας του.

Δεν θά ήτο ίσως δυνατόν νά έξηγηθή άλλως ή τεραστία συνε
χόμενη περιουσία τής Μονής, ή οποία περιλαμβάνει, εκτός τής πε
ριοχής τών Λιβαδίων καί τά μετόχια Ρημάμπελα καί "Αγιον ’Αντώ
νιον10 * * * * * 16, έκτεινομένη μέχρι τών Τριών Ποταμών, Ν. τοΰ χωρίου Χα

8) Βλ, συνομιλίαν Έμ. I. Σπυριδάκι μέ τόν Άρχιμ Άνθιμον Βασιλάκιν
εις τήν εφημερίδα «Ελεύθερα Σκέψις» τής 12 Ιουλίου 1930.

*) Ένθ’ ανωτέρω.
,0) Εις άπόστασιν 2 περίπου χιλιομέτρων ΒΔ. τής Μονής εύρίσκεται τό 

δίκογχον έκκλησίδιον τοΰ Άγ· ’Αντωνίου (παρά τό όποιον τό σημερινόν μιτά-
τον αυτής). Σήμερον σώζεται μόνον τό έν κλιτός αύτοϋ μέ τοιχογραφίας τοΰ
14ου αίώνος, άρίστης τέχνης. Εις τήν δεξιάν πλευράν τοΰ ναΐσκου διακρίνον-
ται δύο μυροφόροι έντρομοι πρό τοΰ κενοΰ μνημείου. Είναι καταπληκτική ή 
ετφρασις τοΰ τρόμου είς τά πρόσωπά των Τήν θέσιν τής Πλατυτέρας εις τό 
ιερόν καταλαμβάνει ό Παντοκράτωρ. Μεγάλη επί ξύλου είκών (φορητή) δεξιά 
είς τό είκονοστάσιον φέρει τόν Χριστόν καί εκατέρωθεν τόν Άγ. Ίωάννην τόν 
Θεολόγον καί τόν "Αγ. Αντώνιον. Τά χροιματα έχουν άποτριβή καί φαίνεται
τό σχέδιον τοΰ ζωγράφου μέ κάρβουνο. Πρέπει νά μεταφερθή καί νά προφυ· 
λαχθή προτοΰ νά καταστροφή εντελώς. Είς τό εσωτερικόν τοΰ ναΐσκου διακρί- 
νονται πολλά εντοίχια χαράγματα (gTafitti) ένετικά μέ χρονολογίας τοΰ 15 καί
16 αίώνος. Είς έν έξ αυτών άναγινώσκομεν : Hie fuit Petro Pascaligo D. Ν·
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ράκι. Ή έκτασις αυτή συμπίπτει περίπου μέ τό φέουδον των Λαγγου- 
βάρδων.

“Οσον δραστήρια και αν ύποτεθή ή ενέργεια τοϋ ηγουμένου Παϊ- 
σίου και τών αμέσων διαδόχων αΰτοϋ, ως και ή ένεκα τών θαυμάτων 
τοΰ πάτρωνος τής Μονής Άγ. Γεωργίοε άφοσίωσις τών κατοίκων τής 
γειτονικής περιοχής, ή υπό τούτων — κατά τό πλεΐστον πτωχών δου
λοπαροίκων — άφιέρωσις τόσον εκτεταμένης, συνεχούς δε, περιουσίας 
αποκλείεται. “Οπως αποκλείεται και ή ύπόθεσις δτι ή Μονή ήδη κατά 
τά πρώτα αυτής βήματα ήτο εις θέσιν νά προβή εις τήν αγοράν τόσον 
μεγάλης έκτάσεως περί αυτήν.

Τά προς τήν Μονήν αφιερώματα τών πρώττον ιδίως χρόνων τής 
λειτουργίας της ήσαν έκτος τών ακινήτων καί ζώα 11 καί χρυσά ή αρ
γυρά αναθήματα εις τήν εικόνα τοΰ 'Αγίου12, αλλά καί άγοραί15 
κτημάτων υπό τής Μονής σημειοϋνται καί κατά τήν εποχήν ταΰτην 
δπως καί βραδύτερον.

Ό μεγαλύτερος πάντως εκ τών δωρητών τής Μονής πρέπει νά θε- 
ωρηθή ό 'Αθανάσιος Λαγγουβάρδος, διά τον όποιον ό 'Ιερομόναχος 
Τίτος εις τά σημειώματά του αναγράφει καί τό κάτωθι, σχετικά μέ τήν 
ονομασίαν τής Μονής :

«'Ως εξάγεται εκ τής Ιστορίας... δ εν λόγω Ιππότης διετήρει όνο 
μιτατα. Τό εν εις τό χωρίον Χαράκι (Ν. τής Μονής περί τά 2 χιλιό- * **)

Marco A Di ΧΓ MCCCCCXXII. (Βλ. Στ. Ξανθουδίδου, Άρχαιολ. Σημειώ
ματα «Κρητικά Χρονικά», τ. Β', σ. 537).

“) «Επειδή ή χάρις τοϋ Άγ. Γεωργίου μέ θεραπείας άσθενών έγινε ξα
κουστή καί δι' αυτά τά ζώα, ό τόπος έγινε προσκύνημα καί πολλοί, μεταξύ 
τών οποίων καί Τούρκοι, προσεκόμιζον πολλά αφιερώματα. Τό πρώτον αρσενι
κό αρνί τοΰ κοπαδιού των έσαμώνετο τοΰ Άγ. Γεωργίου, εις τήν μονήν τοΰ 
οποίου ιό έπήγαιναν σάν έμεγάλωνε». Βλ. έφημερίδυ «’Ελεύθερα Σκέψις» 12 
’Ιουλίου 1930.

**) Βλέπε εις τήν «Διήγησιν» τά θαύματα.
1Β) ’Ιδού επίσημον έγγραφον τοιαύτης άγορας : «Ό Μουρατ Μπεσέ, υιός 

Άβδουλλάχ, κάτοικος χωρίου Άλάγνι, επαρχίας Ρίζον, πωλεΐ αντί 20 άολανίων 
γροοίων εις τον εκ των κληρικών της εν τη επαρχία Μονοφατσίον κείμενης Μονής 
Άγ. Γεωργίου Διονύσιον, νίόν Γιάννη, ο ίοόγεια δωμάτια, κείμενα εν τφ χωρίφ 
Άλάγνι, οννορενόμενα... με θ' ενός κήπον, περιλαμβάνοντος οπωροφόρα και μη 
δένδρα καί δύο αυλών μέ μίαν κληματαριάν καί εν μωρεόδενδρον... έτος 7696». 
Βλ. άριθ. μεταφρ. 1457, Κωδ. 11, σ. 118.

’Ιδού καί άφιερωτήριον τοιοΰτον : «"Ο Αντώνιος παπά Γεωργίου εκ Κανλ,ή 
Καοτέλλι άφιεροΐ εις τον ”Αγιον Γεώργιον Άπανωσήφη μίαν άμπελον δύο στρεμ
μάτων, ένα αγρόν πέντε μονζουρίων, έτερον αγρόν τριών μονζονρίων, τήν οικίαν 
του, ένα ονον, ένα ήμίονον καί είκοσι πρόβατα». Βλ. άριθ. μεταφρ. 1279, τ. 3, 
σ. 650, έτος 1694.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:30 EEST - 54.161.213.156



64 Έμμ. Πετράκι

μέτρα) δπου είχε βοσκόν ονομαζόμενοι. Σήψην, και τό ετερον είς το με· 
ρος δπου τώρα ή Μονή, με βοσκόν επίσης Σήψην καλούμενον». Προς 
διάκρισιν ό τελευταίος έλέγετο συνήθως ’Απάνω Σήφης, ενώ ό άλλος 
έλέγετο Κάτω Σήφης. ’Εντεύθεν έπεκράτησεν ή προσωνυμία : Άγιος 
Γεώργιος τοΰ Άπανωσήφη. Σημειωτέου ότι και είς τό Χαράκι14 15 * * όπου 
δ Κάτω Σήφης, ύπήρχεν επίσης εκκλησάκι τοΰ Άγ. Γεωργίου.

’Άλλας μεγάλας δωρεάς προς την μονήν τοΰ Άπανωσήφη ό 'Ιερο
μόναχος Τίτος αναφέρει:

α) Τό μετόχι Λαζαρέττο εις τοΰ Μουσοΰρου τις Κορφές 18 καί συμ
περαίνει, μέ βάσιν πάντοτε την έν τή Μονή σωζομένην παράδοσιν, δτι 
τό μετόχιον τοΰτο (καί άλλα συνεχόμενα πιθανώς κτήματα) έδωρήθη- 
σαν εις την Μονήν από τον έν λόγφ Μουσοΰρον τής γνωστής αρχον
τικής οικογένειας.

β) Τό μετόχιον Μερθιώτης, τό όποιον από τήν δυτικήν ρίζαν τής 
Ρόκκας18 έφθανε μέχρι τοΰ μΰλου Άστρατήγου. Άνωθεν τοΰ μετο
χιού είναι μικρά κορυφή, δνομαζομένη : τοΰ Μαρίνου ή Κορφή. Πι.

“) Πρβλ. Σιεφ. Ξανθουδίδου ’Αρχαιολογικά Σημειώματα (ύπό Ν. Πλά
τωνος δημοσιευθέντα) «Κρητικά Χρονικά», τ. Β', σ. 628. Χαράκι ώνομάσθη ή 
οποθεσία τοΰ Κάτω Σήφη, εκ τοΰ γεγονότος, δτι υπάρχει πράγματι εκεί ριζι- 

τμιός μέγας βράχος.
15) «Τοΰ Μουσοΰρου οί κορφές» είναι τοποθεσία παρά τό σημερινόν μι

κρόν χωρίον ΙΙαρθένι καί πρός Άνατολάς αΰτοϋ. Ή ονομασία τοΰ περί 
τις «κορφές» αυτές μετοχιού άποδεικνύει, δτι κατά τήν ενετοκρατίαν θά ύπήρ
χεν έκεϊ άπομονωτήριον των έκ λοιμικής τίνος νόσου προσβαλλόμενων (χολέ
ρας, πανώλους κτλ.) καί τόπος ταφής αυτών. Είς τοΰτο οφείλεται, νο- 
μίζομεν, τό γεγονός δτι πολλαί τοποθεσίαι καί είς τό εσωτερικόν τής Κρήτης 
καί είς τα παράλια (δπως π. χ. είς τήν απέναντι τής νησϊδος Σούδας παραλίαν 
τοΰ ’Ακρωτηρίου, δπου υπάρχει ναΐσκος τής Παναγίας στό Λαζαρέττο) φέ
ρουν άκόμη καί σήμερον τήν ονομασίαν Λαζαρέττο.

Έδώ είς τό ’Ηράκλειον τοιοΰτον λοιμοκαθαρτήριον ύπήρχεν άρχικώς έξω
θεν τής πύλης τοΰ Παντοκράτορος (Χανίων Πόρτας). Τοΰτο κατά τό 1456 με- 
τεφέρθη είς τό Α. τής πόλεως άκρωτήριον Μαντράκι, δπου άλλοτε ή οικία 
Νιργιανάκη. (Βλ. σχετικώς Gerola, τ. 8, σελ. 79).

ιβ) Είναι ό απόκρημνος λόφος επί τοΰ οποίου ό Νικηφόρος Φωκάς, μετά 
τήν άνάκτησιν τής Κρήτης άπό τούς Σαρακηνούς "Αραβας κατά τό 961, έκτισε 
τό γνωστόν φρούριον Τέμενος, άπό τό όποιον έλαβε τό όνομα ή επαρχία, είς 
τήν οποίαν άνήκει καί τό "Ηράκλειον. Οι τοϋρκοι τό ώνόμασαν Κανλή - Κα- 
στέλλι (αιματηρόν φρούριον) διότι μόνον κατόπιν μεγάλων αιματηρών θυσιών 
κατώρθωσαν νά τό κυριεύσουν.

Τό έπί τών ΒΔ. βάσεων τοΰ βυζαντινού αύτοΰ φρουρίου μέ τό ώς άνω ό
νομα γνωστόν χωρίον μετονομάζεται, λέγουν, Προφήτης Ήλίας. Κακώς. "Επρε
πε νά έπανέλθη είς τό παλαιόν του, τό τόσον ώραΐον καί Ιστορικόν όνομα, 
Τέμενος.
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θανώτατα και 6 έν λόγφ Μαρίνος ήτο Ενετός ιππότης εξελληνιστείς, 
δ όποιος αφιέρωσε το μετόχιόν του εις την Μονήν.

γ) Τό μετόχιόν τοΰ Καπέλλα. Και ό Καπέλλας, προφανώς Ενετός 
εύγενής, έξουσίαζεν εκτάσεις από τον ομώνυμο Σπηλιό προς τό Ρου- 
κάνι, Γαλένι και Καλού και αφιέρωσεν εις τον Άπανωσήφη και τό 
σημερινόν μετόχι Καπέλλα και τον Άστράτηγον, διά τον όποιον θά 
γίνη κατωτέρω ευρύτερος λόγος.

δ) 'Υπάρχει καί άλλη δωρεά σημαντική: Τοΰ Μουσταφά μπέη τό 
μετόχι, Ν. τού Βαθυπέτρου πρύς τό βάθος τής ρεματιάς. Άλλ’ αυτό 
ήγοράσθη καί άιριερώθη εις την Μονήν υπό τής μητρός τοΰ Επισκό
που ’Αρκαδίας Γρηγορίου, αδελφού τής Μονής.

Τά ανωτέρω σημειώνει — όρθώς νομίζομεν—ό 'Ιερομόναχος Τί. 
τος, διά νά εξηγήση κατά τάς παραδόσεις πάντοτε τής Μονής,· την σύμ- 
πηξιν τόσον εκτεταμένης συνεχούς περιουσίας περί αυτήν.

Ο ΑΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τό μετόχιόν τούτο τής μονής Άπανωσήφη εύρίσκεται εις άπόστα- 
σιν 5 περίπου χιλιομέτρων ΒΔ. αυτής, εντός αγκάλης σχηματιζομένης 
υπό τού εκατέρωθεν καί προς Ν. υψουμένου βουνού Μονοδένδρι. Δύο 
πηγαί θαυμάσιου ποσίμου ΰδατος χρησιμοποιούνται σήμερον από την 
εκεί έγκατεστημένην οικογένειαν ενοικιαστών βοσκών καί διά τό πότι
σμα κήπο)ν, εκ τών οποίων ό εις έχει καί αρκετά δένδρα εσπερι
δοειδών.

Διακρίνονται δύο συγκροτήματα ερειπίων : Τό εξωτερικόν, επί τής 
ήμιονικής οδού προς Ρουκάνι εις τό άνοιγμα τής αγκάλης, καί τό άλλο, 
ολίγον νοτιώτερον καί βαθύτερον, άνάμεσ’ από δάσος ελαίων, δρυών 
καί όπωροφόρων δένδρων.

Εις τό πρώτον εκ τών συγκροτημάτων δεσπόζει μικρά εκκλησία, 
εις τό κέντρον τετραγώνου αυλής, εις μίαν τών πλευρών τής οποίας 
διατηρούνται ακόμη κατοικήσιμα δύο - τρία ισόγεια σπίτια, ενώ τά εις 
τάς άλλας πλευράς έχουν έρειπωθή προ πολλοΰ. Δεν δυσκολεύεται ό 
επισκέπτης νά διακρίνη αμέσως εις τό όλον συγκρότημα τον κλασικόν 
τύπον βυζαντινού μοναστηριού, άνεγερθέντος καί τούτου επί τών ερει
πίων παλαιοτέρου, ίσως είδωλολατρικοϋ ιερού, ως μαρτυρούν τμήματα 
κιόνων εδώ κι’ εκεί διακρινόμενα.

Διά την εκκλησίαν ό Στ. Ξανθουδίδης εις τά Αρχαιολογικά του 
Σημειώματα" αναφέρει δτι είναι «ανακαινισμένη (φαίνονται εις τά 
θεμέλια τά ίχνη τής παλαιοτέρας) καί διατηρεί λείψανα τοιχογραφιών

*’) Βλ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Β’, σ. 537.
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τού 14 - 15 αΐώνος». Τό γεγονός τούτο μαρτυρεί τήν ενταύθα ύπαρξιν 
μονής, επ’ δνόματι τού ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, πολύ προ τού 14 αΐ- 
ώνος. Πιθανώτατα ειχεν ίδρυθή κατά τον 10 ή 11 αιώνα, μετά τήν 
υπό Νικηφόρου Φωκά άνάκτησιν τής Κρήτης από τούς Σαρακηνούς 
’Άραβας.

Τό δεύτερον συγκρότημα ερειπίων, προς τό εσωτερικόν τής υπό τού 
βουνού Μονοδένδρι σχηματιζομένης αγκάλης, ανήκει εις χωρίον από 
αιώνων έγκαταλειφθέν. Τούτο είναι προφανώς τό υπό τής παραδόσεαις 
άναφερόμενον καί εις παλαιά έγγραφα τού Τουρκικού ’Αρχείου Ήρα* 
κλείου ονομαζόμενου ’Α γ α λ α ν τ έ ς. 'Η ιδία παράδοσις διασώζει, ώς 
προς μέν τον πληθυσμόν του, δτι ειχεν εξήκοντα κορασίδας, ώς προς 
δέ τήν αιτίαν τής ερημώσεώς του, λοιμόν πανώλους, από εκείνους, οί 
όποιοι, κατά τήν λαϊκήν εκφρασιν, «άφηναν τά κλειδιά στις πόρτες».

Εις έπίρρωσιν τής τελευταίας αυτής λεπτομέρειας έρχεται σπουδαία 
Ιστορική πλέον πληροφορία, τήν όποιαν άρυόμεθα εμμέσως από παρα
κλητικόν κανόνα εις τον "Αγιον Γεώργιον τον Άπανωσήφη, ανέκδο
τον καί άγνωστον μέχρι τοΰδε. Δεν πρόκειται δηλ. περί τού παρακλη
τικού κανόνος, τού περιεχομένου εις τήν «Διήγησιν» αλλά περί άλλου, 
εϊδικώς διά τον Άπανωσήφη ποιηθέντος. Περιέχεται εις μικράν χει
ρόγραφον φυλλάδα, χρησιμοποιουμένην διά λειτουργικούς σκοπούς είς 
τήν Μονήν καί όφειλομένην κατά τό πλεΐστον είς τον ίδιον τον καλλι
γράφον τής «Διηγήσεως»—τον 'Ιεροδιάκονον ’Ιάκωβον

Ό μικρός αυτός χαρτφος κώδιξ άποτελεΐται από 38 σελίδας, έκ 
τών οποίων 9, περί τό μέσον εύρισκομένας, καταλαμβάνει ό εν λόγφ 
Κανών. Προ αυτού είναι γραμμένα τά ίδια Στιχηρά Προσόμοια, καί 
ό κανών, (ελλιπής δ'μως εδώ) πού περιέχονται καί είς τήν «Διήγησιν». 
Μετά δέ αυτόν υπάρχουν δύο εύχαί κατανυκτικαί προς τήν Θεοτόκον, 
είς πρόσθετα φύλλα καί είς άλλην γραφίδα όφειλόμεναι. Είς τό τέλος 
προστίθενται, πάλιν διά χειρός τού Ιακώβου, τά Μακαριστάρια τού 
Αγίου Γεωργίου, τά αντί Κοινωνικού τΐιαλλόμενσ, τά περιεχόμενα καί 
είς τήν Διήγησιν. Τά από χαρτόνι καλύμματα τού κώδικος τούτου είναι 
έφθαρμένα έκ τής χρήσεως.

Ό περί ου ενταύθα λόγος ανέκδοτος Παρακλητικός Κανών είναι 
συντεθειμένος κατά τό πρότυπον τού Μεγάλου Παρακλητικού κανόνος 
είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον (Πολλοΐς συνεχόμενος πειρασμοίς...) καί 
αναφέρει είς πάσας αυτού τάς ωδάς καί τά άσματα βαρβαρικήν 
επιδρομήν καί ταυτόχρονον λοιμικήν νόσον, συγκεκριμένως 
τήν πανιόλην, ώς καί ανομβρίαν καί ακρίδας εκτός τής έκ τού πολέμου 
γενικής έξαθλιώσεως.

Ή σύμπτωσις τών ολέθριων αυτών περιστατικών καθιστρ προφα
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νή τον χρόνον τής συνθέσεως τού Κονόνος. Και ό χρόνος αυτός δεν 
δόναται νά είναι άλλος παρά ή περίοδος τής πολιορκίας τοΰ Χάνδα- 
κος υπό των Τούρκων. Τότε, καί είδικώτερον περί τό 1655, εις την 
πείναν * 18 * καί την ελλειψιν τοΰ άρτου, ή οποία έβασάνιζε τον λαόν τής 
Κρήτης, ως απαραίτητος συνοδός «τοΰ πυρός καί τής μαχαίρας τοΰ 
αλλοφύλου επιδρομέως» προσετέθη καί ό λοιμός τής πανώλους, ό ό
ποιος έθέρισεν οχι μικρόν μέρος τοΰ πληθυσμού *·.

Πιθανώτατα τότε ήρημώθη κατοίκων καί ό Άγαλαντές, ενώ οί 
καλόγηροι τού Άστρατήγου, δσοι δεν είχον ύπακύψει εις την μάστι
γα τής θεομηνίας, Ιγκατέλειψαν την μονήν των καί κατεωυγον εις τον 
Άπανωσήφη20, δπου δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, άνεπέμφθη τό 
πρώτον μέ ευκόλως έννοουμένην συγκίνησιν καί κατάνυξιν, ό Παρα
κλητικός εις τόν Μεγαλομάρτυρα Κανών. Οΰτος προϋποθέτει καί προ
σωπικήν τοΰ ποιητοϋ αυτού άπελευθέρωσιν τόσον από αιχμαλωσίαν 
δσον καί από προσβολήν υπό τής νόσου. Άλλα ποιος είναι; Πώς ονο
μάζεται ; Έπί τού παρόντος δεν γνωρίζομεν. Πάντως διά την σπου- 
δαιότητά του — φιλολογικήν καί ιστορικήν — είς τό τέλος τής παρού- 
σης θά περιλάβωμεν καί τόν Παρακλητικόν αυτόν κανόνα.

Είς τό Τουρκικόν Άρχεΐον Ηρακλείου εύρίσκομεν μερικάς ενδια
φέρουσας αποφάσεις τοΰ 'Ιεροδικείου Ηρακλείου, σχετικός μέ τήν μο
νήν Άστρατήγου καί τού Άγαλαντέ, τάς οποίας καί παραθέτομεν :

α) Ό Μουσταφά Μπεσέ 21 κάτοικος τοΰ μετοχιού (τσιφλ'ικ) 
Άστρα22, επαρχίας Τεμένους, νυμφεύει την θυγατέρα του Άϊσέ με
τά τοΰ ’ Αλή Μπέη, διά 10 χιλιάδας άσπρων γαμήλιου, μη καταβαλ- 
λοιιένης δωρεάς23. "Ετος έκδόσεως τής άποφάσεως τό 1672.

1β) Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Ενθύμημα περί πείνης τοΰ 1655 («Κρητικά», περιο
δικόν τοΰ Φιλολογικοί Συλλόγου Χανιών, τ. Α’, τείχος Α', σβλ. 16) δπου γί
νεται λόγος περί αντιτύπου παλαιας χρονογραφίας, πιθανώς προερχόμενης έκ 
τής έν Κρήτη Μονής τοΰ Άπανωσήφη.

Πρβ. σχετικόν φερμάνιον τοΰ 1670 έν τ. 5, σ. 131 τοΰ Τουρκικοί ’Αρχείου 
Ηρακλείου (άριδ·. μεταφρ. 740).

18) Περί τής πανώλους, ή οποία συχνά έμάστιζε τήν Κρήτην, Ιδίως μετά 
τήν εισβολήν των Τούρκων, βλ. Μιχ. Τρουλλινοί, Ιστορία τοΰ Πολέμου τών 
Τούρκων κατά των 'Ενετών, έν Ρεϋύμνη 1900, σ. 59. Πρβ. «Κρητικά Χρονι
κά», τ. Θ', σ. 484. δπου άναφέρεται 6τι ή κατά τό 1678 ένσκήψασα είς τήν 
Κρήτην πανώλης έβ-έρισε περί τά 78.000 άτομα.

•°) Περί τούτου υπάρχει σαφής υπαινιγμός είς τόν έν λόγφ Παρακλητικόν
Κανόνα.

