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ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ  ΤΗΣ  ΠΤΩΧΗΣ
Ή  ΤΩΝ  ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ.

Η  εν  πολλοίς  άγνωστη  μονή  εντός  του  χωριού  των  Μουρνιών.

Εισαγωγή

Με  αφορμή τα 30  έτη  από τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος  Ιερού Ναού
της  Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Απο-
κορώνου, θεώρησα  χρήσιμο και  ενδιαφέρον να  παρουσιαστούν συγκεντρωτικά
ορισμένες πληροφορίες για την ιστορία, της άγνωστης σε πολλούς, Μονής
Ζωοδόχου Πηγής των Μουρνιών,  σε  ανάμνηση  της οποίας ανεγέρθη στα μέσα
του Κ΄ αι. και λίγα  μέτρα  βορειοδυτικότερα  ο  ομώνυμος νέος  ενοριακός ναός
του χωριού.  

Οι  Μουρνιές, και η ευρύτερη περιοχή γύρω από  αυτές, υπήρξαν τόπος  με
έντονη μοναστική κίνηση και άνθηση. Αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες αυτού είναι τα
διάσπαρτα μεγάλα (χαρακτηρισμός τόσο σε μέγεθος όσο και για την ιστορική,
πνευματική και πολιτιστική συμβολή στον τόπο) μοναστηριακά συγκροτήματα
αλλά και πολλά  άλλα μικρότερα ήδη από την όψιμη ενετική περίοδο. Ο Μιχάλης
Ανδριανάκης μας επισημαίνει την ύπαρξη αρκετών μοναστηριακών συγκροτη-
μάτων στην ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας, τα οποία ανήκουν κυρίως σε άλλες με-
γαλύτερες  μονές, αλλά και ιδιωτικά συγκροτήματα, γνωστά επίσης ως μετόχια.1

Οι  σπουδαιότερες διαχρονικά Μονές της περιοχής είναι εκείνες του  Αγίου
Ελευθερίου, της Ζωοδόχου Πηγής του  Χαρτοφύλακος και της Αγίας Μονής του
Σαρακηνού.  Όλες οι παραπάνω έριζαν ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
χωριού των Μουρνιών. Στο μέσο του χωριού αυτού υπήρχε και δρούσε, ησύχως
και παράλληλα με αυτό  μία  μικρή γυναικεία αδελφότητα σε ένα ταπεινό μο-
ναστήρι, που  ήταν αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή.     

Χειρόγραφες  πηγές -  ΙΣΤ΄ έως  ΙΗ΄ αι.

Η εν λόγω Μονή περιγράφεται σε διάφορες  χειρόγραφες πηγές με τα
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1. Μιχάλη  Ανδριανάκη,  Το  Σιναϊτικό  Μετόχι  της  Αγίας  Τριάδας  στα  Περιβόλια  Χανίων
Κρήτης,  Σιναϊτικά  Μετόχια  σε  Κρήτη  και  Κύπρο, έκδοση:  Ίδρυμα  Όρους  Σινά – Σιναϊτικό
Αρχείο  Μνημείων,  σελ. 116-117.      



προσωνύμια  μεσοχωριανή,2 της πτωχής ή των μοναζουσών. Όλοι οι παραπάνω
χαρακτηρισμοί  μας παρέχουν από  μόνοι  τους  σημαντικές πληροφορίες  για  το
μοναστήρι. Επρόκειτο για γυναικείο  μοναστήρι,3 σε αντίθεση με το ανδρικό  μο-
ναστήρι (έως και  το γ΄ τέταρτο  του  Κ΄αι.) του Χαρτοφύλακος, διανύοντας  μία
πορεία  άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του χωριού των Μουρνιών. Επίσης ένα
άλλο χαρακτηριστικό του ήταν ότι  βρισκόταν εντός του χωριού των Μουρνιών.
Το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, καθώς επί Ενετοκρατίας
οι γυναικείες μονές στην Κρήτη βρίσκονταν συνήθως εντός ή  πλησίον πόλεων
ή χωριών. Επίσης, όπως  θα  δούμε  παρακάτω, πολλές γυναικείες μονές, ανάμεσά
τους και  αυτή των Μουρνιών,  βρίσκονταν  υπό  την  προστασία ή δικαιοδοσία
αντρικών μοναστηριών. Άλλωστε, επί Ενετοκρατίας οι γυναίκες  συχνά κατέ-
φευγαν σε μοναστήρια, τα οποία διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία των
μοναχών. Οι τελευταίες απολάμβαναν κάποιας ασφάλειας εντός της μοναστη-
ριακής κοινότητας καθώς και ευκαιρία για μόρφωση και εκπαίδευση.4

Θεωρείται  δεδομένο, σύμφωνα με τις έως τώρα πηγές, ότι  το  μοναστήρι
ήταν ελάσσονος  σπουδαιότητος και  κατ’  επέκταση  φτωχότερο ως  προς  τα οι-
κονομικά  και  ιδιοκτησιακά  του  σε  σύγκριση  με  το  ομώνυμο μοναστήρι  της
Χρυσοπηγής (Χαρτοφύλακος). Τα προσωνύμια που δόθηκαν και καθιερώθηκαν
από τον ίδιο τον λαό για  αυτές τις δύο μονές αποτυπώνουν με γλαφυρή ακρί-
βεια τη μεταξύ τους σύγκριση:  Πτωχή – Χρυσοπηγή.   

