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Μιά διαδρομή 
ἀπό τό ἱστορικό χθές...(1)

...στό ἐλπιδοφόρο αὔριο



(«Τό ἡμερολόγιο/ὁδοιπορικό μιᾶς ἀναζητούσας 
πνευματικό καταφύγιο ἀδελφότητας»)

Στίς πνιγμένες μέσα στό πράσινο καί τά ἔλατα βουνο-
κορφές τοῦ Τυμφρηστοῦ, σέ ὑψόμετρο ἄνω τῶν 1.000 

μέτρων, μέσα στό βαθυγάλανο ἀνάκτορο τοῦ Θεοῦ καί κο-
ντά στό χωριό Παλαιοχώρι δεσπόζει ἡ ἱστορική Μονή τοῦ 
Προφήτη Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.

α. Χτισμένο σέ μιά εἰδυλλιακή τοποθεσία πάνω ἀκριβῶς 
(σέ ἀπόσταση χιλιομέτρου) ἀπό τό γραφικό χωριό τῶν μό-
λις ἑκατό κατοίκων τό νέο μοναστήρι συνεχίζει τήν ἱστο-
ρία τῆς ἐνδόξου πάλαι Μονῆς πού στά 1835 βίαια καί μέ 
διάταγμα τῆς ἄθεης Βαυαροκρατίας ἐδιώχθηκαν οἱ τελευ-
ταῖοι 5 μοναχοί...

Ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ Ναοῦ θυμίζει τήν ἀρχιτεκτονική 
τῶν καθολικῶν τῶν μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους καί τό φυλασ-
σόμενο στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἱερό λείψανο τοῦ 
δεξιοῦ χεριοῦ τοῦ ἁγ. Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου μαρτυ-
ρεῖ τή μακρυνή ἱστορία τῆς Μονῆς καί τήν πιθανή Ἁγιο-
ρείτικη ἤ Βυζαντινή (ἐποχή εἰκονομαχίας) καταγωγή της.



Γύρω ἀπό τήν Ἐκκλησία ὑπῆρχαν πολλά κελλιά ὅπου 
διέμεναν οἱ μοναχοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ξεπεράσει τούς 150 
κατά τήν περίοδο τῆς ἀκμῆς τοῦ μοναστηριοῦ.

Τό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν ἐποχή τῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 λειτουργοῦσε ὡς «προμαχώνας» 
τῶν Κλεφτῶν - Ὁπλαρχηγῶν κατά τοῦ Γιουσούφ Ἀράπη 
καί τῶν ἄλλων Τούρκων κατακτητῶν. Μάλιστα στή διάρ-
κεια τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα σημειώθηκαν δύο 
ἡρωϊκές μάχες στή θέση «Γραμμένη Ὀξυά» καί στό Μονα-
στήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία. Μετά τίς μάχες αὐτές τό Μονα-
στήρι δέχεται τή μανιώδη ὀργή τοῦ Γιουσούφ Ἀράπη καί 
πνίγεται στίς φλόγες στά 1794.

Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ Ἐθνομάρτυ-
ρας καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἐπι-
σκέφθηκε τό Μοναστήρι καί προέτρεψε τόν Ἡγούμενο νά 
ἐντείνει τήν προσπάθειά του στή διδαχή τῶν νέων τῆς πε-
ριοχῆς γιά νά κρατηθεῖ ἡ Ἑλληνοχριστιανική φλόγα!

Στά 1835 ἡ ἄθεη Βαυαροκρατεία τῆς ἀντιβασιλείας ἐπί 
Ὄθωνα ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά διαλύσει τά Μοναστήρια πού 
εἶχαν ἀπό 5 μοναχούς καί κάτω ζητῶντας τίς σφραγῖδες 
καί τά κειμήλιά τους. Μέ δάκρυα στά μάτια πειθαναγκάζο-
νται οἱ μοναχοί νά ἐγκαταλείψουν τή Μονή περιμένοντας 
ἔκτοτε ἀπό τόν οὐρανό τήν ἐπανασύστασή της!...

Τό 1930 τό πρώην Μοναστήρι με-
τατρέπεται σέ ἐνοριακό Ναό ἐνῶ στίς 4 
Αὐγούστου (σημαδιακή ἡμερομηνία γιά 
τό σήμερα, ἀφοῦ ἀκριβῶς αὐτή τή μέρα 
θεόσταλτα, θά λέγαμε, φθάνουν στό Μο-
ναστήρι μέ τόν Πνευματικό τους οἱ σή-
μερα ἀσκούμενες ἀδελφές) διορίζεται ὡς 
πρῶτος ἱερέας ὁ ἐπί 50 ἔτη ἐφημέριος π. 
Δημήτριος Παπαναγιώτου(2). 



