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Ο Μοναχισµός στα Αστερούσια: Ιστορία και προσφορά 
(Εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Μεσαράς) 

 
Τα Αστερούσια, µια από τις σπουδαιότερες κοιτίδες του χριστιανισµού και 

του µοναχισµού στην Κρήτη, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το « Άγιον Όρος 
της Κρήτης». Ένας όρµος των Αστερουσίων, οι Καλοί Λιµένες, ήταν ο πρώτος 
σταθµός του Αποστόλου Παύλου, όπου δίδαξε για πρώτη φορά το χριστιανισµό γύρω 
στα 60 µ. Χ. κατευθυνόµενος δέσµιος προς τη Ρώµη. Ήταν η πρώτη επίσηµη είσοδος 
του χριστιανισµού στο νησί µας. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος των Εθνών ήλθε για 
δεύτερη φορά στην Κρήτη το 63 µ.Χ. και οργάνωσε την εκκλησία τοποθετώντας ως 
πρώτο επίσκοπο Κρήτης τον εκλεκτό συνεργάτη του Απόστολο Τίτο, µε έδρα τη 
Γόρτυνα. 

Αλλά και όσον αφορά το Μοναχισµό, τα Αστερούσια είναι από τα πρώτα 
µέρη που κατοικήθηκαν από  µοναχούς και ερηµίτες. Η µορφολογία του εδάφους και 
οι κλιµατολογικές συνθήκες των Αστερουσίων καθιστούσαν τον τόπο αυτό ιδανικό 
για την άνθηση του Μοναχισµού και ιδιαίτερα του Ασκητισµού. Η συγκεκριµένη 
περιοχή µακριά από πόλεις και χωριά, γεµάτη από σπηλιές , φαράγγια και απόµερα 
µέρη προσφερόταν στους ασκητές και τους ερηµίτες. Σύµφωνα µε την παράδοση, 
έζησαν εδώ πολλοί ερηµίτες κατά τη διάρκεια των διωγµών κατά τους πρώτους 
αιώνες µ.Χ. 

 
Α΄ Βυζαντινή περίοδο (330- 824 µ.χ). 

 
Οι ελάχιστες πληροφορίες που διαθέτουµε ενισχύουν την άποψη ότι τα 

Αστερούσια ήταν σηµαντικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Η περιοχή βρισκόταν σε µικρή 
απόσταση από την έδρα της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης (Γόρτυνας), όπου ανθούσε ο 
Μοναχισµός µε επίκεντρο το Όρος Ράξος ή Όρος των Λιθίνων. Στο Όρος Ράξος 
µαρτύρησε και ετάφη το 304 µ.Χ. ο Άγιος Κύριλλος, Μητροπολίτης Γόρτυνας και 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Τρεις αιώνες αργότερα γύρω στα 689 µ.Χ. ο Άγιος Ευµένιος, 
επίσης Μητροπολίτης Γόρτυνας και Αρχιεπίσκοπος  Κρήτης, κοιµήθηκε στην 
Αίγυπτο και µεταφέρθηκε και ετάφη στο Όρος Ράξος κοντά στον Άγιο Κύριλλο. 