Κατά τους  ΙΣΤ΄ και  ΙΖ΄ αι.  θα  πρέπει να υπήρχε ζωηρή οικονομική  δρα-
στηριότητα στο  χωριό των Μουρνιών, όπως και  σε  όλη την ύπαιθρο  γύρω από
την πόλη των Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τη  σημασία  των αγροτοπαραγωγι-
κών δραστηριοτήτων για την εποχή  εκείνη. Θα  πρέπει να υπογραμμιστεί η  θέση
των αγροτών στην Κρήτη  την περίοδο  εκείνη, και κατ’ επέκταση και των Μουρ-
νιανών. Κατά τους παραπάνω αιώνες, οι χωρικοί στην Κρήτη κατατάσσονταν
σε τρεις κατηγορίες: Στους  άγραφους (agrafi), στους απελεύθερους  (franchi) και
στους παροίκους  (villain,  parici),  οι  οποίοι  ήταν  στη  δούλεψη του  δημοσίου
(villain comunis) ή των ιδιωτών (villain militum).  Επίσης  οι χωρικοί ήταν υπο-
χρεωμένοι καταβολής φόρων και αγγαρειών.5 Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν
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2. Ακόμη  και  σήμερα  οι  γηραιότεροι  κάτοικοι του  χωριού  αναφέρονται  στην  Παναγία  τη
Μεσοχωρίτισσα  ή  Μεσοχωριανή.
3.  Ήδη  στην  απογραφή των ναών  και  των  μονών  του  1637 γίνεται  αναφορά για  24  μο-
ναχούς, εκ των  οποίων οκτώ  ιερομόναχοι.  Μόλις  το  1976  η  Μονή  Ζωοδόχου Πηγής  με-
τατράπηκε σε γυναικεία  έπειτα  από  απόφαση  της  Ιεράς  Συνόδου.
4. Κωνσταντίνου  Λαμπρινού, Οι γυναίκες της  ανώτερης  τάξης  στη  βενετοκρατούμενη Κρήτη,
Νομικό-κοινωνική  θέση,  Αντιλήψεις, Συμπεριφορές  (16ος-17ος), Μεσαιωνικά και Νέα Ελλη-
νικά 7 (2004), σσ. 76-77.
5. Για  περισσότερα  βλ.  Χρύσας  Α.  Μαλτέζου, Η  Κρήτη  κατά  τη  Βενετοκρατία  (1211 –
1669), Σύνδεσμος  Δήμων  και  Κοινοτήτων  Κρήτης,  Σεπτέμβριος  1990.  



στο να  είναι  δύσκολη  και  ανυπόφορη η καθημερινότητα και αβέβαιο το μέλ-
λον των  κατοίκων  της  υπαίθρου.  Τα  Χανιά  έως  τις  αρχές  του ΙΣΤ΄ αι.  υπήρ-
ξαν ένα  αραιοκατοικημένο  διοικητικό  κέντρο  της  βενετοκρατούμενης δυτικής
Κρήτης, ενώ  αργότερα - παρά  την  οικονομική, πνευματική και κοινωνική τους
ανάπτυξη - ο πυρήνας  των  ανώτερων  στρωμάτων  της  πόλης  συνέχισαν  να
είναι  οι  ευγενείς-φεουδάρχες  με  τις  μεγάλες εκτάσεις στην ύπαιθρο.6 Πιθανό-
τατα, λοιπόν, να  υπήρξε  πρόσφορο  έδαφος  για  την  ίδρυση  μοναστηριού στο
εύφορο  και  παραγωγικό χωριό των Μουρνιών.  Όπως  βλέπουμε  παρακάτω,  το
χωριό  υπήρξε  για  πολλούς  αιώνες πηγή  εσόδων και οικονομικής στήριξης
των γειτονικών μεγάλων Μονών, συνεπαίρνοντας σε αυτό του το ρόλο και  την
εγχώρια  μικρή  μονή.  

Το  χωριό Μουρνιές αναφέρεται από τον Φραντσίσκο  Μπαρότσι  το  1577
ως Murnes,7 ενώ λίγο αργότερα  στην απογραφή του  1583 8 του  Πέτρου Κα-
στροφύλακα (ο οποίος  με την ιδιότητα  του  λογιστή (rasonato) διενήργησε την
απογραφή της Κρήτης και  των νησιών του Ιονίου για λογαριασμό των συνδίκων
(sindici) Zuanne  Gritti και Giulio  Garzoni) είχε  290 κατοίκους. Σε  μία από τις
πολλές εξεγέρσεις στο νησί, το1570, αναφέρεται  ότι  

Μετά τών Ενετών υνεζεστράτευον καί τινες αρχοντορρωμαϊοι τών Χανίων
καί της Ρέθυμνου, όντα χαμερπή περισαίνοντα τους Ενετούς, έν οίς καί ο Ματ-
θαίος Καλλέργης άγων χωρικούς τινας εξ Ακρωτηρίου, έκ Μουρνιών καί Κισσά-
μου. στρατολογηθέντες διά τής βίας μάλλον.9

