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Η

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Καρδιωτίσσης
Κεράς είναι μία εκ των αρχαιοτέρων Μονών της Εκκλησίας
Κρήτης, με μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία, στο Γένος

μας.
Είναι ακρόπολη στις κλιτύες της Λαγκάδας Χερσονήσου, στα
κράσπεδα του όρους με τις μυθικές αναφορές, Δίκτη, μέσα σε ένα
απαράμιλλο και κατάφυτο τοπίο και αποτελεί τον πυλώνα του
Οροπεδίου Λασιθίου.
Είναι μεγάλη η ιστορία της, σε θεοσημείες και θεοτοκομαρτυρίες,
σε θρύλους και παραδόσεις, σε αγώνες και θυσίες, που συνθέτουν
ένα φωτεινό κεφάλαιο εκκλησιαστικής, πνευματικής, φιλοκαλικής
ζωής στην ιστορία της Εκκλησίας του Αγίου Αποστόλου Τίτου.
Ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής της Μονής είναι η Πατριαρχική και
Σταυροπηγιακή της αξία, πολύ παλαιά, που επιμαρτυρείται με
Πατριαρχικό και Συνοδικό Σιγίλιο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας.
Τι σημαίνει Σταυροπηγιακή Μονή; Σταυροπηγιακές Μονές
ονομάζονται αυτές, που, όταν κτίζονταν, στα θεμέλιά τους
ετοποθετείτο Σταυρός, που τον απέστελλε από την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «κατ’ ιδίαν φιλοτιμίαν
και προνόμιον».
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Οι Σταυροπηγιακές Μονές υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Το Σταυροπήγιο έδιδε στη Μονή κύρος, απολάμβαναν
δε, παλαιότερα, οι Ναοί, οι Μοναχοί της Σταυροπηγιακής Μονής,
ιδιαίτερης προνομιακής τιμής και η περιουσία της αυτεξουσιότητα.
Στα Πατριαρχικά Σταυροπήγια ισχύουν πάντοτε τα Πατριαρχικά
Δίκαια. Σ’ αυτά μνημονεύεται το όνομα του Οικουμενικού
Πατριάρχου. Ο Πατριάρχης διορίζει τον Ηγούμενο με Πατριαρχικό
Πιττάκιο.
Στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης (Ν.4149/1961)
μνημονεύονται οι Σταυροπηγιακές Μονές και το ιδιαίτερο καθεστώς
τους. Η διοίκησή τους σήμερα, έχει εκχωρηθεί στην Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδο και ασκείται διά του τοπικού Αρχιερέως. Όμως, κανονικώς,
υπάγονται διοικητικά, πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στην Κρήτη υπάρχουν αρκετές Σταυροπηγιακές Μονές. Στην
Επαρχία Πεδιάδος η Μονή Κεράς είναι η μοναδική, συνδεδεμένη
και με την ιστορία της Επισκοπής Χερρονήσου.
Η Μονή Κεράς, ως Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή, κατέστη
από τις πιο φημισμένες, πιο πνευματικές Μονές στην ευρύτερη
περιοχή, λόγω και της θέσεως στην οποία βρίσκεται, είχε δε
καταστεί και κέντρο αγώνων, επαναστάσεων, για την ελευθερία
της Κρήτης.
Πολλοί Ηγούμενοι της Μονής Κεράς διακρίθηκαν για την αρετή
και την ευψυχία τους, μερικοί μάλιστα αναδείχθηκαν και Επίσκοποι
στην Κρήτη (Ιεροσητείας Γεράσιμος, Χερρονήσου Μελέτιος). Η
οικογένεια Μαγγανάρη, από το χωριό Αβδού, που είχε αναλάβει
την Μονή υπό την προστασία της, την προίκισε με πολλά κτήματα,
πολλά δε μέλη της εμόνασαν σ’ αυτήν και αναδείχθηκαν Ηγούμενοι.
Κατά καιρούς η περισσότερη περιουσία της Μονής παρεχωρείτο,
δωρεάν, για την Πατρίδα και τους ακτήμονες.
Στις Κρητικές Επαναστάσεις η Μονή ήταν ορμητήριο των
οπλαρχηγών της Επαρχίας Πεδιάδος, γι’ αυτό και υπέστη μεγάλες
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καταστροφές. Ιδιαίτερα, το 1866 ήταν η έδρα της Επαναστατικής
Επιτροπής των Ανατολικών Επαρχιών της Νήσου, γι’ αυτό και
πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Μοναχοί της κατακρεουργήθηκαν.
Στην Μονή ετάφη ο οπλαρχηγός Αντώνιος Ξανθουδίδης από το
Αβδού.
Η Μονή ήταν ανδρώα και είχε παλαιότερα πολυμελή Αδελφότητα.
Στην περίοδο της Ενετοκρατίας μαρτυρείται ότι εμόναζαν στην
Μονή περίπου 60 μοναχοί.
Η Ιερά Μονή Κεράς τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε δύσκολη
κατάσταση. Είχε σχεδόν ερημωθεί. Το παλαιό Ηγουμενείο και
μερικά κελιά της, κακώς, κατεδαφίστηκαν. Στη θέση τους
κτίσθηκαν νέα. Δεν υπήρχε σ’ αυτήν Αδελφότητα, μόνο ο
Ηγούμενος ή κάποια Μοναχή επιστάτρια, από άλλη Μονή. Έγιναν
πολλές προσπάθειες για την επάνδρωση, τη στελέχωση της
Μονής, αλλά απέβησαν άκαρπες.
Όταν έγινε η αναδιάταξη των ορίων των εκκλησιαστικών
Επαρχιών της Κρήτης, το έτος 2001, με απόφαση της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με Νόμο της
Πολιτείας, η Μονή, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, υπήχθη
στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας, η οποία τότε μετονομάστηκε σε
Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.
Το πρώτο που έπρεπε τότε να φροντίσουμε ήταν η συνολική
αναπαλαίωση της Μονής. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού
συγκροτήματός της είχε τόσες φθορές που δεν μπορούσε να
κατοικηθεί. Συνεργαστήκαμε αρμονικά με την ΙΓ΄ Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στηρίξαμε, αναπαλαιώσαμε όλη την
δυτική πτέρυγα της Μονής, τα κελιά, τη φάμπρικα, το σχολείο.
Διαμορφώσαμε τους εξωτερικούς χώρους, κατασκευάσαμε νέους
αγωγούς, ποικίλες υποδομές κλπ.
Συντηρήσαμε τον Ιερό Ναό, τοποθετώντας νέα επικεράμωση,
γιατί υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στην στέγη του και διάβρωση
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στις επιφάνειές του, με κίνδυνο να καταστραφούν οι τοιχογραφίες.
Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι να καθαρισθούν οι τοιχογραφίες
και να προστατευθεί περισσότερο ο Ναός, ο οποίος είναι ένα από
τα καλύτερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής.
Υπάρχουν σχετικές μελέτες και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν
οι παραπάνω εργασίες, μαζί με την κατασκευή νέας πτέρυγας,
από την νοτιοδυτική πλευρά, για να ασφαλισθεί η Μονή και να
οικοδομηθεί εκεί Παρεκκλήσιο, για τις καθημερινές εκκλησιαστικές
ανάγκες των Μοναχών.
Κυρίως όμως, αυτό που μας απασχόλησε από την αρχή ήταν η
στελέχωση της Ιεράς Μονής. Μας ευλόγησε η Παναγία και μας
έστειλε μία ολιγομελή μεν, αλλά ευλογημένη Αδελφότητα. Με
απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, μετά από πρόταση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης, η Ιερά Μονή από ανδρώα μετετράπη σε
γυναικεία.
Ανέλαβε Ηγουμένη η Οσιολογιωτάτη Μοναχή Μαριάμ και με τις
Αδελφές της Μονής, από τότε, εκδαπανώνται καθημερινά για την
συντήρηση, την λειτουργία της Μονής, στην διακονία της αγάπης,
της προσφοράς, της φιλοξενίας στους πολυπληθείς προσκυνητές
και επισκέπτες της Μονής. Η Αδελφότητα αυτή τιμά την Εκκλησία
μας.
Η Μονή είναι ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα της περιοχής,
συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες. Αυτοί μάλιστα που ανεβαίνουν
προς το Οροπέδιο, σταματούν στην Μονή για να γνωρίσουν την
ιστορία, την παράδοσή της και για να θαυμάσουν το φυσικό της
τοπίο.
Η Εικόνα της Παναγίας της Καρδιώτισσας αποτελεί μία από τις
πιο αγαπητές, προσφιλείς εικόνες του λαού μας. Είναι συνδεδεμένη
με πολλές θεοσημείες, θαύματα. Εξακτινώνει την χάρη της
Παναγίας σε ολόκληρη την Εκκλησία μας. Την ευλάβεια του λαού
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μας στην Εικόνα της Παναγίας την φανερώνουν τα τάματα, οι
λαμπάδες, όλα τα αφιερώματα.
Είναι συγκινητικές οι εκδηλώσεις των προσκυνητών στην Εικόνα
της Παναγίας. Πριν μερικά χρόνια ασεβείς έκλεψαν την Εικόνα
της Παναγίας και Αυτή με αποκάλυψή της φανέρωσε τον τόπο
που την είχαν κρύψει. Μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση
Ηρακλείου και από κει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Μηνά. Τρεις ημέρες είχε εκτεθεί σε προσκύνημα. Την τελευταία
βραδιά, μετά την Θεία Λειτουργία, γύρω στις 4 το πρωί, ξεκίνησε
μία πορεία 3000 ανθρώπων που πεζοπορώντας για 10 ώρες
επέστρεψαν την Εικόνα στην Μονή. Είναι μία απόσταση 50
περίπου χιλιομέτρων.
Η Εικόνα αυτή της Παναγίας είναι συνδεδεμένη με πολλούς
θρύλους, με μνήμες, είναι μυρωμένη με ποταμό δακρύων, με
ακοίμητες προσευχές. Διασώζει η παράδοση ότι η Εικόνα ήλθε
από την Κωνσταντινούπολη, μετά την Άλωση. Ερχόταν μόνη της
και όταν την ανακάλυπταν οι Ρωμιοί, την έπαιρναν πίσω. Την
τελευταία φορά πήρε μαζί της, από την Πόλη και την κολώνα που
την είχαν δέσει μαζί με την αλυσίδα, για να μην επιστρέψει. Σαν
να έλεγε τότε η Παναγία στους Ρωμιούς: «Ώδε κατοικήσω ότι
ηρετησάμην αυτήν την Μονήν». Την άφησαν τότε στην Μονή. Η
κολώνα και η αλυσίδα που ήταν δεμένη σώζονται.
Λίγο πιο κάτω από την Μονή φαίνεται η μορφή της Παναγίας
πάνω σε ένα βράχο. Η παράδοση διασώζει ότι εκεί σταμάτησε για
πρώτη φορά η Εικόνα. Ο τόπος αυτός, στον οποίο έχει κτισθεί
Ναός της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής, ονομάζεται «Αποτύπωση».
Μάλιστα, όταν έρχονταν Χριστιανοί από την Πόλη για να την
προσκυνήσουν και άκουγε Αυτή, η Κυρά της Πόλεως, τις περιπέτειες
των Ρωμιών, του Γένους μας, δάκρυζε, τους συμπονούσε.
Αυτήν την Εικόνα ο λαός μας την ονόμασε Καρδιώτισσα, γιατί η
Παναγία μας είναι η καρδιά της Εκκλησίας μας, του λαού μας και
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της προσφέρουμε κι εμείς την καρδιά μας. Την ονόμασε Παναγία
η Κερά, αφού Αυτή είναι η Κυρία πάντων ημών. Ο Χριστός μας
είναι ο Αφέντης Χριστός και η Παναγία είναι η Κερά μας.
Ο λαός μας την ονόμασε Παναγία η Αλυσοδεμένη και την
αλυσίδα που βρίσκεται δίπλα από την Εικόνα της, την ζώνει στο
σώμα του για να πάρει την ευλογία και τη χάρη της. Την ονόμασε
ακόμη Παναγία της Διαρκούς Βοηθείας, από παλαιά Εικόνα που
υπήρχε στην Μονή, που κατά την Ενετοκρατία την έκλεψαν και
τώρα παραμένει στη Ρώμη, σε περίοπτη θέση στον Ναό του
Αγίου Αλφόνσου, πίσω από το Καπιτώλιο. Αυτή η Εικόνα τιμάται
πολύ από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ακόμη και Μοναχικό
Τάγμα έχει ιδρυθεί προς τιμήν της.
Μεγάλη όντως είναι η ιστορία της Μονής. Κυρίως, αμέτρητα τα
θαύματα της Παναγίας. Δεν μπορούν, δεν είναι εύκολο, να
καταγραφούν. Ο λαός μας γνωρίζει την παράδοση και τα θαύματά
της, γι’ αυτό τόσο πολύ την αγαπά και την εμπιστεύεται και
προστρέχει στην χάρη της.
Ευχαριστώ αυτούς που κατέγραψαν την ιστορία της Μονής.
Ιδιαίτερα τον αείμνηστο Έφορο Εμμανουήλ Μπορμπουδάκη, που
κοπίασε πολύ γι’ αυτήν. Ευχαριστώ την Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων για την ποικίλη συμπαράστασή της.
Τώρα, παρακαλέσαμε τον Αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Γιαπιτσόγλου
να συγγράψει, εν επιτομή, την ιστορία της Μονής. Να γίνει μία
νέα έκδοση, καταχωρώντας σ’ αυτήν και το παρόν εισαγωγικό
σημείωμά μου για τον Μοναχισμό και την προσφορά του. Αυτή
την έκδοση θα την μεταφράσουμε και σε άλλες γλώσσες, γιατί οι
περισσότεροι επισκέπτες της Μονής είναι αλλοδαποί.
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα απ’ αυτό το κείμενο, την
Οσιολογιωτάτη Γερόντισσα Μαριάμ και την Αδελφότητά της για
όλα όσα προσφέρουν στην Μονή. Για τις προσευχές, τον αγώνα,
τις θυσίες τους.
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Πολλοί Μοναχοί και Μοναχές πέρασαν από την Μονή Κεράς.
Όλοι εργάστηκαν, όλοι πρόσφεραν, όλοι διακόνησαν με αφοσίωση.
Τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε για τον κόπο τους, κυρίως
για τον αγώνα που έδωσαν να παραμείνει η Μονή ανοικτή, για τα
κανδήλια που άναβαν μπροστά στην Εικόνα της Παναγίας.
Είναι αλήθεια ότι η Μονή, τα τελευταία χρόνια, δοκιμάστηκε,
όπως όλα σχεδόν τα Μοναστήρια μας. Ο πολύς κόσμος πίστεψε
πως τα Μοναστήρια έκλεισαν τον κύκλο τους και θα αφανιστούν.
Αυτό έλεγαν ακόμη και οι Αγιορείτες στον Πατριάρχη Αθηναγόρα,
όταν πήγε στο Άγιον Όρος, το έτος 1963 για να εορτάσει την
χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. «Τι ήλθες, Παναγιώτατε, να κάνεις
στο Άγιον Όρος; Την κηδεία του; Δεν βλέπεις πως ερημώνεται;».
Και όμως, μετά απ’ αυτήν την εορτή εξήνθησε η έρημος του
Αγίου Όρους και σήμερα έχουν ανακαινισθεί, έχουν επανδρωθεί
όλες οι Μονές, οι Σκήτες και τα Κελιά, με νέους, ενάρετους και
πεπαιδευμένους Μοναχούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικά μας
Μοναστήρια.
Ο θεσμός του Μοναχισμού είναι θεοδίδακτος, είναι δοκιμασμένος
τόσους αιώνες, είναι συνυφασμένος με τη ζωή και την πορεία της
Εκκλησίας. Όπως η Εκκλησία πορεύεται διά δόξης και ατιμίας,
διά δυσφημίας και ευφημίας, έτσι και τα Μοναστήρια μας. Δεν
πρέπει να ξεχνούμε ότι η ιστορία των Μονών είναι συνυφασμένη
και με τις εθνικές περιπέτειες του τόπου μας.
Στα Μοναστήρια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ασφάλεια για
την απρόσκοπτη πορεία των Μονών είναι η τήρηση των Ιερών
Κανόνων και των Μοναχικών όρων. Αν δεν τηρούνται αυτά τα
παραπάνω, η φυτεία αυτή του Θεού ερημώνεται. Δεν πρέπει
βέβαια να παραβλέπουμε και τον πόλεμο του διαβόλου προς τις
Μονές, γιατί θέλει να σταματήσει η ακοίμητη προσευχή τους.
Ο Θεός αγαπά περισσότερο την Εκκλησία και τα Μοναστήρια
μας απ’ ότι εμείς. Κι αν επιτρέψει μία δοκιμασία σ’ αυτά, έχει το
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λόγο του. Εκείνος γνωρίζει γιατί το κάνει. Εμείς πρέπει να
συλλαμβάνουμε τα μηνύματα του Θεού, που εν σιωπή βοούν.
Αν το βαυαρικό πνεύμα έκλεισε τόσα Μοναστήρια στην Πατρίδα
μας, το φιλοκαλικό ήθος του Αγίου Νεκταρίου εγκαινίασε μία νέα
περίοδο μοναχικού δολίχου. Από εκείνη την εποχή Μονές κτίζονται,
αναπαλαιώνονται, ανακαινίζονται, στελεχώνονται, προσφέρουν
πολλά στην Εκκλησία και στην Πατρίδα. Δυστυχώς αυτό το
πνεύμα των Βαυαρών, που λεηλάτησε και δήμευσε τα Μοναστήρια,
υπάρχει ακόμη και σήμερα σε πολλούς ανθρώπους, που μισούν,
κατηγορούν, που διαβάλουν και διασύρουν τις Μονές. Θεωρούν
τους Μοναχούς άχρηστους και τρελούς, τους εμπαίζουν. Πολλές
