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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

• Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ζξεζθεπηηθά 

κλεκεία  ηεο Πεινπνλλήζνπ, πνπ απνηεινύλ 

θηίζκαηα κε ηζηνξηθό, ζξεζθεπηηθό θαη 

αξρηηεθηνληθό ελδηαθέξνλ.

• Να απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ζξεζθεπηηθήο θαη 

ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, κέζα από ηνλ εληνπηζκό 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκώλ πνπ 

δηαζώδνληαη ζην παξόλ. 



Παιδαγωγικοί ζηότοι

Αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο λα εξγάδνληαη νκαδηθά. 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ.

Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνθηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ.



Βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

Βήκα 1ν : γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο

ζρέδην εξγαζηώλ

Βήκα 2ν :ρσξηζκόο ζε νκάδεο 

αλάιεςε ξόισλ

Βήκα 3ν : ζπιινγή πιεξνθνξηώλ

Βήκα 4ν: νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο

ζύληαμε εξγαζίαο



Οη καζεηέο αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην 

δηαδίθηπν κειέηεζαλ ηα εμήο ζξεζθεπηηθά θαη 

ηζηνξηθά κλεκεία ηεο Πεινπνλλήζνπ:

Ηεξά Μνλή Αγίαο Λαύξαο

Ναόο Αγίαο Θενδώξαο ζην ρσξηό Βάζηα ηεο Μεγαιόπνιεο

Ηεξά Μνλή Μέγα πιαίνπ

Ηεξά Μνλή Φηινζόθνπ

Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Μαιεβή



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑ ΛΑΤΡΑ



H Μνλή Αγίαο Λαύξαο είλαη ην πιένλ γλσζηό 

ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο Πεινπνλλήζνπ

Ζ Ηεξά Μνλή Αγίαο Λαύξαο είλαη ην παζίγλσζην 

ηζηνξηθό κνλαζηήξη θνληά ζηα Καιάβξπηα Αραταο (5 

ρικ. απόζηαζε), ζην νπνίν πςώζεθε ζηηο 18 

Μαξηίνπ 1821 ε ζεκαία (ιάβαξν) ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο από ηνλ επίζθνπν Παιαηώλ Παηξώλ 

Γεξκαλό Κνηδά θαη ηνπο Καιαβξπηηλνύο 

επαλαζηάηεο.



ΙΣΟΡΙΚΟ:

• Υηίζηεθε ην 961 κ.Υ., από έλαλ αζθεηή ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο 
ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηεο νπνίαο ζηελ αξρή ήηαλ κεηόρη. ύληνκα όκσο ν 
αξηζκόο ησλ κνλαρώλ έθηαζε ηνπο 1.000 θαη ε λέα κνλή 
αλεμαξηεηνπνηήζεθε θξαηώληαο ην όλνκα ηεο κεηξηθήο κνλήο. Δπί έμη 
ζπλερείο αηώλεο θξάηεζε ε αθκή ηεο. Σν 1585 όκσο ππξπνιήζεθε από 
ηνπο Σνύξθνπο θαη νη κνλαρνί ηεο, όζνη γιίησζαλ από ηε ζθαγή, ζθόξπηζαλ 
ζηα γύξσ βνπλά. Αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ή ιεειαζίεο ππέζηε κεηά ην 
1600 από ζεηζκό ή από ηνπο Σνύξθνπο, ην 1770 από ηνπο Αιβαλνύο θαη ην 
1826 από ηνλ Ηκπξαήκ. Όηαλ ην 1828 μαλαρηίζηεθε, πήξε πηα ηε ζεκεξηλή 
ηεο ζέζε. Σν 1850 ρηίζηεθε ν λαόο ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, πνπ 
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ πεξίβνιν ηνπ κνλαζηεξηνύ.

• Ζ ηειεπηαία κεγάιε θαηαζηξνθή έγηλε ην 1943 από ηνπο Γεξκαλνύο 
θαηαθηεηέο. Απηνί, αθνύ θάςαλε ηα Καιάβξπηα θαη ζθόησζαλ όινπο ηνπο 
έθεβνπο θαη άλδξεο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ, ζηε ζπλέρεηα ππξπόιεζαλ ην 
κνλαζηήξη θαη όζνη κνλαρνί βξίζθνληαλ εθεί, θνλεύζεθαλ θάησ από ηνλ 
ηζηνξηθό πιάηαλν πνπ βξίζθεηαη ζην πεξίβνιν ηνπ λανύ.