Η  εξέγερση αυτή δεν  είναι άλλη από εκείνη με επικεφαλής τον Γεώργιο
Καντανολέοντα. Σε  εκείνα τα γεγονότα συμμετείχε με το μέρος του ισχυρού
γαιοκτήμονα και ένας ντόπιος από το γειτονικό χωριό Φωτεινιακό. Το Φωτει-
νιακό βρισκόταν στη σημερινή τοποθεσία νότια του νοσοκομείου Χανίων. Εκεί
υπάρχει σήμερα ο δίκλιτος ναός των αγίων Νικολάου και Σπυρίδωνος καθώς
και  ερείπια του οικισμού. Εκείνος ο πολεμιστής είχε οριστεί capitano contra
fures (καπετάνιος κατά των κλεφτών), δηλαδή αρμόδιος  αξιωματούχος για  την
εποπτεία της  αγροτικής  ασφάλειας  και τη δίωξη του εγκλήματος στην  ύπαιθρο.10
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6. Αναστασίας  Παπαδία - Λάλα, Cittadini  και  κάτοικοι  πόλεων.  Κοινωνική  διαστρωμάτωση
στα  βενετοκρατούμενα  Χανιά  (μέσα  16ου -  17ου  αι.), Πρακτικά  του Διεθνούς  Συμποσίου
Ιστορίας Νεοελληνική Πόλη της Εταιρείας  Μελέτης  Νέου Ελληνισμού,  Αθήνα 1985, σελ. 61.
7. Francesco Barozzi, Βενετικές πηγές της Κρητικής Ιστορίας – 3, Descrittione dell’ Isola di Creta
(Περιγραφή της Κρήτης) 1577/8. επιμέλεια Στέφανος Κακλαμάνης. Ηράκλειο: Βικελαία Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη, 2004
8. Pietro Castrofilaca, Deserittione del Regno di Candia, cod. Marc. It. VI, 156 coli. 6005,
9. Τηλέμαχου Μ. Τσιχλάκη, Ιστορία της Κρητικής Επαναστάσεως, Τύποις  «Ανατολής», Σύρος
1891, σελ. 252.
10. Μιχαήλ Κλειδωνάρη, Η αστυνόμευση στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, περιοδικό “Αστυνο-
μική Ανασκόπηση”,  εκδ. Αρχηγείο Ε.Α., Μάιος/Ιούνιος  2013,  έτος  30ο, σελ. 87.  



Μετα  την  αποτυχία της εξέγερσης ο Γενικός Προβλεπτής της Κρήτης (Provve-
ditore) Marino Cavalli προέβη σε σκληρά αντίποινα. Θύματα αυτών των κατα-
στροφών υπήρξαν και οι κάτοικοι του Φωτεινιακού με ολική καταστροφή του
χωριού τους και σφαγές. Δεν γνωρίζουμε εάν επηρεάστηκαν οι Μουρνιές  από
εκείνα  τα  γεγονότα που λάβανε χώρα στο γειτονικό χωριό. Πολλοί από τους
εκτοπισμένους, πιθανότατα, θα βρήκαν  καταφύγιο  εκεί.  

Η  σχέση  των  δύο  χωριών  διαφαίνεται  και  από  ένα πρόσωπο.  Ένας  ιε-
ρομόναχος, ο Γεράσιμος Φωτεινόπουλος, πρέπει  να  ανήκε στην οικογένεια  των
Φωτεινών, έδρα  των οποίων ήταν το Φωτεινιακό. Σχεδόν  σύγχρονο  με  τις  πα-
ραπάνω πηγές  είναι  το  νοταριακό  έγγραφο του  Μανουήλ  Χαρτοφύλακα  του
1595,  σύμφωνα με το  οποίο  η  Ζωοδόχος Πηγή  Μουρνιών  ανήκε στον  ιερο-
μόναχο  Γεράσιμο  Φωτεινόπουλο.11 Ο τελευταίος  παραχώρησε ως προικώο  τη
μονή στον γαμπρό του Νικόλαο Μεσάρχο. Ο Μεσάρχος δεν  ήθελε  να  διαμεί-
νει στο χωριό  ώστε  να  οφικιάρει τη  μονή, με  αποτέλεσμα ο Φωτεινόπουλος
να αφιερώσει τη Ζωοδόχο Πηγή  Μουρνιών  στη Μονή Αγίου  Ελευθερίου.12

Εν τούτοις δε ξεκαθαρίζοντας ότι  επιδή και  ο  ευλαβέστατος κυρ  νικόλαος
μεσάρχος του αυτού γαμβρός δεν ήθελεν να  υπάγη να κατηκήσει εις το χωρίον
μουρνών, οδιανά  οφικιάρει το έτερον μοναστήριον του αυτού κυρ γερασίμου ονο-
μαζόμενον της ζωοδώχου πηγής κατά την δήλωσιν και εγρήκησιν  του  αυτού  πρη-
κοσυνφώνου θέλει και το αυτόν μοναστήριον της ζωοδόχου πηγής μετά πασών
των δικαιωμάτων αυτού να  γρηκάται  αποσφαλησμένον  εις  την παρούσαν αφιέ-
ρωσιν τα δικαιώματα και πενεφίκια  του αυτού  μοναστηρίου να προφρουρεί και
να γυρεύει πάντοτε ο ιερομόναχος, ή ο ηγούμενος που θέλει  ήσται εις το μονα-
στήριον  του αγίου  ελευθερίου, και αυτό να  το γουβερνάρει  με  φόβον θεού. οδιά
το καλιότερον, ποιώντας καθέν χρόνον όλας τας εορτάς της παναγίας, και ξεχω-
ριστά την καθολικήν  εορτήν όπου είναι την παρασκήν της διακενησήμου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Άγιος  Ελευθέριος φαίνεται  το 1637 να ανήκει  στο Μα-
νόλη Μεσσάργλιο13 και  κατ’  επέκταση και  η Ζωοδόχος Πηγή Μουρνιών. Στην
απογραφή  του  1637 αναφέρεται:

65. c. Geromonaco Eftimio Suridi  dal cl. (ενν. casale) Murnes offitiator della
ch. (ενν. chiesa) di S. Liberal in ditto cl. de r. (ενν. raggion) de Manoli Messarglio
et ha cura d’ anime et d’  intrada  cert. et  inc. (ενν. certa  et incerta = βεβαία και

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΛΥΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

316

11. Ήταν  συνηθισμένο  το  φαινόμενο  μοναστήρια  με  τις  παρακείμενες  αγροτικές  περι-
ουσίες  να  περνούν  στα  χέρια  μεγαλύτερων  μονών  ή  και  μεμονωμένων  κληρικών  ώστε
να  μην  κατασχεθούν  από  τους  κατακτητές.  
12. Νίκου  Ψιλάκη,  Μοναστήρια  και  ερημητήρια  της  Κρήτης, τόμος  Β΄,  εκδ.  Καρμάνωρ,
Ηράκλειο  2002,  σελ. 287.
13. Μαρίας  Χαιρέτη,  Η  απογραφή  των  ναών  και  των  μονών  της  περιοχής  Χανίων  του
έτους  1637, ΕΕΒΣ  Λς΄,  1968,  σελ. 350.



αβεβαία) vino mistati 20 et oglio mistati  4014.
μτφρ.: Ο  ιερομόναχος Ευθύμιος  Σ(Ζ)ουρίδης από το  χωριό Μουρνιές  εκ-

πρόσωπος του ναού του αγίου Ελευθερίου στο ίδιο χωριό (ενν. Μουρνιές) ιδιο-
κτησία του Μανώλη  Μεσσάργλιο15 και  φροντίζει  τις  ψυχές και  τη σοδειά
«βεβαία και αβεβαία» μικτό  κρασί 20 και μικτό ελαιόλαδο 40.  

Και ενώ στην ίδια απογραφή γίνεται αναφορά και στους υπόλοιπους
ναούς και μοναστήρια των Μουρνιών, όπως εκείνου του Μιχαήλ Αρχάγγελου,16

του  προφήτη Ηλία,17 του αγίου  Γεωργίου18 και  της  Αγίας  Μονής,19 δεν υπάρ-
χει αντίστοιχη αναφορά για τη μονή της Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών, γεγονός
που μας κάνει να υποψιαστούμε ότι το μοναστήρι έχει περιέλθει σε πλήρη παρακμή.   

Τέλος, άξιο προσοχής  είναι το σχόλιο του Γάλλου  βοτανολόγου  Tourne-
fort,  ο  οποίος  στις  αρχές  του  ΙΗ΄αι.  επισκέφθηκε  μεταξύ  άλλων  ελληνικών
νησιών και την  Κρήτη. Στο πόνημά του  Relation  d’  un  voyage  du Levant  ανα-
φέρει το μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου ως Επισκοπική έδρα των Κυδωνιών!20

Σίγουρα πρόκειται για  μία παρεξήγηση, καθώς από καμία άλλη πηγή δεν επι-
βεβαιώνεται αυτό. Κατά το Νίκο Ψιλάκη,21 ίσως  πρόκειται για μία  ανάμνηση του
Επισκόπου Μαρτυρίου, ο οποίος διέμενε στη Μονή  πριν το 1600.

Τα  τρία  Πατριαρχικά  Σιγίλλια

Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής του Χαρτοφύλακος βρίσκονται  τρία
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14. Μαρίας  Χαιρέτη,  Η  απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του  έτους
1637, ΕΕΒΣ  Λς΄, 1968,  σελ. 350.
15. Το Μεσσάργλιο φαίνεται να είναι παραφθορά του ονόματος Μεσσάρχος.  
16. c.  geromonaco Geremia  Cuttagliano  offitiator  della  ch.  Di S. Michel  Arcangelo di r.  sua
apresso il cl. Murgnes ….  -  μετάφραση:  ο  ιερομόναχος  Ιερεμίας  Κουταλιανός  εκπρόσω-
πος  του  ναού  του αγίου  Μιχαήλ  Αρχαγγέλου  στο  χωριό  Μουρνιές …
17. c.  calogero  Matheo  Megaloconomo commorante  nel  monasterio  di  S. Illia presso il  cl.
Murnes,  ha cura  di  uno  geromonaco et uno calogero… - μετάφραση: ο καλόγερος Ματθαίος
Μεγαλοοικονόμος διαμένει  στο  μοναστήρι  του «αγίου» Ηλία κοντά στο  χωριό  Μουρνιές,
φροντίζει ένα ιερομόναχο  και  ένα  καλόγερο…  
18. c. calogero  Melettio  Larando et  da  in  nota offitiar  una  ch. Di  S.  Zorgi  di Murnies  di
r.  delli  nobili  Signori  Zaccaria Molin et Bernardin  Vergano… -  μετάφραση: ο καλόγερος
Μελέτιος Larando και  ένα  σημείωμα  εκπροσώπησης  ενός ναού του αγίου Γεωργίου (Γιώργη)
στις Μουρνιές, ιδιοκτησία  των των ευγενών Κυρίων Zaccaria Molin et Bernardin Vergano…
19. c. geromonaco Matteo Scordili commorante nel monasterio di SantaMoni nel cl.
Murgnes…  -  μετάφραση: ο ιερομόναχος  Ματθαίος  Σκορδίλης που  διαμένει  στο  μοναστήρι
της  Αγίας  Μονής  στο  χωριό  Μουρνιές…
20.M. Pitton de Tournefort, Relation d’ un voyage du Levant, fait par ordr du roy, Tome premier,
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Πατριαρχικά  Σιγίλλια, τα οποία συντάχθησαν επί τουρκοκρατίας και  αναφέ-
ρονται  στο  ιδιοκτησιακό  και  κανονικό καθεστώς των μοναστηριών της  Χρυ-
σοπηγής και του Αγίου Ελευθερίου Μουρνιών. Μέσα από  αυτά  διαφαίνεται  και
η  μοιραία  σύνδεση του  χωριού των Μουρνιών με τις παραπάνω Μονές.  