φορές όμως δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του κόσμου, που εκδηλώνουν
αυτά τα αισθήματα, είναι και μερικοί Κληρικοί, κάθε βαθμού,
που φθονούν τον μοναχισμό και δεν τον στηρίζουν. Ας τους
ελεήσει ο Θεός.
Η Εκκλησία φανερώνει την πνευματική της ζωή από την
κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα Μοναστήρια της. Δεν
μπορεί να υπάρξει ζώσα Εκκλησία, όταν οι Μονές της είναι
διαλυμένες. Οι Μονές αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της
Εκκλησίας και έχουμε χρέος όλοι μας, Επίσκοποι, Ιερείς, Πολιτεία,
Αρχές, Λαός, να αγαπούμε και να στηρίζουμε τις Μονές.
Μία Μονή έχει ανάγκη από τη στήριξη της ευρύτερης κοινωνίας
στην οποία βρίσκεται. Να γνωρίζετε πόσους πειρασμούς και πόσο
πόλεμο του διαβόλου αντιμετωπίζουν οι Μοναχοί μας στον αγώνα
τους. Εμείς πρέπει, ακόμη και όταν υπάρχουν προβλήματα
συμπεριφοράς ή αταξίας σε μία Μονή, με τη στάση μας, με την
αγάπη μας και με την προσευχή μας να επανορθώνουμε και να
βοηθούμε την Μονή, να επανέλθει στην κανονική της τάξη. Με
τον πόλεμο δεν κατορθώνουμε τίποτα.
Πολλές φορές μας χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πετύχει το
σκοπό του και να διαλύσει την Μονή. Δεν πρέπει να ξεχνούν οι
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άνθρωποι ότι όταν αυτοί κοιμούνται, όταν ταξιδεύουν, όταν
εργάζονται, εκείνοι οι ταπεινοί Μοναχοί και Μοναχές αγρυπνούν
γι’ αυτούς και τους μνημονεύουν και τους υποδέχονται στις Μονές
και τους προσφέρουν την αγάπη τους, την ελπίδα και την
παρηγοριά.
Εύχεσθε να ευλογεί και να αγιάζει όλα τα Μοναστήρια μας ο
Θεός. Ποθούμε να τα δούμε όλα να λειτουργούν κατά Θεόν, να
μαρτυρούν την πίστη, την αγάπη στον Θεό, την υπακοή στην
Εκκλησία και με αισθήματα φιλοπτωχίας και ανιδιοτέλειας να
πορεύονται και να διακονούν τον άνθρωπο.
Ο Θεός γνωρίζει τον αγώνα μας, τις δοκιμασίες μας, τον πόλεμο
που δεχόμαστε για τα Μοναστήρια μας. Όμως προχωρούμε, δεν
φοβόμαστε κανέναν, ούτε ακόμη και τις κρίσεις του καιρού μας.
Ίσα - ίσα πιστεύουμε ότι σ’ αυτήν την περίοδο των ποικίλων
κρίσεων, οι Μονές έχουν με-γαλύτερη αποστολή και ευθύνη.
Θα φροντίσουμε, από το υστέρημά μας, με εράνους, να
ανακαινίσουμε τις Μονές της Εκκλησίας μας, να ολοκληρώσουμε
τα έργα στη Μονή Κεράς και γι’ αυτό ζητούμε τον οβολό των
ανθρώπων.
Κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δεν θα ολιγωρήσουμε να το
κάνουμε, ό,τι κι αν μας στοιχίσει. Κυρίως σε θυσία και δάκρυα.
Έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Δεν θα μας αφήσει.
Πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι πίστη της Εκκλησίας είναι
τούτο: να κάνουμε ό,τι εμείς μπορούμε κι ό,τι δεν μπορούμε να το
αφήνουμε στη χάρη Του. Η απραξία και η αδιαφορία δεν συντελεί
στην επέμβαση και στην ευλογία του Θεού.
Γι’ αυτούς δε που με ρωτούν που θα βρεθούν Μοναχοί και
Μοναχές να κατοικήσουν σε όλα τα Μοναστήρια, τους λέγω πως
οι χρόνοι που ζούμε και που θα έλθουν είναι χρόνοι των μοναχικών
κλήσεων. Γι’ αυτές θα φροντίσει ο Θεός. Θεού το έργον. «Δεήθητε
του Κυρίου ίνα εκβάλλη εργάτας εις τον αμπελώνα Αυτού». Εμείς
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μόνο θα φτιάξουμε τα κλουβιά για να έλθουν να κατοικήσουν τα
πουλιά, οι νέοι Μοναχοί. Αν δεν υπάρχουν οι χώροι και αυτές οι
προϋποθέσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα ένα
Μοναστήρι.
Σας παρακαλώ, ως Επίσκοπος της Εκκλησίας, μην πολεμάτε
τον Μοναχισμό. Όσοι τον πολέμησαν, πληρώθηκαν ακριβά. Έγιναν
θεομάχοι. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό; Αλήθεια! Πόσες
οικογένειες δεν ξεκληρίστηκαν, γιατί καταπάτησαν μοναστηριακές
περιουσίες; Πόσοι γονείς, που πήραν με τη βία τα παιδιά τους
από τα Μοναστήρια δεν δοκιμάστηκαν φρικτά ή άλλοι που τα
ξεστράτισαν απ’ αυτό τον δρόμο δεν το πλήρωσαν με πολλούς
άλλους τρόπους; Κι ακόμη πόσοι από τους Μοναχούς που
λιποτάκτησαν και πρόδωσαν τον Χριστό δεν υπέστησαν φοβερά
μαρτύρια; Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Και ένα λογισμό να έχουμε
μοναχικής κλίσεως, θα δώσουμε λόγο εν ημέρα κρίσεως».
Θα μπορούσα να κατέγραφα σ’ αυτό το χαρτί πολλές προσωπικές
εμπειρίες μου. Πολλές περιπτώσεις και καταστάσεις που θα ήταν
πολύ διδακτικές και θα σωφρόνιζαν πολλούς μοναχοκατήγορους.
Πιστεύω πολύ στην προσφορά του Μοναχισμού στην Εκκλησία
και στον τόπο μας σήμερα και χαίρω όταν βλέπω και ακούω να
ιδρύονται, να επανδρώνονται, να λειτουργούν κατά Θεόν Μονές.
Και δεν είναι οι Μονές μόνο για τις ερημιές και τα λαγκάδια. Η
Κωνσταντινούπολη, η Πόλις της Θεοτόκου, είχε αναρίθμητες
αστικές Μονές. Σώζονται μερικές απ’ αυτές. Στα Ιεροσόλυμα
πόσες Μονές δεν υπήρχαν. Στην Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη,
λειτουργούν σήμερα αρκετές Μονές. Οι Μονές πέραν από το έργο
των Ενοριών, συντελούν στην πνευματική ανθοφορία, τον επιστηριγμό
του λαού, ελκύουν δε ιδιαίτερα τους νέους.
Και για μεν τις ανδρικές Μονές η έρημος είναι πιο ενδεδειγμένη,
πιο ασφαλής. Αυτό μας δείχνει το Άγιον Όρος, που ό,τι έχει,
οφείλεται στην σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και στην ποιμαντική
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φροντίδα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και αποτελεί
σήμερα την πιο καταξιωμένη έπαλξη της Μοναχικής Πολιτείας
στην Οικουμενική Ορθοδοξία.
Οι γυναικείες όμως Μονές δεν πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση από τον κόσμο. Οι γυναίκες είναι περισσότερο
συναισθηματικές, νιώθουν ανασφάλεια και έχουν ανάγκη από
ανθρώπινη παρηγοριά. Γι’ αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι οι
γυναικείες Μονές πρέπει να κτίζονται κοντά στις πόλεις και στα
χωριά, σε τόση μάλιστα απόσταση, όσο να ακούεται το λάλημα
του πετεινού.
Υπάρχουν πολλοί νέοι και νέες που φλέγονται από τον πόθο της
ασκήσεως, που επιθυμούν τα κρείττονα της Εκκλησίας τα
χαρίσματα. Αν υπάρξουν καλές πνευματικές προϋποθέσεις, αυτά
τα παιδιά θα βρουν τον δρόμο τους και θα αφιερωθούν στον Θεό.
Ναι! Οι καλές προϋποθέσεις, γιατί διαφορετικά ο πόθος δεν θα
εκπληρωθεί.
Ένας καλός Πνευματικός, Ηγούμενος, μία καλή Γερόντισσα
είναι αυτοί που σμιλεύουν κλίσεις. Κι όλοι εμείς που γίναμε
Μοναχοί, κάποιος μας έδειξε, μας ήλκυσε σ’ αυτή την θεοδρόμο
πορεία. Όλοι οι Μοναχοί και οι Μοναχές οφείλουν την εν Χριστώ
ζωή τους σε θεοφόρα πρόσωπα, που τους εμψύχωσαν, που τους
χειραγώγησαν, που έγιναν βράχος στους πειρασμούς και στις
δοκιμασίες τους. Πάνω σ’ αυτά τα πρόσωπα ακούμπησαν και
έζησαν την ένθεη ζωή τους, για την οποία σεμνύνεται η Εκκλησία.
Ο Μοναχισμός δεν θα εκλείψει ποτέ όσος πόλεμος κι αν γίνεται
σ’ αυτόν. Αναπληρώνει το εκπεσόν τάγμα του Εωσφόρου. Είναι
αγγελικός βίος. Όποιος διαβάζει τα Γεροντικά που καταγράφουν
τις εμπειρίες και τις διδαχές των Μοναχών, συγκινείται. Είναι τα
πιο διδακτικά βιβλία από την Λαυσαϊκή ιστορία, τα οποία συνιστώ
στον λαό μας.
Θεωρώ δε ότι η ύπαρξη μίας Μονής σε μία περιοχή είναι η
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μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Συντελεί στην αναβάθμιση του
τόπου. Είναι παράγων πολιτισμού, προβολής της περιοχής. Γίνεται
αλεξικέραυνο στην οργή του Θεού. Είναι στήλη φωτός και
ακοίμητης προσευχής για την σωτηρία του κόσμου. Στην Κρήτη
υπάρχουν αμέτρητες Μονές. Πολλές μάλιστα είναι καστρομονάστηρα.
Κι εμείς εδώ στην Μητρόπολή μας είχαμε πάρα πολλές Μονές,
σαράντα οκτώ μόνο στην Επαρχία Μεραμβέλλου, μικρές και μεγάλες.
Είμαι δίπλα, πάντοτε, με την αγάπη και την προσευχή μου στα
Μοναστήρια μας, στους Μοναχούς και στις Μοναχές. Αυτό που
τους παραγγέλλω είναι να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Να τηρούν
τους κανόνες και τους όρους της Εκκλησίας για να ασφαλίζεται η
πορεία τους. Η ευθύνη σε μας τους Επισκόπους είναι πολύ μεγάλη
για την πορεία των Μονών μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν
Επίσκοποι που πολεμούν τα Μοναστήρια. Ο Επίσκοπος δεν
πρέπει να είναι φιλομόναχος, όπως λένε μερικοί, αλλά να είναι
Μοναχός και με σεβασμό και αγάπη, ως Πατέρας, να επιστατεί,
χωρίς να παρεμβαίνει αδιάκριτα στη ζωή μιας Μονής.
Κι αν υπάρχουν υπερβάσεις, ακαταστασίες, αυτές ακεραιώνονται
μόνο με την αγάπη της ποιμαντικής του ράβδου και με τη διάκριση
της αρχιερατικής του συνείδησης.
Αυτό που πρέπει να προσέξουν σήμερα οι Αδελφότητες όλων
των Μονών, είναι οι παρατηρούμενες τάσεις εκκοσμίκευσης,
υπερόριας δραστηριότητας, που αργά ή γρήγορα θα φέρουν
εκτροπές.
Ο μεγαλύτερος πειρασμός στην Εκκλησία είναι το κοσμικό
πνεύμα. Λέγω στους Μοναχούς: «Το κουκούλιο που φοράτε έχει
δύο λωρίδες. Η μία φανερώνει τον προσωπικό σας κανόνα, της
υπακοής, της παρθενίας και της ακτημοσύνης. Και η άλλη την
αγάπη σας στην λατρεία του Θεού. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο,
θα βρεθείτε κάποτε εκτός της Μονής και θα δοκιμαστείτε φρικτά».
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Συνιστώ στους Μοναχούς μου να έχουν κοινωνία αγάπης με τις
άλλες Μονές. Δεν είναι ωραίο πράγμα μία Μονή να κατηγορεί την
άλλη. Τους παρακαλώ να σέβονται την τάξη και τον Γέροντά
τους.
Κι όταν δέχονται επιθέσεις να γνωρίζουν ότι η σιωπή είναι η
καλύτερη απάντηση, γιατί η σιωπή του Χριστού κατήσχυνε τον
Πιλάτο.
Να μην αναμειγνύονται σε κοσμικές υποθέσεις, σε καθημερινότητες
και να μην ζητούν τελειότητα. Οι πολλές ευαισθησίες στους
Μοναχούς φέρουν αρρωστημένες καταστάσεις.
Λένε οι Πατέρες, ότι οι Μοναχοί δεν πρέπει να κάνουν πολλές
συζητήσεις με τους κοσμικούς. Κάθε συζήτηση που ξεπερνάει την
μισή ώρα καταλήγει φλυαρία και κατάκριση. Όταν ο κόσμος
περιφρονεί τους Μο-ναχούς, αυτοί μπορούν να ζουν πιο ησυχαστικά
και πνευματικά. Οι Μοναχοί να αποφεύγουν τις δημόσιες σχέσεις
και να μην επιζητούν επαίνους, την αγάπη του κόσμου, γιατί αυτή
θα γίνει παγίδα στην ζωή τους. Η αγάπη του κόσμου πολλές
φορές είναι κουραστική και επικίνδυνη.
Ο Μοναχός δεν πρέπει να δίδει πολλές εξηγήσεις στον κόσμο,
ούτε να απαντά στις περίεργες ερωτήσεις του. Ο πολύς κόσμος
δεν καταλαβαίνει την μοναχική ζωή. Περισσότερο να απαντούμε
προσευχόμενοι.
Ένα Μοναστήρι για να λειτουργεί κατά Θεόν πρέπει να έχει
άγιο Γέροντα ή αγία Ηγουμένη και καλό τυπικό. Είναι η ασφαλιστική
δικλείδα της πορείας του. Αν απουσιάζουν αυτά, τότε, όπως λέγει
ο π. Σωφρόνιος του Έσσεξ, η Μονή γίνεται κατασκήνωση γύφτων.
Εμείς εδώ στην Κρήτη είχαμε από παλιά καλά Μοναστήρια,
ταπεινά, δεν προκαλούσαν, δεν δημιουργούσαν προβλήματα,
πρόσφεραν δε και πολλά, ιδιαίτερα στην Παιδεία του Γένους και
στους απελευθερωτικούς του αγώνες. Τώρα όμως τελευταία
παρουσιάζονται στην Κρήτη κάποια φαινόμενα μοναχικής ελίτ, με
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σηρικά (μεταξωτά) κουκούλια και ράσα, ένας Μοναχισμός που δεν
έχει σχέση με τον παραδοσιακό Μοναχισμό της Κρήτης.
Δεν πρέπει να χαθεί ο καλός, ο γνήσιος Μοναχισμός της
Κρήτης. Σε όλες τις Μονές της Κρήτης υπάρχει αυτό το λείμμα
της χάριτος. Και η ευθύνη των Επισκόπων της Κρήτης είναι
μεγάλη, να κρατήσουμε, να στηρίξουμε αυτόν τον Μοναχισμό.
Διαφορετικά αν αμελήσουμε θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα
προβλήματα.
Προτιμώ τους απλούς και ταπεινούς Μοναχούς και τις Μοναχές,
από τα κλωνοποιημένα μοναχικά κοινόβια με τους ψυχοπαθολογικούς
γεροντισμούς και τους στρατωνισμούς των συνειδήσεων. Εκείνα
που λειτουργούν πιο πολύ ως οικοτροφεία, παρά ως αδελφότητες
και δεν έχουν καμία σχέση με το λεβέντικο μοναχισμό της Κρήτης.
Συνιστώ δε να μην κατηγορούν μερικοί τους παλαιούς Μοναχούς
και Μοναχές ότι τάχατες δεν ήταν καλοί. Πόσα θαύματα δεν
έκανε ο Θεός σ’ αυτούς τους Μοναχούς! Τα Μοναστήρια μας
έδωσαν πολλούς Αγίους στον ουρανό.
Παρακαλούμε τον κόσμο να επισκέπτεται τα Μοναστήρια με
σεβασμό και διάκριση. Να μην παρεμβάλει προβλήματα στη ζωή
τους. Να μην έχουν απαιτήσεις και να μην είναι καχύποπτοι και
φιλοκατήγοροι. Τώρα, με την αύξηση των προσκυνητών και των
επισκεπτών στις Μονές, αυτές επιτελούν και ένα νέο έργο,
υπεράνω των δυνάμεών τους. Δίδουν την ορθόδοξη μαρτυρία της
Ιεραποστολής. Αυτός είναι ο μεγάλος κανόνας τους.
Πόσοι ξένοι, ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι, εμπνέονται από τα
Μοναστήρια μας! Αρκετοί απ’ αυτούς αγάπησαν την Ορθοδοξία
και βαπτίστηκαν. Βλέπουν στα Μοναστήρια μας έναν άλλο
Μοναχισμό, όχι σαν αυτόν της Δύσεως. Ένα Μοναχισμό που
διασώζει, όσο μπορεί, το νηπτικό πνεύμα της Θηβαΐδος.
Τα Μοναστήρια μας για να γίνουν μοναστικά, ιεραποστολικά
πρότυπα, έχουν ανάγκη από την στήριξη, όχι μόνο της Εκκλησίας,
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αλλά της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και των χωριών, των πόλεων
που περιβάλλονται και παρακαλούμε τους πάντες να τα σέβονται
και να τα στηρίζουν.
Αυτά, ως κατάθεση ψυχής, έχω να καταγράψω σ’ αυτό το
βιβλίο, που το αφιερώνουμε σε όλους αυτούς που μόνασαν, διακόνησαν, που στήριξαν, έργω και λόγω, την ιστορική Πατριαρχική
και Σταυροπηγιακή Μονή της Κεράς.
Εκζητούμε τις θεοπειθείς Πατριαρχικές ευλογίες και Πατρικές
ευχές του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, του οποίου το Σεπτό
Όνομα μνημονεύεται καθημερινά στην Ιερά αυτή Μονή και είναι ο
Αυθέντης και Δεσπότης της. Ευχαριστούμε την Μητέρα Εκκλησία
για την ευλογία της σ’ αυτήν την Μονή.
Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου
† Νεκτάριος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος
με την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κεράς.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Η Μονή κατά τη βενετική περίοδο