2Ι) Μπεσέ = Γενίτσαρος.
**) Πρόκειται προφανώς περί τοΰ Άστρατήγου, άλλαχοΰ άναφερομένου καί 

Στρατηγοί.
”) Βλ. Τουρκ. Άρχ., τ. 4, σ. 214.
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β) Ή Έργίνα Τομάζου, κάτοικος Καρκαδιαηίσοης, ήγειρεν αγω
γήν κατά τον Μαθιοΰ, νΐοΰ τον Εμμανουήλ, διά μίαν άμπελον, κει- 
μένην εις την τοποθεσίαν Άγαλαντες τής περιφέρειας του 
ίδιον χωρίου, σννορεύονσαν με άμπελον τής μονής Στρατηγού 
εκ δύο πλευρών. Κατά την εποχήν των άπιστων, όταν αξιωματικός του 
χωρίου μας, λέγει ή Έργίνα, ήταν ό Μάρκος πατήρ τής συζύγου τοΰ 
Μαθιοϋ Μαργιέτας, ουιος έλάμβανε παρ’ έμον το 1/3 τον παραγομέ- 
νου γλεύκονς τής αμπέλου ταντης. Και νυν όμως ή θυγάτηρ τούτου ε
ξακολουθεί να ζητή παρ’ εμού τούτο. ΑΙτοϋμαι νά έξετασθή ή υπόθεσις.

Ήρωτήθη δ πληρεξούσιος τής έναγομένης Μαργιέτας (συζύγου τοΰ 
Μαθτοΰ) δ δποΐος ώμολόγηαεν δτι ή άμπελος ενρίακεται από 30ετίας 
εις τήν κατοχήν τής έναγούσης Έργίνας και ώς έκ τούτον άπηγορεύθη 
εις τον Μαθιόν νά άοχολήται με τήν διένεξιν ταύιην,

Ή πράξις καιεχωρήθη τή 26 μηνός Ρεμπιονλαχήρ τοΰ 1082 (—22 
Αύγουστου τοΰ 1671)ί4.

γ) Ένεφανίσθη δ . . . υιός Νικολάου, κάτοικος τοΰ χωρίου Καρ- 
καδιώτιοαα, επαρχίας Τεμένους, σύζυγος τής Καλής, τό γένος Γεωρ
γίου, χριστιανής, κατόχου κληρονομικά) δικαιώμαιι (ως ίερονομικώς 
έξηκριβώθη τοΰτο) τής κάτωθι άναφερομένης αμπέλου και . . . ήγειρεν 
αγωγήν κατά τού Μελετίου, υιού Μ αν ιού, κληρικού, η
γουμένου τής έν τη περίφερε ία Άγαλαντές, τής ρη- 
θεί οης επαρχίας, κειμένη ς μονής, ον ο μαζο μένης 
Στρατηγού καί κατέθηκε τά άκόλουθα :

Έν τή περιοχή τής ρηθείαης Μονής κεΐται μία άμπελος, έκτάαεως 
ενός ντονονμίον™, ή όποια ήτο ιδιοκτησία τού Γεωργίου, πατρός τής 
έντολοδότιδός μου Καλής. ’Έπειτα δε άπό 30ετή κατοχήν υπό τούτον 
μετεβιβάσθη αυτή, μετά τον θάνατόν τον, εις τήν νόμιμον θυγατέρα 
του καί έντολοδότιδά μου Καλήν. Καίτοι δε ή άμπελος αύτη κατεχωρί- 
σθη, κατά τήν νέαν καταγραφήν τών περιουσιών, επ' 
όνόματι τής Καλής, δ Μελέτιος, ίοχυριζόμενος δτι αύιη κεΐται έν 
τή περιοχή τής Μονής... καί δτι ζητείται παρ’ αυτού ή πλη
ρωμή εγγείου φόρου της καί δη κατά τήν εποχήν τών φράγκων έδίδε- 
το εις τήν Μονήν τό 1/3 τού είσοδήματός της, εγείρει αξιώσει; κύριό- 
τητος καί ενοχλεί τήν έντολοδότιδά μου.

ΑΙτοϋμαι όπως έρωιηθή ουτος καί άπαγορευθή εις αυτόν ή άνά- 
μιξις.

Κατόπιν τούτου ήρωτήθη δ έναγόμενος Μελέτιος, δ δποΐος ώμολό- **)

**) Βλ. Τουρκ. Άρχ., τ. 3, σελ. 36. 
ίδ) 'Ενός στρέμματος.
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γηαεν, δτι πράγματι ή ύπό&εσις εχει ώς εκτί&εται υπό του ενάγοντος.
Συμφώνως δ&εν τή ομολογία ταύτη άπηγορεύϋη εις τον Μελέτιον ή 

περαιτέρω ενόχλησις.
Κατεχωρή&η ή πράξις rfj 17 Τζεμαζιούλεβελ 10S3 (ήτοι 1672) 2β.
δ) Λιά τους Ιδιους ώς ανω λόγους ενάγεται ό Μελέτιος, υιός 

Μανιοϋ, ηγούμενος τής Μονής Στρατηγού, κειμένης 
έν τή περιφερείς ’Αγαλαντες τής επαρχίας Τεμένους, δΤ 
άμπελον ήμίαεος στρέμματος, κειμένην εν τή περιφερείς Ρονκάνι και 
περιελέλούσαν εις τήν κατοχήν τής Άνέζας, το γένος Πέτρου εκ κληρο
νομιάς τοϋ πατρός της 21.

ε) Εις νεώτερον έγγραφον τοΰ Τουρκικοί ’Αρχείου — τοΰ έτους 
1729 —γίνεται λόγος περί τοϋ Μετοχιού (δχι πλέον Μονής) 
Άστρα, δπου εύρίσκονται σπήλαια κτλ.28.

στ') Και εις συμβόλαιον τοΰ έτους 1857, σωζόμενον έν τή Μονή 
Άπανωσήψη, παρουσιάζεται αυτή άγοράζουσα αγρόν, ευρισκόμενον 
εις τον Άγαλαντέν, από τοΰρκον, όνομαζόμενον Ζεκυριά 39. Ή πλη
ροφορία, την οποίαν άρυόμεθα από το επίσημον τοϋτο έγγραφον, συμ
πίπτει με τήν έκ παραδόσεως σωζομένην έν Άστρατήγφ τοιαΰτην, δτι 
ή περιοχή τοΰ Άγαλαντέ ανήκε παλαιότερα εις τοΰρκον.

Έκ τών ως οίνω στοιχείων προκύπτει :
Πρώτον, δτι κατά τά πρώτα έτη τής τουρκικής κατακτήσεως ελει- 

τούργει ακόμη ή μονή τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ (Στρατηγού ή 
Άστρατήγου ή Άστρα) καί δεν ειχεν άπορροφηθή υπό τής μονής Ά- 
πανωσήφη, πράγμα το οποίον συνέβη πιθανώς ολίγον άργότερον.

Δεύτερον, δτι το άλλοτε χωρίον Άγαλαντες δεν ύφίστατο πλέον 
(κατά τά πρώτα έτη μετά τήν τουρκ. κατάκτησιν) ως τοιοΰτον καί άνα- 
φέρεται μόνον ως τοποθεσία ή περιφέρεια, άνήκουσα είς τήν περιο
χήν τής Μονής.

Καί ή έντύπωσις, τήν οποίαν αποκομίζει σήμερον ό επισκέπτης 
τοΰ μέρους τούτου είναι, δτι τά ερείπια τοΰ χωρίου Άγαλαντες είναι 
παλαιότερα τών τής μονής Άστρατήγου. Π ό τ ε δμως ακριβώς 
έπαυσε νά ύφίσταται αΰτη ως αυτοτελής μονή καί από πότε καί κατά 
τίνα τρόπον, ως άπλοΰν μετόχιον περιήλθεν είς τήν κατοχήν

3ί) Βλ. ένθ·’ άνωτέρω, τ. 4, σ. 74.
”) Ένθ’ άνωιέρω, τ. 4, σ. 75, έτος 1672.
2β) Ένθ·’ ανωτέρω, τ. 62, σ. 175.
*"*) Ή οικογένεια τών Ζεκυριάδων ήτο γνωστή έν Ήρακλείφ μέχρι τής 

ανταλλαγής τών πληθυσμών κατά τό 1928, δτε έφυγαν μετά τών άλλων Τούρ
κων τής Κρήτης. Διεκρίνοντο μεταξύ τών κακών καί φανατικών χριστιανομάχων,
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τοϋ Άπανωσήφη δεν γνωρίζομεν. Νεώτεραι έρευναι θά μάς άποκαλύ- 
ψουν πιθανώς και τό μυστικόν αυτό.

Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΩΣΗΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ

'Η κατάκτησις και ή οριστική έγκατάστασις των Τούρκων έν Κρή
τη δεν φαίνεται νά έβλαψεν αμέσως την Μονήν και διότι οΰτοι δ ι ά 
λόγους πολίτικους, έν]άρχή τουλάχιστον, έφάνησαν σεβόμενοι 
τα ιερά ιδρύματα — ιδίως τάς μονάς—άλλ’ ϊσως καί διότι, προκειμέ- 
νου είδικώς περί τοΰ Άπανωσήφη, η θαυματουργός ενέργεια τοΰ έν 
αυτί) ιερού προσκυνήματος ειχεν ήδη κατακτήσει την εύλάβειαν των 
είς τά πλησιόχωρα κατοικούντων, ούτως ώστε καί δσοι ακόμη εξ αυ
τών προσεχώρησαν είς τον μωαμεθανισμόν δέν έπαυσαν νά αίσθάνων- 
ται, έκ φόβου, τον προς τον "Αγιον σεβασμόν. Τοΰ σεβασμού τού
του άλλως τε δείγματα από μέρους Τούρκων τοΰ Μονοφατσίου καί 
γενικώτερον τού διαμερίσματος Ηρακλείου δεν έπαυσαν νά παρουσιά- 
ζωνται καί μέχρι τής άπελευθερώσεως τής Κρήτης80.

Τούτο ό'μως δέν σημαίνει καθόλου δτι καί τά αισθήματα τής Μο
νής απέναντι τού αλλοθρήσκου έπιδρομέως επηρεάσθησάν ποτέ, ώστε 
νά άποβάλη αυτή τον έντονον χαρακτήρα τής έλληνορθοδόξου πρός αυ
τόν αποστροφής. Είς tov είς τό τέλος τής παρούσης παρατιθέμενον 
Παρακλητικόν Κανόνα είς τον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, περί τού 
οποίου έγινεν ήδη λόγος, υπάρχει περί τούιου τρανή άπόδειξις.

Σπουδαίως έκινδύνευσεν ή Μονή κατά ιό 1697, δτε συνέβη νά δο- 
λοφονήθή ολίγον έξωθεν αυτής αξιωματικός τών Γενιτσάρων, Άλή 
Όντάμπασης ονομαζόμενος. Τό σχετικόν έγγραφον τοΰ Τουρκικού 
’Αρχείου παραθέτομεν ενταύθα αύτούσιον81.

«Ή Χατιτζέ, σύζυγος τοϋ Άλή Όντάμπαση και δ Μανσονρ Χότζας, 
ώς επίτροπος τών 3 τέκνων καί τοϋ μέλλοντος νά γεννη&ή (ήτο έγκυος 
ή Χατιτζέ) παροναιάσΰησαν ενώπιον τοϋ ’Ιεροδίκου (Καδή) ’Ηρα
κλείου καί ήγειραν αγωγήν κατά τών έν τή Μονή ’Απανωσήφη μονα
χών: Ά&ανασίου ’Ηγουμένου (υίοΰ Μανιού), Παρθενίου, Κοσμά, ’Ιε
ρεμία, Μεθοδίου, Γερβασίον, Παϊοίου, Καλλινίκου, Παπατζάνου, Νι
κηφόρου, άλλου Γερβασίον, Δαμιανού, Μακαρίου καί λοιπών άλλων 
καί κατέ&εσαν εναντίον των τά άκόλον&α:

80) Βλ. «Διήγησιν» είς τα θαύματα ΰπ’ άριθ. 12, 13, 14, 16 καί 17.
81) Βλ. αριθμόν μεταφρασθέντος εγγράφου 1367 έν τ. 3, σ. 709 (Κωδ. 10, 

σ. 23) τοϋ έτους 1697.
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Προ ημερών ό Άλή Όντάμπααης μετέβη είς την Μονήν τον 'Αγ, 
Γεωργίου, με την ιδιότητα του φιλοξενούμενου.

Πλήν όμως την επομένην ευρέίλη φονενμένος πλησίον τής Μοιής- 
Επειδή δε τυγχάνει άγνωστος δ φονεύς, ώς εκ τούτου αίτούμε&α όπως 
οΐ εν τή μονή ταντη κατοικοΰντες μοναχοί μάς καταβάλουν τον φόρον 
αίματος και νά έφαρμοσ&ή ή υπό του Περού Νόμον προβλεπομένη δι~ 
άταξις τον δρκον — κ α ο α μ έ82.

»Ήροοτή&ησαν κατόπιν τούτου οι μοναχοί, οΐτινες άπήντησαν ώς 
εξής : Πράγματι προ 9 ημερών δ Άλή Όντάμπααης ήλ&εν ώς επισκέ
πτης είς την μονήν μας. °Οταν όμως την επομένην άνεχώρησε τον έ- 
φόνευσε πλησίον τής μονής μας διά σφαίρας οπλον «καρσμπίνα» δ 
παρών εν τώ συμβουλίφ τούτω Άχμετ Μπεσές, νίός Άμπτουλλάχ, έκ 
τών ανδρών τής 6ης δμάδος τών αϋτοκρατορικών Γενιτσάρων.

»Μετά ταϋτα, και κατόπιν σννεννοήσεως μετά τών έναγόντων, ήρω- 
τήϋη δ άναφερ&εις ’Αχμέτ Μπεσέ, δστις διαρρήδην ήρνήϋη, δτι αυτός 
εφόνευσε τον Άλή Όντάμπααη.

»Κατόπιν τούτου έζητήσαμεν από τους έι’αγομένους μοναχούς νά 
μάς παρουισάαουν μάρτυρας οί όποιοι να επιβεβαιώσουν και νά μαρ
τυρήσουν τό έγκυρον τής καταϋέσεώς των.

»Παρουσίασαν τότε τους παρόντος εν τφ Συμβουλίφ τούτω Μεχ- 
μετ Μπεσέ, υιόν Άβδουλλάχ, κάτοικον τής συνοικίας Μαχμούτ ’Αγά, 
πόλεως Χάνδακος καί τούς έκ τον χωρίου Τεφέλι Μεχμετ Μπεσε καί 
Μονσταφά, σπαχήν τον άριστεροϋ τομέως τών εθελοντών, ανδρας μου
σουλμάνους καί κατά πάντα αξιόπιστους καί ενύυδίκους, οΐτινες έρω- 
τη&έντες σχετικώς κατέ&εσαν τά άκόλουίλα :

»Πράγματι προ 8 ημερών δ Άχμετ Μπεσέ, νίός Άβδονλλάχ, έφό- 
νενσεν επί παρουσία μας τον έκ τών εντοπίων γενιτσάρων Άλή Όν- 
τάμπαοην, πλησίον τής Μονής Άγιου Γεωργίου, πνροβολ.ήσας κατ’ 
αυτού δι’ οπλον καραμπίνας καί πλήξας αυτόν διά σφαίρας είς τό αρι
στερόν μέρος τον προσώπου του. Ημείς εΐμεάα μάρτυρες τον γεγονό
τος τούτον καί καταΰέτομεν τοϋτο».

Κατόπιν τούτου άπεσιάλη ύπάλλη?.ο; τοΰ ‘Ιεροδικείου μετά πολ
λών άλλων Μουσουλμάνων, όνομαστ! άναφερομένων, διά νά εξετάσουν 
και πληροφορηθοΰν περ'ι τοΰ αξιόπιστου καί της φιλαλήθειας τών ώς 
ανωτέρω άναφερομένων μαρτύρων.

ss) Όρκος επιβαλλόμενος, κατά τόν I. Νόμον, είς 50 εκ τών κατοίκων χω
ρίου η συνοικίας, κατ’ εκλογήν τοΰ ένάγοντος, πρός άνακάλυψιν τοΰ αγνώστου 
φονέω; τοΰ εν τφ χωρίφ ή έν τή συνοικίρ εκείνη εύρεΟέντος φονευμένου. Με
τά τοϋτο, αν δέν άνεκαλύπτετο ό φονεύς, οΐ όρκισΟέντες ύπεχρεοΰντο είς άπό- 
τισιν τής τιμής τοΰ αϊμαιος.
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«Αιαπιστωδέντος δέ δτι πράγματι ουτοι τυγχάνουν έντιμοι και φι
λοδίκαιοι ανδρωποι έξεδόδη απόφασις, διι εξηκριβώδη απολύτως ή 
ένοχη τον φονέως και συνεπώς δίν Επιτρέπεται ή καταβολή εκ μέρους 
των μοναχών του φόρου αίματος.

»ί'Οαον αφόρα δέ τον φονέα Άχμέτ, υιόν Άβδουλλάχ, ονμφώνως 
προς δαα άναφέρονται εις το βιβλίον Φικίχ, ή υπόδεσις τον άνεβλήδη 
μέχρι τής ένηλικιώοεοις τών υιών τοΰ δολοφονηδέντος Άλή Όντάμ- 

παση». ’Έτος εκδόσεως τοΰ εγγράφου 1697 33.

Εις άλλο έγγραφον τοΰ Τουρκικοΰ ’Αρχείου (ύπ’ άριθ. μεταφρά- 
σεως 1475 τοΰ έτους 1698) άναφέρεται ότι ή σί'ζυγος τοΰ Άλή Όν- 
τάμπαση καί ό Μανσούρ Χότζας, κατέθεσαν δήλωσιν εις τό Ίεροδι- 
κεΐον ή μέν Χατιτζέ, δτι παραινείται πάσης άπαιτήσεως καί συγχωρεΐ 
τον φονέα τοΰ συζΰγου της, ό δέ Μανσουρ, δτι έλαβε παρά τοΰ φο- 
νέο)ς, διά την διατροφήν και τάς άνάγκας τών ορφανών, έναντι τοΰ 
φόρου αίματος 100 γρόσια. Διά το υπόλοιπον ποσόν (μη άναφερόμε· 
νον εις τό έγγραφον) έγγυώνται διάφοροι Μουσουλμάνοι κα'ι ούτως 
άπεφυλακίσθη ό Άχμέτ Μπεσέ* 84.

Έκ τοΰ άριθμοΰ τών έν τφ πρώτιο έγγράφιρ όνομαστικώς άναφε- 
ρομένων και τών λοιπών μη κατονομαζομένων μοναχών τής Μονής 
κατά τό τέλος τοΰ 17ου αιώνος (εις διάστημα δηλ. μόλις ενός αίώνος 
από τής ίδρύσεώς της) προκύπτει δτι δέν είναι υπερβολική ή άλλαχοΰ 
σημειωθεΐσα πληροφορία, δτι κατά τήν κατάληψιν τής Κρήτης υπό 
τών Τούρκων (περί τά μέσα τοΰ ίδιου αιώνος) ό αριθμός τών έν αυτή 
μοναχών άνήρχετο ήδη εις 9 καί δτι ή άνάπτυξις αυτής έπροχώρει 
ραγδαίως.

Καί καθ’ δσον μέν αφορά τήν αΰξησιν τής περιουσίας αυτής τό 
Τουρκικόν Άρχεΐον έχει πολλά έγγραφα, εις τά όποια άναφέρονται 
καί περιγράφονται ακίνητα είτε παραχωροΰμενα ως δώρον καί άφιέ- 
ριομα85 * εις τήν Μονήν είτε κανονικώς αγοραζόμενα ύπ’ αυτής88 ήδη 
προ τοΰ 1700.

Άλλ’ εις τήν πρόοδον τής Μονής, έκτος τοΰ γοήτρου τό όποιον 
αίίτη όσημέραι άπέκτα διά τών θαυμάτων και ίάσεων τών εκεί συντε- 
λουμένων, ασφαλώς συνέβαλε καί τό γεγονός δτι εις αυτήν είχον τήν 
έδραν των καί διάφοροι επίσκοποι Αρκαδίας, τινές τών οποίων έχρη- 
μάτισαν καί ήγουμενοι αυτής.

88) Βλ Τουρκ. Άρχ. Κωδ. 10, σ. 23.
84) "Ενθ. ανωτέρω Κωδ. 9, σ. 27.
8δ) Βλ. Τ. Τ. χ. 3, σελ. 650 (άριθ·. μεχαφρ. 1279 τοΰ 1694 καί 999 χοϋ 1688.
Βδ) Βλ. Τ. Τ. άριΌ, μεχαφρ. 1457 χοΰ έτους 1696. (Κωδ. 11, σ. 118).
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"Εν εκ των θαυμάτων της «Διηγήσεως» και μάλιστα τών πρώτων, 
αρχίζει με τάς λέξεις: «’Εν τοΐς χρόνοις τον αειμνήστου Άρχιερέως 
και καθηγουμένου ήιτών.. Ποιος να είναι άραγε δ Επίσκοπος ’Αρ
καδίας, δ δποΐος ενώ διετέλει πιθανώτατα ηγούμενος τοΰ Έπανωσή- 
φη έ'γινεν Επίσκοπος ’Αρκαδίας, διοικών την επαρχίαν του εκ της 
Μονής;

Ή σειρά, την δποίαν έχει εις τά θαύματα τής «Διηγήσεως», ώς 
ηγούμενος τής Μονής, τέταρτος (μετά τον Παΐσιον, ’Αθανάσιον Αού- 
καριν καί 'Ιερεμίαν Θαλασσινόν) άλλα προ τοΰ ’Ιωσήφ Θαλασσινού 
υποδεικνύει, δτι δ εν λόγψ ’Επίσκοπος έχρημάτισεν ηγούμενος τοΰ 
Άπανωσήφη προ τού 1747, δτε δ ’Ιωσήφ ήτο ηγούμενος, και είναι 
πιθανώτατα δ Ματθαίος, περί ου δ λόγος κατωτέρω.

Άλλ’ εκτός τού ως άνω ’Επισκόπου καί άλλοι αδελφοί καί ηγού
μενοι τής Μονής άναφέρονται γενόμενοι ’Επίσκοποι ’Αρκαδίας. Ό 
Μεθόδιος Θαλασσινός, ηγούμενος τής Μονής καί ώς τοιοΰτος πα- 
ριστάμενος κατά την σύνταξιν τού συμβολαίου τής παραχωρήσεως τής 
μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου παρά τό Βενερατο εϊς την μονήν Ά
πανωσήφη, εγινεν ’Επίσκοπος ’Αρκαδίας κατά τό 1763.

Ό Γρηγόριος, περί τού δποίου έγινε λόγος εν σελ. 25.

Τό πράγμα ούδέν έχει τό παράδοξον, αν ληφθή υπ’ δψιν α) δτι ή 
μονή τοΰ Άγ. Γεωργίου εύρίσκεται εντός των δρίων τής 
επισκοπικής περιφέρειας τοΰ ’Αρκαδίας καί εξηρ. 
τάτο, φυσικά, ώς ενοριακή Μονή87, άπ’ ευθείας από τον 
επίσκοπον τής επαρχίας ταύτης, β) δτι κατά τήν περίοδον τής Τουρ
κοκρατίας ή Μονή τοΰ Άπανωσήφη ήτο τό σπουδαιότερον πνευματι
κόν κέντρον δλοκλήρου τής κεντρικής καί απάνω Μεσαράς καί Ιστία 
τών πλέον εύπαιδεύτων κληρικών38, γνωστών διά τήν επιβολήν των 
καί σεβαστών, δχι μόνον από τους Χριστιανούς, αλλά καί από τούς *

*7) "Αλλως τε καί αί Σταυροπηγιακοί Μοναί τής Κρήτης, διά Πατριαρχι
κής άποφάσεως, έκδοθείσης κατά τό 1769, έγένοντο ένοριακαί, υπαγόμενοι είς 
τόν κατά τόπους Επίσκοπον. Βλ. Διονυσίου τοϋ Ρεθΰμνης καί Αΰλοποτάμου. 
Άπάντησις είς Λόγον τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Εύμενίου, σ. 53, Άθήναι 1903, 

BS) Μόνον από των αρχών τοΰ 20οΰ αίώνος ή Μονή Άπανωσήφη ύπήχφη 
είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης, άπό τόν όποιον έξαρταται 
τώρα. Ό ύπ’ άριθ. 276 Καταστατικός Νόμος τής έν Κρήτη 
’Εκκλησίας, όρίζων είς 8 τάς επισκοπικός περιφερείας Κρήτης καί τά ό
ρια έκάστης έξ αύτών, είς τό Ιον άρΑ-ρον του, προσαρτρ. είς τήν Μητρόπολιν, 
εκτός τών επαρχιών Πεδιάδος, Τεμένους καί Μαλεβυζίου καί έκ τής επαρχίας 
Μονοφατσίου τούς Δήμους Μεγάλης Βρύσης καί τέως Τεφελίου. Είς τήν περιο
χήν τοϋ τ. δήμου Τεφελίου εύρίσκεται ή έν λόγφ Μονή.
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Τούρκους και γ) δη και λόγφ των ευκολιών, τάς οποίας παρεΐχεν ή 
Μονή, ήτο τδ καταλληλότερον κέντρον πνευματικής εποπτείας και διοι- 
κήσεως ολοκλήρου τής επαρχίας ’Αρκαδίας89.