Στο  Σιγγίλιον του Πατριάρχου Ιακώβου του έτους 168122 μπορεί κανείς
να  εστιάσει στα εξής σημεία:  

Επειδή τοιγαρούν και τανύν ανηνέχθη  ημίν,  ότι  εν  τη  μητροπόλει  κρή-
της, κατά την περιοχήν κυδωνίαις, εις χωρίον καλούμενον μουρναίς  (ενν.  Μουρ-
νιές) κείται ιερόν μοναστήριον, επ’  ονόματι του αγίου ιερομάρτυρος  Ελευθερίου
περιθαλπόμενον  υπό  τινος  εναρέτου  ανδρός,  ευθυμίου ιερομονάχου  την κλή-
σιν  προ  χρόνων πολλών  και όστις ιδίοις  αναλώμασι πολλοίς  και  μακροτέροις
ιδρώσι, προ της αλώσεώς τε της αυτής νήσου και μετά την άλωσιν πολλώ πλέον
διαγωνισάμενος έρωτι  θείω  και  ζήλω της  ευσεβείας…

Κάποιος ιερομόναχος Ευθύμιος, όντας λίαν ευσεβής αλλά και δραστήριος,
προστάτευσε,  ανέπτυξε  και  ανέδειξε  τη  Μονή  του  Αγίου Ελευθερίου Μουρ-
νιών. Χρονικά η παρουσία του Ευθυμίου τοποθετείται σε ένα αόριστο διάστημα
πριν  έως και αρκετά μετά την άλωση. Δε μπορεί κανείς να είναι  σίγουρος  εάν
ο ιερομόναχος Ευθύμιος  ήταν ο ιδρυτής  της  Μονής, ή ήταν ο Ηγούμενος  την
εποχή  σύνταξης  του  Συγιλλίου, ώστε  να  προσδιορίσουμε  και  την  ίδρυση  της
Μονής. Επίσης, δε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ταύτιση  των  δύο  μονα-
χών με το ίδιο όνομα  (ιερομόναχος  Ευθύμιος Ζουρίδης – Απογραφή  1637 / ιε-
ρομόναχος Ευθύμιος-Σιγγίλιο 1681).  Η διαφορά περίπου  μίας πεντηκονταετίας
που υπάρχει  ανάμεσα στις δύο  πηγές, μας  κάνει να  συμπεράνουμε  ότι  πρό-
κειται  για  δύο  διαφορετικά πρόσωπα.

…ανθ’ ών προσπεσών  μετά  των  συνασκουμένω  αυτώ  πατέρων,  λίαν  θερ-
μώς  εδεήθησαν καθυποτάξαι  αυτό τω πατριαρχικώ και οικουμενικώ θρόνω  διά
σταυροπηγιακής δυνάμεως, και αξίας, και  παραδούναι  τη  προστασία, και  δε-
φενδεύσει της πατριαρχικής κηδεμονίας, προσενεγκόντες έτι και γράμμα του κατά
τόπον  ιερωτάτου  μητροπολίτου  κρήτης  κυρ  νικηφόρου,  δι’  ού  δίδωσιν  άδειαν
αυτοίς  σταυροπήγιον  πατριαρχικόν  εκτελέσαι  το  αυτό  μοναστήριον  μετά  του
εν  ω  κείται  χωρίου του καλουμένου  μουρναίς, και  των υποκειμένων  αυτώ  με-
τοχίων, ευκτηρίων τε και παραλαυρίων  και  συνενώσαι  αυτό  τη  παρακειμένη  σε-
βασμία πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή της ζωοδόχου  πηγής, τη καλουμένη
του  χαρτοφύλακος  ούτω  συμφωνησάντων των  εν  εκατέροις τοις  μοναστηρίοις
συναθλούντων πατέρων,  όπως  διά  της  συναφείας και  ενώσεως ταύτης, θάτε-
ρον παρά  θατέρου  βοηθούμενον  και  συναντιλαμβανόμενον,  κρατεωτέραν  έχω-
σιν  αμφότερα  και  διαρκεστέραν  την  διαβίωσιν.
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22. Στεφάνου Ξανθουδίδη, Δουκικά διατάγματα, πατριαρχικά σιγίλλια και γράμματα Χρυσο-
πηγής, Χριστιανική Κρήτη, τ. Β΄(1913), σσ. 211-217.



Οι  μοναχοί  των  δύο  Μονών ζήτησαν  από  τον Πατριάρχη  από  κοινού
την  ένωση  των  Μοναστηριών  συμπεριλαμβανομένων  των  μετοχιών  τους  και
του  χωριού  Μουρνιές.  Όντως  το  αίτημά  τους έγινε δεκτό  με  το  παρόν  Σι-
γίλλιον,  με το οποίο  ορίστηκαν ως σταυροπηγιακά.  

