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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Η Μονή των «99 Αγίων Πατέρων»
στον Αζωγυρέ και ο θρύλος της.
Ο Αζωγυρές βρίσκεται βορειοανατολικά της Παλαιόχωρας, σε µία ορεινή περιοχή µε πλούσιο υδάτινο περιβάλλον εν
µέσω κυπαρισσιών, πλατάνων και ελαιόδεντρων· µία περιγραφή της διαδροµής για το ορεινό χωριό Αζωγυρές θα
βρείτε στο ενηµερωτικό φυλλάδιο 124-05 (βλ.σύνδεσµο). Για τη Μονή (βλ.εικ.) στρίβουµε στην είσοδο του χωριού
δεξιά (µε πινακίδα, βλ.εικ. τίτλου), όπου µας οδηγεί ένας στενός, ανώµαλος δρόµος µέχρι έναν «χώρο στάθµευσης»
(κοντά σε ένα ελαιοτριβείο) πριν από µία στενή γέφυρα· µετά από αυτήν (µέσα από µία δενδροστοιχία πεύκων,
βλ.εικ.) φτάνουµε σε ένα λεπτό µε τα πόδια στη Μονή και στην εκκλησία της Μονής. Συντεταγµένες: N 35° 27039,
E 23° 72102.

Κατά το ήµισυ χτισµένη µέσα στους βράχους βρίσκεται στην περιοχή του µοναστηριού η εκκλησία των Αγίων
Πατέρων, στην οποία λέγεται ότι κήρυξε ένας εκ των Αγίων Πατέρων. Πάνω από την εκκλησία βρίσκεται στον
βράχο ένα µικρό ιερό λείψανο µέσα στη σπηλιά, ο τάφος ενός αγωνιστή ενάντια στους Τούρκων. ∆ίπλα στην
εκκλησία υπάρχει ένα µικρό µουσείο µε διάφορα κειµήλια (κρητική παραδοσιακή φορεσιά, όπλα, πιστοποιητικά κ.ά.)
και εικόνες από την Ιστορία της Κρήτης από το 1770 έως το 1945. Οι ακόλουθες εικόνες δείχνουν εντυπώσεις από
τον χώρο της Μονής. Ο «χώρος της Μονής» είναι πάντα ανοιχτός, τα κτήρια και το µουσείο, ωστόσο, είναι κατά
κανόνα κλειστά· για µία περιήγηση στην εκκλησία και των υπολοίπων κτηρίων θα πρέπει να ρωτήσετε πρώτα στην
ταβέρνα «Αλφα».

Ο θρύλος των «99 Αγίων Πατέρων»:
Σύµφωνα µε τον θρύλο οι 99 Άγιοι Πατέρες µε αρχηγό των Αγ. Ιωάννη ήρθαν από την Αίγυπτο, την Κύπρο και
την Τουρκία. Όταν πρωτοήρθαν στον Αζωγυρέ εγκαταστάθηκαν κάτω από έναν µεγάλο πλάτανο (βλ.εικ.). Στην
αρχή, οι Πατέρες κοιµόντουσαν µέσα στις σπηλιές, όπου βρίσκεται σήµερα η εκκλησία. Ο Αγ. Ιωάννης αντιθέτως
κοιµόταν σε µία σπηλιά πάνω από το χωριό· βλέπε επ’ αυτού το ενηµερωτικό µας φυλλάδιο στο: [
http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/124-05%20-%20Soure-Hoehle.pdf ]. Μία µέρα ο Ιωάννης
αποφάσισε να πάει βόρεια στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου και να ζήσει εκεί ως ερηµίτης· βλέπε επ’ αυτού το
ενηµερωτικό µας φυλλάδιο στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/42-04%20-%20Katholiko.pdf ]
και συµπληρωµατικά το ενηµερωτικό φυλλάδιο στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/38-04%20%20Baerenhoehle-Gouverneto.pdf ]. Μετά από αυτό, οι Πατέρες έµειναν στο «σπήλαιο Ζουρέ» (βλ.σύνδεσµο),
όπου διανυκτέρευε πριν ο αρχηγός τους. Πριν φύγει ο Ιωάννης, οι Πατέρες ορκίστηκαν, ότι εάν πέθαινε ένας εξ
αυτών, θα πέθαιναν και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Ιωάννης ζούσε στην ορεινή περιοχή του Ακρωτηρίου και
προστατευόταν από το κρύο µε ένα µανδύα από δέρµα. Ένας χωρικός τον είδε στο λυκόφως καµπουριασµένο, και
νόµισε ότι πρόκειται για άγριο ζώο που θα του φάει τις προµήθειές του. Στόχευσε το υποτιθέµενο ζώο µε βέλος
και πέτυχε τον Ιωάννη που σύρθηκε βαριά τραυµατισµένος στη σπηλιά του. Την επόµενη µέρα ο χωρικός
ακολούθησε τα ίχνη από το αίµα. Είδε τον Ιωάννη πεσµένο στη σπηλιά να πεθαίνει και κατάλαβε ότι είχε
τραυµατίσει έναν άγιο άνθρωπο. Ζήτησε συγχώρεση και ο Ιωάννης του την έδωσε µόνο υπό τον όρο να πάει στον
Αζωγυρέ και να πει στους αδελφούς του ότι πεθαίνει – και να τον ακολουθήσουν στον θάνατο. Ο χωρικός
πράγµατι τήρησε την υπόσχεσή του – αλλά όταν έφτασε στον Αζωγυρέ, οι Πατέρες είχαν ήδη πεθάνει όλοι µαζί
την ίδια ηµέρα…!
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