Εις τό σημεΐον τοΰτο δεν κρίνομεν ασκοπον νά άναφέρωμεν σχε
τικός τινας πληροφορίας περί τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος Επισκό
που ’Αρκαδίας Ματθαίου Καρπαθίου, ενός εκ τών πρώτων ’Αρχιε
ρέων αυτής επί τουρκοκρατίας. Καί τοΰτο διότι τας πληροφορίας ταυ- 
τας άρυόμεθα από πηγήν άγνωστον μέχρι τοϋδε — από ιδιόχειρα αύ- 
τοΰ «ενθυμήματα» γραμμένα εις κενά εξώφυλλα παλαιού χειρογράφου 
τοϋ «Περί Μυστηρίων τής Εκκλησίας» συγγράματος τοϋ ’Αρχιεπισκό
που Θεσσαλονίκης Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου 4“.

ΙΙαραθέτομεν ένταϋθα τα περισσότερον ενδιαφέροντα εκ τών ενθυ
μημάτων αυτών:

«Εις τους ,αχξε', Δεκεμβρίου . . . έτελειώθην Ιερεύς, διά χειρδς 
τον Θεοφιλέστατου και λογιοτάτου Επισκόπου κυρίου Άνθιμου, τής 
άγιωτάτης ’Επισκοπής 'Αρκαδίας, ημών δε αύθένιον καί δεσπότου, 
πολλά τά έτη».

«1705, ’Οκτωβρίου 24, ήμερα Κυριακή. Έκοιμήθη ή δούλη τον 
Θεόν ’Άννα πρεσβντέρισσα, ή γυναίκα μου, εμοΰ Ματθαίον Ιερέως 
Καρπαθίου. Αιώνια αυτής ή μνήμη».

’Ιδού καί τό σπουδαιότερον, γραμμένον διά χειρός ενός εκ τών 
υιών του :

«1736 εν μην'ι Νοεμβρίω, ήμερα Πέμπτη, μία ώρα νά ξημερώαη * 40

*9) Καί ή Βιάννος καί ιό Άλάγνι, επί τινα χρόνον, κι Η επί μακρότερον οί 
"Αγιοι Δέκα έχρημάτισαν έδρα τοϋ Αρκαδίας. Μόνον πρό δεκαετίας μετεφέρ- 
θη, ύπό τοϋ τότε Επισκόπου ’Αρκαδίας καί νΰν Μητροπολίτου Κρήτης Ευγε
νίου, εις Μοίρες, πολίχνην έξελισσομένην ραγδαίως, πρωτεύουσαν δέ ολοκλή
ρου τής Μεσαράς.

40) Διά τό ίδιον τό βιβλίον αυτό ό Ματθαίος σημειώνει εις εν έκ τών εξω
φύλλων :

‘1696, Μαρτίου 9. Τό παρόν τυπικόν έγόραοα εγώ Ματθαίος ίερεΰς Καρπό~ 
9ιος από τον εντιμότατου διδαοκάλον Γαβριήλ Βίδο και τον ήδιοκα ριάλια αργυρό, 
δύο και ό άλλοτριώοων αυτό, ανευ τής εμοΰ θελήσεως, εχέτω τας άρός τών 318 
ίΐεοφόρων Πατέρων καί τοϋ χειροτονήααντος ήμας Άρχιερέως. ’Αμήν».

Ό άναφερόμενος ένταϋθα Γαβριήλ Βίδος, ανήκει προφανώς εις τήν μεγά- 
λην καί γνωστήν έκ Λασηθίου οικογένειαν, τής οποίας γόνος ίδρυσε τήν έν τφ 
ώς άνω όροπεδίιρ μονήν Β ι δ ι α ν ή ν. (Βλ. Κωδ. Τουρκ. Άρχ. 'Ηρακλείου 6, 
σ. 24. Άριθ. Μειαφράσεως 451 τοϋ έτους 1671). Κλάδος τής οικογένειας τού
της εύρίσκεται είς τό χωρίον Άβδοϋ.
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ΠΙΝ. Ζ’.

Είκ. 1. — Άποψις ιοΰ εσωτερικού τής Μονής καί εις τό βάθος 
δεξιά τό νεκροταφεϊον αυτής.

Είκ. 2. — Τό Α μέρος τής αύλής τής Μονής καί τό όπισθεν μέρος 
ιοΰ ίεροΰ Ναού (βλ. σ. 81).
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Είκ 1. — Μικρογραφία ιοϋ Εύαγγβλισιοΰ Μάρκου εις ιόν χειρόγραφον κώδινα 
ιοϋ Ευαγγελίου (11ου οίώνος). (Ηλ. ο. 73)

ΕΙκ. 2.— Μικρογραφία τοΰ Εϋαγγελισιοΰ Λουκά εις ιόν χειρόγραφον κώδικα 
ιοϋ Ευαγγελίου (11ου αίώνος). (Βλ. σ. 73).
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εχοιμήέλη ό μ........... 41 * * κύριος Ματθαίος καί έπίσκοπος τής...................
αιώνια του ή μνήμη. Καί έχρημάτισεν ιερεΰς .... χρόνους είκοσιτρεΐς 
καί άποκεις επηρέτησε .... στον °Αγ. Γεώργιον ’ Απανωαήφη χρόνους 
δέκα καί απέκει .... εις το Κάστρος μέσα Καί άπέκει τον έοηκώ'σα- 
μεν καί έπήγαμεν είς τό αυτό Μοναστήριον καί τον έ&άψαμεν εις τον 
καιρόν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κυρ Γερασίμου καί αυνετελέ- 
σΰη αύτοϋ όλοι χρόνοι εβδομήντα "».

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ

Εις τον 25ον τόμον, σελ. 108 τοϋ Τουρκικού ’Αρχείου υπάρχει τό 
κάτωθι σπουδαίον έγγραφον τοΰ 1758 — άπόφασις τοΰ 'Ιεροδικείου 
Ηρακλείου — άφορών τήν παρά τό Βενεράτο μονήν τής Αγίας Θεο
τόκου :

«'Ο εν ένεργεία Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος 44, υιός Γεωργίου, 
κάτοικος τής συνοικίας τοΰ τεμένους Ζονλφικάρ (=Άγ. Αικατερίνης) 
ένεφανίαθ·η ενώπιον τοΰ ίεροΰ τούτου Συμβουλίου καί κατέ&εσεν, επί 
παρουσία τοϋ Με&οδίου Θαλασσινοΰ 4δ, υίοΰ ιοΰ Μανώλη, ηγουμένου

41) Το φύλλον είναι έφθαρμένον είς τό άνω δεξιά τμήμα του καί λείπουν 
άρκειαί λέξεις, τινές των οποίων εύκολα νοούνται έκ των συμφραζομένων.

4’) Παράδοσις, σωζομένη παρά τή γνωστή έξ Άγ. Βασιλείου Βιάννου οι
κογένεια. Παπαϊωάννου, ή όποια κατάγεται άπό τόν Ματθαίον Καρπάθιον — 
είς αυτήν ανήκει καί τό χειρόγραφον Τυπικόν περί τοΰ όποιου έγινε λόγος α
νωτέρω— αναφέρει ότι ουτος περί τό τέλος τοϋ βίου του έτυφλιόθη καί πρός 
θεραπείαν μετεκομίσθη είς τό Κάστρο (ώς έλέγετο τότε τό Ηράκλειον) όπου 
καί σπέθανε.

4|) Διά τούς τυχόν άποροΰντας έκ των αναγνωστών, πώς ό Ματθαίος, ένίρ 
ήτο έγγαμος Ιερεΰς μέ παιδιά, έγινε καί ’Επίσκοπος, σημειοϋμεν α) ότι κατά 
τούς πρόίτους χρόνους τοϋ Χριστιανισμού οΐ ’Επίσκοποι ήδύναντο νά είναι καί 
έγγαμοι καί β) ότι καί μετά τήν έπικράτησιν τοΰ εθίμου επίσκοποι νά 
γίνωνται μόνον έκ μοναχών, επιτρέπεται είς τήν ’Ορθόδοξον ‘Εκ
κλησίαν μας νά χειροτονηθή έπίσκοπος καί έγγαμος ίερεύς, αλλά μόνον με
τά τόν θάνατον τής πρεσβυτέρας του, ώς είναι ή περίπτωσις 
τοΰ Ματθαίου.

Είς τήν Ιδίαν περίπτωσιν εόρίσκετο καί δ πρό 40ετίας περίπου άποθανόιν 
ΙΙατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός, ώς καί ό κατά τό 1857 άποθανόιν Ιπίσκο- 
πος Πέτρας Δωρόθεος Διαμαντίδης, τοΰ όποιου απόγονοι ευρίσκονται καί σή
μερον έν Ήρακλείφ.

44) Πρόκειται περί τοΰ Γερασίμου τοΰ Χίου (1756 - 1769). Έλέγετο καί 
Ντσλαψής καί ήτο έν αρχή αρχιδιάκονος τοΰ Κρήτης. Κατόπιν έγινε καί Μη
τροπολίτης Κρήτης. Βλ. Έπετ. Έτ. Κρ. Σπ. 3', σ. 265, Έκκλ. Φάρος 1935, 
σελ. 86 καί Ε.Ε.Κ.Σ. Γ', σ. 124.

**) “Έγινε κατόπιν έπίσκοπος ’Αρκαδίας (1763).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 5
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και διαχειριστοϋ τής μονής Άγ. Γεωργίου Έπανωσήφη, τά ακόλουθα:
«'Ο προκάτοχός μας Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος, νίός Ίω- 

άννον 4’, είχεν είς τήν κατοχήν του εν τή επαρχία, Τεμένους και έν τή 
περιφερεία του χωρίου Βενεράτου, έν τη τοπο&εσία Απόλλωνα, ακίνη
τα ανήκοντα είς την μονήν ’Αγίας Θεοτόκου, ατινα μετεβίβασεν είς 
εμέ, και τά όποια σύμφωνα με το ’ιερόν Βεράτιον, εύρίσκονται σήμερον 
είς την κατοχήν μου.

»’Επειδή όμως, λόγφ παρελεύσεως πολλοΰ χρόνου, ή έν λόγφ μονή 
ήρειπώ&η και δέν υπάρχουν ανάλογοι διά τήν έπιδιόρ&ωσίν της πόροι, 
αφιεροΊ πάντα τά ακίνητα αυτής, μετά τών τεσσάρων οίκημάτων και 
τής κρεββατίνας, κειμένων έν τή αυλή τής Μονής, είς τον ώς εϊρηται 
Με&όδιον Θαλασσινόν, διά τούς πτωχούς τής μονής Άγ. Γεωργίου 
Έπανωσήφη, διά χειρός τοΰ αντιπροσώπου του Τερζή Δηαήτρη Φό· 
για, υίοϋ Νικολάου, υπό τον όρον όπως άναλάβουν τήν έπιδιόρ&ωσιν 
καί έπαναφοράν τής Μονής είς τήν προηγουμένην της κατάατααιν, νά 
έπιμελοϋνται τά ακίνητα καί τά έσοδα τής Μονής μετά προσοχής καί 
νά μήν κατασπαταλώνται ταϋτα, νά γίνουν δέ πάλιν τά ακίνητα παρα
γωγικά, και νά παραδίδουν είς τον έκάστοτε Μητροπολίτην Κρήτης οί 
ηγούμενοι τής μονής Έπανωσήφη δέκα δκάδες καθαρόν έλαιόλαδον.

ν Πάντα ταϋτα έγένοντο αποδεκτά υπό τοϋ ήγουμένου τής Μονής καί 
συνετάχίλη το παρόν ’Ιουλίου 16 τοϋ 1758».

Έκ τής κτηματικής περιουσίας τής Μονής ταύτης όσον μέρος έ- 
μεινεν είς τήν κυριότητα τοϋ Άπανωσήφη, μετά την διάθεσιν τών 3/5 
τής μοναστηριακής περιουσίας είς τό Ταμεΐον Έφεδρων 'Ηρακλείου, 
έχει ήδη έκποιηθή είς χωρικούς τοΰ Βενεράτου υπό τοϋ ’Οργανισμού 
Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ). Επίσης έχει εκ· 
ποιηθή κατά τό πλεΐστον καί τό είς τό Ταμεΐον Έφ. Πολεμιστών 
Ηρακλείου άναλογήσαν ποσοστόν. Ή εκκλησία τής Θεοτόκου καί τά 
περί αυτήν ερειπωμένα κιίσματα παρεχωρήθησαν εις την κοινότητα 
Βενεράτου.

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΑΝΩΣΗΦΗ

'Η πρόοδος τής Μονής είς ηθικόν καί πνευματικόν πλούτον, ό ό
ποιος συνοδεύεται καί από υλικόν τοιοΰτον, συνεχίζεται ραγδαίως καί 
άπροσκόπτως, καθόσον άπομακρυνόμεθα από την περίοδον τών αγώ
νων διά την κατάκτησιν τής Κρήτης υπό τών Τούρκων. Ή έμπέδωσις 
τής τουρκικής κυριαρχίας καί τό στρογγυλοκάθισμα τής ασιατικής βαρ-

*’) Πρόκειται περί τοΰ άλλοτε Μητροπολίτου Λιτίτσης Γερασίμου, καταγο 
μένου έκ Βενεράτου 1725 · 1755.
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βαρότητος εις την ράχην τών ραγιάδων έχει ώς φυσικόν επακόλουθον 
την περί τά θρησκευτικά σύμβολα συσπείρωσιν τών 'Ελληνορθόδοξων 
Χριστιανών, οί όποιοι μόνον εις αυτά ευρίσκουν, παρηγοριάν διό τά 
δεινά της δουλείας, αλλά και ελπίδα άναστάσεως.

"Εν εκ τών περισσότερον τιμωμένων τοιούτων συμβόλων δΓ ολό
κληρον την κεντρικήν Κρήτην καί ιδίως την νοτίαν πλευράν αυτής 
γίνεται ή Μονή τοΰ 'Αγ Γεωργίου τοΰ Άπανωσήφη. Τά εις τό προσ
κύνημα τοϋτο συντελούμενα θαύματα, τά όποια πολλαπλασιάζοντας 
καί, φυσικά, ευρύτερα διαλσλοϋντοι, καθόσον αυξάνει τοΰ κόσμου ή 
εμπιστοσύνη καί ή προς αυτό πίσιις, ώς μαγνήτης ισχυρός τής θείας 
δυνάμεως, προσελκύουν ολοένα καί περισσοτέρων ανθρώπων τήν εύ- 
λάβειαν. Πολλοί εγκαταλείπουν τά εγκόσμια καί γίνονται μοναχοί. 
"Αλλοι αφιερώνουν κινητά καί ακίνητα εις τόν “Αγιον καί είναι τόσα 
τά άφιερούμενα ζφα, λέγει ή «Διήγησις», ώστε δεν «έχουοιν ανάγκην 
νά άγοράζοναιν εξ αυτών οΐ δαυλοί του (= οί μοναχοί), άλλα μάλιστα 
νά πωλώσιν. Και προς τούτοις έκαστος ας παρατήρηση είς την εικόνα 

τοϋ 'Αγίου τά ασημικά όπου κρέμονται : χεΐρες, πόδες, δφ&αλμοί, κε
φαλές, σώματα ολόκληρα και μορφαί τετραπόδων, διαφόρων ειδών. 
Άπ’ αυτά ημπορεϊ ό κά&ε περίεργος νά έννοήση ενα τι ολίγον εκ τών 
θαυμάτων αύτοϋ». ’Αλλά καί τά άφιερούμενα είς διάφορα μέρη καί 
εκτός τής Κρήτης ακόμη47 ακίνητα, πού άπετέλεσαν, μαζί μέ τά διά 
τών εισοδημάτων τής Μονής αγοραζόμενα, τά τόσα καί τόσα εξωτερι
κά (μακράν τής περιοχής τής Μονής) μετόχια τοϋ Άπανωσήφη, δεν 
είναι ολίγα.

Πρέπει δμως νά σημειωθή ενταύθα, δτι, παραλλήλως προς τήν ευ
σέβειαν τών χριστιανών, υπάρχει καί άλλο ελατήριον, διά τήν άφιέρω- 
σιν πολλών ακινήτων είς τόν Άπανωσήφη καί γενικώς είς τά Μονα
στήρια τής Κρήτης κατά τήν εποχήν αυτήν: Πολλά, πάρα πολλά από 
τά κτήματα αυτά αφιερώνονται εις τάς Μονάς, διά νά σωθούν από 
τήν άρπακτικήν βουλιμίαν τών γενιτσάρων καί τών μπέηδων. "Ο,τι 
ήρεσκεν εις τόν Τούρκον καί εξήπτε τήν επιθυμίαν του νά τό άποκτή- 
ση, εξευρίσκετο πάντοτε τρόπος νά τό στερηθή ό ραγιάς, ό όποιος αν 
ήρνεΐτο, έγνώριζεν, ότι έκινδύνευε καί ή ζωή του. "Αν όμως άφιερώ- 
νοντο είς ευαγές ίδρυμα : ναούς, μονάς κ.τ.λ.—έγίνοντο δηλ. βακουφι- 
κά — εσώζοντο ,β. Οί Τούρκοι, παρ’όλους τούς νόμους καί τά λεγόμενα 
καταχρηστικώς προνόμια τών Χριστιανών, αδιαφορούσαν (καί

*’) "Οπως τό μετόχιον Άϊδινίου.
“) Βλ. «Κρητικά Χρονικά», Θ', ο. 232, ύποσημείωσις 9,
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άδιΰφΟροΰν) καί διά τήν ζωήν και διά την αθλιότητα τών γκιαούρη
δων, προκειμένου νά παχυνιθοΰν αυτοί49.

Την προς την μονήν τοΰ Άπανωσήφη συρροήν κινητών ίδίφ αφιε
ρωμάτων, ηύνόησε κάπως και ό σεβασμός ή δ φόβος διά τήν θαυμα- 
τουργικήν δύναμιν τοΰ 'Αγίου καί αυτών τών τούρκων τοΰ Μονοφα- 
τσίου — αρνησίθρησκων κατά το πλειστον. Ούτοι, εκτός τοΰ δτι ΰφί- 
σταντο ψυχολογικώς τήν επίδρασιν τοΰ χριστιανικοΰ περιβάλλοντος, 
μέσα είς τό όποιον ζοΰν, κάτι διατηρούν ακόμη εις τήν ψυχήν των 
από τήν προ τής εκμουσουλμανίσεώς των εποχήν. "Αλλο ζήτημα είναι 
τό πώς εΰρισκον τρόπον νά συμβιβάζουν τα ασυμβίβαστα: τήν απο
κλειστικότητα τοΰ μουσουλμανικού φανατισμού των και τον σεβασμόν 
προς τό αλλόθρησκον.

"Αλλως τε ή εΰλάβεια αυτή ή δ φόβος Τούρκων τινων προς τον 
"Αγιον Γεώργιον τοΰ Άπανωσήφη δεν είχεν ούτε έκτασιν ούτε έντα- 
σιν τοιαύτην, ώστε νά δύναται νά άντισταθή εις τον πειρασμόν τής 
διαρπαγής τοΰ είς τήν Μονήν συσσωρευμένου πλούτου, μόλις θά πα- 
ρουσιάζετο ή προς τοΰτο ευκαιρία. Τοιαύτας δέ ευκαιρίας άπετέλουν 
αί επαναστάσεις τών Χριστιανών εναντίον τών κατακτητών Τούρκων.

Πρώτη μεταξύ αυτών ήτο ή κατά τό 1770 εκραγείσα έπανάστασις 
τοΰ Δασκαλογιάννη. Παρ5 δλον δτι δεν έξετάθη πολύ πέραν τών Σφα- 
κίων, δμως ή έξ αυτής αναταραχή δεν ά'φηκεν άνεπηρέαστον όλόκλη- 
ρον τήν Νήσον. Καί οί μοναχοί τοΰ Άπανωσήφη πάντως ήσθάνθη- 
σαν απειλητικός ιάς διαθέσεις τών Τούρκων τής περιοχής και φαίνε
ται, δτι μερικοί τουλάχιστον εξ αυτών άπεμακρύνθησαν προσωρινούς 
καί επανήλθαν μόνον μετά την τραγικήν καταστολήν τής άτυχούς αυ
τής, τοπικής μάλλον, έξεγέρσεως.

Άν έγινε διαρπαγή, ώς είναι πιθανόν, τών έν τή Μονή άποθη- 
κευμένων γεννημάτων δεν γνωρίζομεν. Πάντως βλάβη αυτής σημαν
τική δεν συνέβη τότε, διότι ακριβώς κατά τό τέλος τοΰ 18ου αίώνος 
ή Μονή Άπανωσήφη παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν αυτής ακμήν δχι 
μόνον εις υλικόν πλούτον αλλά καί είς πνευματικήν άνθησιν50. Μετα
ξύ τών μοναχών της καταλέγονται αρκετοί εύπαίδευτοι καί σοφοί άν- * *·)

49) Τό βάθος τής ψυχής των είς τό θέμα αύτό χαρακτηριστικότατα εκφρά
ζει ή εξής παροιμία των: «Ίκί γκιαοΰρ μπόκ γιέμεδεν, όσμανλή πιλόφ γιε- 
μες». Ήτοι : «Άν δέν φάνε λάσπη δυά γκιαούρηδες ό όσμανλής (ένας τοΰρ- 
κος) δέν τρώει πιλάφι.

*·) *0 Σαβαρύ, ό όποιος έπεσκέφθη τό Μοναστήρι κατά 1779, άν καί όχι 
ανεπηρέαστος άπό τήν προκατάληψιν ενός καθολικού, απέναντι ορθοδόξων, 
παρέχει τήν εξής είκόνα_ τού Άπανωσήφη : «01 καλόγηροι τού Άγ. Γεωργίου 
•Ιναι κάτοχοι τεραστίων έκτάσεων γης, όπου συντηρούν μεγάλα κοπάδια. Πα·
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δρες, ασχολούμενοι μέ επιτυχίαν και εις τον άπαρτισμόν ατομικών 
βιβλιοθηκών και εις την καλλιτεχνίαν και εις τήν επιτυχή σύνθεσιν 
εκκλησιαστικών ύμνων.

Δείγμα λαμπρόν τής τοιαύτης εν τή Μονή πνευματικής άνθήσιως 
αποτελεί, διασωθείς μέχρις ημών, χειρόγραφος καλλιτεχνικός χαρτφο; 
κώδιξ εξαιρετικής σπουδαιόιητος.

*0 κώδιξ οΰτος, δερματόδετος επί σανίδος πάχους 0,005 μ. (ελλιπούς 
κατά τό ήμισυ εις τό δεύτερον εξώφυλλον) άποτελεΐται από 70 σελίδας 
παχέος μάλλον στιλπνού χάρτου λευκού, διασιάσεων 25 X 16, Τά δύο 
πρώτα φύλλα είναι κενά, ενώ εις τό τέλος έχουν προστεθή, προφανώς 
μεταγενεστέρους, δύο φύλλα κυανωπού χάρτου, επί τών οποίων έχουν 
γραφή διά χειρός τού γνωστού από τήν «Διήγησιν» Ίεροδιακόνου 
Ιακώβου Μακαριστάρια τού Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου, περί τών 
οποίων ϋγινεν ήδη λόγος.

Τό περιεχόμενον τού κώδικος ιΐναι: 
α) Μικρός εσπερινός (σελ. δ - 7).
β) Μικρογραφία τού 'Αγίου διά πολυχρώμου μελάνης, Ιξαιρέτου 

τέχνης καί κάτωθεν αυτής ή χρονολογία 1794, ως καί ή αιτία και ό 
σκοπός τής δλης βίβλου (σελίς 8).

γ) Πλήρης ακολουθία (Μέγ ις εσπερινός, ό'ρθρος, λειτουργία) διά 
τήν εορτήν τής 3 Νοεμβρίου, ημέραν τής ανακομιδής τού λειψάνου τού 
Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου, ήτις είχε καθιερωθή ως δευτέρα επίσημος 
πανήγυρις τής Μονής Άπανωσήφη, εορταζομένη μέ τήν αυτήν λαμ
πρότητα ως καί ή 23 ’Απριλίου (σελ. 9 - 50).