Η

ακριβής περίοδος ίδρυσης της μονής Κεράς μάς είναι άγνωστη. Η αναφορά της σε έγγραφο του 1333 καταδεικνύει
ότι πιθανόν προϋπήρχε της βενετικής κατάκτησης της
Κρήτης και είχε ιδρυθεί την β΄ βυζαντινή περίοδο (961-1204),
εποχή από την οποία δεν διαθέτουμε αρκετές πηγές για την εκκλησιαστική ιστορία του νησιού. Όπως αναφέρεται στις σωζόμενες
αρχειακές πηγές, το έτος 1333 η Καρδιώτισσα αποτελούσε, μαζί
με τα κοντινά χωριά Κράσι και Γωνιές, φέουδο του Λατινικού Πατριαρχείου το οποίο μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους
Βενετούς απέκτησε μεγάλη ακίνητη περιουσία σε όλο το νησί.
Απτή μαρτυρία για την ακμή της μονής την περίοδο αυτή
αποτελεί η τοιχογράφηση του αρχικού ναού, στην πρώτη δεκαετία
του 14ου αι., αλλά και οι συνεχείς επεκτάσεις του μέσα στον ίδιο
αιώνα, οι οποίες υπερδιπλασίασαν τον χώρο του καθολικού, αφού
αυξήθηκαν οι λειτουργικές ανάγκες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
των μοναχών. Τον 15ο αι. η μονή αναφέρεται από τον φλωρεντινό
ιερωμένο Cristoforo Buondelmonti το 1415, στο βιβλίο του,
Περιγραφή της νήσου Κρήτης:
«Εγκαταλείπουμε το χωριό (Έμπαρο) και βαδίζομε μέσα από
βράχια και θαμνώδη βουνά, ως ότου φθάνομε στην εκκλησία της
Παναγίας Καρδιώτισσας, που έχει κάμει αναρίθμητα θαύματα»
(εικ. 1).
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1. Άποψη της μονής από βόρεια.

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της αποτελεί η περίοδος γύρω
στα μέσα του 15ου αι. Το έτος 1443 ξέσπασε διαμάχη για την κυριότητά της, ανάμεσα στον ευγενή Batista Zane, πληρεξούσιο του
Λατινικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, και τον ορθόδοξο
ιερέα Παύλο Μαγγανάρη, βιλλάνο του Πατριαρχείου, ο οποίος κατείχε, την περίοδο εκείνη, τη μονή της Sancte Marie vocatum
Caridiotissa, όπως ονομάζεται στο σχετικό έγγραφο. Ο Zane κατήγγειλε στον Δούκα της Κρήτης ότι ο ιερέας όχι μόνο κρατούσε
παράνομα τη μονή αλλά και αδιαφορούσε γι αυτήν. Ο παπάΠαύλος, όμως φαίνεται, κατάφερε να αποδείξει ότι η μονή του
είχε παραχωρηθεί νόμιμα από τον Δούκα το 1438, και για τον
λόγο αυτό δικαιώθηκε. Έτσι η μονή της Κερά- Καρδιώτισσας,
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«μαζί με τον κήπο της, τα δένδρα, τον μύλο, τα κελιά-οικίσκους
και μία έκταση γης», παρέμεινε ορθόδοξο μοναστήρι, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε φέουδο του Λατινικού Πατριαρχείου. Η
μαρτυρία αυτή, εκτός των άλλων, είναι σημαντική, γιατί είναι η
πρώτη από μία σειρά μαρτυριών που αποδεικνύουν τη συνεχή ανά
τους αιώνες παρουσία της οικογένειας Μαγγανάρη στη μονή.
Ο 16ος αι. που αποτελούσε μία περίοδο άνθισης για τα κρητικά
μοναστήρια, μετά και τις ελευθερίες που τους παραχώρησαν οι
Βενετοί, βρίσκει την Κερά Καρδιώτισσα, σύμφωνα με τον
βοτανολόγο περιηγητή Fl. Cornelius, με εξήντα μοναχούς.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που σηματοδότησε την πορεία της
μονής συνέβη στις 18 Ιουνίου 1645, δηλαδή λίγες μόνο μέρες πριν
την αποβίβαση των Οθωμανών στην Κρήτη και την αρχή της κατάκτησής της. Σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο του σωζόμενου
κώδικα της Μονής, τα αδέλφια Παύλος, Αλέξανδρος, Θεοδόσιος
και Μαρία Μαγγανάρη ανακαίνισαν τότε το καθολικό της Μονής
και της αφιέρωσαν μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, «διά τε
ἀνάπαυσιν τῶν ξένων καὶ ὁδοιπόρων, καὶ μνημόσυνον ταῶν πατρῶν
μας καὶ ἐδικῶν μας…» (εικ. 2-3). Ως πρώτο ηγούμενό της τοποθέτησαν τον αδελφό τους Θεόδωρο ο οποίος εγκαινίασε μία
αδιάσπαστη σειρά ηγουμένων της οικογένειας έως και τις αρχές
του 20ου αι. Εντυπωσιακά μεγάλο είναι το μέγεθος της ακίνητης
περιουσίας που της αφιέρωσαν και η οποία περιλάμβανε χωράφια,
περιβόλια, νερόμυλους, μετόχια αλλά και σπίτια στα χωριά Γωνιές,
Αβδού, Καστέλλι, Μάλια, Παναγιά, όπως και στον Καρτερό και
τον Κατσαμπά της πόλεως του Ηρακλείου. Ανάμεσα σε αυτά που
αφιερώθηκαν περιλαμβάνονταν οι σωζόμενοι ως σήμερα ναοί του
Αγίου Μηνά και της Παναγίας στο Αβδού αλλά και ένα μη κατονομαζόμενο μοναστήρι στον Καρτερό.
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2-3. Απόψεις των παλαιών κτισμάτων της μονής (1950-1960).
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Η οθωμανική περίοδος
Η ακμή της μονής συνεχίστηκε και κατά την οθωμανική περίοδο
σύμφωνα με τα σωζόμενα έγγραφα του κώδικα. Στις αρχές του
18ου αι. η κτηματική περιουσία της αυξήθηκε σημαντικά, αφού
πολλοί ντόπιοι χριστιανοί αφιέρωσαν στο μοναστήρι κτήματα στα
χωριά Γωνιές, Μάλια, Μοχό και Βραχάσι. Παράλληλα οι ηγούμενοί
της αγόρασαν αρκετά ακίνητα από Οθωμανούς και Έλληνες. Το
1720, επί πατριάρχη Ιερεμία Γ΄, η Μονή Καρδιώτισσας κηρύχθηκε
σταυροπηγιακή, όπως πολλές άλλες μονές της Κρήτης, αφού έτσι
υπάγονταν απευθείας στο Πατριαρχείο και έχαιραν της προστασίας
του. Το γεγονός αυτό όμως δεν εμπόδιζε τους Οθωμανούς να παρενοχλούν τις μονές και να τους διαρπάζουν την περιουσία. Αυτό
άλλωστε συνέβη στα μέσα του ίδιου αιώνα, επί ηγουμενίας
Μελετίου, όταν ντόπιοι Οθωμανοί, σε αντίποινα άγνωστης σε μας
πράξης του ηγουμένου, αφαίρεσαν τμήμα της περιουσίας της μονής.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τον 19ο
αι., περίοδο των μεγάλων κρητικών επαναστάσεων. Η ενεργός
συμμετοχή των μοναχών της στην προσπάθεια απελευθέρωσης
της Κρήτης από τους κατακτητές είχε ως αποτέλεσμα η μονή να
γίνει στόχος των Οθωμανών, να καεί και να εγκαταλειφθεί κατά
διαστήματα, αρχής γενομένης αμέσως μετά την επανάσταση του
1821. Ο κώδικάς της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Περὶ τὸ 1822
ἔτος διὰ τὴν τότε κατὰ τῆς τυραννίας ἐπανάστασιν του ἑλληνικοῦ
κράτους, ὁρμήσαντες οἱ Τούρκοι πρὸς καταδίωξιν καὶ αἰχμαλωσίαν
τῶν χριστιανῶν καὶ ἀφοῦ ἔφτασαν εἰς τὸ μοναστήριον, ἔκαμαν μεγάλας ζημίας, ὥστε τὸ κατεγύμνωσαν παντελῶς· ἀπὸ τῆς ἐποχῆς
ταύτης μέχρι τοῦ 1828 ἔτους ἐδοκίμασεν τὸ μοναστήριον πολλὰς
ζημίας ἀπὸ Τούρκους καὶ Ἕλληνας».
Το έτος 1841, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης επανάστασης
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του Βασιλογιώργη, η μονή δοκιμάστηκε ακόμη πιο σκληρά, αφού
«μέρος τοῦ Ὀθωμανικού Στρατοῦ αἴφνης πεσὸν εἰς τὸ μέρος
τοῦτο ἔκαμε τὰς μεγαλύτερας καταχρήσεις αἵτινες ἄλλοτε δὲν
ἔγιναν». Ο ηγούμενός της και μετέπειτα επίσκοπος Ιεράς και Σητείας, Γεράσιμος Μαγγανάρης κατέφυγε στη Ιεράπετρα, όπου
και πέθανε. Μετά και την ανανέωση των σταυροπηγιακών δικαιωμάτων της μονής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, νέος ηγούμενος
ορίστηκε το 1842 ο ανιψιός του θανόντος ηγουμένου, Ζαχαρίας
Μαγγανάρης. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που είχε η μονή,
εξαιτίας των καταστροφών που υπέστη, φαίνεται ότι ορθοπόδησε
γρήγορα, αφού το 1855 απέστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
τα καθιερωμένα ετήσια πεσκέσια για τα οποία ευχαριστεί σε
σχετική του επιστολή ο Πατριάρχης Άνθιμος Ε΄ (1841-1842). Τα
επόμενα χρόνια, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, ηγούμενος δεν
εξελέγη μέλος της οικογένειας Μαγγανάρη, αλλά όπως αναφέρεται
στην κτητορική επιγραφή της εικόνας του αγίου Σάββα, κατά το
έτος 1860, ο Νεόφυτος Λαμπράκης.
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1866 οι μοναχοί εγκατελείψαν τη μονή η οποία μετατράπηκε σε έδρα της τοπικής επαναστατικής επιτροπής, όπου για μικρό διάστημα εγκαθίσταται
και ο θρυλικός καπετάν Μιχάλης Κόρακας, γενικός αρχηγός των
επαναστατών της ανατολικής Κρήτης. Στις μάχες που ακολούθησαν
και ενώ ήταν ακόμα νωπές οι μνήμες της καταστροφής του 1841, η
μονή παραδόθηκε εκ νέου στις φλόγες τον Οκτώβριο του 1866 και
τον Ιούνιο του 1867. Παρά τις άοκνες προσπάθειες των μοναχών
που επέστρεψαν, όταν ησύχασαν τα πράγματα, η μονή δεν
επανήλθε ξανά στην παλαιά ακμή της. Το έτος 1881 αναφέρεται
με τον ελάχιστο αριθμό πέντε μοναχών, λόγος για τον οποίο το
1900 με τον Καταστατικόν Νόμον της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας κηρύσσεται διαλυτέα, όπως και άλλες μονές της Κρήτης,
όταν ο αριθμός τους δεν υπερέβαινε τους έξι μοναχούς. Το 1919
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καταγράφονται μόνο 8 μοναχοί και μία καλόγρια. Με την ψήφιση
του νόμου Περί Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης το 1925,
μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσία της μονής περιήλθε στο
Εφεδρικό Ταμείο και μοιράστηκε στους πολεμιστές. Το 1935
κρίθηκε «μόνιμη» και δεν διαλύθηκε, αν και το ανθρώπινο
δυναμικό της είχε μειωθεί δραστικά. Την περίοδο 1938-1941 ηγούμενος διετέλεσε ο ιερομόναχος Κοσμάς Ασσαριωτάκης (εικ. 4). Το
1951 ηγούμενος γίνεται ο Γρηγόριος Ασπετάκης ο οποίος φρόντισε
για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων της. Τα τελευταία χρόνια
με την πρόνοια του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου
κ. Νεκταρίου το μοναστήρι ανακαινίστηκε εκ βάθρων και απέκτησε
γυναικεία αδελφότητα που του έδωσε νέα πνοή.