Την περίοδο αυτή έζησαν οι ΄Αγιοι αυτάδελφοι Ευτύχιος- Ευτυχιανός και 
Κασσιανή στην περιοχή της Μονής Οδηγήτριας στο µέρος που ονοµάζεται «Αγιούς» 
(από το  Αγίους), δηλ. στον τόπο των Αγίων του Όρους Ράξος. Ο Άγιος Ευτύχιος 
διετέλεσε επίσκοπος Γόρτυνας και Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Καθώς τον εξέφραζε 
περισσότερο ο ησυχαστικός βίος αποσύρθηκε (ή ίσως εκδιώχθηκε) και ασκήτεψε 
µέχρι το τέλος της ζωής του µαζί µε τον αδελφό του Ευτυχιανό στους Αγιούς. Ο 
Άγιος Ευτυχιανός ήταν απλός Μοναχός και µαρτύρησε στη θέση Μαναριά (όπως 
ονοµάζεται και σήµερα) ανάµεσα στο χωριό Λίσταρο και στη Μονή Οδηγήτριας, 
όπου υπάρχει ο βράχος πάνω στον οποίο µαρτύρησε και έχει αποτυπωµένο το χέρι 
του Αγίου και την τσεκουριά από το φονικό όργανο. Οι τάφοι των Αγίων 
Ευτυχιανών, όπως αποκαλούνται, βρέθηκαν στα τέλη του 10ου  ή τις αρχές του 11ου 
αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο µέσα  σε σπηλιά που σήµερα είναι 
διαµορφωµένη και λειτουργεί ως Ναός των Αγίων που τιµούνται στις 17 Αυγούστου. 
Οι κάρες των δύο Αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού σώζονται στη Μονή Οδηγήτριας. 
Η αδελφή των  Αγίων, η  Κασιανή (ή Ευτυχιανή), ασκήτεψε σε σπηλιά στο όρος 
Κεφάλι, τη γνωστή «Σπηλιά της Κασσιανής» στο ακρωτήριο Λίθινο, στο απόκρηµνο 
και απρόσιτο Μάρτσαλο. Για την Αγία Κασσιανή και τη σπηλιά της υπάρχουν στη 
γύρω περιοχή πολλοί θρύλοι και παραδόσεις. 
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Σύµφωνα µε µια παράδοση, από την περιοχή των Αστερουσίων πέρασε και 
ασκήτεψε και η Αγία Κασσιανή, η γνωστή υµνογράφος,  και πιθανόν έζησε µαζί µε 
τη δική µας Αγία Κασσιανή. 

Στα Αστερούσια έζησε και ένας ΄Αγιος από τη Σερβία, ο Όσιος Σέρβιος, πριν 
γίνουν χριστιανοί οι Σέρβοι (πριν τον 6ο αιώνα). Τον Όσιο Σέρβιο έφερε στην Κρήτη 
από τη Σερβία θαυµατουργικά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τον πήγε στον Αρχιερέα της 
Κρήτης στη Γόρτυνα ο οποίος τον βάπτισε και τον κατήχησε στο χριστιανισµό, κατά 
προσταγή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στη συνέχεια τον οδήγησε να µονάσει στην 
περιοχή της Μονής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στο γνωστό ως «τόπο του 
βαθµού», κοντά στην κωµόπολη Πιστώριον. ΄Ισως πρόκειται για µια περιοχή της 
Μονής Οδηγήτριας που τιµούσαν από παλιά κατά την εορτή της Κοίµησης της 
Παναγίας ή της Παναγίας της Βήθανου. 

 
Περίοδος Αραβοκρατίας (824-961). 

 
Κατά την περίοδο αυτή η Κρήτη πέρασε µεγάλη δοκιµασία από σφαγές και 

λεηλασίες κυρίως  λόγω των πολλών επιδροµών των Σαρακηνών πειρατών. 
Ιδιαίτερα τα Αστερούσια, µε τα απόµερα µικρά λιµάνια, γινόταν συχνά στόχος 

και ορµητήριο των πειρατών που έσφαζαν τους µοναχούς και λεηλατούσαν τα 
µοναστήρια και τα χωριά. Έτσι εξηγείται ότι κατά την περίοδο αυτή παρήκµασε ο 
Μοναχισµός των Αστερουσίων. 

 
Β΄Βυζαντινή περίοδος (961-1204 µ.χ). 

 
Με την απελευθέρωση της Κρήτης το 961 µ.χ από το Βυζαντινό στρατηγό 

Νικηφόρο Φωκά αρχίζει µια νέα περίοδος κοινωνικής, οικονοµικής και πνευµατικής 
αναγέννησης της Κρήτης και όλης της περιοχής των Αστερουσίων. Τα Αστερούσια 
θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην αναγέννηση της πνευµατικής και θρησκευτικής 
ζωής. 