ράγουν σίτον, κριθήν, κρασί, λάδι κηρόν καί άφθονο μέλι. Οί Τούρκοι τούς 
τάφηκαν υπό τόν όρον (σ. σ. πού τό εύρήκεν ό Σ. ;) νά παρέχουν φιλο
ξενίαν εις όλους τούς ταξειδιώτας. Τήν παρέχουν συνήθως μέ αρκετήν προθυ
μίαν. Οί ταξειδιώται καί τά ζψά των ευρίσκουν εκεί στέγην καί τροφήν. Τ ά 
ίδρυμα τ* αυτά είναι πολύτιμα σ’έ'να τόπον, πού δέν έχει 
ούτε ξενώνας ούτε ξενοδοχεία. Χωρίς τό άσυλον αύτό ό ταξειδιώ- 
της θάταν υποχρεωμένος νά κουβαλή σημαντικός άποσκευάς καί όλα τά χρει
ώδη διά τήν ζωήν. Οί καλόγηροι αυτοί καλλιεργούν μόνοι 
των τούς αγρούς των καί τήν ευμάρειάν των τήν οφεί
λουν εις τήν εργασίαν των. Μάς παρέθηκαν μεγαλοπρεπέστατσν γεΰ 
μα. Τό κέντρον άπετέλει γουρουνάκι τού γάλακτος ψητό. Γύρω απ’ αύτό έξαί- 
ρετον αρνί, περιστεράκια καί όρνιθόπουλα. ΙΙιάτα γεμάτα άπό ρόγδια, «μύγ
δαλα, σταφύλια, φρέσκες έλιές καί μέλι έκαλυπταν τό τραπέζι. Τό μέλι αύτό, 
διάφανο σάν τό κρύσταλλο ήταν νοστιμώτατον, άρωματώδες σάν τά άνθη καί 
λεπτό σάν τά εκλεκτότερα γλυκά, έγαργάλιζε μαζί μέ τή γεύοιν καί τήν όσφρη· 
σιν. ...τό δέ κραοί — τό άσπρο, τό κόκκινο, τά πορτοκολλί — έδέχθησαν τό ένα 
μετά τό άλλο τό έγκόιμιά μας». Μ. Savary, Lettres sur la Gr0ce (Paris 
1788) σ. 197 - 200.
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δ) Μακαριστάρια εις τόν "Αγ. Γεώργιον, κατά τάς τρεις στάσεις 
των επιταφίων θρήνων (σελ. 53 - 63).

ε) Ευλογητάρια και μεγαλυνάρια τοΰ 'Αγίου (σελ. 68 - 70).
Ή ακολουθία, περί τής οποίας ενταύθα ό λόγος, δεν είναι ή συ

νήθης εις τό Μηναΐον περιεχομένη διά την 3 Νοεμβρίου, άλλα πολύ 
έκτενεστέρα καί πληρέστερα, πλουτισμένη μέ τροπάρια καί δοξαστικά, 
είδικώς διά τόν 'Άγιον Γεώργιον τοΰ Άπανωσήφη συντεθειμένα, δυ- 
νάμενα δέ να παραβληθούν μέ τά ανάλογα αριστουργήματα τής κλασι
κής εκκλησιαστικής ποιήσεως.

Ό καλλιτέχνης τοΰ δλου χειρογράφου αποκαλύπτεται εις τό τέλος 
αυτού διά τών εξής:

Έτελειώθη ή παρούσα βίβλος υπό εντελούς Γεωργίου Γοννάλε τοΰ 
Κρητός, κατά μήνα ’Ιούλιον. ’Έτος σωτήριον αφ\δ'.

Ό δέ προορισμός τής «βίβλου» εκτίθεται εντός ωραίου πλαισίου κά
τωθεν τής μικρογραφίας τοΰ 'Αγίου τής 8ης σελίδος ως ακολούθως:

«'/i παρούσα ακολουθία τον Μεγαλομάρτνρος Γεωργίου, ήτις έν τώ 
Μηναίφ ονσα μικτή, κατά την 3 τον Νοεμβρίου, μετά τών τριών Μαρ
τύρων (σ. σ. Άκεψιμά, Άειθαλά καί Ίωσήρ), προς τό είναι μόνην 
καί χωριστήν την τον Άγιου ακολουθίαν, διά την ευλάβειαν και πό
θον τών ευσεβών προς τόν °Αγιον, όπου θέλονσι νά εορτάζωσι λαμ- 
πρώς τον Άγιου την μνήμην και κατ' αυτήν τήν ημέραν έν τή γ1 τον 
Νοεμβρίου, καθά καί έν τή κγ' τοΰ Απριλίου — τούτον χάριν, επι
στασία, και έπιμελεία τον πανοαιωτάτου κυρίου Διονυσίου, καθηγουμέ
νου τής ιερας Μονής τον Άπανωσήφη, έγένετο καί καλλιγραφεΐσα άπε- 
στάλθη τή θεοφρουρήτω πόλει Σαύρνη, χάριν τών έν αυτή οίκούντων 
Χριστιανών, έν τφ Μετοχίω τής αυτής ίερας Μονής τοΰ Άπανωσήφη».

'Η δλη ακολουθία θά έπρεπεν ίσως νά δημοσιευθή ενταύθα ολό
κληρος’ αλλά διά νά μη μηκύνεται υπέρ τό δέον ή παρούσα, θά περιο- 
ρισθώμεν νά παραθέσωμεν μερικά δείγματα καί τής αξίας τής δλης 
συνθέσεως καί τής σημασίας τήν οποίαν έχει, ως άπόδειξις τής έν τή 
Μονή πνευματικής ζωής, κατά τούς προ τής έπαναστάσεως τού 1821 
χρόνους61.

Καί πρώτον τό δοξαστικόν τών αίνων—ποίημα Συνεσίου τοΰ Κρη
τός, ως ρητώς σημειούται εις τό χειρόγραφον. **)

**) Παραδόξως δ Sieber, δ οποίος έπεσκέψθη τήν Κρήτην κατά τό 1817 
δέν αναφέρει παρά τό όνομα μόνον τής Μονής καί μάλιστα μεταξύ τών μικρό
τερων τοιούτων τής Νήσου. Πιθανώς λοιπόν δέν τήν Ιπεσκέφθη. (Βλ. Sieber, 
Reise nach d. Insel Kreta, τ. 2, σ. 122).
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Δόξα, τΗχος πλ. δ’.

«Τών μαρτυρικών αγώνων σου τά παλαίσματα, Γεώργιε παμμακά
ριστε, γλώσσα βρόιειος εξιστορεί)· ον δυνήσεται. Τδ γάρ γεηρδν τής φν- 
οεως άρνησάμενος, εν ταΐς βασάνοις προθύμως εχώρησας, τφ φίλτρτρ 
κεντούμενος τοΰ Θεανθρώπου Λόγου, και προς αυτόν άνατεινόμενος 
έχαιρες. Των βασάνων δλιγωρών, τής αφθαρσίας επιθυβών την τυραν
νικήν ωμότητα καταβέβληκας' πυρ καί ξίφος καί μαστίγων δριμντητας 
εις ονδέν λογιζόμενος. Διό άγγέλονς έξέπληξας τή καρτερία τών πόνων 
σου. 0ΐ καί στεφάνους πλέξαντες ουρανίους, την μαρτυρικήν σου κατέ■ 
στεφον κορυφήν, τή δεξιά τοΰ Ύψίατου διδόιτενοι. ΤΩ καί νυν παρί- 
στασαι, άπλέτω φωτί καί θεϊκώ κατανγαζόμένος.

Τροπαιοφόρε ένδοξε καί εν μάρτυσι μέγιστε, λαμπροπυρσόμορφε 
άστήρ, μή παρίδης την σέ γεραίρουααν Μονήν. ’Επί σοί γάρ Κρήτη 
μεγαλαυχεί καί σέ προστάτην έπίσταται. ’Εν τώ σω ναφ σέ εύφημονσα 
πρέσβνν προβάλλεται. Πρέσβευε υπέρ ημών καί εκ κινδύνων καί θλί
ψεων ημάς έλευθέρωσον, τους πόθω έκτελονντας την παναέβαστόν σου 
πανήγυριν» 52.

’Αλλ’ ιδού και όίλλα τινά εκ τών ποιημάτων τής «’Ακολουθίας» 
ε’ιδικώς διά τον "Αγιον Γεώργιον τοΰ Άπανωσήφη στιχουργημένα :

«Τους ’Ισμαηλίτας νπόταξον, θεόφρον, ποσί τών ’Ορθοδόξων.
»Αιχμαλώτους ρϋσαι, Γεώργιε, καί σώσον τους σέ άνενφημοϋντας.
»Τόν ηγούμενόν σου ρύου παντός κινδύνου, Γεώργιε τριαμάκαρ.
ν>'Τήν άδελφότητά σου, Γεώργιε παμμάκαρ, φύλαττε είς αιώνας».

Και μεγαλυνάρια προς: «την τιμιωτέραν...»

«Δεϋτε ενφημήσωμεν οι πιστοί εν ψαλμοϊς καί ϋμνοις, εν καρδία 
είλικρινεΐ τον έκ Παλαιστίνης έκλάμψαντα εν Κρήτη Γεώργιον τον ίλεΐον 
καί παμμακάριστον».

«Δεύτε πάντες άαωμεν οι πιστοί εν ψαλμοϊς καί ϋτινοις καί κραυ- 
γάσωμεν εν χαρά δώμεν δόξαν, αίνον καί ύμνον τώ Άγίω, τώ λάμ- 
ψαντι εν Κρήτη νϋν εν τοϊς θαύμασιν».

’Αλλά καί ιστορικά! πληροφορίαι, τάς οποίας έκ τοΰ κώδικος τού
του άρυόμεθα, είναι ανάγκη νά ύπογραμμισθοΰν. Καί κατά πρώτον 
λόγον δ ποιητής τοΰ παρατεθέντος δοξαστικού, πιθανώτατα δέ και

'b Άγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης 71

ί!Ι) Άν ιό παρόν δοξαστικόν έγράφη καιά σιίχους,ώς οί βυζαντινοί ύμνο- 
γράφοι συνήδ-ιζον, ή καταλογάδην δεν γνωρίζομεν. Τό δεύτερον μάς (ραίνεται 
πιθανώτερον.
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των λοιπών έν τή «’Ακολουθία» περιεχομένων πρωτοτύπων και 
είδικώς εις την Μονήν τοϋ Άπανωσήφη άναφερομένων ύμνων, 
ό Συνέσιος, ποιος είναι ; Έπ'ι τοϋ παρόντος δεν γνωρίζομεν. ’Αναμ
φισβήτητα δυνατός διανοούμενος, ώς έκ τού παρόντος έργου του απο
καλύπτεται, ήτο γνωστός ως τοιοΰτος εις τούς συγχρόνους του, ως δει
κνύει τό συνοδευτικόν τοϋ ονόματος του : Συνέσιος ό Κ ρ ή ς. Ούτε δ 
ίδιος θά έτόλμα νά τό μεταχειρισθή ούτε οί άλλοι θά τοϋ τό άνεγνώ- 
ριζον, αν δεν αντιπροσώπευε την πραγματικήν αξίαν, τήν οποίαν προ
ϋποθέτει. Μέ τό αυτό συνοδευτικόν παρουσιάζεται τό όνομά του και 
είς ευαρίθμους τόμους βιβλίων, σωζομένους εις τήν Δημοτικήν μας 
Βιβλιοθήκην και προερχομένους έκ τής ατομικής του Βιβλιοθήκης: 
Έπ’ αυτών σημειοΰται : «Και τούτο εκ τών ΣυνεσΙου τοϋ Κρητός» ss. 
Έλπίζομεν ότι ή έπισήμανσις τοϋ άνδρός, είς τήν προσοχήν τών περί 
τάς ΐστορικάς έρευνας άσχολουμένων, δεν θά βραδύνη νά μάς δώση πε
ρισσότερός πληροφορίας περί τής ζωής καί τής δράσεως αύτοϋ.

Τό αυτό συνοδευτικόν «δ Κρής» παραθέτει εις τό όνομά του καί 
δ άντιγραφεύς τής «’Ακολουθίας» Γεώργιος Γουνάλε. Τοϋτο σημαίνει 
ότι καί αύτοϋ ή καλλιτεχνική αξία καί γνωστή ήτο καί έξετιμάτο υπό 
τών συγχρόνων του, όσον καί αν παραμένει δι’ήμάς άγνωστος άλλοθεν.

’Αλλά καί τοϋ κατά τό 1794 ηγουμένου τής Μονής Διονυσίου ή 
προσωπικότης, ώς ύποστηρικτοΰ ενθέρμου τών περί τά γράμματα καί 
τήν καλλιτεχνίαν διακρινομένων, δεν ήτο τυχαία.... Καί τίς οιδε πό
σων άλλων σπουδαίων άνδρών τών προεπαναστατικών χρόνων τά ίχνη 
έχάθησαν, λόγφ τής συστηματικής κατά τήν διάρκειαν τής Μεγάλης 
Έπαναστάσεως καταστροφής υπό τών Τούρκων τών ελληνικών μονα- 
στηρίων — τής μόνης αυτής κιβωτοϋ διαφυλάξεως τών Ιερών καί όσιων 
τής φυλής μας κατά τούς χρόνους εκείνους.

ΤΟ ΕΝ ΑΪΔ1ΝΙΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ

’Αλλά καί ή έν τφ προλόγιρ τής «’Ακολουθίας» δήλωσις, ότι «χαλ- 
λιγραφεϊσα &πεστάλ&η zfj ΰεοφρονρήτφ πόλει Σμνρντ], χάριν τών εν 5

5·) Περί τοϋ Συνεσίου τούτου βλ. περ. «Παρνασσός» τόμ. 10ος, σελ. 238, 
Πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» τ. Δ", σ. 25, όποσ. 8. Ό Pasliley (τ. 1, σ. 169) 
αναφέρει Συνέσιον υπό τάς εξής συνθηκας : Φιλοξενούμενος είς τήν οικίαν Δη- 
μητρίου τινός είς τό Μ. Κάστρο, ήρωτήίΐη ύπ’ αύτοϋ αν είχε μελετήσει καί τόν 
Συνέσιον. *0 Ρ. νομίζει, δτι ό Δημήτριος έρωτών εχει όπ’ δψιν του τόν γνω
στόν συγγραφέα καί Επίσκοπον Κυρήνης Συνέσιον. Πιάανώτερον δμως νομί- 
ζομεν, δτι ή έρώτησις άφεώρα είς τόν πρό ολίγων τότε δεκαετηρίδων ζήσαντα 
λόγιον μοναχόν τοϋ Άπανωσήφη, τοϋ οποίου ή αδρά προσωπικότης διετήρει 
«κόμη τήν έπίδρασίν της είς τήν κοινωνίαν τοϋ Κάστρου.
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αυτή οϊκονντων χριστιανών, εν τφ μετοχίω τής αυτής I ε ρ α ς 

Μονής τοΰ Άπανο)σήφη» είναι πολύτιμος πληροφορία.
Τό μετόχιον, περί τοΰ οποίου γίνεται λόγος ενταύθα καί προς τό 

όποιον εστάλη αυτό τοΰτο τό χειρόγραφον, τό όποιον 
έχομεν ύ π’ όψιν μας, είναι τό εν Άϊδινίφ τής Μ.’Ασίας γνω
στόν μετόχιον τής Μονής. Περί αύτοΰ είναι ανάγκη να σημειωθούν 
ενταύθα ολίγα τινά, προτού να ίστορηθή ή περιπέτεια τής επιστροφής 
τοΰ χειρογράφου είς την αφετηρίαν του.

’Από Χριστιανούς, μεταναστεύσαντας εις Μ. ’Ασίαν, προς άναζή- 
τησιν καλυτέρας τύχης, είτε και φυγάδας, διωκόμενους υπό τής τουρ
κικής εξουσίας καί καταφευγοντας εκεί διά τό άσφαλέστερον, ή καί 
από Τούρκους τής Κρήτης έχοντας συγγενείς είς την ’Ανατολήν ή δι’ 
άλλους λόγους ταξειδευοντας, έγινεν έκεΐ γνωστή ή Μονή τοΰ ’Απα- 
νωσήφη καί ό θαυματουργός προστάτης της Άγιος Γεώργιος. Ευσε
βής δε τις χριστιανός είς τό Άίδίνιον άφιέρωσεν εις τήν Μονήν ακί
νητόν του προσοδοφόρον (χάνι) εντός τής πόλεως ευρισκόμενον, εις τό 
όποιον άνηγέρθη αμέσως κσί έκκλησίδιον επ’ όνόματι τοΰ Άγ. Γεωρ
γίου, άγνωστον πότε ακριβώς.

’Έκτοτε τό Μετόχιον τοΰτο έχρησιμοποιείτο είς μεγάλην κλίμακα 
καί ως σταθμός τών προς τούς Αγίους Τόπους προσκυνητών (χατζή
δων). ’Αφιερώματα δε πολύτιμα καί δώρα, τινά τών οποίων φυλάσ
σονται ακόμη είς τον Άπανωσήφη, έχουν τήν προέλευσίν των από τό 
έν λόγφ Μετόχιον. Μεταξύ αυτών καί χειρόγραφος κώδιξ τοΰ Ευαγγε
λίου, επί λεπτής περγαμηνής μικροΰ σχήματος, μέ άρίστης τέχνης μι
κρογραφίας τών Ευαγγελιστών (λείπει μαζί μέ τάς πρώτας σελίδας 
τοΰ χειρογράφου ή μικρογραφία τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου). Είναι 
«τετραβάγγελον» διηρημένον κατά περικοπάς, γραμμένον δέ μέ μικράν 
γραφήν, πιθανώτατα δχι μεταγενέστερον τοΰ 11°» αίώνος “. **)

Ό Άγιος Γεώργιος δ Άπανωσήφης

**) Κατά τό 1913 μας έγινε λόγος καί περί άλλου χειρογράφου επί περ
γαμηνής κώδικος, μέ χρυσά κεφαλαία γράμματα, προφανώς άρ- 
χαιοτέρας εποχής καί σπουδαιοτέρας σημασίας, ό όποιος έφυλάσσετο είς τήν 
Βιβλιοθήκην τής Μονής, άλλ’ έξηφανίσθη έξ αυτής πρό εικοσαετίας μυστήρια)" 
δώς. Άνεφέροντο μάλιστα καί δύο πρόσωπα πρός τά όποια έστρέφοντο αί ΰπό- 
νοιαι διά τήν έξαφάνισίν του. Κατά τήν ιδίαν πηγήν, τό νΰν ευρισκόμενον είς 
τήν Μονήν «Τετραβάγγελον» θά είναι άντίγραφον τοΰ ώς άνω παλαιοτέρου, 
διά τό δποΐον (παλαιότερον) Άγγλος αρχαιολόγος επί τής Ήγουμενείας τοΰ Πα
ναρέτου Μαργαρίτου (1905) προσέφερε, διά νά τό άγοράση, 1000 χρυσάς λίρας.

’Επειδή ούτε ό Ξανθουδίδης (ό όποιος θά τό εβλεπεν άν ευρίσκετο είς τήν 
Βιβλιοθήκην) αναφέρει τίποτε, οΰτε δ γέρων ιερομόναχος Τίτος Βαρελτζάκης 
γράφει τι σχετικόν είς τά Σημειώματά του, οΰτε κανείς άλλος, έκ τών έν τή 
Μονή ζώντων σήμερον, είδε τόν κώδικα τούτον, ΰποθέτομεν, ότι πρόκειται μάλ-
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’Άλλα κειμήλια, τής αυτής πιχθανώτατα προελεΰσιως, υπάρχοντα 
και σήμερον εις την Μονήν είναι:

1) Εΰαγγέλιον, εκδόσεως Βενετίας τοΰ 1776 ('αψος-') μέ καλύμμα
τα έξωτερικώς εξ άργΰρου καί επί τής ράχεως τήν επιγραφήν: «Διά
ουνδρομής και δαπάνης τον εν Ιερομονάχοις Γερβασίου προσκννητοΰ 
τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τοΰ Άπανωσήφη. 1795».

2) ’Άλλο Εΰαγγέλιον (εκδόσεως Βενετίας 1801) επίσης άργυρόδε- 
τον μέ τήν επιγραφήν : «Καί τάδε Κοσμά Ιερομονάχου Έπανωαηφίτου 
τοΰ Κρητός 1818» 55.

3) Σταυρός άργυρόδετος μέ ξυλόγλυπτους παραστάσεις εις τά πτε
ρύγια καί τό στέλεχος, μέ κατεστραμμένην τήν κοχλίωσιν μετά τής βά- 
σεως, έπΐ τής όποιας άναγινώσκεται ή επιγραφή : «Τό παρόν υπάρχει 
Διονυσίου Καθηγουμένου ,αωζ' (1807)» 6,1.

4) Σταυρός βαρύτιμος υψους 0,30 μ. μέ ξυλόγλυπτους παραστά
σεις, μέ κατασκευήν έκ χρυσοΰ (τσιφτίχ - φιλιγκράμ) άρίστης τέχνης, 
μέ σμαράγδους εις τά άκρα τών πτερυγίων καί εϊς τήν κορυφήν (τώρα 
λείπει ό τής κορυφής) ως καί μαργαρίτας — επτά μεγάλους καί ισαρίθ
μους μικρούς — είναι ίσως τό πολυτιμότερον άντικείμενον τοΰ σκευο
φυλακίου τής Μονής, μετά τά δυο φελόνια, περί ών κατωτέρα).

δ) ’Άλλος Σταυρός υψους 0,35 μ. μέ ξυλόγλυπτους παραστάσεις 
τών Παθών καί πολυτίμους λίθους εις τά λεπτότατα έκ χρυσού καί 
άργΰρου πλέγματα καί ήμιπολΰτιμον υπέρυθρον λίθον μεγέθους μικρού 
λεπτοκαρΰου εις τήν κορυφήν.

6) "Ενας Σταυρός μέ ξυλόγλυπτους επίσης παραστάσεις καί είργα- 
σμένος μέ χρυσόν λεπτοτάτης τέχνης, έχει διασκευασθή (δι’ άφαιρέσεως 
τής βάσεως καί προσθήκης στέμματος) προ πεντηκονταετίας καί πλέον 
υπό ηγουμένου τής Μονής, χρησιμοποιούντος αυτόν ως έγκόλπιον εις 
τάς τελετάς.

7) Φελόνιον χειροκέντητον μέ πολΰχρωμον μέταξαν καί παραστά
σεις ανατολικής έπιδράσεως (Βούδαι, δράκοντες, πτηνά) άρίστης Βυ
ζαντινής τέχνης. * 65

λον περί παρεξηγήσεως, πού έχει σχέσιν μέ πολαιοτέρας ένδοοικογενειακάς έν 
τή Μονή αντιζηλίας.

65) Τό έν έκ τών δύο τούιων Ευαγγελίων (έκ τών 4 πού είχαν παραδοθή 
διά τόν αγώνα κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821) είναι πιθανώτατσ έκεϊνο, τό 
όποιον εϊς έκ τών αδελφών τής Μονής Οστερ’ από πολύν καιρόν, τυχαίως άνε. 
κάλυψεν εις ’Αθήνας έκτεθειμένον πρός πώλησιν, τό ήγόρασεν έξ ιδίων καί τό 
έπέστρεψεν εις τήν Μονήν.

te) Πρόκειται πιθανώτατα περί τοΰ φιλομούσου ηγουμένου Διονυσίου, τοΰ 
άναφερομένου εις τόν πρόλογον τής «’Ακολουθίας».
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8) Φελόνιον χρυσοκέντητου, επίσης Βυζαντινής τεχνοτροπίας, πα- 
λαιότατον καί μεγάλης άξίας.

Τό μετόχιον τοΰ ’Αϊδινίου έπαυσε, φαίνεται νά είναι προσοδοφό- 
ρον μετά την επανάστασιν τοΰ 1866 καί διά τοϋτο απεσταλμένος της 
Μονής κατά τό 1882 δ Πανάρετος Μαργαρίτης, μεταβάς εις ’Αϊδίνιον, 
τά μέν κινητά καί πολύτιμα αντικείμενα αΰτοΰ μετέφερεν εις την Μο
νήν, τό δέ ακίνητον άφιέρωσεν εις την Ελληνικήν κοινότητα τοΰ Άϊ- 
δινίου.

0 Άγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς την περιπέτειαν τοΰ χειρογράφου τής 
«’Ακολουθίας».

Την προ τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ακμήν τής 
Μονής διεδέχθη, κατά τήν διάρκειαν αυτής, ολοκληρωτικός σχεδόν ά- 
φανισμός της. Είς τά σημειώματα του ό ιερομόναχος Τίτος ως εξής 
περιγράφει τήν κατάστασιν :

«ΟΙ Κακοχωριανο'ι Τούρκοι, επιδραμόντες, εφόνευσαν 18 εκ των 
μοναχών 51. ΟΙ λοιποί φοβηϋέντες εφνγον είς Σφακιά διά νά σω&οϋν. 
Άλλ’ εκεί άλλη καταστροφή τους περίμενεν. Ό άρμοστής Τομπάζης 
ελαβε τά πολυτιμότερα κειμήλια τών Μονών, εν οϊς και κειμήλια τής 
Μονής Άπανωσήφη κα'ι τά εφερεν εις "Υδραν. ’Εκεί επωλή&ησαν 68 
κα'ι διά τών χρημάτων ήγοράσϋ·ησαν δπλα, τά όποια εφεραν είς Κρή
την προς άμυναν τών κατοίκων. Τοιουτοτρόπως οι μεν μονάχοι άπέ&α- 
νον δ εις μετά τον άλλον, τά δε πολύτιμα σκεύη απωλέσύληοαν.