Στίς 20 Ἰουλίου 1936 ἔγινε ἡ τελευταία λειτουργία 
στόν παλαιό ναό καθώς λίγες μέρες ἀργότερα ἀρχίζει ἡ 
ἀνοικοδόμηση νέου ναοῦ κατ’ ἀπομίμηση τοῦ παλαιοῦ. 
Ἀπό τίς 20 Σεπτεμβρίου 2015 ἀρχίζουν οἱ ἐνέργειες γιά 
τήν κατασκευή τῶν δύο νέων κελλιῶν γιά τήν ὑποδοχή 
δύο μοναχῶν πού ὁ Θεός μέ τήν προγνωστική Του δύνα-
μη ἐγνώριζε τόν ἀκριβή ἀριθμό τῶν δύο σήμερα ἐγκατα-
βιούντων μοναζουσῶν.

Νά σημειωθεῖ τέλος στό σημεῖο αὐτό ἡ μέχρι αὐτο-
θυσίας ἐνεργοποίηση τῶν κατοίκων τοῦ Παλαιοχωρίου 
στό νά κτισθοῦν οἱ πρῶτες μοναστηριακές ὑποδομές ὑπό 
τήν ὀργανωτικότητα καί τήν ἐμπνευσμένη προσπάθεια 
τοῦ ἀκάματου ἐφημερί-
ου π. Ἰωάννου Σουφλε-
ροῦ καί κυρίως τήν ἀνύ-
στακτη καί μέχρι θυσι-
αστικῆς ἀγάπης καθο-
δήγηση τοῦ κοινοῦ μας 
θεοπρόβλητου Πατέρα, 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. ΣΥΜΕΩΝ, 
πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἡ εὐγνωμοσύνη μας 
εἶναι ἀπόλυτη καί διαρκής!...

β. «Ἡ μικρή θεοπρονοιακή ἱστορία μιᾶς ἀναζητού-
σης πνευματικό καταφύγιο νέας μοναστικῆς ἀδελφό-
τητας», ἔγραψε στό ἡμερολόγιό της ἡ μία ἐκ τῶν μονα-
ζουσῶν. Καί εἶναι, πιστεύομε, ὁ καλύτερος τίτλος γιά τά 
ὅσα ἀκολουθοῦν.
28/9/2020 - 7/3/2021: Πρῶτα μοναστικά φτερουγίσμα-

τα. Ἡ ἀδελφότητα φιλοξενεῖται ἀσκουμένη σέ μοναχι-
κή δοκιμή στήν Ἱ. Μονή ἁγ. Νηπίων στή Θήβα ὑπό τήν 
ἐμνευσμένη καθοδήγηση τῆς Γερόντισσας Σιλουανῆς. 



7/3/2021 - 21/7/2021: Δεύτερη ἑξάμηνη δοκιμή στήν 
ἱστορική Μονή Ἁγ. Νικολάου Ὑψηλάντη στή Λιβαδειά.

24/6/2021: Μιά σημαδιακή ἡμερομηνία. Μόλις μιά ἑβδο-
μάδα μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τό Νοσοκομεῖο ὁ Πνευ-
ματικός τῆς νεοσύστατης Ἀδελφότητας παρακινεῖ τίς 
ἀδελφές νά ἐκζητήσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διά τοῦ ἑορ-
τάζοντος τή μέρα ἐκείνη Τιμίου Προδρόμου. Ἔχει ση-
μασία αὐτή ἡ προσευχή σέ σχέση μέ τόν Τίμιο Πρόδρο-
μο γιά τή μετέπειτα ἐγκατάσταση στό Μοναστήρι μας.

21/7/2021: Λές καί μᾶς καλοῦσε ὁ πύρινος Προφήτης. Μιά 
μέρα μετά τήν ἑορτή του συναντιόμαστε μέ τόν πνευ-
ματικό μας Πατέρα, τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. 
Συμεών. «Σάν μέ ἀλεξίπτωτο σᾶς ἔφερε ἐδῶ ὁ Θεός» θά 
μᾶς πεῖ ὁ ἴδιος σέ μιά ἀπό τίς κουρές.

4/8/2021: Ἔπειτα ἀπό συνεννόηση μέ τόν Δεσπότη μας 
γνωρίζομε γιά πρώτη φορά τό Μοναστηράκι μας. Μετά 
ἀπό πολύωρο ταξίδι, πειρασμούς (πήγαμε σέ... ἄλλο Πα-
λαιοχώρι!), ἀλλά καί τήν παράκληση τῆς Παναγιᾶς μας 
γιά συντροφιά καί παρηγοριά μας φθάνομε στό Γαρδίκι. 
Στήν πρώτη μας γνωριμία μέ τόν σεβαστό καί ἀκούρα-
στο πρωτεργάτη τῆς Μονῆς π. Ἰωάννη Σουφλερό δίνο-
με τά χέρια συμφωνώντας γιά τήν ἐγκατάστασή μας.