Στην αρχή αυτής της περιόδου έζησε στην περιοχή µας µια µεγάλη 
εκκλησιαστική προσωπικότητα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος από το χωριό Σίβα 
Πυργιώτισσας. Ξεκίνησε την ασκητική ζωή του από τα Αστερούσια και 
συγκεκριµένα από την περιοχή της Μονής Οδηγήτριας, στη θέση ΑΓΙΟΥΣ του 
Όρους Ράξος, όπου βρήκε σε µια σπηλιά τους τάφους των Αγίων Ευτυχίου και 
Ευτυχιανού, µε θεία αποκάλυψη. Εκεί δίπλα έκτισε τον πρώτο του ναό αφιερωµένο 
στους δύο Αγίους. Επιζητώντας την ερηµική ζωή ή επιτελώντας ιεραποστολικό έργο 
περιπλανήθηκε από τα Αστερούσια στο δυτικό τµήµα της Κρήτης (Νοµός Ρεθύµνου 
και Νοµός Χανίων) και ίδρυσε 8 µοναστηριακά συγκροτήµατα και πολλούς Ναούς. 
Εγκατέστησε στα µοναστήρια µοναχούς και οργάνωσε τη ζωή τους µε υποδειγµατικό 
τρόπο. Τέλος µας άφησε που Πριν το τέλος της ζωής του συνέταξε τη διαθήκη του η 
οποία µας παρέχει πολλές πληροφορίες για το έργο του και την εποχή του.  

Ο Άγιος κυρ Ιωάννης Ξένος, όπως ονοµαζόταν, συνδύαζε τον άνθρωπο της 
κοινωνικής δράσης, µε ενδιαφέρον για τα προβλήµατα του τόπου του, κατασκεύαζε 
δεξαµενές, δίδαξε τη σωστή καλλιέργεια της γης, τη µελισσοκοµία και παράλληλα 
φρόντισε για την πνευµατική καλλιέργεια των συνανθρώπων του µε τη διδασκαλία 
του και την ίδρυση Μοναστηριών και Ναών. 

 
Περίοδος Ενετοκρατίας ( 1204-1669 µ.χ ). 
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Ο Μοναχισµός των Αστερουσίων  κατά την περίοδο αυτή, όπως και κατά την 
προηγούµενη περίοδο, γνωρίζει άνθηση και ακµή. Κατά την περίοδο της 
Ενετοκρατίας τα Μοναστήρια και τα Ερηµητήρια των Αστερουσίων γίνονται  κέντρα 
αντίστασης στην προσπάθεια των Ενετών να εκλατινίσουν την Κρήτη. 

Πολλοί λόγιοι Μοναχοί έδρασαν στην περιοχή αυτή για την ενίσχυση της 
θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των Κρητών. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν ο 
Ιωσήφ Φιλάγριος ή Φιλάγρης και ο Ιωσήφ Βρυένιος. Το 1361-62 ιδρύεται η Μονή 
των Τριών Ιεραρχών στην περιοχή Λουσούδου(ή Λουσούδι) κοντά στον Κόφινα. Στη 
Μονή αυτή λειτουργούσε σχολείο µε δάσκαλο τον Ιωσήφ Φιλάγριο 

Την εποχή αυτή αναβιώνει ο Μοναχισµός, ιδρύονται ή αναστηλώνονται και 
επαναλειτουργούν πολλά Ασκητήρια και Μοναστήρια τα οποία αναπτύσσονται σε 
κέντρα γραµµάτων και τεχνών και ιδιαίτερα της Αγιογραφίας. Τότε αγιογραφούνται 
τα Μοναστήρια και τα παρεκκλήσια των Αστερουσίων µε σπουδαίες τοιχογραφίες 
και φορητές εικόνες µεγάλων αγιογράφων της Κρητικής Σχολής. Στη Μονή 
Οδηγήτριας υπάρχουν πολλές εικόνες του Άγγελου, ενός από τους σπουδαιότερους 
αγιογράφους της Κρητικής Σχολής που έζησε το 15ο αιώνα. 

Λόγω του πλήθους των Μοναχών και Ασκητών που ζουσαν στα Αστερούσια 
την εποχή αυτή, τα Αστερούσια αναφέρονται στα κείµενα ως Ερηµούπολη. Την 
περίοδο αυτή κτίστηκε η Μονή Απεζανών και ανοικοδοµήθηκε και 
επαναλειτούργησε η Μονή Οδηγητρίας. 