• Με ηε ιήμε ηνπ β΄παγθνζκίνπ πνιέκνπ, μαλαρηίζηεθε κε ηε κνξθή πνπ έρεη 
ζήκεξα. Γεμηά ηεο θύξηαο εηζόδνπ ηνπ πεξηβόινπ ηεο κνλήο, βξίζθεηαη ην 
εθθιεζάθη, πνπ εθεί θεξύρηεθε θαη επινγήζεθε ην 1821 ε επαλάζηαζε από 
ηνλ Μεηξνπνιίηε Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλό.



Κειμήλια:

Πνιύηηκνο ηζηνξηθόο ζεζαπξόο γηα 

ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Λαύξαο 

είλαη ην Λάβαξν ηεο νξθσκνζίαο 

ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821, ε πξώηε 

δειαδή ζεκαία ηνπ Διιεληθνύ 

Έζλνπο. Δπηπιένλ, ν Δπηηάθηνο ηνπ 

1754 θεληεκέλνο ζηε κύξλε, ε 

εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

θεληεκέλε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, Δπαγγέιην 

δσξηζκέλν από ηελ απηνθξάηεηξα 

ηεο Ρσζίαο Αηθαηεξίλε Β', ηα άκθηα 

ηνπ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, 

εγθόιπηα, μπιόγιππηνη ζηαπξνί θ.α. 

ηε βηβιηνζήθε ηεο κνλήο 

ππάξρνπλ 3.000 έληππα, ην 

αξραηόηεξν από ηα νπνία 

ρξνλνινγείηαη από ην 1502.



ΑΓΙΑ ΘΔΟΓΩΡΑ 

ζηο σωπιό Βάζηα



Έλα δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο

Γεθαεθηά κεγάια δέληξα ζηελ ζηέγε ελόο 
κηθξνύ πέηξηλνπ λατδξίνπ. Μηα εηθόλα πνπ 
αλ ζηηο θσηνγξαθίεο θαίλεηαη 
εληππσζηαθή, από θνληά πξνθαιεί 
ηνπιάρηζηνλ δένο. Πηζηνί αιιά θαη 
ζθεπηηθηζηέο επηζθέπηνληαη θαηά ρηιηάδεο 
ην κηθξό εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Θενδώξαο 
γηα λα δνπλ ην ζαύκα ή ην παξάδνμν, 
αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ θαζελόο.



H εξήγηζη πος έδωζαν για ηο παπάδοξο αςηό 

θαινόμενο μεπικοί επιζηήμονερ.
• θ. Λνύθνο Κσλ/λνο (Γεσπόλνο - Κόξηλζνο): "Γελ ππάξρεη εμήγεζε από πιεπξάο 

γεσπνληθήο επηζηεκνληθήο. Πξόθεηηαη γηα έλα ΓΗΑΡΚΔ ΘΑΤΜΑ".

• - θ. Μαθξπγηάλλεο Π. (Γεσπόλνο): "... Αιιά ζα γεσπόλνο, είκαη ζε ζέζε λα μέξσ 
πνιύ θαιά, όηη νη ηνίρνη ζα είραλ αλνίμεη θαη ζπάζεη από ηηο ξίδεο ελόο κόλν δέληξνπ, 
πόζν κάιινλ δεθαεπηά".

• - θ. Ράπηεο Γεώξγηνο (Γαζνιόγνο - Ναύπαθηνο): "Σν όιν θαηλόκελν ππεξβαίλεη 
θάζε ινγηθή, θπζηθή θαη επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ αλζξώπνπ".

• - θ. Μπειεγηάλλεο Διεπζέξηνο (Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Αζήλα): "Όηαλ ν αέξαο 
απηόο (ηεο ξεκαηηάο) έρεη ηε δπλαηόηεηα λα μεξηδώλεη δέληξα, θαηαιαβαίλεη θαλείο, ηη 
δπλάκεηο εμαζθνύληαη από ηα 17 δέληξα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ζηέγεο".