29/8/2021: Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο. 
Τί μᾶς ἔχει πεῖ; Δέν ὑπάρχει τίποτε στό ὁποῖο 2-3 ἀπό 
σᾶς θά συμφωνήσετε καί θά τό ζητήσετε ἀπό μένα, τό 
ὁποῖο δέν θά σᾶς τό δώσω! Πότε Τοῦ ζητήσαμε ἔντονα 
νά γίνει τό θέλημά Του; Τοῦ Τιμ.Προδρόμου. Ἀκριβῶς 
τοῦ Τιμ. Προδρόμου πάλι, σήμερα, τρεῖς μῆνες μετά, 
ἐκπληρώνει τό αἴτημα τῆς προσευχῆς μας, μᾶς ἐγκα-
θιστᾶ στό Μοναστήρι μας.



1/9/2021: Ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Καί ἐπίση-
μη ἀρχή καί καθιέρωση τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς διά τῆς 
Θ. Λειτουργίας πού μᾶς κάνει ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης μας. 
Ἱστορικές στιγμές! Ἀνεπανάληπτες! Μετά ἀπό 180 χρό-
νια ξαναλειτουργεῖ τό Μοναστήρι! Πόσο θά ἀγάλλονται 
οἱ ψυχές τῶν 5 τελευταίων του Μοναχῶν!(3)

1/12/2021: Ἑπόμενος σταθμός μας ἡ ἐγκατάστασή μας 
στά κελλάκια μας, ἀφοῦ μέχρι τώρα μᾶς εἶχε φιλοξε-
νήσει τό γνωστό ...Κυλικεῖο!

21/12/2021: Καί ἡ μεγάλη στιγμή ἔφτασε: Στήν ἀγρυπνία 
τῆς ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας ὁ κοινός μας Πα-
τέρας, Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, μᾶς 
κάνει τό μεγαλύτερο δῶρο, ἀνακοινώνει τίς κουρές. 

20/1/2022: Πρώτη κουρά μέ τήν ἀδελ-
φή Μαρία (Ριτζάκη). Τό ὄνομα αὐτῆς 
Χρυσοστόμη, πρός τιμήν τοῦ ἁγίου 
πού μᾶς ἀνέθρεψε!(4)



27/2/2022: Ἀκολουθεῖ ἡ δεύτε-
ρη κουρά τῆς ἀδελφῆς Γεωργί-
ας (Βουτσίνου). Καί τό ὄνομα 
αὐτῆς Καικιλία μοναχή, πρός 
τιμήν τῆς εὐγενοῦς Ρωμαίας 
ἁγίας Καικιλίας, προστάτιδας 
τῶν μουσικῶν. Ἡ ἀνάσταση καί 
τῶν δύο ἀδελφῶν μαζί μέ τόν 
γέροντά τους, ὅπως χαρακτηρισικά ὑπογράμμισε ὁ Σε-
βασμιώτατος(5)!...

24/4/2022: Τελευταῖο στιγμιότυπο. Οἱ καμπάνες ἠχοῦν 
ἀναστάσιμα καί «τά βουνά καί οἱ λαγκαδιές γεμίζουν 
μέ τά Χριστός ἀνέστη», ὅπως 
πολύ χαρακτηριστικά συνη-
θίζει νά μᾶς λέει ἕνας ἀγα-
πητός μας Παλαιοχωρίτης. 
Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀνάσταση 
τοῦ Μοναστηριοῦ μας μετά 
ἀπό 180 χρόνια! Ἡ ἀγαλλί-
αση καί τό καύχημα τῶν κτιτόρων καί τῶν πατεράδων 
καί μανάδων μας!...

Μέχρι τώρα βοηθοί καί συμπαραστάτες στό ἔργο μας 
εἶναι οἱ δύο στῦλοι τοῦ μοναχισμοῦ μας, ὁ Τίμιος Πρόδρο-
μος καί ὁ πύρινος Προφήτης Ἠλίας.

Γιά ὅλα αὐτά καί γιά πολλά ἄλλα, γιά ὅσα ξέρομε 
καί γιά ὅσα δέν ξέρομε «Αὐτῷ ἡ δόξα καί ἡ τιμή εἰς τούς 
αἰῶνας. Ἀμήν»!.. 

Πηγές: «Αϊ - Λιας του Παλιοχωρίου», Γιάννης Δημ. Παπαναγιώτου, Αθήνα, 1978
Φωτογραφικό ὑλικό: (1) Βιβλίο: «Αϊ-Λιας του Παλιοχωρίου», Ἰούλιος 1936
 (2) Βιβλίο: Βλ. ὡς ἄνω, Ὀκτώβριος 1976
 (3)-(4)-(5): Δια την Ι. Μ. Φθιώτιδος, Δημ. Ανάγνου



Ἡ Ἱερά Mονή 
στίς 4 ἐποχές...!!!

Ὡράριο Ἱ. Μονῆς: Πρωί 9 π.μ. - 12:30 μ.μ.  &  Ἀπόγευμα 5:30 - 8 μ.μ.
Τηλ. ἐπικοινωνίας: 2236770620


