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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Λαγουδερά

-

Σαράντι

Η Μαδαρή γιορτάζει

800 χρόνια Παναγίας
5-9 Σεπτεμβρίου

του Άρακα

του Γιάννη Σπανού
Πόνω στα ψnλό Τροοδίτικα βουνό, σαν

μυθικός βασιλικός αετός φωλιόζει

n

πόνσε

πιόσουν τnν πέρδικα. Ανόμεσό τους κι

n

γυ

ναίκα του Λέοντος. Κι ενώ ψόχναν βριΊκαν

Άρακα.

στn ρίζα του θόμνου τn μικριΊ εικόνα τnς Πα

Οκτώ αιώνες τώρα. προστατευτικό σκεπα

ναγίας, δίπλα στnν πnγι'Ί του αγιόσματος. Και

πτn

εκκλnσία

τnς

Παναγίας

του

σμένn από τα σύννεφα που στεφανώνουν

n

τnν κορφι'Ί τnς Μαδαρι'Ίς,

Παναγία

του

Άρακα διατnρεί το λαμπρό μεγαλείο τnς αρ
χιτεκτονικι'Ίς τnς και τις εξαίσιες τοιχογρα
φίες που συνιστούν ένα ακατόλυτο διαιώνιο
θαύμα τnς Βυζαντινι'Ίς αγιογραφικι'Ίς τέχνnς.

Οκτακόσια

χρόνια

τώρα.

n

Παναγία

κτίσαν

τnν

εκκλnσία

τnς

Παναγίας

του

Άρακα που πnρε το χαρακτnρισμό από το

γερόκι (Ιέραξ-Ιέρακας-όρακας).
Σπόνιας αξίας οι τοιχογραφίες. Φnμι

σμένος ο Παντοκρότορας στο θόλο. Ανόλο
γα με τnν οπτικιΊ γωνία του προσκυνnτιΊ,

n

όψn του Παντοκρότορα είναι διαφορετικι'Ί.

του Άρακα. ανόμεσα στα Λαγουδερό και

Συνοφρυωμένος και τιμωρός των αμαρτω

στο Σαρόντι είναι καταφυγι'Ί τnς Ορθόδοξnς

λών στn μια όψn, λυπnμένος για τις αμαρ

ψυχι'Ίς του λαού μας, είναι έπαλξn τnς Ελλn

τίες του κόσμου στnν όλλn και από τnν όλλn

νικι'Ίς του ελπίδας, είναι προπύργιο των λυ

γωνία φαίνεται το ύφος τnς αγόπnς και τnς

τρωτικών του πόθων. Και το όγιο δισκοπότn

καλοσύνnς.

ρό τnς avεξόντλnτn πnγι'Ί δύναμnς, ζωι'Ίς και
καταξίωσnς του αγωνιζόμενου ανθρώπου.
Γρόφει ο όγνωστος αγιογρόφος
τμι'Ίμα

του

αγιογραφnμένου

τοίχου,

πόνω

εικόνισμα δε=ν έπεφτε στο βόραθρο. Έμεινε

δρομnς και πολλού πόθου κυρού Λέοντος

(1192)

Δεκεμβρίω

ενδικτιώνι

από κτίσεως κόσμου».

Όπως συμβαίνει

με τα περισσότερα

ιστορικό οικοδομιΊματα τnς Βυζαντινι'Ίς επο
χι'Ίς των μέσων χρόνων και στnν περίπτωσn

τnς Παναγίας του Άρακα

n

παρόδοσn προ

αιωρούμενn

n

όρπαξε

μια . πέρδικα

και

φώλιασε σ' ένα βότο. Τρέξαν οι χωριανοί να

εικόνα. Κι ο καλοκαιρινός ου

ρανός συννέφιασε για τnν ιεροσυλία. Ξέσπα
σε χαλαζοθύελλα. Και το χαλόζι, σε μέγεθος
αυγού χτύπnσε κατακέφαλα τον καδn και το
σκότωσε.

Έντρομος ο υπασπιστιΊς παρακόλεσε
τnν Παναγία να σταματιΊσει τn θεομnνία κι
έκανε τόμο να προσφέρει ασnμένιο χαλόζι
στο μέγεθος του αυγού.
Κόπασε

βόλλει το θρύλο:
Ένα γερό κι

ένας Τούρκος

κλnσία με τον υπασπιστι'Ί του. Άρπαξε τnν ει

γπεραγίας Θεοτόκου του Άρακος, δια συν

μnνί

παρόδοσn

κόνα και τnν πέταξε από ένα ύψωμα. Μα το

«Ανιστορι'Ίθn ο πόνσεπτος ναός τnς

αυθέντου,

τnν

ένα

d

από τn βόρεια θύρα:

του

Κατό

καδιΊς (δικαστι'Ίς) εισι'Ίλασε κόποτε στnν εκ

n

καταιγίδα. το τόμο έγινε. Κι

από τότε, κόθε που ξεσπούσε χαλαζοθύελλα
οι Σαραντιώτες κι οι Λαγουδεριώτες έπαιρ-