• - θ. ηαπξνγηάλλε - Πεξξή Διέλε (Αξρηηέθησλ - Καιακάηα): "Φαηλόκελν 
επηζηεκνληθά αλεμήγεην. Οη δπλάκεηο βάξνπο θαη αέξνο ζε ζπλάξηεζε, ζα έπξεπε 
ιόγσ ζέζεσο ηνπ εμσθιεζηνύ, αιιά θαη ιόγσ ηεο πξνρείξνπ θαηαζθεπήο απηνύ, 
πξνο δε θαη ηεο παιαηόηεηάο ηνπ λα είραλ δηαιύζεη ην θηίζκα. Σνύην όκσο, παξακέλεη 
επί ηόζνπο αηώλαο ρσξίο ζνβαξέο θζνξέο".

• - θ. Παιιαο (Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ - Κόξηλζνο): "Βάζεη ησλ θπζηθώλ λόκσλ, 
ηνπιάρηζηνλ ηα κεγάια απηά δέληξα, ιόγσ θιίζεσο, ύςνπο, πεξηκέηξνπ έπξεπε λα 
είραλ γθξεκηζζεί. Γηα λα ζηέθνπλ αγέξσρα, είλαη θάηη πνπ ε επηζηήκε δελ κπνξεί λα 
δώζεη εμήγεζε".

• - θ. Σίγθαο Αλαζηάζηνο (Θενιόγνο, Αξραηνιόγνο, Ηζηνξηθόο - Ζξάθιεην 
Αηηηθήο): " Ζ όιε αλάπηπμηο, ύπαξμηο θαη δσή ησλ δέληξσλ επί ηεο ζηέγεο ηνπ λανύ 
ηεο Οζηνπαξζελνκάξηπξνο Θενδώξαο εθπιήζζεη, αληηβαίλεη πξνο πάζα ινγηθήλ θαη 
θπζηθήλ εμήγεζηλ ηνπ αλζξώπνπ. Καηαδεηθλύεη κίαλ ζπαλίαλ ηδηαηηεξόηεηα, ηελ 
επέκβαζηλ ηνπ Θενύ επί ηεο δεκηνπξγίαο Σνπ, ην ζαύκα". 

•
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Ο θρύλος ηης Αγίας Θεοδώρας

Ο λαόο ρηίζηεθε κεηαμύ 1050 θαη 
1100 πξνο ηηκή ηεο νζηνκάξηπξαο 
Αγίαο Θενδώξαο. 

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ε 
νζηνκάξηπο Αγία Θενδώξα 
καξηύξεζε γηα ηελ πίζηε ηεο θαη 
εθηειέζηεθε εδώ από ηνπο δηώθηεο 
ηεο. Λίγν πξηλ εθηειεζηεί, 
πξνζεπρήζεθε: "...Κάλε Κύξηε ζην 
κλήκα κνπ λα θπηξώζνπλ δέληξα 
πνπ λα καξηπξνύλ ηελ πξνζηαζία 
ζνπ ζηελ αγλόηεηά κνπ. Καη ην 
αίκα κνπ λα γίλεη λεξό θαη λα 
πνηίδεη. Ακήλ". Έηζη κεηά ην 
ζάλαηό ηεο δεθαεπηά δέλδξα πνπ 
αληέρνπλ ζε θάζε άλεκν, 
θύηξσζαλ από ζαύκα γύξσ από 
ην λαό. 



Ιερά Μονή Μέγα πηλαίοσ

Σνπνζεζία

To θαηαπιεθηηθόηεξν ηεξό 
πξνζθύλεκα ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ 
Πεινπόλλεζν, είλαη ε Ηεξά Μνλή ηνπ 
Μ. πειαίνπ, ε νπνία πξνθαιεί δένο 
θαζώο βξίζθεηαη ζηε ζθηά απόθξεκλνπ 
βξάρνπ ζε πςόκεηξν 940 κ. Πήξε ην 
όλνκα ηεο από ην θάζεην βξαρώδεο

ζπγθξόηεκα ηνπ Υεικνύ, επάλσ ζην 
νπνίν είλαη θηηζκέλε ε Μνλή.

ήκεξα νθηαόξνθε, πςώλεηαη 
"θνιιεκέλε" ζην βξάρν θαζειώλνληαο 
θαη ηνλ πην αδηάθνξν επηζθέπηε. Σν 
θαζνιηθό ηεο Μνλήο ζθακκέλν ζην 
βξάρν, είλαη λαόο ζηαπξνεηδήο, 
εγγεγξακκέλνο κε δύν λάξζεθεο. Ο 
θύξηνο λαόο έρεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 
1653, αμηόινγα καξκαξνζεηήκαηα ζην 
δάπεδν, μπιόγιππην ηέκπιν θ.ι.π. 