. Επίσης, την ίδια περίοδο γίνεται γνωστή η Νοερά προσευχή και η Νηπτική 
Εργασία που καλλιεργούσαν οι Ερηµίτες των Αστερουσίων µε επίκεντρο το 
Αγιοφάραγγο.  

 
Μονή Απεζανών  

 
  Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα ήταν ένα από τα µεγαλύτερα και πλουσιώτερα 

µοναστήρια της Κρήτης, µε  µεγάλη  πνευµατική  δράση. ∆ιετέλεσε  σπουδαίο  
πνευµατικό  κέντρο  γραµµάτων  και  παιδείας  στα  χρόνια  της  ενετικής  κατοχής. 
Είναι  γνωστό  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  της  ενετοκρατίας  λειτουργούσε  στη  
Μονή  σχολείο, στο  οποίο  διδασκόταν  εκτός  των  θεολογικών γραµµάτων και  
αρχαίοι  συγγραφείς.   

 Ιδρύθηκε  κατά  την  παράδοση από ερηµίτες του Αγιοφάραγγου, για να 
προστατευτούν από τις επιδροµές των πειρατών-ληστών, από τους οποίους είχαν 
υποστεί πολλά δεινά( σφαγές, λεηλασίες, αιχµαλωσίες κλπ.). 

Ο πνευµατικός αγώνας των µοναχών των αστερουσίων κατά τις παπικής 
προπαγάνδας, ανέδειξε ένα πλήθος λογίων µοναχών, σπουδαίων εκκλησιαστικών 
προσωπικοτήτων, που κατάφεραν µε τη χάρη του Θεού να νικήσουν(πνευµατικά) 
τους  κατακτητές και πολλοί από τους Ενετούς ασπάσθηκαν την ορθοδοξία. 

Στα τέλη του 16ου αιώνος έζησε στη Μονή Απεζανών ο Μελέτιος Πηγάς, ο 
µετέπειτα πατριάρχης Αλεξάνδρειας,  σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα, του 
οποίου  σώζονται τρείς επιστολές προς τη µονή. 

Ο λόγιος Μοναχός Ιωάσαφ ∆ωριανός, γνωστός από την αλληλογραφία του µε 
τον Μάξιµο Μαργούνιο, έλαβε το µοναχικό σχήµα το 1566 στη Μονή Απεζανών. 

Το κοσµικό του όνοµα ήταν Ιωάννης Λαχνής και ήταν φηµισµένος  
ιεροδιδάσκαλος στην Κρήτη.∆ιετέλεσε κωδικογράφος, διδάσκαλος του Μαξίµου 
Μαργουνίου και φίλος του Πατριάρχη Μελετίου Πηγά.  Αρχές του 17ου  αιώνα 
κατέφυγε στη µονή Απεζανών ο λόγιος Μοναχός Μελέτιος Συρίγος, ο οποίος 
ανέπτυξε σπουδαία αντιπαπική δράση. 
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Το 1626 τον συναντάµε ως ηγούµενο της Μονής.Οι Ενετοί όµως ενοχληµένοι 
από τους αγώνες του, υπέρ της ορθοδοξίας τον δίωξαν και τον καταδίκασαν σε 
θάνατο . Για να σωθεί κατέφυγε στην Αίγυπτο(1627-1628), από όπου τον κάλεσε 
κοντά του ο Κρητικός Οικουµενικός  Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης. Στην 
Κων/πολη κοντά στον οικουµενικό Πατριάρχη  ανέπτυξε πλούσια πνευµατική δράση 
και διακρίθηκε για τους αγώνες και τα κηρύγµατά του υπέρ της ορθοδοξίας και 
αναδείχθηκε σε µια κορυφαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του 17ου  αιώνα.         