… και δή  γράφομεν  και  αποφαινόμεθα  συνοδικώς  μετά  των  περί  ημάς
ιεροτάτων  αρχιερέων  και  υπερτίμων  των  εν  αγίω  πνεύματι  αγαπητών  ημών
αδελφών,  και  συλλειτουργών,  ίνα  το  διαληφθέν  ιερόν  μοναστήριον του  αγ.  Ιε-
ρομάρτυρος  Ελευθερίου  συν τω  χωρίω  μουρναίς  και  τοις  μετοχείοις  αυτού,
οίον της  ζωοδόχου πηγής των μοναζουσών, του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, της αγ.
Παρασκευής, πτωχής λεγομένης  και  ετέροις παραλαυρίοις  και ευκτηρίοις  οίκοις
μετά  πάντων των  κτημάτων  και  αφιερωμάτων  αυτού…

Γίνεται ρητώς και λεπτομερώς αναφορά στο χωριό Μουρνιές και στη
Ζωοδόχο Πηγή  των μοναζουσών ως μετόχι του μοναστηριακού  συμπλέγμα-
τος Ζωοδόχου Πηγής του Χαρτοφύλακος - Αγίου  Ελευθερίου, και κατ’ επέκταση
καθίστανται  με το σιγίλλιο αυτό σταυροπηγιακά και εξαρτώμενα  αυτών.  

Λίγα χρόνια  αργότερα, το 1700, υπήρξε  μία  διένεξη ανάμεσα  στις  μονές
του  Αγίου Ελευθερίου και Ζωοδόχου Πηγής  Χρυσοπηγής  και  τον  Επίσκοπο
Κυδωνίας σχετικά με τα έσοδα  από τους γάμους στις Μουρνιές. Το θέμα  έφθασε
στον Πατριάρχη, Καλλίνικο τον  Β΄,  ο  οποίος  αποφάσισε ότι  όταν ο  γάμος γι-
νόταν στις Μουρνιές, ανεξάρτητα  εάν  το  ανδρόγυνο προερχόταν από το χωριό,
τα δικαιώματα θα εισπράτονταν από τους μοναχούς. Όταν οι νεόνυμφοι προέρ-
χονταν από τις Μουρνιές  αλλά  παντρεύονταν σε άλλη περιοχή, τα δικαιώματα
ανήκαν στον  Επίσκοπο.23

Το  βασικό  ζήτημα, για  το  οποίο  συντάχθηκε επί  Πατριαρχείας  Γαβριήλ
του  Γ΄ το  1706 το  Β΄ Σιγίλλιο,24 είναι  η διαφωνία  της αδελφότητας του  Αγίου
Ελευθερίου  με  τον Επίσκοπο Κυδωνίας Εφραίμ για  το χωριό των  Μουρνιών.
Ο  επίσκοπος Κυδωνίας  ζήτησε  και  κατάφερε  πρόσκαιρα να εκδοθεί  συνοδικό
έγγραφο με το οποίο οι Μουρνιές παραχωρούνταν στην οικεία Επισκοπή. Οι
μοναχοί του Αγίου Ελευθερίου ζήτησαν την επαναφορά του χωριού στο προ-
ηγούμενο καθεστώς, της  διατήρησής του ως σταυροπηγιακό ώστε να συμμετέ-
χει και αυτό στη  συντήρηση του μοναστηριού.

Κατά  την  επανάσταση του 1770  Μαίου  οί Τούρκοι εξήλθον τήν 17 του
μηνός (ενν. Μαίου) και μέρος  μεν  επορεύθησαν  είς  τό  χωρίον  Μουρνιαίς τής
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24. Στεφάνου Ξανθουδίδη, Δουκικά  διατάγματα,  πατριαρχικά  σιγίλια  και  γράμματα Χρυ-
σοπηγής, Χριστιανική Κρήτη, τ.  Β΄ (1913),  σσ. 217-222.



Κυδωνίας...25 όπου  τις  επόμενες  ημέρες  ακολούθησαν  μάχες στην  γύρω πε-
ριοχή. Καθώς οι συγκρούσεις είχαν γενικευθεί στο νησί, και βλέποντας οι Τούρκοι
τις επιτυχίες  των εξεγερθέντων Ελλήνων  στις άλλες  επαρχίες, πυρπόλησαν με εκ-
δικητική μανία  τα μοναστήρια της Χρυσοπηγής, του αγίου Ελευθερίου και της
Αγίας  Μονής, όπως και περιουσίες Χριστιανών στις Μουρνιές.26

Το  1778 το χωριό Μουρνιές υπήρξε για  άλλη  μία  φορά το μήλο  της  έρι-
δος ανάμεσα στα τρία  μεγάλα μοναστήρια της Χρυσοπηγής, του Αγίου  Ελευ-
θερίου και της Αγίας Μονής  και τον Επίσκοπο. Ο λόγος ήταν πάλι οικονομικός.27

Το  ζήτημα διευθετήθηκε με πατριαρχική επιστολή του Πατριάρχη  Σωφρονίου
του Β΄ προς τις  αδελφότητες του  Αγίου  Ελευθερίου  και  της  Αγίας  Μονής  και
τους γέροντες  και  προεστώτες του  σταυροπηγιακού χωρίου  Μουρναίς28 έπειτα
από προσφυγή των μοναχών της Χρυσοπηγής.