4. Ο ηγούμενος της μονής,
Κοσμάς Ασσαριωτάκης
(1938-1941).

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Η

μονή, κτισμένη στη νότια κλιτύ του όρους Δίκτυ, εξαιτίας
του επικλινούς εδάφους αναπτύσσεται σε τρία κύρια
επίπεδα. Το κτηριακό συγκρότημα διαμορφώνεται σε τρεις
πτέρυγες από νότια, ανατολικά και δυτικά, ενώ από τη βόρεια
πλευρά ορίζεται από υψηλό αναλημματικό τοίχο που στηρίζει το
κεντρικό επίπεδο με το καθολικό. Οι αλλεπάλληλες καταστροφές
που υπέστη, είχαν ως αποτέλεσμα την ανακατασκευή μεγάλου
μέρους των κτισμάτων κατά τον 20ο αι.. Από τα παλαιότερα
τμήματα της μονής είναι το βόρειο ήμισυ της ανατολικής πτέρυγας.
Στο βόρειο άκρο του υψώνεται υψηλός μαντρότοιχος στον οποίο
ανοίγεται η σημερινή κύρια είσοδός της. Πρόκειται για ένα λιτό
τοξωτό θύρωμα από ντόπια σκουρόχρωμη πέτρα, όπως έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα ανοίγματα του συγκροτήματος. Επικλινής διάδρομος οδηγεί στους χώρους της ανατολικής πτέρυγας,
όπου βρίσκονται και τα κελιά των μοναχών (εικ. 5). Ιδιαίτερης
μνείας χρήζει το τμήμα που στεγάζει σήμερα την εκκλησιαστική
συλλογή της μονής και μας δίνει μία ιδέα για την αρχική λιτή
μορφή των κτηρίων της. Το τμήμα αυτό αποτελείται από τρεις
διαδοχικούς, χαμηλούς χώρους εκ των οποίων οι δύο πλευρικοί
στεγάζονται με ελαφρά οξυκόρυφους θόλους και ο κεντρικός με
ξύλινο μεσοπάτωμα στηρίζεται σε λίθινο τόξο. Οι επεμβάσεις που
δέχθηκε η πτέρυγα επιβεβαιώνονται και από την επιγραφή σε
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5. Η ανατολική πτέρυγα της μονής.

εξωτερικό θύρωμά της: ΤΗΣ ΜΟΝ(ΗΣ) | ΚΑΡΔΙΟΤΙΣ(ΗΣ) ||
ΗΓΟΥΜ(ΕΝΟΣ) ΖΑΧΑΡ(ΙΑΣ) Μ(ΑΓΓΑΝΑΡΗΣ) ΟΙΚΟΔ(ΟΜΗΣΕΝ) και ΙΣ | ΧΣ || ΝΙ|ΚΑ με την χρονολογία 1883. Πάνω από το
υπέρθυρο βρίσκεται εντοιχισμένο ένα από τα ελάχιστα ανάγλυφα
της μονής, λαϊκής τεχνοτροπίας, που απεικονίζει την Παναγία
δεόμενη (εικ. 6).
Το βόρειο τμήμα του κεντρικού επιπέδου καταλαμβάνει το καθολικό που τιμάται στο Γεννέσιο της Θεοτόκου και εορτάζει στις
8 Σεπτεμβρίου. Το νότιο τμήμα καταλαμβάνει το ηγουμενείο, ενώ
στα δυτικά βρίσκονται οι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών (εικ.
7). Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι
της μονής, καθώς και οι παλαιές εργαστηριακές εγκαταστάσεις
οινοποιίας. Εξαιτίας της δυσκολίας μεταφοράς των σταφυλιών
στο χαμηλό αυτό επίπεδο, οι μοναχοί είχαν κατασκευάσει στο
υψηλότερο επίπεδο της αυλής, δυτικά του καθολικού, μία οπή
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6. Το ανάγλυφο της δεόμενης Παναγίας
σε θύρωμα της ανατολικής πτέρυγας.

7. Το ηγουμενείο.
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8. Ο κρουνός
του πατητηριού
με τη χρονολογία 1819.

από την οποία έριχναν τα σταφύλια σε ένα μικρό θολωτό χώρο. Ο
χώρος αυτός λειτουργούσε ως πατητήρι. Μέσω ανοιχτού αγωγού ο
μούστος έρρεε σε ανοιχτή, σκαμμένη στο δάπεδο δεξαμενή, σε
παρακείμενο θολωτό χώρο. Η εγχάρακτη στο ασβεστοκονίαμα
χρονολογία, 1819, πιθανόν αναφέρεται σε ανακατασκευή ή
ανακαίνιση της δεξαμενής, αφού οι δύο θολωτοί χώροι είναι
αρκετά παλαιότεροι (εικ. 8).
Εξωτερικά του συγκροτήματος, σε επαφή σχεδόν με τα κτίσματα
της νότιας πτέρυγας, βρίσκεται ένας από τους νερόμυλους της μονής.

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

T

ο καθολικό της μονής είναι αποτέλεσμα διαδοχικών προσθηκών
σε ένα μικρό μονόχωρο ναΐσκο του οποίου η κατασκευή δεν
πρέπει να απέχει χρονικά από τη δεύτερη δεκαετία του
14ου αι., οπότε χρονολογούνται οι τοιχογραφίες του (εικ. 9). Στον
14ο αι. ανήκουν και οι τρεις διαδοχικές επεκτάσεις του. Αρχικά
προστέθηκε στη βόρεια πλευρά του ναού ένα μικρό μονόχωρο παρεκκλήσι, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Ακολούθησε η προσθήκη, στα δυτικά των προηγουμένων, ενός τρίκλιτου χώρου του

9. Το καθολικό από νότια.
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10. Άποψη του κεντρικού και νότιου κλίτους του ναού.

οποίου το κεντρικό τμήμα στεγάζεται με οξυκόρυφη καμάρα και
τα πλευρικά με τεταρτοκυλινδρικές (εικ. 10). Στη συνέχεια κατασκευάστηκε, στα δυτικά, ο νάρθηκας με εγκάρσια οξυκόρυφη καμάρα. Με τον τρόπο αυτό ο αρχικός ναός μετατράπηκε σε ιερό
βήμα και η τρίκλιτη επέκταση έγινε ο κύριος ναός ο οποίος επίσης
τοιχογραφήθηκε στο σύνολό του, αν και σταδιακά. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι ο νάρθηκας, αν και δεν τοιχογραφήθηκε, εντούτοις
φέρει μία ιδιαίτερα μεγάλη, γραπτή επιγραφή στον νότιο τοίχο,
πάνω από τη είσοδο, η οποία λόγω της φθοράς της δεν έχει αναγνωστεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξωτερικές όψεις
του ναού που παρέμειναν ορατές μετά την αναστήλωσή του στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, και στις οποίες είναι διακριτές με
σαφήνεια οι διαδοχικές επεμβάσεις που δέχθηκε έγιναν στον ναό
κατά περιόδους. Ο αρχικός μονόχωρος ναός δεν φέρει κανένα
άνοιγμα εκτός από το αγιοθύριδο που, αν και διακοσμείται με
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11. Το αγιοθύριδο
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12. Η δυτική πλευρά του ναού.

ανάγλυφα μοτίβα της βενετικής περιόδου, είναι σαφές ότι είναι
δημιούργημα του 19ου αι. (εικ. 11). Η τρίκλιτη προσθήκη φέρει
ψηλά, σε κάθε πλευρά της, από ένα ζεύγος τοξωτών παραθύρων
που τα πλαίσια τους διαμορφώνονται με πλίνθους και χαμηλότερα
από ένα ορθογώνιο παράθυρο από γκρίζο πέτρωμα της περιοχής.
Ο νάρθηκας φέρει επίσης στη βόρεια και τη νότια πλευρά του από
ένα τρίλοβο παράθυρο με πλίνθους, ενώ στη δυτική δύο ζεύγη από
αβαθή, διπλά τόξα, με πλίνθους, εκατέρωθεν του θυρώματος
(εικ. 12). Τα τόξα πλαισιώνονται στο κάτω μέρος τους και τα παράθυρα στο ανώτερο τμήμα τους από κεραμοπλαστικές ταινίες.
Ο νάρθηκας φέρει δύο εισόδους, στη δυτική και τη νότια πλευρά
του, που είναι κατασκευασμένες από το ίδιο ντόπιο πωρολιθικό
πέτρωμα με τα ορθογώνια παράθυρα. Η διαφοροποίηση του υλικού
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κατασκευής τους, από τα υπόλοιπα ανοίγματα του ναού, οδηγεί
στη χρονολόγησή τους σε αρκετά μεταγενέστερη εποχή, ίσως τον
19ο αι., εποχή συνεχών ανακαινίσεων της μονής μετά και τις καταστροφές που υπέστη από τους Οθωμανούς. Πιθανόν ορισμένες
από αυτές τις επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν την περίοδο της
αιγυπτιοκρατίας (1830-1840), κατά την οποία χρονολογείται η εντοιχισμένη πλάκα με τον ανάγλυφο διάκοσμο, στο ανακουφιστικό
τόξο του δυτικού θυρώματος: ΑΩΛΑ (1831). ΑΝΑΚΕNΗC TO …
TIC ΚUΡΑC THC KAΡΔΙΟΤΗCIC ΔΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗC T(OY)
ΘΕ|ΩΦΙΛΕΣΤΑΤ(ΟΥ) ΚΥΡιΟΥ ΚΥΡιΟΥ ΓΕΡΑCIMOY AΓΙ(ΟΥ)
ΙΕΡαC … Η περίοδος αυτή, όταν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του
Λονδίνου, η Κρήτη παραχωρήθηκε στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου
Μωχάμεντ Αλί, υπήρξε πολύ γόνιμη και ειρηνική για την Κρήτη.
Τότε για πρώτη φορά, μετά την κατάκτηση της Κρήτης, κατασκευάστηκαν νέοι ναοί, κυρίως καθολικά μονών, ενώ χωρίς
πρόβλημα ανακαινίστηκαν πολλοί άλλοι.
Στη στέγη της νότιας πλευράς του νάρθηκα, βρισκόταν το
αρχικό καμπαναριό του ναού το οποίο θα καταστράφηκε σε
κάποια από τις λεηλασίες που υπέστη η μονή. Είναι γνωστό
εξάλλου ότι οι κατακτητές όχι μόνο δεν επέτρεπαν την κατασκευή
νέων ναών και κωδωνοστασίων αλλά δεν άφηναν και τις καμπάνες
να κτυπούν. Μόνο μετά την έκδοση, το έτος 1856, του Hati Humayum, του διατάγματος ανεξιθρησκίας, που επέτρεψε την
ανέγερση χριστιανικών ναών, άρχισαν να κτίζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις εκκλησίες νέα καμπαναριά. Αυτή την περίοδο και
συγκεκριμένα το 1864 κατασκευάστηκε και το δίλοβο καμπαναριό
του ναού της Καρδιώτισσας με δαπάνη του ηγουμένου της,
Νεόφυτου Λαμπράκη, όπως σημειώνεται στην εγχάρακτη επιγραφή,
στο δυτικό ποδαρικό του καμπαναριού: ΔΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΑΜ|ΠΡΑΚΗ | 1864.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ (παλαιός ναός)

T

ο σημερινό ιερό βήμα αποτελούσε, όπως προαναφέρθηκε,
τον αρχικό ναό της Παναγίας Καρδιώτισσας (εικ. 13). Το εικονογραφικό του πρόγραμμα, αν και όμοιο με αυτό που συναντάται στους μονόχωρους ναΐσκους της βενετικής περιόδου, εμφανίζει μία σημαντική απόκλιση. Για την καμάρα του κυρίως
ναού, αντί για τις καθιερωμένες
σκηνές του Ευαγγελικού κύκλου, επιλέχθηκε ο κύκλος της
Παναγίας. Η επιλογή αυτή, συνήθης και αλλού στην Κρήτη,
έχει συνδεθεί με ναούς σε χρήση
ως καθολικά μονών, προκειμένου να δοθεί έμφαση στον τιμώμενο άγιο.
Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ, με τα χέρια υψωμένα σε
δέηση, στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, φέροντας στον κόλπο
της τον Χριστό σε μετάλλιο
(εικ. 14). Από ψηλά παραστέκουν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και
13. Άποψη του ιερού από δυτικά.
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14. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα.

