
Θρηςκευτικόσ τουριςμόσ ςτο Λαςίθι τησ Κρήτησ 

Με οδθγό τθν πλοφςια κρθςκευτικι παράδοςθ, ςτα μοναςτιρια και τα ξωκλιςια του 

Λαςικίου, ςε τόπουσ όπου ενώνεται ο ουρανόσ, θ γθ και θ κάλαςςα, ο νουσ γαλθνεφει. Στα 

Γουρνιά, ςε μια απότομθ πλαγιά με κζα ςτθ κάλαςςα, βρίςκεται  ζνα από τα μεγαλφτερα 

προςκυνιματα τθσ Κριτθσ, θ Μονή Παναγίασ Φανερωμένησ. Το κακολικό τθσ Μονισ είναι 

κτιςμζνο μζςα ςε μια ςπθλιά, ενώ το νερό που ρζει ςτο δεφτερο ςπιλαιο χρθςιμοποιείται 

ωσ αγίαςμα. Πολλοί είναι οι πιςτοί που ςυρρζουν τον Δεκαπενταφγουςτο, κακώσ θ 

Παναγία κεωρείται καυματουργι. Εκεί διαςώηεται ακόμα και το κρυφό ςχολειό που 

λειτουργοφςε κατά τθν Τουρκοκρατία. 

Μζςα ςτο πανζμορφο φαράγγι των Αγίων Πάντων, δίπλα ςτισ ςπθλιζσ όπου διζμεναν οι 

ερθμίτεσ, βρίςκεται μια διαφορετικι Μονή Παναγιάσ Φανερωμένησ. Το όνομα τθσ το 

οφείλει ςτθν εικόνα που βρζκθκε ςτο «Σπιλιο του Αςκθτι», δίπλα ςτθν εκκλθςία. Τον 

Δεκαπενταφγουςτο πλθκώρα πιςτών διαμζνουν ςτον οικιςμό που ζχει δθμιουργθκεί. 

Χαρακτθριςτικό δείγμα πρωτοβυηαντινισ αρχιτεκτονικισ, με ςπάνιεσ τοιχογραφίεσ, είναι ο 

ναόσ του Αγίου Νικολάου, που χτίςτθκε τθν εποχι τθσ Εικονομαχίασ και ζδωςε και το 

όνομά του ςτθν ομώνυμθ πόλθ. Το πιο διάςθμο Βυηαντινό μνθμείο τθσ Κριτθσ όμωσ είναι ο 

τρίκλιτοσ ναόσ τθσ Παναγίασ τησ Κεράσ, με τισ τοιχογραφίεσ του 14ου αιώνα και τισ 

καυμαςτζσ εικόνεσ. 

Μια καλι μζρα για να επιςκεφκείτε τθν Παναγία την Βιγλιώτιςςα, με τισ τοιχογραφίεσ από 

το 14ο αιώνα, τα τρεχοφμενα νερά και το γλυπτό τθσ Μάνασ, είναι θ δεφτερθ Κυριακι του 

Μάθ, όπου εδώ και 25 χρόνια διοργανώνεται από τον Πολιτιςτικό Σφλλογο του χωριοφ θ 

Γιορτι τθσ Μθτζρασ.   

Ζνα από τα πιο ξακουςτά μοναςτιρια όμωσ, είναι θ Μονή Τοπλοφ, τθσ Παναγίασ 

Ακρωτηριανήσ. Στθν Μονι διαςώηονται εικόνεσ από τον 15ο αιώνα, ενώ ςτεγάηει Μουςείο 

Χαλκογραφιών και Ελλθνικών Λαϊκών Χαρακτικών από μοναχοφσ του Αγίου Όρουσ του 18ο 

και 19ο αιώνα. Εκεί παράγονται και εξαιρετικά βιολογικά προϊόντα, όπωσ κραςί, λάδι και 

ρακι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ςελίδα: 

http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-promotion-leader-area-lasithi/ 

 

 
 

 



 

 