 
 

Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης 
 
Ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης (1255-1347 µ.χ) που µόναζε στη Μονή του 

Σινά ήλθε στην Κρήτη (στους Καλούς Λιµένες) µε έναν µαθητή του, όπου βρήκαν 
ησυχαστικό τόπο (πιθανόν το Αγιοφάραγγο), έκτισαν κελιά και ασκήτευσαν. Εκεί 
γνωρίζεται µε τον Ερηµίτη του Αγιοφάραγγου τον Αρσένιο ο οποίος του δίδαξε τη 
Νοερά προσευχή και την ψυχοτεχνική µέθοδο της καρδιακής προσευχής µε το 
ελαφρό κράτηµα της αναπνοής. Από τότε ο Άγιος Γρηγόριος έγινε απόστολος της 
ψυχοσωµατικής µεθόδου της Νοεράς προσευχής που αποτέλεσε κυριολεκτικά σταθµό 
στην ιστορία του ησυχασµού, µε τον εµπλουτισµό της πνευµατικής και νηπτικής 
παράδοσης. Αναχώρησε από την Κρήτη για το Άγιον Όρος, όπου δίδαξε τη Νοερά 
προσευχή, τη «φυλακή του νοός» και τη «νήψη» στα ησυχαστήρια και τις Μονές. 
Έγραψε επίσης πολλά συγγράµµατα Νηπτικής Θεολογίας που κατέχουν εξέχουσα 
θέση στη φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών. 

  
Η Νοερά Προσευχή 

 
Αξίζει να σταθούµε για λίγο στο σοβαρό κεφάλαιο της Νοεράς Προσευχής, το 

κύριο αντικείµενο της Νηπτικής Θεολογίας και η καρδιά της θεολογίας µας, διότι 
αναλύει σε βάθος τα πάθη, τη ανθρώπινη ψυχή και τη θεραπεία της. 

Στον άνθρωπο υπάρχει Νους, Λόγος και Πνεύµα ή µε άλλη ορολογία: το 
θυµικό, το επιθυµητικό και το λογιστικό, που ονοµάζονται στο σύνολο τους 
«καρδιά». Παρά τη διαφορετική λειτουργία τους, είναι αδιαίρετα ενωµένες δυνάµεις 
της ψυχής. 

Από την αµαρτία προήλθε η διάσπαση των δυνάµεων της ψυχής, οι οποίες 
προσκολλώνται στα αισθητά υλικά πράγµατα µέσα από τα οποία εισέρχονται οι 
αφορµές της αµαρτίας. Ο πνευµατικά αγωνιζόµενος χριστιανός (µοναχός ή λαϊκός) 
συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται συνέχεια σε ένα πεδίο πνευµατικού  πολέµου στον 
οποίο χρειάζεται γνώση, στρατηγική και εφόδια. Με τη Νήψη του νου (δηλ. την 
εγρήγορση) ελέγχει τους λογισµούς που εισέρχονται στην ψυχή του και τα εξωτερικά 
ερεθίσµατα. Και µε τη φυλακή του Νου (ένα είδος πνευµατικής σκοπιάς) φυλάσσει 
καθαρό και αµόλυντο το νου και την καρδιά του από τις προσβολές της αµαρτίας. 

Με την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν µε», που επαναλαµβάνει 
συνέχεια (αδιάλειπτη προσευχή), ενώνεται µε το Θεό  και δέχεται τη χάρη του Αγίου 
Πνεύµατος ως καθαρτική δύναµη, φωτισµός του νου, ως θεωρία και έκσταση στα 
ανώτερα πνευµατικά στάδια. 

Η προσευχή στους αρχάριους, σύµφωνα µε τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναΐτη στο 
έργο του «137 ωφέλιµα κεφάλαια», είναι ως µια φωτιά ευφροσύνης που ξεπηδά από 
τη καρδιά και στους τελείους ως ενέργεια ευωδιαστού φωτός. 

Η Νοερά προσευχή διαδόθηκε και έγινε δηµοφιλής στο χριστιανικό κόσµο και 
σήµερα πολλοί χριστιανοί (µοναχοί και λαϊκοί) εντρυφούν στον εύκολο και πρακτικό 
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αυτό τρόπο προσευχής, µε τη χρήση του κοµβοσχοινιού, που έχει µεγάλη διάδοση. 
Πολλοί ίσως δε γνωρίζουν τη σηµασία και τη χρήση  του ως βοηθητικού µέσου για 
την αδιάλειπτη προσευχή. Με τη Νοερά προσευχή που γίνεται µε την επίκληση του 
ονόµατος του Ιησού, στο νου και στη καρδιά του χριστιανού, αποκτά ο πιστός 
εσωτερική γαλήνη, συγκέντρωση, καθαρότητα σκέψης και λογισµών και θείο 
φωτισµό, τα οποία αναζητούν πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στις µεθόδους ανατολικών 
θρησκειών (Γιόγκα, ∆ιαλογισµό, κ.τ.λ ), στη χρήση παραισθησιογόνων ουσιών και σε 
διάφορα άλλα ψυχοναρκωτικά που διαθέτει η λεγόµενη «Νέα Εποχή». 