15.Οι ιεράρχες Βασίλειος και Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Μελισμός.
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Γαβριήλ, επίσης σε μετάλλια. Στον ημικύλινδρο, εκατέρωθεν του
αγιοθύριδου, βρίσκονται δύο ιεράρχες σε στηθάρια. Πιο κάτω
ακολουθεί η παράσταση του Μελισμού (εικ. 15). Διακρίνεται η
Αγία Τράπεζα με το άγιο ποτήριο και το δισκάριο, ενώ ψηλά
πετούν δύο άγγελοι σε μονοχρωμία κρατώντας λόγχες. Η παράσταση
πλαισιώνεται από τους συλλειτουργούντες ιεράρχες, άγιο Βασίλειο
και άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, που φορούν πολυσταύρια φαιλόνια
και κρατούν ενεπίγραφα ειλητάρια. Στο ειλητό του αγίου Βασιλείου
διαβάζεται, ΚΑΙ ΠΟΙΗCON | TON M[EN] AΡ|ΤΟΝ Τ(ΟΥ)|ΤΟΝ
ΤΙΜΙ[ΟΝ] …, ενώ σε αυτό του Χρυσοστόμου, ΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ |
ΠΟΤΗΡΙΩ | ΤΟΥΤΩ ΤΙΜΙ|ΟΝ ΑΙΜΑ… Στο μέτωπο της κόγχης
του ιερού, δεξιά και αριστερά, παριστάνεται ο Ευαγγελισμός που
ως πρώτη εορτή του κύκλου του Δωδεκαόρτου κατέχει τη συγκεκριμένη θέση στους μονόχωρους ναούς. Ψηλότερα, στο κέντρο,
βρίσκεται το Άγιο Μανδήλιο. Χαμηλότερα, στην κόγχη της πρόθεσης, εικονίζεται ο διάκονος άγιος Ρωμανός και στην αντίστοιχη
κόγχη, στο νότιο τμήμα, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Στο ανατολικό τμήμα της καμάρας αναπτύσσεται η παράσταση
της Ανάληψης στο όρος των Ελαιών, όπως δηλώνουν εξάλλου τα
δένδρα στο βάθος (εικ. 16). Στο κέντρο εικονίζεται ο Χριστός, καθισμένος σε ουράνιο τόξο, μέσα σε ελλειψοειδή δόξα που την
κρατούν τέσσερεις άγγελοι. Οι απόστολοι, επίγειοι μάρτυρες του
γεγονότος της Ανάληψης, είναι χωρισμένοι σε δύο ημιχόρια, στις
πλευρές της καμάρας και χειρονομούν κοιτάζοντας τον ουρανό.
Στο μέσο του βόρειου ημιχορίου βρίσκεται η Παναγία, όρθια,
πλαισιωμένη από δύο αγγέλους των οποίων η ακινησία έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με τις ταραγμένες μορφές των αποστόλων. Αντίστοιχα στο μέσο του νότιου ημιχορίου, ανάμεσα στους αποστόλους,
βρίσκεται άλλος ένας άγγελος. Η πυκνή σύνθεση της σκηνής με
τις μορφές να κινούνται σε ένα τρισδιάστατο χώρο, με ταραγμένες
στάσεις και κινήσεις, δίνει έναν έντονο δραματικό χαρακτήρα.
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16. Η Ανάληψη.

Δεξιά και αριστερά του Αναλαμβανόμενου Χριστού βρίσκονται
δύο δυσανάγνωστες επιγραφές.
Κάτω από την Ανάληψη ακολουθεί ζώνη με τέσσερις ημίσωμους
ιεράρχες με κλειστά ευαγγέλια και μόνο στον νότιο τοίχο ζώνη με
τρεις ολόσωμους ιεράρχες. Ο πρώτος από ανατολικά, που στρέφεται
προς τα δεξιά, ταυτίζεται με τον Κύριλλο Αλεξανδρείας. Το ενεπίγραφο ειλητάριο του αναφέρει: ΕΤΙ ΔΕΟΜΕ|ΘΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ |
ΟΡΘΟΔΟ|ΞΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΙ|ΣΤΩΝ ΗΜ[ΩΝ].. Ακολουθεί ο
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ του οποίου το ειλητό
αναφέρει: Κ(ΥΡΙ)Ε Ο Θ(ΕΟ)C ἩΜΩΝ | ΤΗΝ ΕΚΤΕνην | ΤΑΎτην
ΙΚΕ|CΊΑΝ ΠΡΌΣΔΕ|ΞΑΙ ΠΑ|... Ηοανηκη(ου) | μωναχοῦ | ΒΑΡΛΑΜ
| μωναχ(οῦ) |. Ο επόμενος ιεράρχης, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΕΝ
ΜΥΡΙΣ, όπως και ο Γρηγόριος στρέφεται προς τα αριστερά και
κρατεί ειλητάριο με την επιγραφή: ΈΤΙ ΔΕΟΜΕ|ΘΑ ΚΑῚ ΥΠΕΡ
| ΤΩΝ ΚΑΡΠΟ|ΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡ|[ΓΟΥΝΤΩΝ] | ...
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17. Ο Ευαγγελισμός του Ιωακείμ.
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ἄννης | σοφίας |. Η
αναγραφή των ονομάτων των μοναχών Ιωανικίου και Βαρλαάμ,
καθώς και των λαϊκών
Άννης και Σοφίας,
συνοδευτικά στις ευχές των ειληταρίων,
είναι αρκετά ασυνήθιστη έως μοναδική
στην Κρήτη. Πιθανόν
να έγινε επειδή τα
συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν οι κτήτορες
των τοιχογραφιών του
ναού ή μόνο των συγκεκριμένων παραστάσεων. Την αντίστοιχη
με τους ιεράρχες θέση
στον βόρειο τοίχο καταλαμβάνει η συνήθης
ορθογώνια κόγχη της
προθέσεως και η απο-

σπασματικά σωζόμενη μορφή διακόνου.
Στο υπόλοιπο τμήμα της καμάρας αναπτύσσονται παραστάσεις
από τον θεομητορικό κύκλο που περιλαμβάνουν γεγονότα από τη
ζωή των θεοπατόρων και τα παιδικά χρόνια της Παναγίας. Ο
κύκλος ξεκινά από το ανατολικό τμήμα της νότιας πλευράς με την
παράσταση του Ευαγγελισμού του Ιωακείμ, με τον ίδιο καθισμένο
σκεπτικό, μπροστά από μία σπηλιά (εικ. 17). Δίπλα του δύο
βοσκοί συζητούν τα γενόμενα. Από ψηλά κατεβαίνει άγγελος για

42

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ

να τον πληροφορήσει
ότι η γυναίκα του η
Άννα θα γεννήσει
κόρη που έπρεπε να
ονομαστεί Μαρία και
να αφιερωθεί στον
ναό, σύμφωνα με τον
όρκο που είχε πάρει
το ζευγάρι. Ακολουθεί
η Προσευχή της αγίας
Άννας που απεικονίζεται μέσα σε κήπο,
συνοδευόμενη από
δύο θεραπαινίδες, να
έχει υψωμένα τα χέρια ζητώντας από το
θεό να την αξιώσει
να γίνει μητέρα. Στην
κάτω ζώνη εικονίζονται τα Εισόδια της
Παναγίας, ΤΑ ΑΓΙΑ
[ΤΩΝ] | [ΑΓΙ]ΩΝ,
18. Η Άρνηση των Προσφορών.
που μέρος τους έχει
καταστραφεί από το μεταγενέστερο τοξωτό θύρωμα. Στο κέντρο
ο Ζαχαρίας υποδέχεται, μπροστά από το ιερό, τη μικρή Παναγία
που τη συνοδεύουν ο Ιωακείμ με την Άννα και οι θυγατέρες των
Εβραίων με αναμμένες λαμπάδες. Αριστερά εικονίζεται η Παναγία,
καθισμένη σε θρόνο, να συνομιλεί με τον άγγελο.
Στη βόρεια πλευρά της καμάρας, από δυτικά, εικονίζεται Ο
ΑCΠΑCMOC | ΙΩΑΚΕΙΜ Κ(αὶ) ΤΗC || ANNHC μπροστά από κτίσματα που πλαισιώνουν τις ολόσωμες μορφές των θεοπατόρων.
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Ακολουθεί η Άρνηση των Προσφορών που όπως και οι άλλες
σκηνές του κύκλου της Παναγίας προέρχονται από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Στο δεξιό τμήμα της σκηνής εικονίζεται,
μπροστά στο θυσιαστήριο, που καλύπτεται με κιβώριο, ο αρχιερέας
με τα χέρια υψωμένα να αποποιείται τα δώρα λόγω της ατεκνίας
του ζευγαριού η οποία αποτελούσε, κατά την εβραϊκή παράδοση,
όνειδος τοις ανθρώποις. Αριστερά του η Άννα στρέφεται προς τον
Ιωακείμ που λυπημένος απομακρύνεται γρήγορα (εικ. 18).
Στην κάτω ζώνη αριστερά βρίσκεται Η ΓΕΝΥCIC THC
YΠΕΡΑΓΙΑC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ, κατεστραμμένη ελάχιστα στο κατώτερο τμήμα της, από το μεταγενέστερο άνοιγμα επικοινωνίας
του ιερού με το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους (εικ. 19). Η
Άννα, στο κέντρο της σκηνής, αναπαύεται σε κλίνη, ενώ μπροστά
της είναι η μικρή Μαρία μέσα στην κούνια. Γύρω της καλοντυμένες
κόρες την περιποιούνται και της προσφέρουν εδέσματα. Στο

19. Το Γεννέσιο της Θεοτόκου.
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επόμενο διάχωρο μόλις που διακρίνονται τα πρόσωπα δύο γυναικείων
μορφών, αφού το υπόλοιπο τμήμα της παράστασης έχει καταστραφεί.
Η σκηνή που φέρει την επιγραφή, Ο ΑΣΠΑCΜΟC | ΤΗC
Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗC | ΕΛHCΑΒ(ετ) απεικονίζει τον εναγκαλισμό της Παναγίας με την Ελισάβετ, την ώρα του οποίου, σύμφωνα με τον Eυαγγελιστή Λουκά (1.44), ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει
τὸ βρέφος (Ιησούς) ἐν τῇ κοιλίᾳ της Παναγίας.
Χαμηλότερα στον βόρειο τοίχο παριστάνεται ο αρχάγγελος
Γαβριήλ με ανοιχτά φτερά, όρθιος, μετωπικός, φορώντας διάλιθο
λώρο. Στα μέτωπα των δύο πεσσών του τόξου επικοινωνίας του
ιερού με τον κυρίως ναό εικονίζονται οι δύο κορυφαίοι απόστολοι.
Στον βόρειο πεσσό ο απόστολος Πέτρος και στον νότιο ο απόστολος
Παύλος.
Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του αρχικού ναού έχει χρονολογηθεί
στην β΄ δεκαετία του 14ου αι. και έχει ενταχθεί στις εξελισσόμενες
από τα τέλη του 13ου αι. ρεαλιστικές τάσεις της λεγόμενης
ογκηρής τεχνοτροπίας. Η ζωγραφική είναι αντιπροσωπευτική της
Παλαιολόγειας περιόδου με κύρια χαρακτηριστικά το πλάσιμο
των προσώπων με ζωηρά συμπληρωματικά χρώματα και τον
τονισμό του σωματικού όγκου των μορφών με τη ρευστή πτυχολογία.
Η διαφοροποίηση στην απόδοση των προσώπων και της πτυχολογίας
υποδεικνύουν δύο ζωγράφους. Έργο ενός λαϊκότροπου τεχνίτη
είναι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος με το επίπεδο πλάσιμο στο πρόσωπο
και τις σκούρες σκιές γύρω από τα μάτια, που προσδίδουν ένταση
στο βλέμμα. Πιο προοδευτικός είναι ο άλλος ζωγράφος, όπως διαπιστώνεται από την καλή ποιότητα ζωγραφικής στην Πλατυτέρα
και την Ανάληψη. Η επιτυχημένη απόδοση των ποιμένων στον
Ευαγγελισμό του Ιωακείμ δείχνει καλή γνώση της ανθρώπινης
ανατομίας, ενώ στην ίδια παράσταση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εξπρεσιονιστικός τρόπος απόδοσης του σπηλαίου με πολύχρωμες πινελιές σε κυκλική φορά.

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ
(μεταγενέστερη επέκταση)

O

κυρίως ναός τοιχογραφήθηκε σταδιακά, όπως διαπιστώνεται
από τα δύο στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου. Το παλαιότερο,
του β΄ μισού του 14ου αι., εντοπίζεται στο κεντρικό και νότιο
κλίτος, ενώ το νεώτερο, των αρχών του 15ου αι., στο βόρειο
κλίτος. Στον ανατολικό τοίχο του νότιου κλίτους εντοπίζεται ένα
τρίτο τοιχογραφικό στρώμα, από το οποίο έχει διασωθεί τμήμα
της παράστασης του Επιτάφιου Θρήνου, χρονολογημένο στα τέλη
του 14ου αι. Οι μεταγενέστερες επεμβάσεις αλλά και η φθορά του
χρόνου έχουν καταστρέψει ένα σημαντικό μέρος του διακόσμου.

20. Η Κρίση από τη Δευτέρα Παρουσία.

ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΤΟΣ

T

ο μεγαλύτερο μέρος του νότιου κλίτους καταλαμβάνει η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, ενώ οι ευαγγελικές
σκηνές και οι μεμονωμένες μορφές είναι ελάχιστες. Στο
μέτωπο του ανατολικού τοίχου εικονίζεται η Δέηση με τον ΧριστόΚριτή καθήμενο σε θρόνο (εικ. 20). Τον πλαισιώνουν η Παναγία
και ο Πρόδρομος ακολουθούμενοι από σεβίζοντες αγγέλους με αυτοκρατορικές ενδυμασίες. Ψηλά βρίσκεται ο Άγγελος ο ελίσσων
τον ουρανόν, που καθορίζει τη σειρά των χορών των αγίων προς
τον Κριτή. Από τη βάση του θρόνου κυλά ο πύρινος ποταμός της
κολάσεως, ενώ στην ταινία που πλαισιώνει στο κατώτερο μέρος
την παράσταση βρίσκεται η επιγραφή: Δ[ΕΥΤΕ]... ΚΛΗΡΟΝ
[ΟΜΗ]ΚΑΤΑΙ ΤΗΝ ΗΤΟΙΜΑCMENH YMΙΝ ΒΑCIΛΕΙΑ. ΑΠΟ
ΚΑΤΑΒΟΛ[ΗΣ] ΚΟΣ Μ(ΟΥ)... ΝΑΟΝ (Ευαγγέλιο Ματθαίου
25.34). Κατά μήκος της καμάρας τοποθετούνται οι δώδεκα απόστολοι, σε ομάδες των έξι, καθισμένοι σε έδρανα και κρατώντας
ανοιχτά ευαγγέλια με κείμενα σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία.
Πίσω τους, όρθιοι, βρίσκεται πλήθος αγγέλων. Κάτω από τους
αποστόλους, στον βόρειο τοίχο, απεικονίζεται ο όμιλος των δικαίων.
Στο δυτικό τμήμα της καμάρας, στον βόρειο τοίχο παριστάνεται
η προσωποποίηση της θάλασσας σαν γυναίκα ημίγυμνη, με λέπια
στο σώμα, να ιππεύει ένα θαλάσσιο κήτος (εικ. 21). Στο ένα της
χέρι κρατά καράβι που συμβολίζει την εκκλησία, να μεταφέρει
τους πιστούς προς τη σωτηρία, και στο άλλο κέρας αφθονίας. Στη
θάλασσα κολυμπούν ψάρια που εξεμούν ανθρώπινα μέλη. Η παρά-
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21. Η προσωποποίηση της θάλασσας.