Στο Γ΄ και τελευταίο Σιγίλλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ το έτος
1797,29 γίνεται λόγος πάλι για τη σταυροπηγιακή ιδιότητα του χωριού Μουρνιές.  

Αξιοπρόσεκτα είναι τα παρακάτω: Διακρίνεται μία προπόρευση του Αγίου
Ελευθερίου σε σύγκριση με την Ζωοδόχο Πηγή  του Χαρτοφύλακος. Επίσης το-
νίζεται η παρουσία των Μουρνιών πάντα με την αναφορά του μοναστηριού του
Αγίου  Ελευθερίου:  

…του ιερού και σεβασμίου μοναστηρίου του  αγ. Ιερομάρτυρος  Ελευθερίου
εις  χωρίουν  μουρναίς…  ούτως ήδη η ρηθείσα μονή της ζωοδόχου πηγής και του
αγίου ιερομάρτυρος  ελευθερίου  μετά  του ειρημένου χωρίου μουρναίς…  ίνα το
ρηθέν μοναστήριον το εν τη  επισκοπή  Κυδωνίας του αγίου ιερομάρτυρος ελευ-
θερίου το εις χωρίον μουρναίς, μετά του χωρίου εν ω κείται, και μετά της  συννει-
μένης αυτώ  μονής της ζωοδόχου πηγής της καλουμένης  του  χαρτοφύλακος…

Πιθανότατα ο Γρηγόριος ο Ε΄ αναφέροντας επανειλημμένως στην επι-
στολή τις Μουρνιές μετά  τη μονή του Αγίου Ελευθερίου, να ήθελε να τονίσει
την άρρηκτη σχέση και αλληλεπίδραση των δύο.

Τέλος, το  μοναστήρι  της  Ζωοδόχου Πηγής εντός του χωριού των  Μουρ-
νιών σε αυτό το Σιγίλλιο αναφέρεται ως της Πτωχηάς, χαρακτηρισμός που  στο
Α΄ Σιγίλλιο είχε χρεωθεί  στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο  χωριό Γαρίπα.  Πι-
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25. Τηλέμαχου Μ. Τσιχλάκη, Ιστορία της Κρητικής Επαναστάσεως, Τύποις «Ανατολής»,  Σύρος
1891, σσ. 308-309.
26. Τηλέμαχου Μ. Τσιχλάκη, Ιστορία της Κρητικής Επαναστάσεως, Τύποις «Ανατολής»,  Σύρος
1891, σελ. 314. 
27. Στεφάνου Ξανθουδίδη, Δουκικά διατάγματα, πατριαρχικά  σιγίλια  και γράμματα Χρυσο-
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κλειο 2002,  σελ. 266.
29. Στεφάνου  Ξανθουδίδη, Δουκικά  διατάγματα, πατριαρχικά σιγίλια  και γράμματα Χρυσο-
πηγής, Χριστιανική Κρήτη, τ. Β΄ (1913),  σσ. 222-229.



θανότατα ο χαρακτηρισμός να ανήκει  στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής  σε αν-
τίθεση με την ομώνυμη πλούσια Μονή της Χρυσοπηγής.

Το  ανέκδοτο  κτηματολόγιο  του  1871  
της  Ιεράς  Μονής  Ζωοδόχου  Πηγής  του  Χαρτοφύλακος

Στα  αρχεία της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Χρυσοπηγής  φυλάσσον-
ται  σημαντικά  έγγραφα  σχετικά  με  την  ύπαρξη, το ιδιοκτησιακό  καθεστώς
αλλά και τη δραστηριότητα  τόσο της Μονής του Αγίου  Ελευθερίου, όσο και
του  ίδιου του χωριού των Μουρνιών, του  οποίου η μοίρα υπήρξε  άρρηκτα  συν-
δεδεμένη  με  εκείνη  των δύο προαναφερθέντων μοναστηριακών μονάδων.30

Συγκεκριμένα, το ανέκδοτο κτηματολόγιο του 1871 της Μονής31 με τον τίτλο:
Κτηματολόγιον τῶν ἀκινήτων/
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς ἐπιλεγομένης/
Χρυσοπηγῆς,/
Ἰωάννου τοῦ Χαρτοφύλακος, τοῦ Κτίτορος τῆς/
5 Σταυροπηγίου ταύτης Μονῆς·/
Ἐγγραφὲν τῷ 1871 κατὰ μήνα Μάρτιον,/
ὑπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Γρηγορίου Φωτεινοῦ.
Σε αυτό το έγγραφο υπάρχει η αναφορά σε ένα παλαιό μοναστήρι εντός του
χωριού Μουρνιές με τη λεπτομερή και γλαφυρή περιγραφή:
Ἐν  τῇ  κώμῃ  Μουρνιῶν ὑπάρχει ναὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, πτω/
χῆς καλουμένης, παρὰ δὲ τῇ αὐλῇ τοῦ ναοῦ δύο κελλία τὸ/ 
ἓν ἐρείπιον καί περιβόλιον ἐμπεριέχον ἓως τριῶν κοιλῶν/ 
γῆν καί δένδρα διακόσια δεκαεπτὰ, ὧν τὰ μὲν ἑκατὸν/ 
δεκαπέντε πορτοκαλλὲαι, τὰ δὲ ἑβδομήκοντα τέσσαρα/ 
λεμονέαι, καί τὰ εἰκοσιοκτὼ διάφορα ζανερίαι, καί βερυκοκίαι/ 
καί ῥοϊδίαι καί μία πιστυκιά καί μία χειμωνοσυκῆ.32

Από την παραπάνω περιγραφή συμπεραίνει κανείς ότι ως τα τέλη του  ΙΘ΄αι.
υπήρχαν εντός των Μουρνιών ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής πλαισιωμένος από ένα
μεγάλο περιβόλι  με ποικιλία  δέντρων και δύο κελλιά, το ένα  ερειπωμένο.  