 
Τουρκοκρατία ( 1669-1898 µ.χ ). 

  
      Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα Μοναστήρια των Αστερουσίων 

επετέλεσαν µεγάλη δράση θρησκευτική και εθνική. Έγιναν καταφύγια και ορµητήρια 
επαναστατών και βοήθησαν υλικά και ηθικά στους απελευθερωτικούς αγώνες. 
Πρόσφεραν πολλούς σπουδαίους αγωνιστές από τις τάξεις των µοναχών, µε κορυφαίο 
ήρωα το µοναχό Ιωάσαφ της Μονής Οδηγήτριας, γνωστό ως Ξωπατέρα, που 
σκοτώθηκε στον οµώνυµο Πύργο πολεµώντας τους Τούρκους το 1828 στη Μονή 
Οδηγήτριας. Πολλοί ηγούµενοι των µοναστηριών των Αστερουσίων συµµετείχαν στα 
επαναστατικά συµβούλια και έπαιξαν µεγάλο ρόλο στους απελευθερωτικούς αγώνες, 
όπως ο Γεράσιµος Μανιδάκης, ο Αγαθάγγελος Τζωρτζακάκης κ.τ.λ ). 

Τα Μοναστήρια και τα απόµερα µέρη των Αστερουσίων πρόσφεραν 
προστασία στον άµαχο πληθυσµό κατά τους πολέµους και οι µοναχοί µοιράζονταν µε 
τον κόσµο τα λίγα υλικά αγαθά τους και τους πρόσφεραν µαζί µε τα αναγκαία 
τρόφιµα, κατήχηση στα νάµατα της πίστης µας και ενίσχυση της θρησκευτικής και 
Εθνικής συνείδησης. Λειτουργούσαν κρυφά σχολειά, όπου µάθαιναν τα παιδιά λίγα 
γράµµατα (ανάγνωση και γραφή )από το Ψαλτήρι και το Οκτοήχι. 

 
Όσιοι Παρθένιος και Ευµένιος   

 
Κατά τα τέλη της περιόδου της Τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια µετά την 

απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους (1898 µ.Χ.), έζησαν στα Αστερούσια 
οι Όσιοι πατέρες Παρθένιος και Ευµένιος που µε τους αγώνες  και την Αγιότητά τους 
έδωσα µεγάλη αναγέννηση στο Μοναχισµό. Γεννήθηκαν στα Πιτσίδια και το 1862 
έγιναν µοναχοί στη Μονή Οδηγήτριας. Αφού ασκήτεψαν 12 χρόνια στο Μάρτσαλο 
προχώρησαν ανατολικά στην περιοχή της Μονής Κουδουµά όπου ασκήτευσαν 
µερικά χρόνια στη σπηλιά του Αγίου Αντωνίου και στον Αββακόσπηλιο (γνωστό ως 
Βαρβακόσπηλιο). Εκεί ανοικοδόµησαν και επαναλειτούργησαν την ερειπωµένη 
Μονή Κουδουµά. Στα χρόνια τους η Μονή Κουδουµά και τα Αστερούσια γενικά 
γνώρισαν µεγάλη πνευµατική ακµή. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που σώζονται, ο 
αριθµός των µοναχών έφτασε τους 70. Εκτός της Μονής Κουδουµά, λειτούργησαν 
υποδειγµατικά η Μονή Αγίου Νικολάου κοντά στις Στέρνες ως µετόχι της Μονής 
Κουδουµά και η Μονή των Τριών Εκκλησιών µε τη χαρισµατική και φωτισµένη 
ηγουµενία του Αγίου Παρθενίου. Πλήθος κόσµου από την περιοχή της Μεσαράς και 
από άλλα µέρη της Κρήτης συνέρρεαν στη Μονή Κουδουµά για να προσκυνήσουν, 
να αναθερµάνουν τη πίστη τους και να απολαύσουν τη θεόπνευστη διδασκαλία του 
Αγίου Παρθενίου που συνοδευόταν µε πολλά θαύµατα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της 
Μεσαράς και των Αστερουσίων έχουν προσωπικές εµπειρίες από την ευεργετική 
παρουσία και δράση των Αγίων. Μερικοί που πήγαιναν στον Κουδουµά να 
κοινωνήσουν, στο δρόµο έκλεβαν κάποιο ζώο (κατσίκι ή πρόβατο) και το έκρυβαν σε 
κάποια σπηλιά για να το πάρουν στην επιστροφή να το φάνε. Ο Άγιος Παρθένιος που 
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είχε το προορατικό και διορατικό χάρισµα τους περίµενε στην είσοδο της Μονής και 
τους έλεγε «πήγαινε να αφήσεις το ζώο που έκλεψες και µετά έλα να εξοµολογηθείς 
και να κοινωνήσεις». Η συγκλονιστική αυτή εµπειρία ήταν ικανή να µεταµορφώσει 
πολλούς κλέφτες σε ευσεβείς χριστιανούς  που δεν θα έκλεβαν ποτέ άλλοτε στη ζωή 
τους. 