σταση αυτή προέρχεται από το κείμενο της Αποκάλυψης (20.13),
«καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ», ενώ το
πρότυπο για την ανθρωπόμορφη απόδοσή της ανάγεται στην
αρχαία τέχνη. Ανάλογη είναι και η σύνθεση με την προσωποποίηση
της γης, στον νότιο τοίχο (εικ. 22). Η γυναικεία μορφή είναι ενδεδυμένη με αυτοκρατορικά ενδύματα και κάθεται πάνω σε ένα
φανταστικό ον, κρατώντας πάνω από το κεφάλι της ένα τεράστιο
φίδι, χθόνιο σύμβολο σε πολλές θρησκείες. Ψηλά εικονίζονται δύο
άγγελοι που σαλπίζουν και πλαισιώνουν ανδρική μορφή, με
πρόσωπο γουρουνιού, που τεντώνει πάνω από την κεφαλή της
ύφασμα. Η μορφή αυτή ίσως ταυτίζεται με τον Άδη, αφού σύμφωνα
με το ίδιο χωρίο από την Αποκάλυψη «καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης
ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς». Χαμηλά μέσα από σαρκοφάγους προβάλλουν οι νεκροί.
Στην επόμενη ζώνη, στον νότιο τοίχο τοποθετείται η παράσταση

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ

49

της Παραβολής των
Μωρών Παρθένων. Ο
Χριστός καθισμένος
σε θρόνο στρέφεται
προς τα αριστερά και
υποδέχεται τις πέντε
φρόνιμες παρθένες
που έχουν αναμμένες
τις λαμπάδες τους,
ενώ πίσω του βρίσκονται οι πέντε μωρές με
σβησμένες τις λαμπάδες.
Στη χαμηλότερη
ζώνη του ίδιου τοίχου
διασώζονται δύο άγγελοι και οι σκηνές
των κολασμένων. Ο
άγγελος που βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του τοίχου είναι
22. Η προσωποποίηση της Γης.
στραμμένος προς το
ιερό βήμα και κρατεί ειλητάριο με εξίτηλη γραφή. Ο δεύτερος στο
δυτικό άκρο που έχει και αυτός τα φτερά του ανοιχτά είναι
στραμμένος προς την είσοδο.
Τα βασανιστήρια των κολασμένων παρουσιάζονται σε δύο μικρά
διάχωρα. Στο ανώτερο παριστάνονται τρεις ανδρικές μορφές, με
φίδια περιελιγμένα στο σώμα τους (εικ. 23). Η δεξιά μπορεί να
ταυτιστεί με τον Μέθυσο, όπως συμπεραίνεται από τα σκεύη που
κρέμονται στον λαιμό του. Δεξιά του βρίσκεται ο Παρακαμπανιστής,
με βάση την επιγραφή, κρεμασμένος και αυτός ανάποδα, με μία
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ζυγαριά να κρέμεται
από τον λαιμό του.
Με τη μορφή αυτή
στηλιτεύεται ο έμπορος που έκλεβε στο
ζύγισμα. Η τρίτη μορφή δεν είναι εύκολο
να ταυτιστεί. Στο
άλλο διάχωρο εικονίζονται δύο γυναικείες
μορφές, με φίδια στο
σώμα τους, οι οποίες
ταυτίζονται από τις
επιγραφές τους με την
Πόρνη και την Αποστρέφουσα τα νήπια,
δηλαδή τη γυναίκα
που δεν αγαπά τα
παιδιά. Οι σκηνές των
κολασμένων, δοσμένες
23. Οι κολασμένοι.
με ιδιαίτερη γλαφυρότητα, αρκετά συνηθισμένες στους κρητικούς ναούς κατά την εν λόγω περίοδο, θεωρείται ότι επιδρούσαν στους πιστούς που εισέρχονταν στον ναό,
με διδακτικό και κυρίως αποτρεπτικό τρόπο.
Στο τύμπανο του δυτικού τοίχου έχει απεικονιστεί η σκηνή του
Παραδείσου στην οποία παραπέμπουν τα λουλούδια και το λευκό
βάθος. Στο μέσο ξεχωρίζει, καθισμένη σε θρόνο, η Παναγία.
Δεξιά της βρίσκονται οι προπάτορες και αριστερά ο καλός ληστής
Γεσδάς στον οποίο ο Χριστός, την ώρα του σταυρικού μαρτυρίου,
είχε υποσχεθεί πρώτα απ’ όλους μία θέση στον Παράδεισο.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΤΟΣ

T

ο κεντρικό κλίτος διακοσμείται, σύμφωνα με το καθιερωμένο
για την εποχή εικονογραφικό πρόγραμμα, με τις σκηνές του
Δωδεκαόρτου οι οποίες απουσίαζαν από τον τοιχογραφικό
διάκοσμο του αρχικού κλίτους (σημερινό Ιερό Βήμα), καθώς και
σκηνές από τον κύκλο των Παθών. Οι σκηνές δεν ακολουθούν την
ακριβή χρονική ακολουθία των ευαγγελικών γεγονότων· ενώ ο
κύκλος ξεκινά με τη Γέννηση και τη Φυγή στην Αίγυπτο στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου, οι επόμενες σκηνές παρατίθενται

24. Η Φυγή στην Αίγυπτο.

52

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ

με ασυνέχεια. Μεγάλο
μέρος της Γέννησης
είναι κατεστραμμένο.
Στο κέντρο μόλις που
διακρίνεται η Παναγία
μέσα στο σπήλαιο.
Από αριστερά πλησιάζουν οι τρεις Μάγοι
πεζή, κρατώντας τα
δώρα, ενώ ψηλά άγγελοι δοξολογούν.
Κάτω αριστερά εικονίζεται ο σκεπτικός
Ιωσήφ και το επεισόδιο του λουτρού του
βρέφους. Κάτω από
τη Γέννηση ιστορείται
η Φυγή στην Αίγυπτο
σε δύο επεισόδια (εικ.
24). Αριστερά εικονίζεται ο Ιωσήφ να κοιμάται, ενώ ο άγγελος
25. Η Προδοσία.
του ανακοινώνει ότι
θα πρέπει να φύγουν από τη Βηθλεέμ. Πιο ψηλά η Μαρία,
καθισμένη, θηλάζει τον μικρό Ιησού. Στο δεξιό τμήμα τοποθετείται
η καθεαυτό Φυγή στην Αίγυπτο, στον τύπο εκείνο όπου προπορεύεται η Παναγία και ακολουθεί ο Ιωσήφ με τον Ιησού στους
ώμους του, δίνοντας έτσι στη σκηνή ένα θριαμβικό χαρακτήρα.
Ακολουθεί, ανατολικά του τόξου, η Βαιοφόρος. Ο Ιησούς
καθήμενος ἐπὶ πώλου ὄνου εισέρχεται στην πόλη της Ιερουσαλήμ,
όπου τον υποδέχεται όμιλος Ιουδαίων. Πίσω ακολουθούν οι μαθητές
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του, μεγάλο μέρος της
απεικόνισης των οποίων είναι κατεστραμμένο. Η παράσταση,
καθώς συμβολίζει τη
θριαμβευτική είσοδο
του Χριστού στην Ουράνια Ιερουσαλήμ,
αποτελεί την άτυπη
εισαγωγή στον κύκλο
του Πάθους.
Στην επόμενη ζώνη,
αριστερά, τοποθετείται η Προδοσία, κατεστραμμένη από τη
διάνοιξη του τόξου
(εικ. 25). Στο κέντρο
της σκηνής ο Ιούδας
σπεύδει από δεξιά να
26. Ο Ελκόμενος.
δώσει το φίλημα στον
Χριστό. Γύρω τους συνωθούνται άνθρωποι που κραδαίνουν όπλα
και απλώνουν τα χέρια τους με βίαιες κινήσεις προς τον Ιησού.
Στη συνέχεια εικονίζεται ο Ελκόμενος (εικ. 26). Στη μέση
εικονίζεται ο Χριστός, ήρεμος, ντυμένος με πορφυρό φόρεμα, να
οδεύει προς το Γολγοθά, συρόμενος από ένα ρωμαίο στρατιώτη.
Τον ακολουθούν στρατιώτες και Ιουδαίοι, ενώ προπορεύεται ο
Σίμων ο Κυρηναίος που στρέφεται προς τον Κύριο κρατώντας τον
σταυρό του Μαρτυρίου.
Στην άνω ζώνη του βόρειου τοίχου βρίσκεται η Έγερση του Λαζάρου, το μόνο από τα θαύματα του Χριστού που έχει ενταχθεί
στο Δωδεκάορτο. Αριστερά εικονίζεται ο Χριστός, με ομάδα
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μαθητών του και
μπροστά του γονατισμένες οι αδελφές του
Λαζάρου, Μάρθα και
Μαρία. Δεξιά εικονίζεται ο αναστημένος
Λάζαρος, μέσα στον
τάφο, τυλιγμένος ακόμα με το σουδάριο και
τις κηρίες. Μπροστά
του ένας δούλος ξετυλίγει τις κηρίες του
σαβάνου και συγχρόνως καλύπτει το πρόσωπό του για να προστατευτεί από την
αποφορά, ενώ άλλοι
δύο απομακρύνουν την
πλάκα που έκλεινε
τον τάφο.
Στην κάτω ζώνη τοποθετείται η παρά27. Οι Μυροφόρες.
σταση των Μυροφόρων (εικ. 27). Στο ένα άκρο εικονίζεται ο λευκοντυμένος άγγελος
καθισμένος στη σαρκοφάγο. Με το χέρι του δείχνει τη σαρκοφάγο
στην οποία βρίσκεται το άδειο σάβανο του Χριστού. Από αριστερά
πλησιάζουν τρεις Μυροφόρες που αγκαλιάζονται μεταξύ τους από
φόβο και έκπληξη μπροστά στην άδεια σαρκοφάγο. Ακολουθεί η
παράσταση της Εις Άδου Καθόδου που επιγράφεται η ΑΝΑΣΤΑCΙC
(εικ. 28). Στο κέντρο δεσπόζει η επιβλητική μορφή του Χριστού
που με το δεξί του χέρι σηκώνει τον Αδάμ και με το αριστερό την
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28. Η Ανάσταση.

Εύα. Στο δεξιό μέρος εικονίζονται με βασιλικά ενδύματα οι προφητάνακτες Δαυίδ και Σολόμωντας.
Δεξιά του σφενδονίου, στην άνω ζώνη, τοποθετείται η Υπαπαντή.
Στην παράσταση ιστορείται η αφιέρωση του Ιησού στον ναό,
αφού σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο τα πρωτότοκα αγόρια,
σαράντα μέρες μετά τη γέννησή τους, έπρεπε να αφιερωθούν
στον ναό των Ιεροσολύμων. Μπροστά από την αγία τράπεζα ο
δίκαιος Συμεών κρατεί με στοργή στα χέρια του τον μικρό Ιησού.
Απέναντί του στέκει η Παναγία, ακολουθούμενη από τον Ιωσήφ.
Τη σκηνή κλείνει από αριστερά η Προφήτιδα Άννα που δοξάζει το
θεό. Στην κατώτερη ζώνη αναπτύσσεται η παράσταση της Πεντηκοστής, αρκετά κατεστραμμένη. Από τη σκηνή της Βάπτισης σώζονται μόνο οι τρεις άγγελοι που με τα χέρια τους καλυμμένα με
λέντια ετοιμάζονται να στεγνώσουν το σώμα του Χριστού. Ψηλότερα,
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29. Η Κοίμηση της Παναγίας.

από τη σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου, διακρίνονται στο
κέντρο ο Χριστός, αριστερά ο απόστολος Παύλος που σκύβει στα
πόδια της Παναγίας, καθώς και ιεράρχες (εικ. 29).
Στον δυτικό τοίχο πάνω αριστερά βρίσκεται ο Μυστικός Δείπνος.
Γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι παρατάσσονται οι δώδεκα Απόστολοι
οι οποίοι απεικονίζονται, κατά κρόταφον, να συνομιλούν μεταξύ
τους ζωηρά, σε ομάδες των δύο. Στην πάνω δεξιά γωνία του τραπεζιού βρίσκεται η εξέχουσα μορφή του Χριστού, στην αγκαλιά
του οποίου προσπίπτει ο αγαπημένος του μαθητής, Ιωάννης. Από
τους Αποστόλους ξεχωρίζει ο Ιούδας που αποστασιοποιημένος
από τους άλλους απλώνει το χέρι του προς τα εδέσματα του τραπεζιού. Ακολουθεί η παράσταση του Νιπτήρα, αρκετά κατεστραμμένη. Δεξιά ο Χριστός, ζωσμένος το λέντιο, σκύβει ελαφρά
για να πλύνει τα πόδια του Πέτρου. Εκείνος, καθισμένος σε ένα
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30. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
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31. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.

μεγάλο τραπέζι, φέρει το χέρι στην κεφαλή του δηλώνοντας
αμηχανία και συγχρόνως υποταγή. Πίσω του, όρθιοι, βρίσκονται
οι υπόλοιποι Απόστολοι. Χαμηλότερα εικονίζεται η κατεστραμμένη
σκηνή της Σταύρωσης από την οποία διασώζονται ελάχιστα τμήματα.
Στις τέσσερις γωνίες της καμάρας απεικονίζονταν οι παραστάσεις
των Ευαγγελιστών, μεταφερμένες στις θέσεις αυτές, κατ’ αναλογία
από τα σφαιρικά τρίγωνα των τρουλλαίων ναών. Σήμερα διασώζονται
μόνο οι Ιωάννης και Ματθαίος στο συνήθη εικονογραφικό τύπο,
καθισμένοι μπροστά σε ένα γραφείο να συγγράφουν τα ευαγγέλια
τους (εικ. 30-31). Με ιδιαίτερα ρεαλιστικό τρόπο απεικόνισε ο
άγνωστος ζωγράφος τη μορφή του Ματθαίου, να ξύνει το μολύβι
του με ένα κοφτερό μαχαιράκι.
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32.Ο Άγιος Βασιλείδης.

Στο εσωρράχιο του τόξου του κεντρικού κλίτους είχαν απεικονιστεί,
σε στηθάρια, οι άγιοι Δέκα, τοπικοί μάρτυρες επί του ρωμαίου
αυτοκράτορα Δεκίου στην αρχαία Γόρτυνα, γύρω στα μέσα του
3ου αι. Από τις επιγραφές που τους συνοδεύουν διακρίνονται οι
Ευάρεστος, Γελάσιος και Βασιλείδης (εικ. 32).
Στον δυτικό πεσσό του ίδιου τόξου εικονίζεται η … Δ(ΟΥ)ΛΗ |
Τ(ΟΥ) Θ(ΕΟ)Υ ΚΑΛΗ (εικ. 33). Η Καλή παριστάνεται ολόσωμη
με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος της, στη συνήθη μορφή
νεκρικού πορτραίτου. Φορεί την παραδοσιακή φορεσιά των βυζαντινών ευγενών: ένα κόκκινο μαντύ (πανωφόρι σε σχήμα κάπας),
με δύο ταβλία (επιρράμματα) με χρυσοκέντητους δικέφαλους
αετούς και εσωτερικά τη γρανάζα (ένδυμα με τεράστια μανίκια).
Η παράσταση αυτή της αφιερώτριας σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη της Δευτέρας Παρουσίας σε όλο το νότιο κλίτος, υποδηλώνουν, πιθανόν, τον νεκρικό του χαρακτήρα. Την αντίστοιχη
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33. Η κτητόρισσα Καλή.
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θέση, στον βόρειο
πεσσό, καταλαμβάνει
η λιπόσαρκη μορφή
του Αγίου Ονούφριου
(εικ. 34). Ο άγιος εικονίζεται, όπως συνήθως, να φορά μόνο
ένα περίζωμα στη
μέση του και με τη
χαρακτηριστική, μακριά λευκή γενειάδα
του.
Ο τοιχογραφικός
διάκοσμος του κεντρικού και νότιου κλίτους που αποτελεί ένα
επόμενο στάδιο της
Παλαιολόγειας ζωγραφικής των αρχών του
14ου αι. μπορεί να
χρονολογηθεί στο β΄
μισό του 14ου αι.