»Μετά τήν καταστολήν τής επαναστάσεως τοΰ 1821 κατήλϋεν εξ 
Άϊδινίου τής Μ. ’Ασίας μοναχός τις, αδελφός τής Μονής, Νεόφυ

5Ι) Κατά πληροφορίας όφειλομένας είς ιόν μοναχόν 'Ιερεμίαν Κυδωνάκην 
μειά τήν σφαγήν τών 18 κα?,ογήρων, διετάχόη ύπό τοΰ πασά τοΰ Κάστρου νά 
ταφοΰν δπου έκαστος αυτών εύρέθη σκοτωμένος.

Δύο σκελετοί, άνήκοντες προφανώς είς ούτως ένταφιασίλέντας μάρτυρας, 
εύρέθησαν τυχαίως πρό ετών δ μέν παρά τήν Α. τοΰ άλωνίου γέφυραν, ό δ' έ
τερος παρά τό παλαιόν πατητήρι, κατά τήν εκσκαφήν πρός φύτευσιν αμπέλου 
ύπό τοΰ έξ Αύγενικής μοναχού ’Ιωακείμ Χατζάκη.

6β) Τά διά τήν ένίσχυσιν τοΰ άγώνος συγκεντρούμενα έν Κρήτη άπό τάς 
’Εκκλησίας, αλλά καί άπό τούς ίδιώτας πολύτιμα αντικείμενα (ασημικά καί 
χρυσικά) καί χρηματικά ποσά, παρεδίδοντο είς Επιτροπήν έδρευουσαν είς τά 
Σφακιά. Καί δέν είναι, δυστυχώς, βέβαιον δτι δλα ταΰτα μετεφέρΰησαν καί 
Ιπωλήύησαν είς "Υδραν καί υπό κανονικός συνθηκας. Κατά τήν εισβολήν τών 
Τούρκων είς τά Σφακιά καί τήν έπικρατήσασαν ταραχήν, πολλά τών ώς άνω 
πολυτίμων αντικειμένων, κατά τήν εν Γαύδφ μεταφοράν των, ΰπέστησαν τάς
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τος™, δ όποιος (σ. σ. μετά τίνος Βικεντίου'0 και ενός ακόμη αδελφού 
τής Μονής, πού είχαν ξεφύγει από την σφαγήν και είχαν κατορδώσει 
νά δραπετεύσουν εις την ’Ανατολήν) έπανασυνέοτησε τήν Μονήν, έκά- 
λεοε μονάχους καί ούτως ή άφανιοϋεΐοα προς ώραν Μονή ήρχισεν αν- 
Λς άν&ονοα και προοδεύονσα. ’Απέκτησε δέ, ώς φαίνεται αρκετούς 
μοναχούς και κατέστη κέντρον τής συσκέψεως τών διαφόρων κατά και
ρούς καπεταναίων, ώς και καταφύγιον τών υπό τών Τούρκων καια- 
διωκομένων».

Είναι λοιπόν πιθανώτατον, δτι ό Νεόφυτος, επιστρεφων έξ Άϊδι- 
νίου είς τήν Μονήν τής μετάνοιας του, τήν οποίαν έγνώριζεν ερημω- 
θεΐσαν κατά τήν Έπανάστασιν, επήρε μαζί του και τά απα
ραίτητα λειτουργικά βιβλία, μετ’ αυτών δέ καί τήν 
«’Ακολουθίαν», διά νά είναι δυνατή ή άμεσος καί κανονική επα
ναλειτουργία τής ίεράς αυτής εστίας. * 60

συνέπειας τής ανωμαλίας. (Βλ. παρά Pashley, Travels in Crete, τ. 1, σ 313; 
σχετικήν διήγησιν τοΰ ηγουμένου τής Μονής Άρκαδίου καί έν σελίδι 118 τοι- 
αύτην τοΰ προεστού τοΰ χωρίου Πηγή Ρεθύμνης Σπ. Παπαδάκη Πρβλ. Ζαχα
ρία Πρακτικίδου, Χρυσαλλίς 1866, τ. Δ' άριΠ-. 80, σ. 187 καί άριθ. 81, σ. 211).

δ9) Ό Νεόφυτος θά εύρίσκετο προφανώς εκεί ώς επιστάτης τοΰ Μετοχιού, 
Ή προσωπικότης τοΰ μονάχου τούτου δέν άναδεικνύεται μόνον έκ τής δράσεώς 
του πρός άνασύστασιν τής Μονής Άπανωσήφη, άλλα καί έξ άλλων εθνικών 
ενεργειών του. Τό όνομά του εύρίσκομεν μεταξύ τών επισήμων κληρικών τής 
Κρήτης, οί όποιοι υπέγραψαν έντονον διαμαρτυρίαν πρός τούς τότε μεγάλους 
Μονάρχας τής Εύρώπης, διότι ή Κρήτη άπεκλείσθη καί δέν συμπεριελήφθη 
είς τό άπελευθερωθέν τμήμα τής Ελλάδος.

Τήν έν λόγφ διαμαρτυρίαν ύπογράφουν, έκτός τού Νεοφύτου, ώς ηγουμέ
νου τοΰ Άπανωσήφη, καί οί ηγούμενοι τών Μονών Ζωοδόχου Πηγής, Πρέβε- 
λη, Γουβερνέτου, Κυρίας Γωνιάς, ώς καί διάφοροι Πρωτοπαπάδες τής Κρήτης, 
μέ τόν ’Ιγνάτιον τόν Άρδαμερίου έπί κεφαλής, ώς αρχιερατικόν 'Επίτροπον 
τών έλευθέρων έπαρχιών τής Κρήτης. (Βλ. Κ. Κριτοβουλίδου, Παράρτημα είς 
τά Απομνημονεύματα, Αθήναι 1860, σ. 15).

60) Ή διάσωσις τοΰ Βικεντίου έκ τής σφαγής, υπό τής παραδόσεως άνα- 
φέρεται ώς εξής: Φίλος - κουμπάρος του Τοΰρκος Κακοχωριανός έπήγε σιό 
κελλί του, κατά τήν ώραν τής σφαγής, καί τοΰ έδήλωσεν, άφοϋ έφαγε καί 
ήπιε καλά, ότι δέν άφήκε τούς άλλους νά τόν σφάξουν, διότι . .. ήθελε νά τόν 
σφάξη ό ίδιος καί μάλιστα μέ ίδικόν του (τοΰ Β.) μαχαίρι. Όταν δέ ό Βικέντιος 
τοΰ είπεν, ότι δέν έχει παρά ένα κλαδομάχαιρον, ό Τοΰρκος άπήνιησε : — Πή
γαινε νά τό φέρης. Καί προσεκομίσθη τό τριτσέτο. Άλλ’ ένφ ό Τονρκος 
ήσχολεΐτο μέ τό άκόνισμά του, δ Βικέντιος, πεισθείς πλέον, ότι ό κουμπάρος 
του δέν χωρατεύει, προσεποιήθη ότι κάτι θά φέρη ακόμη γιά νά τόν φιλέ- 
ήιη, πράγματι όμοις έφυγεν από τήν όπίσω πόρτσ πρός τό βουνό καί, Κύ
ριος οίδε, ιιέ ποιαν οδύσσειαν περιπετειών έδραπέτευσε, διαπεραιωθείς εις τήν 
Μ, Άσίον.
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Θά ήτο ίσως δυνατόν νά ύποτεθή, δτι τό εν λόγφ χειρόγραφον 
τής «Άκολουτθίας» μετέφερεν εξ Άϊδινίου, μετ’ άλλων κειμηλίων Ικεΐ 
φυλασσόμενων, δ Πανάρετος Μαργαρίτης κατά τό 1882, δταν μετέβη 
Ικεΐ προς διάλυσιν του Μετοχιού. Την ύπόθεσιν δμως ταύτην νομίζο- 
μεν πολύ δλιγώτερον πιθανήν.

'Ο Pashley, δ δποΐος περιώδευσε την Κρήτην αμέσως μετά την 
Έπανάστασιν τοϋ 1821 καί επεσκέφθη την Μονήν τοϋ Άπανωσήφη 
κατά την 7 Μαρτίου τοϋ 1884, δίδει την κάτωθι εικόνα τής εν αυτή 
καταστάσεως:

«Γό Μοναστήρι άπετελεΐτο από τον ηγούμενον, 6 πατέρας (= Ιε
ρομονάχους), 2 καλογήρους καί 2 ύπηρέτας. ’Ενώ προ τής Έπαναστά- 
σεως είχεν 20 πατέρας, 80 καλογήρους καί περί τούς 50 δοκίμους καί 
ύπηρέτας. Είχε 10 μετόχια, των δποίων τό προϊόν ήτο κατά τό πλεϊ- 
στον σιτηρά, αλλά και έλαιον καί οίνος, αρκετά διά την κατανάλωσιν 
τοϋ Μοναστηριοϋ. Τότε δμως (δταν αυτός τό επεσκέφθη) δεν είχε πα
ρά 3 ζευγάρια βόδια». Αναφέρει επίσης, δτι δ γέρων ηγούμενος πα- 
ρεπονεϊτο διά την ακατάλληλον καί δυστυχή θέσιν τοϋ Μοναστηριού, 
εις περιφέρειαν κατοικουμένην σχεδόν άποκλειστικώς ύπό Μουσουλμά
νων, παρά την γραφικότητα τοϋ τοπίου, τό δποϊον δ Pashley περί, 
γράφει ώς περιβαλλόμενου από κυπαρίσσια καί φοινικόδενδρα καί 
άποτελοϋν πραγματικώς ευχάριστου άναχωρητήριον μακράν τής τύρβης 
τών ανθρωπίνων.

Την φιλοξενίαν πού εύρήκεν εις τον Άπανωσήφη δ Pashley πε
ριγράφει ώς εξής:

«Έδοκιμάσαμεν την καλωσύνην τοϋ Ηγουμένου καί τών μονα
χών... Ή εξαιρετική προσπάθεια καί γενναιόφρων φιλοξενία των μάς 
παρεσκεύασαν τράπεζαν, πού δεν θά ήτο δυνατόν νά παρατεθή είς τήν 
αίθουσαν τής πλέον μορφωμένης καί πλούσιας κοινωνίας. Αρνάκι 
ψητό από τό κοπάδι των, γαλοπούλα νοστιμώτερη, απ’ δ,τι θά μπο
ρούσε κανείς νά γευθή στήν εξευγενισμένην Ευρώπην, πιλάφι, γάλα, 
σαλάτα, ελιές στο λάδι, τυρί καί αμύγδαλα. Άπ’ αυτά δλα άπετελεΐτο 
τό γεϋμά μας, τό πραγματικά λουκούλλειου, πού συνωδεύετο καί από 
θαυμάσιον άφθονο κρασί.

Μετά τό δεΐπνον κουβέρτες έστρώθηκαν κατάχαμα, γιά νά κοιμη- 
θοϋμεν, διότι δεν άνέλαβεν ακόμη τό Μοναστήρι από τήν Έπανάστα- 
σιν καί δεν έχει κρεββάτια καί σινδόνια. Έτσι εύρεθήκαμεν, μετά τό 
ταξεΐδι δλοκλήρου ημέρας, μέ τήν φιλόξενον αυτήν υποδοχήν, σε μιάν 
ευτυχισμένη κι’ απόλυτη ξεγνιασιά» β1.

“) Βλ. Pashley, ένίΚ ανωτέρω, t. 1, σελ. 227.
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ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Μετά την Μεγάλην Έπανάστασιν και την κατά τό 1831 σύμπηξιν 
της πρώτης, μετά την μακραίωνα δουλείαν, ελευθέρας Ελληνικής Πο
λιτείας, ή Κρήτη, παρά τούς επικούς αγώνας της καθ’ δλην την διάρ' 
κειαν τής εθνεγερσίας, δεν συμπεριελήφθη εις τά σύνορα τής έλευθέ- 
ρας Πατρίδας. Έδωρήθη μάλιστα υπό τοΰ Σουλτάνου εις τον Μεχμέτ 
Άλή τής Αίγυπτου, εις ανταμοιβήν τών υπηρεσιών του, προς κατα
στολήν τής επαναστάσεως τών Ελλήνων.

Οΰτος διώρισε πρώτον διοικητήν τής Νήσου τον Μουσταφα Να'ίλή 
ΙΙασάν β3, ό όποιος, σύμφωνα μέ τάς εντολάς πού έλαβεν από τον αΰ 
θέντην του, ήλθεν εις τήν Κρήτην, μέ τήν πρόθεσιν νά εγκαινίαση φι- 
λοδικαίαν διακυβέρνησιν, και διά νά φανή ή αλλαγή, αλλά καί διά νά 
καταπραϋνθή ή εύλογος άγανάκτησις τών Κρητών, διά τον ά'δικον άπο' 
κλεισμόν των από τήν έλευθέραν ζωήν. ’Έπρεπε λοιπόν νά δείξη αυ
στηρότητα καί νά περιορίση τάς κακάς συνήθειας καί τούς γενιτσαρι- 
σμούς τών Τούρκων, διά νά κερδίση τήν εμπιστοσύνην τών Ελλήνων - 
Χριστιανών, πού άπετέλουν τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τών κατοίκων 
τής Μεγαλονήσου.

Μέ τό πνεϋμ’ αυτό είναι συντεταγμένον καί τό κατωτέρω παρατι- 
θέμενον καί υπό χρονολογίαν 7 Φεβρουάριου 1831 έγγραφον τοΰ Μου- 
σταφά πασά προς τούς καλογήρους Άπανωσήφη, τοΰ οποίου τό πρω
τότυπον φυλάσσεται είς τό άρχεΐον τής Μονής. Είναι συντεταγμένον 
ελληνιστί καί τουρκιστί καί φέρει τήν Ιδιόχειρον υπογραφήν καί τήν 
σφραγίδα τοΰ πασά.

Τό ελληνικόν κείμενον έχει ούτω :

Μονσταφά πασσας καί δ Σουμάν ΝουρεντΙν Μπέης

Κατά την φιλανθρωπίαν όπου την σήμερον φανερώνει εΐ; όλους 
τούς κατοίκους τής Κρήτης ό ’Αντιβασιλεύς Μεχμει Άλής αφέντης μας, 
ή όποια θέλει νά έξαπλώνεται και νά αποδίδεται επίσης είς όλους τούς

"ή Ό πασάς οδτος είς τήν Κρήτην ήλθε χό πρώτον καχά χό 1824 μέ χά 
Αιγυπτιακά στρατεύματα, ώς Μουσχαφά Μπέης, καί έπολέμησεν έδώ καθ' όλον 
τΟ υπόλοιπον διάστημα τής 'Επαναστάσεως, προαχθείς είς πασάν καί επονομα- 
σθείς Γκιριτλή (Κρητικός). 'Υπό τοΰ Μεχμέτ Άλή διωρίσθη διοικητής τής 
Κρήτης καιά τό 1840 καί διετέλεσε χοιοϋχος μέχρι τοΰ 1851, δτε μετεκλήθη εις 
Κωνσχανχινούπολιν καί έγινε Μέγας Βεξύρης.

Κατά τήν μεγάλην κρηχικήν έπανάσχασιν τοΰ 1866 δ Μουσχαφά Πασάς 
εστάλη καί πάλιν είς τήν Νήσον πρός καταστολήν αύχής καί τότε συνέδεσε τό 
όνομά του μέ τήν όλοκαύτωσιν τοΰ Άρκαδίου.

'Απόγονοί του ζοΰν ακόμη καί σήμερον είς τήν Κωνσχανχινούπολιν.
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χριστιανούς, <3ιά νά δέωνται καί νά παρακαλώσι τον Παντοδύναμον 
Θεόν, υπέρ τής πολυχρονίου στερεώσεως τον ύψους τον, κατά τον δ- 
μοιον τρόπον καί ήμεϊς οΐ διωρισμένοι από την ύιρηλότητά του, διά την 
άποκατάοτασιν καί ησυχίαν των χριστιανών τής Κρήτης, άκολουθοϋν- 
τες την Ιδίαν γνώμην καί φιλανθρωπίαν καί βονλόμενοι την άνετον 
καί έλευθέραν ζωήν των χριστιανών, προστάττομεν διά του παρόντος 
μπούγιούρουλτί μας, κανένας τοΰρκος μικρός ή μεγάλος νά μην ήμπο- 
ρή νά πειράζη τό Μοναστήριον "Αγιον Γεώργιον Άπανωσήφη, τό ευ
ρισκόμενον κατά την επαρχίαν Μονοφάτσι, μήτε τους καλογέρους καί 
τους δουλευτάδες νά διορίζη εις κανένα χουσμέτι μικρόν ή μεγάλο, μή
τε τά ζωά των νά μή πειράζωνται από κανένα, μήτε νά μην ε'χη την 
άδειαν κανένας Τούρκος νά ϋπάγη εις τό Μοναστήριον, χωρίς τό θέλη
μα των καλογέρων, μήτε κάν μέ την γλώσσαν νά μή δύναται νά εϊπή 
είς αυτούς τον παραμικρόν σκληρόν λόγον.

Προς τούτους δίδομεν εις αυτούς τήν άδειαν νά εύπρεπίζωσι καί 
νά άνακαινίζωσι τά μοναστήριά των οπότε χρειααθή καί οπότε 
λάβωσι καιρόν, διά νά κάμνωσι τό προσκύνημά των έλευθέρως καί μέ 
άνεαιν, κατά τήν θρησκείαν των.

Διά τούτο εγράφη τό παρόν μπούγιού ρουλτί καί έβουλώθη παρ’ 
ήιιών καί έδόθη είς τούς καλ.ογέρους τού είρημένου Μοναστηριού είς 
ένδειξιν βεβαιώσεως.

Έν Κανδία. τήν 7 Φεβρουάριου 1831.

’Ιδού και τό τουρκικόν κείμενον, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Ν. Σταυ- 
ρινίδου:

Μεγάλη προσωπική σφραγίς τοΰ Σβρασκέρη 
Κρήτης Μουσταφά Να'ίλή Πασά

Είς τον κομιστήν τον παρόντος

Επειδή τό Μοναστήριον "Αγιος Γεώργιος Άπανωσήφη κατέστη 
έτοιμόρροπον, προσήλθον οί Ιερείς καί κληρικοί τού είρημένου καί έζή- 
τησαν εκ μέρους μου άδειαν έπιδιορθώσεως καί ασφάλειαν τής περιου
σίας του.

Διά νά δύνανται οϋτοι νά τελούν έλευθέρως τάς θρησκευτικάς των 
τελετάς καί προβαίνουν εις τήν έπιδιόρθωσιν τής ώς εΐρηται Μονής, 
έδόθη αύτοΊς ή σχετική άδεια.

Επί τφ τέλει δέ δπως ουδείς παρεμβάλλη εμπόδια είς αυτούς έδό
θη εις χεΐρας αυτών τό παρόν έγγραφον έκ μέρους τού Διοικητοϋ τής 
Κρήτης, ΐνα ένεργηθώαι συμφώνως προς τούτο τά δέοντα.

4 Ραμαζάν 1246 (=4 Φεβρουάριου 1831)

Μονογραφή τοΰ Πασά
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Και από την απλήν άνάγνωσιν τοϋ επισήμου αύτοΰ εγγράφου εύ
κολα συμπεραίνει ό αναγνώστης δχι μόνον τον βαθμόν τής καταστρο
φής, που είχεν ύποστή ή Μονή κατά την διάρκειαν τής έπαναστάσεως, 
άλλα καί τάς φρικώδεις συνθήκας διαβιώσεως τών μοναχών αυτής, 
υποκείμενων εις την ασυδοσίαν τοϋ πρώτου τυχόντος Τοΰρκου. Καί 
τοϋτο όχι διότι δεν ΰπήρχον τουρκικοί νόμοι προστατεύοντες τούς 
Χριστιανούς καί ιδίως τούς ναούς και τά ιερά καθιδρύματα, ώς ήσαν 
αί Μοναί, (βλ. σελ. 35), αλλά διότι εις τό Τουρκικόν Κράτος από 
τής εγκαθιδρύσεώς του εις την Βασιλεύουσαν καί τάς ελληνικός χώρας, 
πρέπει νά γίνεται σαφής διάκρισις μεταξύ τών επισήμων νόμων τής 
πολιτικής σκοπι μότητος, πού έξέδωκεν 6 Μωάμεθ ό Κατακτητής (είναι 
τά καταχρηστικώς λεγάμενα «Προνόμια» τών Χριστιανών) άφ’ ενός 
καί τών άγράφων νόμων άφ’ ετέρου τής αυθαιρέτου συμπεριφοράς 
άπέναντι τών άπιστων — γκιαούρηδων — τήν οποίαν ό κάθε Μου
σουλμάνος ώς θρησκευτικήν ύποχρέωσιν άντλεΐ άπ’ ευθείας άπό τό 
Κοράνιον. Αυτό, ύποθάλπον καί καθαγιάζον, τρόπον τινά, τά εις τό 
άτομον κατώτερα καί ζωϊκά ένστικτα τής αρπαγής, άποτελεΐ καί σήμε
ρον άκόμη τον εσωτερικόν νόμον τοϋ Τούρκου, άπέναντι τοΰ αλλοδό* * 
ξου, όποιαιδήποτε καί αν είναι αί έξωτερικαί σινθήκαι τής διαβιώσεώς 
του καί αί προθέσεις τών ιθυνόντων τάς τύχας του καί όταν άκόμη 
οΰτοι είναι απηλλαγμένοι άπό κάθε σεβασμόν προς τό Κοράνιον, 
δπως δ Κεμάλ Άτατούρκ. ’Άλλοτστε τήν καθαρώς άναρχικήν αυτήν 
συμπεριφοράν τοϋ Τούρκου άπέναντι τοϋ γκιαούρη καί τό επίσημον 
τουρκικόν Κράτος ή κάνει συνήθως πώς δεν βλέπει ή καί τήν οργανώ
νει εκ τοϋ άφανοϋς, ό'πως έπραξε τελευταίως εις τήν Κωνσταντινού
πολή καί τήν Σμύρνην κατά τήν δσν Σεπτεμβρίου τοΰ παρελθόντος 
έτους 1955

"Οτι δέ καί τό τόσον επίσημον αυτό καί μνημειώδες μπουγιου- 
ρουλτί τοϋ Μουσταφά Πασά, μετά τό πέρας τής Αιγυπτιακής διακή- 
σεως δεν άπετέλεσεν επαρκή εξασφάλισιν τών καλογήρων τής Μονής 
Άπανωσήφη καί εις άλλα καί εις δ,τι άφορςί «τήν άδειαν νά εύπρεπί- 
ζωσι καί νά άνακαινίζωοι τά μοναστήρια των δ πότε 
χρειασ&ή» άπόδειξις τό γεγονός, δτι, δταν κατά τό 1856 δ ναός 
τής Μονής κατέρρευσε λόγφ» τοϋ Μεγάλου σεισμοϋ6*, διά νά προβώσιν

6·) *0 Pococke, άγγλος κληρικός περιηγήσεις τήν Κρήτην κατά τό 1739, 
περιγραφών τόν ναόν τούτον λέγει, δτι ή πρόσοψίς του ομοιάζει κατά τήν δια- 
κόσμησιν μέ τήν πρόσοψιν τής Μονής Άρκαδίου (R. Pococke, τ. Β', σ. 354)·
*0 δε Gerola (τ. 2, σελ. 294) συμπληρώνων, σύμφωνα μέ περιγραφήν, διά 
τήν οποίαν παραπέμπει είς τόν Ν. Barsky (Stanstvovanije, τ. 4, σ. 167), λέ
γει, δτι, είς σχέδιον τοϋ ναοϋ χρονολογούμενον άπρ τοϋ 1745 «βλέπομεν τήν
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Εϊκ. 1 — Μπουγιουρουλιί χοΰ Μουσταφά πασά (βλ. σ. 78).

ΕΙκ. 2. — Τρβϊς λβιψανοθήκαι τής Μονής άνοικιαϊ (βλ. σ. 92).
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Ό Άγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης 81

εις την ανοικοδόμησιν αυτού οί Άπανωσηφΐται μοναχοί έχρειάσθη νά 
ζητήσωσι την σχετικήν άδειαν δι’ αναφοράς των, ύποβληθείσης εις 
την Υψηλήν Πόλην διά τοΰ Πατριαρχείου. Το εκδοθέν σχετικόν σουλ- 
τανικόν φερμάνιον, άπευθυνόμενον προς τον Καϊμακάμην τοΰ Σαν
τζακιού Χάντακος Τεβφΐκ πασάν, έχει ως εξής 64:

«Επειδή μία ρωααίϊκη εκκλησία, κείμενη είς την επαρχίαν Μο~ 
νοφατσίον, υπό το δνομα "Ay. Γεώργιος Άπανωσήφη, κατέρρε»σε, λό- 
γφ τον έπιονμβάντος τελευταίως σεισμού και η εκκλησία αυτή εχει μή
κος 28 καί πλάιος και ύψος 4 πήχεων (τεκτονικών).