Η περιοτή

Ζ Ηεξά Μνλή ηνπ Μεγάινπ 
πειαίνπ πξνθαιεί δένο 
θαζώο βξίζθεηαη ζηε ζθηά 
ελόο απόθξεκλνπ βξάρνπ 
ηνπ όξνπο Υεικνύ, απόιπηα 
ελαξκνληζκέλε κε ην άγξην 
θαη εληππσζηαθό ηνπίν ηεο 
πεξηνρήο ζε πςόκεηξν 940 
κ. Δπάλσ ζηα βξάρηα ε 
νθηαώξνθε απηή κνλή 
θαζειώλεη αθόκα θαη ηνλ 
πην αδηάθνξν επηζθέπηε. 
Απέρεη 10 ρικ. από ηα 
Καιάβξπηα. Μπνξείηε λα ηελ 
επηζθεθζείηε κε απηνθίλεην 
ή κε ηα πόδηα από ην 
κνλνπάηη ηεο Εαρισξνύ.



Η ιζηορία ηης Μονής

Ζ Ηεξά Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ ρηίζηεθε ην 362 κ.Υ. από ηνπο 

Θεζζαινληθείο αδεξθνύο κνλαρνύο πκεώλ θαη Θεόδσξν. Δίδε ν θαζέλαο 

μερσξηζηά κηα νπηαζία κε ηελ εληνιή λα κεηαβνύλ από ηα Ηεξνζόιπκα όπνπ 

βξίζθνληαλ, ζηελ Αραΐα θαη λα βξνπλ ηελ ηεξή εηθόλα ηεο Παλαγίαο από 

καζηίρα θαη θεξί, θηινηερλεκέλε από ηνλ Δπαγγειηζηή Λνπθά. Αθνύ 

πεξηπιαλήζεθαλ, ζπλάληεζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Εαρισξνύο, ηελ βνζθνπνύια 

Δπθξνζύλε, ε νπνία ηνύο νδήγεζε ζην ζπήιαην, όπνπ βξηζθόηαλ ε Ηεξή 

Δηθόλα. Με κεγάιε επιάβεηα νη δύν κνλαρνί πήξαλ ηελ εηθόλα έμσ από ην 

ζπήιαην θαη θαζάξηζαλ από ηα θπηά ηνλ ηεξό ρώξν. Όηαλ έθαςαλ ηα θιαδηά, 

από ηελ ζεξκόηεηα ηηλάρζεθε βίαηα δξάθσλ πξνο ηελ έμνδν ηνπ πειαίνπ, 

όπνπ δηα θεξαπλνύ θνλεύζεθε. Αλακλεζηηθά απηνύ ηνπ ζαύκαηνο είλαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο ελώ, ζώδνληαλ, κέρξη ηειεπηαία, ηα νζηά ηνπ δξάθνληα.



Ιερά Μονή Φιλοζόθοσ

Νόηηα ηεο Γεκεηζάλαο 

ζηελ Αξθαδία, ζε κηα 

ραξάδξα όπνπ δηαξξέεη 

ν πεξίθεκνο Λνύζηνο 

πνηακόο, βξίζθεηαη κηα 

από ηηο ηζηνξηθόηεξεο 

κνλέο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη 

όιεο ηεο Διιάδαο, ε 

Ηεξά Μνλή ηεο Παλαγίαο 

ηνπ Φηινζόθνπ.



Λίγα λόγια για ηη Μονή

• Ο λαόο ηνπ Καζνιηθνύ είλαη κηθξό θαη ηεηξάγσλν θνκςό νηθνδόκεκα κε νθηάπιεπξν 

ηξνύιν θαη ηέζζεξα κνλόινβα παξάζπξα. Δζσηεξηθά ν ηξνύινο ζηεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο θακάξεο πνπ αθνπκπνύλ ζε θνιόλεο. Σν εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο είλαη 

θνζκεκέλν κε ηνηρνγξαθίεο, νη νπνίεο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό δσγξαθηθό ζύλνιν. 

