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 Ιερά Μονή Αρκαδίου είναι ιστορική Μονή στην Κρήτη. Ιδρύθηκε από έναν μοναχό ονόματι 

Αρκάδιο τον δέκατο 10μ.χ  ο οποίος έχτισε ένα μικρό ναό αφιερωμένο στον Άγιο 

Κωσταντίνο και την Αγία Ελένη. στα θεμέλια του οποίου χτίστηκε ο σημερινός δίκλητος 

ενετικού ρυθμού ναός ο οποίος χτίστηκε το 1600 . Βρίσκεται κοντά στο χωριό   Αμνάτος, 

23χμ ανατολικά του Ρεθύμνου. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο μοναστήρι της 

Κρήτης, το οποίο έμελλε να γίνει το ιερότερο σύμβολο των Αγώνων των κρητών  καθώς εδώ 

έγινε το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του 

νησιού αλλά και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα σε διαφορετικές περιόδους την φορά. Ποιο 

αναλυτικά. Η μονή σε πρώτη φάση τον 17ο  αιώνα μέχρι των 18ο αιώνα  λειτούργησε ως 

εργαστήριο χρυσοκεντητικής που βρήκε τους μοναχούς της εικόνα 1 να κεντούν 

εκκλησιαστικά και ιερατικά υφάσματα και άμφια με δύσκολες βελόνες και σκληρές 

χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές προκειμένου να τα πουλήσουν σε εκκλησίες και 

μοναστήρια ανά τον κόσμο για να εξασφαλίσουν έσοδα. Παρόλα αυτά το πιο λαμπρό 

γεγονός ήταν αυτό που στης οκτώ Νοεμβρίου 1898 όταν δεκαπέντε χιλιάδες τούρκοι 

περικύκλωσαν τον ναό στον οποίο πριν λίγο έγινε και τέλεση της θείας λειτουργείας με 

αποτέλεσμα να μην έχουν προλάβει να φύγουν οι πιστοί μεταξύ αυτών και 639 

γυναικόπαιδα. Οι τούρκοι οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να μπουν στον ναό οπλισμένοι με 

σπαθιά και κανόνια περίμεναν δίνοντας αν μικρά διαστήματα κανονιοβολισμούς 

ανακοινώνοντας έτσι την παρουσία τους. Οι ακρίτες που τους αντιλήφθηκαν έκαναν τα εξής 

τεχνάσματα κατά τα οποία πρώτα απελευθέρωσαν τις μέλισσες που είχαν στην κατοχή τους  

πετώντας τες πάνω στους Οθωμανούς το οποίο και πέτυχε. Ένας ακόμα τρόπος αντίστασης 

ήταν τα αναχώματα τα οποία περίκλειαν όλη τη μονή προκειμένου να μην μπορούν να 

περάσουν οι εχθροί με τα κανόνια τους. Η ανδρεία που υπέδειξαν οι πιστοί που βρίσκονταν 

κλισμένοι στη μονή υπήρξαν η κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των κριτών 

σύμβολο ηρωισμού και θυσίας στην κριτική επανάσταση του 1866. στον χώρο της τότε 8 

Νοεμβρίου 1866 τα γυναικόπαιδα τα οποία δεν σφαγιάστηκαν στον προαύλιο αλλά και 
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στον εσωτερικό χώρο του μοναστηριού πήγαν με την θέλησή τους στην μπαρουταποθήκη 

και κλισμένοι εκεί με την πυροδότηση που ξεκίνησε εσκεμμένα ο Κωσταντίνος  

Γιαπουδάκης άφησαν την τελευταία τους αναπνοή προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια 

των Οθωμανών οι οποίοι και αυτοί φυσικά  σκοτώθηκαν αφού πρώτα πυρπόλησαν τον ναό 

από τον οποίο δεν σώθηκε σχεδόν τίποτα παρά μόνο η εικόνα του  χριστού που πάνω της 

δίπλα από το κεφάλι του Χριστού φέρει  πάνω της αίματα ανθρώπων που σφαγιάστηκαν.  

 εικόνα  2    εικόνα 3 

Ακόμα από τα ερείπια βρέθηκε και ένας άθικτος σταυρός . Ο μόνος επιζών των διαδοχικών 

σφοδρών εκρήξεων ήταν η  την ηλικία μόλις πέντε ετών Ελένη Σφακιανάκη Λουκά ή 

Σφακιανοελένη  η οποία χάρις το ωστικό κύμα εκσφενδονίστηκε από την  μπαρουταποθήκη 

και διασώθηκε από κάποιον που την βρήκε να κλαίει.   

Έτσι λοιπόν στην μπαρουταποθήκη της μονής γράφτηκε η τελευταία πράξη του άνισου 

αγώνα των κρητικών κατά των Οθωμανών. Το σύνθημα ήταν ελευθερία ή θάνατος.  Οι 

κρητικοί διάλεξαν τον ηρωικό θάνατο.  

 εικόνα 4 
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Εικόνα 6   Εικόνα 7     

 

Εικόνα 1 : Ο ναός της σημερινής μονής Αρκαδίου.  

Εικόνα 2 :  Η εικόνα του κυρίου που σώθηκε από το τρομερό ολοκαύτωμα.   

Εικόνα 3 : Ο τίμιος σταυρός της μονής που διασώθηκε από την πυρκαγιά.  

Εικόνα 4 : Ο Κωσταντίνος Γιαπουδάκης ο άνθρωπος που ανατίναξε την μονή.  

Εικόνα 5 : Η μπαρουταποθήκη στην οποία έχασαν οι άνθρωποι την ζωή τους  προκειμένου 

να μην πέσουν στα χέρια των τούρκων. 

Εικόνα 6 :  Λάβαρο που ήταν κρεμασμένο στη δυτική πύλη της μονής στο οποίο ορκίστηκαν 

οι πολεμιστές.   

Εικόνα 7 : Σημαία της μονής Αρκαδίου .  

 

 

Συντάκτες Άρθρου 

Κουγιουμτζίδης Ιωάννης του Β2 

Τσαρκνιάς Άγγελος του Β3. 
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