’Επειδή υπεβλήθη αΐτησις εκ μέρους των κατοίκων της, ήτις προ- 
σήχϋ·η εκ μέρους τοΰ Πατριαρχείου, υπέρ άνεγέρσεώς της ώς έχει καί 
εζήτησαν την έκδοσιν αύτοκρατορικής διαταγής (ρουχσάτ), χορηγείται 
ή αδεια δπως ανοικοδόμηση, εις ας διαστάσεις άνωτέρω άναφέρεται 
καί δπως ονδείς έξωθεν εμποδίση την άνέγερσίν της.

5 Μαρτίου 1862» 65.

Άλλως τε είναι βέβαιον, δτι ή αφορμή, που παρείχετο συχνά μέ 
τάς επαναστάσεις τών Κρητών κατά τής Τουρκικής κυριαρχίας, έδιδε 
ποθητήν ευκαιρίαν ιδίως είς τους γείτονας τής Μονής Τούρκους νά 
κακοποιώσι τούς μοναχούς καί νά αποτελούν διαρκή απειλήν εναντίον 
των. «Οί μοναχοί τής Μονής, λέγει ό 'Ιερομόναχος Τίτος66, ύπέφε- 
ραν τά πάνδεινα από τούς γύρω τής Μονής κατοικοϋντας Τούρκους, 
ιδίως τούς Κσκοχωριανούς» οί όποιοι δεν παρέλειπον και νά φονεύω 
σι τινάς εξ αυτών έκάστοτε.

Ή άγριότης τών φανατικών Τούρκων ύπεδαυλίζετο καί εκ τοΰ γε
γονότος, οτι ή Μονή, (όπως καί όλαι γενικώς αί ορθόδοξοι ελληνικοί 
Μοναί), ήτο πάντοτε εστία εθνικής κινήσεως καί έγινε, λόγιο τής θέ- 
σεώς της, κέντρον μυστικών συσκέψεων, είς τάς παραμονάς καί κατά 
τήν διάρκειαν τών επαναστάσεων, τών αρχηγών ολοκλήρου τής Μεσα- * ·*)

παλαιάν λιθίνην πρόσοψιν αυτού, διακοσμημένην μέ κίονας είς τάς γωνίας, οί 
όποιοι καταλήγουν είς κιονόκρανα είς τό μέσον υψηλά έχει οφθαλμόν (occhio) 
καί ή θύρα τής εισόδου είς τό μέσον είναι ομοίως διακοσμημένη».

Ό Pococke είς τ' άνωτέρω προσθέτει καί τούτο : «Βλέπει τις έδώ μίαν 
χεΐρα τού *Αγ. Γεωργίου».

·*) Βλ. Τουρκ. Άρχ. τ. 56, σ. 18.
6δ) Είς τό όπισθεν μέρος τού άνοικοδομηθέντος ναού, ύπεράνω τού ιερού 

υπάρχει έντειχισμένη πλάξ μέ τήν χρονολογίαν 1861. Τούτο σημαίνει δτι οί 
μονάχοι προέβησαν είς τήν ανοικοδόμησιν καί προτού νά λάβουν τό σχετικόν 
φερμάνιον, κατόπιν προφανώς τών πληροφοριών πού είχαν, ότι ή αϊτησίς των 
είχε γίνει δεκτή.

6·) Ένθ’ άνωτέρω.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 6
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ρας και τών βορείως αυτής περιοχών. Ούτως είναι βέβαιον, οτι, είς 
τάς παραμονάς της μεγάλης κρητικής έπαναστάσεως τού 1866 και κατά 
την διάρκειαν αυτής, πολλάκις συνηντή&ησαν είς τον Άπανωσήφη καί 
συνεσκέφθησαν υπό τάς πατριωτικός περιποιήσεις τών μοναχών καί 
την προεδρείαν τοϋ Στρατηγού Κόρακα, (από την Πόμπιαν), δ Άπ. 
Κατεχάκης από τον Πλάτανο καί 6 Άϊνικολιώτης από τον °Αγ. Νι
κόλαον (τοϋ Μονοφατσίου) καί δ Μαρογεώργης καί δ Μαρονικολής 
από τόν “Αγ. Θωμά καί δ Άγγελιδάκης από τον Χάρακα καί δ Ζου- 
διανός από τις Δάφνες καί δλη ή χορεία τών ιστορικών καπεταναίων 
της περιοχής.

Συγκεκριμένως μάλιστα άναφέρονται τα εξής περιστατικά :
α) 'Ο Στρατάρχης Κόρακας μέ τους δπλαρχηγούς του καί περί τούς 

70 έθελοντάς είχαν συγκεντρωθή κάποτε είς την Μονήν, διά νά επι
χειρήσουν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν κατά τών Μονοφατσιωτών Τούρ
κων, πού ήσιιν συγκεντρωμένοι είς τό Χουμέρι. Οί περισσότεροι έκ 
τών μοναχών είχον φύγει καί είς την Μονήν είχον έγκαταλειφθή ό'ρ- 
νιδες καί Ινδιάνοι καί χοίροι, τούς όποιους έσφαζαν οί έπαναστάται 
καί έτρωγαν εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ ήγουμενείου.

Κατά τό γεύμα δ Κόρακας διέταξεν ένα στρατιώτην νά φέρη νερό 
από τό Καβοϋσι. Μετ’ ολίγα ό'μως λεπτά δ στρατιώτης επέστρεψε καί 
άνέφερεν δτι τό Καβοϋσι νερό δεν έχει. Καί τό πράγμα έπιστοποιήθη 
αμέσως δι’ αυτοψίας τοϋ ’Αρχηγού καί τών επιτελών του. Ό Κόρα
κας τότε έξεδήλωσε τήν υποψίαν, δ'τι είναι «κακό σημάδι». Καί ναι 
μέν κατόπιν αγιασμού, τόν όποιον έκαμεν επί τόπου δ έκ τών δπλαρ- 
χηγών μοναχός Χατζή Γεράσιμος, μέ Ιπιτραχήλιον καί εύχολόγιον 
προχείρως εύρεθέντα, τό νερό άρχισε καί πάλιν νά τρέχη καί ήπιαν 
καί έξεδίψασαν, αλλά καί άνεχώρησαν, άνακρούοντες πρύμναν.

Μόλις είχον εξέλθει τής Μονής διέκριναν από τά δυτικώς αυτής 
υψώματα τούς Τούρκους, βαδίζοντας εξ ’Ανατολών προς τήν Μονήν. 
Συνήφθη μάλιστα καί μικρά αψιμαχία είς τά υπέρ τά Δαμάνια υψώ
ματα.

Είς τά Πρεβελιανά οί έθελονταί άπεχωρίσθησαν καί μία μερίς αύ 
τών δεν έπροχώρησε πρός τό Βροντήσι, οπού κατηυθύνθη δ Κόρακας 
καί οί περισσότεροι δπλαρχηγοί. Τούς άποχωρισθέντας κατέφθασαν 
οί Τούρκοι κατά τήν νύκτα καί κατέκοψαν πολλούς.

Τά τού επεισοδίου άναφέρονται επί τή βάσει διηγήσεων αύτοπτών 
μαρτύρων καί άλλων καί τοϋ Νικολάου Βαρελιτζάκι, ταχυδρόμου τού 
Κόρακα καί πατρός τού Ίερομονάχου Τίτου, δ δποιος καί μάς τό ά- 
φηγήθη.

β) ’Ιδού καί δεύτερον επεισόδιον κατά τήν επανάστασιν τού 1866 :
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Κατόπιν συσκέψεως, γενομένης εν rfj Μονή, άπεφασίσθη και έξε- 
τελέσθη επιδρομή κατά των Κουνάβων, όπου υπήρχε και πύργος τών 
Τούρκων, μέ συμμετοχήν τοϋ ίδιου τοΰ Κόρακα. Κατά τήν μάχην έφο' 
νεύθησαν αρκετοί Τούρκοι καί εκ τών ήμετέρων κάποιος Σήφης από 
τήν Άγ. Βαρβάραν. Κατά τήν επιστροφήν των εις τον ’Απανωσήφη οί 
επαναστάται άπεφάσισαν νά επιτεθούν τήν επαύριον κατά τών Τούρ
κων, οί όποιοι κατειχον τήν οροσειράν Γουρνιά - Στύρωνα - Άμουρ- 
γέλλες ως προφυλακαί τοΰ Χουμερίου.

Είς τήν έπιχείρησιν άπεφασίσθη νά λάβουν μέρος μόνον έφιπποι 
καί νά άποφύγουν κάθε πυροβολισμόν, διά νά είναι πλήρης ό αιφνι
διασμός καί νά δυνηθοΰν καί αιχμαλώτους νά συλλάβουν καί ποίμνια 
νά αποκομίσουν.

Κατά τήν συμπλοκήν ό ’Αδαμάκης, γνωστός διά τήν ανδρείαν του 
οπλαρχηγός, ήλθεν είς χεΐρας μέ Τούρκον, δυνατώτερόν του όμιος. 
Έπάλαιεν άπεγνωσμένως έπ’ αρκετόν, άλλ’ έκινδυνευε νά αποκάμη, 
ότε άντελήφθη είς μικράν άπόστασιν τον Πολυχρονοχωνστανιή από 
τους Βόρους καί τοϋ φωνάζει:

—Σύντεκνε, τρέχα !
Αυτός έδραμε πάραυτα είς βοήθειαν καί μέ τό ξιφίδιόν του, πού 

έσυρεν από τήν βιάσι του μαζί μέ τό θηκάρι, έκάρφωσε τον Τούρκον 
στο ριζαΰτι μέ τόση δύναμι ώστε τον εξάπλωσε νεκρόν.

Σάν έτελείωσεν ή ύπόθεσις ό ’Αδαμάκης έκαμε τήν παρατήρησι 
στον Πολυχρονάκη γιατί δέν έπυροβόλησε, πού είναι βέβαιον, on ό 
Τούρκος θά τόβανε στά πόδια γιά νά σωθή.

—Ντά δέν είπαμε, σύντεκνε, πώς απαγορεύονται οί πυροβολισμοί; 
—ήταν ή άπάντησις τοΰ Πολυχρονάκη.

Ή όλη έπιχείρησις ειχεν ως αποτέλεσμα τήν αιχμαλωσίαν ενός 
Τούρκου (τοϋ Ντεμίρ έφέντη από τήν οικογένειαν τών Λαγγουβάρδων, 
καί δι’ αυτό άφεθέντος ελευθέρου κατά τήν επιστροφήν είς τήν Μο
νήν) καί πολλών αιγοπροβάτων.

Κατά τήν τριετή διάρκειαν τής έπαναστάσεως τοΰ 1866 οί γερον- 
τότεροι εκ τών μοναχών είχον καταφύγει είς ’Απεζανές, όπου μετεφέρ- 
θησαν καί τά χονδρά ζφα καί τά ποίμνια, τά κειμήλια καί πολύς από 
τον κινητόν πλοΰτον τής Μονής. Πολλοί όμως εξ αυτών ιδίως οί νεώ- 
τεροι κατετάχθησαν είς τά «μπαϊράκια» (σώματα) διαφόρων όπλαρχτ- 
γών ως επαναστάται. Τρεις δέ — ό ’Ιωακείμ, ιερομόναχος έκ Βενερά- 
του, κατόπιν ηγούμενος, ό Καλλίνικος έκ Νεαπόλεως καί ό Μελέτιος εξ 
’Ασσιτών — ως καί δύο δόκιμοι (μεταξύ τών οποίων ό άναφερθείς Ν. 
Βαρελιτζάκις) κατετάγησαν είς τό σώμα τοΰ ίδιου τοΰ Κόρακα. Έκ 
τών ανωτέρω ό μέν Καλλίνικος εφονεύθη είς μάχην παρά τήν Καστα.
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μονίτσαν, κατά την εκστρατείαν των Τούρκων προς κατάληψιν τοΰ 
Λασηθίου, οί δε λοιποί τέσσαρες έπανήλθον μετά την έπανάστασιν εις 
την Μονήν, ή οποία είχεν έρημωθή. Εις έκθεσιν περί τών ωμοτήτων 
τοΰ 1866, δημοσιευθεΐσαν υπό τής Κατίνας 'Γσατσαρωνάκι, άναφέρε- 
ται δτι «τό ιερόν Μοναστήριον Άπανωσήφης κατεστράφη. Την νεό- 
κτιστον εκκλησίαν "Αγ. Γεώργιος βεβηλώσαντες κατερήμωσαν, τάς θύ- 
ρας καί τά παράθυρα κατεκρήμνισαν, άπαντα τά κελλία υπέρ τά 100 
κατεδάφισαν, άπαντα τά εν αυτφ κινητά άφήρπασαν, τά κυφέλια τών 
μελισσών κατέστρεψαν». «Κρητικά Χρονικά» τ. Η', σ. 19.

Διαρκούσης τής επαναστάσεως τοΰ 1866 συνέβη τό λεγόμενον 
«Μουτουλοΰκι» κατά τό όποιον, κατόπιν σχετικής προκηρύξεως τών 
Τούρκων, οσοι έκ τών Χριστιανών έπανήρχοντο εις τάς εστίας των, 
δεν θά ήνοχλοϋντο ύπ’ αυτών. Τότε έπανήλθον εις τόν Άπανωσήφη 
οί εις την Μονήν τών Άπεζανών καταφυγόντες γεροντότεροι έκ τών 
μοναχών. Οι λοιποί έπανήλ&ον μόνον μετά την τελείαν καταστολήν τής 
επαναστάσεως.

’Από τάς επαναστάσεις τών ετών 1877 κα'ι 1889 ή ζώσα παράδο- 
σις αναφέρει περί τής Μονής μόνον, δτι κατ’ άμφοτέρας αύτη έξεκε- 
νώθη υπό τών μοναχών καί δτι τά κινητά πάντα, υπό τήν προστασίαν 
πάντοτε τών οπλαρχηγών, μετεφέρθησαν προς διάσωσιν εις Μεσαράν 
(Άπεζανές - Πλάτανον).

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1896, ή οποία ολίγους μόνον μήνας 
διήρκεσε, έφονεύθη υπό τών Τούρκων ό ιερομόναχος τής Μονής ’Αρ
σένιος Ψωμαδάκις υπό τάς εξής συνθήκας:

Οΰτος μετά τοΰ τότε επίσης ίερομονάχου, κατόπιν δέ ηγουμένου, 
’Ανθίμου Βασιλάκι έκ Θραψανοΰ κατηυάύνοντο προς τό μετόχιον τής 
Μονής "Αγ. ’Αντώνιον, διά νά προστατεύσουν τούς βοσκούς τής Μο
νής καί ιδίως τόν επί κεφαλής αυτών Φίλιππον Τσικαγγέλην, κα5ώς 
ώπλισμένον, από πιθανωτάτην έπίθεσιν Άμπαδιωτών Τούρκων, ί 
όποιοι ειχον παρατηρηθή εκεί περιφερόμενοι, μέ προφανή σκοπόν νά 
τόν αφοπλίσουν καί νά τόν σκοτώσουν. Εις θέσιν Τσικαλόχωμα, ύπε- 
ράνω τής Καρκαδιωτίσσης, οί δύο καλόγηροι συνηντήθησαν μέ όμάδα 
Κακοχωριανών Τούρκων, ερχομένων από τό Σινάπι, όπου είχε προη- 
γηθή συμπλοκή μέ έπαναστάτας Χριστιανούς. 'Ως γνωστοί άλληλοεχαι- 
ρετοΰντο διά χειραψίας. Άλλ’ ένώ ό Μουλαδοσαδίκης έχαιρέτα τόν 
"Ανθιμον, άλλος Τούρκος μέ ταχύτητα έστρεψε τό τουφέκι του κατά 
τοΰ ’Αρσενίου, τόν έπυροβόλησεν έξ Ιπαφής εις τό στήθος καί τόν ά- 
φήκεν άπνουν.

'Ο "Ανθιμος τότε έσπευσε ν’ άπομακρυνθή, άλλ’ έπεσεν εις ενέδραν 
τριών άλλων Τούρκων, οί όποιοι τόν άφηκαν νά προσπεράση καί τό
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έπυροβόλησαν εκ τών όπισθεν μέ δίκανον. Τά σφαιρίδια έσφηνώθη- 
σαν εις την σπονδυλικήν στήλην, παρά τους νεφροΰς, και κατέπεσεν. 
Οί δολοφόνοι τον ένόμισαν νεκρόν και έφυγαν.

'Ο τραυματίας κατόπιν διεκομίσθη εις Άρχάνες, δπου ό ιατρός Ν. 
Βογιατζάκις δΓ έγχειρήσεως έξήγαγε τά σφαιρίδια. 'Ο ’Άνθιμος ανέ
κτησε την υγείαν κα'ι την εύρωστίαν του, διά νά εξακολούθηση κατό
πιν την ηρωικήν δράσίν του καί κατά τήν επανάστασιν τοΰ 1897 εις 
τό μέτωπον τών Άρχανών, κατά τούς πολέμους 1912 και 1913 ώς ίε- 
ρεύς Συντάγματος και εις τήν Μ. Ασίαν μέχρι τοΰ 1921, δτε 
ήχμαλωτίσθη μετά τοΰ Στρατηγού Κλαδδ, άναδειχθεΐς ως μία τών εύ- 
γενεστέρων μορφών τών εθνικών περιπετειών μας κατά τήν τελευταίαν 
πεντηκονταετίαν.

Μετά τον φόνον τοΰ ’Αρσενίου καί τον τραυματισμόν τού ’Ανθί
μου οί Τούρκοι τής περιφερείας, μέ προεξάρχοντας πάντοτε τούς Κακό 
χωριανούς, έξηγριωμένοι ήπείλουν φανερά τήν Μονήν. "Ενεκα τούτου 
οί μοναχοί εγκατέλειψαν τό Μοναστήρι των καί κατέφυγον εις τό Κλη- 
σίδι (μετόχι τού Άπανωσήφη παρά τό Χουδέτσι), όπόθεν οί νεώτεροι 
έξ αυτών Τίτος καί Στέφανος καί ό υπηρέτης Μιχάλης Μαργέλης έπή- 
γαν νά ειδοποιήσουν τούς καπεταναίους Μεγ. Βρύσης καί Άγ· Θωμά 
(Μαρονικολήν καί Μαροστεφανήν) ώς καί τον Καπιτονικολήν τής Άγ. 
Βαρβάρας καί νά ζητήσουν τήν προστασίαν των προς μεταφοράν τών 
κινητών τής Μονής καί τών ποιμνίων της εις Μεσαράν. Επειδή δμως 
οί ανωτέρω εδυσκολεύοντο εις τούτο, οί ώς άνω απεσταλμένοι τής Μο
νής άπετάθησαν εις τούς Τσαγκαραντώνην (Βενεράτου), Ζουδιανον 
(Δαφνών), Κόλιαν (Κεράσα) καί Άντ. Φανουράκην έξ Άσσιτών, οί 
όποιοι προθύμως έδωκαν τήν ένίσχυσίν των καί μετεφέρθησαν τά πάν
τα εις Μ. Βρύσην καί απ’ εκεί εις Πλάτανον και Πέρι τής Μεσαράς.

Αυτά, κατά τήν ζώσαν πάντοτε καί ήκριβωμένην παράδοσιν, συνέ- 
βησαν κατά τό καλοκαίρι τοΰ 1896. Κατά Σεπτέμβριον τού ίδιου έτους 
μέ τό «λαδομουτουλούκι» (= σιιοπηρά κατάπαυσις τών εχθροπραξιών 
εκατέρωθεν διά τήν συγκομιδήν τοΰ λαδιού) οί μοναχοί (μετά τών ώς 
ανω κινητών) έπανήλθον εις τήν Μονήν καί έπεδόθησαν εις τήν συ
νήθη ζωήν-

Κατά ’Ιανουάριον τού 1897 ή Έπανάστασις Ιπανήρχισε καί έγινε 
νέα έκκένωσις τής Μονής. Αυτήν τήν φοράν δμως όχι εις Μεσαράν, 
άλλ’ εις Μεγάλην Βρύσην, δπου οί μοναχοί εφιλοξενούντο ε’ις τό σπίτι 
τοΰ Χατζή Γερασίμου Λευθεράκη.

Προ τής έκ τής Μονής φυγής ό ηγούμενος Πανάρετος Μαργαρίτης, 
Ιξ Άρχανών, καί οί ιερομόναχοι Τίτος καί 'Ησύχιος μετέφεραν εϊς τό 
Ηράκλειον τά ασημικά καί λοιπά πολύτιμα σκεύη καί αντικείμενα τής
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Μονής (περί τΙς 6 μεγάλες μάλλινες κρητικές σακκοΰλες) καί τά ίερά 
άμφια καί τά παρέδωκαν εις τά «Μοναστηρικά σπίτια» όπόθεν μετε- 
φέρθησαν είς τον Μητροπολιτικόν ναόν τοΰ 'Αγ. Μήνα προς φύλαξιν 
(ή οποία άπεδείχθη εκ των υστέρων δτι δεν ήτο απολύτως ασφαλής).

Κατά την επιστροφήν των ανώτερα) από τό Ηράκλειον και ακρι
βώς, δταν είχαν προσπεράσει τά Σπήλιά διά νά φθάσουν είς τοΰ Κα
πνιστού τό Μετόχι, διεπράχτΊη υπό Τούρκων παρά τά Σπήλιά φόνος 
Σγουροκεφαλιανών Χριστιανών, που μετέφεραν λάδι είς 'Ηράκλειον. 
’Αλλά καί δταν άνεχώρησαν εξ Άρχσνών (κατόπιν μικράς άναπαύσεως 
είς τό σπίτι τοΰ Παναρέτου, ό όποιος έμεινε νά διανυκτερεύση εκεί) 
καί εξηκολούθησαν τον δρόμον πρός επιστροφήν είς τήν Μονήν, συ- 
νήντησαν έφιππον χωροφύλακα (χριστιανόν) καλπάζοντα από ρυτήρος 
Τον ήρώτησαν τί τοΰ συνέβαινε καί είς τί ωφείλοντο οί πυροβολισμοί 
πού ήκούσθησαν πρός τήν 'Αγ. ’Άνναν (Β. Δ. τοΰ Χουδετσιοΰ). Καί 
αυτός τούς είπεν δτι τον ίδιον είχαν πυροβολήσει Τοΰρκοι ένοπλοι.

Έπέστρεψαν τότε είς Άρχάνες, ώπλίσθησαν καί, συνοδείφ δυο - 
τριών ακόμη ενόπλων Άρχανιωτών, ήλτΊον είς τήν Μονήν των. Τήν 
επαύριον τό πραύί ήλθε καί ό Πανάρετος μέ άρκετοίις Άρχανιώτας, οί 
όποιοι μέ τά ζψά των καί δλα τά υποζύγια τής Μονής μετέφεραν μέ 
εσπευσμένος διαδρομάς τάς ζωοτροφίας αυτής είς Άρχάνες, δπου άπο- 
θήκαι ολόκληροι έγέμισαν μέ σιτηρά, όσπρια, λάδι, τυρί, μυζήθρες 
κτλ. Τά πλούσια αυτά εφόδια άπετέλεσαν σπουδαίαν συμβολήν διά τήν 
συντήρησιν τοΰ στρατοπέδου τών Άρχανών, τό όποιον, μετά τοΰ έν 
Άκραπηρίω τοιούτου, άπετέλεσαν τά σπουδαιότερα κέντρα τής επ'α- 
ναστάσεως, ή οποία άπέληξεν εις τήν άπελευθέρωσιν τής Κρήτης από 
τόν Τουρκικόν ζυγόν.