Σν ηέκπιν είλαη μπιόγιππην κε εμαηξεηηθή δηαθόζκεζε θαη θέξεη εηθόλεο θξεηηθήο 

ηερλνηξνπίαο πνπ απνδίδνληαη ζην δσγξάθν Βίθησξα (1663). Ο λαόο αγηνγξαθήζεθε 

ην 1693 κε δαπάλε ηνπ "Μαπξαεδή-παζά Φαξκάθε " από ηε ηεκλίηζα, ν νπνίνο είρε 

εμηζιακηζηεί, αιιά επαλήιζε ζην Υξηζηηαληζκό επί Δλεηνθξαηίαο. Απεηθόληζε ηνπ 

ρνξεγνύ ππάξρεη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λανύ (ππό ηε κνξθή ηππηθνύ Αλαηνιίηε κε 

βινζπξό ύθνο, πνιπηειέο έλδπκα θαη θνκπνιόη) δίπια ζηελ αγία Διέλε. Μεηαμύ ησλ 

αγηνγξαθηώλ μερσξίδνπλ νη εμαηξεηηθήο ηέρλεο βπδαληηλέο κνξθέο ησλ αγίσλ Πέηξνπ 

θαη Παύινπ, όπσο θαη κνξθέο δηαθόξσλ αγίσλ. Σελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ λανύ 

θνζκνύλ νδνλησηέο ηαηλίεο, θαζώο θαη εληνηρηζκέλα αλάγιπθα θαη πήιηλα πηάηα από 

ηε Μ. Αζία. Πάλσ από ηελ είζνδν ππάξρεη σξαίν θακπαλαξηό από πσξόιηζν. ην 

πξναύιην βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ην θηίξην ησλ θειιηώλ, ην νζηενθπιάθην 

θαη κηα βξύζε. 



Μονή Φιλοζόθοσ

• Η παλιά μονή είλαη θηίζκα 
ηνπ 963 κ.Υ. θαη ηδξύζεθε 
από ηνλ Ιωάννη 
Λαμπαπδόποςλο, θιλόζοθο
θαη γπαμμαηέα ηνπ 
Απηνθξάηνξα Νηθεθόξνπ 
Φσθά. ήκεξα από ηελ 
παιηά κνλή δηαηεξείηαη έλα 
εθθιεζάθη βπδαληηλήο 
ηερλνηξνπίαο ηνπ 10νπ 
αηώλα κε ηηο ηνηρνγξαθίεο 
ηνπ. Από ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ηδξπηή ηεο, ε κνλή πήξε θαη 
ηελ νλνκαζία ηεο σο
«Φηινζόθνπ».



Μνλή Φηινζόθνπ θαη «θξπθό ζρνιεηό»

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε εθεί ιεηηνπξγνύζε 
ζρνιείν ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, πνπ 
εμειίρζεθε, ζηε Νέα Μνλή πηα, ζε ζεκαληηθή 
ηεξαηηθή ζρνιή, ε νπνία ιεηηνύξγεζε σο ην 1764 
νπόηε θαη κεηαθέξζεθε ζηε Γεκεηζάλα. 



Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής

ΟΝΟΜΑΗΑ 

Ζ κνλή ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο ζηελ 
ςειόηεξε θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, πνπ είλαη γλσζηή σο «Μαιεβόο», 
επεηδή ην κνλαζηήξη ήηαλ παιαηόηεξα θηηζκέλν ζηελ ηνπνζεζία 
«Καλάινη», θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ Μαιεβνύ. Έηζη ε «Παλαγία ηνπ 
Μαιεβνύ» έγηλε ζηγά-ζηγά ε «Παλαγία ε Μαιεβή» ή απιά 
«Μαιεβή». Γηα ηελ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «Μαιεβόο» 
ππάξρνπλ πνιιέο απόςεηο. Άιιεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζιαβηθή θαη 
άιιεο ηελ αιβαληθή θαηαγσγή ηεο. ηε ζιαβηθή γιώζζα ππάξρεη ε 
ιέμε male = βνπλό θαη ε θαηάιεμε –εβνο, -νβνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 
δεισηηθό ηόπνπ. Μεξηθνί αθόκε ηε ζπζρεηίδνπλ κε ην «Μαιέαο, 
Μαιεόο, ή Μαιεάηαο Πάλ». Ο Μ. Γέθλεξ αλαθέξεη όηη ε ξίδα «Μαι» 
ζεκαίλεη «βνπλό».