Μετά από την περίοδο ακµής του Μοναχισµού των Αστερουσίων, χάρη στους 
Αγίους Παρθένιο -που έζησε µέχρι το 1905- και Ευµένιο που έζησε έως το 1920, 
αρχίζει για τα Αστερούσια νέα περίοδος παρακµής η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
Τα Μοναστήρια µας υπολειτουργούν µε πολύ λίγους Μοναχούς και τα ερηµητήρια 
µετατρέπονται είτε σε χώρους παραθερισµού ή σε συνοικισµούς µε την ανέγερση 
αυθαίρετων κτισµάτων και ξενοδοχείων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα 
Μάταλα, Ασκητήριο µε πολλούς ασκητές που ζούσαν στις σπηλιές εκατοντάδες 
χρόνια και σήµερα έχουν γίνει τουριστικό χωριό µε ξενοδοχεία και µαγαζιά. Ανάλογη 
τύχη θα έχει και ο συνοικισµός Τρεις Εκκλησιές. 

Η κρίση όµως του Μοναχισµού συνδέεται και µε τη γενική πνευµατική κρίση 
των ηµερών µας, την κρίση των αξιών, την ηθική υποβάθµιση της κοινωνίας  και την 
επίδραση των υλιστικών ρευµάτων. 

Ο γρήγορος πλουτισµός των τελευταίων χρόνων και το πνεύµα του 
ευδαιµονισµού και της καλοπέρασης έχει επηρεάσει αρνητικά την πνευµατική πορεία 
του κόσµου της εποχής µας.  

Στις µέρες µας παρουσιάζεται µια πορεία επιστροφής του κόσµου στην 
εκκλησία και ιδιαίτερα των νέων, πράγµα ελπιδοφόρο για το µέλλον. Ο Μοναχισµός  
σε άλλα µέρη της Ελλάδας και ιδίως στο Άγιο Όρος παρουσιάζει µεγάλη άνθηση. 
Ελπίζουµε ότι ο άνεµος της αναζωογόνησης του Μοναχισµού θα έλθει γρήγορα και 
στα Αστερούσια. 

 
Προσφορά του Μοναχισµού 

 
Όπως φαίνεται από την ιστορική πορεία του Μοναχισµού, πάντα τα 

Μοναστήρια επιτελούσαν µεγάλο φιλανθρωπικό έργο, ιδίως στις περιόδους της 
ακµής τους, και βοηθούσαν τον κόσµο υλικά αλλά κυρίως πνευµατικά. Στα δύσκολα 
χρόνια (πολέµους, κατοχές) ήταν κοντά στο λαό και προσέφεραν προστασία υλική 
και πνευµατική. 