Είς Άρχάνες μετεφέρθησαν τότε καί αί εικόνες τοΰ ναοΰτής Μονής.
Οί μοναχοί τοΰ Άπανωσήφη, κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστά- 

σεως ταύτης έμεναν συνήθως είς Μεγάλην Βρύσην, δπου είχον μετά 
φερθή καί τά πρόβατα καί λοιπά ζφα τής Μονής. Απ’ εκεί, οί δυνά- 
μενοι νά φέρουν δπλα καλόγηροι, ως καί οί ύπηρέται τής Μονής, με- 
τέβαινον είς Άρχάνες σε κάθε «πόλεμο»67. Είς κάθε κίνησιν τών 
Τούρκων έξ Ηρακλείου, τό επί τοΰ Γιούχτα κανονάκι τών Επανα
στατών ειδοποιεί περί επικειμένου «πολέμου» τά γύρω χωριά, καί αυτά 
πάλιν μέ τούς κώδωνας τών εκκλησιών μετέδιδαν τήν ε’ίδησιν μέχρι 
τών άκροτάτων ορίων τοΰ μεταξύ τής ’Ίδης (Ψηλορείτη) καί τής Δίκτης 
(Λασηθιώτικων βουνών) διαμερίσματος, διά νά σπεύσουν, αφήνοντας

β7) Ούτως ώνομάζοντο είς τήν γλώσσαν τοΰ λαού τής Κρήτης αί μεταξύ 
τών Χριστιανών επαναστατών καί τών Τούρκων μάχαι καί συμπλοκαί.
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την δχερη η τό δρεπάνι, μέ τό δπλο στο χέρι, οί πολεμιστή! εκεί, όπου 
έκρίνετο ή τΰχη και αυτών κα! τών οικογενειών των κα! τής ΙΙστρίδος.

Και πρέπει νά σημειωθή εις τό σημεΐον αυτό, δη οί έκ τής Μο
νής τού Άπανωσήφη πολεμισταί, πού έμάχοντο πάντοτε μεταξύ τών 
πρώτων, δεν ^χρησιμοποίησαν ποτέ τάς εις Άρχάνες άποθηκευμένας 
τροτράς των, εύρισκομένας εις την διάθεσιν τής Επιτροπής Άγώνος, 
άλλ’ ύπέφεραν πολλάκις καί στερήσεις, προτιμώντες νά άνεφοδιάζων- 
ται, τόσον εις τρόφιμα δσον και εις πυρομαχικά από την Μεγάλη 
Βρύση.

Κατά τούς περί τις Άρχάνες αγώνας διεκρίθησαν έκ τών Άπανω- 
σηφιτών οί μοναχοί Κάλλιστος, Στέφανος, 'Ησύχιος, ’Άνθιμος, Τίτος, 
ο γέρων Συμεών καί άλλοι, ώς και 6 Μισαήλ Καλογεράκης έκ Μεσο
χωριού, 6 όποιος κα! έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος κατά την 2 Φεβρουά
ριου 1897. Οί Τούρκοι άπέκοψαν την κεφαλήν τοΰ νεκρού και την πε
ριέφεραν επιδεικτικά εις τό στρατόπεδόν των, διά νά αναπτερώσουν 
τό ηθικόν τών στρατιωτών των.

Κατά τό ίδιον ώς άνω έτος ό τουρκικός όχλος, τη ανοχή ιών Τουρκ. 
Αρχών, προέβη εις τρομεράν σφαγήν τών ανυπεράσπιστων Ελλήνων 
Χριστιανών τής πόλεως τοΰ 'Ηρακλείου καί τήν διά πυρκαϊας καταστρο
φήν τοΰ προς τον λιμένα έμπορικωτέρου τμήματος αυτής. Έκ τής α
δυναμίας των νά επιβληθούν έπ! τών επαναστατών οί Τούρκοι ήσθά 
νοντο κλονιζόμενον υπό τούς πόδας των τό έδαφος τής Κρήτης, τό 
όποιον από 260 περίπου ετών88 έπότιζαν μέ τό άμειλίκτως χυνόμενον 
αίμα αθώων θυμάτων. Κα! εις τήν παραζάλην των έστρεψαν τάς δο
λοφονικός των σφαίρας κα! εναντίον τών Ευρωπαίων69, πού είχαν 
αποφασίσει πλέον νά μεσολαβήσουν προς κατάπαυσιν τών εχθροπρα
ξιών μεταξύ τών Τούρκων κα! τών Χριστιανών (Ελλήνων) έπαναστα-

es) ’Επί τής νησΐδος Σούδας, εις τήν είσοδον τοΰ ομωνύμου κόλπου, καί 
επί τοΰ σημείου δπου κατά τήν διάρκειαν τής αυτονόμου Κρητικής ΙΙολιτείας 
(1898 - 1913) ύψοϋτο τουρκική σημαία έκ λευκοσιδήρου — ούμβολον τής τουρκ. 
έπικυριαρχίας — έστήθη μαρμάρινη στήλη, μετά τήν "Ενωσιν τής Κρήτης μέ 
τήν Μητέρα - Πατρίδα (1913) έπί τής όποιας έχαράχθη ή επιγραφή :

«ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΙΙ 
1669 — 1913

ΗΤΟΙ 267 ΕΤΗ, 7 ΜΗΝΕΣ, 7 ΙΙΜΕΡΑΙ 
ΕΤΗ ΑΓΩΝΙΑΣ»

β9) Είς τήν παρά τόν λιμένα περιοχήν τής πόλεως έφόνευσαν 17 "Αγγλους 
στρατιώτας, έκ τών άποβιβασθέντων πρός έφαρμογήν της σχετικής άποφασευς 
τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, αί όπσϊαι διά τών στόλων τυιν παρηκυλούΟουν τήν 
έν Κρήτη κατάσιασιν.
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τών. Τό αποτέλεσμα ήτο νά απομακρυνθούν όριστικώς και άμετακλή- 
τως τά τουρκικά στρατεύματα έκ της Νήσου, ή άνακήρυξις αυτής εις 
αυτόνομον Κρητικήν Πολιτείαν υπό την προστασίαν 4 Δυνάμεων (’Αγ
γλίας, Ρωσσίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας) καί 6 διορισμός τού Πρίγκη- 
πος Γεωργίου ως 'Υπάτου Άρμοστού καί άρραβώνος τής μετά τής 
Ελλάδος προσεχούς ένώσεως.

Εις τό σημεΐον τούτο τερματίζομεν την παρούσαν μελέτην επί τής 
ιστορίας τής Μονής Άπανωσήφη, ουμμορφούμενοι προς την υπό τών 
«Κρητικών Χρονικών» τηρουμένην αρχήν, νά μη δημοσιεύωνται εις 
αυτά γεγονότα, αναγόμενα εΐς την μετά την άπελευθέρωσιν τής Νήσου 
σύγχρονον εποχήν. Έπιφυλασσόμεθα δέ εις άλλην ευκαιρίαν νά συμ' 
πληρώσωμεν την ιστορίαν τής Μονής, διά τής έκθέσεως τής σπουδαίας 
αυτής συμβολής εις τούς προσφάτους αγώνας τής άντιστάσεως κατά 
τών Γερμανών καί εν συνεχείς* κατά τών ξενοκινήτων Συμμοριτών.

Ή παρούσα δμως θά ήιο ούσιωδώς ελλιπής άν δεν προσετίθεντο 
ολίγα τινά : α) περί τής καταστάσεως τών μονών τής Κρήτης γενικώς 
(καί τού Άπανωσήφη επομένως) αμέσως μειά τήν άπελευθέρωσιν, 
β) περί τών κατά καιρούς έπισκεφθέντων τήν Μονήν ταύτην επισή
μων άνδρών καί γ) περί τών εν αυτή φυλασσόμενων τώρα κειμη
λίων καί τιμαλφών — εκτός εκείνων τά όποια περιεγράφησαν είς τήν 
σελίδα 74.

ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ

Μετά τήν έκδίωξιν τών Τούρκων ή ελεύθερα πλέον ζωή τού πλη
θυσμού τής Νήσου άπήλλαξε καί τάς Μονάς αυτής από τον εφιάλτην 
τής διαρκούς άπιιλής καί, κατά θεωρίαν, τού εθνικού αυτών προορι
σμού. Ή κατάστασις δέ αυτή εξηκολούθησε, φυσικά, καί μετά τήν 
κατά τό 1912 ενωσιν τής Κρήτης μέ τήν Μητέρα Ελλάδα.

Ή προοπτική τής περαιτέρω εθνικής ασφαλείας καί τό κατά τάς 
άρχάς τού 20°ϋ αϊώνος επικρατούν πνεύμα έδημιούργησε νέον κλίμα, 
δσον άφορρ τήν θέσιν γενικώς τών μονών έν τή κοινωνίςι. Δεν παρου
σιάζεται πλέον ή προηγούμενη σχετική προθυμία νέων προς κατάταξιν 
είς τάς Μονάς, τοσούτφ μάλλον καθόσον, νόμος ψηφισθεΐς καί υπό 
τής Κρητικής Πολιτείας, άπηγόρευεν δρθώς τήν είς τον μοναχικόν βίον 
άφιέρωσιν, προ τής έκπληραισεως τής στρατιωτικής θητείας. ’Αλλά 
καί γενικώτερον τό δχι ευσεβές πνεύμα τού δεκάτου ενάτου καί εικο
στού αϊώνος επηρεάζει πολλούς τών διανοουμένων καί τινας τών πο
λιτικών τής Ελλάδος, οι όποιοι προθύμως δέχονται, δτι ό προορι
σμός τών Μονών έπαυσε μετά τήν άπελευθέρωσιν 
καί δτι, ό περιορισμός αυτών καί τών μοναχών εν Κρήτη επιβάλλε
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ται'°. Τό μέτρον άλλως τε τούτο καθίστα άναγκαΐον και ή άποψίλωσις 
πολλών Μονών τής Νήσου άπο τό άναγκαΐον δια την συντήρησίν των 
μοναχικόν προσωπικόν καί ή μέριμνα διά την διαχείρισιν τής περιου 
σίας των. Εις τον Καταστατικόν Νόμον ορίζονται πρός τοΰτο Μονά 
στηριακαι Έπιτροπεϊαι, μία εις έκαστον Νομόν.

Είς την ουτω δημιουργουμένην ατμόσφαιραν τό πρόβλημα τής χρη- 
σιμοποιήσεως τών τεραστίων μοναστηριακών περιουσιών προέβαλλεν 
επιτακτικόν και άρχισε νά άπασχολή σοβαρώς τούς αρμοδίους. Ή ά- 
ξιοποίησις αυτών άφ’ ενός κσ'ι ή λυσιτελής χρησιμοποίησις αυτών άφ’ 
ετέρου θά ήδύνατο νά λύση άνέτως και διά παντός ζητήματα πρώτης 
ανάγκης διά την Εκκλησίαν τής Κρήτης, ως είναι ή άνυψωσις τού 
μορφωτικοί επιπέδου τών κληρικών γενικώς καί ή παρασκευή έκπαυ 
δευμένων καί ικανών ιερέων, ή αξιοπρεπής μισθοδοσία αυτών καί τών 
Επισκόπων, ή επισκευή καί συνιήρησις τών εκκλησιαστικών μνη
μείων, ή έκδοσις επιστημονικοί περιοδικοί συγγράμματος διά τήν συ
στηματοποίησα καί μελέτην τών έν ταΐς Μοναΐς άποκειμένων ανεκδό
των στοιχείων τής εκκλησιαστικής και εθνικής ημών ιστορίας κλπ.

Ή ούτω πως διαγραφομένη προοπτική τής λογικής χρησιμοποιή- 
σεως τών μοναστηριακών περιουσιών δεν έπρόφθασε νά ωριμάση καί 
νά άποδώση τά αναμενόμενα αποτελέσματα καί δι’ άλλους ίσως λό
γους, αλλά κυρίως ένεκα τών ιστορικών περιπετειών τής Πατρίδος μας 
κατά τό πρώτον ήμισυ τοί εικοστοί αίώνος. Μόλις άπετινάχθηό Τουρ
κικός ζυγός ή μέν σχηματισθεΐσα Κρητική Πολιτεία θεωρείται ώς κάτι 
τό προσωρινόν υπό τοί κρητικοί λαοί, καί ή προσοχή του ολόκληρος 
άπορροφδται από τον πόθον τής Ένώσετος, ή δέ έπακολουθήσασα πε
ρίοδος γεμίζει από τούς πολέμους του 12 καί 13, ιόν Α' Παγκόσμιον 
πόλεμον, τον Μικρασιατικόν τοιοίτον, μέ τήν καταστροφήν ή οποία 
τον έπεσφράγισε, τον Β' Παγκόσμιον καί τον Συμμοριτοπόλεμον.

Έκ τούτων ή Μικρασιατική συμφορά έδωκεν αφορμήν είς τήν 
ασφαλώς άτυχεστέραν λύσιν, πού ήτο δυνατόν νά δοθή εις τό 
ζήτημα τής διαθέσεως τών μοναστηριακών περιουσιών :

Διότι, διά νά κατευνασθή ή δικαία άγανάκτησις τών έκ τών πολέ
μων καί τών καταστροφών έξερχομένων εφέδρων πολεμιστών τής Κρή
της, οί οποίοι ευρίσκουν, επανερχόμενοι είς τάς εστίας των, κατεχομέ-

,0) Ήδη 6 ΰιτ’ άριθ. 276/1900 Καταστατικός Νόμος τής έν Κρήτη ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας διέλυσεν αρκετός Μονός καί τός διατηρούμενος διακρίνει είς 
μονίμους (δυο είς έκαστον Νομόν) καί είς διαλυτός (δέκα πέντε έν δλιρ) 
καί ορίζει τόν είς έκάστην τών διατηρητέων μονών αριθμόν μοναχών κατ’άνώ- 
τατον όριον είς είκοσιν. Μεταξύ τών διατηρητέων, φυσικά, είναι καί ή τοΰ 
Άπανωσήφη.
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νσς από φυγόστρατους εν πολλοΐς και απολέμους σχεδόν δλας τός έν τή 
κοινωνία θέσεις οικονομικής άναπτυξεως και ως είκός δυσφοροϋν έπι- 
κινδυνως, μυωπάζοντες πολιτικοί παράγοντες ευρίσκουν πρόχειρον την 
λύσιν νά στρέψουν την προσοχήν των δεινοπαθουντων αυ
τών θεμάτων τοϋ συνόλου τής ελληνικής κοινωνίας προς τά μοναστη- 
ρικά κτήματα. Και έδημιουργήθησαν τότε (1924) τά Ταμεία Εφέ
δρων Πολεμιστών Κρήτης, προικοδοτηθέντα μέ τά 3/5 τών κτημάτων 
των Μονών τής Νήσου, καί μέ προορισμόν ωμολογημένον την υλικήν 
ένίσχυσιν τών ως άνω έφ. πολεμιστών, άλλ’όχι και τον μόνον... Μόλις 
τώρα, ΰστερ’ από υπερτριάκονια ετών σημαντικήν μείωσιν τής αξίας 
τοΰ πλείστου τών κτημάτων τούτων, ένεκα τής υπό ενοικιαστών έκμε- 
ταλλεύσεως καί όχι άξιοποιήσεώς των και γενικής εν τφ μεταξύ λαφυ
ραγωγίας των, επιδιώκεται ή επίσπευσις τής παραχωρήσεώς των (υπό 
ευνοϊκούς όρους πληρωμής καί άνευ δημοπρασίας) εις άκτήμονας εφέ
δρους πολεμιστάς, προς πραγματικήν άξιοποίησιν.

Άλλα καί μετά τήν σημαντικήν αυτήν μείωσιν τής περιουσίας τών 
Μονών τής Κρήτης τό άπομένον μέρος θά ήτο δυνατόν, διά συν. 
τονισμένου σχεδίου, έκτεινομένου εις όλα τά μοναστηριακά 
κτήματα τής Νήσου, νά έξευρεθή τρόπος θετικής βελτιώσεως τοΰ κλή
ρου επ’ ώφελεία τής πνευματικής έξυψώσεως τοϋ χριστιανικού λαού 
μας. Καί τοΰτο χωρίς νά παυσουν νά υφίστανται αι ίστορικώτεραι καί 
μέ περισσοτέραν ζωτικότητα παρουσιαζόμεναι Μοναί, υπό τήνπρο- 
ϋπόθεσιν τής ταυτοχρόνου άναδιοργανώσεως αυτών 
επί τό μοναχικώτερον καί επιλογήν τών εις αύτάς 
κατατασσομένων μέ κριτήρια πράγματι μοναστι
κά'1, ως καί καθορισμόν τοΰ σκοποΰ αυτών υπό τό 
πνεΰμα έξυπηρετήσεαις ωρισμένων κοινωνικό) ν α
ναγκών, ως είναι ή περίθαλψις ασθενών (διά τάς γυναικείας Μονάς) 
ή συντήρησις αγροτικών ιδία σχολείων, ορφανοτροφείων κτλ.

Τό έργον τοΰτο, τεράστιον αυτό καθ’ εαυτό, άπόκειται εις τήν απο
κλειστικήν πρωτοβουλίαν τής έν Κρήτη Εκκλησίας, έν συνεννοήσει με. 
τά τής Πολιτείας καί αναμένει, έπ) σειράν ήδη έτών μετά τήν Κατο
χήν, τήν κανονικήν διεξαγωγήν τών έργασιών τής έπαρχιακής Συνόδου 
τών ’Αρχιερέων τής Κρήτης προς πραγμάτωσίν του.

,ι) Καί έξεδόθη μέν πατά τό 1930 Π. Δ. «Περί διοικήσεως καί διαχειρί- 
σεως τής εν Κρήτη Μοναστηριακής περιουσίας», τροποποιηδ-έν καί συμπληρω· 
θέν διά A. Ν. τοΰ 1935, μέ δημιουργίαν εις έκαστον Νομόν ’Οργανισμού Διοι- 
κήσεως Μοναστηριακής περιουσίας (ΟΔΜΠ), αλλά καί πάλιν τό προαδοκώμε- 
νον αποτέλεσμα δέν έπετεύχίϊη.
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Έν τφ μεταξύ και ττρος την άπομένουσαν αυτήν μοναστηριακήν 
περιουσίαν δεν παύουν νά στρέφωνται άρπακτικά τά βλέμματα εϊτε 
κομμάτων και πολιτικών συγκροτημάτων τής Ελλάδος, είτε άλλων πα
ραγόντων, οί όποιοι ή δεν υπολογίζουν καθόλου to πνευματικόν συμ
φέρον τής χριστιανικής μας κοινωνίας, ή διάκειντσι φανερά έχθρικώς 
προς αυτό. Και επωφελούνται κάθε ευκαιρίας, διά νά αποστερήσουν 
τήν Εκκλησίαν τής περιουσίας της, πότε υπό τό πρόσχημα τής άπο- 
καταστάσεοτς των άκτημόνων, καί πότε με τό επιχείρημα τής άξιοποι- 
ήσεως αυτής, πάντοτε όμως μέ τήν ύπόκρουσιν, ότι τά Μοναστήρια 
είναι πλέον ασυγχρόνιστα καί περιττά εις τον οργανισμόν τού ’Έθνους 
Ιδρύματα. Καί άς βοά τά αντίθετα προς τον ισχυρισμόν τούτον ή πραγ- 
ματικότης, όχι μόνον ή παλαιοτέρσ, αλλά καί ή πρόσφατος.

Εις τήν μονήν Άπανωσήφη έν πάση περιπτώσει απομένουν ακόμη 
διά τήν έξακολούθησιν τού εις τήν ελληνοχριστιανικήν κοιναινίαν τής 
Κρήτης ρόλου της, καί μετόχια αξιόλογα, ως τά Ξερά Ξύλα, καί περί 
τήν Μονήν εκτασις αρκετά μεγάλη, τήν οποίαν φιλότιμοι μοναχοί δι’ 
ίδιων εξόδων καί προσωπικών κόπων καθ’ ημέραν καί περισσότερον 
προσπαθούν νά άξιοποιήσουν, δι’ έμφυτεύσεως άμπέλατν καί έλαιών. 
At ούτως άξιοποιούμεναι εκτάσεις μετά τον θάνατον των μοναχών μέ
νουν έξ ολοκλήρου εις τήν Μονήν.

ΕΠΙΣΚΕΓ1ΤΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Έκτος τών κατά τήν διάρκειαν εκάστου έτους πτωχών, οδοιπόρων 
καί ξένων, οί όποιοι εϋρισκον καί ευρίσκουν πάντοτε εις τον Άπανω
σήφη, ως καί εις πάσαν έλλ. μονήν, φιλόξενον στέγην καί περιποίησιν' 
έκτος τών προσκυνητών καί «τασημάρηδων» οί όποιοι καί εις άλλας 
περιστάσεις, αλλά κυρίως κατά τάς δύο επετείους έορτάς τού Άγ. Γε
ωργίου (23 Απριλίου καί 3 Νοεμβρίου) κατακλύζουν τήν Μονήν έξ 
όλων τών διαμερισμάτων τής Κεντρικής Κρήτης έκτος τών ευσεβών, 
οί όποιοι κατά τάς παραμονάς ιδίως τών μεγάλων χριστιανικών εορ
τών (Χριστουγέννων, Πάσχα, Δεκαπενταυγούστου) κατά συνήθειαν 
καταφεύγουν εις τήν Μονήν, διά νά παρακολουθήσουν έν περισυλλογή 
καί κατανύξει τάς ίεράς ακολουθίας καί διά νηστείας καί έξομολογή- 
σεως νά παρασκευασθοΰν εις Θείαν Μετάληψιν, έκτος όλων τών άνω. 
τέρω κατηγοριών τακτικών, τρόπον τινά, καί ανεπισήμων επισκεπτών, 
τήν Μονήν έπεσκέφθησαν κατά καιρούς καί έπίσημοι καί έπιφανεΐς 
άνδρες. Μεταξύ τών πρώτων συγκαταλέγονται καί ανώτατοι άξιωμα- 
τούχοι τής Τουρκίας, ώς ό στρατηγός καί κατόπιν Μέγας Βεζύρης Τζα- 
βάτ πασάς, ό Διοικητής Κρήτης Άμπντουλλάχ, ό γνωστός από τον Ελ
ληνοτουρκικόν πόλεμον τού 1912 Χασάν Ταχσίν πασάς καί πλεΐστοι
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άλλοι. ‘Αλλά καί περιηγηταί καί αρχαιολόγοι καί άλλοι σοφοί άνδρες 
έπεσκέφθησαν τήν Μονήν, διά λόγους μελέτης, ώς οι άναφερθέντες 
ήδη Pashley, Savary, Pococke, Sieber, Gerola καί εκτός αυτών οί 
Raulin, "Αλμπερ, ’Όλδεν, κτλ. Τήν Μονήν έπεσκέφθη κατά τό 1897 
καί ό ’Αρχηγός τής έν Κρήτη Μεταπολιτευσεως Μανοϋσος Κοΰνδου- 
ρος, ό όποιος αναφέρει ότι, μετά των συντρόφων του, από τήν Γέρ- 
γερην κατηυθυνθησαν προς «τήν έξ 92 χωρίων άποτελουμένην τουρκι
κήν επαρχίαν Μονοφάτσι, τήν έρημωθεΐσαν ”, φθάσαντες εις τήν Μο
νήν 'Αγ. Γεωργίου Άπανωσήφη, όπου έσταθμευσαμεν. Εκεί μάς πε- 
ριεποιήθησαν οί φιλόξενοι καλόγηροι. ‘Ησαν δέ συγκινημένοι ακόμη 
έκ των,σφαγών τοΰ Ηρακλείου καί ήπόρουν αν θά παυσουν ποτέ αί 
σφαγαί μεταξύ τών ανθρώπων» Τήν Μονήν έπεσκέφθη καί ό Πρίγ- 
κηψ Γεώργιος, αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν.

ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Εις τά έν σελ. 74 περιγραφέντα, ως πιθανώς προερχόμενα έκ τοΰ 
έν Άϊδινίφ μετοχιού, άμφια καί πολύτιμα αντικείμενα, πρέπει νά προσ- 
τεθώσι καί τά κάτωθι, εις τό σκευοφυλάκιον τής Μονής φυλασσόμενα 
τοιαϋτα, τών οποίων ή κατασκευή καί ή κτήσις ανάγεται ιδίως εις τούς 
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 χρόνους.

α) Λειψανοθήκαι.

1) 'Η μεγαλυτέρα έξ αυτών είναι κιβώτιον έξ άργυρου διαστάσεων 
0,3δ X 0,27 X 0,10 μ. μέ διαχωρίσματα έσωτερικώς επίχρυσα. Εις 
έκάστην σχηματιζομένην θήκην είναι τοποθετημένα αγία λείψανα (τε
μάχια οστών) διαφόρων άναγραφομένων αγίων, τών οποίων τό μεγα- 
λότερον είναι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. Τό κιβώτιον φέρει τήν έπιγραφήν: 
Καλλίστου Γενειατάκη 1913.

Έσωτερικώς εις τό μέσον τοΰ κιβωτίου φυλάσσεται άργυροΰς Σταυ
ρός, έντός τοΰ οποίου υπάρχει «Τίμιον Ξυλον».