34. Ο Άγιος Ονούφριος.

ΒΟΡΕΙΟ ΚΛΙΤΟΣ

Σ

το βόρειο κλίτος σώζονται ελάχιστα τμήματα του αρχικού τοιχογραφικού διακόσμου ο οποίος χρονολογείται στον ύστερο
15ο αι. Στον δυτικό τοίχο απεικονίζεται η παράσταση του
Επιτάφιου Θρήνου, αρκετά κατεστραμμένη. Στο μέσο διακρίνεται
τμήμα του σταυρού και μπροστά του οι κεφαλές της Παναγίας και
των γυναικών της συνοδείας της. Δεξιά στα πόδια του σώματος
του νεκρού Χριστού βρίσκεται ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας και πιο
πίσω ο Νικόδημος που ανακρατεί τη σκάλα με την οποία κατέβασε
το σώμα του Χριστού από τον σταυρό. Στον βόρειο τοίχο διατηρούνται οι μορφές τριών μοναστών αγίων εκ των οποίων ο
ανατολικός είναι ο άγιος Αντώνιος με το γνωστό ειλητάριο που
αναγράφει: [Ε]ΓΩ ΓὰΡ (Οὐ)|ΚΈΤΗ | ΦΟΒ(Οῦ)|ΜΕ ΤῸΝ | Θ(Εὸ)Ν
ΑΛΛᾺ | ἈΓαΠῶ Α’Υ|ΤῸΝ … (εικ. 35).

Τα χαράγματα
Στον βόρειο τοίχο, αλλά και σε άλλα σημεία του ναού σώζονται
χαράγματα-ενθυμήσεις της παρουσίας των ανθρώπων που πέρασαν
από τη μονή. Η συνήθεια των χαραγμάτων θεωρείται κατά κύριο
λόγο δυτική, εφόσον τα περισσότερα παραδείγματα σε ναούς,
που τοποθετούνται κυρίως στον 15ο αι., φέρουν ονόματα ή αρχικά
ονομάτων στα λατινικά. Ο μεγάλος αριθμός χαραγμάτων στον ναό
της Καρδιώτισσας δεικνύει ότι η σχετικά απομακρυσμένη από τα
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35. Ο Άγιος Αντώνιος.

αστικά κέντρα μονή αποτελούσε και για τους καθολικούς ένα δημοφιλές προσκύνημα. Ως χαρακτηριστικότερο χάραγμα παραθέτουμε
από τον βόρειο τοίχο το εξής: ΙΣ MCCCCLXV di XVIII LULIO.
HIC FUIT ANdREAS COZA (=Ιησούς. 1465 18 Ιουλίου. Εδώ ήταν
ο Ανδρέας Coza). Aξίζει να αναφερθεί και το εγχάρακτο, άγνωστο
οικόσημο στην ανατολική πλευρά του νότιου τόξου που φέρει τη
χρονολογία 1607.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑΣ

Τ

ο παλλάδιο της μονής κατά την πρώιμη βενετική περίοδο,
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Καρδιώτισσας,
σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του Λαζάρου, μοναχού
που έζησε και μαρτύρησε στην Κρήτη την περίοδο του εικονομάχου
αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Θεοφίλου (829-842). Τη θαυματουργική
της δράση αναφέρει για πρώτη φορά, το 1415, ο φλωρεντινός ιερωμένος Christoforo Buοndelmonti. Η παράδοση αναφέρει ότι το
έτος 1498 ένας έλληνας οινέμπορας την έκλεψε και την μετέφερε
στην Ιταλία. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού του το πλοίο έπεσε
σε μεγάλη τρικυμία και σώθηκε χάρη στις επικλήσεις του στην
εικόνα της Παναγίας. Λίγο αργότερα ο ίδιος αρρώστησε βαριά.
Έχοντας πλέον πιστέψει και μετανιώσει που έκλεψε την εικόνα,
πριν πεθάνει, ζήτησε από ένα φίλο του, να αφιερώσει την εικόνα
σε μία εκκλησία. Εκείνος, αφού τον έπεισε η γυναίκα του,
κράτησε την εικόνα στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι η Παναγία εμφανίστηκε τρεις φορές στον ύπνο της γυναίκας του και ζήτησε να
εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα. Μόνο μετά τον ξαφνικό θάνατό
του η γυναίκα του θεώρησε το γεγονός ως αποτέλεσμα της
απείθειάς της και προσκόμισε την εικόνα, στις 27 Μαρτίου 1499,
στον ναό του Αγίου Ματθαίου στη Merulana, στον οποίο ιερουργούσαν μοναχοί του τάγματος των Αυγουστινιανών. Στον ναό αυτό
η εικόνα παρέμεινε ως το 1798. Τότε, όταν τα γαλλικά στρατεύματα
του Ναπολέοντα που κυρίεψαν τη Ρώμη, κατέστρεψαν και την εκ-
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36. Η εικόνα της Παναγίας της Καρδιώτισσας
στον Άγιο Αλφόνσο στη Ρώμη.
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κλησία του Αγίου Ματθαίου, η εικόνα μεταφέρθηκε αλλού και ξεχάστηκε. Μόνο πολύ αργότερα, όταν το τάγμα των Redentoristi
έκτισε, στην ίδια θέση του κατεστραμμένου ναού του Αγίου Ματθαίου, ένα νέο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Αλφόνσο, οι πατέρες
του τάγματος θυμήθηκαν την εικόνα και με την ευλογία του Πάπα
Πίου ΙΧ, τη μετέφεραν με τιμές στον νέο ναό, στις 26 Απριλίου
1866. Τα θαύματα που έκανε η χάρη της την ημέρα εκείνη αλλά
και αργότερα ήταν και η αιτία για την μεγάλη διάδοση της
λατρείας της. Προς τιμή της Madonna del Perpetuo Soccorso,
όπως ονομάστηκε η Παναγία (Παναγία της Διαρκούς Βοηθείας)
ιδρύθηκαν εκατοντάδες ναοί αλλά και το ομώνυμο μοναστικό
τάγμα το οποίο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας, αν και ονομάζεται Καρδιώτισσα εντούτοις ανήκει στο λεγόμενο τύπο της Παναγίας του
Πάθους που καθιερώθηκε τον 15ο αι. από τους κρητικούς ζωγράφους
της εποχής, κυρίως τον Ανδρέα Ρίτζο (1421-1492) που συνέβαλε
ιδιαίτερα στη διάδοση του συγκεκριμένου τύπου (εικ. 36). Η
Παναγία εικονίζεται σε προτομή κρατώντας τον Χριστό στα
αριστερά, ο οποίος κάθεται με σταυρωμένα τα πόδια και το δεξί
του πέλμα ανάστροφο, από όπου κρέμεται το λυμένο του σανδάλι.
Με τα δύο του χέρια κρατεί το δεξί χέρι της μάνας του, ενώ
στρέφει το κεφάλι του προς τα δεξιά όπου εικονίζεται ο αρχάγγελος
Γαβριήλ κρατώντας το σταυρό, το ακάνθινο στεφάνι και τους
ήλους της μελλοντικής σταυρικής θυσίας του. Αριστερά της
Παναγίας εικονίζεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ κρατώντας τον σπόγγο
και τη λόγχη. Η παράσταση έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα,
καθώς προαναγγέλλει το Πάθος του Ιησού και την οδύνη της Παναγίας κατά τη Σταύρωση.
Κατά την διάρκεια των πιο πρόσφατων εργασιών συντήρησης
της εικόνας, που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Βατικανού, έγινε και ανάλυση του ξύλου της, με τη μέθοδο του
άνθρακα 14, η οποία το χρονολόγησε την περίοδο 1325-1480.

37.Το ισόγειο της ανατολικής πτέρυγας με την συλλογή.

ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

O

ι λεηλασίες που υπέστη η μονή, είχαν ως αποτέλεσμα να περισωθεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα κειμήλια που υπήρχαν σε
αυτή. Ελάχιστα λειτουργικά αντικείμενα και εικόνες του 18ου
και 19ου αι. αποτελούν την Εκκλησιαστική Συλλογή της μονής και
εκτίθενται στους ισόγειους χώρους της ανατολικής πτέρυγας (εικ.
37) και στο καθολικό. Από τα αντικείμενα της Συλλογής θα
πρέπει να αναφερθεί το ευαγγέλιο με το αργυρό ανάγλυφο κάλυμμα
του 1838 (εικ. 38). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο αρχαίες
λίθινες πλάκες. Η μία που φέρει στην κύρια όψη της μικρές κοιλότητες, αποτελεί έναν κέρνο, δηλαδή λίθινό σκεύος στο οποίο οι
πιστοί τοποθετούσαν προσφορές για τις θεότητες. Ο συγκεκριμένος
κέρνος, πιθανόν, χρονολογείται στους μινωικούς χρόνους. Η
δεύτερη πλάκα είναι μία ταφική επιγραφή του ύστερου 2ου π.Χ.1ου μ.Χ. αι. που προέρχεται από την αρχαία πόλη Λύττο και αναφέρεται στον Αλέξανδρο, γιο του Αλεξάνδρου. Ακόμη μία νεώτερη,
κτητορική επιγραφή διασώζεται από τα κατεστραμμένα κτήρια
της μονής. Στο ανώτερο τμήμα της φέρει την χρονολογία ΑΨΕ
(1705) και κάτω αναφέρει τον ηγούμενο Χατζή Μακάριο Μαγγανάρη
και τη χρονολογία 186., χωρίς το τελευταίο ψηφίο. Οι δύο διαφορετικές χρονολογίες δεικνύουν τη χρήση της σε δύο διαφορετικές
περιόδους, για την παλαιότερη των οποίων δεν υπάρχει ο λόγος
της αναφοράς της. Εκτός από τα παραπάνω, στο Μουσείο Εικόνων
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και Κειμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο,
στην Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών, εκτίθενται μία εικόνα της
Παναγίας Γλυκομφιλούσας, πανομοιότυπη με αυτή του καθολικού
της μονής, καθώς και ο επισκοπικός θρόνος του, πιθανόν του 18ου
αι. (εικ. 39).

38. Το ευαγγέλιο του 1838
και άλλα λειτουργικά
αντικείμενα.

69

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ

39. Ο δεσποτικός θρόνος
της μονής
στο Μουσείο
Αρχιεπισκοπής Κρήτης
στην Αγία Αικατερίνη
των Σιναϊτών.

40. Η εικόνα της Κυρίας Καρδιώτισσας.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
Η εικόνα της Κυρίας Καρδιώτισσας

Μ

ετά την κλοπή της θαυματουργής εικόνας, ήδη από το γύρισμα του 15ου αι., πιθανόν κατασκευάστηκε κάποιο αντίγραφό της το οποίο όμως δεν διασώθηκε, αφού οι
εικόνες που βρίσκονται σήμερα στη μονή είναι αρκετά μεταγενέστερες. Η σημερινή θαυματουργή εικόνα της μονής που φέρει την
προσωνυμία Ἡ ΚΥΡΊΑ Ἡ | ΚΑΡΔΙΌΤΗCΑ αποτελεί έργο του
1792 (εικ. 40). Η παράδοση αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν
αυτή την εικόνα στην Κωνσταντινούπολη απ’ όπου ξαναγύρισε
στη μονή. Αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές και μάλιστα την τρίτη
η εικόνα επέστρεψε στο μοναστήρι μαζί με την αλυσίδα και την
κολόνα πάνω στην οποία την είχαν δέσει. Κατά την επιστροφή
της σταμάτησε λίγο πιο κάτω από τη μονή, όπου και αποτυπώθηκε
η μορφή της πάνω σε υψηλό βράχο σε σημείο που ποτέ δεν
βρέχεται, όπως λένε οι ντόπιοι. Στη θέση αυτή που ονομάστηκε
Αποτύπωση, τα νεώτερα χρόνια, ανεγέρθηκε μικρός ναός αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή (εικ. 41). Την παράδοση αυτή αναφέρουν
και οι περιηγητές του 19ου αι., όπως ο R. Pashley που τo 1834
γράφει: «Στα βουνά του Λασιθίου σέβονται πολύ μιαν εικόνα, για
την οποία πιστεύουν ότι έφτασε εκεί πετώντας από την Κωνσταντινούπολη». Σημαντική θέση κατείχε η εικόνα και στις μεγάλες
λιτανείες που γίνονταν παλαιότερα στο λασιθιώτικο κάμπο σε μεγάλες περιόδους ανομβρίας. Κατά τη διάρκεια της λιτανείας, οι
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41. Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής στη Θέση Αποτύπωση
και λεπτομέρεια από την Αποτύπωση.
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πιστοί σήκωναν τις εικόνες των ναών του Οροπεδίου, ενώ οι ιερείς
έκαναν δεήσεις. Η εικόνα της Κυρίας Καρδιώτισσας, σύμφωνα και
με την επιθυμία της Παναγίας, έπρεπε να είναι η τελευταία της
πομπής διαφορετικά η λιτανεία δεν ξεκινούσε. Την θαυματουργή
δράση της Παναγίας αποδεικνύουν τα εκατοντάδες τάματα που οι
πιστοί, οι οποίοι ευλογήθηκαν από τη χάρη της, της αφιερώνουν
συνεχώς. Το ίδιο θαυματουργή θεωρείται και η αλυσίδα με την
οποία η εικόνα ήταν δεμένη στην κολόνα και σήμερα βρίσκεται
στο τέμπλο. Οι πιστοί ζώνονται αυτή την αλυσίδα σταυροειδώς
είτε για ευλογία είτε για ίαση. Το έτος 1982 η εικόνα κλάπηκε και
βρέθηκε λίγες μέρες μετά σε περιοχή κοντά στη μονή. Μετά την
μεταφορά της στο Ηράκλειο της, στον αρχιεπίσκοπο Κρήτης,
αποφασίστηκε να τηρηθεί η παράδοση που ήθελε η εικόνα να μετακι-νείται μόνο με τα πόδια. Έτσι ξεκίνησε μια πορεία 50 χλμ.,

42. Η επιστροφή
της εικόνας
της Παναγίας
της Καρδιώτισσας
από το Ηράκλειο
στη μονή το 1982.
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από το Ηράκλειο στη μονή, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες
άνθρωποι όλων των ηλικιών (εικ. 42).
Η εικόνα απεικονίζει τη Θεοτόκο καθισμένη σε ξύλινο θρόνο, με
τον Ιησού στην αγκαλιά της να ευλογεί και να κρατά ανοιχτό ειλητάριο με το αριστερό του χέρι. Η Παναγία φορεί πρασινογάλαζο
χιτώνιο και καστανέρυθρο χιτώνα με χρυσή παρυφή, ενώ ο Χριστός
ιμάτιο πορτοκαλί και πράσινο χιτώνα με χρυσοκοντυλιές. Στις
γωνίες του θρόνου τέσσερις στηθαίοι προφήτες στρέφονται προς
την Θεοτόκο, κρατώντας ξεδιπλωμένα ειλητάρια με επιγραφές
σχετικές με τη θεία ενσάρκωση. Σύμφωνα με τις επιγραφές που
τους συνοδεύουν, πάνω εικονίζονται ο Δαβίδ και ο Σολομώντας,
και κάτω ο Ησαΐας και ο Αββακούμ. Το εικονογραφικό αυτό θέμα
είναι γνωστό με την ονομασία «Άνωθεν οι Προφήται» από το
ομώνυμο θεομητορικό τροπάριο και απαντάται συχνά και τη μεταβυζαντινή περίοδο, στην οποία χρονολογείται η εν λόγω εικόνα.