Το  παραπάνω χωρίο εμπεριέχεται στο ευρύτερο κομμάτι του Κτηματολο-
γίου, το οποίο αναφέρεται στο περιουσιολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου  Ελευ-
θερίου. Υπονοείται  κατ’ αυτόν τον τρόπο για άλλη μία  φορά η άμεση σχέση των
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31. Βλ. σχετικά: Νεκτάριου Νικολακάκη, Ο Διοργανισμός των Ι. Μονών της Κρήτης (1870): Η πε-
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Μουρνιών και της εντός αυτού Μονής Ζωοδόχου Πηγής με τον Άγιο Ελευθέριο. 
Τελευταία πηγή, την οποία παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία  είναι

ο κώδικας  της  Αγίας  Μονής του Σαρακηνού33 όπου  γίνεται συχνά αναφορά  σε
ονόματα  καλογριών  από το  Μοναστήρι των Καλογράδων, χωρίς να διευκρινί-
ζεται εάν πρόκειται για το μοναστήρι των Μουρνιών ή για το γυναικείο μονα-
στήρι του Αγίου Ιωάννη του Βήτα (Κορακιών). Πιθανότατα, πάλι  σύμφωνα  με
το Νίκο Ψιλάκη,34 πρόκειται για  τη Μονή Κορακιών, επειδή  δεν στοιχειοθετεί-
ται από πουθενά η  σύσταση συγκροτημένης μονής στις  Μουρνιές, χωρίς ο πα-
ραπάνω ισχυρισμός να επιβεβαιώνεται έως σήμερα.

Επίλογος

Η  μοίρα της γυναικείας  μονής  της  Ζωοδόχου Πηγής και της αδελφό-
τητας αυτής, της οποίας μόνο ψηφίδες και ισχνά σημάδια έχουν φθάσει ως τις
μέρες μας, υπήρξε συνυφασμένη με τη μοίρα του χωριού των Μουρνιών και των
κατοίκων του.  

Στο  σημείο του γκρεμισμένου  παλαιού ιερού ναού, οι κάτοικοι του  χω-
ριού είχαν κατασκευάσει  ένα  εικονοστάσιο προς τιμήν της Παναγίας της  Ζωο-
δόχου Πηγής, ενώ μόλις λίγα χρόνια πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χαράχθηκε
και  πέρασε πάνω από τα  απομεινάρια  του ναού  του  παλαιού  μοναστηριού της
Ζωοδόχου Πηγής της μεσοχωριανής, της  πτωχής ή των μοναζουσών, ο κεντρι-
κός δρόμος του χωριού για να  ενώσει οδικά την πόλη των Χανίων με την πε-
ριοχή των Κεραμιών, όπως φαίνεται στην παρακάτω οριζοντιογραφία των
δημοσίων  έργων του 1925  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ),  ωθώντας τον καθένα  σε  λο-
γισμούς αλλά και μοιραίους συμβολισμούς. Αυτό το σχέδιο του  1925 αποτελεί
και το  μοναδικό τεκμήριο,  που  μας  μαρτυρεί την ακριβή τοποθεσία και  τις δια-
στάσεις τόσο του παλαιού ναού,  όσο  και  του περιβάλλοντα χώρου.

Το  έφερε  έτσι  ο  χρόνος και τα  γεγονότα,  αλλά  και  η  Θεία Πρόνοια,
να ξαναζωντανέψει  η  μνήμη  αυτού του ταπεινού μοναστηριού μέσα  από την
κατασκευή και εγκαίνια ενός περίλαμπρου και περικαλλούς ομώνυμου ναού,  αι-
ώνες  μετά, μόλις λίγα  μέτρα  από  τα  θεμέλια  του  παλαιού  ναού. Το  οικόπεδο
όπου ανεγέρθη ο νέος ενοριακός ναός δωρήθηκε από τον Οργανισμό Μονα-
στηριακής Περιουσίας και αποτελούσε πιθανότατα μέρος του προαύλιου και  πε-
ριβολιού της παλαιάς  Μονής.        
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33. Περισσότερα για  την Αγία  Μονή  βλ. Μαρεντάκη  Παναγιώτη,  Η  Αγία  Μονή του Σα-
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ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ  ΤΗΣ  ΠΤΩΧΗΣ  Ή  ΤΩΝ  ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ.

Το σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου στις Μουρνιές  (φωτ.  1911 - Frédéric Boissonnas). 
Το  σοκάκι  μπροστά  από  μισογκρεμισμένο  σπίτι  του  εθνάρχη  κατέληγε μετά  από 100  μέτρα  

στο  περιβόλι  και  στον  παλαιό ναό της Ζωοδόχου Πηγής της Μεσοχωριανής.

Λεπτομέρεια του σχεδίου του 1925 χάραξης του  δρόμου Χανίων – Κεραμειών. 
Φαίνεται η εκκλησία της Παναγίας, καθώς και το περιβόλι Αγίου  Ελευθερίου - πιθανότατα 

περιβόλι της Παναγίας της Μεσοχωριανής.    
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