Στα ειρηνικά χρόνια τα Μοναστήρια και τα ερηµητήρια γίνονται λιµάνια 
ψυχών για τους Μοναχούς και τους λαϊκούς και δίδουν παρηγοριά, γαλήνη, ενίσχυση 
της πίστης και φωτισµό για τη λύση των ποικίλων προβληµάτων. Μπορούν να 
χαρακτηριστούν πύλες του ουρανού που µας φέρνουν  κοντά στο Θεό. Ειδικά τα 
ασκητήρια µας µεταφέρουν µεταξύ ουρανού και γης, µε τις πνευµατικές εµπειρίες 
από τη ζωή και τη διδασκαλία των Αγίων Ασκητών. 

Ο Μοναχισµός είναι ο πνευµατικός φάρος που οδηγεί όλους του Χριστιανούς 
στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι Μοναχοί και οι ερηµίτες µεσιτεύουν στο θεό για 
όλο τον κόσµο µε την αδιάλειπτη προσευχή και λατρεία τους.   

Ο αληθινός Μοναχός µε τις βασικές αρετές του – υπακοή µε ταπείνωση –
ακτηµοσύνη και παρθενία –γίνεται φως στον κόσµο και δίδει το φάρµακο  στη 
πνευµατική ασθένεια του κόσµου. Η υπακοή και ταπείνωση που ζει ο Μοναχός δίδει 
τη λύση στα αδιέξοδα που δηµιουργεί η αλαζονεία και υπερηφάνεια που 
καλλιεργείται στον κόσµο και προκαλεί εγκλωβισµό στο Εγώ, αυτονόµηση του 
ανθρώπου και ψυχολογικές διαταραχές. Η υποδούλωση του ανθρώπου στην ύλη, µε 
την θεοποίηση του χρήµατος, βασανίζει τη ψυχή του µε άγχος, αβεβαιότητα και 
οδηγεί στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στην καταστροφή του 
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φυσικού περιβάλλοντος. Ο Μοναχός µε την ακτηµοσύνη, ζει ελεύθερα από υλικές 
φροντίδες, στην πρόνοια του θεού, αγαπά και σέβεται το συνάνθρωπό του, ως εικόνα 
θεού και τη φύση ως δηµιούργηµά του. ∆ίδει το παράδειγµα της ιδανικής στάσης 
απέναντι στα υλικά αγαθά. Και στο µεγάλο πρόβληµα της ηθικής διαφθοράς των 
ηµερών µας, µε τη σεξουαλική απελευθέρωση (µοιχείες, εκτρώσεις κ.τ.λ. ) και µε τη 
διάλυση του γάµου, µε πολλές κοινωνικές συνέπειες, ο Μοναχισµός  µε την παρθενία 
και την ασκητική ζωή δείχνει το δρόµο της απελευθέρωσης από τη δουλεία των 
παθών και των ηδονών που αποκτηνώνουν τον άνθρωπο. ∆ιδάσκει τον κόσµο να 
ζήσει µε σωφροσύνη, σεβασµό στο µυστήριο του γάµου, για τους εγγάµους, µε 
πνευµατική άσκηση, νηστεία και εγκράτεια που ανυψώνουν τον άνθρωπο, ενώ η 
δουλεία των παθών τον υποβαθµίζει και τον καταδικάζει αιώνια. 

Η µεγάλη προσφορά του Μοναχισµού συνίσταται  στην πνευµατική 
τροφοδοσία του κόσµου  και στην αλλοίωση και εσωτερική µεταµόρφωση που 
µεταδίδει στους συνανθρώπους του µε την Αγιαστική χάρη του Θεού που έχει και 
εκπέµπει ο πραγµατικός Μοναχός. 

Πριν κλείσω, επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι η πλούσια πνευµατική 
παράδοση των Αστερουσίων είναι για µας που ζούµε κοντά στον τόπο αυτό µεγάλη 
ευλογία και ευθύνη. Μακάρι να δούµε σύντοµα µαζί µε την υλική και κοινωνική 
αναβάθµιση της Μεσσαράς και την πνευµατική της αναγέννηση καθώς και την 
αναζωογόνηση του Μοναχισµού στα Αστερούσια.  

               
 
Αρχιµανδρίτης Παρθένιος, Ηγούµενος Ι. Μ. Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ 

 