ηνλ Ζζύρην «κάια» ζεκαίλεη «βνύληζκα» θαη «κάιενη», «όξεηνη». 
«Μάιη» ζεκαίλεη «βνπλό» θαη ζηελ αιβαληθή. Καη ζύκθσλα πάιη κε 
ηνλ Γέθλεξ ην όλνκα «Μαιεβόο» δελ είλαη ζιαβηθό, αιιά πξνήιζε 
από ην αξραίν «Μαιεόο».



Εικόνες ηης Μονής



Ιζηοπία ηηρ Μονήρ

Πξνεπαλαζηαηηθά ην κνλαζηήξη απνηέιεζε θαηαθύγην 
ησλ θιεθηαξκαηνιώλ. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν 
θαπεηάληνο Εαραξηάο ν Βαξβηηζηώηεο. Σν 1786 πξηλ ην 
Πάζρα ζε επηζόδεην ιεζηείαο θαηά ηνπ Σνύξθνπ Αιή 
νπιηάκπαζε, νη Σνύξθνη απνθάζηζαλ λα 
θαηαζηξέςνπλ ηε Μνλή. Ζ πξώηε ηνπο όκσο επίζεζε 
απνθξνύζηεθε από ηνπο άλδξεο ηνπ Εαραξηά θαη ηνπο 
ζηνίρηζε πνιιέο απώιεηεο. Λίγν αξγόηεξα νη Σνύξθνη, κε 
ζπλεξγαζία ηνπ πξνεζηνύ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ 
Κνπηζόπαππα, επαλήιζαλ θαη βξίζθνληαο 
αλππεξάζπηζηε ηε Μνλή ηελ θαηέζηξεςαλ. Σν Ννέκβξην 
ηνπ 1786 ν Εαραξηάο έπηαζε ηνλ Κνπηζόπαππα, ηνπ 
νπνίνπ αο ζεκεησζεί ήηαλ ππεξέηεο πξηλ από 5 ρξόληα, 
αιιά ηνλ άθεζε ειεύζεξν αθνύ ηνλ αλάγθαζε λα 
θαηαβάιεη 1500 γξόζηα. 



Το καθολικό

Σν θαζνιηθό ηεο Μνλήο είλαη 
κηθξόο κνλόθιηηνο ζηαπξεπίζηεγνο 
λαόο κέ ηξνύιν θαη πεξηέρεη ηελ 
εηθόλα ηεο Παλαγίαο, ε νπνία 
ζεσξείηαη όηη είλαη έξγν ηνπ 1360. 
Ζ εηθόλα ζεσξείηαη ζαπκαηνπξγή 
θαη πιήζε πξνζθπλεηώλ ζπξένπλ 
θάζε ρξόλν γηα λα ηελ 
πξνζθπλήζνπλ. 

ηνλ πεξίβνιν ηεο κνλήο έρεη 
θηηζηεί λένο επηβιεηηθόο λαόο 
αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία. Γίπια 
από ηε κνλή βξίζθεηαη ε όκνξθε 
κηθξή εθθιεζία ηνπ Οζίνπ Νείινπ. 
Σν ζπγθξόηεκα ηεο κνλήο 
πεξηιακβάλεη επίζεο κεγάιε 
λεόδκεηε πηέξπγα κε μελώλεο θαη 
άιινπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. 



Η εικόνα ηης Παναγίας

ην κνλαζηήξη ππάξρεη ε 

ζαπκαηνπξγηθή εηθόλα από ηηο 

εβδνκήληα πνπ δσγξάθηζε ν 

Δπαγγειηζηήο Λνπθάο, πνπ από ην 

1964 αλαβιύδεη Άγην Μύξν, ράξε 

ζην νπνίν πνιινί αζζελείο 

ζεξαπεύνληαη. Σα ζαύκαηα ηεο 

Παλαγίαο ζηε κνλή απηή είλαη 

αλαξίζκεηα. Γηα ην ιόγν απηό ην 

κνλαζηήξη είλαη γλσζηό ζε όιν ηνλ 

θόζκν, ζε αλζξώπνπο πνπ 

ζπξξένπλ θαηά πιήζε, ηδηαίηεξα 

ζηελ παλήγπξε ηεο κνλήο, ζηελ 

ενξηή ηεο Απόδνζεο ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Τπεξαγίαο 

Θενηόθνπ, ζηηο 23 Απγνύζηνπ.