Χριστός Μέγας Αρχιερεύς
Ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως στον
οποίο συναιρούνται οι δύο ιδιότητες, του Αρχιερέα και του Βασιλέα,
εμφανίζεται στην ύστερη βυζαντινή εποχή και αποκρυσταλλώνεται
τον 15ο αι. στην κρητική ζωγραφική (εικ. 43). Την βασιλική του
ιδιότητα τονίζουν η βαρύτιμη μήτρα, τα περπενδούλια και η επιγραφή, στα αριστερά της κεφαλής του, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ. Παράλληλα η αρχιερατική του ιδιότητα δηλώνεται
από τα αρχιερατικά άμφια και τη στάση ευλογίας. Η επιγραφή
που συνήθως βρίσκεται στα δεξιά της κεφαλής του και αναγράφει,
ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, έχει παραλειφθεί ή καταστραφεί. Η διπλή
ιδιότητα του Κυρίου αποτελεί σαφή αναφορά στις θεολογικές
έννοιες του Χριστού Παντοκράτορα σε συνδυασμό με τη Θεία Ευχαριστία. Στο κάτω μέρος της εικόνας αριστερά αναγράφεται:
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43. Το τέμπλο του ναού.

1821 ΧΕΙΡ……. Στην αντίστοιχη θέση στα δεξιά: ΜΝΗCΘΥΤΙ
Κ(ΥΡΙ)Ε ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
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Η Παναγία Γλυκοφιλούσα
Η Παναγία σε προτομή που
στρέφεται δεξιά, κρατώντας
το μικρό Ιησού στα δυο της
χέρια και ακουμπά το μάγουλο
της στο δικό του, ανήκει σε
μία παραλλαγή του εικονογραφικού τύπου της Παναγίας
Γλυκοφιλούσας με μεγάλη διάδοση στην κρητική ζωγραφική
(εικ. 44). Στο άνω μέρος εικονίζονται ολόσωμοι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ να
κρατούν με το δεξί τους χέρι
βαρύτιμο στέμμα, πάνω από
την κεφαλή της Θεομήτορος
και με τ΄ αριστερό τους ανοιχτά
ειλητάρια. Όπως έχει σημει44. Η Παναγία Γλυκοφιλούσα.
ωθεί παραπάνω, το νόημα της
εικόνας αυτής επικεντρώνεται στους λυπηρούς λογισμούς της Παναγίας μετά την αποκάλυψη των Παθών και του Θανάτου του Χριστού. Παράλληλα η λεπτομέρεια του λυμένου σανδαλιού του
Ιησού, που αφήνει να φανεί το πέλμα του, έχει σχετιστεί με τον
«πτερνισμό» και προεικονίζει το Πάθος, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της προδοτικής στάσης του Ιούδα για τον οποίο ο
Χριστός είπε: «ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ ’ ἐμὲ τὴν
πτέρνα αὐτοῦ.» (Ιωάννης 13.18) Στον κάμπο η επιγραφή αναφέρει:
ΔΈΗCΙC Τ(ΟΥ) Δ[ΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕO)]Υ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ἹΕΡΟΜΟΝΑΧ[ΟΥ] …ΜΕΝΟΥ | ... | ΑΨ.. . Η εικόνα της Κυρίας Καρδιώτισσας, όπως επιγράφεται η εικόνα, αποτελεί έργο του κρητικού
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ζωγράφου Νικήτα Σέπη ο οποίος ζωγράφισε για τη μονή άλλη μία,
σχεδόν όμοια εικόνα που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Εικόνων
και Κειμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο. Η
δεύτερη εικόνα φέρει στο κατώτερο τμήμα της επιγραφή που αναφέρει: ΑΨΚΑ ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΧΕΙΡ ΝΙΚΗΤΑ ΣΕΠΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ.

Το Γενέσιον της Θεοτόκου

45. Το Γεννέσιον της Παναγίας.

Μεγάλη δεσποτική εικόνα
που με βάση τα τεχνοτροπικά
χαρακτηριστικά της μπορεί
να χρονολογηθεί στον ύστερο
18ο-πρώιμο 19ο αι. (εικ. 45)
Αριστερά εικονίζεται η αγία
Άννα καθισμένη στην κλίνη,
μπροστά από πλούσια στρωμένο τραπέζι στο άκρο του
οποίου κάθεται ο Ιωακείμ. Τη
λεχώνα φροντίζουν θεραπαινίδες, ενώ άλλες, στο κάτω
μέρος, ετοιμάζουν το λουτρό
του μωρού. Στο κέντρο της
εικόνας, δίπλα στο πόδι του
Ιωακείμ, σώζεται επιγραφή
όπου διακρίνεται το όνομα του
ζωγράφου: ΧΕῚΡ ΜΑΤΘΑῚΟΥ ΠΡΟCKYN[HTOY]
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Ο Άγιος Χαράλαμπος

46. Ο Άγιος Χαράλαμπος.

Ο Άγιος Χαράλαμπος, χαρακτηριστική εικόνα του 19ου αιώνα, εικονίζεται καθισμένος σε περίτεχνο ξύλινο
θρόνο, ενδεδυμένος την αρχιερατική
του στολή (εικ. 46). Με το δεξί χέρι
ευλογεί και με το αριστερό κρατεί
κλειστό ευαγγέλιο. Στην κάτω πλευρά
η κτητορική επιγραφή αναφέρει:
Α·Ω·Λ·Ε (1825) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ. Ο αφιερωτής λοιπόν της
εικόνας θα πρέπει να ταυτιστεί με
τον ηγούμενο Γεράσιμο Μαγγανάρη,
μετέπειτα επίσκοπο Ιεράς και Σητείας.

Ο Άγιος
Χαράλαμπος

47. Ο Άγιος Χαράλαμπος.

Όπως και στην προηγούμενη εικόνα ο
άγιος εικονίζεται καθισμένος σε ξύλινο
θρόνο με υψηλό ερεισίνωτο να κρατεί ευαγγέλιο και να ευλογεί
με το δεξί του χέρι
(εικ. 47). Ψηλά, μέσα
σε σύννεφα, ο Χριστός, αριστερά του προ-
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σφέρει το ευαγγέλιο και δεξιά άγγελος του προσφέρει το στεφάνι.
Η κτητορική επιγραφή της εικόνας αναφέρει: ΤΗΝ ΕΝΘΑΔΕ
ΣΕΒΑΣΜΙΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣ ΠΑΡΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΩΟ[Α] (1871).

Η Επίστεψη του τέμπλου
Στον βόρειο τοίχο του νάρθηκα έχει τοποθετηθεί η ιδιαίτερα
φροντισμένη ξυλόγλυπτη και χρυσωμένη επίστεψη του τέμπλου
του κυρίως ναού που αποτελείται από το σταυρό και τα λυπηρά
(εικ. 48). Ο σταυρός διακοσμείται περιμετρικά με περίτεχνα ανάγλυφα φυτικά θέματα και εσωτερικά με γραπτή διακόσμηση σε
χρυσό βάθος. Στο κέντρο εικονίζεται ο Εσταυρωμένος και στις
απολήξεις των κεραιών οι τέσσερις ευαγγελιστές με τα σύμβολα
τους. Στο πάνω μέρος της κάθετης κεραίας υπάρχει δέλτος με τα
αρχικά Ι.Ν.Β.Ι. (Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων) στα

48. Η επίστεψη του τέμπλου.

80

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ

ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά. Αριστερά και δεξιά, στα λυπηρά,
εικονίζονται η Παναγία και ο Ιωάννης. Στο κάτω μέρος η βάση
διαμορφώνεται, στα πλάγια, με δύο δράκοντες και στο κέντρο με
δύο αγγέλους. Ο τύπος αυτός του σταυρού θεωρείται ότι κατάγεται
από τους μεγάλους βενετσιάνικους σταυρούς του 13ου-14ου αι. και
υιοθετήθηκε από την κρητική τέχνη, γνωρίζοντας μεγάλη διάδοση
στον ύστερο 16ο και 17ο αι. αλλά και μετά. Στη βάση του σταυρού
η επιγραφή αναφέρει: ΜΝΗCΘΙΤΗ ΚΥΡΙΕ Τ(ΟΥ) ΔΟΥΛ(ΟΥ)
C(ΟΥ) ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΡΩ. ΜΑΝΚΑΝΑΡΗ. Η επίστεψη χρονολογείται στον ύστερο 18o αι.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
O Μιχαήλ Αρχάγγελος
Ο Αρχάγγελος που αντιπροσωπεύει τη λαϊκή τέχνη του πιθανόν
του ύστερου 18ου ή του πρώιμου 19ου αι., εικονίζεται σχεδόν ολόσωμος, μετωπικός, με ανοιχτά φτερά και στρατιωτική στολή. Με
το αριστερό χέρι κρατεί το ξίφος και με το δεξί, υψωμένο, ανοιχτό
ειλητάριο που αναγράφει: Ὢ, ἌΦΡΩ|ΝΕC [ΦΡ]ΩΝ|ΝῊCA[T]E
Ὅ|ΡΩΝ[Τ]ΕC| M(OY) Tὸ [Ξί]Φ(ος) | ΠΡῚΝ ΑἼΦ[Ν]Ι|ΔΙΩC
Ἀ|ΠῈΛΘΕΤΕ | ΘΑΝΑΤ(ου) ||.

Ο Νιπτήρας
Στην εικόνα, δείγμα λαϊκής τέχνης του 19ου αι., ακολουθείται η
παραδοσιακή εικονογραφία με τον Χριστό να πλένει τα πόδια του
αποστόλου Πέτρου με τη διαφορά ότι η σκηνή διαδραματίζεται
στην ύπαιθρο (εικ. 49). Στον κάμπο η επιγραφή αναφέρει: ΦΎΛΑΤΑΙ ΚΎΡΙΕ Τ(ὸν) Δ(ού)ΛΟΝ C(OY) ΜΑΝΟΗΛ ΝΤΑΓιΟΥΝΆΚΗ
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49. Ο Νιπτήρας.

50. Ο Χριστός
Παντοκράτορας

Ο Χριστός Παντοκράτορας
Χαρακτηριστική λαϊκή εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα που
ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατεί, στα γόνατα
του, τη σφαίρα του κόσμου (εικ. 50). Στον κάμπο η ανορθόγραφη
επιγραφή αναφέρει: πρόσδεξε κύριε τας δεΐσης του | δούλου σου
Νεόφυτου ηγουμένου λαμπράκη | καί Σόσον Αυτόν εκ παντός κυνδίνου: ΑΩΟ: (1870) χείρ ιω(άννου) κρανιωτάκη.
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51. Ο Άγιος Χαράλαμπος.

52. Ο Άγιος Σάββας.

Ο Άγιος Χαράλαμπος
Ο άγιος εικονίζεται ολόσωμος, μετωπικός, με ιερατικά άμφια να
ευλογεί με το δεξί και να κρατεί κλειστό ευαγγέλιο με τ’ αριστερό
χέρι (εικ. 51). Πρόκειται για εικόνα λαϊκής τέχνης του ύστερου
19ου αι.

Ο Άγιος Σάββας
Ο άγιος εικονίζεται ολόσωμος, μετωπικός, με μοναστικά άμφια
να κρατεί σταυρό με το δεξί χέρι και ενεπίγραφο ειλητάριο με τ’
αριστερό (εικ. 52): ΟΣΤΙΣ ΣῶΜΑ ἘΝΊΚΗΣΕ (Οὗ)ΤΟΣ ΦύΣΙΝ
| ἐΝίΚΗΣΕΝ Ὁ Δὲ φύΣΙΝ ΝΙΚΉΣΑΣ | ΠΑΝΤωΣ ὑπὲρ φύΣΙΝ
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ἐΓένετο. (Ιωάννης Κλίμακος, Λόγος 15) Επίσης πρόκειται για εικόνα λαϊκής τέχνης του 1871.

Ο Άγιος Αντώνιος
Ο άγιος εικονίζεται όπως και ο Άγιος Σάββας να προτάσσει
σταυρό με το δεξί χέρι και να φέρει στο αριστερό ενεπίγραφο ειλητάριο: ΜΗ ἈΠΑΤᾶΣε ΜΟΝΑΧὲ ΧΟΡΤΑΣΊΑ ΚΟΙ|λίΑΣ ὑΠΟΤΑΓὴ
ΜεΤ’ ἐΓκΡαΤείΑΣ ὐποτάσσει | τ(οὺ)ς δαίμονας | (Γεροντικό)

Η Δημιουργία του Αδάμ και η Δημιουργία της Εύας

53. Η Δημιουργία της Εύας.

Οι δύο μεγάλες αυτές εικόνες τέμπλου
είναι χαρακτηριστικές
του 19ου αι., εποχή
που ο κύκλος των
Πρωτοπλάστων είχε
μεγάλη διάδοση και
καταλάμβανε συνήθως
την ποδιά των τέμπλων (εικ. 53). Αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με τις εικόνες
του τέμπλου του κλίτους της Παναγίας και
ήταν τοποθετημένες
στο τέμπλο του παρεκκλησίου του Αγίου
Χαραλάμπους.
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Οι ιεράρχες Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
και Άγιος Βασίλειος
Στο βημόθυρο της Ωραίας Πύλης, σε χρυσό βάθος, εικονίζονται
ολόσωμοι και προσκλίνοντες προς το κέντρο ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος (εικ. 54). Φορούν ομοιόμορφα
πολυσταύρια φαιλόνια και κρατούν στα χέρια τους ανοιχτά
ειλητάρια με επιγραφές από την αντίστοιχη θεία λειτουργία:
Στο ειλητάριο του Χρυσόστομου αναγράφεται: Οὐδεὶς ἄξιος |
τῶν συνδεδε|μέν(ων) ταῖς σαρκι|καῖς ἐπιθυμίαις | κ(αὶ) ἡδοναῖς |
προσέρχεσθ(αι) | ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν σοι, | Βασιλεῦ τῆς
δόξης· τὸ γὰρ | διακονεῖν | σοι μέγα κ(αὶ) φοβερὸν κ(αὶ) | αὐταῖς

54. Το βημόθυρο με τους ιεράρχες Ιωάννη Χρυσόστομο
και Άγιο Βασίλειο.
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ταῖς ἐ|πουρανίαις δυνάμεσιν. ... (Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου,
ευχή του χερουβικού)
Σε αυτό του Βασιλείου αντίστοιχο απόσπασμα, Σὺ Κ(ύρι)ε,
κατέδει|ξας ἡμῖν τὸ μέ|γα τοῦτο τῆς σ(ωτη)ρίας | μυστήρι(ον), σὺ
κα[τηξ]ίωσας ἡμάς | τοὺς ταπεινοῦς | κ(αὶ) ἀναξίους | δούλους
σου, γε|νέσθαι λειτουρ|γοῦς τοῦ ἁγίου σου | θυσιαστηρίου | σὺ
ικάνωσον | ἡμᾶς τῇ δυνά|μει τοῦ ἁγίου πν(εύματο)ς, … (Λειτουργία Μ. Βασιλείου, πρώτη ευχή των πιστών ...)
Με βάση τα τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά, το βημόθυρο,
μπορεί να χρονολογηθεί στον 18ο αι.
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