2) Μικροτέρα λειψανοθήκη (διαστάσεων 0,28 X 0,20 X 0,06 μ.) 
υπό μορφήν δερματοδέτου βιβλίου, φέρει έσωτερικώς άργυρόδετα οστά 
«Πατέρων» μέ τήν έπιγραφήν : «Δέησις τον δούλου τον Θεοΰ Μακα
ρίου 'Ιερομονάχου ‘Ιερουσαλήμ. Τών όσιων Πατέρο)ν. 1818». Τό σκέ * **)

τη Λόγιρ τής έπαναστάσεως οί Τούρκοι είχον καχαφύγει εϊς τήν πόλιν τοΰ 
’Ηρακλείου. 'Ολόκληρος ή ύπαιθρος Κρήτη εύρίσκετο εις χεΐρας τών επανα
στατών. Οί Τούρκοι κατεΐχον μόνον τάς 3 πόλεις.

**) Βλ. Μ. Κουνδούρου, Ήμερολόγιον. Ιστορικοί καί διπλωματικοί απο
καλύψεις. Άθήιαι 1921, σ. 261.
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πασμα τοΰ κιβωτίου έσωτερικώς έχει ζωγραφισμένην ωραίαν εικόνα 
των Είσοδίων τής Θεοτόκου.

8) ’Άλλη λειψανοθήκη, των αυτών περίπου ως και ή ανωτέρω δια
στάσεων, εν σχήματι δεμένου βιβλίου, έχει εις τό εσωτερικόν τοΰ σκε
πάσματος ωραίαν ζωγραφιστήν εικόνα τοΰ Άγ. Γεωργίου ήμικατε- 
στραμμένην, και επιγραφήν είς τήν άριστεράν κάτω γωνίαν : «Δέησις 
τοΰ δούλου τοΰ θεόν ’Ιακώβου Παντουβά Ίεροδιακόνου ,4, γονέων και 
αδελφών αυτόν και έλέησον αυτούς, ,αωμε’ (= 1845). *Αγίου Γεωρ
γίου τοΰ Άπανωσήφη».

Τέσσαρα ακόμη κιβωτίδια ξύλινα έπενδεδυμένα έσωτερικώς μέ φύλ
λα αργύρου και περιέχοντα άγια λείψανα είναι κατά τό πλεΐστον κα
τεστραμμένα.

β) Ευαγγέλια.

Έκ τών 3 σήμερον έν χρήσει είς τήν Μονήν με επάργυρα εξώφυλ
λα, εν (έκδόσεως Βενετίας 1833) φέρει είς τό εσωτερικόν τοΰ πρώτου 
εξωφύλλου τό ενθύμημα : «"Ελαβε το παρόν Ευαγγελίαν τό Μοναστη
ριού άπό τον μακαρίτη X" παπάν Νικόδημον Μαλιώτην». ’Άλλο (έκ 
τών ως άνω τριών) Εύαγγέλιον μέ επίχρυσα καλύμματα είναι «ύωρεά 
’Αντωνίου Ψαοονδάκη» (Me Keesport Pa U.S.A. 1951). Πρόκειται 
περί ευσεβούς συμπατριώτου μας έξ Άρχανών, Ιγκατεστημένου έν 
’Αμερική

Καί Απόστολος, μικροτέρου σχήματος άπό τα ως άνω Ευαγγέλια, 
άλλα μέ βαρέα άργυρά έπικαλύμματα, φέρει εις μέν τήν πρόσοψιν έκ- 
τυπον παράστασιν τοΰ Άγ Γεωργίου, είς δε τήν δπισθίαν επιφάνειαν 
τήν Μεταμόρφωσιν.

γ) Άργυροΰν δισκοπότηρον μέ χρονολογίαν κατασκευής 1842 φέρει 
κύκλφ τής βάσεως χαραγμένην τήν έπιγραφήν : «7ο παρόν υπάρχει 
τού *Αγ. Γεωργίου Έπανωσήφη τοΰ εκ Κρήτης».

Άλλο μεγαλύτερον άργυροΰν χρυσοποίκιλτον δισκοπότηρον, μέ βά- 
σιν έκ τριών διαζωμάτων, φέρει εις μέν τό πρώτον (τό ύψηλότερον) 
διάζωμα χαραγμένην τήν έπιγραφήν: «’Επιστασία Μεϋοδίον, ϋποηγου- 
μένον και έπιτρόπ(ου) Νικολάου Νικηφοράκ.η», εις δέ τό δεύτερον, ο
λίγον χαμηλότερα, τάς λέξεις : «Μνήαύλητι, Κύριε, τής δούλης σου Μα
ρίας Μοναχής και πάντων τών ευσεβών Χριστιανών, τών βοη&ησάντων 
και βοηΰούντων έν τή Μονή του ‘Επανωσήφη». Είς τό τελευταΐον

u) Πρόκειται ασφαλώς περί τοΰ άντιγραφέως τής «Διηγήσεως» ε’ις τήν 
όποιαν τά συνοδεΰοντα τήν υπογραφήν του κεφολαΐα γράμματα Π. Τ. Β. ση
μαίνουν προφανώς Παντουβάς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:30 EEST - 54.161.213.156



94 Έμμ. Πετράκι

πλατύτερου διάζωμα τής βάσεως φέρει έκτυπους τάς μορφάς : Τού Με
γάλου Άρχιερέως, εις τό μέσον, και περί Αυτον τοϋ Ουρανοφάντορος 
Βασιλείου, ’Ιακώβου τοϋ Άδελφοθέου, τοϋ Άγ. Γεωργίου, Γρηγο- 
ριου τοΰ Διαλόγου καί τοϋ ί. Χρυσοστόμου, ως και την χρονολογίαν 
1846.

Τής αυτής μοναχής Μαρίας (Καλεσιανής) τό δνομα εγχάρακτον φέ
ρουν καί δυο άργυραΐ λυχνίαι — ή μία επτάφωτος μέ χρονολογίαν 
1842 καί ή έτέρα πεντάφωτος μέ έτος 1839. Πρόκειται — κατά την 
παράδοσιν — περί ευσεβούς χρισιιανή; πού έγινε καί μοναχή, ή όποια 
περιήρχετο την ύπαιθρον καί συνέλεγε προσφοράς των χριστιανών, 
διά των όποίατν έκαμε τα ανωτέρω πολύτιμα σκεύη ,5. Μυροδοχεϊον 
άργυροΰν μέ χρονολογίαν 1835 είναι πιθανώτατα καί τούτο προϊόν 
τον κόπων τής ιδίας μοναχής.

Τό επί τής Αγίας Τραπέζης άρτοφόριον είναι έξ αργύρου, κοσμη- 
μή'ον μέ πολυτίμους λίθους (σμαράγδους καί βηρύλους) μέ την έξης ε
πιγραφήν επί τοΰ μεσαίου υψηλότερου έκ τών πέντε ήιιισφαιρικών 
τρούλλων, εις τούς οποίους απολήγει ή στέγη τοΰ κιβωτίου: «Τής 
ίερδς Μονής Άγ. Γεωργίου Έπανωοήφη. 'Ηγουμενεία Γρηγορίου 'Ιε

ρομόναχου. 1850»111. Τό εντός τοΰ αρτοφορίου κιβώριον ειν’ επίσης 
έξ αργύρου.

δ) ’Άμφια. Μέγα καί μικρόν ωμοφόριου μέ πόλους καί σταυρούς 
κεντητούς χειροποίητους φέρει την χρονολογίαν 1864 καί τό δνομα 
«τοϋ Αρκαδίας Γρηγορίον».

Στιχάριου χειροκέντητον είναι καλής, άλλ’ δχι τόσον εξαίσιας τέ
χνης, δπως τό έν σ 74 περιγραφέν φελόνιον.

Έπιγονάτιον άργυροκέντητον πολύ παλαιόν είναι πολύτιμον άντι- 
κείμενον.

Ζεύγος επιμανικίων μέ την επιγραφήν: Παναρέτου 1900, έκεντή- 
θησαν, κατά την παράδοσιν, υπό δύο μοναχών τοΰ Άρκαδίου, (εξόρι
στων εις Άπανωσήφην) μέ τεχνοτροπίαν τής σχετικής σχολής Άσω- 
μάτων.

Φυλάσσονται ακόμη δύο αρχιερατικοί μίτραι, έκ τών οποίων ή 
μία φέρει την επιγραφήν: Α. Γ (= ’Αρκαδίας Γρηγόριος) κτήμα τοΰ 
Άπανωσήφη 1874, ή δέ άλλη είναι αφιέρωμα τοΰ πρό εικοσιπεντα- 
ετίας άποθανόντος Μητροπολίτου Κρήτης Τίτου (1932).

7δ) 'Υπάρχει καί έλαιόφυτον πρός Δ. τής Μονής ονομαζόμενου μέχρι σή
μερον «τής καλογρηάς» τό όποιον εφυτεύθη υπό τής αυτής μοναχής.

,β) Πρόκειται περί τοϋ κατόπιν γενομένου ’Επισκόπου ’Αρκαδίας, περί τοϋ 
όποιου βλ. σ. 51, όποσημ. 6.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:30 EEST - 54.161.213.156



Ό Άγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης 95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακλητικός Κανών εις τον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τοϋ Άπα- 
νωσήφη.

Μετά to ευλογητόν, το Κόρτε είοάκουοον, Θεός Κυρτός.
ΕΙτα τό παρόν τροπάριον. Ήχος δ'.

Τφ σφ τεμένει τφ οεπτφ νϋν προστρέχομεν και ifj σκέπη σου τή 
ϋεία προαπίπτομεν, Έν κατανύξει κράζομεν, δακρύοντες, προς σέ: 
"Αγιε Γεώργιε, αιχμαλώτων ό ρύατης, πρόφύλααον και λύτρωσαι εκ 
παντοίων κίνδυνων τους προοκννοϋντας πόίλω εκ ψυχής την σεβααμίαν 

καί (λείαν εΙκόνα σου.

Καί νϋν, Θεοτοκιον, Ου οιωπήσωμεν....
Ήδη α’. Ήχος πλ, δ’. Ύγράν διοδεύοας....

Πολλαϊς συνεχόμενος συμφοραϊς, προς σε καταφεύγω 
λυτρω&ήναί με πειρασμών, εφόδου ληστών τε καί κινδύνων 

καί της πανώλους, Γεώργιε μέγιστε.
ΠαΊλών ταραττόμενος προσβολαΐς προς oh νϋν προστρέχω, 

ώς προστάτην καί βοηίλόν, λυτρώσαί με τούτων,
Γεώργιε τρισμάκαρ, τη προς Θεόν έλερμη μεσιτεία,ι σου.

Σωτήρά σε έχομεν τών δεινών, Γεώργιε μάκαρ, 
άσίλενείας τής λοιμικής, κινδύνων ληστών τε καί βαρβάρων, 
επιδρομής τε καί πόσης κακώσεως.

Νοσονντα τό σώμα καί την ψυχήν, επισκοπής {λείας 
καί προνοίας τής παρά σου άξίωσον, μόνη Θεομήτορ, 
ώς άγαϋή άγαιλοϋ τε λοχεύτρια ”,

Ήδη γ'. Ουρανίας άψΐδος....

Λοιμικών νοσημάτων καί συμφορών κύμασιν 
εχομέν σε ρύατην καί μέγιστον άντιλήπτορα 
εν ταϊς βαρβάρων δρμαΐς. ’Αλλά λιταΐς σου ταΐς {λείαις 
πάντων τούτων λύτρωσαι, μάρτυς Γεώργιε.

Συ προστάτης υπάρχεις τών δυατυχούντων, Γεαόργιε, 
καί κινδυνευόντων ϋπέρμαχος καί άντίληψις 
καί τής πανώλους δξυς δλοιλρευτής καί διώκτης, 
ληστών τε αντίμαχος, ϋεομακάριστε.

Ληστρικής τε εφόδου καί τών δεινών, "Αγιε, 
καί τής λοιμικής ασέλενείας δ ετοιμότατος ρύστης 
καί πρόμαχος δ βοηίλός καί προστάτης 
πόσης άλλης Ίλλίψεως, μάρτυς Γεώργιε.

") Τά Θεοτοκία είς τόν Κανόνα τούτον είναι χά αύτά τού γνωστού Παρα
κλητικού Κανόνος εις τήν Θεοτόκον.
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Θεοτοκίον.

Χαλεπαΐς άρρωστείαις και νοσεροΐς πάθεσιν 
εξεταζομένω, Παρθένε, σύ μυι βοήθησον, 
τών Ιαμάτων γάρ ανελλιπή σε γινώακω 
θησαυρόν, πανάμωμε, τον άδαπάνητον.

Διάσωοον από κινδύνων τους δούλους οον, άθλοφόρε, 
ότι πάντες σε εν κινδύνοις αεί προβαλλόμενα, 
ώς πρέσβυν προς τον Θεόν και Σωτήρτ.

Τροπάριον.

Πρεσβεία θερμή τή ο ή προς τον Κύριον, 
πανώλους ήμάς τους δούλους σου έκλύτρωσαι, 
τους επί σοί προσφεύγοντας, επιδρομής τε βαρβάρων, "Αγιε, 
και τών παγίδων ετι τοϋ εχθρού, πάντας ημάς φύλαξον, 
ένδοξέ Γεώργιε.

Ώδή δ'. Εΐοακήκοα, Κύριε.

Τούς προστρέχουσιν, άγιε, σκέπη σου τή θεία 
γενοΰ αντίληψις και πανώλους προθυμότατος ιατήρ, 
τρισμέγιστε Γεώργιε.

Τών βαρβάρων την έφοδον δίαιξόν, παμμάκαρ, 
καί τής πανώλους τε ελευθέρωσον τους δούλους σου, 
τούς θερμώς προστρέχοντες τή σκέπη σου.

Σύ έφάνης αντίληψις άλλων τε πολλών και έμοϋ 
τοϋ δούλου σου, καί κινδύνων ήλευθέρωσας, 
ληστρικών εφόδων καί πανώλεος.

Θεοτοκίον.

’Επί κλίνης οδύνης με καί τής αρρωστείας 
κατακειμένω μοι, ώς φιλάγαθος βοήθησαν,
Θεοτόκε μόνη αειπάρθενε.

Ώδή s'. Φώιισον ήμας.

Αύτρωσαι ημάς εκ κινδύνων καί κακώσεων 
καί βαρβαρικής εφόδου καί συμφοράς 
καί λοιμικών νοσημάτων, μάκαρ Γεώργιε.

Αύτρωσαι ημάς ορατών καί αοράτων εχθρών, 
ανομβρίας καί λοιμού συμφοράς 
καί πάσης άλλης βλάβης τε, μάρτυς Γεώργιε.

Σώσον τούς εις σέ πεποιθότας ήμάς ° Αγιε,
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ίκ τών κινδύνων και των δυσχερών 
και τής πανώλεος, θείε Γεώργιε.

Θεοτ οκίον.

“Ιαααι άγνή, τής ψυχής μου την άαθένειαν, 
επισκοπής σου αξιώσασα,
καί την υγείαν τή πρεσβεία, σου παράσχου μοι.

Ώδή . Την δέηοιν εκχεώ.

Θανάτου τον λοιμικού απάλλαξον 
τούς είς σε προσφεύγοντας έν πίσιει, 
δακρνρροοϋντας και κλίνοντας γόνυ 
καί έκβοώντας τδ πρόφθασον, άγιε, 
καί σώσον ημάς επιδρομής των βαρβάρων, 
παμμάκαρ Γεώργιε.

Έξάρπααον συμφορών Γεώργιε, 
και δεινής πανωλεθρίας και ζάλης 
τρικυμιών, αστραπών και χαλάζης 
καί πάσης δεινής περιστάσεως, 
άκρίδός τε καί τού λοιμού, 
ταΐς προς Θεόν θερμαΐς ίκεσίαις σου.

'Ως έαωσας νεανίαν, "Αγιε, 
τής δεινής αιχμαλωσίας το πάλαι, 
οϋτω κάμΐ νύν έκλύτρωσαι, μάκαρ, 
τή προς Θεόν θερμή μεσιτεία σου, 
πανώλονς βλάβης τε καί φθοράς, 
συμφορών καί κινδύνων, Γεώργιε.

Θεοτοκίον,

Έν κλίνη νύν ασθενών κατάκειμαι 
καί οϋκ έστιν ΐασις τή σαρκί μου' 
άλλ’ ή Θεόν καί αωτήρα τού κόσμου 
καί τον λυτήρα τών νόσων κυήσασα 
σού δέομαι τής αγαθής 
εκ φθοράς νοσημάτων άνάστησον.

Διάσωσον από κινδύναιν τούς δούλους σου, άθλοφόρε, 
καί έκ πανώλους καί παθών, τούς σοί καταφεύγονχας, 
ώς ένθεος προς Χριστόν ημών πρέαβνς.

"Αχραντε, ή διά λόγον τον . . .

Ήχος δ'. Ιΐροατααία τών Χριστιανών...

Προστασία καί σκέπη, φρουρός καί υπέρμαχος

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I.
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υπάρχεις ήμΐν τοΐς εν πίατει αοι προοτρέχουοι.
Μη παρίδης ημών των Ικετών σου τάς φωνάς, 
άλλα πρόφάασον ώς συμπα&ής και ρϋσαι ημάς ανάγκης 
κινδύνων τε και ύλλίψεων, δαίμονας των παγίδων, 

βαρβάρων επιδρομής τε καί πανώλεος βλάβης καί φ&οράς, 
πολύαύλλε Γεώργιε μέγιστε.

Προκείμενον. Δίκαιος ώς φοΐνιξ άν&ήοει.
Στίχος. Θαυμαστός δ Θεός.

Στίχος. Τοΐς άγίοις τοΐς Sv ijj yfj.
Ευαγγέλιον' ’Εκ του κατα Δούκαν.

Είπεν ο Κύριος τοΐς εαυτόν μαϋηταΐς' προσέχετε...
Δόξα. Ταΐς τοϋ α&λοφόρον...

Έλέησάν με δ Θεός κατα τό μέγα έλεος σου...

’Ηχος πΐ. β’. "Ολψ άποδέμενοι.

’Αάλοφόρε μέγιστε καί τον Κυρίου δπλίτα, 
μάρινς σνμπα&έστατε, ά&λητά Γεώργιε καί αήττητε, 
των πιστών καύχημα, δ φρουρός καί φύλαξ, 
μη παρίδης τους ϊκέτας σου, άλλά ον πρόφϋασον 
καί έκ των κινδύνων έξάρπασον, πανώλονς άσίλενείας τε 
καί βαρβαρικής επιϋέσεως, πάντων δυσχερών τε 
δαιμόνων επήρειας καί έχίλρών, ταΐς σαΐς πρεσβείαις προς Κύριον 
καί ταΐς παρακλήσεσιν.

Ήδη ζ'. Οι έκ της Ίουδαίας.

Λοιμικής άσάενείας καί κινδύνων παντοίων 
καί νοσημάτων φ&οράς εξάρπαοόν με τάχος 
ίλερμαΐς ταΐς Ικεοίαις προς Θεόν καί δεήσεσιν 
ταΐς οαΐς μεγαλομάρτνς, Γεώργιε τρισμάκαρ.

Λοιμικών νοσημάτων καί τοϋ σώματός με 
άπάλλαξον, Γεώργιε τρισμάκαρ, επιβουλής 
παντοίας δαιμόνων καί δεινής περιστάσεως 
καί τής αιχμαλωσίας καί πάσης κακουργίας.

Στρατιώτη όπλΐτα, άάλοφόρε γενναίε 
μεγαλομάρτνς Χρίστον, πρόφ&αοον έν κινδόνοις 
πρόφ&ααον έν ταΐς Ίλλίψεσι καί λύτρωααι 
λιταΐς σου ημάς τους αονς ϊκέτας.

Θεοτοκίον.

Σωμάτων μαλακίας καί ψυχών αρρώστιας,
Θεογεννήτρια, των πόϋω προστρεχόντων 
τή σκέπη σου τή ϋείτ}, ϋεραπεύειν άξίωσον, 
ή τον Σωτήοα Χριστόν ήμΐν άποτεκοϋοα.
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’Ωδή η'. Τον Βασιλέα τών Ουρανών.

Τον άριστέα σε τοΰ Χριστού στρατιώτην 
ικετεύω τού ρυαθήναί με πάσης βλάβης, 
λοιμικής τε καί νόσον δλεθρίας.

Τον τροπαιοϋχόν σε τον Χριστού άθλοφόρον 
ικετεύω, Γεώργιε τρισμάκαρ, 
λύτρωσαι μ’ εν τάχει επιβουλής δαιμόνων.

Τον γεωργόν σε τής ευοεβείας οπλίτην,
Ικετεύω τον θερμόν σε προστάτην, 
ΐνα με λύτρωσης πανωλεθρίας νόσου.

Θεοτοκίον.

Κεκοσμημένον αν άνεδείχθης, Παρθένε, 
τών χαρίτων τού πνεύματος δοχεΐον, 
δθεν λντρωσαί με λοιιιοΰ τού όξντάτου.

'Ωδή 0·'. Κυρίως Θεοτόκον.

°Ολος εγώ προσπίπτω σκέπη σου τή θεία 
τον λντρωθήναί με, παμμάκαρ, νόσον δεινής 
επιδρομής τών βαρβάρων καί περιστάαεως.

Σωτήρα καί προστάτην σέ επικαλούμαι, 
ΐνα προφθάσης εν τάχει και εκλυτρώσης με 
τής τών δαιμόνων απάτης φρενοβλαβείας τε.

Μακάριόν σε τέλος έδέξατο, τρισμάκαρ 
μεγαλομάρτυς θείε Χριστού Γεώργιε, δθεν ή μας 
πάντας πάσης λύτρωσαι θλίψεως.

Θεοτοκίον.

5Ανύμφευτε, Παρθένε, μήτερ Θεοτόκε, 
λοιμού, φθοράς καί θλίψεως μέ άπάλλαξον, 
λιταΐς Γεωργίου τού θείου μεγαλομάρτυρας.

*Αξιόν iouv ώς αληθώς . . . Είτα τα παρόντα τοΰ Άγιον.

Χαίροις αιχμαλώτων δ λυτρωτής 
καί κινδυνενόντων ό θερμότατος βοηθός, 
Γεώργιε παμμάκαρ, σώαον ημάς ανάγκης 
λοιμού πανωλεθρίου, τή προστασία σου.

Χαίροις τών μαρτύρων ή καλλονή 
καί τού διαβόλου δ αντίπαλος καί εχθρός, 
Γεώργιε μάκαρ, ρύσαι πάντας κινδύνων 
λοιμού τού δξυτάτου καί πάσης θλίψεως.

Λύτρωσαι τούς δούλους σου άθλητά,
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ληστρικής έφοδον και βαρβάρων έπιδρομής 
λοιμικής τε νόσου παντοίων και δυσχερών,
Γεώργιε τρισμάκαρ, τή μεσιτείμ σου.

Λάμψον τά ελέη σου επ’ έαοι λάμψον την σήν δόξαν 
και {θαυμάτων το αγλαές, Καππαδάκων κλέος, 
{θαυματουργέ εν κόαμω, Γεώργιε τρισμάκαρ 
μαρτύρων καύχημα.

Δεύτε εύφημήσωμεν οί πιστο'ι 
έν ψαλμοΐς καί νμνοις, εν καρδία είλικρινεϊ 
τον εκ Παλαιστίνης έκλάμψαντα εν Κρήτη 
Γεώργιον τον {θειον καί παμμακάριοιον.

Αεΰτε πάντες άσωμεν οί πιστοί, 
έν ψαλμοΐς καί νμνοις καί βοήσωμεν έν χαρά.
Δώμεν δόξαν αίνον καί ύμνον τφ Άγίω, 
λάμψαντι έν τ ή Κρήτη νυν έν τοΐς έθαύμασιν 79

Την έοίθήτα πάντες την ίεράν, 
την σεπτήν τε ζώνην τής {θεόπαιδος Μαριάμ, 
προσκυνούντες πίστει, σωζόμεέθα παντοίων 
καί νόσων καί κινδύνων αυτής τή χάριτι.

Φύλαττε καί σκέπε ταΐς σαΐς λιταΐς,
Χαράλαμπες μάρτνς, ώς την χάριν ταύτην λαβών, 
ημάς έκ παντοίων — νόσου πανωλε&ρίον καί 
λοιμικού {θανάτου ήμάς έξάρπασον.

Είς την προσκύνηοιν τής είκόνος ψάλλεται το χαράν :

Ήχος β . "Οτε έκ τον ξύλου...

Πάντων, αέθλοφόρε, δ φρουρός 
καί καταφυγή ου υπάρχεις
των προσφυγόντων είς σέ, "Αγιε Γεώργιε, 
Μεγαλομάρτυς Χριστού, έν κινδύνοις καί {θλίψεσιν 
τή σή προστασία, λύτρωσαι τους δούλους σου 
καί λοιμικής τής φίθοράς, 
πάσης περιστάσεως άλλης 
τους άσπαζομένους έν πίστει 
την σεπτήν καί {θείαν σου έμφέρειαν.

Τέλος τής παρακλήσεως τοϋ Άγ. Γεωργίου

ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΙΣ

,β) Τά δύο τελευταία τροπάρια υπάρχουν καί είς τήν «Ακολουθίαν».
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